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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของปลานิลที่ได้ รับโซเดียม
อาร์ เซไนต์ (NaAsO2; As3+) ความเข้ม ข้น 5 10 และ 20 มิ ล ลิ กรัม ต่อลิ ตร เป็ นเวลา 24 และ 48
ชั่วโมง ในสภาวะทดลอง เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยใช้เทคนิคไอเอสเอสอาร์ สร้างเดนโดรแกรม
ด้วยวิธี UPGMA ซึง่ ใช้ค่าดรรชนีความเหมือน พบว่า จากการใช้ไพรเมอร์ 10 ไพรเมอร์ ลายพิมพ์ดีเอ็น
เอของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง เกิดแถบดีเอ็นเอทั้งหมด 72
และ 74 แถบ ตามลาดับ เมื่อสร้างเดนโดรแกรม พบว่า ปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา
24 และ 48 ชั่วโมง สามารถแบ่งออกเป็น อย่างละ 3 กลุ่ม เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งปลานิลที่
ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ความเข้มข้น 5 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าความแตกต่างทางพันธุกรรม
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม คือ 18.3-26.2 20.0-33.9 และ 13.8-32.1 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 24 ชั่วโมง
และ 25.7-33.3 27.6-35.9 และ 14.2-29.8 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ที่ เ วลา 48 ชั่ ว โมง ตามล าดั บ การได้ รั บ
โซเดียมอาร์เซไนต์ความเข้มข้นตั้งแต่ 5 มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไป จะทาให้แถบดีเอ็นเอเกิดขึ้นใหม่ และ
ขาดหายไปซึ่งเกิดความแตกต่างกับกลุ่มควบคุม ดังนั้นการได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์สามารถทาให้ปลา
นิลเกิดการเปลี่ยนทางพันธุกรรมได้
คาสาคัญ : ปลานิล การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม โซเดียมอาร์เซไนต์ เทคนิคไอเอสเอสอาร์
ABSTRACT
This research aims to study the genetic change of Nile tilapia (Oreochromis
niloticus) exposure to sodium arsenite (NaAsO2; As3+) In vivo. O. niloticus samples were
injected with sodium arsenite at concentrations of 5, 10 and 20 mg/L for 24 and 48
hours compare with control group. Genetic changes were studied by inter simple
sequence repeats (ISSR) with dendrogram construction and analysis of genetic
similarity. The results showed that ISSR fingerprint from 10 primers successfully

2

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

produced 72 and 74 bands for O. niloticus samples exposure to sodium arsenite at 24
and 48 hours. The dendrogram construction separates O. niloticus exposure to sodium
arsenite at 24 and 48 hours into three clusters corresponding to their control group.
The genetic distance of O. niloticus exposure to sodium arsenite at concentrations of
5, 10 and 20 mg/L compare with control group were 18.3-26.2, 20.0-33.9 and 13.832.1% for 24 hours and 25.7-33.3, 27.6-35.9 and 14.2-29.8% for 48 hours, respectively.
The exposure to sodium arsenite at concentration ≥ 5 mg/L indicate bands changes
such as the appearance or disappearance of bands as compared with control group.
Therefore, the exposure to sodium arsenite can cause genetic change of O. niloticus.
Keywords: Nile tilapia, Genetic Change, Sodium Arsenite, Inter Simple Sequence
Repeats (ISSR)
บทนา
สารหนูสามารถพบได้ตามธรรมชาติซึ่งเป็นส่วนประกอบของหิน ถ่านหิน และดิน ที่เกิดจาก
การสึกกร่อนของพื้นผิวโลกหรือเปลือกโลก โดยอยู่รวมตัวกับแร่ธาตุชนิดอื่น หรือจากก๊าซของภูเขาไฟ
(ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา, ม.ป.ป.) ปัจจุบันสารหนูถูกนามาใช้เพื่อเป็นส่วนประกอบในภาคอุตสาหกรรม
เช่น อุตสาหกรรมผลิตแก้ว อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมสี และด้านเกษตรกรรม เช่น สารเคมี
กาจัดแมลง สารเคมีกาจัดศัตรูพืช น้ายาถนอมเนื้อไม้ เป็นต้น เมื่อมีการปนเปื้อนเข้าสู่ธรรมชาติสาร
หนูจะไม่สลายตัว ทาให้มีการสะสมในดิน น้า อีกทั้งยังสามารถเข้าไปสะสมในสิ่งมีชีวิต เช่น พืช และ
สัตว์ (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2007) ในธรรมชาติพบสารหนูได้ 2
รูปแบบ คือ สารหนูอนินทรีย์ และสารหนูอินทรีย์ มีวาเลนซี่ -3 0 +3 และ +5 สารหนูอนินทรีย์ ที่มี
วาเลนซี่ +3 มีความเป็นพิษรุนแรงมากกว่าสารหนู รูปแบบอื่น เนื่องจากสามารถละลายได้ในไขมัน
และดูดซึมผ่านผิวหนังได้ดีกว่า (An et al., 2004) สารหนูมีพันธะเคมีที่แข็งแรงในการจับกับเซลล์ของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต สามารถเข้ า จั บ กั บ หมู่ sulfhydryl group (-SH) ของเอนไซม์ รี เ ซฟเตอร์ (enzyme
receptors) หรือโคเอนไซม์ (coenzymes) นาไปสู่การยับยั้งปฏิกิริยาชีวเคมีที่สาคัญ ทาให้เกิดผลเสีย
ต่อร่างกาย และยังมีคุณสมบัติทางเคมีคล้ายคลึงกับฟอสเฟต (phosphate) จึงสามารถเข้า แทนที่
ฟอสเฟตของเอนไซม์หลายชนิดในร่างกาย (ATSDR, 2007) ก่อให้เกิดการยับยั้งเอนไซม์ในเซลล์ โดย
การแทนที่ฟอสเฟตในกระบวนการสังเคราะห์ adenosine-5-phosphate ทาให้กระบวนการหายใจ
ระดับเซลล์ถูกขัดขวาง จากนั้นสารจะถูกเมตาโบไลท์ กลายเป็น monomethylarsonic acid และ
dimethylarsinic acid ซึ่งจะถูกขับออกทางปัสสาวะ (เกศ สัตยพงศ์, 2555) นอกจากนี้สารหนูยังมี
ผลทาให้ระดับ S-adenosyl-methionine ในร่างกายลดลง และยับยั้งกระบวนการดีเอ็นเอเมททิล
เลชั่น (DNA methylation) ทาให้ไม่มีกลไกในการป้องกันยีน เกิดการแสดงออกของยีนที่ผิดปกติ และ
ยั ง ท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบของลายพิ ม พ์ ดี เ อ็ น เอ ตลอดจนอาจเกิ ด การแปรผั น ทาง
พั น ธุ ก รรม (genetic variation) และการเปลี่ ย นแปลงในระดั บ โครโมโซม ( chromosomal
mutation) (Salem et al., 2014) โดย Kumar et al. (2014) ประเมินความเสียหายของดีเอ็นเอใน
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ปลาทองที่เกิดขึ้นจากสารหนู พบว่า ความเข้มข้นของสารหนูที่ระดับ 10 ไมโครกรัมต่อลิตร สามารถ
ส่งผลให้เกิดการเหนี่ยวนาต่อการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอ และมีผลทาให้แถบของดีเอ็นเอขาดหาย
และเกิดขึ้นใหม่ และ Ahmed et al. (2011) ศึกษาความเป็นพิษของสารหนูต่อพันธุกรรมปลานิลโดย
วิธี Comet assay และ Micronucleus test พบว่า สารหนูชักนาให้เกิดความเป็นพิษต่อดีเอ็นเอ โดย
ระยะเวลาการสัมผัสสารมีผลต่อความเป็นพิษต่อพันธุกรรม ซึง่ ตับเป็นอวัยวะที่พบว่าดีเอ็นเอมีการถูก
ทาลายมากที่สุด
การศึกษาความเป็ น พิษของสารหนูต่อ การเปลี่ ยนแปลงทางพันธุกรรมของสิ่ งมีชีวิต ด้ว ย
เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสหรือพีซีอาร์ (polymerase chain reaction; PCR) ยังมีการศึกษา
ไม่มากนัก โดยเทคนิคพีซีอาร์เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณของสารพันธุกรรม ทาให้ดีเอ็นเอมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นล้านเท่าในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยอาศัยหลักการจาลองตัวเองของสายดีเอ็นเอ
(DNA replication) (อรุณรั ตน์ ฉวีราช, 2552) การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิค ไอเอสเอสอาร์
(inter simple sequence repeats; ISSR) เป็ น เทคนิ คที่ นิ ย มใช้ กั น อย่า งกว้ า งขวาง เนื่ อ งจากไม่
จาเป็นต้องทราบข้อมูลลาดับนิวคลีโอไทด์ คล้ายกับ เทคนิคอาร์เอพีดี แต่มีความจาเพาะมากกว่า และ
มีความสามารถในการทาซ้า (reproducibility) ทาให้เห็นถึงความแตกต่างชัดเจน (polymorphism)
ใช้เวลาน้อย วิธีการไม่ยุ่งยาก (Powell Machray & Provan, 1996) ปลานิล เป็นปลาน้าจืดที่มีการ
เพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย มีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว สามารถเลี้ยงได้ในทุกสภาพแหล่งน้า
มี ค วามอดทน และปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มได้ ดี (กรมประมง, 2554) จากการศึ ก ษาของ
เบญจวรรณ เศวตวงษ์ (2549) พบว่า ปลานิลสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะที่มีสารหนูความเข้มข้น 5
10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงทาให้คณะผู้วิจัยเลือกเทคนิคไอเอสเอสอาร์มาใช้ในการศึกษาครั้งนี้
โดยงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้ วิจัย มุ่งเน้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของปลานิล ที่ได้รับ
โซเดียมอาร์เซไนต์ ในสภาวะทดลอง ที่ความเข้มข้น และระยะเวลาในการรับ โซเดียมอาร์เซไนต์
แตกต่างกัน และเลือกใช้ปลานิลในการทดลองเนื่องจากเพศของปลานิลไม่มีผลต่อการตอบสนองต่อ
สารหนูในการทดลอง ผลของการศึกษาจะสามารถเป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับความเข้มข้นของโซเดียมอาร์เซ
ไนต์ที่มีพิษต่อพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินพิษของสารหนูที่มีผลต่อ
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ การเปลี่ ยนแปลงพันธุกรรมของปลานิล ที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ ความ
เข้มข้น 5 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางพันธุกรรมของปลานิลที่ได้รับ โซเดียมอาร์เซไนต์ความ
เข้มข้น 5 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง กับกลุ่มควบคุม
วิธีการวิจัย
การศึกษานี้วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ให้ปลานิลได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ความ
เข้มข้น 5 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ในแต่ละความเข้มข้น และช่วงเวลาใช้ปลานิลจานวน 3 ตัว
และกลุ่มควบคุมจะได้รับน้ากลั่นปราศจากเชื้อจานวน 3 ตัว เป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง รวมจานวน
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ปลานิลทั้งหมด 24 ตัว โดยฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อบริเวณช่องท้องของปลานิล 1 มิลลิลิตร ต่อ 100 กรัม
น้าหนักปลานิล วิธีการศึกษาทางพันธุกรรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วิธีการสกัดดีเอ็นเอจากเนื้อเยื่อตับปลานิล
ขั้นตอนการสกัดดีเอ็นเอจากเนื้อเยื่อตับปลานิลดัดแปลงมาจาก Ashahida et al. (1996)
โดยใช้เนื้อเยื่อตับ 0.3 กรัม บดให้ละเอียดด้วย Micro pestles ใน micro tube เติม Cellysis buffer
ปริมาตร 600 ไมโครลิตร และ RNaseA ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน บ่มที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที (พลิ กหลอดไปมาทุก 5 นาที) เติม Proteinase K ปริมาตร 20
ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที (พลิกหลอดไปมาทุก 5 นาที) เติม
Phenol: Chloroform: Isoamyl alcohol ปริมาตร 1 เท่าของสารละลายที่มีอยู่ในหลอด ผสมให้เข้า
กัน น าไปปั่ น เหวี่ ย งที่ 10,000 รอบต่ อนาที เป็น เวลา 10 นาที ที่ อุณ หภู มิ 4 องศาเซลเซีย ส ดู ด
สารละลายส่วนบน ใส่ในหลอดใหม่ และเติม Iso-propanol ปริมาตร 750 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน
นาไปปั่นเหวี่ยงที่ 10,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที เทสารละลายทิ้ง ล้างตะกอนดีเอ็นเอด้วยเอ
ทานอลความเข้มข้น 75เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 750 ไมโครลิตร (พลิกหลอดไปมา) นาไปปั่นเหวี่ยงที่
10,000 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที เทสารละลายส่วนใสทิ้ง ละลาย
ตะกอนดีเอ็นเอด้วย TE buffer ปริมาตร 50 ไมโครลิตร เก็บดีเอ็นเอไว้ที่อุณหภูมิ –20 องศาเซลเซียส
การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิคไอเอสเอสอาร์
ศึ ก ษาลายพิ ม พ์ ดี เ อ็ น เอด้ ว ยเทคนิ ค ไอเอสเอสอาร์ ต ามวิ ธี ข อง Bornet et al. (2001)
องค์ ป ระกอบของปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ่ พ อลิ เ มอเรส ในปริ ม าตร 25 ไมโครลิ ต ร ประกอบด้ ว ย
10x Taq Buffer A MgCl2 50 ไมโครโมลาร์ oligonucleotide primer 0.5 ไมโครโมลาร์ dNTP 2
ไมโครโมลาร์ 0.5 Unit Taq DNA Polymerase (Vivantis) ดีเอ็นเอต้นแบบ 20 นาโนกรัม และทา
การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในเครื่องพีซีอาร์ โดยตั้งโปรแกรมดังนี้ ขั้นที่ 1 อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส
เป็ น เวลา 5 นาที ขั้ น ที่ 2 อุ ณ หภู มิ 94 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 1 นาที ต่ อ ด้ ว ย Annealing
Temperature ของแต่ละไพรเมอร์ (ตารางที่ 1) เป็นเวลา 1 นาที 30 วินาที และอุณหภูมิ 72 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที (ทาซ้าในขั้นที่ 2 จานวน 40 รอบ) ขั้นที่ 3 อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 7 นาที จากนั้นนาผลผลิตพีซีอาร์ ที่ได้มาตรวจผลลายพิมพ์ดีเอ็นเอโดยใช้ผงอะกาโรส 1.5
เปอร์เซ็นต์ ใน 1x TBE Buffer เปรียบเทียบขนาดของชิ้นดีเอ็นเอกับ 100pb DNA ladder marker
ใช้กระแสไฟฟ้า 90 โวลต์ 60 นาที ย้อมด้วยเอธิเดียมโบรไมด์ 15 นาที ส่องภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต
บนเครื่อง UV transilluminator บันทึกภาพ และวิเคราะห์ผล
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของปลานิลที่ได้รับสารหนู
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของปลานิลที่ได้รับ โซเดียมอาร์เซไนต์เป็นเวลา 24
และ 48 ชั่วโมง โดยเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอ ที่เป็นผลผลิตจาก
ปฏิกิริยาไอเอสเอสอาร์-พีซีอาร์ โดยให้แถบดีเอ็นเอที่ปรากฏมีค่าเท่ากับ 1 และไม่ปรากฏมีค่าเท่ากับ
0 นาผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความเหมือนทางพันธุกรรมด้วยวิธี unweighted pair group method
with arithmetic mean (UPGMA) โดยใช้ค่าดรรชนีความเหมือน (similarity index) และวิเคราะห์
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ความแตกต่างทางพันธุกรรมด้วยวิธี p-distance method ด้วยโปรแกรม FreeTree 3.0 และสร้าง
เดนโดรแกรมจากข้อมูลของแถบดีเอ็นเอด้วยโปรแกรม TreeView 3.0
ผลการวิจัย
ไอเอสเอสอาร์ไพรเมอร์
การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสด้วยไอเอสเอสอาร์ไพรเมอร์ 10
ไพรเมอร์ พบว่า ปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง และกลุ่มควบคุม มี
ชิ้นดีเอ็นเออยู่ระหว่างประมาณ 200-3,000 คู่เบส ปลานิลที่ได้รับ โซเดียมอาร์เซไนต์เป็นเวลา 24
ชั่วโมง และกลุ่มควบคุม เกิดแถบทั้งหมด 72 แถบ ไพรเมอร์ 16 เกิดแถบมากที่สุด จานวน 14 แถบ
ไพรเมอร์ 8 เกิดแถบน้อยที่สุด จานวน 3 แถบ ไพรเมอร์ที่ให้แถบโพลีมอร์ฟิค (Polymorphic band)
มากที่สุดคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ คือ ไพรเมอร์ 12 ไพรเมอร์ที่ไม่เกิดแถบดีเอ็นเอที่แตกต่างกันคิดเป็น
0 เปอร์เซ็นต์ คือ ไพรเมอร์ 8 และ 23 (ตารางที่ 1) ปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์เป็นเวลา 48
ชั่วโมง และกลุ่มควบคุม เกิดแถบทั้งหมด 74 แถบ ไพรเมอร์ 16 เกิดแถบมากที่สุด จานวน 15 แถบ
ไพรเมอร์ 8 เกิดแถบน้อยที่สุด จานวน 3 แถบ ไพรเมอร์ที่ให้แถบโพลีมอร์ฟิค มากที่สุดคิดเป็น 100
เปอร์เซ็นต์ คือ ไพรเมอร์ 12 ไพรเมอร์ที่ไม่เกิดแถบดีเอ็นเอที่แตกต่างกันคิดเป็น 0 เปอร์เซ็นต์ คือ ไพร
เมอร์ 8 และ 23 (ตารางที่ 2) จากการใช้ไพรเมอร์ 10 ไพรเมอร์ พบว่า แถบดีเอ็นเอของตัวอย่างปลา
นิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์เป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง เป็นแบบโพลิมอร์ฟิคโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
41.7 และ 40.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ลาดับนิวคลีโอไทด์ Annealing Temperature (Ta) ของไพรเมอร์ จานวนแถบดีเอ็นเอ
และจานวนแถบโพลีมอร์ฟคิ ของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
Primer

Nucleotide Sequence

Ta (◦C)

1
8
10
11
12
13
16
20
23
24

AGAGAGAGAGAGAGAGG
GAGAGAGAGAGAGG
GAGAGAGAGAGACC
GTGTGTGTGTGTCC
CACCACCACGC
GAGGAGGAGGC
ACTGACTGACTGACTG
ACACACACACACACACCG
AGAGAGAGAGAGAGAG
GAGAGAGAGAGAGAGA
รวม

47
39
39
39
33
33
43
51
43
25

No. of Total
bands
9
3
8
4
8
8
14
9
5
4
72

No. of
Polymorphism
Polymorphic
(%)
bands
1
11.1
0
0
5
62.5
1
25
8
100
6
75
5
35.7
3
33.3
0
0
3
75
32
41.7
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ตารางที่ 2 ลาดับนิวคลีโอไทด์ Annealing Temperature (Ta) ของไพรเมอร์ จานวนแถบดีเอ็นเอ
และจานวนแถบโพลีมอร์ฟคิ ของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา 48 ชั่วโมง
Primer

Nucleotide Sequence

Ta (◦C)

1
8
10
11
12
13
16
20
23
24

AGAGAGAGAGAGAGAGG
GAGAGAGAGAGAGG
GAGAGAGAGAGACC
GTGTGTGTGTGTCC
CACCACCACGC
GAGGAGGAGGC
ACTGACTGACTGACTG
ACACACACACACACACCG
AGAGAGAGAGAGAGAG
GAGAGAGAGAGAGAGA
รวม

47
39
39
39
33
33
43
51
43
25

No. of Total
bands
9
3
7
5
7
9
15
10
5
4
74

No. of
Polymorphism
Polymorphic
(%)
bands
1
11.1
0
0
5
71.4
1
20
7
100
8
88.8
10
66.6
2
20
5
0
1
25
40
40.2

โดยดีเอ็นของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง สามารถเพิ่ม
ปริมาณดีเอ็นเอด้วยไพรเมอร์ 10 ไพรเมอร์ เหมือนกัน อย่างไรก็ตามจานวนแถบดีเอ็นเอของปลานิล ที่
ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง เกิดขึ้นแตกต่างกัน ทั้งจานวนของแถบดีเอ็นเอ
ทั้งหมด คือ 72 และ 74 แถบ แถบดีเอ็นเอที่เป็นแบบโพลิมอร์ฟิค มีจานวน 32 และ 40 แถบ คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 41.7 และ 40.2 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามในแต่ละไพรเมอร์แถบดีเอ็นเอของปลานิล
กลุ่มควบคุม ที่เวลา 24 และ 48 ชั่วโมง มีแถบดีเอ็นเอเกิดขึ้นเหมือนกัน
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
จากแถบดีเอ็น เอที่เกิดขึ้น ทาให้ เห็นถึงการเปลี่ ยนแปลงพันธุกรรมของปลานิล ที่ได้รับ
โซเดียมอาร์เซไนต์ในแต่ละความเข้มข้น เช่น ไพรเมอร์ที่ 11 (ภาพที่ 1) และในไพรเมอร์ที่ 16 (ภาพที่
2) ปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ทุกความเข้มข้น มีความแตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างชัดเจน และ
ยังพบว่าบางตัวอย่างมีจานวนของแถบดีเอ็นเอขาดหาย และเพิ่มขึ้นมาใหม่ ซึง่ โซเดียมอาร์เซไนต์ทาให้
สายของดีเอ็นเอขาดออกจากกัน และลาดับของคู่เบสสั้นลง
การวิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรม
ผลการวิเคราะห์ค่าดรรชนีความเหมือนทางพันธุกรรมด้วยวิธี UPGMA โดยใช้ค่าดรรชนี
ความเหมือนมาสร้างเดนโดรแกรมความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์
เป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง และกลุ่มควบคุม จากไพร์เมอร์ 10 ไพรเมอร์ พบว่า ปลานิลที่ได้รับ
โซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่ได้รับโซเดียมอาร์
เซไนต์ความเข้มข้น 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 2) กลุ่มที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ ความเข้มข้น 5
มิล ลิ กรั มต่อลิ ตร และ 3) กลุ่ ม ควบคุ ม ด้ว ยค่า Bootstrap 100% (ภาพที่ 3) วิเคราะห์ ค่ าความ
แตกต่างทางพันธุกรรมด้วยวิธี p-distance method เมื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างทางพันธุกรรม
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ของปลานิ ลที่ได้รั บ โซเดียมอาร์เซไนต์ ความเข้มข้น 5 10 และ 20 มิล ลิกรัมต่อลิ ตร เป็นเวลา 24
ชั่วโมง กับกลุ่มควบคุม พบว่า มีค่าความแตกต่างทางพันธุกรรม คือ 18.3-26.2 20.0-33.9 และ 13.832.1 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างทางพันธุกรรม เท่ากับ 1.2 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3)

ภาพที่ 1 แถบดีเอ็นเอจากปฏิกิริยาพีซีอาร์ ของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
และ 48 ชั่วโมง โดยใช้ ไพรเมอร์ที่ 11 (GAGAGAGAGAGACC)

ภาพที่ 2 แถบดีเอ็นเอจากปฏิกิริยาพีซีอาร์ ของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
และ 48 ชั่วโมง โดยใช้ ไพรเมอร์ที่ 16 (CACCACCACGC)
ปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา 48 ชั่วโมง สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร และกลุ่มควบคุม 2) กลุ่มที่ได้รับ
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โซเดียมอาร์เซไนต์ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ ปลานิลตัวที่ 1 และ 3 ที่ได้รับโซเดียมอาร์เซ
ไนต์ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 3) ปลานิลตัวที่ 2 ที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ความเข้มข้น
10 มิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยค่า Bootstrap 100% (ภาพที่ 4) เมื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างทาง
พันธุกรรมของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ความเข้มข้น 5 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา
48 ชั่วโมง กับกลุ่มควบคุม พบว่า มีค่าความแตกต่างทางพันธุกรรม คือ 25.7-33.3 27.6-35.9 และ
14.2-29.8 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างทางพันธุกรรม เท่ากับ 1.3 เปอร์เซ็นต์
(ตารางที่ 4) ซึ่งค่า Bootstrap มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นในผลการวิเคราะห์สายสัมพันธ์ทาง
วิวัฒนาการ โดยค่า Bootstrap 85-100% แสดงถึงความเชื่อมั่นระดับสูง ค่า Bootstrap 71-84%
แสดงถึงความเชื่อมั่นระดับปานกลาง ค่า Bootstrap 50-70% แสดงถึงความเชื่อมั่นระดับต่าของสาย
สัมพันธ์ทางวิวัฒนาการที่ได้ (ดวงกมล และคณะ, 2548)

ภาพที่ 3 เดนโดรแกรมความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา
24 ชั่วโมง

ภาพที่ 4 เดนโดรแกรมความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา
48 ชั่วโมง
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อภิปรายผลการวิจัย
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
ผลของแถบดีเอ็นเอที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของปลานิลที่
ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ทุกความเข้มข้น มีความแตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างชัดเจน และยังพบว่าบาง
ตัว อย่ างมีจ านวนของแถบดีเอ็น เอขาดหาย และเพิ่มขึ้นมาใหม่ ซึ่งสารหนู ยังมีผ ลทาให้ ระดับ Sadenosyl-methionine ในร่ า งกายลดลง และยั บ ยั้ ง กระบวนการดี เ อ็ น เอเมททิ ล เลชั่ น (DNA
methylation) ทาให้ไม่มีกลไกในการป้องกันยีน เกิดการแสดงออกของยีนที่ผิดปกติ และยังทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ตลอดจนอาจเกิดการแปรผันทางพันธุกรรม (genetic
variation) และการเปลี่ ย นแปลงในระดับโครโมโซม (chromosomal mutation) (Salem et al.,
2014) ซึ่ง สอดคล้ องกับ การศึกษาของ Kumar et al. (2014) พบว่า ปลาทองที่ได้รับสารหนูความ
เข้มข้นตั้งแต่ 10 ไมโครกรัมต่อลิตร ส่งผลให้เกิดการเหนี่ยวนาต่อการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอ และ
ทาให้มีแถบของดีเอ็นเอขาดหาย และเกิดขึ้นใหม่ได้ Salem et al. (2014) พบว่า ปลาที่ได้รับโลหะ
หนักจะมีรูปแบบลายพิมพ์อีเอ็นเอแตกต่างจากปลาที่ไม่ได้รับโลหะหนัก นอกจากนี้การศึกษาของ
Kousar and Javed (2014) พบว่า เมื่อสิ่งมีชีวิตได้รับสารหนูความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลต่อ
ความเสียหายของดีเอ็นเอ
การวิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรม
ผลเดนโดรแกรมความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา
48 ชั่วโมง พบว่า ปลานิลกลุ่มควบคุม และปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัม
ต่อลิตร อยู่ภายในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับค่า ความแตกต่างทางพันธุกรรมของปลานิลที่ได้รับ
โซเดียมอาร์เซไนต์ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าที่น้อยกว่า ปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์
ความเข้มข้น 5 และ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้อาจเกิดจากปลานิลที่ได้รับ โซเดียมอาร์เซไนต์ความ
เข้ ม ข้ น 20 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต รมี ก ารปรั บ ตั ว และซ่ อ มแซมดี เ อ็ น เอภายในร่ า งกาย สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ โกสินทร์ และวิยะดา (2556) เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับดีเอ็นเอ ซึ่งอาจเกิดได้จาก
ปัจจัยภายนอกร่างกาย เช่น รังสีอัลตราไวโอเลต ยา รวมทั้งเคมีบาบั ดหรือรังสีรักษา หรือปัจจัยที่
เกิดขึ้นภายในร่างกาย เช่น อนุมูลอิสระที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึมภายในเซลล์ ปัจจัยเหล่านี้
จะส่ งผลให้ เกิดความเสีย หายต่อดีเอ็นเอ ดังนั้น ร่างกายจะมีระบบการทางานของยีนที่ทาหน้าที่
ซ่อมแซมดีเอ็นเอให้กลับมาสู่โครงสร้างเดิมและสามารถทางานได้ตามปกติ ระบบดังกล่าว ได้แก่ การ
ซ่อมแซมด้วยการตัดออกของเบส (Base excision repair; BER) การซ่อมแซมด้วยการตัดออกของนิ
วคลี โอไทด์ (nucleotide excision repair; NER) การซ่อมแซมการเข้าคู่กันของนิวคลี โอไทด์ที่ผิ ด
(mismatch excision repair) และ Homologous recombination ซึ่งในแต่ละระบบประกอบด้วย
ยีน ที่ทาหน้าที่ร่ว มกัน หลายยี น และนอกจากนั้นการทางานในแต่ละระบบขึ้นกับระดับของความ
เสียหายของดีเอ็นเอ
ผลการวิเคราะห์ ค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ความ
เข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง มีค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมกับกลุ่ม
ควบคุมมากกว่าปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ความเข้มข้น 5 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร เนื่องจากที่
ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระดับความเข้มข้นต่าที่สุดในการทดลอง ซึ่งทาให้เกิดความเป็น
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พิษที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความเข้มข้น 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซ
ไนต์ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมกับควบคุมมากกว่าปลานิลที่
ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร เนื่องจากปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์
ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะเครียด (stress) ในระหว่างทาการ
ทดลองมากกว่า จึงส่งผลให้อนุมูลอิสระมีปริมาณมากกว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายสร้างขึ้นมา
สภาวะที่เกิดความไม่สมดุลนี้ ทาให้เกิดสภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) ขึ้นภายในเซลล์
และเนื้อเยื่อ ส่งผลกระทบต่อเซลล์ เช่น เกิดการกลายพันธุ์ของดีเอนเอ (DNA mutation) การทาลาย
สภาพโปรตีน (protein carbonylation) และทาลายผนังเซลล์ (lipid peroxidation) (รัตนา และ
ประพนธ์, 2538)
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ ด้วยเทคนิคไอเอส
เอสอาร์สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมได้ โดยแถบดีเอ็นเอของปลานิลที่ได้รับ โซเดียม
อาร์เซไนต์ เป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง เกิดขึ้นเป็นแบบโพลิมอร์ฟิค และปลานิลได้รับโซเดียมอาร์เซ
ไนต์ทุกความเข้มข้น เกิดการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม ทาให้แถบดีเอ็นเอมีการขาดหาย และเกิดขึ้นใหม่
ปลานิลที่ได้รับ โซเดียมอาร์ เซไนต์ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 24 และ 48
ชั่ว โมง มี ค่า ความแตกต่ างทางพั น ธุก รรมกับ กลุ่ ม ควบคุ มมากที่ สุ ด 33.8 และ 35.9 เปอร์เ ซ็น ต์
ตามลาดับ จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าโซเดียมอาร์เซไนต์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
ของปลานิล
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาพิษของสารหนูที่มีผลต่อพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการ
ได้รับสารหนู
ควรมีการศึกษาที่ร ะดับสู งขึ้นไป เช่น เอนไซม์ของสิ่ งมีชีวิตที่ได้รับสารหนูในสภาวะการ
ทดลอง และในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับสารหนู
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนสนับสนุนจากกลุ่มวิจัยสารพิษปศุสัตว์และสัตว์น้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอขอบคุณ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ที่อานวยความสะดวก และสถานที่ในการทาวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบคุณทุนอุดหนุน และส่งเสริมการทาวิทยานิพนธ์สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาภาคปลายปีการศึกษา 2559
บรรณานุกรม
กรมประมง. (2555). การเลี้ยงปลานิล. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จากจาก http://www.fisheries.
go.th/if-suratthani/1planile.htm. (2558, 22 กรกฎาคม)

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

13

เกศ สัตยพงศ์. (2555). Arsenic [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก http://www.summacheeva.org/
index_thaitox_arsenic.htm. (2558, 22 กันยายน)
โกสินทร์ วิระษร และวิยะดา ปัญจรัก. (2556) ระบบการซ่อมแซมดีเอ็นเอ: บทบาทสาคัญในมะเร็ง.
ศรีนครินทร์เวชสาร, 28(4), 551-566.
เบญจวรรณ เศวตวงษ์. (2549). ผลของสารหนูและปรอทที่มีต่อริ้นน้าจืด (Chironomus sp. )
และปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.) วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ดวงกลม ทองอร่าม, วุฒิพงศ์ มหาคา, และคทาวุธ นามดี. (2548). การจาแนกพืชสกุล
Caulokaempferia K. Larsen (วงศ์ขิง) โดยการวิเคราะห์สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการจาก
ข้อมูลทางชีววิทยาระดับโมเลกุล. วารสารวิจัย มข. 10, 5-12.
รัตนา บรรเจิดพงศ์ชัย และประพนธ์ วิไลรัตน์. (2538). Apoptosis: กลไกกับการประยุกต์ทางคลินิค.
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. 11-15.
ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา. (ม.ป.ป.). อันตรายและความเป็นพิษของสารหนู. เข้าถึงได้จาก:
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/a_txR_search.asp?info_id=121.
(2558, 22 กันยายน).
อรุณรัตน์ ฉวีราช. (2552). อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลพืช. โครงการผลิตตารา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). (2007). Toxicological
profile for arsenic. U.S.: Department of Health and Human Services.
Ahmed, M.K et al. (2011). Assessing the genotoxic potentials of arsenic in tilapia
(Oreochromis mossambicus) using alkaline comet assay and micronucleus
test. Chemosphere. 84(1), 143-149.
An, Y et al. (2004). Immunohistochemical analysis of oxidative DNA damage in
arsenic-related human skin samples from arsenic-contaminated area of
China. Cancer Letters. 214(1), 11-18.
Asahida, T et al. (1996). Tissue preservation and total DNA extraction from fish stored
at ambient temperature using buffers containing high concentration of urea.
Fisheries Science, 62, 727-730.
Bornet, B. & Branchard, M. (2001) Nonanchored inter simple sequence repeat (ISSR)
markers: reproducible and specific tools for genome fingerprinting. Plant
Molecular Biology Reporter. 19, 209–215.
Kousar, S. & Javed, M. (2014) Assessment of DNA damage in peripheral blood
erythrocytes of fish exposed to arsenic under laboratory conditions.
International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences.
3(11), 877-888.

14

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

Kumar, A et al. (2014). Assessment of arsenic-induced DNA damage in goldfish by a
polymerase chain reaction-based technique using random amplified
polymorphic DNA markers. Archives of Environmental Contamination and
Toxicology. 67, 630–638.
Liu, B. & Wendel, J.F. (2001). Inter simple sequence repeat (ISSR) polymorphisms as a
genetic Earkersystem in cotton. Molecular Ecology Notes, 1, 205–208.
Powell, W. Machray, C. & Provan, J. (1996). Polymorphism revealed by simple
sequence repeats. Trends in Plant Science. 1, 215–222.
Salem, Z.B et al. (2014). First Evidenceof fish genotoxicity induced by heavy metals
from landfill leachates: The advantage of using the RAPD-PCR technique.
Ecotoxicology and Environmental Safety. 101, 90-96.

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี
THE RELATIONSHIP BETWEEN QUALITY OF WORK LIFE AND ORGANIZATIONAL
COMMITMENT OF PERSONAL IN KARUNVEJ PATHUMTHANI HOSPITAL
นัทรัชนัน บุดสีนนท์1 และมนสิชา อนุกูล2
Natratchanan Boodsinoon and Monsicha Anukun
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
2
อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
___________________________________
1

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและระดับความผูกพันต่อ
องค์กร ของบุคลากรโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร
ของบุ คลากรจ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุคคลของโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี และ3) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาล
การุ ญเวชปทุ ม ธานี ป ระชากรที่ใ ช้ ในการวิ จั ยคื อ บุค ลากรที่ ปฏิ บั ติง านในโรงพยาบาลการุญ เวช
ปทุมธานี ได้แก่ พนักงานในโรงพยาบาลทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร จานวน 313 คน ทั้งนี้ไม่
รวมแพทย์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่เป็น subcontact กับทางโรงพยาบาลไม่ถือเป็นพนักงาน
ของโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคานวณโดยวิธีของ ทาโร่ ยามาเน่ย์ (Taro Yamane, 1973) ได้จานวน
ขนาดตัวอย่าง 193 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการ
ทดสอบค่าเอฟ ใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยใช้วิเคราะห์
ด้วยวิธีเชฟเฟ่และสถิติที่ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร คือ การหาค่าสัมประสิทธ์ สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สันโดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างบุคลากรโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานีส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุ 21-30 ปี สถานภาพโสดระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ คือ ระดับปริญญาตรีมีอายุงาน 1-5 ปี
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาทสังกัดฝ่ายการพยาบาลและ ส่วนใหญ่มีตาแหน่งระดับ
ปฏิบัติการ และผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า
1. บุคลากรโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานีให้ระดับคุณภาพชีวิตมาก คือ ด้านสังคมสัมพันธ์
ด้านภาวะอิสระจากงาน ด้านการบริหารงาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านความ
ภูมิใจในองค์กร ด้านความปลอดภัยในการทางาน และด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านที่
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ให้ ร ะดับ คุณภาพชีวิตระดับ ปานกลาง คือ ด้านผลตอบแทน และบุคลากรโรงพยาบาลการุญเวช
ปทุมธานีให้ระดับความผูกพันต่อองค์กรมากทุกด้าน และด้านที่น้อยที่สุดคือด้านบรรทัดฐานสังคม
2. บุคลากรโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานีที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ระดับ
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รแตกต่า งกั น พบว่ า บุค ลากรในโรงพยาบาลการุ ญ เวช ปทุม ธานี ที่ มีอ ายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางานในองค์กร ฝ่ ายที่สังกัด แตกต่างกัน ส่งผลให้
ระดับ ความผูกพัน ต่อองค์กรแตกต่างกัน และบุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี ที่มีเพศ
ระดับเงินเดือน และตาแหน่งงานแตกต่างกัน ส่งผลให้ระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน
3. คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานมี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของบุ ค ลากร
โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี พบว่า คุณภาพชีวิตในการทางานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากร โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี
คาสาคัญ : คุณภาพชีวิตในการทางาน ความผูกพันต่อองค์กร
ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to compare organizational commitment
of Karunvej Pathum Thani hospital staffs, classified by personal factors, and 2) to study
the relationship between the quality of work life and organizational commitment of
Karunvej Pathum Thani hospital staffs. The population used in this study was staffs
working in Karunvej Pathum Thani hospital: 313 both operational and management
staffs. The doctors and security guards that are subcontractors of the hospital were
not considered as employees of the hospital and were not included. The sample was
calculated by means of Taro Yamane (1973). It yielded 193 staffs. Questionnaires were
used as the data collection tool. The statistic used to analyze data were frequency,
percentage, means, standard deviation, t test, and F test. The average pairwise
comparison, One-way ANOVA using Scheffe were also conducted. Additionally, the
statistic used to examine the relationship between factors was done to find the
Pearson's correlation coefficient with statistical significance at the 0.01 and 0.05 level.
From the study result, it was found that Karunvej Pathum Thani hospital staffs
was mostly females, aged 21-30 years old, single, with undergraduate education, has
worked between 1-5 years, the income per month was 10,001-20,000 baht, belong to
nursing department, and in the operation level. The analysis results can be concluded
as follows:
1. Karunvej Pathum Thani hospital staffs to the level of, namely, social relations,
the independent status of management, the work in progress and stability.The pride
in the organization, safety in the work, The potential development of workers, to
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intermediate side is the return Karunvej Pathum Thani hospital staffs to the level of
commitment of all aspects. And the least is the social norms.
2. Karunvej Pathum Thani hospital staffs had different personal factors. The
differences resulted in different levels of organizational commitment. Additionally, it
was also found that Karunvej Pathum Thani hospital staffs that were with differences
in gender, age, marital status, educational level, work period, and department affiliation
also resulted in different levels of organizational commitment. Moreover, Karunvej
Pathum Thani hospital staffs that were with different salary levels and those with
different positions resulted in no different with the levels of organizational
commitment.
3. The quality of work life was related to the organizational commitment of
Karunvej Pathum Thani hospital staffs.
Keywords: The Quality of work Life, Organizational Commitment
ความสาคัญของปัญหา
คนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งขององค์กร คนที่มีคุณภาพในการทางานที่
เหมาะสมก็จะยิ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจในงานและส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรได้ ซึ่งความผูกพัน
ต่อองค์กรมีความสาคัญ ต่อความอยู่รอดขององค์กร ทั้งยังเป็นตัวชี้วัดที่ดีถึงความมีประสิทธิผลของ
องค์กร และยังสามารถแสดงถึงแนวโน้มของความตั้งใจของบุคคลที่จะคงอยู่หรือลาออกจากองค์กรได้
องค์กรที่มีสภาพเอื้อให้เกิดคุณภาพชีวิตการทางานย่อมจะให้ผลผลิตทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ทุก
องค์กรต่างต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในงานเพื่อที่จะ
สามารถปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและทุ่มเทให้กับองค์กรเต็มที่ โดยผู้บริหารพยายามหาวิธีการที่จะทาให้
บุคลากรแสดงศักยภาพอย่างแท้จริง เช่น การคัดเลือกบุคคลที่มีประวัติการทางานดี การให้เงินเดือนที่
จู ง ใจ การให้ ป ฏิ บั ติง านที่ ส าคั ญและท้ าทาย หรือ การเลื่ อ นต าแหน่ง งาน เป็ นต้ น แต่อ ย่ างไรก็ ดี
ผู้บริหารต้องเข้าใจและยอมรับความจริงว่า บุคคลและองค์กรมีความต้องการที่แตกต่างกัน ทุกคนมิใช่
มนุษย์องค์กร ที่เกิดมาเพื่อทางานเพียงอย่างเดียว โดยปฏิบัติงานอย่างเต็ มที่จนกระทั่งเกษียณอายุ
ประการสาคัญทุกคนต่างต้องพัฒนาตัวเองเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ต่างมีบทบาท หน้าที่ ภารกิจ
ที่แตกต่างกัน ขณะที่องค์กรต้องการบรรลุเป้าหมายสูงสุดตามวัตถุประสงค์ที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งต้อง
อาศัยการทางานหนักและความทุ่มเทอย่างจริงจังของบุคลากร ดังนั้นแนวทางเป็นไปได้ของผู้บริหาร
คือ การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและงานให้กับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรสามารถชีวิตที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กร ปฏิบัติงานให้เกิดผลสูงสุด โดยปัจจุบันกระแสการพัฒนาคุณภาพชีวิ ตการทางานและการ
สร้างความผูกพันให้กับบุคลากรภายในองค์กรหรือหน่วยงานได้รับการยอมรับและได้รับความสนใจ
หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยซึ่งคุณภาพชีวิตการทางาน คือการประเมินสถานะในลักษณะต่างๆ
ของงาน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตของบุคคล คุณภาพชีวิ ตการทางานจะ
ให้ความสาคัญกับผลงานที่มีต่อบุคคล และประสิทธิภาพขององค์กรรวมทั้งความพอใจของบุคลากรกับ
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การแก้ปัญหาและการตัดสินใจขององค์กร ส่วนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร ทาให้สมาชิกเกิดความ
เต็มใจที่จะทางาน เพื่อความก้าวหน้า เพื่อผลประโยชน์ขององค์กร มีความยึดมั่น ยอมรับในค่านิยม
ตลอดจนวัตถุประสงค์ขององค์กรและปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป
โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 200 เตียง เปิดดาเนินการ
เมื่อวัน ที่ 4 มิถุน ายน 2534 มีคณะแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญทุกสาขา เป็น โรงพยาบาลที่มีเครื่องมือทาง
การแพทย์ที่ทันสมัยครบถ้วน ประกอบด้วยศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ศูนย์สุขภาพ ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์กายภาพบาบัด ศูนย์ทันตกรรม และศูนย์ไตเทียม และ
ล่าสุดมีแผนกก่อตั้งใหม่ คือ ศูนย์อา- ชีวอนามัย ให้บริการรักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคม
กองทุ น เงิ น ทดแทน พระราชบั ญ ญัติ คุ้ม ครองผู้ ป ระสบภัย จากรถ โครงการประกัน สุ ข ภาพ และ
ให้บริการประชาชนทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน จานวน 313คน (ข้อมูลจากฝ่าย
บุคคล ธ.ค.2558) ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายบริหาร ในด้านหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะการทางานต้องอาศัยความรับผิดชอบสูง มีความอดทนสามารถปฏิบัติงานในด้านการบริการ
ประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพด้วยใบหน้าที่ยิ้ม คาพูดที่น่าฟัง บนสถานการณ์ที่เครียดในการปฏิบัติงาน
บางครั้งจึงทาให้บุคลากรเกิดความเครียดและไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในระยะเวลานานจึงเกิดการ
ลาออกหรื อเปลี่ ย นไปประกอบอาชีพอื่นซึ่งในปี พ.ศ.2558 ผู้บริห ารได้กาหนดเป้าหมายเพื่อเป็น
ตัวชี้วัดอัตราการลาออกของพนักงานไว้ไม่เกินร้อยละ2ต่อปี พบว่ามีอัตราการลาออกสูงถึงร้อยละ
3.48 ซึ่งเกินเป้าหมายที่กาหนดไว้ การลาออกมาจากหลายสาเหตุ เช่น ค่าตอบแทน บรรยากาศ
องค์กร ผู้ร่วมงาน หรือไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การสับเปลี่ยนหน้าที่ในการทางาน
เพื่อเรียนรู้งานด้านอื่น ทาให้โรงพยาบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบุคลากรใหม่ และเสียเวลาในการ
ฝึกอบรมบุคลากรใหม่
จากปัญหาข้างต้นผู้วิจั ยจึงมีความสนใจศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการ
ทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี เพื่อเป็นแนวทางการ
เสริ ม สร้ างคุ ณภาพชีวิ ต การท างาน เพื่ อให้ ทราบถึง ปั จจั ยที่ ก่อ ให้ เ กิด ความผู กพั นต่ อ องค์ก รของ
บุคลากรว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะสามารถเสริมสร้างระดับคุณภาพชีวิตการทางานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้
บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร อยู่กับองค์กรได้นานมีความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความ
ทุ่มเทให้ กั บ การปฏิบั ติง านอัน เป็ น ประโยชน์กั บองค์ก รเพื่อ ที่จ ะทาให้ ผ ลประกอบการบรรลุ ตาม
เป้าหมายต่อไป รวมถึงสามารถที่จะนาข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาในกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและระดับความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรโรงพยาบาล
การุญเวชปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ของโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือบุคลากรโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี จานวนทั้งสิ้น 313
คน (ข้อมูลจากฝ่ายบุคคล ณ เดือนธันวาคม 2558 )
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage
Random Sampling) โดยแบ่งเป็น 1) การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
คือมีการจั ดแบ่ งกลุ่ มตัว อย่างประชากรออกเป็นส่ว นๆ แบบไม่ซ้ากัน 2) การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากจากบัญชีรายชื่อบุคลากรโรงพยาบาลการุญเวช
ปทุมธานี ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จนครบจานวนแต่ละชั้นภูมิ บุคลากรโรงพยาบาลการุญเวช
ปทุมธานีจานวนทั้งสิ้น 313 คน และประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคานวณหาขนาด
ที่เหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane, 1973) จานวน 193 คน ซึ่งเป็นการ
กาหนดขนาดของกลุ่ มตัวอย่างที่น้ อยที่สุ ด ที่จะยอมรับได้ว่ามีความเพียงพอจะใช้เป็นตัว แทนของ
ประชากรกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่1 แบบสอบถามปัจจัยด้านบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางานในองค์กร ระดับเงินเดือน ฝ่ายที่สังกัด และตาแหน่งงาน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางานเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จากการทบทวนแนวคิดของคัมมิงส์ และวอร์เลย์ (Cummings & Worley, 1997)และผลงานวิจัยที่
เกี่ย วข้องใช้มาตรส่ ว นประมาณค่าของ Likert ซึ่งลั กษณะของข้อคาถามในลักษณะประเมินค่า 5
ระดับโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อแปลความหมายของแบบสอบถามได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็น
ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้ ด้านผลตอบแทน ด้านความ
ปลอดภัยในการทางาน ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง
ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านการบริหารงาน ด้านภาวะอิสระจากงานและด้านความภูมิใจในองค์กร
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เองจากการทบทวนแนวคิดของของอเลนและเมเยอร์ (Allen & Mayer, 1990) และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องใช้มาตราส่วนประมาณค่าของ Likert ซึ่งลักษณะของข้อคาถามประกอบด้วยข้อความที่เป็น
เชิ ง บวกและเชิ ง ลบให้ ต อบในลั ก ษณะประเมิ น ค่ า 5 ระดั บ โดยมี เ กณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนเพื่ อ แปล
ความหมายของแบบสอบถามได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง ประกอบด้วย ความผูกพันด้านความรู้สึก ความผูกพันด้านความต่อเนื่องและความผูกพันด้าน
บรรทัดฐานทางสังคม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยทาการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี โดยทาหนังสือ
ชี้แจงขอความร่วมมือพร้อมแนบแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามทุกคน
2. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปดาเนินการเก็บข้อมูล
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3. ผู้ วิ จั ย ดาเนิ น การรวบรวมแบบสอบถามและคัด เลื อ กเฉพาะแบบสอบถามที่มี ความ
สมบูรณ์เพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยต่อไป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
องค์ประกอบรายด้าน
Cronbach's Alpha
คุณภาพชีวิตในการทางาน
1. ด้านผลตอบแทน
0.81
2. ด้านความปลอดภัยในการทางาน
0.71
3. ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน
0.74
4. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
0.75
5. ด้านสังคมสัมพันธ์
0.70
6. ด้านการบริหารงาน
0.83
7. ด้านภาวะอิสระจากงาน
0.71
8. ด้านความภูมิใจในองค์กร
0.72
ความผูกพันต่อองค์กร
1. ด้านความรู้สึก
0.71
2. ด้านความต่อเนื่อง
0.70
3. ด้านบรรทัดฐานสังคม
0.79
รวมเฉลี่ยทุกด้าน
0.78
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Items Objective Congruency : IOC) ค่า IOC ของ
แบบสอบถามนี้ เท่ากับ 0.91
2) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)
ค่าร้อยละ(Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ค่าเฉลี่ย(Mean) ใช้ในการแปลความหมายของข้อมูลต่างๆ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviationหรือ S.D) แสดงลักษณะการกระจายของ
ข้อมูล
3) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ทดสอบสมมติฐานระหว่างคะแนนเฉลี่ ยของกลุ่ มตัวอย่าง 2 กลุ่ มที่เป็นอิส ระจากกันใช้
ทดสอบค่าที (t-test) และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มขึ้นไป
โดยใช้สถิติทดสอบค่าเอฟ (F-test) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ใช้การเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใช้วิเคราะห์ด้วยวิธีเชฟเฟ่
(Scheffe’s Analysis)
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4) สถิติที่ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ค่าสัมประสิทธ์สหสัม พันธ์แบบเพียร์สัน(Pearson Product Moment Correlation) โดย
กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ผลการวิจัย
ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานีสามารถสรุปผลได้ ดังต่อไปนี้
กลุ่มตัวอย่างบุคลากรโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30
ปีสถานภาพโสดระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ คือ ระดับปริญญาตรีมีอายุงาน 1-5 ปีส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดือน 10,001-20,000 บาทสังกัดฝ่ายการพยาบาลและ ส่วนใหญ่มีตาแหน่งระดับปฏิบัติการ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของระดับ คุณภาพชีวิตในการทางาน ตามระดับความคิดเห็นของ
บุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี พบว่า พบว่า คุณภาพชีวิตในการทางาน ตามระดับความ
คิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรในโรงพยาบาลการุ ญ เวช ปทุ ม ธานี โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (  =3.57,
S.D.=0.23) เมื่ อพิ จ ารณารายข้อ พบว่ า คุณ ภาพชีวิ ต ในการทางาน ตามระดับ ความคิ ดเห็ นของ
บุ ค ลากรในโรงพยาบาลการุ ญ เวช ปทุ ม ธานี มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ปานกลาง 1 ด้ า นคื อ ด้ า น
ผลตอบแทน (  =3.02, S.D.=1.13) และมีระดับความคิดเห็นมาก เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้าน
สั ง คมสั ม พั น ธ์ (  =3.80, S.D.=0.80) รองลงมา คือ ด้ านภาวะอิสระจากงาน (  =3.71, S.D.=0.63) ด้านการ
บริหารงาน (  =3.68, S.D.=0.77) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (  =3.65, S.D.=0.68) ด้านความภูมิใจใน
องค์กร (  =3.63, S.D.=0.66) ด้านความปลอดภัยในการทางาน (  =3.60, S.D.=0.58) และด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน (  =3.44, S.D.=0.64) ตามลาดับ
ด้านผลตอบแทน อยู่ในระดับปานกลาง เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ท่านได้รับสวัสดิการที่
เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับตาแหน่ง (  =3.15, S.D.=1.19) ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมกับ
ปริ ม าณงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ (  =3.03, S.D.=1.31) ท่ า นได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมกั บ ความรู้
ความสามารถ (  =2.98, S.D.=1.26) ค่ า ตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ มี ค วามเพี ย งพอต่ อ ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
ชีวิตประจาวัน (  =2.90, S.D.=1.33) ตามลาดับ
ด้านความปลอดภัยในการทางาน มีระดับความคิดเห็นปานกลางคือ อุปกรณ์ เครื่องมือใน
การปฏิบั ติงานมีคุณภาพ ไม่ส่ งผลต่อสุ ขภาพ (  =3.40, S.D.=0.97) และระดับความคิดเห็ นของ
บุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี ด้านความปลอดภัยในการทางาน อยู่ในระดับมาก คือ
องค์กรของท่านมีการจัดโครงการตรวจสุขภาพประจาปีแก่บุคลากรอย่างน้ อยปีละ 1 ครั้ง (  =3.85,
S.D.=0.66) การปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของท่ า นไม่ เ สี่ ย งอั น ตราย (  =3.66, S.D.=0.80)
องค์กรของท่านมีอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่อการทางาน (  =3.48, S.D.=0.98) ตามลาดับ
ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานมีระดับปานกลาง คือ ท่านได้ใช้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานในงานของท่านอย่างเหมาะสม (  = 3.40, S.D.=0.94) รองลงมา องค์กรของ
ท่านสนับสนุนให้นาความคิดใหม่ ๆ มาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (  =3.39, S.D.=0.92) องค์กรของ
ท่านสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ เช่นมีการฝึกอบรม (  =3.38, S.D.=0.97)
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ตามลาดับ และข้อที่มีระดับความคิดเห็นมาก คือ องค์กรของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความใฝ่รู้
สามารถลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (  =3.60, S.D.=0.97)
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ท่านพอใจในระบบการเลื่อนตาแหน่งในองค์กรของท่าน (  =3.78, S.D.=0.95) รองลงมา คือ
องค์ ก รของท่ า นเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน (  =3.64,
S.D.=1.04) องค์กรของท่านเปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ (  =3.62, S.D.=1.04)
และท่านมั่นใจว่าจะไม่ถูกโยกย้ายให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (  =3.58, S.D.=1.01) ตามลาดับ
ด้านสังคมสัมพันธ์ มีระดับความคิดเห็น มากทุกข้อ เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ท่านได้รับ
ความช่วยเหลือและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเพื่อนร่วมงาน (  =4.00, S.D.=1.08) รองลงมา
คือ ท่านและเพื่อนร่วมงานมีทัศนคติที่ดีต่อกัน (  =3.85, S.D.=1.02) บุคลากรในองค์กรยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้งานคุณภาพ (  =3.75, S.D.=0.97) และท่านรู้สึกว่าในหน่วยงานของท่านไม่มีการ
แบ่งพรรคแบ่งพวก (  =3.62, S.D.=1.07) ตามลาดับ
ด้านการบริหารงานมีระดับมาก ทุกข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ผู้บังคับบัญชายอมรับ
ฟังความคิดเห็นปัญหาและการดาเนินงานของท่าน (  =3.77, S.D.=0.94) รองลงมาคือ ท่านได้รับ
ความเสมอภาคและยุติธรรมการประเมินผลงาน (  =3.67, S.D.=0.69) ผู้บังคับบัญชาของท่านมี
ความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน (  =3.64, S.D.=0.99) และระบบการลงโทษพนักงานเป็นไปอย่าง
ยุติธรรม (  =3.62, S.D.=0.86) ตามลาดับ
ด้านภาวะอิสระจากงาน มีระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านสามารถ
แบ่งเวลาการทางานและเวลาส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม (  =3.84, S.D.=0.78) รองลงมาคือ ท่านมี
ความสุขกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (  =3.83, S.D.=0.89) การทางานของท่านไม่
เป็ น อุป สรรคในการด าเนิ น ชี วิ ตของตนเองและครอบครั ว (  =3.73, S.D.=0.91) และท่า นไม่ ถู ก
รบกวนด้วยเรื่องงานระหว่างการพักผ่อน (  =3.46, S.D.=0.99) ตามลาดับ
ด้านความภูมิใจในองค์กร มีระดับความคิดเห็น มากทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ท่านภูมิใจในการปฏิบัติงานกับองค์กรของท่าน (  =3.82, S.D.=0.82) รองลงมาคือ องค์กรของท่าน
ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม (  =3.62, S.D.=0.91)องค์กร
ของท่านเป็ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยงที่ดีมาก (  =3.56, S.D.=0.86)และท่านมีความรู้สึกไม่พอใจหากมี
บุคคลใดมีมุมมองไม่ดีต่อองค์กร (  =3.50, S.D.=0.90) ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของระดับความผูกพันต่อองค์กร ตามระดับความคิดเห็นของบุคลากร
ในโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.70, S.D.=0.50) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ความผู ก พัน ต่อองค์กร ตามระดับความคิดเห็ น ของบุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวช
ปทุมธานี โดยรวม อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ด้านความรู้สึก (  =3.84,
S.D.=0.73) รองลงมา คือ ด้านความต่อเนื่อง (  =3.68, S.D.=0.60) และด้านบรรทัดฐานสังคม (  =
3.58, S.D.=0.82) ตามลาดับ
ด้านความรู้สึก อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านมีความทุ่มเท
ให้กับงานนั้นอย่างเต็มที่ (  =3.94, S.D.=1.05) รองลงมา คือ ท่านได้อุทิศตนให้กับองค์กร (  =3.89,
S.D.=0.90) ท่านรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์กรอย่างเต็มที่ (  =3.87, S.D.=0.95) และ
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ท่านรู้ สึ ก ว่าพร้ อมให้ ความร่ ว มมือต่ อองค์กรโดยไม่มี ความเคลื อบแคลงใจ (  =3.68, S.D.=0.74)
ตามลาดับ
ด้านความต่อเนื่องอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ แม้ว่างานที่ท่าน
ปฏิบัติอยู่นั้นไม่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านท่านก็เต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นตามที่ได้รับมอบหมาย (  =3.84,
S.D.=0.88) รองลงมา คือ ท่านมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองค์กรนี้ต่อไปแม้ว่าจะมีโอกาสเปลี่ยนงาน
ใหม่ (  =3.73, S.D.=0.78) องค์กรให้ในสิ่งที่ท่านต้องการมากกว่าองค์กรอื่น (  =3.63, S.D.=0.64)
และองค์กรให้ท่านได้สิ่งที่ท่านต้องการอย่างเพียงพอ (  =3.53, S.D.=0.68) ตามลาดับ
ด้านบรรทัดฐานสังคม อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านเชื่อมั่น
ว่านโยบายวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร สามารถทาให้องค์กรประสบความสาเร็จได้ (  =3.79,
S.D.=0.96) รองลงมา คือ ท่านจะไม่ออกจากองค์กรในตอนนี้เนื่องจากมีความผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน
ในองค์กรนี้ อยู่ (  =3.58, S.D.=1.03) ท่านเห็นด้วยกับระบบการปฏิบัติงานขององค์กรซึ่งมีความ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของท่าน (  =3.51, S.D.=0.92) และท่านมีความรู้สึกว่าต้องทางานให้กับ
องค์กรนี้ต่อไปเพื่อตอบแทนบุญคุณ (  =3.44, S.D.=0.94) ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ คุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันในองค์กร ของ
บุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี พบว่าด้านที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ได้แก่ ด้านผลตอบแทน (r=-0.256) ด้านความปลอดภัยในการทางาน (r=0.207) ด้านการ
พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน (r=0.236) ด้านสังคมสัมพันธ์ (r=0.307) ด้านการบริหารงาน (r=0.327) และด้านภาวะอิสระจากงาน (r=-0.194) ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 คือ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (r=0.179) สาหรับด้านที่สัมพันธ์กันอย่างไม่
มีนัยสาคัญ คือ ด้านความภูมิใจในองค์กร (r=0.105)
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า คุณภาพชีวิตตามการรับรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาล
การุญเวช ปทุมธานี โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า กับความผูกพันในองค์กรอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ผลวิเคราะห์สรุปการทดสอบสมมติฐานโดยรวม
1. บุคลากรโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานีที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ระดับ
ความผู กพัน ต่ อองค์ก รแตกต่างกัน พบว่า บุค ลากรในโรงพยาบาลการุ ญเวช ปทุมธานีที่มี อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางานในองค์กร ฝ่ายที่สังกัด แตกต่างกันส่งผลให้
ระดับความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน และบุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวช
ปทุมธานีที่มีเพศ ระดับเงินเดือน และตาแหน่งงานแตกต่างกัน ส่งผลให้ระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
2. คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานมี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของบุ ค ลากร
โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานีพบว่า คุณภาพชีวิตในการทางานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากร โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี ยอมรับสมมติฐาน
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อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานีผู้วิจัยได้นาประเด็นข้อค้นพบมาอภิปราย ดังนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีอายุ 21-30 ปี สถานภาพโสดระดับการศึ กษา ส่วนใหญ่ คือ ระดับปริญญาตรีมีอายุงาน 1-5 ปีส่วน
ใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาทสังกัดฝ่ายการพยาบาลและ ส่วนใหญ่มีตาแหน่งระดับ
ปฏิบัติการบุ คลากรในโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานีที่มี อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ระยะเวลาการทางานในองค์กร ฝ่ายที่สังกัด แตกต่างกันส่งผลให้ระดับความผูกพันต่อองค์กรแตกต่าง
กัน จึงยอมรับสมมติฐาน และบุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานีที่มี เพศ ระดับเงินเดือน และ
ตาแหน่งงานแตกต่างกัน ส่งผลให้ระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ซึ่ง
ผลการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชิต วงศ์สุนธิ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานและความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากรกระทรวงสาธารณสุ ข พบว่ า
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ ประสบการณ์การทางาน สถานภาพการทางาน ตาแหน่ง
แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้น อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภชาดา คงเกษม (2557) ศึกษา
เกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตการทางานมีผลต่อความผูกพันองค์การของเจ้าหน้าที่สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41-50 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า มีป ระสบการณ์การทางานสูง กว่า 15 ปี มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาทและเป็น
ข้าราชการ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญฑวรรณ วิงวอน และปรียา ปันธิยะ (2553) ศึกษาความ
ผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อาเภอเกาะคา
จังหวัดลาปาง ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ 25-30 ปี สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต าแหน่ ง ครู อั ต ราจ้ า ง ระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก ารน้ อ ยกว่ า 5 ปี ให้
ความสาคัญกับปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางานและความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมากส่วนการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง
2. คุณภาพชีวิตการทางาน พบว่า คุณภาพชีวิตในการทางาน ตามระดับความคิดเห็นของ
บุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
คุณภาพชีวิตในการทางาน ตามระดับความคิดเห็นของบุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี มี
ระดับความคิดเห็น ปานกลาง 1 ด้านคือ ด้านผลตอบแทน และมีระดับความคิดเห็นมาก เรียงจากมาก
ไปหาน้อยดังนี้ ด้านสังคมสัมพันธ์รองลงมา คือ ด้านภาวะอิสระจากงาน ด้านการบริหารงาน ด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านความภูมิใจในองค์กร ด้านความปลอดภัยในการทางาน
และด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ ปฏิบัติงาน ตามล าดับและพบว่า คุณภาพชี วิตในการทางานมี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานีซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวรรณ บุญล้อม (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
ชี วิ ต ในการท างานความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร และพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ารของ
ข้าราชการครูวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า คุณภาพชีวิตการทางานทุก
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ด้านมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ สอดคล้อง
กับงานวิจั ยของ กอบกุล อินทโชติ (2554) ได้ศึกษาศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต
ทางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในบริษัทผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม พบว่า คุณภาพชีวิต
ในการทางานมีความสั น พัน ธ์ทางบวกต่อความผู กพันต่อองค์การของพนักงานและสอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ ธีราภัทร ขัติยะ-หล้า (2555) ได้ศกึ ษาคุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก อาเภอเมืองลาพูน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการ
ทางานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก อาเภอเมืองลาพูน มีคุณภาพชีวิตในการทางาน
โดยรวมอยู่ในระดับสูงและแนวทางการเสริมสร้างคุณ ภาพชีวิตการทางานเพื่อให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์การ พบว่า ต้องการให้หน่วยงานจัดสวัสดิการเพิ่มขึ้นและพิจารณาขั้นเงินเดือนอย่างยุติธรรม
รวมถึง การจั ดกิจ กรรมการออกกาลั งกายเพื่ อส่ งเสริมสุ ข ภาพและความสามั คคีของบุล ากร และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มธุรส เพิกขจร (2557) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต
การทางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทางานด้านความภูมิใจในองค์การมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการบริหารงาน ส่วนความผูกพันต่อองค์การของพนักงานอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
3. ความผูกพันต่อองค์กร ตามระดับความคิดเห็นของบุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวช
ปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ตามระดับความ
คิดเห็นของบุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี โดยรวม อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจาก
มากไปหาน้ อย ดั งนี้ ด้า นความรู้ สึ ก รองลงมา คือ ด้ านความต่ อเนื่อ งและด้ านบรรทัด ฐานสั งคม
ตามลาดับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของขนิษฐา ศรีทอง (2550) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การ
ของข้าราชการกรมทรัพยากรน้าบาดาล พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมทรัพยากร
น้าบาดาลโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรเทิง
ศรี อ าจ (2558) ศึก ษาเกี่ ย วกับ คุณ ภาพชี วิต ในการทางานที่ ส่ ง ผลต่อ ความผู ก พัน ต่อ องค์ก ารของ
พนักงานบริษัท เอสเคโพลีเมอร์ จากัด พบว่าความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมีความสัมพันธ์กัน
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลัยทิพย์ จันทร์เทศ (2558) ศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย)
จากัด พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความรู้สึก รองลงมา คือ ด้านบรรทัดฐานทางสังคม และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความต่อเนื่อง ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการทางาน ตามระดับความคิดเห็นของบุคลากรใน
โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านสังคม
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สัมพันธ์ รองลงมาคือ ด้านภาวะอิสระจากงาน ด้านการบริหารงาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง
ในงาน ด้า นความภูมิ ใจในองค์ก ร ด้ านความปลอดภัย ในงาน และด้า นการพั ฒ นาศั กยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้บริหาร ควรให้ความสาคัญและสนับสนุนเกี่ยวกับการสร้างทัศนคติที่ดีกับบุคลากร
ในหน่วยงาน สร้างขวัญและกาลังใจให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ ไม่
มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก อีกทั้งยั งคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อบุคลากรในองค์กรมีความเดือดร้อน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
พัฒนาระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และด้านที่ผู้บริหารควรให้
ความสาคัญอีกด้าน คือ ด้านผลตอบแทน ซึ่งระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เรื่องที่ควร
พิ จ ารณาอั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ ค่ า ตอบแทนมี ค วามเพี ย งพอต่ อ การใช้ จ่ า ยในชี วิ ต ประจ าวั น เรื่ อ ง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความสามารถ เรื่องค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่รับผิดชอบ
และเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับตามตาแหน่ง ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตในการทางานที่ดีและมีความสุขในการทางาน
2. ผลการวิ จั ย พบว่ า ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร ตามระดั บ ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรใน
โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความรู้สึก
รองลงมาคื อ ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานสั งคม ดังนั้นผู้ บริหารควรทาให้ บุคลากรใน
องค์ ก รรู้ สึ ก ว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ก ร มี ห น้ า ที่ ส าคั ญ ในการร่ ว มกั น พั ฒ นาให้ อ งค์ ก รประสบ
ความสาเร็จ สร้างความเชื่อมั่นว่านโยบายและวัตถุประสงค์เป้าหมายในการดาเนินงานขององค์กรจะ
สามารถทาให้องค์กรมีความก้าวหน้าและประสบผลสาเร็จได้ และสร้างความร่วมมือร่วมใจโดยไม่มี
ความเคลือบแคลงใจ การที่บุคลากรในองค์กรมีความผูกพันต่อองค์กรนั้นจะช่วยให้มีความทุ่มเทให้กับ
งานอย่างเต็มที่เพื่อรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์กร อีกทั้งสร้างความผูกพันอันดีให้กับเพื่ อน
ร่วมงานเพื่อลดการหมุนเวียนเข้าออกของบุคลากร จะทาให้เกิดการดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและ
เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. เพื่อให้สามารถอธิบายในการทาวิจัยได้อย่างครอบคลุมภายใต้องค์กรเดียวกันในการทา
วิ จั ย ในครั้ ง ต่ อ ไป ควรท าการศึ ก ษา คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร เพื่ อ
เปรียบเทียบความผูกพันกันของแต่ละฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายอานวยการ
กลางและฝ่ายบริหาร ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถนาข้อมูลไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ครอบคลุมมากขึ้น
2. ผลการวิจัยในครั้งนี้ทาให้ทราบว่า คุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรใน
เชิง ปริ มาณ พบว่า มี ร ะดับ ของการรับ รู้คุ ณภาพชีวิ ตในการทางานนั้ นมี ค่า ที่แ ตกต่า งกั น เพื่ อให้
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปมีประโยชน์มากขึ้น ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
3 ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ว่าปัจจัย
ใดบ้างที่เป็นเชิงบวก เชิงลบ เพื่อให้การพัฒนาองค์กรนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต
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การผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในทัศนะของเกษตรกร
ในอาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ผลิ ตและการตลาด สภาพการผลิ ตและการตลาด ปัญ หาและข้อ เสนอแนะเกี่ยวกับการผลิ ตและ
การตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในทัศนะของเกษตรกรในอาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ใช้แบบสัมภาษณ์เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 157 ราย สุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากประชากร 1,795 ราย นามาวิเคราะห์
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 46.22 ปี ประสบการณ์ในการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 8.17 ปี มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 17.96 ไร่ ต้นทุนและรายได้
จากการผลิตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์เฉลี่ ย 59,370.11 บาท/ปี และ 109,931.21 บาท/ปี ตามล าดับ มี
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระดับมาก เกษตรกรปลูกในพื้นที่เชิงเขา ใช้
เมล็ดพันธุ์ซีพี 888 ระยะปลูก 75 x 20 เซนติเมตร ไม่ปลูกพืชแซม ใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช อายุการเก็บ
เกี่ยวเฉลี่ย 122.62 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 577.48 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งพ่อค้าคนกลางเป็นผู้กาหนดราคาซื้อ
ขาย ปัญหาคือเมล็ดพันธุ์ และปุ๋ยเคมีมีราคาแพง มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การ
สนับสนุนในรูปแบบ การประกันราคาผลผลิต การปรับปรุงพันธุ์ให้มีราคาเมล็ดพันธุ์ถูกกว่าท้องตลาด
คาสาคัญ : การผลิตและการตลาด ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรจังหวัดน่าน
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ABSTRACT
The objectives of this study were to study social and economic condition of
maize farmers in Santi Suk District of Nan Province; their fundamental knowledge; the
state of their maize production and marketing; and their problems and suggestions of
maize production in perspective of farmers. The population in this study was the 157
samples selected by using simple random sampling methodology. The data were
collected by interviewing the samples using interview form. The statistical
methodology used to analyze the data was frequency, percentage, minimum value,
maximum value, mean, and standard deviation.
The findings of this study were as follows: most of farmers were male with
average age at 46.22 years. The average their experience of producing maize was 8.17
years. Their total average occupied maize planting area was 17.96 rai. Their average
maize production was 59,370.11 baht/year, whereas, they had average income cost at
109,931.21 baht/year. Most of the studied farmers had knowledge of maize production
and marketing at high level. Their maize was mostly planted around foothill area, They
used CP 888 seeds at 75x20 cm. spacing, they did used intercropping system, and
mostly used herbicides. They would harvest their produce at average age of 122.62
days after sowing. The average quantity of their produce was 577.48 kg./rai. however,
their buying/selling price was determined by middlemen. And they faced problems
with the high price of maize seeds and fertilizer, and made suggestions that the
government and related sectors should provide support in various forms such as
insurance products, Breeding, seed prices are cheaper than the market.
Keywords: Production and Marketing, Maize Products, Farmers Nan province
บทนา
จังหวัดน่าน พบข้อมูลการบุกรุกป่า เพื่อขยายพื้นที่การทาไร่ข้าวโพดของราษฎร เพิ่มมากขึ้น
จากปี 2551 ถูกบุกรุกจ านวน 533,254 ไร่ ในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 708,969 ไร่ คิดเป็นร้อยละ33
โดยเป็นพื้นที่ซึ่งมีเอกสารสิทธิ์เพียง 132,064.37 ไร่ ที่เหลือยังเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนในเขตพื้นที่ป่าสงวน
และเขตป่าไม้ และมีแนวโน้มการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น โดยพื้นที่อาเภอนาน้อย เป็นอาเภอที่มี
การบุกรุกขยายพื้นที่เพื่อทาไร่ข้าวโพดมากที่สุด รองลงมาคือ อาเภอเมืองน่าน และอาเภอสันติสุข
ตามลาดับ ทั้งนี้แม้ว่าคดีการลักลอบตัดไม้ลดน้อยลง แต่การบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อขยายพื้นที่ทากินของ
ชาวบ้านอาจเพิ่มมากขึ้น (สานักงานเกษตรจังหวัดน่าน อ้างถึงใน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2555)
ในพื้นที่อาเภอสันติสุข จังหวัดน่านมีพื้นที่ที่ใช้ทาการเกษตรทั้งสิ้นจานวน 9,250 ไร่ และปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 6,732 ไร่ (สานักงานเกษตรอาเภอสันติสุข 2558 ,น.12) ซึ่งในการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในปัจจุบันนิยมนาเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้กันอย่างแพร่หลาย
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เพื่อให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมามากมาย เช่น การใช้สารเคมี
ป้องกันกาจัดศัตรูพืช ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างกว้างขวาง ทาให้สมดุลของ
สิ่งมีชีวิตเสียไป การใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชเป็นระยะเวลานานอาจทาให้โรคและแมลง
สร้างภูมิต้านทานหรือดื้อยา ทาให้ต้องใช้จานวนมากขึ้นหรือต้องเปลี่ย นชนิดใหม่ การใช้ปุ๋ยเคมีทาให้
ดินเสื่อมสภาพเร็ว ปริมาณอินทรียวัตถุต่างๆ และสิ่งมีชีวิตในดินลดลง ดินมีสภาพเป็นกรด-ด่างเพิ่มขึ้น
เนื้อดินแน่นทึบทาให้โครงสร้างของดินเสีย นอกจากจะทาให้อากาศในดินน้อยลงแล้วยังทาให้เกิดการ
อัดแน่นของดินมากขึ้น การระบายอากาศของดินเสี ยไป งานวิจัยบางฉบับ (เขมรัฐ เถลิงศร และคณะ
2555 ,น.3) แสดงให้เห็นว่า การปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการพาณิชย์ ทาให้เกิดปัญหาความยากจนเพิ่ม
มากขึ้น เจ้าของแหล่งเงินทุนได้รับประโยชน์จากาการที่เกษตรกรพึ่งพาเทคโนโลยีทั้งเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยา
และเคมีเกษตร และส่งผลให้เกษตรกรประสบกับปัญหาหนี้สินที่เพิ่มขึ้น สุขภาพร่างกายทรุดโทรมและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
งานวิจัยฉบับนี้ใช้ศึกษาถึง การผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในทัศนะของเกษตรกรใน
อาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เพื่อวิเคราะห์ถึงความตระหนักต่อสภาพการผลิตและการตลาดข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะจาก
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งแตกต่างจากงานศึกษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในไทยที่ผ่านมาที่เน้นศึกษา
ระบบธุรกิจของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ไม่ได้ให้ความสาคัญกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ และความไม่เท่า
เทียมกันที่เกิดขึ้น เช่น โครงการการพัฒนาทางเลือกระบบเกษตรดีที่เหมาะสมเพื่อทดแทนการปลูก
ข้าวโพดบนพื้ นที่ลาดชัน กรณีจังหวัดน่าน ของ สาวิต มีจุ้ยและคณะ (2551) จากการวิจัย ฉบับนี้
สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒ นาคุณภาพทั้งด้านการผลิตและการตลาด เกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการผลิตและตลาด ลดปริมาณการใช้ ปุ๋ย ยาและสารเคมี ส่งเสริมการปลูกพืชแซม
พืชหมุนเวียนในพื้นที่เสื่อมโทรม เพื่อลดการบุกรุกพื้นที่ป่า ซึ่งจะส่งผลให้การวางแผนการพัฒนาด้าน
การปลูกข้าวโพดที่ถูกต้องเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.1 เพื่อศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1.2 เพื่อศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในทัศนะของ
เกษตรกร
1.3 เพื่อศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในทัศนะของเกษตรกร
1.4 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
ทัศนะของเกษตรกร
วิธีการวิจัย
1. ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2557/58 ในอาเภอสันติ
สุข จังหวัดน่าน จานวน 3 ตาบล และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในระบบบันทึก
ข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสานักงานเกษตรอาเภอสันติสุข มี
จานวน 1,795 คน
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2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ศึ ก ษา ขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ค านวณโดย สู ต ร Taro
Yamane (1973 อ้างถึงใน จินดา ขลิบทอง 2544,น.19) คานวณหาจานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่า
ความคลาดเคลื่อน 0.8 เนื่องจากประชากรที่ศึกษามีคุณลักษณะเหมือนกันมาก (homogeneity) และ
ขนาดของประชากร มีขนาดใหญ่มาก (size of population) (จันทร์เพ็ญ มีนคร, 2555) ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 157 คน แบ่งตามสัดส่วนของเกษตรกรทั้งหมดที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแต่ละตาบล
ในอาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีลักษณะ
คาถามเป็นปลายปิดและปลายเปิด
3.1 การสร้างเครื่องมือ
1) ศึกษาเอกสาร และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และผลงานในงานวิจัยต่าง ๆ สาหรับใช้เป็นกรอบแนวคิด
2) กาหนดกรอบของเนื้อหาและข้อคาถาม สร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับหัวข้อ
และวัตถุประสงค์ในการวิจัย คาถามประกอบด้วย 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) คาถามที่กาหนดคาตอบไว้ให้
เลือกตอบหรือคาถามปลายปิด และ 2) คาถามประเภทเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูล
อย่างเต็มที่หรือคาถามปลายเปิด
3) นาเครื่องมือที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ และให้ความคิดเห็น
3.2 การทดสอบเครื่ อ งมื อ ผู้ วิ จั ยทดสอบความเที่ย งตรงตามเนื้อ หา (content
validity) และทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสั มภาษณ์ โดยการนาแบบสั มภาษณ์ไป
ทดลองใช้กับเกษตรกรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มที่จะศึกษา โดยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 20
คน แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ม าวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป เพื่อหาค่า
Cronbach’s alpha ของลักษณะคาตอบเป็นแบบให้เลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating
scale) ของไลเคอร์ท (Likert) 5 ระดับพบว่า ระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารการเกษตรจากแหล่งต่าง ๆ
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.915 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ของเกษตรกร ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.844 และ 0.933 ตามลาดับ แล้วจึงนาแบบสัมภาษณ์ไปใช้
เก็บข้อมูลจริง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล
แบบปฐมภูมิ(primary data) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
5. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ซึ่งประกอบไปด้วยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การรับข่าวสารจากแหล่ง
ต่าง ๆ ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (frequencies) ค่า
ร้อยละ (percentage) ค่าต่าสุด (minimum) ค่าสูงสุด (maximum) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และ แหล่งและระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารของ
เกษตรกร โดย 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก และ 5 = มากที่สุด
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ตอนที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสภาพการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และการจัดอันดับ
เกณฑ์การประเมินค่ามี 5 ระดับ ดังนี้
มีผู้ตอบถูกร้อยละ 91.0 - 100.0 หมายถึง มีจานวนผู้ที่รู้เรื่องนั้นมากที่สุด
มีผู้ตอบถูกร้อยละ 71.0 - 90.9 หมายถึง มีจานวนผู้ที่รู้เรื่องนั้นมาก
มีผู้ตอบถูกร้อยละ 61.0 - 70.9 หมายถึง มีจานวนผู้ที่รู้เรื่องนั้นปานกลาง
มีผู้ตอบถูกร้อยละ 51.0 - 60.9 หมายถึง มีจานวนผู้ที่รู้เรื่องนั้นน้อย
มีผู้ตอบถูกน้อยกว่าร้อยละ 50.9 หมายถึง มีจานวนผู้ที่รู้เรื่องนั้นน้อยที่สุด
เกณฑ์การวัดระดับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสภาพการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ของเกษตรกร พิจารณาจากเกณฑ์ความรู้ของเกษตรกรที่ได้รับการสัมภาษณ์ และนามาจัดกลุ่มอันตร
ภาคชั้น ดังนี้
จานวนข้อที่ตอบถูกต้อง 17 - 20 ข้อ หมายถึง มีความรู้ระดับมากที่สุด
จานวนข้อที่ตอบถูกต้อง 13 - 16 ข้อ หมายถึง มีความรู้ระดับมาก
จานวนข้อที่ตอบถูกต้อง 9 - 12 ข้อ หมายถึง มีความรู้ระดับปานกลาง
จานวนข้อที่ตอบถูกต้อง 5 - 8 ข้อ หมายถึง มีความรู้ระดับน้อย
จานวนข้อที่ตอบถูกต้อง 1 - 4 ข้อ หมายถึง มีความรู้ระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 สภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในทัศนะของเกษตรกร สถิติที่ใช้ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 4 สภาพการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในทัศนะของเกษตรกร สถิติที่ใช้ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกาสภาพการผลิตและการตลาดข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ในทัศนะของเกษตรกร สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
การกาหนดระดับการได้รับความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ระดับความรุนแรงของปัญหา
และระดับความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของเกษตรกร แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ในการแบ่ง
ช่วงชั้นและการแปลความหมายของข้อมูล ดังนี้
ช่วงคะแนน = ( คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด ) / จานวนระดับ
คะแนนสูงสุด = 5
คะแนนต่าสุด = 1
จานวนระดับ = 5
ช่วงคะแนน = ( 5 – 1 ) / 5 = 4 / 5 = 0.80
ดังนั้นจึงแปลความหมายได้ ดังนี้
เกณฑ์การแปลความหมายข้อมูล
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
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คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ นาเสนอเป็น 5 ตอน ดังนี้
1. สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
สภาพทางสังคมของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอาเภอสันติ
สุข เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 46.22 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จบการศึกษา
ระดับ ชั้ น ประถมศึก ษา มีจ านวนสมาชิก ในครั ว เรือ นเฉลี่ ย 4.18 คน เข้า ร่ว มเป็ น สมาชิก สถาบั น
เกษตรกร โดยเป็นสมาชิกกลุ่มลูกค้าธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) มากที่สุด
และมีประสบการณ์ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 8.17 ปี
ระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารของเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์จากแหล่งต่าง ๆ พบว่าได้รับระดับปานกลางในภาพรวม และเรียงลาดับจากมากไปน้อยจาก
3 แหล่ ง ได้ แ ก่ (1) สื่ อ มวลชน ได้ รั บ ข้ อ มู ล ระดั บ ปานกลาง เรี ย งล าดั บ จากมากไปน้ อ ย ได้ แ ก่
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หอกระจายข่าว และหนังสือพิมพ์ และระดับน้อย ได้แก่ ป้ายโฆษณา แผ่น
พับ วารสารเกษตร และอินเตอร์เน็ต (2) สื่อกิจกรรม ได้รับข้อมูลระดับปานกลาง เรียงลาดับจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ การอบรม การศึกษาดูงาน การประชุม การสาธิต งานวันเกษตร และการสัมมนา (3)
สื่อบุคคล ได้รับข้อมูลระดับปานกลาง เรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นักวิชาการเกษตร เกษตรกรผู้นา เกษตรอาเภอ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และหมอดินอาสา และ
ระดับน้อย ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ประมง
สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีจานวนแรงงานภาคเกษตรใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 2.59 คน ขนาดพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 17.96 ไร่ พื้นที่ทาไร่เฉลี่ย 2.78 ไร่
และพื้นที่ทานาเฉลี่ย 3.13 ไร่ เกษตรกรส่วนมากมีพื้นที่ถือครองเป็นของตนเอง มีเอกสารสิทธิ์เป็น
สปก.4-01 มีอาชีพหลักทาไร่ อาชีพรองคือการรับจ้าง โดยมีรายได้จากการขายข้าวโพดเลี้ยงสั ตว์เฉลี่ย
109,931.21 บาท และรายได้จากการขายผลผลิตการเกษตรอื่น ๆ เฉลี่ย 37,773.89 บาท/ปี มีต้นทุน
ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 59,370.11 บาท/ปี แบ่งเป็นต้นทุนเฉลี่ยด้านต่าง ๆ เรียงลาดับ
จากมากไปน้ อ ย ได้ แ ก่ ปุ๋ ย ยา เคมี เ กษตร 25,394.33 บาท/ปี เมล็ ด พั น ธุ์ 10,687.52 บาท/ปี
ค่าแรงงานเก็บ เกี่ย ว 7,428.66 บาท/ปี แรงงานในการปลู ก 4,689.72 บาท/ปี ค่ าเตรี ยมดิ น
3,995.86 บาท/ปี ค่าแรงงานใส่ปุ๋ย 2,588.54 บาท/ปี ค่ากาจัดโรค แมลงและวัชพืช 2,308.41
บาท/ปี และค่าขนส่งผลผลิต 2,277.07 บาท/ปี โดยแหล่งเงินทุนเพื่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก
การกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร
เกษตรกรมีความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ยระดับมาก โดย
เกษตรกรมากกว่าร้อยละ 90 มีความรู้ด้านการผลิตที่ถูกต้องจานวน 6 ประเด็น ได้แก่ (1) โรคที่ทาให้
เกิดความเสียหายร้ายแรง คือ โรคราน้าค้างและโรคใบไหม้ (2) หนอนกระทู้ข้าวโพดสามารถทาลายใน
ระยะต้นอ่อน (3) เมล็ดพันธุ์เมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว ไม่สามารถนามาคัดพันธุ์เพื่อปลูกในปีต่อไปได้ (4) การ
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เตรียมดินปลูกควรไถพรวนอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ไถดะให้ลึกและไถแปรให้ดินแตกละเอียด (5) ในหนึ่ง
ปีสามารถปลูกได้ 2 ครั้ง คือ ช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน และ (6) การปลูกข้าวโพดหมุนเวียนกับพืช
ชนิดอื่น จะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุย และเป็นการลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรมีความรู้ด้าน
การผลิตที่ไม่ถูกต้อง ในเรื่อง อัตราการใช้ปุ๋ยในการผลิตที่เหมาะสม
เกษตรกรมีความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ เฉลี่ ยระดับมาก โดย
เกษตรกรมากกว่าร้อยละ 90 มีความรู้ด้านการตลาดที่ถูกต้องจานวน 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การเก็บ
ผลผลิตแบบสีเพื่อทิ้งแกนและเปลือก จะช่วยให้ความชื้นเหมาะสมกับการจาหน่าย (2) การตากเมล็ด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องตากเป็นเวลา 3 – 5 วัน ก่อนการจาหน่าย (3) วิธีเก็บรักษาผลผลิตก่อนการ
จาหน่ายคือการเก็บในยุ้งฉางและ (4) ค่าระดับความชื้นเมล็ดข้าวโพดที่ตลาดรับซื้อต้องไม่เกินร้อยละ
14.5 เกษตรกรมีความรู้ด้านการตลาดที่ไม่ถูกต้อง ในเรื่อง คือ การขายผลผลิตในรูปแบบเงินเชื่อ
3. สภาพการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร
เกษตรกรส่วนมากปลูกในสภาพพื้นที่เชิงเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่มี
การไถเตรียมดินก่อนการปลูก ใช้เมล็ดพันธุ์ซีพี 888 มีแหล่งที่มาของพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากการซื้อ
ใช้ระยะปลูก 20 x 75 เซนติเมตร ไม่ใช้ปุ๋ยก่อนปลูก ปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ใส่ปุ๋ย
ระยะต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อายุประมาณ 20 – 30 วัน มีการใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 โดยการหยอดเป็นหลุม
มีการให้ปุ๋ยระยะออกฝักของต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ไม่มีการปลูกพืช
แซมในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การกาจัดวัชพืชในแปลงด้วยวิธีการใช้สารกาจัดวัชพืช แต่ไม่มีการ
กาจั ด โรคและแมลง บางส่ ว นก าจั ด โดยการใช้ส ารเคมี อายุก ารเก็ บเกี่ย วข้าวโพดเลี้ ยงสั ต ว์เฉลี่ ย
122.62 วัน ได้รับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 577.48 กิโลกรัมต่อไร่ และไม่มีการเข้าร่วมกลุ่ม
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในชุมชน
เกษตรกรนาผลผลิตไปจาหน่ายให้กับผู้รวบรวมในท้องถิ่น วิธีการจาหน่ายผลผลิตที่ได้
ราคาดีที่สุดคือ นาไปจาหน่ายยังโรงงานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรสอบถามหรือตรวจสอบราคาก่อน
การจาหน่ายจากสถานที่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้กาหนดราคาซื้อ – ขาย คือ พ่อค้า ระบบตลาดใน
ท้องถิ่นแบบซื้อขายกับพ่อค้ารายเดียว ไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อขายผลผลิต เกษตรกรไม่ได้รับเงินสดทันที
หลังการขายผลผลิต มีการใช้ยานพาหนะประเภทรถยนต์หกล้อทั้งของตนเองและเช่าในการขนส่ง
ผลผลิต
4. ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้า วโพดเลี้ยงสัตว์ของ
เกษตรกร
ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรมี
ระดับความรุนแรงของปัญหาในภาพรวมระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านรวม 2 ด้าน ได้แก่
ด้านการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และด้านการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีรายละเอียดดังนี้
เกษตรกรมีระดับความรุนแรงของปัญหาด้านการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาพรวม
ระดับปานกลาง และในประเด็นย่อยมีระดับความรุนแรงของปัญหาระดับมาก 6 ประเด็น เรียงลาดับ
จากมากไปน้อย ได้แก่ 1) เมล็ดพันธุ์มีราคาแพง 2) ปุ๋ยเคมีมีราคาแพงและไม่เพียงพอ 3) ดินขาดความ
อุดมสมบูรณ์ 4) การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่มีอานาจในการต่อรองราคา 5) ขาด
น้าในฤดูแล้ง และ 6) พื้นที่ปลูกไม่เหมาะสม

36

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

เกษตรกรมีระดับความรุนแรงของปัญหาด้านการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในภาพรวม
ระดับมาก และในประเด็นย่อยมีระดับความรุนแรงของปัญหาระดับมาก 8 ประเด็น เรียงลาดับจาก
มากไปน้อย ได้แก่ 1) ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่แน่นอน 2) ค่าความชื้นไม่ได้มาตรฐานทาให้ถูกกดราคา
3) การขนส่งผลผลิตยากลาบาก 4) ไม่มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการจาหน่ายผลผลิต 5) ตาชั่งไม่
มีมาตรฐาน 6) ไม่มีเครือข่ายผู้ผลิตเพื่อใช้ในการต่อรองราคา 7) ข้อมูลข่าวสารด้านราคามีน้อย และ 8)
มีการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากราคาถูกกว่าในประเทศ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร พบว่า
เกษตรกรมีความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะด้านการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาพรวมระดับมาก และใน
4 ประเด็นย่อย เรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการปรับปรุงพันธุ์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นทางเลือกแก่เกษตรกรให้มีราคาเมล็ดพันธุ์ที่ถูกกว่าท้องตลาด 2) ภาครัฐควร
มีการจัดหาและจาหน่ายปัจจัยการผลิตราคาถูกและตรงตามความต้องการของเกษตรกร 3) เจ้าหน้าที่
และหน่วยงานภาคการเกษตรควรมีการอบรมถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ให้แก่เกษตรกร และ 4) ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่า
ให้แก่เกษตรกร
เกษตรกรมีระดับความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะด้านการตลาดในภาพรวมระดับมาก
และใน 5 ประเด็นย่ อย เรี ยงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) ภาครัฐควรจัดให้มีการประกันราคา
ผลผลิต 2) ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีหลากหลายช่องทางในการให้ข่าวสารด้าน
การตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร และ 3) ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวแก่เกษตรกรเพื่อสามารถจาหน่ายผลผลิตได้มาตรฐานตามที่กาหนด 4)
ภาครัฐและหน่วยงานในท้องถิ่นควรจัดให้มีตลาดกลางเพื่อรับซื้อผลผลิต ซึ่งจะช่วยลดการกดราคาจาก
พ่อค้าคนกลาง และ 5) เกษตรกรควรมีการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระดับ
อาเภอและระดับจังหวัด
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลวิจัยเรื่องการผลิตและการตลาดของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในทัศนะของเกษตรกรในอาเภอสันติ
สุข จังหวัดน่าน นาไปอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
จากการศึ กษาพบว่ า เกษตรกรส่ ว นใหญ่อ ายุ เฉลี่ ย 46.22 ปี มี ประสบการณ์ใ นการปลู ก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 8.17 ปี เป็นสมาชิกกลุ่มลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
มีแหล่งเงินทุนใช้ทุนกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร มารวม
กับแหล่งทุนของตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากการเป็นสมาชิกกลุ่มสามารถดาเนินการในการกู้ยืมเงินได้ง่าย
และต้นทุนการผลิตด้านต่าง ๆ ค่อนข้างสูง ทาให้ได้กาไรจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่มากนัก จึง
ทาให้ต้องมีการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ด้วย เกษตรกรมีขนาดพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์
เฉลี่ย 17.96 ไร่ เกษตรกรเกินครึ่งหนึ่งมี เอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเป็นประเภท
สปก 4 -01 ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของ สกว. (2553 อ้างถึงในสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 2555, น.21)
ระบุว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดน่าน ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทากิน ซึ่งจาก
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สภาพพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่จะเป็นภูเขา ทาให้มีพื้นที่ราบสาหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์น้อยมาก สภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกเพื่อขายทั้งหมด ไม่มีการเก็บ
เมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในปีเพาะปลูกถัดไป
เกษตรกรมีร ายได้จ ากการขายผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์เฉลี่ ย 109,931.21 บาท/ปี และ
รายได้จากภาคการเกษตรอื่น ๆ เฉลี่ย 37,773.89 บาท/ปี พบว่า รายได้เฉลี่ยจากการขายผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากกว่ารายได้จากภาคการเกษตรอื่น ๆ จานวน 2.9 เท่า คิดเป็นรายได้จากการขาย
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยต่อไร่ 6,120.89 บาท ซึ่งเกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เฉลี่ย 59,370.11 บาท/ปี หรือคิดเป็นต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ 3,305.68 บาท ซึ่งจะมีผลตอบแทนสุทธิต่อไร่
เฉลี่ย 2,815.21 บาท หากเปรียบเทียบกับในระดับจังหวัดน่านและระดับประเทศเท่ากับ 3,712.60
บาทและ 4,725.33 บาท ตามลาดับ (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 2555 ,น.137) จะเห็นว่ามีผลตอบแทน
สุทธิต่อไร่น้อยกว่าในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ซึ่งต้นทุนค่าปุ๋ย ยาและเคมีเกษตร สูงสุด เฉลี่ย
25,394.33 บาท/ปี รองลงมาเป็นค่าจ้างแรงงานและค่าขนส่งตามลาดับ สอดคล้องกับแนวทางการลด
ต้น ทุน การผลิ ต (เขมรั ฐ เถลิ งศร และคณะ2555 ,น.33-34) ที่มีข้อค้ นพบว่า หากเกษตรกรมีการ
รวมกลุ่มในการซื้อปัจจัยการผลิต เช่นเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทุ่นแรงทางการเกษตร พาหนะขนส่ง
ผลผลิ ต ค่า ปุ๋ ย ยาและเคมีเ กษตร ค่ าเมล็ ดพั น ธุ์ ค่ าก าจั ดโรค แมลงและวัช พืช มีก ารส่ ง เสริม ให้
เกษตรกรมีการเตรียมดินโดยการเขตกรรม ใช้พืชสมุนไพรไล่แมลงหรือสารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี ซึ่ง
มีร าคาถูกกว่าและปลอดภัยต่อเกษตรกร และเปลี่ยนแนวคิด มาใช้ ปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ปุ๋ย
อิน ทรี ย์ จะทาให้ ต้นทุน ที่ใช้ในการซื้อปุ๋ยเคมีล ดลงและสามารถลดต้นทุนด้านปุ๋ยเคมีได้ จะทาให้
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงได้
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในทัศนะของเกษตรกร
จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรความรู้ด้านการผลิตและการตลาดที่ถูกต้อง ในเรื่อง โรคและ
แมลงศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเตรียมดินก่อนการปลูก การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อการ
จาหน่ายให้ได้ราคาตามมาตรฐานที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (เมธาพร อินทกูล, 2545,น.
3) ที่มีข้อค้นพบว่า ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีการผลิต สามารถช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตและรายได้
จากการจาหน่ายผลผลิตได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรความรู้ด้านการผลิตที่ไม่ถูกต้องในเรื่องปุ๋ยที่ใช้ในการผลิตตาม
หลักวิชาการ เนื่องจากเกษตรกรเคยชินในการปฏิบัติด้านการใส่ปุ๋ยด้วยการใช้ประสบการณ์ของตนเอง
ซึ่งตามหลักวิชาการ ที่กรมวิชาการเกษตร (2550, น.13) แนะนาไว้คือ หากเป็นดินร่วนหรือดินทราย
ให้ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-8 16-16-16 และ 15-15-15 วิธีการใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 1 ใส่รองพื้นก่อนปลูก อัตรา 2530 กิโลกรัม /ไร่ จากข้อมูลดังกล่าวจึงควรมีการนาประเด็นนี้ไปส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรต่อไป มี
ความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ส่วนความรู้ด้านการตลาดที่ไม่ถูกต้องในเรื่อง การขายผลผลิตใน
รูปแบบเงินเชื่อ ซึ่งสอดคล้องกับ (คลังปัญญา, 2549 อ้างถึงใน ปรเมษฐ์ ยอดเครือวัลย์, 2558, น.5)
ระบุว่าสินเชื่อการเกษตร จะพิจารณาให้ความสาคัญและคานึงถึงในเรื่องสภาพคล่องอย่างมาก จะมี
การให้เครดิตจานวน 5 - 7 วัน เกษตรกรจึงได้รับเงินสด ด้วยเหตุนี้ เกษตรกรมีความรู้น้อยจึงทาให้
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เกษตรกรเสียประโยชน์ ได้รับผลตอบแทนช้า ควรหาทางแก้ไขโดยหาวิธีการสร้างอานาจในการต่อรอง
เช่น การรวมกลุ่มเพื่อให้มีอานาจในการต่อรอง
3. การผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในทัศนะของเกษตรกร
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกในสภาพพื้นที่เชิงเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่มีการไถ
เตรียมดินก่อนการปลูก เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของอาเภอสันติสุข เป็นภูเขาลาดชัน ไม่สามารถ
ใช้เครื่องมือทางการเกษตรได้สะดวก เมล็ดพันธุ์ที่ใช้เป็นพันธุ์ลูกผสม ซีพี 888 สามารถหาซื้อได้ง่าย
จากร้านจาหน่ายเมล็ดพันธุ์โดยทั่วไป วิธีการนี้เป็นที่นิยมใช้มานานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยในหัวข้อการเลือกพันธุ์ที่ใช้ปลูก ระบุว่าเกษตรกรจะเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพดิน ฟ้า
อากาศ ทาให้มีการเลือกใช้พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ และเป็นพันธุ์ลูกผสมจากบริษัท
ผลิตเมล็ดพันธุ์ซึ่งให้ผลผลิตสูง แต่เนื่องจากเมล็ดพันธุ์มีลักษณะเป็นข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมไม่สามารถจะ
นาเมล็ดที่ปลูกและเก็บเกี่ยวได้มาใช้ทาเป็นเมล็ดพันธุ์ปลูกในรุ่นต่อ ๆ ไปได้อีก เกษตรกรจะต้องซื้อ
เมล็ดพันธุ์ปลูกทุก ๆ ฤดู จากร้านจาหน่ายเมล็ดพันธุ์โดยทั่วไป ไม่มีการปลูกพืชแซมในแปลงข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ซึ่งหากมีการส่งเสริมให้เกษตรกร ปลูกพืชแซมที่สามารถนามาปลูกร่วมกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เช่น ถั่วเขียว งา และ ฟักทอง ได้อย่างเหมาะสม จะเป็นการเพิ่มรายได้ และ เป็นการปรับปรุงบารุง
ดินให้คงความอุดมสมบูรณ์ในระบบการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ใช้ระยะปลูก 20 x 75 เซนติเมตร ซึ่งแตกต่างจากกรมวิชาการเกษตร (2547) ระบุว่า
ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 75 x 25 เซนติเมตร หยอดหลุมละ 2 เมล็ด แล้วถอนแยกให้เหลือหลุมละ 1 ต้น แต่
เนื่องจากสภาพพื้นที่ของเกษตรกรในอาเภอนี้เป็นเชิงเขา พื้นที่ในการปลูกมีน้อย จึงต้องลดระยะปลูกในพื้นทีล่ งเพื่อให้
ได้ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น มีการกาจัดวัชพืชในแปลงด้วยวิธีการใช้สารกาจัดวัชพืช และเกษตรกรครึ่งหนึ่งมีวิธีการ
กาจัดโรคและแมลงโดยการใช้สารเคมี วิธีฟิสิกส์ และชีววิธี ซึ่งจาก (สหกรณ์กรีนเนท จากัด 2559 เกษตร
อินทรีย์ (ออนไลน์) แหล่งที่มา : http://www.greennet.or.th/article/1006) มีข้อค้นพบว่า ควรมี
การกาจัดวัชพืชด้วยการเขตกรรม การใช้แรงงานคน ส่วนการกาจัดโรคและแมลงด้วยชีววิธี เพื่อเป็น
การลดต้นทุนการผลิตและปลอดภัยต่อทั้งตัวเกษตรกรและผลผลิตที่จะนาไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์
ต่อไป อายุการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 122.62 วัน สอดคล้องกับกรมวิชาการเกษตร (2550,
น. 5) ระบุว่า ข้าวโพดรุ่นแรก ปลูกในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมจะเก็บเกี่ยวข้าวโพดที่ยังมีความชื้น
สูงในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ซึ่งเป็นระยะที่มีฝนตกชุก ช่วงเวลาที่สามารถเก็บ เกี่ยวได้ดี ถ้าเก็บ
เกี่ย วเมื่อข้ าวโพดอายุ มากกว่า 115 วั น ความชื้ นเมล็ ดร้อยละ 25 จะปนเปื้อนอะฟลาทอกซินใน
ระหว่างการเก็บรักษาต่า ถ้าเก็บเกี่ยวเมื่อข้าวโพดอายุมากกว่า 125 วัน ความชื้นเมล็ดน้อยกว่าร้อยละ
23 จะปลอดภัยและปนเปื้อนอะฟลาทอกซินน้อยมาก
ผลผลิ ต ข้ าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์ผ ลผลิ ต เฉลี่ ย 577.48 กิ โ ลกรั มต่ อ ไร่ เมื่อ น ามาเทีย บกั บ
สานักงานเศรษฐกิจเกษตร (2558 อ้างถึงใน กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558) ระบุว่า ผลผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 735 กิโลกรัม/ไร่ แสดงให้เห็นว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกรในอาเภอสันติ
สุขที่ศึกษานี้เฉลี่ยต่ากว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ยระดับประเทศ เนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศ
เป็นภูเขาและการจัดการแปลงหลังการเพาะปลูกยากลาบาก ไม่สามารถใช้เครื่ องจักรได้ ไม่มีการให้น้า
หลังปลูก อาศัยน้าฝนเท่านั้น จึงทาให้ผลผลิตต่า
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เกษตรกรส่วนใหญ่นาผลผลิตไปจาหน่ายให้กับผู้รวบรวมในท้องถิ่น มีการสอบถามหรือ
ตรวจสอบราคาก่อนการจาหน่ายผลผลิต จากสถานที่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากเพื่อนบ้านและเครือ
ญาติ จากตลาดกลางข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และจากสานักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นอันดับสุดท้าย ผู้กาหนด
ราคา ซื้อ – ขาย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คือ พ่อค้า ระบบตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่นแบบซื้อขายกับ
พ่อค้ารายเดียว ไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อจาหน่ายผลผลิต เกษตรกรเกินครึ่งไม่ได้รับเงินสดทันทีหลังการ
ขายผลผลิต และใช้ยานพาหนะรถยนต์หกล้อทั้งของตนเองและเช่าในการขนส่งผลผลิต สืบเนื่องจาก
พ่อค้าในท้องถิ่น ให้เกษตรกรเชื่อปัจจัยการผลิตก่อนแล้ ว หั กต้นทุนคืนเมื่อขายผลผลิตแล้ ว ทาให้
เกษตรกรต้องนาผลผลิตไปจาหน่ายให้กับผู้รวบรวมหรือพ่อค้ารายเดียวในชุมชนนั้น ๆ การสอบถาม
ราคาจึงได้มาจากสถานที่รับซื้อและเพื่อนบ้าน เครือญาติ ไม่ได้รับข้อมูลจากสานักงานพาณิชย์จังหวัด
ซึ่ ง เป็ น ราคากลางที่ รั บ ซื้ อ กั น ตามมาตรฐาน ซึ่ ง การประกาศจากสมาคมพ่ อ ค้ า ข้ า วโพดเกี่ ย วกั บ
ความชื้น/เชื้อรา ในฐานะนักการตลาด จัดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มีการแสดงมาตรฐานของสินค้าอันจะเป็น
หนทางกรณีที่ ผลผลิตคุณภาพดี ความชื้นได้ตรงตามมาตรฐานควรได้ราคาที่สูง ในขณะเดียวกันเป็น
เกณฑ์มาตรฐานที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถพัฒนาผลผลิตของเกษตรกรให้มีราคาสูงขึ้ นได้ ซึ่งสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย (2555, น.44 ) มีข้อค้นพบว่า เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่ม ทาให้ไม่มีอานาจในการ
ต่อรองราคาซึ่งจะแตกต่างกับระบบตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยทั่วไป ที่เกษตรกรสามารถนาผลผลิตไป
จาหน่ายยังจุดรับซื้อที่ตนเองมีความพอใจในการขายผลผลิตโดยไม่ต้องติดพันธะสัญญาใด ๆ กับพ่อค้า
รายใดรายหนึ่ง อีกทั้งการรับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรยังมีคุณภาพที่ไม่แน่นอน ประกอบกับข้าวโพด
เป็นผลผลิตที่มีราคาต่อหน่วยต่า จึงไม่จูงใจให้เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพ การซื้อขายข้าวโพดจะมีการ
ตัดราคา ถ้าหากข้าวโพดมีเชื้อราเข้าทาลายมาก และตัดน้าหนักถ้าข้าวโพดมีความชื้นเกินร้อยละ 14.5
โดยการตัดน้ าหนั กนี้ ทางสมาคมพ่อค้าข้า วโพดแห่ งประเทศไทยเป็นผู้ ก าหนด ในการตั ด น้าหนั ก
นอกจากจะคานวณตามความชื้นที่เกินไปจากร้อยละ 14.5 แล้ว ยังรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นใน
การลดความชื้ น และความเสี่ ย งต่ อการเสื่ อ มคุณ ภาพจากการที่ ข้า วโพดมี ความชื้ นสู ง ดั งนั้น หาก
เกษตรกรสามารถลดความชื้นของข้าวโพดให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ก็จะทาให้มี รายได้จากการขาย
ข้าวโพดมากขึ้น
4. ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในทัศนะของเกษตรกร
เกษตรกรมีระดับความรุนแรงของปัญหาในภาพรวมระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สภาพการผลิ ต และการตลาดข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ ได้ แ ก่ เมล็ ด พั น ธุ์ มี ร าคาแพง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยในหัวข้อพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้างอิงจากกรมวิชาการเกษตร. (2550 , น.8) ระบุว่า เมล็ด
พั น ธุ์ ข้ า วโพดลู ก ผสม หรื อ พั น ธุ์ ไ ฮบริ ด (hybrid) เช่ น ข้ า วโพดพั น ธุ์ ลู ก ผสมเดี่ ย ว (single cross
hybrid) ลักษณะของต้นมีความสม่าเสมอ ผลผลิตต่อไร่จะสูงกว่าพันธุ์ธรรมดา 2-3 เท่าตัว แต่ข้อเสีย
ของข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมคือ ไม่สามารถจะนาเมล็ดที่ปลูกและเก็บเกี่ยวได้มาใช้ทาเป็นเมล็ดพันธุ์ปลูก
ในรุ่นต่อๆ ไปได้ เกษตรกรต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ปลูกทุกๆ ฤดู และราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมมีราคา
แพงกว่าเมล็ดพั นธุ์ธรรมดา เนื่องจากมีขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิตที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อนมาก
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นทางเลือกแก่เกษตรกรให้มี
ราคาเมล็ดพันธุ์ที่ถูกกว่าท้องตลาด สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ใช้ในปีต่อไปได้
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ปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพงและไม่เพียงพอ เนื่องจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในลักษณะ พืช
เชิงเดี่ยว (cash crop) ไม่มีการปลูกพืชอื่นหมุนเวียน เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรม ผลผลิตตกต่า ทาให้
เกษตรกรต้องเพิ่มปริมาณการใช้ปุ๋ย ยาและเคมีเกษตรมากกว่าปกติ รายได้ต้องถูกหักเพื่อใช้ในการเพิ่ม
ต้นทุนการผลิต ดังนั้นควรมีการส่งเสริมการใช้หลักการเกษตรดีที่เหมาะสม ( GAP) สาหรับการปลูก
พืช เพื่อลดการใช้ปุ๋ย ยาและเคมีเกษตร การปลูกพืชหมุนเวียน (Crop rotation) เช่นการปลุกพืช
ตระกูลถั่วสลับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า
ทั้งนี้เกษตรกรประสบปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม่แน่นอน เนื่องมาจากเกษตรกรไม่ได้
รับข้อมูลข่าวสารด้านราคาผลผลิตที่ถูกต้อง มีพ่อค้าเป็นผู้กาหนดราคา ซื้อ – ขาย เกิดการผูกขาดจาก
พ่อค้ารายเดียว ไม่มีอานาจในการต่อรองเพื่อจาหน่ายผลผลิต สองคล้องกับ เขมรัฐ เถลิงศร และคณะ
(2555 ) มีข้อค้นพบว่า เกษตรต้องขายผลผลิตให้กับไซโลหรือพ่อค้าที่ไปเชื่อเอาวัตถุดิบมาเท่านั้น เมื่อ
หักชาระหนี้หมดแล้ ว เกษตรกรกลุ่มนี้มักจะมีการเชื่อวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตรอบใหม่กับพ่อค้าคน
เดิม เพราะไม่มีเงินทุนเหลือพอที่จะไปซื้อวัตถุดิบอย่างอิสระจากแหล่งอื่นที่อาจจะมีราคาที่ถูกกว่า
เกษตรกรเหล่านี้ถูกผูกมัดอยู่ในวงจรที่ทาให้ไม่สามารถบริหารต้นทุนของตนเองได้ และเมื่อต้น ทุน
ปัจจัยการผลิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็ยิ่งเพิ่มต้นทุนในการผลิตมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นควรมีการให้
ความรู้และให้คาแนะนาในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางใน
การอานวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารด้านราคาซื้อ - ขายผลผลิต ความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการ
เก็บ เกี่ย วข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ เพื่อให้ ได้รับผลผลิตมีมาตรฐาน มีอานาจในการต่อรองราคาจาหน่าย
ผลผลิต และการจ่ายเงินสาหรับผลผลิตที่มีความยุติธรรม ไม่ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้า
3.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1) หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อค้นพบจากการวิจัย พบว่า ควรมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็น
ทางเลือกให้แก่เกษตรกร ดังนั้นควรส่งเสริม วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ทนแล้ง
ต้านทานโรค ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีราคาเมล็ดพันธุ์ที่ถูกกว่าท้องตลาด กาหนดเขต
เศรษฐกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Zoning) เพื่อให้การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ปริมาณและคุณภาพที่
เหมาะสม
2) เกษตรกร
ข้อค้นพบจากการวิจัย พบว่า เกษตรกรควรมีการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายผู้ผลิต
ดังนั้นควรส่งเสริมให้คาแนะนา เกษตรกรในการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
ระดับชุมชน ระดับอาเภอและระดับจังหวัด เพื่อสร้างอานาจในการต่อรองในการจาหน่ายผลผลิต ลด
ต้นทุนทีใ่ ช้ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในราคาที่ถูกลง
3) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ข้อค้นพบจากการวิจัย พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางในการ
เผยแพร่ข่าวสารที่หลากหลายเรื่องเทคโนโยลีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพและการประกัน
ราคาผลผลิต ดังนั้น ควรมีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับบทบาทและความรู้ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
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ในการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ เทคโนโยลีการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ ไม่เป็นการบุกรุกทาลายป่าเพื่อทาการเกษตร
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การประยุกต์ใช้ QFD เพื่อหารูปแบบการสร้างร้านกาแฟและการออกแบบตกแต่ง
APPLYING QFD IN COFFEE SHOP CREATION AND DECORATION
ประจบ ดีบตุ ร 1* อรวิกา ศรีทอง 2 และชาคริต ศรีทอง 3
Prajob Debut, Onwika Sritong and Charcrit Sritong3
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สังกัด หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีเมล่ Prajob @vru.ac.th

ABSTRACT
งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและตกแต่งร้านกาแฟ โดยได้นาข้อมูลจากการพัฒนาต้นแบบ
ร้านกาแฟ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหารูปแบบการสร้างร้านและการออกแบบตกแต่งร้านกาแฟ
และ เพื่อน าเสนอการแก้ไขปัญหารูปแบบการสร้างร้านและการออกแบบตกแต่งร้านกาแฟ ด้ว ย
เทคนิคการใช้ QFD ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้เทคนิค QFD แบบ 4 เฟสในการดาเนินการศึกษา
ได้แก่1 การวางแผนออกแบบร้านกาแฟ 2 การออกแบบร้านกาแฟ 3 การวางแผนกระบวนการและ 4
การควบคุมกระบวนการ โดยกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ ได้เลือกกลุ่มเป้าหมายจากผู้นิยมในการบริโภค
กาแฟโดยใช้ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 400 คน ผลที่ได้จากการศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการ
ได้นามาวิเคราะห์เพื่อออกแบบและตกแต่งร้านขึ้นมาใหม่ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจก่อนการ
ปรับปรุงและหลังการปรับปรุงโดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจาก 3.57 เป็น 4.52
คาสาคัญ : การประยุกต์ใช้ QFD ร้านกาแฟ การออกแบบตกแต่ง
ABATRACT
This research is to design and decorate the coffee shop by using the data
from coffee shop prototype development. This research aimed to study the problems
in creating and designing the coffee shop and provide the solutions in solving those
problems by employing QFD technique. Therefore, the QFD four phrases technique
was chosen by the researchers which included 1 to plan the coffee shop designing 2
To design the coffee shop 3 To plan the development process and 4 To control the
development process. In this research, the sample group was 400 persons from the
coffee mania groups. The findings from the needs of the customers were analyzed to
design and decorate new coffee shop. Moreover, the satisfactions of customers
between before and after coffee shop development were compared. The averages of
these satisfactions were increased from 3.57 to 4.52.
Keywords: QFD, Coffee shop, Decoration
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บทนา
จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่าในปี 2556 ธุรกิจร้านกาแฟที่เป็นเครือข่ายธุรกิจขนาด
ใหญ่จะมีมูล ค่าตลาดประมาณ 7.23 พันล้านบาท เติบโตขึ้น 11% จากปี 2555 ซึ่งมีมูลค่าตลาด
ประมาณ 6.49 พันล้านบาท โดยพบว่าในปีนี้ผู้ประกอบการรายใหญ่ อาทิ สตาร์บัคส์ มีการพัฒนาร้าน
ในรูปแบบสแตนด์อะโลน พร้อมให้บริการในแบบไดรฟ์ ทรู เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึ้น ขณะที่
ร้านกาแฟดังอย่างอเมซอน ก็พัฒนารูปแบบร้านจากเดิมที่เปิดให้บริการในสถานีบริการน้ามัน ก็หันไปเปิด
ให้บริการในห้างสรรพสินค้า ภายใต้ชื่อ “The Amazon’s Embrace” รวมทั้งยังมีร้านกาแฟดังจากอังกฤษ
อย่าง “คอสต้า คอฟฟี่” ที่เข้ามาเปิดให้บริการในเมืองไทย (http://www.franchisedd.com) การที่ ธุรกิจ
ร้านกาแฟ จากต่างชาติยังทยอยกันเข้ามาลงทุนเปิดกิจการในเมืองไทย แสดงว่า ตลาดของธุรกิจกาแฟ
นี้ยังมีอนาคต และได้รับการประเมินว่ายังขยายตัวต่อไปได้ ขณะเดียวกัน ก็เป็นสัญญาณเตือนภัยจาก
การรุกรานของธุรกิจข้ามชาติที่กดดันให้ร้านกาแฟของ นักลงทุนไทยต้องปรับตัว ทั้งรสชาติและบริการ
เพื่อเผชิญการบุกตลาดของเครือข่ายร้านกาแฟชื่อดังจากต่างประเทศ นอกจากนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้
วิเ คราะห์ ว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กาแฟทุ ก ประเภทยั ง เป็ นธุ ร กิ จ ที่ น่ า สนใจ และสามารถเติ บ โตได้ อี ก มาก
เนื่องจากอัตราการบริโภคกาแฟของคนไทยในปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ต่า คือ บริโภคน้อยกว่าร้อยละ
0.5 กิโลกรัม/คน/ปี หรือคิดเป็นเพียง 130-150 ถ้วย/คน/ปี เท่านั้น (หรือเฉลี่ยไม่ถึงหนึ่งแก้ว/คน/วัน)
เพราะปริ ม าณคนไทยที่ บ ริ โ ภคกาแฟเป็ น ประจ ามีเ พี ย งร้ อ ยละ 30 (หรื อไม่ ถึ ง 2 ล้ า นคน) จาก
ประชากรคนไทยทั้งหมดกว่า 60 ล้านคน ซึ่งยังมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับประเทศในแถบเอเชียอย่างเช่น
ญี่ปุ่น ดื่มกาแฟเฉลี่ย 500 แก้ว/คน/ปี หรืออเมริกาที่ดื่มกาแฟเฉลี่ย 700 แก้ว/คน/ปี (หรือเฉลี่ย 2 แก้ว/คน/
วัน) ดังนั้น ธุรกิจผลิตภัณฑ์กาแฟยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก แต่คาดหมายว่าการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์
กาแฟต่างๆ จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น (http://www.vppcoffee.com/knowledge/coffee-businessgrowth/) จากข้อมูลด้านต้นพบว่าอัตราการเติบโตของร้านกาแฟมีความเป็นไปได้สูงที่ทาให้ผู้สนใจทา
ธุรกิจในการลงทุนเปิดร้านกาแฟ แต่จากการลงทุนในการเปิดร้านกาแฟในรูปแบบ ร้านเดียว(Stand
Alone) ต้องมีเงินลงทุนเริ่มแรกประมาณ 800,000 ถึง 1,500,000 บาท ซึ่งโครงสร้างต้นทุนของร้าน
กาแฟรูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันคือ
1. ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ประมาณ 90 % ได้แก่
- ค่าก่อสร้างออกแบบและตกแต่งสถานที่
- ค่าวางระบบต่าง ๆ (ไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์ระบบเก็บเงิน)
- ค่าอุปกรณ์
2. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเริ่มต้นประมาณ 10% ได้แก่
- ค่าวัตถุดิบสินค้า
- ค่าบรรจุภัณฑ์
- ค่าจ้างพนักงาน
- ค่าเช่าพื้นที่
- ค่าน้า ค่าไฟ
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
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ดังนั้นจะพบว่าในการเปิดร้านกาแฟการลงทุน 90% เป็นการลงทุนในการสร้างร้าน และ
ปัจจัยสาคัญของการสร้างร้านให้ออกมาเป็นที่ถูกใจของผู้ใช้บริการ คือรูปแบบของการสร้างร้าน ถ้าผู้
ที่สนใจในการทาธุรกิจกาแฟ หรือผู้ที่เปิดร้านกาแฟอยู่แล้วไม่สามารถออกแบบร้านกาแฟให้ตรงใจกับ
ผู้ใช้บริการได้ ร้านกาแฟนั้นมีโอกาสที่จะไม่ประสบความสาเร็จสูงและเงินลงทุน 90% ที่ลงทุนไปจะ
เป็นการสูญเปล่า จากปัญหาข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงเห็นถึงความสาคัญของการลงทุนในการออกแบบ
และตกแต่งร้านกาแฟจึงเสนอแนวทางการออกแบบและการตกแต่งร้านกาแฟด้วยเทคนิค QFD
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหารูปแบบการสร้างร้านและการออกแบบตกแต่งร้านกาแฟ
2. เพื่อนาเสนอการแก้ไขปัญหารูปแบบการสร้างร้านและการออกแบบตกแต่งร้านกาแฟ
ด้วยเทคนิคการใช้ QFD
วิธีการวิจัย
1. การกาหนดรายละเอียดเพื่อการออกแบบอุปกรณ์
จาการศึก ษาในเรื่ อ งของเทคนิ ค การแปลงหน้า ที่ ทางคุณ ภาพของอรดี พฤติ ศรั ย นนท์
(2543) และCohen Lou (1995) ได้สรุปในขั้นตอนแรกในการทาคือการค้นหาความต้องการของผู้ใช้
(Customer Requirement) ซึ่งเกิดจากการสอบถามจากผู้ใช้บริการของร้านกาแฟด้วยวิธีสัมภาษณ์
แบบการเจาะจง (Focused Interview) โดยทาการสัมภาษณ์ประสบการณ์ตรงของผู้ใช้บริการร้าน
กาแฟทั้งแบบร้านเดี่ยวและ ร้านที่มีสาขา ซึ่งความต้องการที่ได้จะเป็นถ้อยคาจากลูกค้าหรือเสียงจาก
ลูกค้า (Voice of Customer) หลังจากนั้นทาการรวบรวมความต้องการทั้งหมดและนามาทาการจัด
กลุ่มและจัดเรียงถ้อยคาใหม่
2. การสารวจเสียงความต้องการของผู้ใช้บริการ
ในขั้น ตอนที่ 2 อมรรั ตน์ และอรรถกร (2546) ได้เ สนอขั้ นตอนนี้โ ดยนาถ้ อยคาความ
ต้องการของลูกค้าหรือเสียงของลูกค้าที่ผ่านการจัดเรียงแล้ว ทาการสรุปข้อมูลโดยคัดเลือกเฉพาะว่า
ต้องการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบร้าน การตกแต่งร้าน และสิ่งอานวยความสะดวก จุดเด่น และจุด
ด้อยจัดทาแผนผังเชื่อมโยง (Affinity Diagram) เพื่อจัดกลุ่มของความต้องการให้เป็นหมวดหมู่ให้อยู่
ในรู ป แบบที่ น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ต่ อ ในการออกแบบสอบถามเพื่ อ หาคะแนนความส าคั ญ และการ
ประยุกต์ใช้เทคนิค QFD ได้อย่างสะดวก หลังจากนั้นจึงนามาจัดทาเป็นแบบสอบถามเพื่อนาไปให้กลุ่ม
ผู้ใช้บริการประเมินคะแนนความสาคัญในแต่ละเสียงความต้องการ เพื่อสารวจความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้ใช้บริการว่ามีระดับความคิดเห็นอย่างไรกับเสียงความต้องการที่มีต่อคุณลักษณะของอุปกรณ์ ซึ่งมี
การหาดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) เพื่อวัดความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
การพิจารณาหาจานวนขนาดกลุ่มผู้ใช้บริการร้านกาแฟที่เลือกมาเป็นตัวแทนในการศึกษาตามขนาด
จากทฤษฎีของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยใช้ค่าจากตารางที่กาหนดค่าที่แน่นอนหรือ
ใช้สูตรในการคานวณดังสมการที่ 1
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n=

𝑁
1+𝑁𝑒 2

(1)

โดยที่ n คือขนาดตัวอย่างน้อยที่สุดที่ยอมรับได้ N คือจานวนประชากร e คือ ความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้
โดยกลุ่มประชากรมาจากกลุ่มผู้ใช้บริการกาแฟซึ่งไม่ทราบจานวนที่ชัดเจน ในการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างมีความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้ เท่ากับ 5% ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเท่ากับ
400 คน
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
นาความต้องการจากแบบสอบถามมาจัดทาแบบสอบถาม เพื่อสารวจหาระดับคะแนน
ความสาคัญและผลต่อความพึงพอใจในแต่ละปัจจัยความต้องการโดยในแบบสอบถามได้กาหนดระดับ
คะแนน ความสาคัญและผลต่อความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ โดยที่ในแต่ละระดับคะแนนจะแสดงถึง
ความสาคัญของคุณลักษณะ
ปัจจัยและผลกระทบต่อความพึงพอใจอันจะนาไปสู่การตัดสินใจได้ โดยกาหนดความหมายของระดับ
คะแนนทั้ง 5 ระดับคะแนนดังนี้
5
หมายถึง
สาคัญมากและมีผลต่อความพึงพอใจมากที่สุด
4
หมายถึง
สาคัญมากและมีผลต่อความพึงพอใจมาก
3
หมายถึง
สาคัญปานกลางและมีผลต่อความพึงพอใจปานกลาง
2
หมายถึง
สาคัญน้อยและไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
1
หมายถึง
ไม่มีความสาคัญและไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
เนื่องจากข้อมูลจากแบบสอบถามมีลักษณะเป็นการเลือกให้ระดับคะแนน วิธีที่ให้ค่าเฉลี่ยที่
เชื่อถือได้มากที่สุด คือการใช้ค่าเฉลี่ย เรขาคณิต
4. การวิเคราะห์เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ
ขั้นตอนการทาเทคนิค QFD (ชาคริต ศรีทอง, 2558) ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์คือใช้ House of
Quality ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 บ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality: HOQ)
House of Quality ประกอบด้วย (Chun-Yung-Chuang, 2009)
1) ก าแพงด้ า นซ้ า ย (Customer Requirement) เป็ น สิ่ ง ที่ ผู้ ใ ช้ ค าดหวั ง ว่ า จะได้ จ าก
ผลิตภัณฑ์
2) กาแพงด้านขวา (Prioritize Customer Requirement)
ด้ า นขวาเป็ น การจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของสิ่ ง ที่ ผู้ ใ ช้ ต้ อ งการ (Planning Matrix) แยกออกเป็ น
หมวดหมู่ เช่น การทดสอบของผู้ใช้ การให้คะแนน จุดขาย เป็นต้น
3) เพดานห้ อ ง (Technical Descriptors) หรื อ ชั้ น สอง เป็ น รายละเอี ย ดเชิ ง เทคนิ ค
(Technical Descriptor หรื อ Voice of the Organization) ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นเชิ ง
คุณสมบัติจาเพาะ ข้อกาหนด การออกแบบ ตัวแปรต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรม
4) ภายในห้อง หรือ ตัวบ้าน เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้า
และราย ละเอีย ด เชิงเทคนิ ค หรื อกล่ าวง่าย ๆ ว่าเป็นการแปลความต้องการของลู กค้ า ให้ เป็ น
คุณสมบัติ จาเพาะทางวิศวกรรม
5 ) ห ลั ง ค า บ้ า น ( Interrelationship Between Technical Descriptors) ใ ช้ แ ส ด ง
ความสัมพันธ์ภายในระหว่างรายละเอียดทางเทคนิค ต่าง ๆ เป็นการ นาเสนอความเหมือนกัน ความ
แตกต่างในเชิงเทคนิคของราย ละเอียดที่กาหนดขึ้น
6) พื้นห้อง (Prioritized Technical Descriptors) หรือพื้นบ้านเป็นรายละเอียดเชิงเทคนิค
ที่ถูกจัดลาดับความสาคัญ ตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบ กับคู่แข่ง อัตราความยากง่าย คุณค่าของ
จุดมุ่งหมาย
ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ในแต่ละเมตริกซ์จะแบ่งผลลัพธ์ออกเป็นความต้องการที่ใช้ใน
การตอบสนองต่อ ความต้อ งการน าเข้า และระดับความส าคั ญในแต่ล ะความต้ องการที่ ใช้ในการ
ตอบสนอง ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ในแต่ ล ะความต้ อ งการสามารถตอบสนองได้ เ พี ย งใดโดยมี ร ะดั บ
ความสาคัญเป็นตัวชี้วัด(นภิสพร, พีรยุ และวรรณรัช, 2012) อธิบายเทคนิคและวิธีการทั่วไป
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการร้านกาแฟ
จากการสรุปของ นภิสพร พีรยุ และวรรณรัช (2012) ได้ผลสรุปที่คล้ายกันคือผลจากการวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ใช้บริการร้านกาแฟเป็นผลลัพธ์ที่สาคัญที่สุดเนื่องจากเป็นผลลัพธ์เพื่อนาไปเป็น
ข้อมูลนาเข้าในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค QFD
นาความต้องการทั้งหมดมาออกแบบสอบถามเพื่อหาคะแนนความสาคัญของแต่ละความ
ต้องการ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบสอบถามพบว่าข้อคาถามในแบบสอบถามนั้น
กลุ่มผู้ใช้บริการสามารถมารถตอบแบบสอบถามได้อย่างเข้าใจในความหมายของข้อคาถามโดยมีค่า
IOC เท่ากับ 0.7 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นาแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างโดยใช้แนวทางการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง ตามแบบ R.C. Turner and L. Carlson (2003) จานวน 400 ชุด จากกลุ่มประชากรที่ไม่
ทราบแน่ชัด ค่าความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้เท่ากับ 5% และนาผลความต้องการของกลุ่ม
ผู้ใช้บริการที่รวบรวมได้มาหาความสัมพันธ์กับข้อจากัดของร้านกาแฟ และจัดลาดับความสาคัญของ
แต่ล ะความต้อ งการจะได้ต ามภาพที่ 1 ซึ่ งแสดงความสั มพัน ธ์ระหว่า งความต้ องการของผู้ ใช้กั บ
องค์ประกอบคุณภาพ
จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผู้ใช้กับองค์ประกอบคุณภาพ โดยนา
ข้อมูลที่ได้นามาแปลงสู่ข้อกาหนดทางเทคนิค (Technical Requirement) โดยสามารถสร้างเป็นบ้าน
แห่งคุณภาพ (HOQ) ดังภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคุณภาพแต่ละอันและทิศ
ทางการพัฒนาองค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นบ้านหลังแรกของการทา QFD
บ้านหลังที่ 2 ของ QFD ซึ่งหลักการทาของ วันชัย ลีลากวีวงศ์ และคณะ (2555)ได้เสนอ
วิธีการทาคือทาการเลือกค่าน้าหนักความสาคัญของความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีค่าสูงสุด นามา
ออกแบบร้านกาแฟ (Design Deployment) ซึ่งจะนาข้อกาหนดทางเทคนิคในบ้านหลังที่ 1 มาแปลง
เป็นข้อกาหนดย่อยหรือคุณสมบัติของข้อกาหนดทางเทคนิคที่ควรจะมี ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความ
ต้อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ โ ดยสามารถแสดงในภาพที่ 3 แสดงเมตริ กซ์ ก ารออกแบบร้ านกาแฟ
(Design Deployment)
บ้านหลังที่ 3 ของ QFD คือการวางแผนกระบวนการ (Process Planning) ซึ่ง วันชัย ลีลา
กวี ว งศ์ แ ละคณะ(2555) ได้ เ สนอวิ ธี ก ารท าโดยให้ น าข้ อ ก าหนดส่ ว นประกอบย่ อ ย ( Part
Characteristics) ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ในเมตริกซ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Deployment) มา
แปลงเป็ น ข้ อ ก าหนดของกระบวนการ(Process Parameter) ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ข้ อ ก าหนดของ
ส่วนประกอบย่อย แสดงได้ดังภาพที่ 4
ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผู้ใช้กับองค์ประกอบคุณภาพ โดยกาหนดให้
@ = มีความสัมพันธ์สูง (5) O = มีความสัมพันธ์ปานกลาง (3) X = มีความสัมพันธ์ต่า (1)
จากภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผู้ใช้กับองค์ประกอบคุณภาพ
พบว่า หัวข้อสาคัญที่มีความสัมพันธ์ในทุกด้านคือ การวางระบบไฟภายในร้าน = 18.91 การควบคุม
มาตรฐานรสชาติกาแฟ = 9.94 การปรุงรสได้เอง = 9.94 ตามลาดับ
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ภาพที่ 2 แสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพแต่ ล ะอั น และทิ ศ ทางการพั ฒ นา
องค์ประกอบคุณภาพ
จากภาพที่ 3 พบว่า ค่าน้าหนักความสาคัญของความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุดคือ มี
คอมพิ ว เตอร์ พร้ อ มอิ น เตอร์ เ น็ ท และ wifi 13.26 มี บ ริ ก ารเปิ ด เพลงตามที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการ 9.94
ต้องการความเร็วในการบริการกาแฟต่อลูกค้า 9.21 และ ต้องการรสชาติที่อร่อย 9.21 ตามลาดับ
ภาพที่ 4 แสดงเมตริกซ์การออกแบบร้านกาแฟ (Design Deployment) พบว่าส่วนที่สาคัญของการ
ออกแบบร้านกาแฟมี 3 ส่วนที่สาคัญได้แก่ การตกแต่งห้องดื่มกาแฟส่วนตัว = 10.89 จัดขั้นตอนการ
ชงกาแฟ = 10.55 และการคัดเลือกอุปกรณ์ตกแต่งร้าน = 10.22
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ภาพที่ 3 แสดงเมตริกซ์การออกแบบร้านกาแฟ (Design Deployment)
จากขั้นตอนการที่หากระบวนการย่อยอะไรที่ส่งผลต่อการออกแบบของกระบวนการ ซึ่ง
จากการหาพบว่ามีองค์ประกอบย่อย 3 ส่วนที่ส่งผลได้แก่ การคัดเลือกอุปกรณ์ตกแต่งร้าน= 11.02
การจัดวางโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ตกแต่งร้าน=11.00 การจัดสรรพื้นที่ภายในร้าน= 10.77 ตามลาดับ

ภาพที่ 4 แสดงกระบวนการ (Process Parameter) ที่มีอิทธิพลต่อข้อกาหนดของส่วนประกอบย่อย
นาคุณลักษณะทั้ง 3 ขั้นตอนมาเป็นแนวทางในการออกแบบและตกแต่งร้านกาแฟ โดยมี
ตัวแปรทังสิ้น 12 ข้อ โดยตัวแปรทั้ง 12 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังแสดงได้ดังตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 พบว่าด้านการบริการมีรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้จานวน 6 ข้อ
ด้านการตกแต่งร้านมีจานวน 4 ข้อและด้าน การจัดความสะดวกสบายจานวน 2 ด้าน
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2. ผลการประเมินผลการพัฒนาร้าน
จากการพัฒนาและตกแต่งร้านใหม่และได้นาไปสอบถามความพึงพอใจในการพัฒนาร้าน
ก่อนและหลังการพัฒนาซึ่งผลจากการสอบถามได้ดังตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความพึง
พอใจในการพัฒนาก่อนและหลังการพัฒนา
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในการพัฒนาก่อนและหลังการพัฒนา
คุณลักษณะความต้องการของลูกค้า

การบริการ

การตกแต่งร้าน

การจัดความ
สะดวกสบาย

1. การควบคุ ม มาตรฐาน
รสชาติกาแฟ
2. การปรุงรสได้เอง
3. ต้องการรสชาติที่อร่อย
4. จัดขั้นตอนการชงกาแฟ
5. ต้อ งการความเร็ว ในการ
บริการกาแฟต่อลูกค้า
6. มี บ ริ ก ารเปิ ด เพลงตามที่
ลูกค้าต้องการ
1. การตกแต่งห้ องดื่มกาแฟ
ส่วนตัว
2. ก า ร คั ด เ ลื อ ก อุ ป ก ร ณ์
ตกแต่งร้าน
3. การจัดวางโต๊ะ เก้าอี้ และ
อุปกรณ์ตกแต่งร้าน
4. การจั ด สรรพื้ น ที่ ภ ายใน
ร้าน
1. การวางระบบไฟภายใน
ร้าน
2. มี ค อมพิ ว เตอร์ พร้ อ ม
อินเตอร์เน็ทและ wifi
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
ร้านกาแฟก่อน ร้านกาแฟหลัง
การพัฒนา
การพัฒนา
4.71

4.77

4.45
.4.50
4.23

4.66
4.63
4.29

3.77

4.86

3.86

4.66

3.30

4.53

3.52

4.48

3.73

4.21

3.82

4.26

3.36

4.41

4.05

4.51

3.57

4.52

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจที่ได้จากความต้องการของลูกค้านั้น ได้นามา
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาร้ านกาแฟ ซึ่งร้านกาแฟที่ได้รับการพัฒ นาใหม่นี้ มีการเปลี่ ยนแปลงด้านการ

52

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ให้ บ ริ การ การตกแต่งร้ าน และการจัดความสะดวกสบายภายในร้าน ซึ่งผลการประเมินพบว่ามี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพีงพอใจเพิ่มขึ้นจาก 3.57 เป็น 4.52 สรุปผลงานสาคัญที่ค้นพบจากการวิจัย
หรือการศึกษาครั้งนี้ อธิบายหรือตีความหมายผลการวิจัยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้เหตุผลแก่ผล
การทดลอง นาแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยมาสนับสนุน วิเคราะห์ความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับ
ทฤษฎีและผลการวิจั ย ที่ ผู้ อื่น และให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประโยชน์ในการประยุก ต์ผ ลการวิจั ย
เสนอแนะแนวทางการวิจัยที่ควรทาต่อไป
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การด าเนิ น งานการพั ฒ นาร้ า นกาแฟโดยใช้ เ ทคนิ ค การแปลงคุ ณ ภาพ(QFD) มี
เป้าหมายที่สาคัญที่สุดคือการสร้างและพัฒนาร้านกาแฟที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
และสามารถแข่งขันกับร้านกาแฟที่มีตราสินค้าดังๆ ได้ โดยความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลที่
สาคัญที่สุดและเป็นข้อมูล เริ่มต้นของการวิจัย ซึ่งกลุ่มผุ้ใช้บริการคือกลุ่มคนที่นิยมและใช้บริการร้าน
กาแฟอยู่เป็นประจา การหาความต้องการของลูกค้าพบว่ามีความต้องการหลากหลาย จึงนาความ
ต้องการทั้งหมดมาจัดการข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟ แล้วจึงนาความต้องการของผู้ใช้บริการและคะแนน
ความสาคัญเข้าสู่การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการแปลงคุณภาพ แบบ 4 เฟส ทาให้เกิดการพัฒนาต้นแบบ
ร้านกาแฟส าหรั บ กลุ่ มผู้ ใช้บ ริ การซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ใช้บริการเป็นอย่างมากซึ่ง
พิจารณาได้จากผลจากแบบสอบถามความพึ งพอใจของผู้ใช้บริการร้านกาแฟ ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยสูงมาก
กว่าเดิม จาก 3.57 เป็น 4.52
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว
เสริมสุขภาพกึ่งสาเร็จรูปให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง(คลองสอง) ปัญหาหลักของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรคลองหลวง(คลองสอง) ยังไม่มีความรู้ในด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยอาศัย
การออกแบบตามแนวความต้องการของทางกลุ่มเอง และยังขาดการสารวจความต้องการที่แท้จริง
ของกลุ่มลูกค้า งานวิจัยนี้จึงประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว
เสริ มสุขภาพกึ่งส าเร็ จรู ป ซึ่งจุดประสงค์หลักของงานวิจัยในครั้งนี้คือเพื่ อเสนอแนะ แนวทางการ
แก้ปัญหาด้านการ ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยใช้เทคนิค QFD โดยมีขั้นตอนการทาอยู่ 5
ขั้นตอน ได้แก่ 1) เก็บข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 2) สร้างแบบประเมิน 3) วิเคราะห์ด้วยเทคนิค
QFD 4) สร้างบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 5) ประเมินผลการพัฒนาและสรุปผล จากงานวิจัยพบว่าเมื่อนา
ขั้นตอนของ QFD มาใช้ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งสาเร็จรูปได้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า และสามารถสร้างจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง(คลอง
สอง) ที่เป็นจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์
คาสาคัญ : บรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งสาเร็จรูป ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งสาเร็จรูป เทคนิคการแปลง
หน้าที่คุณภาพ
ABSTRACT
This research aimed to provide the solution in designing and developing the
instant healthy rice package for cooperative women group in Klongluang (Klongsong).
The main problems of cooperative women group in Klongluang (Klongsong) were
lacking of knowledge in design and develop package and lacking of customer needs
survey. Therefore, this research has applied the quality functional deployment
technique to develop the instant healthy rice package. This aimed to provide the
solution in designing and developing package by using QFD. Five main steps in
development process were 1) Collect the data from customers 2) Create the
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assessment form 3) Analyze the data by QFD 4) Create the prototype package 5)
Evaluate and conclude the results. The results indicated that after applying QFD, the
instant healthy rice has satisfied the needs of customers and could create the identity
in selling products to cooperative women group in Klongluang (Klongsong).
Keywords: Instant healthy rice package, Instant healthy rice, Quality functional
deployment
บทนา
บรรจุภัณฑ์ มีคนหลายคนมีความคิดว่าเป็นเพียงวัสดุบรรจุสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งที่เรา
ไม่ต้องการไปปะปนอยู่กับผลิตภัณฑ์ และเป็นวัสดุป้องกันอันตรายที่จะทาให้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใน
ได้รับความเสียหาย แต่ จากความเป็นจริงแล้วบรรจุภัณฑ์มีความสาคัญมากกว่านั้น เพราะนอกจากจะ
ทาหน้าที่ปกป้องผลิตภัณฑ์แล้ว บรรจุภัณฑ์ยังเปรียบได้กับตัวกระตุ้น กลุ่มลูกค้าให้เกิดความสนใจ
อยากได้อยากซื้อสินค้า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของความสวยงาม สีสันสดใสเหมาะสมกับสินค้า สะดวก
ต่อ การพกพา ซึ่ ง การจะท าให้ บ รรจุภั ณ ฑ์ ส ร้ า งความรู้สึ ก อยากได้ข องกลุ่ ม ลู กค้ า หรื อ ก่ อให้ เ กิ ด
ประโยชน์อื่นใดก็ตาม ล้วนมีที่มาจากจุดกาเนิดเดี่ยวกันนั่นคือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะสม
กับสินค้าเหล่านั้น
จากการศึกษาของ ชาคริต ศีทอง และอรวิกา ศรีทอง (2559) พบว่าการดาเนินธุรกิจของ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง (คลองสอง) จังหวัดปทุมธานี มุ่งที่จะแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก และเป็นผู้นาในการดาเนินธุรกิจแก่กลุ่มแม่บ้านอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี
แต่เนื่องจากทางกลุ่มแม่บ้านยังขาดทักษะในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่
ทางกลุ่มแม่บ้านได้จัดทาขึ้นไม่สามารถขายได้ตามเป้าหมายที่กลุ่มแม่บ้านได้ตั้งเป้า จึงเป็นปัญหาหลัก
สาหรับกลุ่มแม่บ้านที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ แต่ไม่สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ ดังนั้นการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์จึงมีความสาคัญลาดับต้นๆ ในการที่จะสร้างให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นที่ยอมรับ
ของตลาดกลุ่มลูกค้า สิ่งนี้จึงควรที่จะมุ่งมั่นให้ความสาคัญในการพัฒนาสร้างบรรจุภัณฑ์แปลกใหม่
ออกมาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของประเทศไทยให้สูงขึ้นกว่าเดิม และเป็นการเพิ่มมูลค่า
ของสินค้าได้ ทางคณะผู้วิจัยจึงได้นาปัญหาการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่ง
สาเร็จรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง(คลองสอง) มาตั้งเป็นโจทย์ในการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อที่
ได้นาผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มแม่บ้านดังกล่าว
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หารู ป แบบการออกแบบและพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข้ า วเสริ ม สุ ข ภาพกึ่ ง
สาเร็จรูป
2. เพื่อนาเสนอการแก้ไขปัญหารูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งสาเร็จรูปด้วยเทคนิค
การใช้ QFD
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วิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้จะกล่าวถึงวิธีการดาเนินงานวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งสาเร็จรูป เพื่อนาผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลอง
หลวง(คลองสอง) โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัยตามแนวของชาคริต (2558) ดังนี้
1. ขั้นตอนแรกคือการกาหนดรายละเอียดของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ข้าวเสริมสุขภาพกึ่ง
สาเร็จรูป เพื่อระบุถึงความหมายของบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งสาเร็จรูป กลุ่มกลุ่มลูกค้าบริการ
ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งสาเร็จรูป และเป้าหมายในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่ง
สาเร็จรูป
2. ขั้นตอนที่ 2 คือเครื่องมือในการดาเนินงานวิจัย ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการอธิบายวิธีการและ
เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการดาเนินงานวิจัย
3. ขั้นตอนที่ 3 การสารวจข้อมูลความต้องการของกลุ่ม กลุ่มลูกค้าบริการข้าวเสริมสุขภาพ
กึ่งส าเร็จ รู ป เป็น การพิจ ารณาข้อมูล ความต้องการเพื่อนาไปสู่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ข้าวเสริม
สุขภาพกึ่งสาเร็จรูป
4. ขั้นตอนที่ 4 คือการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มกลุ่มลูกค้าบริการข้าวเสริมสุขภาพ
กึ่งสาเร็จรูป เป็นการนาเสียงความต้องการไปวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สาหรับนาไปออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งสาเร็จรูป
5. ขั้นตอนสุดท้ายคือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งสาเร็จรูป จะอธิบายถึง
ขั้นตอนการนาผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค QFD ในการดาเนินการวิจัยไปออกแบบออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งสาเร็จรูป
ผลการวิจัย
1. กลุ่มกลุ่มลูกค้าข้าวเสริมสุขภาพกึ่งสาเร็จรูป
การประยุกต์ใช้เทคนิค QFD ในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่ง
สาเร็จรูป ได้ทาการออกแบบเพื่อให้มีรูปร่างสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์สาหรับบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งสาเร็จรูป สามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
นี้ออกเป็น 2 พวก ได้แก่
1.1 ลูกค้าทั่วไปที่นิยมรักษาสุขภาพ
1.2 ลูกค้าที่เป็นบริษัทตัวแทนจาหน่าย
2. การรับฟังเสียงความต้องการของลูกค้า
2.1 การสัมภาษณ์ลูกค้า
คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์โดยการสอบถามตามแนวทางของวันชัย(2555) จากกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง (คลองสอง) เกี่ยวกับความต้องการของบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่ง
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สาเร็จรูป ซึ่งความต้องการที่ได้เป็นถ้อยคาจากกลุ่มลูกค้าข้าวเสริมสุขภาพกึ่งสาเร็จรูป (Voice of
Customer) หลังจากนั้นนาข้อมูลดังกล่าวมาจัดเรียงถ้อยคาใหม่ (Reword Data)
2.2 สร้างเอกสารแบบสอบถาม
จากถ้อยคาความต้องการของลูกค้าหรือเสียงจากลูกค้าที่ผ่านการจัดเรียงแล้ว ได้
ทาการสรุ ปข้อมูลความต้องการโดยเลื อกเฉพาะความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ บรรจุภัณฑ์ ข้าวเสริม
สุขภาพกึ่งสาเร็จรูป โดยขั้นตอนต่อมาจึงใช้แผนผังกลุ่มเชื่อมโยง (Affinity Diagram) เพื่อจัดกลุ่มของ
ความต้องการให้เป็นหมวดหมู่ โดยสามารถจัดหมวดหมู่ ดังตารางที่ 1 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้ การ
ออกแบบ คุณสมบัติของวัสดุ ลักษณะของบรรจุภัณฑ์
ตารางที่ 1 แสดงแผนผังกลุ่มเชื่อมโยง ของความต้องการของกลุ่มลูกค้า

การออกแบบ

คุณสมบัติของวัสดุ

ลักษณะของบรรจุภัณฑ์

1 บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม
2 บรรจุภัณฑ์สามารถมองเห็นสินค้าที่อยู่ด้านในได้ชัดเจน
3 บรรจุภัณฑ์ต้องแสดงคุณค่าของสารอาหารที่ผสมอยู่
4 บรรจุภัณฑ์ต้องแสดงวันหมดอายุชัดเจน
5 บรรจุภัณฑ์ต้องมีรูปแบบที่สือสารกับ กลุ่มลูกค้า มีความ
สวยงามดึงดูด เหมาะสาหรับเป็นของฝาก
1 บรรจุภัณฑ์มีน้าหนักเบา
2 บรรจุภัณฑ์สามารถพกพาได้สะดวก
3 บรรจุภัณฑ์ง่ายต่อการขนส่งในจานวนมากๆ
1 บรรจุภัณฑ์ทนต่อแรงดึงและไม่ขาดง่ายเมือโดนของมีคม
2 บรรจุภัณฑ์สามารถคงสภาพรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ไว้ได้
3 บรรจุภัณฑ์ปิดสนิท ป้องกันแมลงในการเจาะทาลาย

3. ทาการหาความสัมพันธ์ของความต้องการของลูกค้ากับองค์ประกอบทางด้านเทคนิค ตา
(อมรรั ต น์ และคณะ, 2546) เพื่ อ หาคะแนนในการเลื อ กพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ โดยที่ ก าหนดให้
ความสัมพันธ์มากจะใช้สัญลักษณ์ @, ความสัมพันธ์ปานกลางใช้สัญลักษณ์ O และความสัมพันธ์ต่าใช้
สัญลักษณ์ X โดยได้ผล ดังภาพที่ 1

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41St National and 5th International Graduate Research Conference

58

ภาพที่ 1 แสดงการหาความสัมพันธ์ของความต้องการของลูกค้ากับองค์ประกอบทางด้านเทคนิค
4. โดยเมื่อทาการรวมคะแนนความสาคัญของแต่ละองค์ประกอบทางด้านเทคนิคแล้วจะ
ได้ผลและสิ่งที่จะนาไปพัฒนาต่อเพื่อนาไปกาหนดเป็น คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ที่จะพัฒนาต่อไปโดย
จะอธิบายในหัวข้อถัดไป และจะสามารถแสดงการทางานในขั้นตอนนี้เป็นลักษณะของตาราง QFD
(Quality Functional Deployment) ได้ดังภาพที่ 2

คุณสมบัติของวัสดุ

7 บรรจุภณั ฑ์สามารถพกพาได้สะดวก
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ภาพที่ 2 แสดงคะแนนความสาคัญของแต่ละองค์ประกอบทางด้านเทคนิค
จากตารางพบว่าส่วนที่สาคัญสาหรับการการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพ
กึ่งสาเร็จรูป โดยมีหัวข้อสาคัญทั้งสิ้น 4 หัวข้อได้แก่
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นาหนักของวัสดุ

ความยืดหยุ่นของวัสดุ

ความแข็งแรงของวัสดุ

วัสดุมีความใส

5

@

5.08
9 บรรจุภณั ฑ์ทนต่อแรงดึงและไม่ขาดง่ายเมือโดนของมี
8.47คม
11 บรรจุภณั ฑ์ปดิ สนิท ป้องกันแมลงในการเจาะทาลาย
3.39
ความสาคัญขององค์ประกอบคุณภาพ

3

@

8 บรรจุภณั ฑ์ง่ายต่อการขนส่งในจานวนมากๆ
ลักษณะของบรรจุภณ
ั ฑ์

3

O

8.47
@
5 บรรจุภณั ฑ์ต้องมีรูปแบบที่สือสารกับผู้บริโภค มีความสวยงามดึ
งดูด เหมาะส
8.47
@ าหรับเป็นของฝาก
8.47

3

O

@ 3
4

O

4 บรรจุภณั ฑ์ต้องแสดงวันหมดอายุชัดเจน
6 บรรจุภณั ฑ์มีนาหนักเบา

คุณภาพที่วางแผน

3 บรรจุภณั ฑ์ต้องแสดงคุณค่าของสารอาหารที่ผสมอยู
่
13.56

บริษทั C

การออกแบบ

O

บริษทั B

13.56
2 บรรจุภณั ฑ์สามารถมองเห็นสินค้าที่อยู่ด้านในได้ช13.56
ัดเจน

เปรียบเทียบ

กระบวน
การผลิต หลักการออกแบบ

คุณสมบัติของวัสดุ

บริษทั A

1 บรรจุภณั ฑ์มีความสวยงาม

วัสดุสามารพิมพ์ลวดลายและข้อความได้

วัสดุทาการปิดผนึกได้

ความสาคัญของความต้องการ

ทิศทางการพัฒนาองค์ประกอบคุณภาพ

O
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4.
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ความยืดหยุ่นของวัสดุ
วัสดุสามารถพิมพ์ลวดลายและข้อมูลโภชนาการที่ชัดเจน
การออกแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจน
ขนาดและมิติของบรรจุภัณฑ์

จากการวิเคราะห์ด้วยขั้นตอนของบ้านแห่งคุณภาพโดยมีหั วข้อที่สาคัญที่สุดของหลัก การ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งสาเร็จรูป 4 ข้อที่เป็นเรื่องเน้นพิเศษสาหรับการ
ออกแบบและพัฒนา ส่วนในองค์ประกอบต่างๆ เป็นปัจจัยรองของหลักการออกแบบและพัฒนา
ในขั้นตอนต่อไปทางคณะผู้วิจัยได้นาข้อมูลดังกล่าวนาไปการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งสาเร็จรูป และสร้างต้นแบบหลังจากนั้นนาต้นแบบไปสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และทาการสรุปความพึงพอใจในลาดับต่อไป
5. นาเอาคุณลักษณะมาสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ และนาต้นแบบที่ได้นาไปสอบถามความพึง
พอใจกับบรรจุภัณฑ์ โดยนาความพึงพอใจที่ได้นามาเปรียบเทียบก่อนและหลังจากการพัฒนา
ในการหาความพึงพอใจใช้ระดับคะแนนความสาคัญและผลต่อความพึงพอใจได้กาหนดระดับ
คะแนน ความสาคัญและผลต่อความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ โดยที่ในแต่ละระดับคะแนนจะแสดงถึง
ความสาคัญของคุณลักษณะ
ปัจจัยและผลกระทบต่อความพึงพอใจอันจะนาไปสู่การตัดสินใจได้ โดยกาหนดความหมาย
ของระดับคะแนนทั้ง 5 ระดับคะแนนดังนี้
5
หมายถึง
สาคัญมากและมีผลต่อความพึงพอใจมากที่สุด
4
หมายถึง
สาคัญมากและมีผลต่อความพึงพอใจมาก
3
หมายถึง
สาคัญปานกลางและมีผลต่อความพึงพอใจปานกลาง
2
หมายถึง
สาคัญน้อยและไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
1
หมายถึง
ไม่มีความสาคัญและไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
เนื่องจากข้อมูลจากแบบสอบถามมีลักษณะเป็นการเลือกให้ระดับคะแนน วิธีที่ให้ค่าเฉลี่ยที่
เชื่อถือได้มากที่สุด คือการใช้ค่าเฉลี่ย เรขาคณิต
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย คะแนนความพึ ง พอใจในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบของการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งสาเร็จรูป
ค่าเฉลี่ย

ลักษณะของบรรจุภัณฑ์

คุณสมบัติของวัสดุ

การออกแบบ

คุณลักษณะความต้องการของลูกค้า

บรรจุภัณฑ์ก่อน
พัฒนา

บรรจุภัณฑ์หลัง
พัฒนา

1 บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม
2 บรรจุภัณฑ์สามารถมองเห็นสินค้าที่อยู่ด้าน
ในได้ชัดเจน
3 บรรจุภัณฑ์ต้องแสดงคุณค่าของสารอาหารที่
ผสมอยู่

4.21

4.32

3.25

4.60

3.11

4.50

4 บรรจุภัณฑ์ต้องแสดงวันหมดอายุชัดเจน
5 บรรจุภัณฑ์ต้องมีรูปแบบที่สื่อสารกับกลุ่ม
ลูกค้า มีความสวยงามดึงดูด เหมาะสาหรับเป็น
ของฝาก

3.62

4.50

4.12

4.45

6 บรรจุภัณฑ์มีน้าหนักเบา

4.25

4.25

7 บรรจุภัณฑ์สามารถพกพาได้สะดวก

3.75

4.44

8 บรรจุภัณฑ์ง่ายต่อการขนส่งในจานวนมากๆ
9 บรรจุภัณฑ์ทนต่อแรงดึงและไม่ขาดง่ายเมือ
โดนของมีคม
10 บรรจุภัณฑ์สามารถคงสภาพรูปร่างของ
บรรจุภัณฑ์ไว้ได้
11 บรรจุภัณฑ์ปิดสนิท ป้องกันแมลงในการ
เจาะทาลาย
ค่าเฉลี่ย

3.22

4.56

3.02

4.35

4.30

4.60

4.33

4.55

3.74

4.46

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจที่ได้จากความต้องการของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้น
ได้ น ามาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ พั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ ขึ้ น ใหม่ ซึ่ ง บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาใหม่ นี้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง 3 ด้านหลัก คือ การออกแบบ คุณสมบัติของวัสดุ ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ ผลของการ
ประเมินพบว่ามีค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจาก 3.74 เป็น 4.46
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปของ นภิสพร พีรยุ และวรรณรัช (2012) ได้ผลสรุปที่คล้ายกันคือผลจากการ
วิเคราะห์การดาเนินงานหลักการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งสาเร็จรูป โดยใช้
เทคนิคการแปลงคุณภาพ(QFD) มีเป้าหมายที่สาคัญที่สุดคือหลักการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งสาเร็จรูป ที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าและสามารถแข่งขันกับ
ผลิตภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพที่มีชื่อเสียงได้ โดยความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป็นข้อมูลที่สาคัญที่สุดและ
เป็นข้อมูลเริ่มต้นของการวิจัย ซึ่งกลุ่ม กลุ่มลูกค้าคือลูกค้าทั่วไปที่นิยมรักษาสุขภาพ และลูกค้าที่เป็น
บริษัทตัวแทนจาหน่าย การหาความต้องการของลูกค้าพบว่ามีความต้องการหลากหลาย จึงนาความ
ต้องการทั้งหมดมาจัดการข้อมูลเกี่ยวกับ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ แล้วจึงนาความต้องการของกลุ่มลูกค้า
และคะแนนความสาคัญเข้าสู่การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการแปลงคุณภาพ ทาให้เกิดการพัฒนาต้นแบบ
บรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งสาเร็จรูป สาหรับกลุ่ม ลูกค้าซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าเป็นอย่างมากซึ่งพิจารณาได้จากผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า ซึ่งพบว่า
ค่าเฉลี่ยสูงมากกว่าเดิม จาก 3.74 เป็น 4.46
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
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การยับยั้งการเกิดสีน้าตาลในแห้วต้มโดยสารจากธรรมชาติ
INHIBITION OF BROWMING REACTION IN BOILED WATER CHESNUT
BY NATURAL SUBSTANCES
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสีน้าตาล ปริมาณสารประกอบฟีนอ
ลิก และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในแห้วต้มของกลุ่มชาวบ้านที่แปรรูปแห้ว โดยน้าแห้วไป
ต้มด้วยสารจากธรรมชาติ ได้แก่ เปลือกสับปะรด น้้ามะนาว น้้ามะกรูด และน้้ามะขามเทียบกับน้้า
กลั่น หลังจากนั้นน้าแห้วที่ต้มด้วยสารจากธรรมชาติ มาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสีน้าตาล น้าแห้วมา
สกัดด้วยกรดแอซีติก แล้วน้ามาวิเคราะห์ค่าสีน้าตาล ด้วยการวัดค่าการดูดกลืน แสงที่ความยาวคลื่น
420 นาโนเมตร พบว่าแห้วที่ต้มด้วยน้้ามะขามมีการเปลี่ยนแปลงสีน้าตาลน้อยที่สุด เท่ากับ 0.0145 ±
0.0008 OD ต่อน้้าหนักตัวอย่าง
ส่วนการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
น้าแห้วมาสกัดด้วยเมทานอล เป็นเวลา 120 นาที ที่อุณหภูมิ 60 ºC น้าสารสกัดที่ได้ไปท้าปฏิกิริยากับ
สารละลายโฟลีน ซีโอเคาทูล และ 7% โซเดียมคาร์บอเนต น้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่ น 750 นาโนเมตร และการวั ด การต้า นอนุมู ล อิ ส ระ วิเ คราะห์ โ ดยวิ ธี DPPH และ Hydroxyl
radical scavenging assay พบว่ า แห้ ว ที่ ต้ ม ด้ ว ยน้้ า มะนาวมี ส ารประกอบฟี น อลิ ก สู ง ที่ สุ ด คื อ
10.3295 ± 0.0301 มิลลิกรัม/100 กรัมของน้้าหนักตัวอย่าง ส่วนความสามารถในการต้านอนุมูล
อิสระวิธี DPPH และ Hydroxyl radical scavenging assay นั้น แห้วที่ต้มด้วยน้้าเปลือกสับปะรด
คือ 19.2203±0.1051 และ 20.1537±0.0916 เปอร์เซ็นต์
ค้าส้าคัญ : แห้ว ปฏิกิริยาการเกิดสีน้าตาล สารธรรมชาติ
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ABSTRACT
This research aims, reducing the browning, quantitative analysis of phenolic
compounds and the ability of antioxidants in boiled water chesnut with natural
substances of villagers. The water chesnut was boiled with natural substances,
including pineapple, lemon juice, lime juice and tamarind juice compared with the
boiled water. After that, the boiled water chesnut was analyzed a browning reaction.
The water chestnut was extracted with acetic acid, then analyzed a browning reaction
by measuring the light absorption at a wavelength of 420 nm. The result showed that,
the water chesnut which was boiled with tamarind juice has changed brown color at
least equal to 0.0145 ± 0.0008 OD/ weight.
For the analysis of phenolic compounds and the ability of antioxidants. The
water chesnut was extracted with methanol for 120 minutes at a temperature of 60
ºC, the extracted solution was reacted with the folin-ciocalteu and 7% sodium
carbonate and measured the absorbance at 750 nm wavelength. The ability of
antioxidants was analyed by DPPH assay and Hydroxyl radical scavenging assay. The
result was found that the water chesnut that boiled with lemon juice had the highest
phenolic compounds of 10.3295 ± 0.0301 mg / 100 g of weight of sample. The ability
of antioxidants of the water chesnut that boiled with pineapple using DPPH assay and
Hydroxyl radical scavenging assay was 19.2203 ± 0.1051 and 20.1537 ± 0.0916 percent,
respectively.
Keywords: Water Chesnut, Browning Reaction, Natural Substances
บทน้า
ในพื้นที่ อ้าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นแหล่งปลูกแห้วที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด มีการ
สนับสนุนเกษตรกรปลูกแห้วปลอดสารพิษกันเป็นจ้านวนมาก เพื่อให้ได้แห้วที่มีคุณภาพดี มีรสชาติที่
ดี การปอกแห้วในแต่ละที่นั้น จะมีพ่อค้าน้าไปส่งตามหมู่บ้านให้ชาวบ้านปอกเปลือก แต่พบปัญหาคือ
แห้วที่ปอกแล้วมีสีคล้้า ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด จึงมีการใช้สารฟอกขาวใส่ลงไปเพื่อให้แห้วขาวสวย
ซึ่งท้าให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
สารฟอกขาวหรื อสารโซเดี ยมไฮโดรซั ล ไฟด์ มี ฤทธิ์ท้ าลายวิต ามิ นบี 1 ถ้ ามี การสะสมใน
ปริมาณสูง จะท้าให้หายใจไม่สะดวก ปวดท้อง ท้องร่วง เวียนศีรษะ อาเจียน ช็อก หมดสติ และถึงแก่
ชีวิตได้ สารฟอกขาวนี้สามารถสลายตัวได้ ประมาณร้อยละ 90 เมื่อถูกความร้อน ซึ่งอาจมีตกค้างอยู่
ในแห้ว (สุภมาศ วัยอุดมวุฒิ, 2554)
การเกิดปฏิกิริ ยาสี น้าตาลในอาหารแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ การเกิดสีน้าตาลเนื่องจาก
ปฏิกิริยาเอนไซม์ (enzymatic browning) ซึ่งประสิทธิภาพของเอนไซม์เสียไปได้ เมื่อถูกความร้อน
และการเกิ ด สี น้ า ตาลที่ ไ ม่ มี ป ฏิ กิ ริ ย าเอนไซม์ เ กี่ ย วข้ อ ง (non-enzymatic browning)เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ

64

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

อาหารทุกชนิดได้รับความร้อนจะมีการสูญเสียน้้า (dehydration) มีการสลายตัว (degradation) และ
มี ก ารรวมตั ว กั น (condensation) ของหมู่ อ ะมิ โ นกั บ สารประกอบรี ดิ ว ซิ ง ส์ และเปลี่ ย นเป็ น
สารประกอบเชิงซ้อนที่มีสีเหลืองจนถึงสีน้าตาลและน้้าตาลแดง
ปฏิกิริยาการเกิดสีน้าตาลที่ไม่อาศัยเอนไซม์ สามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือการเกิดคาราเมไลเซ
ชัน (caramelization) เป็นปฏิกิริยาที่ใช้ความร้อนในการสลายโมเลกุลให้แยกออก (thermolysis)
และเกิดโพลิเมอไรเซชันของสารประกอบคาร์บอนได้เป็นสารที่ให้สีน้าตาล โดยปฏิกิริยานี้สารเริ่มต้น
จะเป็นน้้าตาลเท่านั้น และการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด (maillard reaction) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
ระหว่างหมู่อะมิโนกับหมู่คาร์บอนิลท้าให้เกิดพอลิเมอร์ของสารสีน้าตาลที่ไม่ละลายน้้า เรียกว่า เมลาน
อยดิน (melanoidin) ในสภาวะที่เป็นกรดปฏิกิริยาส่วนใหญ่จะถูกยับยั้ง รวมทั้งปฏิกิริยา maillard
browning และ caramelization (รุ่งทิพย์ วงศ์ตอ่ ม, 2549)
ชาวบ้านบางกลุ่มที่ใช้สารส้ มที่เป็นสารประกอบของเกลือ โพแทส K2-SO4.Al(SO4)3.24H2O
มาน้ามาต้มกับแห้ว ท้าให้ลดสีคล้้าจากแห้วได้ แต่เมื่อต้มแล้วจะท้าให้แห้วมีรสเฝื่อน เนื่องจากสารส้ม
ละลายน้้าจะให้สารละลายที่เป็นกรด (สยามเคมี คอม, 2557) สารส้มมีอลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบ
เมื่อได้รั บอะลูมิเนียมท้าเกิดอาการอาเจียน ท้องร่วง เกิดผื่นคัน ท้าให้ไตเสื่อม โรคไตวาย หรือไต
บกพร่อง และที่ส้าคัญที่สุด คือ เกิดภาวะสมองเสื่อม และเป็นโรคอัลไซเมอร์ เนื่องจากอะลูมิเนียมเป็น
โลหะที่มีประสิทธิภาพในการท้าลายเนื้อเยื่อประสาท (หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์, 2555)
ในสารละลายที่มีความเป็นกรดนั้น สามารถลดการเกิดสีน้าตาลในแห้ว ซึ่งสารที่มีความเป็น
กรดที่มีอยู่ในธรรมชาติมีหลายชนิด ดังนั้นถ้าน้าสารจากธรรมชาติมาป้องกันการเกิดสีน้าตาลในแห้ว
จะท้าให้ได้แห้วที่ขาวโดยปราศจากสารที่จะก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งจะท้าให้ได้อาหารที่ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะใช้สารจากธรรมชาติ ได้แก่ น้้าจากเปลือกสับปะรด น้้า
มะนาว น้้ามะกรูด และน้้ามะขาม ในการต้ม เพื่อป้องกันการเกิดสีน้าตาลในแห้ว โดยวิเคราะห์การ
เปลี่ ย นแปลงสี น้ า ตาลโดยวิ ธี ท างเคมี และน้ า มาวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณสารประกอบฟี น อลิ ก
ความสามารถในการต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ 2 วิ ธี คื อ วิ ธี DPPH radical scavenging assay และวิ ธี
Hydroxyl radical scavenging assay
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสีน้าตาล โดยวิธีทางเคมี ในแห้วต้ม โดยใช้สารจากธรรมชาติ
2. หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ในแห้วต้ม โดยใช้สารจากธรรมชาติ
3. หาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในแห้วต้ม โดยใช้สารจากธรรมชาติ
วิธีการวิจัย
ในการวิจัยนี้มีขั้นตอนการด้าเนินงานดังนี้
1. เตรี ย มสารจากธรรมชาติ เ พื่ อ ใช้ใ นการต้ม แห้ ว ได้ แ ก่ น้้ า เปลื อ กสั บ ปะรด (เปลื อ ก
สับปะรด 3 ส่วน น้้า 1 ส่วน) น้้ามะนาว กับน้้ามะกรูด (คั้นน้้าจากผล) และน้้ามะขาม (มะขามเปียก 3
ส่วน น้้ ากลั่ น 1 ส่วน) มาต้มแห้ว โดยใช้น้าจากสารธรรมชาติ 20 มิลลิ ลิตร ผสมกับ น้้ากลั่ น 490
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มิลลิลิตร น้าแห้ว 300 กรัม ไปต้มด้วยสารจากธรรมชาติที่เตรียมไว้เป็นเวลา 5 นาที เทียบกับน้้ากลั่น
จากนั้นน้าไปวิเคราะห์ต่อไป
2. การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสีน้าตาล โดยวิธีทางเคมี (รุ่งทิพย์ วงศ์ต่อม, 2549)
น้าแห้วที่ปอกแล้วมาต้มด้วยสารจากธรรมชาติ ได้แก่ น้้าจากเปลือกสับปะรด น้้ามะนาว น้้า
มะกรูด และน้้ามะขาม จากนั้นน้าไปวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสีน้าตาล โดยชั่งตัวอย่าง 10 กรัม หั่น
ตัวอย่างให้ละเอียด เติม 1.5 % กรดแอซีติก 50 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้นาน 10 นาที ปั่นให้ละเอียดด้วย
เครื่องปั่น เป็นเวลา 30 วินาที กรองด้วยกระดาษกรอง whatman เบอร์ 1 น้าสารละลายที่กรองได้มา
ปรับปริมาตรเป็น 250 มิลลิลิตร ด้วย 1.5 % กรดแอซีติก วัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นแสงที่
ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร ด้วยเครื่องยูวี–วิสิเบิลสเปกโทรโฟโทรมิเตอร์ โดยใช้ 1.5 % กรดแอซีติก
เป็นแบลงค์
3. การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
การทดลองวิ เคราะห์ ห าปริ มาณสารประกอบฟี น อลิ ก (ดั ด แปลงจาก Hou, 2003) ชั่ ง
ตัวอย่างที่บดละเอียด 2.5 กรัม สกัดด้วยเมทานอล ปริมาตร 25 มิลลิลิตร อุณหภูมิ 60 ºC เป็นเวลา
120 นาที น้าสารสกัดที่ได้ไปวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก โดยน้าไปท้าปฏิกิริยากับ
สารละลายโฟลี น - ซีโ อเคาทูล ปริมาตร 1 มิลลิลิ ตร เขย่าให้เข้ากัน เติม 7% โซเดียมคาร์บอเนต
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยตัวท้าละลาย ให้ได้ 25 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา 30
นาที แล้ ว จึ ง น้ า ไปวั ด ค่ า การดู ด กลื น แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 750 นาโนเมตร ด้ ว ยเครื่ อ งยู วี – วิ สิ
เบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ จากนั้นน้าค่าที่ได้ ไปค้านวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก โดยใช้กรด
แกลิกเป็นสารละลายมาตรฐาน
4. การวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยวิธี DPPH (ดัดแปลง
จาก Takao et al., 1994)
น้าสารสกัด 2 มิลลิลิตร มาท้าปฏิกิริยากับ 2 มิลลิโมลาร์ DPPH ในเมทานอล 95% มา 1
มิลลิลิตร และปรับปริมาตรด้วยเมทานอล 95% เป็น 10 มิลลิลิตร จากนั้นเขย่าและทิ้งไว้ในที่มืดเป็น
เวลานาน 30 นาที แล้วน้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี –วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ที่ความ
ยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยให้เป็นค่า Asample และน้า 2 มิลลิโมลาร์ DPPH ในเมทานอล 95% มา 1
มิลลิลิตร และปรับปริมาตรด้วยเมทานอล 95% เป็น10 มิลลิลิตร ท้าปฏิกิริยากันในที่มืดเป็นเวลานาน
30 นาที จากนั้นน้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี –วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ด้วยความยาว
คลื่น 517 นาโนเมตร โดยให้เป็นค่า Acontrol น้ามาค้านวณหาเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH
ของสารสกัด ตามสมการ
เปอร์เซ็นต์การต้าน DPPH ของสารสกัด = Acontrol  Asample  100
Acontrol

5. การวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยวิธี Hydroxyl radical
scavenging assay (ดัดแปลงจาก Ghiaba et al. 2014; Amel et al. 2014)
น้าสารละลาย 1.865 มิลลิโมลาร์ ของ 1, 10 phenanthroline ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เติม
0.2 M ของ สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 7.4 ปริมาตร 2 มิลลิลิตร จากนั้นเติมสารสกัด ปริมาตร
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1 มิลลิลิตร และเติม 1.865 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ของ FeSO4.7H2O ปริมาตร 1 มิลลิลิตร
และ 0.03 % โดยปริมาตร ของ H2O2 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากนั้นเก็บไว้ที่ อุณหภูมิ 50 ºC เป็นเวลา
60 นาที น้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 536 นาโนเมตร เตรียม control โดยเติมตัวท้า
ละลายที่ไม่มีสารสกัด และเตรียมแบลงค์โดยไม่ใช้ H2O2 ค้านวณความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระวิธี Hydroxyl radical scavenging assay = Asample  Acontrol  100
Acblank  Acontrol

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยนี้มีดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงสีน้าตาล โดยวิธีทางเคมี
การวิเคราะห์ค่าการเปลี่ยนแปลงสีน้าตาล โดยวิธีทางเคมีของสารสกัดจากแห้วต้ม โดยใช้
สารจากธรรมชาติ ได้แก่ น้้าเปลือกสับปะรด น้้ามะนาว น้้ามะกรูด น้้ามะขาม และน้้ากลั่นนั้นพบว่า
การใช้น้ามะขามมาต้มแห้ว มีการเปลี่ยนแปลงสีน้าตาลน้อยที่สุด คือ 0.0145 ± 0.0008 ที่ความยาว
คลื่ น 420 nm รองลงมาคือ น้้ ามะนาว น้้ามะกรูด และการใช้ น้ากลั่ นต้มแห้ ว โดยไม่ใช้ส ารจาก
ธรรมชาติมาต้มนั้น ท้าให้มีการเปลี่ยนแปลงสีน้าตาลสูงที่สุด คือ 0.1011±0.0082 ที่ความยาวคลื่น
420 nm แสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญของการเปลี่ยนแปลงสีน้าตาลระหว่างการใช้สาร
จากธรรมชาติและน้้ากลั่น ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าการเปลี่ยนแปลงสีน้าตาล โดยวิธีทางเคมีของสารสกัดจากแห้วต้ม โดยใช้สารจาก
ธรรมชาติ
สารจากธรรมชาติที่ใช้ในการ
ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 420 nm
ต้มแห้ว
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
ค่าเฉลี่ย ± SD
เปลือกสับปะรด
0.0189 0.0213 0.0186 0.0196 ± 0.0015
น้้ามะนาว
0.0142 0.0151 0.0155 0.0149 ± 0.0007
น้้ามะกรูด
0.0158 0.0159 0.0173 0.0163 ± 0.0008
น้้ามะขาม
0.0145 0.0144 0.0146 0.0145 ± 0.0008
น้้ากลั่น
0.0924 0.1022 0.1086 0.1011±0.0082
2. ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ในการวิเคราะห์ สารประกอบฟีนอลิกในแห้วต้ม โดยใช้สารจากธรรมชาติ ได้แก่ น้้า
เปลือกสับปะรด น้้ามะนาว น้้ามะกรูด น้้ามะขาม และน้้ากลั่น นั้นพบว่าการใช้น้ามะนาว ในการต้ม
แห้ ว จะมีป ริ มาณสารประกอบฟีน อลิ ก มากที่สุ ด คือ 10.3295 ± 0.0301 มิล ลิ กรัม/100 กรัมของ
น้้าหนักตัวอย่าง รองลง น้้ามะขาม เปลือกสับปะรด ในน้้ากลั่น และในน้้ามะกรูด ตามล้าดับ ดังตาราง
ที่ 2 และภาพที่ 1
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ตารางที่ 2 แสดงปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในแห้วต้ม โดยใช้สารจากธรรมชาติ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ตัวอย่างของสารสกัด
(มิลลิกรัม/100 กรัมของน้้าหนักตัวอย่าง)
ธรรมชาติ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
ค่าเฉลี่ย ± SD
เปลือกสับปะรด
10.0909 10.0455 10.1250 10.0871 ± 0.0399
น้้ามะนาว
10.3182 10.3636 10.3068 10.3295 ± 0.0301
น้้ามะกรูด
9.1477 9.0682 9.0909 9.1023 ± 0.0410
น้้ามะขาม
10.2727 10.2841 10.3068 10.2879 ± 0.0174
น้้ากลั่น
10.0014 9.8682 9.9682 9.9459 ± 0.0693

Phenolic compound (mg/100 g.
sample)

10.00
8.00
6.00
4.00
2.00

0.00
สารจากธรรมชาติที่ใช้ต้มแห้ว

ภาพที่ 1 กราฟแสดงปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในแห้วที่ต้มด้วยสารจากธรรมชาติ
3. เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยวิธี DPPH
ในการวิเคราะห์ เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยวิธี DPPH ในแห้วต้ม
โดยใช้สารจากธรรมชาติ ได้แก่ น้้าเปลือกสับปะรด น้้ามะนาว น้้ามะกรูด น้้ามะขาม และน้้ากลั่น นั้น
พบว่าการใช้น้าเปลือกสับปะรด ในการต้มแห้วจะมีปริมาณเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด
คื อ 19.2203±0.1051 เปอร์ เ ซ็ น ต์ รองลงมาคื อ น้้ า มะนาว น้้ า มะกรู ด น้้ า มะขาม และน้้ า กลั่ น
ตามล้าดับ ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยวิธี DPPH
เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระ วิธี DPPH
สารจากธรรมชาติที่ใช้ในการต้มแห้ว
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
ค่าเฉลี่ย ± SD
น้้าเปลือกสับปะรด
19.3401 19.1440 19.1767 19.2203±0.1051
น้้ามะนาว
19.0039 18.9899 19.0226 19.0055±0.0164
น้้ามะกรูด
16.9490 16.9304 17.8691 17.2495±0.5367
น้้ามะขาม
15.6368 15.6321 15.5714 15.6134±0.0365
น้้ากลั่น
15.2478 15.5546 15.3988 15.4004±0.1534
4. เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยวิธี Hydroxyl radical scavenging
assay
การวิ เ คราะห์ เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระของสารสกั ด ด้ ว ยวิ ธี Hydroxyl radical
scavenging assay ในแห้วต้ม โดยใช้ส ารจากธรรมชาติ ได้แก่ น้้าเปลื อกสับปะรด น้้ามะนาว น้้า
มะกรู ด น้้ า มะขาม และน้้ า กลั่ น นั้ นพบว่ า การใช้ น้ าเปลื อ กสั บ ปะรด ในการต้ม แห้ ว จะมี ป ริ ม าณ
เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด คือ 20.1537±0.0916 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ น้้ามะนาว
น้้ามะกรูด น้้ามะขาม และน้้ากลั่น ตามล้าดับ ดังตารางที่ 4
ดังตาราง
ตารางที่ 4 แสดงเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยวิธี Hydroxyl radical scavenging
assay ในแห้วต้ม โดยใช้สารจากธรรมชาติ
เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระ
สารจากธรรมชาติที่ใช้ในการต้มแห้ว
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
ค่าเฉลี่ย ± SD
เปลือกสับปะรด
20.1240 20.0806 20.2564 20.1537±0.0916
น้้ามะนาว
19.6590 19.5776 19.3862 19.5408±0.1400
น้้ามะกรูด
17.9854 17.8555 18.0246 17.9552±0.0885
น้้ามะขาม
16.4222 16.1118 16.3954 16.3098±0.1720
น้้ากลั่น
16.2675 16.0866 15.9823 16.1121±0.1443
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการใช้สารจากธรรมชาติมาลดการเปลี่ยนแปลงการเกิดสีน้าตาลนั้น สามารถลดการ
เปลี่ยนแปลงการเกิดสีน้าตาลในแห้วได้ เนื่องจากสารจากธรรมชาติที่น้ามามีฤทธิ์เป็นกรดจึงสามารถ
ยับ ยั้งการเกิดปฏิกิริ ย าสี น้าตาล นอกจากสามารถลดการเกิดสี น้าตาลได้แล้ วยังส่ งผลให้ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกลดลงน้อยกว่าการใช้น้ากลั่น ซึ่งมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระของสาร
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สกั ด ในแห้ ว ทั้ ง วิ ธี DPPH และ Hydroxyl radical scavenging assay เป็ น ผลมาจากสารจาก
ธรรมชาติไม่ไปท้าลายปริมาณสารประกอบฟีนอลิกซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
จากผลการวิจัยที่ได้นั้น พบว่าสารจากธรรมชาติมาลดการเปลี่ยนแปลงการเกิดสีน้าตาลได้
ดี ซึ่งควรจะน้าไปใช้ทดแทนสารฟอกขาวที่มีความเป็นอันตราย โดยสารจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์เป็นกรด
โดยเฉพาะสารที่มาจาพืชที่มีรสเปรี้ยว จึงสามารถแลกใช้สารจากธรรมชาติของพืชตามฤดูกาล ซึ่งมี
ปริ มาณพืช ชนิ ดนั้ น ในปริ มาณมาก และมีราคาถูก บางชนิดมีในครัว เรือน ซึ่งเป็นการใช้ส ารจาก
ธรรมชาติแทนสารฟอกขาวได้
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบทาเนียบอาจารย์ กรณีศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบทาเนียบ
อาจารย์ กรณีศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้ทฤษฎีวัฏจักรการพัฒนา
ระบบ ระบบทาเนียบอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็น
เว็บแอพลิ เคชั่น โดยใช้ภ าษาพีเอชพี (PHP) และระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)
ประกอบไปด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลอาจารย์ ระบบจัดการข้อมูลผู้บริหาร ระบบจัดการข้อมูลอาจารย์
ประจาหลักสูตร ระบบผลงานอาจารย์ ระบบพิจารณาเลือกผู้สอนของรายวิชา และระบบรายงาน
ข้อมูล มีการออกแบบตารางการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด 11 ตาราง ซึ่งผลการประเมินประสิทธิ จาก
ผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ย 4.56 ซึ่งมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก
คำสำคัญ : การพัฒนาระบบ ทาเนียบอาจารย์ เว็บแอพลิเคชั่น
ABSTRACT
The purposes of this research are to analyze design and develop the Resident
of Instructor System, case study of Computer Department of Yala Rajabhat University. And
to evaluate efficiency of the Resident of Instructor System, case study of Computer
Department of Yala Rajabhat University. Researchers used the System Development Life Cycle
(SDLC) theory and developed this system as a web application base on PHP and MySQL. The
system including a Storage Instructor System, a Executive Management System, a Instructor
Program Management System, a Instructor Profile System, a Consideration Selection of
Instructor System and a Reporting System. 11 tables are designed to store all information. The
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efficiency result from the experts is 4.26; that means the overall quality of the system is
excellent level.
Keywords: System Development, Resident of Instructor, Web Application
บทนำ
ระบบทาเนียบอาจารย์เป็นระบบที่มีการจัดระเบียบข้อมูลต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่เข้าใจและ
เข้าถึงได้ง่าย เนื่องจากระบบงานเดิมไม่มีการจัดเก็บข้อมูลความถนัดของอาจารย์ไว้อย่างชัดเจน ไม่มี
การจัดกลุ่มของข้อมูล จึงทาให้ยากต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ รวมถึงการเลือกอาจารย์ผู้สอนไม่
ตรงกับความถนัด ทาให้ผู้บริหารและนักศึกษาไม่สามารถนาข้อมูลอาจารย์มาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งหากมี
การจัดเก็บข้อมูลความถนัดของอาจารย์ไว้อย่างชัดเจน ก็ทาให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ และ
รวมถึงการเลือกอาจารย์ผู้สอนได้ ตรงกับความถนัด ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์และความถูกต้องได้ดี
ยิ่งขึ้น
ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับระบบทาเนียบอาจารย์เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่จะเข้ามาค้นหาข้อมูลที่ต้องการ โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศผ่าน
ทางเว็บไซต์มีขอบเขตงานประกอบด้วย ระบบจัดเก็บข้อมูลอาจารย์ ระบบจัดการข้อมูลผู้บริหาร
ระบบจัดการข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตร ระบบผลงานอาจารย์ ระบบการพิจารณาเลือกผู้สอนของ
รายวิชา และระบบรายงานข้อมูล
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ อ อกแบบและพั ฒ นาระบบท าเนี ย บอาจารย์ กรณี ศึ ก ษาสาขา
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. เพื่ อประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพของระบบทาเนี ยบอาจารย์ กรณีศึ กษาสาขาคอมพิว เตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิธีกำรวิจัย
ในการพั ฒ นาระบบท าเนี ยบอาจารย์ ในครั้ง นี้ ได้ พัฒ นาตามวั ฏ จัก รการพัฒ นาระบบ
(System Development Life Cycle: SDLC) (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555) ดังนี้
1. การวิเคราะห์ระบบ เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลความต้องการในการทางาน ซึ่งผู้พัฒนา
ได้ทาการศึกษาระบบงานเดิมโดยการใช้ Cause and Effect Diagram ในการวิเคราะห์ปัญหาของ
ระบบดังภาพที่ 1 ผู้พัฒนาได้ทาการศึกษาขั้นตอนการทางานของระบบ โดยศึกษาความเป็นไปได้ของ
ความต้องการของผู้ใช้ระบบ และต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานระบบ เพื่อสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้ใช้ รวมทั้งการลดภาระการใช้กระดาษแล้วหันมาใช้เทคโนโลยีการจัดการกับงานที่ผู้ใช้
ต้องการ ทาให้ช่วยประหยัดเวลาในการจัดการกับระบบงาน
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ภำพที่ 1 แสดงปัญหาการจัดเก็บข้อมูลอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์
จากภาพที่ 1 แสดงรายละเอี ย ดถึ ง ปั ญหาการจั ดเก็ บข้ อ มู ล อาจารย์ สาขาคอมพิ ว เตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประกอบด้วย ปัญหาไม่มีการจัดเก็บข้อมูลความถนัดของอาจารย์ไว้อย่าง
ชัดเจน สาเหตุมาจาก ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลในด้านความสามารถหรือความถนัดของอาจารย์ ไม่มีการ
จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจน ปัญหาการเข้าถึงข้อมูล สาเหตุมาจาก ไม่มีการจัดกลุ่มของข้อมูล ไม่มีการ
จัดทาระบบ จึงทาให้ย ากต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการทราบ ปัญหาความผิดพลาดของการเลือก
อาจารย์ผู้สอน สาเหตุมาจาก ไม่มีเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ เลือกอาจารย์ผู้สอนไม่ตรงกับความ
ถนัด ทาให้ผู้บริหารและนักศึกษาไม่สามารถนาข้อมูลอาจารย์มาใช้ประโยชน์ได้
การศึกษาความเป็ น ไปได้ในการพัฒ นาระบบโดยใช้ Xampp, PHP และ MySQL ซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์แบบเปิดและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ให้บริการพื้นที่ในแม่ข่ายสาหรับจัดเก็บระบบ
ตลอดจนใช้เวลาในการพัฒนาระบบเป็นเวลา 10 เดือน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะดาเนินการของการ
วิจัยครั้งนี้
2. การออกแบบระบบ แบ่งการออกแบบระบบเป็น
2.1 การออกแบบภาพรวมของการท างานของระบบ โดยใช้ แ ผนภาพรวมของ
ระบบงาน (Context Diagram) เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของขอบเขตงานในฐานะแหล่งข้อมูลและ
ทางเดิ น ของข้ อ มู ล ในระบบท าเนี ย บอาจารย์ สาขาคอมพิ ว เตอร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ยะลา
ประกอบด้วยตัวแทนของข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลจาก 3 แหล่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และ
ผู้บริหาร โดยแสดงดังภาพที่ 2
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ภำพที่ 2 Context Diagram ของระบบทาเนียบอาจารย์
แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับที่ 0 (DFD-Level 0) เป็น แผนภาพที่แ สดงรายละเอียดของ
ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการทางานหลักทั้งหมดของระบบโดยแสดงความสัมพันธ์ หรือส่วนที่เป็น
แหล่งกาเนิดของข้อมูล จานวน 3 แหล่ง กระบวนการทางาน จานวน 6 กระบวนการ ประกอบด้วย
จัดการประวัติอาจารย์ จัดการข้อมูลผู้บริหารประจาหลักสูตร จัดการข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตร
จัดการข้อมูลผลงานอาจารย์ การกาหนดผู้สอน และจัดทารายงาน ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในแหล่งจัดเก็บ
ข้อมูล จานวน 5 แหล่ง ประกอบด้วย แฟ้มข้อมูลประวัติอาจารย์ แฟ้มข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลอาจารย์
ประจาหลักสูตร แฟ้มข้อมูลผลงานอาจารย์ และแฟ้มข้อมูลการสอนต่างๆ ในระบบที่ผ่านการไหลของ
ข้อมูล ดังภาพที่ 3
D1
2

D2
1

6
4

3

D3
D4
5

D5

ภำพที่ 3 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0 ของระบบทาเนียบอาจารย์
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2.2 การออกแบบฐานข้ อ มู ล โดยใช้ แ ผนภาพความสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล (Entity
Relationship Model : E-R Model) มี Entity จานวน 11 Entity ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์
ผลงาน ประเภทผลงาน ข้อมูลการสอน ข้อมูลรายวิชา หลักสูตร ถนัด ความถนัด ตาแหน่ง อาจารย์
ประจาหลักสูตร ได้ดังภาพที่ 4 รวมไปถึงการออกแบบหน้าจอทั้งหมดจานวน 12 หน้าจอ และมีการ
ออกแบบรายงานประกอบด้วย รายงานข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตร รายงานข้อมูลผลงานอาจารย์
รายงานข้อมูลประวัติอาจารย์ รายงานข้อมูลความถนัดอาจารย์ รายงานข้อมูลหลักสูตร
PK

PK
PK
-

PK

PK

/
PK

PK
PK

PK

1
2
3
4
5

PK

PK

ภำพที่ 4 ความสัมพันธ์ของการออกแบบระบบทาเนียบอาจารย์
2.3 การดาเนินงานพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบทาเนียบอาจารย์ได้ดาเนินการพัฒนาโดยใช้เครื่องมือในการ
พัฒ นา Xampp ส าหรั บ จ าลองเป็ นเครื่องแม่ข่า ยภาษา PHP ส าหรับการเขี ยน Script MySQL
สาหรับจัดการฐานข้อมูล โดยมีการจัดเก็บในลักษณะของตารางจานวน 11 ตาราง ตาม E-R Model
ในข้อ 2.2 ทั้งนี้ได้อัพโหลดระบบที่พัฒนาไว้ที่ Host http://405665001.student.yru.ac.th ทั้งนี้ใน
ระหว่างการพัฒนาระบบผู้วิจัยได้ทาการทดสอบระบบควบคู่ไปด้วย เพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง
ของการทางาน
2.4 หลังจากผู้วิจัยได้ทดสอบระบบจนมีความถูกต้องสมบูรณ์ทุกโมดูลแล้ว ผู้วิจัยจึง
ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเมินประสิทธิภาพของระบบจานวน 3 คน
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ผลกำรวิจัย
ผลการวิจัยสามารถดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. จากการศึกษาระบบทาเนียบอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้
ศึกษาได้ดาเนิ นการพัฒ นาระบบสารสนเทศสาหรับการจัดการข้อมูลของผู้บริหาร ข้อมูล อาจารย์
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลผลงาน ข้อมูลความถนัด ข้อมูลการสอน และข้อมูลรายวิชา โดยผลการพัฒนา 7
ระบบนั้นแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ผลการพัฒนาแบบฟอร์มการนาเข้าข้อมูล และแสดงรายงานข้อมูล การ
พัฒนาในครั้งนี้ผู้พัฒนาได้ทาตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตามภาพที่ 5 - 10

ภำพที่ 5 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลอาจารย์
จากภาพที่ 5 แสดงหน้ าจอจั ดการข้ อมู ล อาจารย์ ประกอบด้ ว ย รหั ส บุ คลากร ชื่ อ -สกุ ล
ตาแหน่ง สถานะทางาน และสถานะผู้ใช้ โดยเจ้าหน้าที่สามารถลบและแก้ไขข้อมูลประวัติอาจารย์ที่มี
อยู่ในระบบ
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ภำพที่ 6 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลผู้บริหาร
จากภาพที่ 6 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลผู้บริหาร ประกอบด้วย วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด ชื่อสกุล ตาแหน่ง และเลขที่คาสั่ง โดยเจ้าหน้าที่สามารถลบและแก้ไขข้อมูลผู้บริหารที่มีอยู่ในระบบ

ภำพที่ 7 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตร
จากภาพที่ 7 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตร ประกอบด้วย จะประกอบ
ไปด้วย ลาดับ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง และเลขที่คาสั่ง โดยเจ้าหน้าที่สามารถลบ
และแก้ไขข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีอยู่ในระบบ
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ภำพที่ 8 แสดงหน้าจอข้อมูลประเภทผลงาน
จากภาพที่ 8 แสงหน้าจอข้อมูลประเภทผลงาน โดยเจ้าหน้าที่สามารถเพิ่ม ลบและแก้ไข
ข้อมูลประเภทผลงานในระบบได้

ภำพที่ 9 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลการสอน
จากภาพที่ 9 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลการสอน ประกอบด้วย ชื่อวิชาที่เปิดสอน ชื่อผู้สอน
และปีการศึกษามาต่อกับภาคการศึกษา โดยเจ้าหน้าที่สามารถเพิ่ม ลบและแก้ไขข้อมูลการสอนของ
อาจารย์
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ภำพที่ 10 แสดงหน้าจอการรายงาน
จากภาพที่ 10 แสดงหน้ า จอการรายงาน ประกอบด้ ว ย รายงานข้ อ มู ล อาจารย์ ป ระจ า
หลั กสูตร รายงานข้อมูล ผลงานอาจารย์ รายงานข้อมูล ประวัติอาจารย์ รายงานข้อมูล ความถนัด
อาจารย์ รายงานข้อมูลหลักสูตร โดยสามารถพิมพ์รายงานเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบทาเนียบอาจารย์ กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้วิจัยได้สรุปผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 3 ท่าน โดยใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประกอบด้วย ด้านความถูกต้องในการ
ทางานของระบบในภาพรวม (Functional Testing) ด้านความยากง่ายในการใช้งาน (Usability
Testing) ด้านสมรรถนะในการทางานของระบบ (Performance Testing) โดยสามารถสรุปผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบทาเนียบอาจารย์ กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ดังตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1) ด้านความถูกต้องในการทางาน
ของระบบในภาพรวม
(Functional Testing)
2) ด้านความยากง่ายในการใช้
งาน (Usability Testing)
3) ด้านสมรรถนะในการทางาน
ของระบบ (Performance
Testing)
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย (
4.33

)

ส่วนเบี่ยงเบน ระดับประสิทธิภาพ
มาตรฐาน (S.D.)
0.58
ดี

4.33

0.58

ดี

5.00

0.00

ดีมาก

4.56

0.53

ดีมาก

จากตารางที่ 1 พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบท าเนี ย บอาจารย์ กรณี ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อยู่ในระดับดีมาก โดยเฉพาะด้านสมรรถนะในการทางานของ
ระบบ (Performance Testing) ซึ่งมีคะแนนสูงถึง 5.00
สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย
1. ระบบทาเนียบอาจารย์กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ในการพัฒนาระบบทาเนียบอาจารย์กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบทาเนียบอาจารย์ กรณีศึกษาสาขา
คอมพิว เตอร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏยะลา ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นเว็บแอพลิเคชั่นโดยใช้ภาษาพีเอชพี
(PHP) และระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ซึ่งในการพัฒนาระบบนี้จะประกอบไป
ด้ว ยระบบจั ดเก็บข้อมูลอาจารย์ ระบบจัดการข้อมูลผู้ บริหาร ระบบจัดการข้อมูลอาจารย์ประจา
หลั กสูตร ระบบผลงานอาจารย์ ระบบช่ว ยการตัดสิ นใจเลือกผู้ สอน และระบบรายงาน ซึ่งมีการ
ออกแบบการเก็บข้อมูลทั้งหมด 11 ตาราง จะเห็นได้ว่าระบบการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ (2549) ที่ได้ศึกษา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้านการ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต และ งานวิจัยของ ลภัส บุทธิจักร (2551) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเลือกสถานศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยประเทศออสเตรเลีย โดยใช้เว็บแอพลิเคชั่นเป็นทางเลือก
ที่เหมาะสมในปัจจุบัน และรองรับสื่อที่หลากหลาย ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมได้เป็น
อย่างดี
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2. ประสิทธิภาพของระบบทาเนียบอาจารย์กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา
ประสิทธิภาพของระบบทาเนียบอาจารย์กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.56 โดยเมื่อพิจารณารายข้อแล้วพบว่า
ด้านสมรรถนะในการทางานของระบบ (Performance Testing) มีค่าเฉลี่ยสูงถึง 5.00 รองลงมาคือ
ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบในภาพรวม (Functional Testing) และด้านความยากง่าย
ในการใช้งาน (Usability Testing) มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 4.33 นับว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งคู่ เนื่องจาก
ระบบนี้ไม่ซับซ้อน เข้าใจการทางานได้ง่าย
ข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้งานวิจัยนี้ควรพัฒนาให้สามารถเปิดระบบผ่านอุปกรณ์ Mobile และควรพัฒนาระบบให้
สามารถรองรับกับทุกเบราว์เซอร์ได้หลากหลาย
บรรณำนุกรม
ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์. (2549). ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำร ด้ำนกำรใช้งำน
อินเตอร์เน็ต. การค้นคว้าแบบอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพมหานคร.
ลภัส บุทธิจักร. (2551). กำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจเลือกสถำนศึกษำต่อ.ใน
มหำวิทยำลัยประเทศออสเตรเลีย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
กรุงเทพมหานคร.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2555). กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and
Design). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม (2) การ
จัดการฟาร์มเป็ดเนื้อ (3) ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงเป็ดเนื้อ (4) ศักยภาพของเกษตรกรใน
การเลี้ยงเป็ดแบบมีสัญญาผูกพัน (5) การเลี้ยงเป็ดตามระบบมาตรฐานฟาร์มเป็ดเนื้อ และ (6) ปัญหา
ในการเลี้ยงเป็ดเนื้อ
ประชากรที่ ศึ ก ษาคื อ เกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งเป็ ด เนื้ อ ภาคตะวั น ออก จ านวน 112 ฟาร์ ม
ทาการศึกษาจากประชากรทั้งหมด ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ นาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS เพื่อหาค่าสถิติคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า (1) เกษตรกรเลี้ยงเป็ดเนื้อที่ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
เฉลี่ย 49.94 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.57 คน แรงงาน
ในครัวเรือนเฉลี่ย 3.46 คน เกษตรกรมีรายได้รวมทั้งหมดของครัวเรือน เฉลี่ย 165,948.8 บาทต่อปี
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในภาคเกษตร เฉลี่ย 45,120.95 บาทต่อปี (2) ฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อมีขนาดเฉลี่ย
8.24 ไร่ จานวนโรงเรือนเฉลี่ย 1.56 โรงเรือน และมีจานวนการเลี้ยงเฉลี่ย 3,964.83 ตัว (3) ต้นทุน
ปัจจัยการเลี้ยงโดยเฉลี่ยต่อ 1 รอบการเลี้ยงเท่ากับ 1,523,703.39 บาท ในขณะที่ผลตอบแทนในการ
เลี้ยงเฉลี่ย 1,819,917.42 บาท (4) เกษตรกรส่วนใหญ่มีศักยภาพในการเลี้ยงเป็ดแบบมีสัญญาผูกพัน
โดยมีความพร้อมเกือบทุกด้าน มีการปรับปรุงบางประเด็นเพียงเล็กน้อย (5) เกษตรกรส่วนใหญ่มีการ
เลียงเป็ดเนื้อได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มเกือบทุกประเด็น ยกเว้นบางประเด็นที่ต้องมีการปรั บปรุง
แก้ไข (6) ภาพรวมปัญหาของเกษตรกรในการเลี้ยงเป็ดเนื้ออยู่ในระดับปานกลาง 6 ประเด็น และ
ระดับน้อย 4 ประเด็น
คาสาคัญ : การส่งเสริม เป็ดเนื้อ การเกษตรแบบสัญญา
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study: (1) fundamental socio-economic
status of farmers, (2) duck farm management by famers, (3) costs and returns of duck
production, (4) famer potentials for duck production under contract farming, (5) duck
production adhering to farm standardization by farmers, and (6) farmer problems on duck
production.
The population of this study were 112 registered farms in the eastern region of
Thailand. The data were collected from the total population without random sampling by
using an interviewed questionnaire and analyzed by a computerized program to calculate
frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum and maximum values.
The results showed that (1) the majority of interviewed farmers were male and
finished primary education with an average age of 49.94 years. The averages of family members
and labors were 3.57 and 3.46 persons. The annual incomes of agricultural sector incomes
(excluding the income of duck production 165,948.8 baht, respectively, while the annual
farming expenses were 45,120.95 baht. (2) The averages of farm size, number of farm house,
and number of raised duck per cycle were 8.24 rai (1 rai = 1,600 square meters), 1.56 houses,
and 3,964.83 ducks. (3) An average of production cost per cycle was 1,523,703.39 baht while
the return was an average of 1,819,917.42 baht. (4) Most of farmers had readiness on duck
Production under contract farming in all aspects, except a few of them were needed to be
improved. (5) Most of farmers had performed perfectly on duck production adhering to farm
standardization, however, some aspects were needed to be improved. (6) The famers had problems
in duck production at the moderate level of six aspects and at the low level of four aspects.
Keywords: Extension, Duck, Agriculture, Contract Farming
บทนา
สาหรับการเลี้ยงเป็ดในปัจจุบันได้พัฒนามาสู่การเลี้ยงในเชิงการค้ามากขึ้น โดยเฉพาะการเลี้ยงเป็ดพันธุ์
เนื้อที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงมากกว่าในอดีต หลังจากได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆ จนเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะสายพันธุ์ปักกิ่ง พันธุ์เชอรี่วัลเลย์ พันธุ์ลูกผสม เป็นต้น จากเดิมที่นิยมเพียงการเลี้ยงเป็ดไว้
เพื่อบริโภคไข่เท่านั้นสาหรับรูปแบบการเลี้ยงโดยทั่วไปมีทั้งการเลี้ยงในรูปแบบของโรงเรือนและการเลี้ยงแบบไล่ทุ่ง แต่
หลังจากเหตุการณ์ไข้หวัดนกระบาดในปี 2547 ทาให้หน่วยงานราชการออกมาตรการต่างๆ มาควบคุมโรคไม่ให้แพร่
ระบาดโดยเฉพาะในกลุ่มของการเลี้ยงแบบไล่ทุ่ง ทาให้ผู้เลี้ยงเป็ดส่วนใหญ่จึงต้องปรับเปลี่ยนระบบการเลี้ยงมาเข้าสู่
ระบบโรงเรือนเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกมากขึ้น และส่งผลให้รูปแบบการ
เลี้ยงแบบไล่ทุ่งลดจานวนลงเรื่อยๆ (ศิรพิ ันธุ์ โมราถบ และสมบูรณ์ เด่นวานิช, 2550)
การเลี้ยงเป็ดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น อันเนื่องจากเป็ดเริ่มเป็นที่นิยมของผู้บริโภค และเป็ดเลี้ยงง่าย โตเร็ว
โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงไม่ยุ่งยาก สามารถเลี้ยงได้ทั้งในน้าและบนบก แม้แต่ในที่ดอนที่ไม่มีน้าก็สามารถเลี้ยงได้
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โดยให้ผลผลิตตอบแทนแก่ผู้เลี้ยงในระยะเวลาไม่นานนักประมาณ 45-60 วัน สาหรับปริมาณการผลิตในปัจจุบันมีการ
เพิ่มจากเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากหลายฟาร์มได้มีการปรับปรุงระบบการเลี้ยงที่มีการควบคุมโรคและการสุขาภิบาลดีขึ้น
และมีปริมาณเป็ดเนื้อเพิ่ม ขึ้น ขณะที่ปริมาณเป็ดเทศลดลง สาหรับแหล่งเลี้ยง สาหรับแหล่งเลี้ยงที่มีมาก คือ จังหวัด
แถบชายทะเล เช่น จังหวัดชลบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม สุพรรณบุรี
เพชรบุรี และสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันมีการเลี้ยงกระจายทั่วทุกภาคของประเทศ และเลี้ยงกันรายละเป็นจานวนมาก
เนื่องจากผู้ เลี้ยงสามารถผสมอาหารเองได้โดยใช้ปลาป่นเลี้ยงเป็ดที่ได้ผลดีเช่นเดียวกับอาหารสด ดังที่ปรากฏ
เมื่ อพิ จารณาถึ งระบบการเลี้ ยงเป็ด พบว่า มีทั้ งการเลี้ ยงแบบรายย่อย และเลี้ ยงกั นเป็ นอุตสาหกรรม
เช่นเดียวกับการเลี้ยงไก่ และยังสามารถเลี้ยงไว้เป็นงานอดิเรกเพื่อบริโภคในครัวเรือนอีกด้วย ประมาณว่าในปีหนึ่งๆ
ประเทศไทยสามารถผลิตเป็ดได้ไม่ต่ากว่า 18 ล้านตัว ทั่วทุกภูมิภาคสาหรับการผลิตเป็ดในเชิงอุตสาหกรรมและ
ส่งออกในแผนพัฒนาการเกษตรด้านสัตว์ปีกของการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นการดาเนินการโดยภาคเอกชน ที่มีการ
เลี้ยงเป็ดเนื้อที่เกิดจากพ่อ-แม่พันธุ์นาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น และมีระบบการผลิตที่ครบวงจร ที่มี
การผลิตเป็ดเนื้อมีชีวิตจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานที่มีโรงเชือดและโรงงานแปรรูปที่สะอาดและได้มาตรฐานสากล เป็นที่
ยอมรับของต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบ คือ ต้นทุนการผลิตสูง อันเนื่องมาจาก ต้นทุนการนาเข้าสัตว์พ่อแม่พันธุ์สูง ทาให้ราคาลูกเป็ดเนื้อแรกเกิดสูง
การเลี้ยงเป็ดเนื้อในประเทศไทยมีแรงจูงใจมาจากการส่งออกของบริษัทธุรกิจการเกษตร โดนการนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ของการเลี้ยงและการผลิตเป็ด และการจัดการที่ทันสมัยและมีการปรับปรุงการเลี้ยงเข้ามาสู้โรงเรือน
ในระบบและเป็นโรงเรือนระบบระเหยไอเย็น (Evap) ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของเป็ด ลดต้นทุนการผลิต อัตราการตายของเป็ดต่า และมีการนาระบบการผลิตแบบพันธะสัญญา
(Contract farming)มาเป็นรูปแบบการเลี้ยง (กรมปศุสัตว์, 2549)
วัตถุประสงค์การวิจัย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร (2) การจัดการฟาร์มเป็ด
เนื้อของเกษตรกร (3) ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงเป็ดเนื้อ (4) ศักยภาพของเกษตรกรในการเลี้ยงเป็ดแบบมี
สัญญาผูกพัน (5) การเลี้ยงเป็ดตามระบบมาตรฐานฟาร์มเป็ดเนื้อของเกษตรกร และ (6) ปัญหาของเกษตรกรในการเลี้ยง
เป็ดเนื้อ
วิธีการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้ งนี้ ได้แก่ เกษตรกรผู้ เลี้ ยงเป็ดเนื้อเพื่อการค้า เกษตรกรผู้เลี้ ยงเป็ดเนื้อที่มี
ศักยภาพการเลี้ยงมากกว่า 2000 ตัวต่อรุ่น จานวน 112 ฟาร์ม เนื่องจากมีจานวนน้อยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนาใช้บรรยายลักษณะของข้อมูล เช่น ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่าสุดผลการทดลองและวิจารณ์ อธิบายเทคนิคและวิธีการทั่วไป
ผลการวิจัย
การนาเสนอผลการวิจยั ผูว้ ิจัยขอนาเสนอเป็นภาพรวมและข้อสรุปผลการวิจยั ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่ตั้งไว้ตามลาดับตังนี้

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

85

1. สภาพพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด
1.1 สภาพทางสังคม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา จานวนสมาชิกในครัวเรือน จานวน
แรงงานในครัวเรือน ตาแหน่งในกลุ่ม สาเหตุการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม สถานภาพทางสังคม การเป็นสมาชิกกลุ่ม/
สถาบันอื่น ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงเป็นค่าสถิติ ค่าร้อยละ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด รายละเอียด ดังตารางที่ 1 - 3
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรผู้เลีย้ งเป็ดเนื้อ
n = 112
สภาพทางสังคม

จานวน (คน)

ค่าร้อยละ

ชาย

91

81.25

หญิง

21

18.75

เพศ

อายุ
30 ปีหรือน้อยกว่า

2

31 - 40 ปี

15

13.39

41 - 50 ปี

54

48.21

51 - 60 ปี

36

32.14

มากกว่า 60

5

4.47

Minimum = 26

Maximum = 76

Mean

S.D.

= 49.94

1.79

= 8.912

สถานภาพการสมรส
โสด

5

4.46

สมรส

105

93.75

หย่า/หม้าย

2

1.79

ไม่ได้เรียนหนังสือ

1

0.87

ประถมศึกษา

53

47.32

มัธยมศึกษาตอนต้น

21

18.75

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช

32

28.75

ปริญญาตรีขึ้นไป

5

4.40

ระดับการศึกษา
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จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูลส่วนตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อในเขตภาคตะวันออก
ดังนี้
เพศ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 81.25 เป็นเพศชาย และร้อยละ 18.75 เป็นเพศหญิง
อายุ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 48.21 อยู่ในช่วงอายุ 41 - 50 ปี ร้อยละ 32.14 อยู่ในช่วง
อายุ 51 - 60 ปี ร้อยละ 13.39 มีอายุ 31 - 40 ปี ร้อยละ 4.47 มีอายุมากกว่า60ปีและร้อยละ 1.72 มีอายุ 30 ปี หรือ
น้อยกว่า อายุต่าที่สุด 26 ปี และสูงสุด 76 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 49.94 ปี
สถานภาพการสมรส จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 93.75 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 4.46 มี
สถานภาพโสดและร้อยละ1.79 มีสถานภาพหย่า/หม้าย
ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 47.32 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อย
ละ 28.75 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. และร้อยละ 18.75 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และร้อย
ละ 4.40 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและ ร้อยละ 0.87 ไม่ได้เรียนหนังสือ
ตารางที่ 2 ข้อมูลด้านครัวเรือนของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อ
สภาพทางสังคม
จานวนสมาชิกในครัวเรือน
0 - 2 คน
3 - 4 คน
5 - 6 คน
Minimum = 1
Mean
= 3.57
จานวนแรงงานในครัวเรือน
2 คน หรือน้อยกว่า
3 - 4 คน
5 คน หรือมากกว่า
Minimum = 1
Mean
= 3.46

จานวน (คน)

n = 112
ค่าร้อยละ

34
65
13
Maximum = 6
S.D.
= 1.688

30.36
58.04
11.60

32
53
27
Maximum = 9
S.D.
= 1.416

28.57
47.32
24.11
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
สภาพทางสังคม
การประกอบอาชีพของครัวเรือน
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ทานา
ทาไร่
ทาสวน
เลี้ยงสัตว์(นอกจากเป็ด)
ค้าขาย
รับจ้าง
รับราชการ

จานวน (คน)

18
58
35
12
28
25
3

n = 112
ค่าร้อยละ

16.07
51.79
31.25
10.71
25.00
22.32
2.68

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูลด้านครัวเรือนของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อ
ในเขตภาคตะวันออก ปรากฏผลดังนี้
จานวนสมาชิกในครัวเรือน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.04
มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน ร้อยละ 30.36 มีสมาชิกในครัวเรือน 0-2 คน ร้อยละ 11.60 มีสมาชิก
ในครัวเรือน 5-6 คน โดยมีสมาชิกในครัวเรือนต่าสุด 1 คน สูงสุด 6 คน และมีค่าเฉลี่ย 3.57 คน
จานวนแรงงานในครัวเรือน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.32 มี
แรงงานในครัวเรือน 3 - 4 คน ร้อยละ 28.57 มีแรงงานในครัวเรือน 2 คนหรือน้อยกว่า ร้อยละ
24.115 มีแรงงานในครัวเรือน 5 - 6 คน โดยมีแรงงานในครัวเรือนต่าสุด 1 คน สูงสุด 6 คน และมี
ค่าเฉลี่ย 3.46 คน
การประกอบอาชีพของครัวเรือน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 51.79 มี
อาชีพทาไร่ ร้อยละ 31.25มีอาชีพทาสวนร้อยละ 25.00 มีอาชีพค้าขาย ร้อยละ 22.32 มีอาชีพรับจ้าง
ร้อยละ 30.2 มีอาชีพทาไร่ ร้อยละ 10.70 มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ และร้อยละ 2.68 มีอาชีพรับราชการ
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ตารางที่ 3 ข้อมูลการเป็นสมาชิกทางสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อในเขตภาคตะวันออก
n = 112
สภาพทางสังคม
จานวน (คน)
ค่าร้อยละ
สถานภาพทางสังคม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ไม่มีตาแหน่งทางสังคม
106
94.64
ด้านการปกครอง
2
1.79
ด้านการศึกษา
1
0.89
ด้านการศาสนา
1
0.89
ด้านอื่น ๆ
2
1.79
การเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันอื่น
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มอื่น
8
7.14
สหกรณ์
6
5.36
กองทุนหมู่บ้าน
85
75.89
กลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส.
91
81.25
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/กลุ่มสตรี
13
11.61
กลุ่มอื่น ๆ
3
2.68
จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูลการเป็นสมาชิกทางสังคมของเกษตรกรผู้
เลี้ยงเป็ดเนื้อในเขตภาคตะวันออก ปรากฏผลดังนี้
สถานภาพทางสังคม จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 94.64 ไม่มีตาแหน่งทาง
สังคม ร้อยละ 16.7 มีสถานภาพทางสังคมด้านอื่น ๆ เช่น อสม. ร้อยละ 1.79 มีสถานภาพทางสังคม
ด้าน ด้านการปกครอง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก อ.บ.ต. ร้อยละ
1.79 มีสถานภาพทางสังคมด้านการศึกษา เช่น ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษาและร้อยละ 1.78 มี
สถานภาพทางสังคมด้านการศาสนา เช่น กรรมการวัด ผู้นาพิธีทางศาสนา
การเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันอื่น จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 81.25 เป็น
กลุ่มลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 75.89 เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ
11.61 เป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/กลุ่มสตรี ร้อยละ 7.14 ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มอื่น ร้อยละ
5.36 เป็นสมาชิกสหกรณ์ และร้อยละ 2.68 เป็นสมาชิกกลุ่มอื่นๆ เช่น ศูนย์ข้าวชุนชน วิสาหกิจชุมชน
อื่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร
1.2 สภาพทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของครัวเรือนในภาคเกษตร รายได้ของครัวเรือน
นอกภาคการเกษตร รายจ่ายของครัวเรือนในภาคเกษตร พื้นที่การถือครองในภาคการเกษตร หนี้สิน
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ของครัวเรือน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงเป็นค่าสถิติ ค่าร้อยละ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด รายละเอียด ดังตารางที่ 4.4 - 4.8
Mean
= 29,722.22
S.D.
สภาพทางเศรษฐกิจ
จานวน ร้อยละ
รวมรายได้ในภาคเกษตรทั้งหมด (n = 112)
30,000 บาทหรือน้อยกว่า 20
30,001 - 100,000 บาท 52
100,001 บาท หรือมากกว่า 40
Minimum = 10,000 Maximum =
Mean
= 98,701.43
S.D.

= 28,728.013

17.85
46.43
35.71
500,000
= 77,549.853

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูลรายได้ของครัวเรือนในภาคการเกษตร ปี
2558 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อในเขตภาคตะวันออก ปรากฏผลดังนี้
1) รายได้จากการทานา จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อย72.22 มีรายได้จากการทา
นาช่วง 10,001 - 70,000 บาท ร้อยละ 22.22 มีรายได้จากการทานา 70,001 บาทหรือมากกว่า ร้อย
ละ 5.56 มีรายได้จากการทานา 10,000 บาทหรือน้อยกว่า โดยมีรายได้จากการทานาเฉลี่ย
63,512.38 บาท
2) รายได้จากการทาไร่ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.63 มีรายได้จากการ
ทาไร่ช่วง 10,001- 60,000 บาท ร้อยละ 31.03 มีรายได้จากการทาไร่ 60,001 บาทหรือมากกว่าและ
ร้อยละ 10.3 4มีรายได้จากการทาไร่ 10,000 บาทหรือน้อยกว่า โดยมีรายได้จากการทาไร่เฉลี่ย
55,413.79 บาท
3) รายได้จากการทาสวน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.71มีรายได้จาก
การทาสวนช่วง 10,001 - 90,000 บาท ร้อยละ 42.86มีรายได้จากการทาสวน 90,001 บาทหรือ
มากกว่า และร้อยละ 11.43 มีรายได้จากการทาสวน 10,000 บาทหรือน้อยกว่าโดยมีรายได้จากการ
ทาไร่เฉลี่ย 82,257.14 บาท
4) รายได้จากการเลี้ยงสัตว์ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.33 มีรายได้จาก
การเลี้ยงสัตว์ช่วง 10,001 - 40,000 บาท ร้อยละ 25.00 มีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ 10,000 บาทหรือ
น้อยกว่า และร้อยละ 16.67 มีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ 40,001 บาทหรือมากกว่า โดยมีรายได้จาก
การทาไร่เฉลี่ย 29,722.22 บาท
5) รายได้รวมในภาคการเกษตรทั้งหมด จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.43
มีรายได้รวมในภาคการเกษตรช่วง 30,001 - 100,000 บาท ร้อยละ 35.71 มีรายได้รวมในภาค
การเกษตร 100,001 บาทหรือมากกว่า ร้อยละ 17.85 มีรายได้รวมในภาคการเกษตร 30,000 บาท
หรือน้อยกว่า โดยมีรายได้รวมในภาคการเกษตรเฉลี่ย 98,701.43 บาท
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ตารางที่ 5 รายได้ของครัวเรือนนอกภาคการเกษตร ปี 2558
สภาพทางเศรษฐกิจ
จานวน ร้อยละ
จากการรับจ้าง (n = 25)
10,000 บาทหรือน้อยกว่า 3
12.00
10,001 - 50,000 บาท
12
48.00
50,001 บาท หรือมากกว่า 10
40.00
Minimum = 5,000 Maximum = 500,000
Mean
= 42,937.50
S.D.
= 54,042.458
จากการรับราชการ (n = 3)
100,000 บาท หรือน้อยกว่า 1
33.33
100,001- 150,000 บาท 1
33.33
150,001 บาท หรือมากกว่า 1
33.33
Minimum = 95000 Maximum = 450,000
Mean
= 194,117.65 S.D.
= 115,694.578
จากการค้าขาย (n = 28)
30,000 บาท หรือน้อยกว่า 8
28.57
30,001 - 100,000 บาท 16
57.14
100,001 บาท หรือมากกว่า 4
14.29
Minimum = 10,000 Maximum = 440,000
Mean
= 71,928.57
S.D.
= 84,774.616
รวมรายได้นอกภาคการเกษตรทั้งหมด
(n = 56)
20,000 บาทหรือน้อยกว่า 16
28.57
20,001 - 100,000 บาท 32
57.14
100,001 บาทหรือมากกว่า 8
14.29
Minimum = 5,000 Maximum = 840,000
Mean
= 67,247.37
S.D.
= 94,619.557
จากตารางที่ 5 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูลรายได้ของครัวเรือนนอกภาคการเกษตร ปี 2558 ของของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดในเขตภาคตะวันออก ปรากฏผลดังนี้
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1) รายได้จากการรับจ้าง จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 48.00 มีรายได้จากการรับจ้างช่วง
10,001 - 50,000 บาท ร้อยละ 40.00 มีรายได้จากการรับจ้าง 50,001 บาทหรือมากกว่า ร้อยละ 12.00 มีรายได้จากการ
รับจ้าง 10,000 บาทหรือน้อยกว่า โดยมีรายได้จากการรับจ้าง 42,937.50 บาท
2) รายได้จากการรับราชการ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 33.33 มีรายได้จากการรับราชการ
ช่วง 50,001 - 150,000 บาท ร้อย33.33 มีรายได้จากการรับราชการ 150,001 บาท หรือมากกว่า และร้อยละ 33.33 มี
รายได้จากการรับราชการ 50,000 บาทหรือน้อยกว่า โดยมีรายได้จากการรับราชการ เฉลี่ย 194,117.65 บาท
3) รายได้จากการค้าขาย จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.14 มีรายได้จากการค้าขายช่วง
30,001 - 100,000 บาท ร้อยละ 28.57 มีรายได้จากการค้าขาย 30,000 บาทหรือน้อยกว่า ร้อยละ 14.29 มีรายได้จาก
การค้าขาย 100,001 บาทหรือมากกว่า โดยมีรายได้จากการค้าขายเฉลี่ย 71,928.57 บาท
4) รวมรายได้นอกภาคการเกษตรทัง้ หมด จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 57.14 มีรายได้รวม
นอกภาคการเกษตรช่วง 20,001 - 100,000 บาท ร้อยละ 28.57 มีรายได้รวมนอกภาคการเกษตร 20,000 บาทหรือน้อย
กว่า ร้อยละ 14.29 มีรายดีรวมนอกภาคการเกษตร 100,001 บาทหรือมากกว่า โดยมีรายได้รวมนอกการภาค
เกษตรเฉลี่ย 67,247.37 บาท
ตารางที่ 6 รายจ่ายของครัวเรือนในภาคการเกษตร ปี 2558
สภาพทางเศรษฐกิจ
จานวน ร้อยละ
จากการทานา (n = 18)
10,000 บาทหรือน้อยกว่า 3
16.67
10,001 - 30,000 บาท
10
55.56
30,001 บาทหรือมากกว่า 5
27.78
Minimum = 2,000 Maximum = 100,000
Mean
= 29,365.83
S.D.
= 19,228.271
จากการทาไร่ (n = 58)
1,000 บาท หรือน้อยกว่า 19
32.75
1,001 - 10,000 บาท
30
51.72
10,001 บาท หรือมากกว่า 9
15.52
Minimum = 2,000 Maximum = 53,000
Mean
= 20,482.76
S.D.
= 13,698.817

92

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ตารางที่ 6 (ต่อ)
สภาพทางเศรษฐกิจ
จานวน ร้อยละ
จากการทาสวน (n = 35)
10,000 บาท หรือน้อยกว่า 6
17.14
10,001 - 40,000 บาท
16
45.71
40,001 บาท หรือมากกว่า 13
37.14
Minimum = 2,000 Maximum = 140,000
Mean
= 38,277.78
S.D.
= 28,871.747
จากการเลี้ยงสัตว์ (n = 50)
5,000 บาท หรือน้อยกว่า 3
25.00
5,001 - 20,000 บาท
7
58.33
20,001 บาท หรือมากกว่า 2
16.67
Minimum = 500
Maximum = 80,000
Mean
= 14,412.00
S.D.
= 14,418.223
รวมรายจ่ายในภาคการเกษตรทั้งหมด
(n = 210)
10,000 บาทหรือน้อยกว่า 11
9.82
10,001 - 50,000 บาท
74
66.07
50,001 บาทหรือมากกว่า 27
24.11
Minimum = 4,000 Maximum = 380,000
Mean
= 45,120.95
S.D.
= 39,449.709
จากตารางที่ 6 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูลรายจ่ายของครัวเรือนในภาคการเกษตร ปี
2558 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อในเขตภาคตะวันออก ปรากฏผลดังนี้
1) รายจ่ายจากการทานา จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อย55.56 มีรายจ่ายจากการ
ทานาช่วง 10,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 27.78 มีรายจ่ายจากการทานา 30,001 บาทหรือมากกว่า
ร้อยละ 15.52 มีรายจ่ายจากการทานา 10,000 บาทหรือน้อยกว่า โดยมีรายจ่ายจากการทานาเฉลี่ย
29,365.83 บาท
2) รายจ่ายจากการทาไร่ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 51.72 มีรายจ่ายจาก
การทาไร่ช่วง 1,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 32.75 มีรายจ่ายจากการทาไร่ 1,000 บาทหรือน้อยกว่า
และร้อยละ 15.52 มีรายจ่ายจากการทาไร่ 10,001 บาทหรือมากกว่า โดยมีรายจ่ายจากการทาไร่
เฉลี่ย 20,482.76 บาท
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3) รายได้จากการทาสวน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.71 มีรายจ่ายจาก
การทาสวนช่วง 10,001 - 40,000 บาท ร้อยละ 37.14 มีรายจ่ายจากการทาสวน 40,001 บาทหรือ
มากกว่าและร้อยละ 17.14 มีรายจ่ายจากการทาสวน 10,000 บาทหรือน้อยกว่า โดยมีรายจ่ายจาก
การทาสวนเฉลี่ย 38,277.78 บาท
4) รายได้จากการเลี้ยงสัตว์ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.33 มีรายจ่าย
จากการทาสวนช่วง 5,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 25.00 มีรายจ่ายจากการทาสวน 5,000 บาทหรือ
น้อยกว่า และร้อยละ 16.67 มีรายจ่ายจากการทาสวน 20,001 บาทหรือมากกว่า โดยมีรายจ่ายจาก
การทาสวนเฉลี่ย 14,412.00 บาท
5) รวมรายจ่ายในการเกษตรทังหมด จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 66.00 มี
รายจ่ายรวมในภาคการเกษตรช่วง 10,001 - 50,000 บาท ร้อยละ 24.11 มีรายจ่ายรวมในภาค
การเกษตร 50,001 บาทหรือมากกว่า ร้อยละ 9.82 มีรายจ่ายรวมในภาคการเกษตร 10,000 บาท
หรือน้อยกว่า โดยมีรายจ่ายรวมในภาคการเกษตรเฉลี่ย 45,120.95 บาท
ตารางที่ 7 พื้นที่การถือครองในภาคการเกษตร ปี 2558
สภาพทางเศรษฐกิจ
จานวน ร้อยละ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ (n = 112)
5 ไร่หรือน้อยกว่า 16
14.29
6 - 20 ไร่ 76
67.86
21 ไร่หรือมากกว่า 20
17.86
Minimum = 2 Maximum = 60
Mean
= 14.35 S.D.
= 9.917
จากตารางที่ 4.7 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูลพื้นที่การถือครองในภาคการเกษตร ปี
2558 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อของภาคตะวันออกปรากฏผลดังนี้
1) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 67.86 มีพื้นที่การถือ
ครองในภาคการเกษตรซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เองช่วง 6 - 20 ไร่ ร้อยละ 17.86 มีพื้นที่การถือครอง
ในภาคการเกษตรซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เอง 21 ไร่หรือมากกว่า ร้อยละ 14.29 มีพื้นที่การถือครอง
ในภาคการเกษตรซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เอง 5 ไร่หรือน้อยกว่า โดยมีพื้นที่การถือครองในภาค
การเกษตรซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เองเฉลี่ย 14.29 ไร่
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ตารางที่ 8 หนี้สินของครัวเรือน ปี 2558
สภาพทางเศรษฐกิจ
จานวน ร้อยละ
สหกรณ์ (n = 9)
10,000 บาท หรือน้อยกว่า 1
11.1
10,001 - 100,000 บาท 6
66.7
100,001 บาท หรือมากกว่า 2
22.2
Minimum = 10,000 Maximum = 1,500,000
Mean
= 232,777.78 S.D.
= 491,319.086
สภาพทางเศรษฐกิจ
จานวน ร้อยละ
กองทุนหมู่บ้าน (n = 90)
10,000 บาทหรือน้อยกว่า 29
32.22
10,001 - 30,000 บาท
45
50.00
30,001 บาทหรือมากกว่า 16
17.78
Minimum = 5,000 Maximum = 99,000
Mean
= 21,929.45
S.D.
= 15,769.450
ธ.ก.ส./สถาบันการเงิน (n = 99)
50,000 บาทหรือน้อยกว่า 32
32.32
50,001 - 150,000 บาท 40
40.40
150,001 บาทหรือมากกว่า 27
27.27
Minimum = 10,000 Maximum = 1,200,000
Mean
= 131,156.42 S.D.
= 139,968.809
รวมหนี้สินของครัวเรือนทั้งหมด (n = 112)
50,000 บาทหรือน้อยกว่า 26
23.21
50,001 - 150,000 บาท 52
46.43
150,001 บาทหรือมากกว่า 35
31.25
Minimum = 8,000 Maximum = 1,779,000
Mean
= 154,568.63 S.D.
= 189,500.218
จากตารางที่ 8 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูลหนี้สินของครัวเรือน ปี 2558 ของเกาตรกรผูเ้ ลี้ยงเป็ดเนือ้
ในเขตภาคตะวันออก ปรากฏผลดังนี้
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1) สหกรณ์ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 66.7 มีหนี้สินของครัวเรือนจากการกู้ยืมสหกรณ์
ช่วง 10,001 - 100,000 บาท ร้อยละ 22.2 มีหนี้สินของครัวเรือนจากการกู้ยืมสหกรณ์ 100,001 บาทหรือมากกว่า และ
ร้อยละ 11.1 มีหนี้สินของครัวเรือนจากการกู้ยืมสหกรณ์ 10,000 บาทหรือน้อยกว่า โดยมีหนี้สินของครัวเรือนจากการ
กู้ยืมสหกรณ์ เฉลี่ย 232,777.78 บาท
2) กองทุนหมู่บ้าน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 50.00มีหนี้สินของครัวเรือนจากการกู้ยืม
กองทุนหมู่บ้านช่วง 10,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 32.22 มีหนี้สินของครัวเรือนจากการกู้ยืมกองทุนหมู่บ้าน 10,000
บาทหรือน้อยกว่า และร้อยละ 17.78 มีหนี้สินของครัวเรือนจากการกู้ยืมกองทุนหมู่บ้าน 30,001 บาทหรือมากกว่าโดย
มีหนี้สินของครัวเรือนจากการกู้ยืมกองทุนหมู่บ้าน เฉลี่ย 21,929.45 บาท
3) ธ.ก.ส./สถาบันการเงิน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.40 มีหนี้สินของครัวเรือนจากการ
กู้ยืม ธ.ก.ส./สถาบันการเงินช่วง 50,001 - 150,000 บาท ร้อยละ 32.32 มีหนี้สินของครัวเรือนจากการกู้ยืม ธ.ก.ส./
สถาบันการเงิน 50,000 บาทหรือน้อยกว่า ร้อยละ 27.27 มีหนี้สินของครัวเรือนจากการกู้ยืม ธ.ก.ส./สถาบั นการเงิน
150,001 บาทหรือมากกว่า โดยมีหนี้สินของครัวเรือนจากการกู้ยืม ธ.ก.ส./สถาบันการเงินเฉลี่ย 131,156.42 บาท
4) รวมหนี้สนิ ของครัวเรือนทั้งหมด จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 43.46 มีหนี้สินของ
ครัวเรือนทั้งหมดช่วง 50,001 - 150,000 บาท ร้อยละ 31.25 มีหนี้สนิ ของครัวเรือนทั้งหมด 150,001 บาทหรือมากกว่า
ร้อยละ 23.21 มีหนี้สินของครัวเรือนทั้งหมด 50,000 บาทหรือน้อยกว่าโดยมีหนี้สินของครัวเรือนทั้งหมดเฉลี่ย
154,568.63 บาท
2. สภาพการผลิตเป็ดเนื้อของเกษตรกร
จาการศึกษาพบว่า ฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อของเกษตรกร มีขนาดฟาร์มเฉลี่ย 8.24 ไร่ จานวนโรงเรือนเฉลี่ย 1.56 โรงเรือน
ลักษณะโรงเรือนทั้งหมดเป็นโรงเรือนแบบปิด และมีจานวนการเลี้ยงเฉลี่ย 3964.83 ตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อมี
ประสบการณ์ในการณ์เลี้ยงโดยเฉลี่ย 14.90 ปี จานวนแรงงานภายในฟาร์มเฉลี่ย 2.18 คน ฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อส่วนใหญ่
เป็นการเลี้ยงแบบอิสระ โดยมีระยะการเลี้ยงเฉลี่ย 46.79วัน พักเล้าในแต่ละรอบการเลี้ยงเฉลี่ย 27.79 วัน ใช้แกลบเป็น
วัสดุรองพื้น และส่วนใหญ่ใช้น้าบาดาล นอกจากนี้ยังพบว่าอาหารและลูกเป็ดส่วนใหญ่ได้มาจากการติดต่อซื้อเองจาก
ผู้จาหน่าย
3. ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงเป็ดเนื้อเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อทุกรายมีต้นทุนในการเลี้ยง ซึ่ง
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างและค่าใช่จ่ายในโรงเรือน บางรายที่มีต้นทุนในการซื้อที่ดินร่วมด้วย ทั้งนี้ต้นทุนปัจจัย
การเลี้ยงโดยเฉลี่ยต่อ 1 รอบการเลี้ยงของเกษตรกรทั้งหมด เท่ากับ179768.44 บาท ผลตอบแทนในการเลี้ยงเฉลี่ยต่อ 1
รอบการเลี้ยงเท่ากับ 91,500.50 บาท
เกษตรกรร้อยละ 89.29 มีการก่อสร้างโรงเรือนขึ้นมาใหม่ และส่วนใหญ่มีการกู้ยืมเงินจากหน่วยงานหรือสถาบันทาง
การเงิน รายได้จากการเลี้ยงภายหลังจากหักต้นทุนแล้วพบว่าร้อยละ 87.7 ได้กาไร มีเกษตรกรบางรายประสบปัญหา
ขาดทุน หรือรายได้ไม่แน่นอน
4. ความพร้อมของเกษตรกรในการเลี้ยงเป็ดแบบมีสัญญาผูกพันจากการศึกษา พบว่า ความพร้อมของ
เกษตรกรในการเลี้ยงเป็ดแบบมีสัญญาผูกพันในระดับมาก 8ประเด็น เรียงตามลาดับได้แก่ การประกันราคารับซื้อเป็ด
จานวนและปริมาณการเลี้ยงต่อรุ่น สินเชื่อในการผลิต มีอุปกรณ์การเลี้ยงครบเพียงพอต่อปริมาณเป็ด ทาเลที่ตั้งของ
ฟาร์มตรงตามรูปแบบ ลักษณะของฟาร์มเป็นไปตามมาตรฐานฟาร์มกาหนด ลักษณะของโรงเรือนตรงตามแบบที่บริษัท
กาหนด มีแหล่งน้าใช้เพียงพอ
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ส่วนระดับความพึงพอใจปานกลาง 1 ประเด็น เรียงตามลาดับ ได้แก่ มีหลักทรัพย์ค้าประกันตามสถาพการ
ผลิต ประกอบด้วย ที่ดิน หนังสือค้าประกันวงเงินจากธนาคาร
5. ศักยภาพในการเลี้ยงเป็ดตามระบบมาตรฐานฟาร์มเป็ดเนื้อของเกษตรกร
1) องค์ประกอบของฟาร์ม
ทาเลที่ตั้งของฟาร์ม พบว่าฟาร์มของเกษตรกรทั้งหมดอยู่ในบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก
สามารถควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อยู่ในทาเลที่มีแหล่งน้าสะอาดเพียงพอต่อการบริโภค เป็นบริเวณ
ที่ไม่มีน้าท่วมขัง เป็นบริเวณที่โปร่ง อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี ตามข้อกาหนดของมาตรฐานฟาร์ม สาหรับที่ตั้งของ
ฟาร์มอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน โรงฆ่าสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์ พบว่าฟาร์มของเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 83.1 เป็นไป
ตามข้อกาหนดมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงเป็ดลักษณะของฟาร์ม พบว่าฟาร์มของเกษตรกรทั้งหมดมีเนื้อที่เหมาะสมกับขนาด
ของฟาร์ม มีการจัดแบ่งพื้นที่ฟาร์มเป็นสัดส่วนชัดเจนและเหมาะสม ฟาร์มเกษตรกรเกือบทั้งหมดร้อยละ 91.5 มีถนน
ภายในฟาร์มที่ใช้วัสดุคงทน มีความกว้างเหมาะสม และครึ่งหนึ่งมีรั้วป้องกันสัตว์ชนิดอื่นเข้า-ออกบริเวณพื้นที่เลี้ยง
สัตว์ได้ บ้านพักอาศัยและอาคารสานักงานมีรั้วกั้นแบ่งแยกจากบริเวณเลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจนลักษณะของโรงเรือน
พบว่าฟาร์มของเกษตรกรทั้งหมดมีขนาดของโรงเรือนเหมาะสมกับจานวนเป็ด โรงเรือนมีโครงสร้างและส่วนประกอบที่
แข็งแรง สะดวกต่อการปฏิบัติงาน ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์
2) การจัดการฟาร์มการจัดการโรงเรือน พบว่าฟาร์มของเกษตรกรทั้งหมดมีโรงเรือนและอุปกรณ์
ให้อาหารที่สะอาดและแห้ง มีส่วนการผลิตแยกกันอย่างชัดเจน มีระยะพักโรงเรือน 5-7 วันก่อนนาเป็ดชุดใหม่เข้ามา
เลี้ยง มีการฆ่าเชื้ออุปกรณ์และโรงเรือนด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค มีระบบระบายอากาศที่ดี และฟาร์มของเกษตรกรส่วน
ใหญ่ร้อยละ 88.1 มีการดูแล ซ่อมบารุงโรงเรือนและอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ดีการจัดการด้านบุคลากร พบว่าฟาร์มของ
เกษตรกรทั้งหมดมีจานวนแรงงานเพียงพอและเหมาะสมกับจานวนสัตว์เลี้ยง และมีสัตวแพทย์ควบคุมกากับดูแลด้าน
สุขภาพสัตว์ภายในฟาร์มคู่มือการจัดการฟาร์ม พบว่าฟาร์มของเกษตรกรทั้งหมดมีคู่มือการจัดการฟาร์ม คู่มือการ
จัดการด้านสุขภาพสัตว์ และพบว่าไม่มีฟาร์มของเกษตรกรในโครงการ ฯ ที่มีคู่มือการจัดการด้านสุขาภิบาล และ
สิ่งแวดล้อมเตรียมโรงเรือน บันทึกการให้อาหาร บันทึกข้อมูลการจัดการการผลิต และพบว่าไม่มีฟาร์มของเกษตรกร
ที่มีบันทึกข้อมูลการบริหารฟาร์มการจัดการด้านอาหารสัตว์และน้า พบว่าฟาร์มของเกษตรกรใช้อาหารสัตว์ที่ได้รับ
อนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ใช้ภาชนะบรรจุสะอาด แห้ง ไม่เคยใช้บรรจุวัตถุมีพิษ ใช้อาหารที่
เหมาะสม สอดคล้องกับช่วงอายุและชนิดของเป็ด ไม่ใส่สารต้องห้ามตามกฎหมายผสมในน้า มีการเก็บอาหารสัตว์แยก
เป็นสัดส่วนและมิดชิด และมีฟาร์มของเกษตรกรส่วนน้อยเพียงร้อยละ 30.5 ที่มีอุปกรณ์สาหรับผสมยาละลายน้าให้
เป็ดกินเมื่อจาเป็น
3) การจัดการด้านสุขภาพสัตว์การป้องกันและควบคุม
การทาลายเชื้อโรคก่อนเข้า-ออกฟาร์ม พบว่าฟาร์มเกษตรกรเพียงรายเดียวที่มีบ่อน้ายาฆ่าเชื้อโรค พาหนะทุกชนิดที่
เข้า-ออกฟาร์ม และมากกว่าครึ่งหนึ่งมีห้องอาบน้าและฆ่าเชื้อโรคบุคคลที่เข้าฟาร์ม การป้องกันการสะสมของเชื้อโรค
ในฟาร์ม พบว่าฟาร์มของเกษตรกรทั้งหมดมีเครื่องพ่นน้ายาฆ่าเชื้อจานวนเหมาะสมกับขนาดของฟาร์มและใช้งานได้ดี
การสร้างภูมิคุ้มกันโรค พบว่าฟาร์มของเกษตรกรทั้งหมดมีการทาวัคซีนป้องกันโรคเป็ดทุกตัวในฟาร์มตามคาแนะนา
ของสัตวแพทย์ประจาฟาร์มการควบคุมโรค พบว่าฟาร์มของเกษตรกรทั้งหมดมีการแยกเป็ดป่วยออกจากฝูง ฟาร์ม
เกษตรกรส่วนน้อยมีบริเวณเฉพาะสาหรับทาลายซากเป็ดที่ตาย และพบว่าไม่มีฟาร์ม ที่มีการตรวจวินิจฉัยโรคเป็ดที่
ป่ วยหรื อตายโดยสั ตวแพทย์ การบ าบั ดโรค พบว่ าฟาร์มของเกษตรกรทั้งหมดปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. ควบคุ มการ
ประกอบการบาบัดโรคสัตว์ และปฏิบัติตามข้อกาหนดการใช้ยาสาหรับสัตว์
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4) การจัดการสิ่งแวดล้อม การบาบัดหรือกาจัดของเสีย พบว่าฟาร์มของเกษตรกรมากกว่าครึง่ หนึ่ง
มีระบบกาจัดหรือบาบัดของเสียทีเ่ หมาะสม
6. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการเลี้ยงเป็ดเนื้อจากการศึกษาพบว่า ภาพรวมของปัญหาของเกษตรกรใน
การเลี้ยงเป็ดเนื้ออยู่ในระดับปานกลาง 6 ประเด็น เรียงตามลาดับได้แก่ คุณภาพของลูกเป็ด อาหารสาหรับเลี้ยงเป็ด
ที่ตั้งและปัจจัยด้านโรงเรือน แหล่งเงินทุน ระบบสาธารณูปโภค ความรู้ในการเลีย้ งเป็ดเนื้อ และระดับน้อย 4 ประเด็น
เรียงตามลาดับ ได้แก่ ต้นทุนและผลตอบแทน การตลาดและราคาซื้อขายเป็ดสดในท้องตลาด การเกิดโรค และโรค
ระบาด และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ อธิบายผลการทดลองต่างๆ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การแปล
ความ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ การเสนอผลการวิจยั ควรเสนอตามลาดับของวัตถุประสงค์ และหรือสมมติฐาน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพพื้นฐานทางสังคมและ เศรษฐกิจของเกษตรกร ศักยภาพการเลี้ยงเป็ดตามระบบ
มาตรฐานฟาร์มของเกษตรกร และการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกร มีประเด็นสาคัญที่ควรนามา
อภิปรายดังนี้
1. สภาพพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด เกษตรกรเลี้ยงเป็ดเนื้อในเขตภาค
ตะวันออกที่ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่สมรสแล้ว มีอายุเฉลี่ย 49.94ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
จานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.57 คน มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3.57 คน ซึ่งคนในครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทาไร่เกษตรกรบางรายมีรายได้ภาคการเกษตรนอกเหนือจากการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การทานา ทาสวน ทาไร่ รายได้
รวมภาคการเกษตร (ทานา ทาสวน ทาไร่ เลี้ยงสัตว์และอื่นๆ ) เฉลี่ย 98,701.43 บาทต่อปี ซึ่งรายได้ภาคการเกษตรหลัก
มาจากการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรบางส่วนมีรายได้นอกภาคการเกษตร เช่น รับจ้าง ราชการ ค้าขาย โดยค่าเฉลี่ยรายได้รวม
นอกภาคเกษตรเฉพาะผู้ที่มีรายได้นอกภาคเกษตร เท่ากับ 67,247.37 บาทต่อปี ทั้งนี้ รายได้รวมทั้งหมดของครัวเรือน
เฉลี่ย 165,948.8 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายในภาคเกษตร เฉลี่ย 45120.95 บาทต่อปีเกษตรกรส่วนใหญ่มีภาวะหนี้สินกับ
ธ.ก.ส. หรือสถาบันทางการเงิน ภาวะหนี้สินรวมเฉลี่ยของครัวเรือน 154568.63 บาท เกษตรกรร้อยละ 100 เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในพื้นที่ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ 14.35 ไร่ นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มี
ตาแหน่งทางสังคม และไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มใดๆ
2. สภาพการผลิตเป็ดเนื้อของเกษตรกร ฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อของเกษตรกร มีขนาดฟาร์มเฉลี่ย 8.24 ไร่
จานวนโรงเรือนเฉลี่ย 1.56 โรงเรือน ลักษณะโรงเรือนทั้งหมดเป็นโรงเรือนแบบปิด และมีจานวนการเลี้ยงเฉลี่ย 3964.83
ตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อมีประสบการณ์ในการณ์เลี้ยงโดยเฉลี่ย 14.90 ปี จานวนแรงงานภายในฟาร์มเฉลี่ย 2.18 คน
ฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบอิสระ โดยมีระยะการเลี้ยงเฉลี่ย 46.79วัน พักเล้าในแต่ละรอบการเลี้ยง
เฉลี่ย 27.79 วัน ใช้แกลบเป็นวัสดุรองพื้น และส่วนใหญ่ใช้น้าบาดาล นอกจากนี้ยังพบว่าอาหารและลูกเป็ดส่วนใหญ่
ได้มาจากการติดต่อซื้อเองจากผู้จาหน่าย
3. ศักยภาพการเลี้ยงเป็ดตามระบบมาตรฐานฟาร์มของเกษตรกร
กรมปศุสัตว์ (2542) ได้กาหนดมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงเป็ดเพื่อให้ฟาร์มที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นฟาร์มที่
ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนการประเมินเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเลี้ยงเป็ดตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2542 ซึ่ง
การตรวจสอบจะต้องดาเนินตามระเบียบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงเป็ด ซึ่งมีองค์ประกอบหลักตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์
4 ด้าน ได้แก่ องค์ประกอบของฟาร์ม การจัดการฟาร์ม การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ และการจัดการด้านสิ่งแววล้อม
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1.1 องค์ประกอบฟาร์ม จากผลการวิจัยองค์ประกอบหลักมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงเป้ดในด้านองค์ประกอบ
ของฟาร์ม ทั้งเรื่องทาเลที่ตั้งของฟาร์ม ลักษณะของฟาร์ม และลักษณะของโรงเรือน พบว่าเกษตรกรเกือบทั้งหมดได้
ปฏิบัติตามองค์ประกอบทางด้านนี้ แต่ยังพบเกษตรกรบางรายที่ยังไม่พร้อมในเรื่องที่ตั้งของฟาร์ม ซึ่งอยู่ห่างจาก
แหล่งชุมชน โรงฆ่าสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์ไม่ถึง 5 กิโลเมตร ฟาร์มส่วนใหญ่ที่พบปัญหานี้ก่อสร้างมาเป็นระยะ
เวลานาน ในอดีตหน่วยงานราชการในท้องถิ่นยังไม่เข้มงวดในเรื่องนี้ เรื่องการมีรั้วกั้นรอบฟาร์ม มีฟาร์มเพียงครึ่งหนึ่ง
ที่มีรั้วป้องกันสัตว์ชนิดอื่นเข้า-ออกบริเวณพื้นที่เลี้ยงสัตว์ได้ มีรั้วกั้นแบ่งแยกระหว่างบ้านพักสานักงานกับบริเวณ
เลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจน อาจเป็นเพราะการก่อสร้างรั้วต้องใช้เงินทุนสูง ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในรายที่เพิ่งสร้างฟาร์มใหม่
เกษตรกรเพิ่งใช้เงินลงทุนในการสร้างโรงเรือนในปริมาณที่สูงมากและยังมีหนี้สินอยู่
1.2 การจัดการฟาร์ม จากผลการวิจัยในด้านการจัดการฟาร์ม ในเรื่องการจัดการโรงเรือน พบว่า
เกษตรกรเกือบทั้งหมดได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบทางด้านนี้ มีเพียงเล็กน้อยที่ขาด การดูแล ซ่อมบารุงโรงเรือนและ
อุปกรณ์ให้ใช้งานได้ดี อาจเป็นเพราะเป็นฟาร์มที่ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน โครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์มีสภาพ
เก่า เสื่อมโทรมทาให้ยากต่อการซ่อมบารุง เรื่องการจัดการด้านบุคลากร พบว่าเกษตรกรทั้งหมดได้ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดนี้ ในส่วนคู่มือการจัดการฟาร์ม และระบบบันทึกข้อมูล พบว่าเกษตรกรทั้งหมดยังไม่มีการจัดทาคู่มือ
การจัดการด้านสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม และไม่มีบันทึกข้อมูลการบริหารฟาร์ม อาจเป็นเพราะเกษตรกรจะให้
ความสาคัญกับกระบวนการผลิตและผลผลิตที่ได้รับ มากกว่าให้ความสาคัญกับองค์ประกอบส่วนอื่น ๆ เรื่องการ
จัดการด้านอาหารสัตว์และน้ามีฟาร์มเกษตรกรเพียงเล็กน้อยที่มีอุปกรณ์สาหรับผสมยาละลายน้าให้สุกรกิน
1.3 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านนี้พบความบกพร่องในหลายหัวข้อได้แก่ การ
ทาลายเชื้อโรคก่อนเข้า-ออกฟาร์ม ทั้งการมีบ่อน้ายาฆ่าเชื้อโรค พาหนะทุกชนิดที่เข้า-ออกฟาร์ม และห้องอาบน้าฆ่า
เชื้อโรคบุคคลที่เข้าฟาร์ม หัวข้อการควบคุมโรค ฟาร์มเกษตรกรทั้งหมดไม่มีการปฏิบัติในเรื่องการตรวจวินิจฉัยโรค
เป็ดที่ป่วยหรือตายโดยสัตวแพทย์ แต่จะทาการวินิจฉัยโรคโดยสัตวบาลแทน และมีเกษตรกรเพียงบางส่วนที่มีบริเวณ
เฉพาะส าหรั บทาลายซากเป็ ดที่ตาย ซึ่งการก่อสร้างบ่อน้ายาฆ่าเชื้อ ห้ องอาบน้า และที่ทาลายซาก ต้องใช้
งบประมาณในการดาเนินการสูง ในส่วนของการป้องกันการสะสมของเชื้อโรคในฟาร์ม การสร้างภูมิคุ้มกันโรค และ
การบาบัดโรค เกษตรกรทั้งหมดปฏิบัติตามองค์ประกอบทางด้านนี้
1.4 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จากผลการวิจัยในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เรื่องการบาบัด
หรือกาจัดของเสีย มีฟาร์มเกษตรกรมากกว่าครึ่งหนึ่งที่มีระบบบาบัดของเสียที่เหมาะสม โดยฟาร์มที่ไม่มีระบบบาบัด
ของเสียส่วนใหญ่เป็นฟาร์มที่สร้างใหม่ อาจเป็นเพราะไม่มีงบประมาณในการจัดทา เนื่องจากการจัดทาระบบบาบัด
ของเสียต้องใช้งบประมาณสูง
4. ความพร้อมของเกษตรกรในการเลี้ยงเป็ดแบบมีสัญญาผูกพัน
ความพร้อมของเกษตรกรในการเลี้ยงเป็ดแบบมีสัญญาผูกพันในระดับมาก ประเด็น เรียงตามลาดับได้แก่
การประกันราคารับซื้อเป็ด จานวนและปริมาณการเลี้ยงต่อรุ่น สินเชื่อในการผลิต มีอุปกรณ์การเลี้ยงครบเพียงพอ
ต่อปริมาณเป็ด ทาเล ที่ตั้งของฟาร์มตรงตามรูปแบบ ลักษณะของฟาร์มเป็นไปตามมาตรฐานฟาร์มกาหนด ลักษณะ
ของโรงเรือนตรงตามแบบที่บริษัทกาหนด มีแหล่งน้าใช้เพียงพอ มีความสอดคล้องกับรูปแบบการทาการเกษตรแบบ
มีสัญญาผูกพันธ์สิทธิชัย พัฒนสุวรรณ และคณะ (2549) กล่าวว่า การเกษตรแบบมีสัญญานั้น ผู้รับซื้อสามารถ
กาหนดความแน่นอนของวัตถุดิบ ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ตนจะรับซื้อ โดยที่ตัวเองไม่ต้องเป็นเจ้าของหน่วยการ
ผลิตทางการเกษตรนั้นเสียเอง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังมีความเป็นอิสระ โดยเป็นเจ้าของหน่วยผลิตของตนอยู่
แต่มีการทาสัญญาล่วงหน้ากับผู้รับซื้อเกี่ยวกับปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรที่ตนจะผลิตป้อนให้
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ผลิตผลการเกษตรที่มีการใช้ระบบการผลิตแบบมีสัญญาผูกพัน ได้แก่ การเลี้ยงไก่ การผลิตถัวเหลืองฝัก
สดเพื่อผลิตอาหารกระป๋อง การปลูกมันฝรั่ง การผลิตอ้อยทาน้าตาล การผลิตเยื่อกระดาษจากต้นยูคา
ลิปตัสและไม้ไผ่ การปลูก มะเขือเทศเพื่อทาอาหารกระป๋อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์แตงโม
แคนตาลูป เป็นต้น เชษฐ์ สวยงาม (2550) กล่าวว่า การผลิตแบบมีสัญญาผูกพัน เป็นกระบวนการ
ผลิตที่มีลักษณะข้อตกลง หรือสัญญาระหว่างเกษตรกรกับบริษัทที่มีการตกลงล่วงหน้าที่จะส่งมอบ
ผลผลิตให้แก่บริษัทในปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่กาหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขสาคัญ คือ บริษัท
จะต้องสร้างหลักประกันในกระบวนการผลิต รวมถึงหลักประกันในการส่งมอบวัตถุดิบแก่เกษตรกรที่
ใช้ในการขยายการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามเป้าหมาย
5. ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกร
ปัญหาต่อการเลี้ยงเป็ดเนื้อตามระบบมาตรฐานฟาร์มที่อยู่ในระดับสูงที่สุดคือขาด
แคลนเงินทุนในการปรับปรุงระบบการจัดการฟาร์ม เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี้สินอยู่แล้ว
และการปรับปรุงฟาร์มในบางเรื่องต้องใช้เงินทุนสูง รองลงมาคือทาเลที่ตั้งของฟาร์มไม่เหมาะสม ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะพบในฟาร์มที่ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน ปัญหาเจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญ อาจเป็นเพราะขาดนักวิชาการส่งเสริม ขาดความรู้และประสบการณ์ในการทางาน ปัญหา
การใช้มาตรฐานฟาร์ มมีความยุ่งยาก และปัญหาขาดแรงงานภายในฟาร์มเนื่องจากบางพื้นที่ห า
แรงงานยาก และอาชีพเลี้ยงเป็ดเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีคนอยากทา
จากการศึกษาข้อเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดตามระบบมาตรฐาน
ฟาร์ มพบว่า ข้อเสนอแนะทั้งหมดเป็นการขอความช่วยเหลือ ให้ ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน
เงินทุน แรงงาน การให้ความรู้ การให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความชานาญ ซึ่งดาเนินการโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ดาเนินการเอง จาก
ข้อเสนอแนะที่เกษตรกรได้เสนอมา สามารถให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรได้ แต่มีข้อเสนอแนะบาง
ข้อที่นามาพิจารณาแล้วทาได้ยากในเรื่องการช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการปรับปรุงฟาร์ม น่าจะ
ช่วยได้ในเรื่องการจัดหาแหล่งเงินทุนเท่านั้น สรุปผลงานสาคัญที่ค้นพบจากการวิจัยหรือการศึกษาครั้ง
นี้ อธิบายหรือตีความหมายผลการวิจัยให้ เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้ เหตุผลแก่ผ ลการทดลอง นา
แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจั ย มาสนับสนุน วิเคราะห์ ความสอดคล้ องหรือขัดแย้งกับทฤษฎีและ
ผลการวิจั ย ที่ผู้ อื่น และให้ ข้อ เสนอแนะเกี่ ยวกับประโยชน์ในการประยุกต์ผ ลการวิ จัย เสนอแนะ
แนวทางการวิจัยที่ควรทาต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีสังข์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ที่ได้ให้คาแนะนา ตรวจและแก้ไขวิทยานิพนธ์ด้วยความกรุณาอย่างสูงจนแล้ว
เสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งให้กาลังใจตลอดเวลาที่ศึกษา และใคร่ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.
มณฑิ ช า พุ ท ซาค าอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาร่ ว ม และคณาจารย์ ส าขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ แ ละสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ได้ให้ความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด คาแนะนา ข้อเสนอแนะ และ
ติดตามการทาวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด ผู้วิจัยซาบซึ้งในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างยิ่งผู้วิจั ย
ขอขอบพระคุณ อาจารย์อวยชัย ชัยยุทโธ ที่ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้
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ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ยิ่งในการทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษาปริญญา
โท สาขาวิช าส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ทุกท่าน ที่มีส่ วนร่วมในการเสนอแนะความคิ ดเห็ น
ตลอดจนให้ความร่วมมือและเป็นกาลังใจด้วยดีเสมอมาคุณค่าอันพึงมีจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอ
มอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ทุกท่าน หากมีข้อบกพร่องใด ๆ ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้
แด่เพียงผู้เดียว ข้อความกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการทาวิจัย
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจ (2) ระดับการได้รับการ
สนั บ สนุ น จากแหล่งต่างๆ เกี่ย วกับการผลิตและการตลาดผั กปลอดภัยในชุมชน (3) การผลิตและ
การตลาดผักปลอดภัยในชุมชน (4) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยใน
ชุมชนของเกษตรกรบ้านป่างิ้ว ตาบลรอบเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดาเนินการศึกษาเชิง
ส ารวจข้ อมู ล พื้ น ฐานของเกษตรกร ศึก ษาการให้ ก ารสนั บ สนุ น ของหน่ ว ยงานด้ านการผลิ ตและ
การตลาดผักปลอดภัยในชุมชนบ้านป่างิ้ว ตลอดทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรเป้าหมาย
จ านวน 123 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สถิ ติ โ ดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด และ
ค่ า สู งสุ ด ผลการวิ จั ย พบว่ า (1) เกษตรกรส่ ว นมากเป็ น เพศชาย มี อ ายุ เฉลี่ ย 47.50 ปี ระดั บ
การศึกษาประถมศึกษา จานวนสมาชิกและแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3.50 และ 2.00 คน ตามลาดับ
อาชีพหลักเป็นเกษตรกร ใช้ทุนและพื้นที่ดาเนินการของตนเอง การดาเนินงานขาดการประชุมร่วม
ของกลุ่มสมาชิกและไม่มีการวางแผนการผลิตและการตลาด แต่มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันตลาดนัดผัก
ปลอดภัยชุมชน มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (2) แหล่งให้การสนับสนุนด้านนโยบาย การจัดการความรู้
และวัส ดุ อุ ป กรณ์ โดยส านั ก งานเกษตรอ าเภอเมื อ งในภาพรวมระดั บ ปานกลาง (3) การผลิ ต ผั ก
ปลอดภัยของเกษตรกรดาเนินการผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ด้านการสารวจแปลงดาเนินการสารวจและ
ใช้วิธีผสมผสานในการจัดการโรคและแมลงในแปลงปลูก การจัดการดิน เกษตรกรหยุดพักดิน และ
จัดการดินในพื้นที่ให้เหมาะสมก่อนดาเนินงานผลิตพืช ด้านการตลาดเกษตรกรผู้ผลิตรวมกลุ่มผู้ผลิต
เพื่อการจาหน่ายผลผลิตผักปลอดภัย และด้านการยกระดับมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์มี หน่วยงานให้
การสนับสนุนรับรองมาตรฐานสินค้าปลอดภัย แต่ เกษตรกรยังขาดการแปรรูปผลผลิตและบรรจุภัณฑ์
ที่เหมาะสม (4) จากการศึกษาปัญหา เกษตรกรเสนอปัญหาด้านการดาเนินการ ซึ่งประกอบด้วยการ
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ขาดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตและการแปรรูปผักปลอดภัย ขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายด้าน
การตลาด และสภาพปัญหาด้านความเหมาะสมของสถานที่จาหน่ายผักปลอดภัย และเกษตรกรให้
ข้อเสนอแนะโดยให้หน่วยงานสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัย
คาสาคัญ: การผลิต การตลาด ผักปลอดภัย ชุมชนบ้านป่างิ้ว จังหวัดเชียงราย
ABSTRACT
The objectives of this study were to study (1) social and economic state (2) the level
of their being supported by various sources on production and marketing of pesticide-free
vegetables; (3) the production and marketing of pesticide-free vegetables; and (4 ) their
problems and suggestions on the production and marketing of pesticide-free vegetables of
123 farmers in Ban Pangiw community in Robwieng Sub-District, Mueang District, Chiang Rai
Province. The data were collected by interviewing these farmers. The statistical methodology
used to analyze the data by computer programs was frequency, percentage, mean, standard
deviation, minimum value, and maximum value. The findings of this study were as follows:
(1 ) most of the studied farmers were male with average age 47.50 years. They were
educated at primary level. Their average number of household member and household
labor were 3.50 and 2.00 persons respectively. Their main occupation was a farmer. They
used their own capital and their own land for their pesticide-free vegetable production. They
lacked group meetings and had no plan for the production and marketing of their pesticidefree vegetables, however, they participated in setting weekend markets to distribute their
produce and utilized their local wisdom. ( 2 ) supporting on the policy, knowledge
management, and materials/equipment from the office of agriculture in Mueang Chiang Rai
District was generally at medium level. (3 ) considering the production of pesticide-free
vegetable, it was found that they applied organic fertilizer, surveyed and used integrated
methods for eliminating plant diseases and insects in their plantation. They rested and
managed the earth in their area. Considering the marketing aspect, it was found that they
united in distributing their pesticide-free vegetables which were guaranteed to meet the
standards by a government sector, but they had no processed food and packaging. And (4)
the studied farmers had problems with the lack of knowledge and technology of pesticidefree vegetable production and processed food. They lacked marketing network and they
had insufficient marketplaces for distributing their produce. They suggested that related
sectors should have supported them on the pesticide-free vegetable production technology.
Keywords: Production, Marketing, Pesticide-Free Vegetable, Ban Pangiw community
Chiang Rai Province
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บทนา
การพัฒนาการเกษตรแม้จะนาไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร แต่ก็ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีและผู้บริโภครวมทั้งสิ่งแวดล้อม
นอกจากปัญหาสุขภาพแล้วการใช้สารเคมีเกษตรยังก่อให้เกิดปัญหาต่อสมรรถนะของดิน มลพิษต่อแหล่ง
น้า และการแพร่กระจายของสารพิษในอากาศในแหล่งเพาะปลูก เป็นการเพิ่มภาระต้นทุนในการจัดการดูแล
สิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ แต่ละปีภาครัฐต้องเสียงบประมาณเป็นจานวนมากในการดูแลผู้เจ็บป่วยจาก
สารเคมี ทั้งที่มีอาการเฉียบพลันและเจ็บป่วยเรื้อรังจากสารพิษตกค้างในร่างกาย ผลกระทบที่รุนแรงขึ้น
ดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่ระบบการผลิตที่ปลอดสารพิษและสู่
ระบบเกษตรอินทรีย์ และได้รับการตอบรับในเชิงนโยบายจากรัฐบาลในที่สุด
กรมวิชาการเกษตรริเริ่มโครงการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษที่เรียกว่า “ผักอนามัย” ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2526 วัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดแก้ปัญหาสารพิษในพืชผัก โดยการสนับสนุนทางวิชาการแก่เกษตรกร ใน
การผลิตพืชผักให้ ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย ปี พ.ศ. 2534 กรมวิชาการเกษตรปรับปรุงโครงการผลิตพืชผั ก
อนามัย เป็น “โครงการนาร่องผลิตพืชผักและผลไม้อนามัย” เป้าหมายถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ สร้าง
แบบอย่ างการปฏิบั ติที่ถูกหลั กวิชาการ กาหนดระบบการผลิ ตและระบบการตรวจสอบคุณภาพความ
ปลอดภัย ตลอดจนกาหนดมาตรฐานของสินค้า ปี พ.ศ. 2535 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาหนดนโยบาย
เคมีเกษตร จุ ดมุ่ งหมายส าคัญในการลดการใช้สารเคมีที่ มีอันตรายในการป้ องกันกาจัดศัตรูพื ช เพิ่ ม
ทางเลือกในการป้องกันกาจัดศัตรูพืชเพื่อลดและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ผลิต
และสิ่งแวดล้อม
มาตรการเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 2546, น.22) ดั งคาสั่ งสานักนายกรัฐมนตรี
271/2546 ลงวั นที่ 19 พฤศจิ กายน 2546 เรื่ องการด าเนิ นแก้ ไขปั ญ หาความยากจนของประชาชน
ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความสมดุล พอดีและพอประมาณ
อย่างมีเหตุผล เพื่อให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 มุ่งสู่
“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ซึ่งมีแนวทางให้ท้องถิ่นดาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน (มท 0891.4/ว
658 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549) โดยในปี พ.ศ. 2549 เกษตรกรได้รับการสนับสนุนพื้นที่สาธารณะจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดาเนินกิจกรรมการผลิตผัก ต่อมาสานักงานเกษตรอาเภอเมืองเชียงราย
ร่วมกับเทศบาลเมืองเชียงราย องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง จัดสรรพื้นที่สาธารณะร่วมกันจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้ผักปลอดภัยในชุมชนบ้านป่างิ้ว
ศูนย์เรียนรู้ผักปลอดภัยในชุมชนบ้านป่างิ้ว ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2536 พัฒนาจากกลุ่มราษฎรผู้
ดาเนินกิจกรรมการผลิตผัก โดยการรวมตัวจากผู้นาชุมชน คือนายเอกชัย ไชยา และได้รับการสนับสนุน
จากสานักงานเกษตรอาเภอเมืองเชียงราย ดาเนินงานให้เกษตรกรผลิตผักในพื้นที่ว่างเปล่า (ของเอกชน)
เป้าหมายเพื่อบริโภคและจาหน่ายผัก ต่อมาเอกชนเจ้าของพื้นที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ทาให้เกษตรกรต้อง
แยกตัวดาเนินการผลิตในพื้นที่ของตนเอง และพื้นที่ว่างเปล่าในหาดเชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนจาก
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองเชียงรายในการเพิ่มองค์ความรู้การผลิตพืช การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ และการ
สร้างตลาดชุมชนเพื่อจาหน่ายผัก
ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาถึงการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยในชุมชนบ้านป่างิ้ว
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ตลอดจนองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง ซึ่งมีผลต่อการดาเนินงานการผลิตและการตลาดของ
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ประโยชน์การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อนาไปวางแผนเชิงกลยุทธ์สร้างแนวทางการพัฒนา
ด้านการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยในชุมชนบ้านป่างิ้ว โดยต้องอาศัยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ให้การสนับสนุน พัฒนาการดาเนินงาน หน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่นมีส่วนสาคัญต่อการขับเคลื่อน
ด้านการดาเนินงาน ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการแผนงานร่วมกัน
กรอบแนวคิดการวิจัย
สังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
-เพศ -ทุนดาเนินการ -อายุ -การถือครองที่ดิน
-สถานภาพการสมรส -การประชุมกลุ่มสมาชิก
-ระดับการศึกษา
-การวางแผนการผลิตและตลาด
-จานวนสมาชิกในครัวเรือน -กิจกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
จานวนแรงงานในครัวเรือน
-การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตพืช
-อาชีพหลักในครัวเรือน

การสนับสนุนในชุมชนจากแหล่งต่าง ๆ
-ผู้นาชุมชน -สานักงานเกษตรอาเภอเมืองเชียงราย
-องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
-เทศบาลนครเชียงราย -องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองเชียงราย

กลุ่มเกษตรกรผลิตผัก
ปลอดภัยบ้านป่างิ้ว
ตาบลรอบเวียง
อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะการ
ผลิตและการตลาด
ผักปลอดภัย
เกษตรกร

การผลิตผักปลอดภัยในชุมชน
-ปีเริ่มต้นกิจกรรมการผลิต - การใช้ประโยชน์ที่ดินก่อนการดาเนินการ-ชนิดพืชผักที่ดาเนินงานในพื้นที่
-การใช้ปุ๋ยในการผลิตผักปลอดภัย -การจ้างแรงงานดาเนินงานผลิต -การสารวจโรคและแมลงใน
แปลงปลูก-วิธีการป้องกันกาจัดโรคและแมลง-วิธีการกาจัดวัชพืชในแปลงปลูก
-การพักและการจัดการดินในพื้นที่ปลูก -การดาเนินงานการแปรรูปผลผลิต -การวางแผนการผลิต
-รูปแบบการแปรรูปผลผลิต
การตลาดผักปลอดภัยในชุมชน
-รูปแบบการจาหน่ายผักปลอดภัย -ชนิดผักที่มีความต้องการผลิตมากที่สุด
-บรรจุภัณฑ์ในการจาหน่ายผลิตผลผักปลอดภัย -หน่วยงานรับรองมาตรฐานสินค้าปลอดภัย
วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรในชุมชน
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2.2 เพื่อศึกษาระดับการได้รับการสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการผลิตและ
การตลาดผักปลอดภัยของเกษตรกรในชุมชน
2.3 เพื่อศึกษาการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยของเกษตรกรในชุมชน
2.4 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยของ
เกษตรกรในชุมชน
วิธีการวิจัย
ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ประชากรในการวิจัย คือเกษตรกรผู้ผ่านการอบรม
การผลิตผักปลอดภัยจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน และอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บ้านป่างิ้ว
ตาบลรอบเวีย ง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จานวนทั้งสิ้ น 123 รายโดยการจัดเก็บข้อมูล จาก
ประชากรทั้งหมด ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์ ความคิด
เห็นของเกษตรกร โดยในแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรในชุมชน
ตอนที่ 2 ระดับการได้รับการสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดผัก
ปลอดภัยของเกษตรกรในชุมชน
ตอนที่ 3 สภาพการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยของเกษตรกรในชุมชน
ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยของเกษตรกรในชุมชน
ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ได้ ด้วยวิธีวิจัยเชิงสารวจมาจัดทาข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ
(percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) นาค่าสถิติที่
ได้มาบรรยายเชิงพรรณนาในการอธิบายผลข้อมูล
ผลการวิจัย
สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรในชุมชน
จากการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 47.50 ปี สถานภาพสมรส
แล้ว ระดับการศึกษาจบชั้นประถมศึกษา จานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.50 คน จานวนแรงงาน
ในครัวเรือนเฉลี่ย 2 คน อาชีพหลักในครัวเรือนเป็นเกษตรกร ทั้งหมดใช้ทุนดาเนินการของตนเอง
ลั กษณะพื้ น ที่ถือ ครองของการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน ดาเนิน การในพื้ น ที่ของตนเอง ส่ วนใหญ่ ไ ม่ มีการ
ประชุมกลุ่มสมาชิกเกษตรกรและไม่มีการวางแผนการผลิตและการตลาด กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกส่วนใหญ่คือวันตลาดผักชุมชน รองลงมาคือกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน และการลง
แขกการผลิต ตามลาดับ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การใช้น้าซาวข้าวไปราด
บนกองปุ๋ยหมัก เพื่อประโยชน์การผลิตพืชผักปลอดภัยและลดค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ย
ระดับการได้รับการสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยของ
เกษตรกร
จากการวิจัยพบว่า การได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดผักปลอดภัย 6
ด้าน จากแหล่งศึกษา 6 แหล่ง พบว่าเกษตรกรได้รับการสนับสนุนด้านการสนับสนุนนโยบายส่งเสริม

106

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

การผลิตและการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.70) หน่วยงานให้การสนับสนุน
ระดั บ มาก 2 แหล่ ง ได้ แ ก่ เทศบาลนครเชี ย งราย และส านั ก งานเกษตรอ าเภอเมื อ งเชี ย งราย
ตามล าดับ เกษตรกรได้รับ การสนั บสนุนด้านการจัดการความรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 1.91) หน่วยงานให้การสนับสนุนระดับมาก 2 แหล่งได้แก่ ผู้นาชุมชน และสานักงานเกษตร
อาเภอเมืองเชียงราย ตามลาดับ เกษตรกรได้รับการสนับสนุนงบประมาณดาเนินงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้ อย (ค่าเฉลี่ย 1.64) หน่ วยงานให้ การสนับสนุนระดับปานกลาง ได้แก่ องค์การบริห ารส่วน
จังหวัดเชียงราย และสานักงานเกษตรอาเภอเมืองเชียงราย เกษตรกรได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุ
อุป กรณ์ ดาเนิ น งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.70) หน่วยงานให้ การสนับสนุน
ระดับมาก คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หน่วยงานให้การสนับสนุนระดับระดับปานกลาง
คือสานักงานเกษตรอาเภอเมืองเชียงราย และเทศบาลนครเชียงราย ตามลาดับ เกษตรกรได้รับการ
สนับสนุนด้านการสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.39)
หน่วยงานให้การสนับสนุนระดับปานกลาง 2 แหล่ง ได้แก่ สานักงานเกษตรอาเภอเมืองเชียงราย และ
เทศบาลนครเชียงราย ตามลาดับ เกษตรกรได้รับการสนับสนุนด้านสื่อประชาสัมพันธ์ในภาพรวมอยู่
ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.50) หน่วยงานให้การสนับสนุนระดับปานกลาง 3 แหล่ง ได้แก่ สานักงาน
เกษตรอาเภอเมืองเชียงราย ผู้นาชุมชน และเทศบาลนครเชียงราย ตามลาดับ
สภาพการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยของเกษตรกรในชุมชน
การวิจัยสภาพการผลิตผักปลอดภัย พบว่าเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตผักปลอดภัยก่อนปี พ.ศ.
2543 ก่อนการดาเนินการผลิตผักปลอดภัย มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เพื่อผลิตพืชไร่ รองลงมา
ผลิตข้าว ชนิดผักดาเนินงานผลิตในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว ผักคะน้า ผักกาด กวางตุ้ง
ฮ่อ งเต้ ตามล าดั บ การใช้ ปุ๋ ย ในระบบผลิ ต ส่ ว นใหญ่ ใช้ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ส่ ว นมากไม่ มี ก ารจ้ างแรงงาน
ดาเนินการผลิต ส่วนน้อยจ้างแรงงานในครัวเรือนหรือเครือญาติ ส่วนมากมีการสารวจโรคและแมลงใน
แปลงปลูก และใช้วิธีการผสมผสานในการจัดการป้องกันกาจัดโรคและแมลงในแปลงปลูก ส่วนใหญ่ใช้
แรงงานในครัวเรือนในการกาจัดวัชพืช ส่วนมากมีการพักดินและจัดการดินในพื้นที่เพาะปลูก ส่วน
ใหญ่ไม่มีการแปรรูปผลิตผลการเกษตร ส่วนมากไม่มีการวางแผนระบบการผลิต และส่วนใหญ่ไม่มี
รูปแบบการแปรรูปผลผลิต แต่มีเกษตรกรส่วนน้อยแปรรูปผลผลิตผักปลอดภัยด้วยวิธีการดอง
สภาพการตลาดผักปลอดภัย พบว่า เกษตรกรไม่ถึงครึ่งมีรูปแบบการจาหน่ายในนามกลุ่ม
ผู้ผลิตผักปลอดภัย และประมาณหนึ่งในสี่เท่ากัน จาหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางและจาหน่ายด้วยตนเอง
ชนิดผักที่เกษตรกรมีความต้องการผลิตมากที่สุด คือ ผักกาด กวางตุ้ง ฮ่องเต้ ทั้งหมดไม่มีบรรจุภัณฑ์
ในการจาหน่ ายผลิ ตผลผั กปลอดภัย และส่ วนใหญ่ เห็ นว่ามีห น่ว ยงานให้ การสนับ สนุนเพื่ อรับรอง
มาตรฐานสินค้าปลอดภัย
ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกร
ผลการศึกษาพบว่าปัญหาด้านการผลิต เกษตรกรเสนอปัญหาการขาดความรู้ด้านการผลิต
โดยมีค่าความถี่เท่ากับ 83 รองลงมาพบว่าเกษตรกรเสนอปัญหาด้านการขาดเทคโนโลยีการผลิตโดยมี
ค่ า ความถี่ เท่ า กั บ 72 ปั ญ หาด้ านการแปรรูป เกษตรกรเสนอปั ญ หาด้ า นการแปรรู ป ผลผลิ ต ผั ก
ปลอดภัยพบว่าการขาดเทคโนโลยีการผลิต ขาดแหล่งเงิ นทุนในการดาเนินงานมีความถี่เท่ากับ 95
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ปัญหาด้านการตลาดเกษตรกรได้เสนอปัญหาด้านการขาดเครือข่ายของการตลาดมีค่าความถี่เท่ากับ
117 ผลการศึกษาการให้ ข้อเสนอแนะของเกษตรกรพบว่าเกษตรกรมีความต้อ งการให้ ส นั บ สนุ น
เทคโนโลยีการผลิตต่อเกษตรกรมีค่าความถี่เท่ากับ 47 รองลงมาเสนอแนะให้มีบุคลากรกากับดูแลด้าน
การผลิตที่ถูกต้องตามหลักวิชาการความถี่เท่ากับ 34 และการสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มและการขยาย
ตลาดจาหน่ายซึ่งมีค่าความถี่เท่ากับ 23
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจั ย เรื่องการผลิ ตและการตลาดผั กปลอดภัยของเกษตรกรในชุมชนบ้านป่างิ้ ว
ตาบลรองเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีประเด็นที่น่าสนใจสามารถนามาอภิปราย ดังนี้
สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรในชุมชน พบว่ากิจกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม
ส่ ว นใหญ่ ร่ว มกิจ กรรมวัน ตลาดผั กชุ มชน ซึ่งสอดคล้ องกับ อรุณี เวียงแสง และคณะ (2549, น.
บทคัดย่อ) วิจัยเรื่องการจัดการตลาดผักปลอดสารพิษที่เหมาะสมและเป็นธรรมในช่วงการปรับเปลี่ยน
ระบบการผลิ ต สู่ เกษตรกรรมที่ ยั่ ง ยื น เครื อ ข่ า ยเกษตรกรรมทางเลื อ ก อ าเภอขุ น ยวม จั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน พบว่า กิจกรรมปฏิบัติการจัดการตลาดผักปลอดสารพิษที่เสริมรายได้ต่อผู้ผลิต และเอื้อ
โอกาสให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าปลอดสารพิษ โดยการจัดตลาดนัดวันอาทิตย์ สามารถตอบสนองต่อ
ผู้ผลิตและผู้บริโภค และเกษตรกรได้เรียนรู้การจัดการตลาด
แหล่งให้การสนับสนุนการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยในชุมชนบ้านป่างิ้ว พบว่าองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งรายให้ ก ารสนั บ สนุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ด าเนิ น งานอยู่ ในระดั บ มาก และสนั บ สนุ น
งบประมาณและสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง สาหรับผู้นาชุมชนให้การสนับสนุนการจัดการ
ความรู้อยู่ในระดับ มาก สอดคล้ องกับ อานาจหน้าที่ขององค์การบริห ารส่ วนจังหวัดตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 หมวดที่ 4 มาตรา 45 (8) จัดทากิจการใด ๆ
อันเป็นอานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการ
นั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดาเนินการหรือให้ อ งค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดทา ทั้งนี้ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง มาตรา 45/1 การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การ
จัดทาแผนงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
นอกจากนั้น ผลการวิจั ยยังพบว่า สานักงานเกษตรอาเภอเมืองเชียงรายให้การสนับสนุน
นโยบายส่งเสริมระบบการผลิตและการตลาด และการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก ตลอดจนให้การ
สนั บ สนุ น งบประมาณ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ และการสร้างเครือ ข่ ายอยู่ในระดั บ ปานกลาง ส าหรับ
เทศบาลนครเชียงรายให้การสนับสนุนนโยบายส่ งเสริมระบบการผลิตและการตลาดอยู่ในระดับมาก
ตลอดจนให้การสนับสนุนการจัดการความรู้ วัสดุอุปกรณ์ การสร้างเครือข่าย และสื่อประชาสัมพันธ์
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตาบล หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
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ระดับตาบล มีหน้าที่ส่งเสริมการผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์ ถ่ายทอดความรู้เทคนิคการผลิตด้าน
การเกษตรที่เหมาะสมแก่เกษตรกร จัดทาโครงการและกิจกรรมทางการเกษตรเพื่อเป็นตัวอย่างแก่
เกษตรกรให้ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร และการตลาดแก่เกษตรกร เพื่อประกอบการตัดสินใจผลิต
และลงทุน
การด าเนิ น การศู น ย์ บ ริ ก ารและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารเกษตรประจ าต าบล (คู่ มื อ
ศูน ย์ บ ริ การและถ่ ายทอดเทคโนโลยี ก ารเกษตรประจ าต าบล.กรมส่ งเสริม การเกษตร: 2552) ใช้
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล (ศบกต.)เป็นกลไกการดาเนินงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรระดับพื้นที่ โดยความร่วมมือหลายหน่วยงานรวมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือ(MOU)ระหว่างกรมส่ งเสริมการเกษตรกับกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น(กรม
ส่งเสริมการเกษตร 2551,น.1-3) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานการพั ฒนาด้านการเกษตรของท้องถิ่น
ภารกิจของ ศบกต.ประกอบด้วยภารกิจ 4 ด้าน คือการเก็บข้อมูลด้านการเกษตร (กายภาพ ชีวภาพ
เศรษฐกิจและสังคม) ,แผนพัฒ นาการเกษตรประจาตาบลผ่านเวทีประชาคมระดับตาบล เพื่อเป็น
ช่องทางจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแหล่ง งบประมาณ การเรียนรู้
เช่น การถ่ายทอดความรู้ ฝึกอบรม ให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และการบริการ
ด้านการเกษตร
สภาพการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยในชุมชนบ้านป่างิ้ว ผลการวิจัยด้านสภาพการผลิตผัก
ปลอดภัย ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร ก่อนเคยดาเนินการปลูกพืชไร่และปลูกข้าว ปัจจุบัน
เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินนามาผลิตผักปลอดภัย ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในระบบผลิต
การดาเนิน งานด้านการผลิตนั้น ไม่มีการจ้างแรงงานในการจัดการผลิ ตผักปลอดภัย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะเกษตรกรดาเนินงานด้วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในกลุ่มการผลิต ในด้านการ
สารวจโรคและแมลงในแปลงการผลิ ตนั้นเกษตรดาเนินการสารวจแปลงด้วยตนเองและใช้วิธีการ
ป้ อ งกั น กาจั ด โรคและแมลงในแปลงปลู ก ด้ว ยวิธีการผสมผสาน ส าหรับ วัช พื ช ในแปลงปลู ก ของ
เกษตรกรใช้ วิ ธีก ารก าจั ด ด้ ว ยแรงงานในครั ว เรื อ น ด้ า นดิ น ในพื้ น ที่ แ ปลงปลู ก ของเกษตรกรนั้ น
เกษตรกรมีการจัดการดินโดยใช้วิธีการพักดิน ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก อินทรียวัตถุ ซึ่งมีผลต่อการ
ปรับปรุงโครงสร้างของดินปลูกให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ด้านการวางแผนการผลิตและ
การแปรรูปผลผลิตเกษตรไม่มีการวางแผนการดาเนินงานตลอดจนไม่มีการแปรรู ปผลผลิตผักเพื่อการ
จาหน่าย
ด้านการตลาดผั กปลอดภัย เกษตรกรมี รูป แบบการจาหน่ายในผั กปลอดภั ยร่ว มกัน ใน
รู ป แบบกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต โดยมี ช นิ ด ผั ก ที่ มี ค วามต้ อ งการในการผลิ ต มากที่ สุ ด ประกอบด้ ว ยผั ก กาด
ผั กกวางตุ้ง และฮ่อ งเต้ แต่ ไม่ มี รูป แบบของบรรจุภั ณ ฑ์ ในการจาหน่ าย มีห น่ ว ยงานภายนอก
สนั บ สนุ น การรั บ รองมาตรฐานสิ น ค้ า ผั ก ปลอดภั ย เช่ น ส านั ก งานเกษตรอ าเภอเมื อ งเชี ย งราย
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1 (เชียงใหม่) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการตลาดผักปลอดภัย
ของเกษตรกร จัดตลาดนัดผักปลอดภัยทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ โดยมีกิจกรรมร่วมของชุมชนในพื้ นที่
ตลาดนัด ส่งผลให้มีเกิดการส่งเสริมระบบตลาดผักปลอดภัยในพื้นที่
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สอดคล้ องกับ งานวิจัย อรุณี เวียงแสง และคณะ (2549, น.บทคัดย่อ) เรื่องการจัดการ
ตลาดผักปลอดสารพิษที่เหมาะสมและเป็นธรรมในช่วงการปรับเปลี่ยนระบบผลิตสู่เกษตรกรรมยั่งยืน
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่ากิจกรรมการปฏิบัติเพื่อการ
จัดการตลาดผักปลอดสารพิษที่สามารถเสริมรายได้แก่ผู้ผลิต และเอื้อโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้า
ปลอดสารพิษ คือการจัดตลาดนัดวันอาทิตย์ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคได้
ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และปัญหาอุปสรรค ในการดาเนินการ
กลุ่มเกษตรผู้ผลิตผักปลอดภัยในชุมชนบ้านป่างิ้ว จากข้อมูลการศึกษาได้ดังนี้
จุดเด่น : ประชากรศึกษามีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรถึงร้อยละ 71.5 ลักษณะการถือครองที่ดินในการ
ดาเนินงานผลิตผักปลอดภัย เป็นพื้นที่ของเกษตรกรเองถึงร้อยละ 65.0 เกษตรกรร่วมกันประกอบ
กิจกรรม ประกอบด้วยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มีระบบน้าจัดการแปลงผักในพื้นที่ เกษตรกรใช้ภูมิปัญญา
ชาบ้านในการจัดการผลิต เช่น ใช้น้าซาวข้าวมาเป็นหัวเชื้อในการผลิตปุ๋ยหมัก การให้การสนับสนุน
จากผู้นาชุมชน สานักงานเกษตรอาเภอเมือง ด้านการส่งเสริมจัดการความรู้ด้านการผลิตผักปลอดภัย
และมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
จุดด้อย : การดาเนินงานกลุ่มขาดกฎระเบียบที่ชัดเจน ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการผลิตพืช ขาด
แหล่งเงินทุนหมุนเวียน ขาดการสร้างเครือข่ายการตลาดภายนอกชุมชน ขาดแรงงานการสืบทอดด้าน
การเกษตร และเกษตรกรมีระดับการศึกษาค่อนข้างต่า
โอกาส : เกษตรกรผู้ผลิตผักในพื้นที่ มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกส่งเสริมการ
ดาเนินงานด้านความรู้ สนับสนุนด้านการผลิตพืชผักปลอดภัย หน่วยงานสานักงานเกษตรอาเภอเมือง
เชียงราย และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นให้การสนับสนุนด้านนโยบาย และกระแสการ
บริโภคผักปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ปัญหาและอุปสรรค : ขาดการวางแผนการผลิต การตลาด และการแปรรูป ร่วมกันระหว่างเกษตรกร
และหน่วยงานให้การสนับสนุนด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งขาดการติดตามผลและประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรได้รับการสนับสนุนการจัดการความรู้ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (เฉลี่ย 1.83) โดยหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในระดับมาก ได้แก่ ผู้นา
ชุมชนและส านั กงานเกษตรอาเภอเมืองเชียงราย ซึ่งองค์ความรู้ของเกษตรกรเองจะส่งผลต่อการ
ดาเนินงานผลิตผักปลอดภัยของเกษตรกร ดังนั้นสานักงานเกษตรอาเภอเมืองเชียงราย ควรสนับสนุน
นโยบายและส่งเสริมวิชาการด้านการความรู้ด้านการผลิตต่อผู้นาชุมชน เกษตรกร เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยในชุมชนบ้านป่างิ้ว
2. จากการศึกษาพบว่า แหล่งให้การสนับสนุน ด้านงบประมาณมี การสนับสนุนระดับปาน
กลาง ซึ่งการดาเนินงานแต่ละโครงการหรือแต่ละกิจกรรมต่างหน่วยงานต่างดาเนินงาน ดังนั้นผู้นา
ชุมชน หน่วยงานสานักงานเกษตรอาเภอเมืองเชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานพัฒนา
ชุมชน ควรร่วมมือศึกษาปัญหาและความต้องการของเกษตรกรด้านการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
เสนอผ่านการประชาคมท้องถิ่น เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานโครงการการแก้ปัญหา
และความต้องการภาคการเกษตรในพื้นที่
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3. จากการศึ ก ษาพบว่ า หน่ ว ยงานองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า น
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ในรูปแบบการอุดหนุนกลุ่มแบบให้เปล่า จึงควรสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม
ด้ านการส่ งเสริ ม อาชี พ การเกษตร จนถึ ง เสร็จ สิ้ น กระบวนการ ติ ด ตามผล และประเมิ น ผลการ
ดาเนินการ
ผลจากการศึกษาค้น พบจุดเด่น จุดด้อย โอกาส ปัญ หาและอุปสรรค ของการดาเนินงาน
ประชากรศึกษาผู้ผลิตผักปลอดภัยในชุมชนบ้านป่างิ้ว สามารถกาหนดแนวทางกลยุทธ์ในการพัฒนา
ได้ดังนี้
กลยุทธ์เชิงรุ ก : 1) ส านั กงานเกษตรอาเภอเมืองเชียงรายให้ องค์ความรู้ด้านการผลิต แปรรูปและ
การตลาดผักปลอดภัย 2) พัฒ นาภูมิปัญญาด้านการใช้น้าซาวข้าวเพื่อประโยชน์การทาปุ๋ยหมักต่อ
เกษตรกร 3) ผู้นาชุมชนเสนอแนวทางการพัฒนาแนวการผลิตผักและการตลาดผ่านเวทีประชาคม
เพื่อรับการสนับสนุนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนการดาเนินงาน
พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการผลิต แปรรูป และการตลาดผักปลอดภัยในชุมชนป่างิ้ว
กลยุทธ์เชิงรับ : 1) ประชากรศึกษาและชุมชนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการดาเนินงานด้าน
การผลิตและการตลาดผักปลอดภัย 2) เกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยต้องสร้างแรงงานในครัวเรือน เพื่อ
การสืบทอดการดาเนินงานด้านการผลิตผักปลอดภัย และการสร้างความสามัคคี ในประชากรผู้ผลิต
ผักปลอดภัย
กลยุทธ์เชิงแก้ไข : 1) ผู้นาชุมชนและเกษตรกรสร้างและพัฒนากฎระเบียบการดาเนินงานกลุ่มของ
ประชากรศึกษา ร่วมกับ หน่ วยงานสานักงานเกษตรอาเภอเมืองเชียงรายและองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 2) สานักงานเกษตรอาเภอบูรณาการแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาเชื่อมโยง
เครื อ ข่ ายการตลาดภายนอกชุ ม ชน 3) ส านั ก งานเกษตรอ าเภอเมื อ งเชี ย งรายสนั บ สนุ น กลุ่ ม ยุ ว
เกษตรกรเพื่อการสืบทอดแรงงานด้านการเกษตรในชุมชน 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ผั ก ปลอดภั ย 5) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด การบู รณาการแผนร่ว มกั บ
เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสุนนเงินทุนหมุนเวียนต่อประชากรศึกษา 6) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกชุมชนเพื่อพัฒนาและสร้างโอกาส
การศึกษาแก่ภาคเกษตรกรในชุมชน
กลยุทธ์เชิงป้องกัน : 1) สานักงานเกษตรอาเภอและหน่วยงานภายนอกติดตามผลการสนับสนุนด้าน
องค์ ค วามรู้ ต่ อ เกษตรกร 2) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามผลและ
ประเมินผลการดาเนินงานของประชากรศึกษาด้านการผลิต แปรรูป และการตลาดผักปลอดภัย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก ต่อการพัฒนาระบบการจัดการผลิตและ
การตลาดผักปลอดภัยในชุมชน
2. ควรศึกษาแนวทางความยั่งยืน การผลิตและการตลาดผักปลอดภัยในชุมชน
3. ควรศึกษาคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้ผลิตและการตลาดผักปลอดภัยในชุมชน
4. ควรศึกษาบทบาทผู้นา ต่อการพัฒนากลุ่มอาชีพด้านการเกษตรในชุมชน
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DRY-SEASON RICE PRODUCTION OF FARMERS IN PHADAD DISTRICT
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ (2) สภาพ
การผลิตข้าวนาปรัง (3) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน
อาเภอป่ าแดด จั งหวัดเชีย งราย จานวน 144 ราย ด้ว ยวิธีการสุ่ มประชากรแบบง่าย จากจานวน
ประชากรทั้งหมด 1,715 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 47.38 ปี จบการศึกษา
ระดั บ ประถมศึ ก ษา มี ส มาชิ ก ในครั ว เรื อ นเฉลี่ ย 4.13 คน แรงงานในครั ว เรื อ นเฉลี่ ย 2.32 คน
ประสบการณ์ในการทานาปรังเฉลี่ย 4.39 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 96,569.44 บาท และมีภาระหนี้สิน
(2) เกษตรกรปลูกข้าวนาปรังอาศัย น้าจากบ่อบาดาลน้าตื้น และคลองชลประทานราษฎร์ ในขนาด
พื้นที่เฉลี่ย 7.7 ไร่ ปลูกข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 อัตราเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 22.45 กิโลกรัมต่อไร่ เลือกใช้เมล็ด
พันธุ์ข้าวด้วยตนเอง ปลูกโดยวิธีหว่านน้าตม พบวัชพืช ตระกูลกก โรคข้าว และแมลงศัตรูข้าวเพียง
เล็ กน้ อย สัตว์ศั ตรูข้าวที่พบมากคือ หอยเชอรี่ เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมี 3 ครั้ง ครั้ งที่ 1 2 และ 3 เฉลี่ ย
19.88 21.40 และ 15.68 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 914.93 กิโลกรัมต่อไร่ จาหน่าย
ผลผลิตข้าวทันที หลังการเก็บเกี่ยว ต้นทุนบางประการเฉลี่ย 4,157.10 บาทต่อไร่ โดยต้นทุ นหลัก
ได้แก่ ค่าเตรีย มแปลงนา ค่าเมล็ ดพัน ธุ์ ค่าปุ๋ ย ค่าเก็บเกี่ยว และค่าสู บน้า (3) เกษตรกรมีปัญ หา
เกี่ยวกับแหล่งน้า และเกษตรกรมีข้อเสนอแนะให้มีมาตรการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนต่อไป
คาสาคัญ : การผลิต ข้าวนาปรัง จังหวัดเชียงราย
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ABSTRACT
The objectives of this research were to examine (1) the basic socio-economic
factors (2) the production of dry season rice (3) problems and recommendations in
the production of dry season rice of 144 farmers in Phadad District in Chiang Rai
Province. These sample sizes were selected by simple random sampling of total
population of 1,715 farmers. The data were collected by using structured interviews.
Data were analyzed using statistical package computer program of frequency,
percentage, maximum value, minimum value, mean and standard deviation. The
results revealed that (1) Most of the farmers were male, the average age was 47.38
years, and completed primary education. The average of household members were
4.13 persons, while the average of household workers were 2.32 persons. They had
experienced in dry rice season production in average of 4.39 years with a median
income of 96,569.44 baht per land holdings, and had debts. (2) Their dry season rice
field used the water from artesian well and irrigation canals. The average dry season
rice field was 7.7 rai, using Phitsanulok 2 rice variety with average sowing rate of 22.45
kg per rai. Farmers selected rice seed by themselves, and used the sowing method.
Small incidence of reed families weed, rice disease and insect pest were found. The
cherry snail was the most importance animal pest in rice field. The chemical fertilizer
was applied 3 times, in average rate of 19.88 kg per rai, 21.40 kg per rai, and 15.68 kg
per rai, respectively. The average of grain yield was 914.93 kg per rai, and the farmers
sold out rice grain immediately after harvested. Some average cost was 4,157.10 baht
per rai, including the main costs of land preparation, fertilizer, labor for harvesting,
and the water pumping. (3) The farmers also had problems of water resources. Their
recommendation was all sectors should provide helping support measure to farmers.
Keywords: Production, Dry Season Rice, Chiang Rai Province
บทนา
จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่ง ในภาคเหนือตอนบนที่มีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุด เป็นพื้นที่
ทานาปรังในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน ในปี 2552 มีประมาณ 477,000 ไร่ (สานักงาน
เกษตรจังหวัดเชียงราย 2552, น.2) กระจายในแต่ละอาเภอของจังหวัดเชียงราย การทานาปรังเริ่ม
ขยายพื้นที่เมื่อประมาณปี 2545 โดยส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า ได้แก่ พันธุ์สัน
ป่าตอง1 สุพรรณบุรี1 พิษณุโลก2 ชัยนาท1 ข้าวญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งเมื่อเทียบต้นทุนในการผลิตข้าว
ระหว่างฤดูนาปีและฤดูนาปรัง พบว่าต้นทุนในการผลิตฤดูนาปรังมากกว่าฤดูนาปี โดยเฉพาะต้นทุน
จากการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นต้นทุนหลักของการทานาปรัง เพราะพันธุ์ข้าวที่ปลูกในฤดูนาปรัง เป็นข้าวไม่ไว
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ต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตสูง ประกอบกับอายุในการเก็บเกี่ยวข้าวสั้น ทาให้ต้นข้าวมีความต้องการธาตุ
อาหารมากกว่าพันธุ์ข้าวที่ปลูกในฤดูนาปี
ในระหว่างปี 2551 – 2552 การทานาปรังของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีการ
ขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน กระจายในพื้นที่แทบทุกอาเภอ
ของจังหวัดเชียงราย โดยในขบวนการผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกร มักมีการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ
เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว โดยไม่คานึงถึงต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากการใช้ปัจจัยการผลิตที่เกินความ
จาเป็น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้สุทธิของเกษตรกร รวมถึงสภาพแปลงนา สภาพแวดล้อมและ
การระบาดของศัตรูข้าวในอนาคตได้
อาเภอป่าแดดเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ส่วนใหญ่ ปลูกในตาบลป่า
แงะและตาบลป่าแดด โดยมีแม่น้าพุงไหลผ่าน เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังมีการใช้ปัจจัยการผลิตใน
ปริมาณค่อนข้างมากเพื่อมุ่งเน้นปริมาณผลผลิตเหมือนเช่นพื้นที่เกษตรกรในอาเภออื่นๆ ซึ่งพื้นที่ปลูก
ข้าวนาปรังของอาเภอป่าแดดนั้น เกษตรกรเพิ่งมีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกข้าวนาปรัง หากไม่มีการ
บริหารจัดการหรือให้คาแนะนาในการส่งเสริมการปลูกข้าวนาปรังที่ถูกต้องและเหมาะสมกับพื้นที่แล้ว
อาจจะส่งผลกระทบต่อวงจรการเพาะปลูกข้าวนาปรังของเกษตรกร เช่น ปัญหาการระบาดของศัตรู
ข้าว สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม และไม่คุ้ มค่าต่อการลงทุนผลิตข้าวนาปรั ง จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว โดยการศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ สภาพการผลิตข้าวนาปรังของ
เกษตรกร รวมถึงปัญหาต่างๆ ในการผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม
และป้องกันปัญหาในการทานาปรังต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
2. เพื่อศึกษาสภาพการผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกร
3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกร
วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องการผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกรในอาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เป็น
การวิจัยเชิงสารวจ ประชากรที่ศึกษาคือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรม
ส่งเสริมการเกษตร อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย มีจานวนทั้งหมด 1,715 ราย ได้กลุ่ มตัวอย่าง
จานวน 144 ราย ทาการสุ่ มด้วยวิธี สุ่ ม ตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บ ข้อมู ล คือ แบบ
สัมภาษณ์ โดยมีการศึกษาปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ศึกษาสภาพการผลิตข้าวนาปรัง และศึกษา
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกรประกอบด้วย การศึกษาสภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ พื้นที่ทานา วิธีการทานา การดูแลรักษาแปลงนา ศัตรูข้าว การเก็บเกี่ยวและการ
จัดการผลิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดอันดับ
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ผลการวิจัย
สภาพทางสั งคมของเกษตรกร เกษตรกรกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในพื้ น ที่ อ าเภอป่ า แดด จั งหวั ด
เชียงรายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 47.38 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีสมาชิก
ในครัวเรือนทั้งหมดเฉลี่ย 4.13 คน โดยมีสมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยทานาเฉลี่ย ครัวเรือนละ 2.32 คน
และเกษตรกรเกื อ บทั้ ง หมดมี ภ าระในการส่ งเสี ย บุ ต รธิ ด า ซึ่ งส่ ว นใหญ่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ในระดั บ
มหาวิทยาลัยและระดับมัธยมศึกษา เกษตรกรมีประสบการณ์ในการทานาปรังเฉลี่ย 4.39 ปี
สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร เกษตรกรเกือบทั้งหมดมีอาชีพหลักอยู่ในภาคการเกษตร
มีรายได้ในภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อปี 96,569.44 บาท และเกษตรกรเกือบทั้งหมดมีภาระหนี้สิน
พื้นที่ทานาปรังเฉลี่ยครัวเรือนละ 7.90 ไร่ ทั้งหมดอยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรเกือบ
ครึ่ งอาศัย น้ าจากบ่ อบาดาลน้ าตื้น คลองชลประทานราษฎร์ และบ่ อน้า/สระน้าตามล าดับ โดยมี
ความถี่ในการสูบน้าเฉลี่ย 9.01 ครั้งต่อฤดูกาลทานาปรัง ชนิดของดินในแปลงนาเป็นดินร่วนปนทราย
เกษตรกรส่วนใหญ่จ้างเหมาเตรียมดิน
เกษตรกรเกือบทั้งหมดทานาปรังครัวเรือนละ 1 แปลง มีขนาดแปลงนาเฉลี่ย 7.7 ไร่ ต่อ
แปลง พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่ใช้พันธุ์พิษณุโลก2 อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้เฉลี่ย 22.45 กิโลกรัมต่อไร่
เกษตรกรมากกว่าครึ่งใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งร้านค้า โดยส่วนใหญ่จะเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ด้วยตนเอง
เกษตรกรเกือบทั้งหมดปลูกข้าวแบบหว่านน้าตม และส่วนใหญ่ใช้แรงงานคนภายในครัวเรือน
วัชพืช โรค แมลง และสัตว์ศัตรูข้าวในแปลงนา เกษตรกรส่วนใหญ่พบวัชพืช ได้แก่ หนวด
ปลาดุก กก และหญ้าข้าวนก โดยมีระดับความรุนแรงของความเสียหายปานกลาง เกษตรกรเกือบ
ทั้งหมดใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัด โรคและแมลงศัตรูข้าวพบเพียงเล็กน้อยและไม่มีการป้องกัน
กาจัด สัตว์ศัตรูข้าวที่พบมาก ได้แก่ หอยเชอรี่ หนูนา ปูนา และ นก โดยหอยเชอรี่มีระดับความรุนแรง
ของความเสียหายมาก การป้องกันกาจัดโดยการใช้สารเคมี
การใส่ปุ๋ยนาข้าว เกษตรกรมากกว่าครึ่งใส่ปุ๋ยนาข้าว จานวน 3 ครั้ง โดยการใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่
1 สูตร 46 - 0 – 0 และสูตร 16 – 20 – 0 อัตราเฉลี่ย 19.88 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 สูตร 46 – 0 –
0 และสูตร 15 – 15 – 15 อัตราเฉลี่ย 21.40 กิโลกรัมต่อไร่ และครั้งที่ 3 สูตร 46 – 0 – 0 อัตรา
เฉลี่ย 15.68 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเกษตรกรเกือบทั้งหมดเลือกใช้ปุ๋ยจากประสบการณ์ของตนเอง
การจัดการผลผลิตข้าว เกษตรกรทั้งหมดใช้รถเกี่ยวนวดข้าวในการเก็บเกี่ยว และจาหน่าย
ทันที ผลผลิตข้าวที่ได้เฉลี่ยทั้งหมด 914.93 กิโลกรัมต่อไร่ (น้าหนักสด) ราคาเฉลี่ยทั้งหมด 6.65 บาท
ต่อกิโลกรัม
ต้น ทุน บางประการในการทานาปรัง สามารถแยกได้เป็น 4 กรณี คือ 1) กรณี ปลู กแบบ
หว่านน้าตมและมีที่นาเป็นของตัวเอง มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวม 4,157.10 บาทต่อไร่ 2) กรณีปลูกแบบ
หว่านน้าตมและเช่าที่นา มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวม 5,059.80 บาทต่อไร่ 3) กรณีปลูกแบบปักดาและมีที่นา
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เป็ นของตัวเอง มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ ยรวม 5,214.60 บาทต่อไร่ 4) กรณีปลูกแบบปักดาและเช่าที่นา มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวม 6,117.30 บาทต่อไร่
ปัญ หาระดับ ปานกลางเกี่ยวกั บการผลิ ตข้าวนาปรังของเกษตรกร ได้แก่ ปัญ หาเกี่ยวกับ
วิธีการปลูก การเตรียมดิน แหล่งน้า การจัด การก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว และการใส่ปุ๋ยในนาข้าว
ข้อ เสนอแนะของเกษตรกร ควรมี ม าตรการจัด การช่ ว ยเหลื อ จากทุ ก ภาคส่ ว นในเรื่อ งที่ มี ปั ญ หา
โดยเฉพาะเรื่องน้าเพื่อการเกษตร
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
เปรียบเทียบข้อมูลทางด้านวิชาการและการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับการจั ดการด้าน
การผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกรในอาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย มีประเด็นนามาอภิปรายดังนี้
1. ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนา
ปรังเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิงมีอายุเฉลี่ย 47.38 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่ไม่สูงมากนัก ยังสามารถ
ประกอบอาชีพในภาคการเกษตรและพัฒนาตนเองต่อไปได้อีก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมาน
เทพารักษ์ (2549, น.บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษของสมาชิกโครงการ
ส่งเสริมการผลิตข้าวและบริโภคข้าวปลอดภัยจากสารพิษจังหวัดตาก พบว่าเกษตรกรมีอายุเฉลี่ ย
47.89 ปี จากผลการวิจั ย ยังพบว่าระดับ การศึกษาของเกษตรกรส่ วนใหญ่ จบระดับ ประถมศึกษา
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อาภรณ์ จาเนียรกุล (2549, น.บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการผลิตข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 ของสมาชิกโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนอาเภอเมือง จังหวัดอุด รธานี
และ สมาน เทพารั ก ษ์ (2549, น.บทคั ด ย่ อ ) พบว่ า เกษตรกรส่ ว นใหญ่ จ บการศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษา นอกจากนั้นผลการวิจัยพบว่าจานวนสมาชิกในครัว เรือนเฉลี่ย 4.13 คน และจานวน
แรงงานในครั ว เรื อ นเฉลี่ ย 2.32 คน สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิจั ย ของ สมาน เทพารัก ษ์ (2549, น.
บทคัดย่อ) และอาภรณ์ จาเนียรกุล (2549, น.บทคัดย่อ) พบว่า จานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย
4.28 และ 4.87 คน ตามลาดับ และจานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.50 และ 2.55 คน ตามลาดับ
ทั้งนี้ครัวเรือนเกษตรกรจะมีหัวหน้าครัวเรือนทั้งสามีและภรรยาเป็นแรงงานในครัวเรือน เกือบทั้งหมด
ที่จะต้องเลี้ยงดูสมาชิกอื่นที่ยังอยู่ในวัยเล่าเรียน
เกษตรกรมีอาชีพหลักคือภาคการเกษตร อาชีพรองคือรับจ้างทั่วไปและมีรายได้ในภาค
การเกษตรเฉลี่ยต่อปี 96,569.40 บาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับสานักงานสถิติแห่งชาติ (2552) กล่าวว่า
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีของจังหวัดเชียงราย ปี 2552 มีรายได้เฉลี่ย 159,336 บาท ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะเกษตรกรบางรายไม่ได้คิดรายได้ในภาคส่วนอื่น ๆ เช่น การจาหน่ายผลผลิตบางอย่างที่มีจานวน
ไม่มาก และการรับจ้างหรือช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ไม่ได้รับผลตอบแทนหรือได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัว
เงิน ผลการวิจัยยังพบอีกว่าเกษตรกรร้อยละ 98.6 มีภาระหนี้สิน อาจเป็นเพราะมีรายจ่ายที่มากกว่า
รายได้ ซึ่งรายได้หลักมาจากภาคการเกษตร รายจ่ายหลักมาจากการส่งเสียบุตรธิดาในการศึกษาเล่า
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เรียน โดยจะส่งเสียให้เรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา และมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่สูง ซึ่งในอนาคตบุตร
หลานของเกษตรกรที่สาเร็จการศึกษาในระดับที่สูง อาจจะส่งผลต่อการสืบทอดอาชีพด้านการเกษตร
โดยเฉพาะการทานาของบุ ตรหลานน้อยลง หรือเปลี่ ยนแปลงวิธีการทานาที่แตกต่างออกไป อาจ
เนื่องมาจากโอกาสในการเลือกทางานที่คิดว่าสบายกว่าการทานาที่ต้องลงทุน ลงแรงและเสี่ยงต่อการ
ขาดทุน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกานดา กลิ่นขจร และ นรรัฐ ชื่นกวี (2554, น.47) เรื่องปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา กรณีศึกษาอาเภอด่านขุดทด และอาเภอ
โนนสูง พบว่าเกษตรกรร้อยละ 97.0 มีภาระหนี้สิน
ผลการวิจัยด้านประสบการณ์การทานา พบว่า เกษตรกรมีประสบการณ์การทานาปรังเฉลี่ย
4.39 ปี เนื่องมาจากพื้นที่อาเภอป่าแดดเพิ่ งเริ่มมีการขยายพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อ
วิธีการบริหารจัดการแปลงนาที่ไม่เหมาะสม และต้องพึ่งพาหน่วยงานของภาครัฐที่จะเข้ามาช่วยให้
องค์ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข้าวนาปรังที่ถูกต้องต่อไป
ผลการวิจัยพบว่ าต้นทุนบางประการในการทานาปรัง จะแตกต่างกันออกไป แยกได้เป็น 4
กรณี ดังนี้ 1) กรณีปลูกแบบหว่านน้าตมและมีที่นาเป็นของตัวเอง มีต้นทุนประมาณ 4,157.10 บาท
ต่อไร่ 2) กรณีปลูกแบบหว่านน้าตมและเช่าที่นา มีต้นทุนประมาณ 5,059.80 บาทต่อไร่ 3) กรณีปลูก
แบบปักดาและมีที่นาเป็นของตัวเอง มีต้นทุนประมาณ 5,214.60 บาทต่อไร่ 4) กรณีปลูกแบบปักดา
และเช่าที่นา มีต้นทุนประมาณ 6,117.30 บาทต่อไร่ ผลผลิตข้าวที่ได้เฉลี่ยทั้ งหมด 914.93 กิโลกรัม
ต่อไร่ (น้าหนักสด) ราคาเฉลี่ยทั้งหมด 6.65 บาท ต่อกิโลกรัม ดังนั้นรายได้จากผลผลิตข้าวต่อไร่เฉลี่ย
6,084.28 บาท ซึ่งเมื่อคานวณผลตอบแทนจากการทานาปรัง จะเห็นได้ว่า การผลิตข้าวนาปรังใน
กรณีที่ 1 ถึงที่ 3 เกษตรกรจะมีผลกาไร โดยในกรณีที่ให้ผลกาไรมากที่สุดคือ กรณีปลูกแบบหว่านน้า
ตมและมีที่นาเป็นของตัวเอง เกษตรกรมีกาไรประมาณ 1,927 บาทต่อไร่ และกรณีปลูกแบบปักดา
และเช่าที่นา เกษตรกรจะขาดทุนประมาณ 33 บาท
2. สภาพการผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกร แหล่งน้าที่ใช้ทานาปรัง เกษตรกรเกือบครึ่งใช้
น้าจากบ่อบาดาลน้าตื้น ชลประทานราษฎร์ และบ่อน้า/สระน้า การสูบน้าเข้าสู่แปลงนาของเกษตรกร
มีความถี่เฉลี่ย 9.01 ครั้งต่อฤดูการทานาปรัง ลักษณะของดินที่พบในพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังคือ ดินร่วน
ปนทราย ดินเหนียว ดินร่วนเหนียว และดินเหนียวปนทราย หากมีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกข้าวนา
ปรังเพิ่มมากขึ้นจะต้องหาแหล่งน้าเพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอต่อพื้นที่การเพาะปลูก
การทานาปรังของเกษตรกรเกือบทั้งหมด ทานาครัวเรือนละ 1 แปลง พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูก
ส่วนใหญ่ คือ ข้าวเจ้าพันธุ์พิษณุโลก 2 ซึ่งสอดคล้องกับนุจรินทร์ จังขันธ์ และคณะ (2553, น.4) กล่าว
ว่า ในแต่ละพื้นที่จะมีความนิยมเลือกพันธุ์ข้าวปลูกแตกต่างกัน และพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในทุ กพื้นที่คือ
พั น ธุ์พิ ษ ณุ โลก2 ส่ ว นวิธีก ารปลู กข้ าวของเกษตรกรเกือ บทั้ งหมดนิ ยมปลู ก แบบหว่านน้ าตม ซึ่ ง
สอดคล้องกับนุจรินทร์ จังขันธ์ และคณะ (2553, น.4) กล่าวว่า วิธีการปลูกข้าวที่เกษตรกรปฏิ บัติคือ
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การหว่านน้าตมและการปักดา ส่วนใหญ่ปลูกแบบหว่านน้าตม ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ากว่าการปลูกแบบปักดา
สาหรับอัตราเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรใช้เฉลี่ย 22.45 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับลัดดาวัลย์ กรรณ
นุช และนพรัตน์ ม่วงประเสริฐ (2551, น.1) กล่าวว่าอัตราเมล็ดพัน ธุ์ที่ใช้ 15 – 20 กิโลกรัมต่อไร่
สาหรับนาหว่าน และ 7 กิโลกรัมต่อไร่ สาหรับนาปักดา
เกษตรกรเกือบครึ่งเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากร้านค้า และตัดสินใจเลือกซื้อด้วยตนเอง โดย
ที่นั กวิช าการหรื อผู้ มี ความรู้ ในเรื่องเมล็ ด พัน ธุ์ข้าวไม่ค่อ ยมีผ ลต่ อการเลื อกใช้เมล็ ดพั นธุ์ ข้าว อาจ
เนื่ อ งมาจากการประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ค าแนะน ารวมถึ งการให้ ค วามรู้ยั งไม่ ถั่ ว ถึ ง หรือ เป็ น เพราะตั ว
เกษตรกรเองที่ไม่ให้ความสาคัญต่อวิธีการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวมากนัก ซึ่งในการเลือกใช้พันธุ์ข้าว
พิษณุโลก 2 ปลูกในฤดูนาปรังของเกษตรกรนั้น อาจเนื่องมาจากข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 มีอัตราการแตก
กอที่ดี และให้ผลผลิตต่อไร่สูง ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าว และมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
และเหตุผลอีกประการหนึ่ง อาจเนื่องมาจากราคาข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ในฤดูนาปรังในปีก่อนการวิจัย
เป็นที่น่าพอใจของเกษตรกร
ผลการวิจัยการจัดการศัตรู ข้าวพบว่า วัชพืชพบมากกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนที่สารวจ โดย
พบวัชพืชหนวดปลาดุก กก และหญ้าข้าวนก ซึ่งอาจเป็นเพราะวิธีการปลูก ข้าวของเกษตรกร โดยส่วน
ใหญ่ปลูกแบบหว่านน้าตมมากกว่าการปักดา หากต้องการลดปัญหาเรื่องวัชพืช วิธีการปลูกแบบปักดา
เป็ น วิธีการหนึ่ งที่ ส ามารถช่วยลดปั ญ หาเรื่องวัช พื ช ได้ สอดคล้ องกับ นุจริน ทร์ จังขันธ์ และคณะ
(2552, น.5) กล่าวว่า ปัญหาเรื่องวัชพืชพบในทุกพื้นที่ แต่มีความรุนแรงน้อยกว่าฤดูนาปรัง ปี 2551
วัชพืชที่พบ ได้แก่ ประเภทกก หนวดปลาดุก และหญ้าข้าวนก มีการระบาดในระดับปานกลางถึงมาก
การป้องกันกาจัดโดยการใช้สารเคมี
ผลการวิจัยโรคข้าวพบว่า แปลงนาส่วนใหญ่ไม่พบโรคข้าว และมีบางแปลงนาที่พบโรคข้าว
ระดับการระบาดที่น้อย และไม่มีการป้องกันกาจัด อาจเป็นเพราะพื้นที่ทานาปรังในพื้นที่อาเภอป่า
แดด เพิ่ งเริ่ มมี ก ารปลู ก และขยายพื้ น ที่ เพาะปลู ก มาไม่ น าน อาจท าให้ ในพื้ น ที่ ยั ง ไม่ มี โรคระบาด
ประกอบกับสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออานวยต่อการระบาดของโรค สอดคล้องกับ สานักวิจัยและพัฒนา
ข้าว (2553, น.6) กล่ าวว่าพัน ธุ์ข้าวพิษ ณุ โลก2 ต้านทานโรคไหม้ และเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล และ
ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดหลังขาวและเพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ผลการวิจัยแมลงศัตรูข้าว พบว่า แมลงศัตรูข้าวพบเพียงบางแปลงนา โดยแมลงที่พบได้แก่
เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล มีระดับความรุนแรงน้อย ไม่มีการป้องกันกาจัด ส่วน
แมลงที่มีระดับความรุนแรงมาก คือ เพลี้ยจักจั่นสีเขียว ป้องกันกาจัดโดยการใช้สารเคมี ซึ่งสอดคล้อง
กับ วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ (2552, น.4) กล่าวว่า ในนาข้าวแต่ละภาคจะมีศัตรูข้าวที่สาคัญเพียง 2-3
ชนิดเท่านั้น เช่น ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แมลงศัตรูข้าวที่สาคัญ ได้แก่ แมลงบั่ว
และเพลี้ยกระโดดหลังขาว ซึ่งจะระบาดในบางปี

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

119

ผลการวิจัยสัตว์ศัตรูข้าวพบว่าพบว่า หอยเชอรี่สร้างความเสียหายให้แก่ข้าวในแปลงนา การ
ป้องกันกาจัดโดยการใช้สารเคมี ซึ่งหากมีการจัดการที่ดีโดยให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการทาน้า
หมักชีวภาพโดยใช้หอยเชอรี่หมัก จะช่วยลดการระบาดและลดการใช้สารเคมี และควรส่งเสริมการใช้
น้าหมักชีวภาพร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี จะเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวของเกษตรกรได้ด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับ นุจรินทร์ จังขันธ์ และคณะ (2553, น.4) กล่าวว่า สัตว์ศัตรูข้าว คือ หอยเชอรี่ พบเกือบ
ทุกพื้นที่ สร้างความเสียหายให้แก่ข้าวในระยะกล้า
ผลการวิจัยการใช้ปุ๋ยในนาข้าว พบว่า เกษตรกรใส่ปุ๋ยข้าวนาปรัง 2-3 ครั้งต่อฤดู โดยแต่ละ
ครั้งมีการใช้ปุ๋ย ดังนี้ การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46 – 0 – 0 และ 16 – 20 – 0 ซึ่งสอดคล้อง
กับลัดดาวัลย์ กรรณนุช และ นพรัตน์ ม่วงประเสริฐ (2551, น.8) กล่าวว่าอัตราการใช้ปุ๋ย นาข้าวครั้ง
ที่ 1 ใช้ปุ๋ยสูตร 16 – 20 – 0 สาหรับนาดินเหนียว หรือปุ๋ยสูตร 16 – 16 – 8 สาหรับนาดินทราย
อัตราการใส่ปุ๋ ย ของเกษตรกรในการวิจัยนี้เฉลี่ย 19.88 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่สอดคล้ องกับ ลั ดดาวัล ย์
กรรณนุช และ นพรัตน์ ม่วงประเสริฐ (2551, น.8) กล่าวว่า อัตราที่แนะนาในการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 คือ
25.30 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ ยนาข้าวครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยสู ตร 46 – 0 – 0 และ สู ตร 15 – 15 – 15
อัตราเฉลี่ย 21.40 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับลัดดาวัลย์ กรรณนุช และ นพรัตน์ ม่วงประเสริฐ
(2551, น.8) กล่าวว่า การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยสูตร 46 – 0 – 0 อัตราเฉลี่ย 10- 15 กิโลกรัมต่อไร่ แต่
อัตราการใช้ปุ๋ยสอดคล้องกัน กับผลการวิจัยในการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 ใช้ปุ๋ยสูตร 46 – 0 – 0 อัตราเฉลี่ย
15.68 กิโลกรัมต่อไร่ สอดคล้องกับ ลัดดาวัลย์ กรรณนุช และ นพรัตน์ ม่วงประเสริฐ (2551, น.8)
กล่าวว่า การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 ใช้ปุ๋ยสูตร 46 – 0 – 0 ในอัตรา 10 – 15 กิโลกรัมต่อไร่ โดยการเลือกใช้
ปุ๋ย เกษตรกรเลือกใช้จากประสบการณ์ของตนเอง
ผลการวิจัยการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว พบว่า วิธีการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังของ
เกษตรกรใช้รถเกี่ยวนวดข้าว ผลผลิตที่ได้เฉลี่ย 914.93 กิโลกรัมต่อไร่ (น้าหนักสด) ซึ่ งสอดคล้องกับ
นุจรินทร์ จังขันธ์ และคณะ (2553, น.5) พบว่าผลผลิตที่ได้รับขึ้นอยู่กับความสมบรูณ์ของต้นข้าว โดย
ให้ผลผลิตเฉลี่ย 600 – 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ผลการวิจัยยังพบว่าผลผลิตที่ได้รับจาหน่ายทันที ราคา
เฉลี่ย 6.65 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับ นุจรินทร์ จัง ขันธ์ และคณะ (2553, น.5) พบว่า ราคา
ข้าวเปลือกสดในฤดูนาปรัง 2553 ราคาจะแตกต่างกันตามกลุ่มข้าว กล่าวคือ ข้าวเจ้าราคาประมาณ
6.30 บาทต่อกิโลกรัม (ข้าวเปลือกสด) ซึ่งราคาข้าวในแต่ละพื้นที่และแต่ละปีอาจแตกต่างกัน
ผลการวิจัยต้นทุนบางประการในการทานาปรังของเกษตรกรพบว่า นาหว่านน้าตม ต้นทุน
จะต่ากว่านาปักดา โดยมีต้นทุนในการผลิตข้าวนาปรังเฉลี่ย 4,157.10 - 6,117.30 บาทต่อไร่ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับ นุจรินทร์ จังขันธ์ และคณะ (2553, น.5) พบว่า ต้นทุนในการผลิตบางประการในการ
ทานาปรังปี 2553 ประมาณ 2,200 – 3,800 บาทต่อไร่ ซึ่งอาจแตกต่างกันเนื่องจากการนาค่าใช้จ่าย
แต่ละด้านมารวมเป็นต้นทุนที่แตกต่างกัน โดยต้นทุนบางประการแยกได้ ดังนี้ ต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่า
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เตรียมดิน ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าเก็บเกี่ยว และค่าขนส่ง และต้นทุนแปรผันที่ทาให้ต้นทุนการปลูกข้าวนา
ปรังแตกต่างกัน ได้แก่ ค่าเช่าที่นา ค่าปักดา ค่าสารป้องกันกาจัดศัตรูข้าว ค่าแรงงาน และค่าปุ๋ยเคมี
เป็นต้น ซึ่งหากเกษตรกรต้องการผลกาไรจากการผลิตข้าวนาปรังเพิ่มมากขึ้น ก็ต้องมีวิธีการลดต้นทุน
การผลิตลง โดยลดในส่วนของต้นทุนบางอย่างลงได้ เช่น การใช้ปุ๋ยเคมี อาจจะผลิตน้าหมักชีวภาพ
หรือปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี เป็นต้น
3. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวนาปรัง ผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรมีปัญหา
ในภาพรวมระดับปานกลาง โดยเกษตรกรมีปัญหาปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อการผลิต ซึ่งเป็นปัญหาที่
สาคัญ ผลมาจากแหล่งน้าต้นทุนมีไม่เพียงพอ โดยน้าที่ใช้เพื่อการเกษตรแหล่งน้าหลักคือ บ่อบาดาล
น้าตื้นและน้าจากคลองชลประทานราษฎร์ หากแหล่งน้าทั้งสองแหล่งนี้เกิดการขาดแคลนจะทาให้เกิด
ปัญหาได้ โดยในระยะที่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ามักเป็นช่วงที่ข้าวอยู่ในระยะออกดอกคืออยู่ในช่วง
ประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ในช่วงนั้นจะมีอากาศร้อนจั ด และทุกภาคส่วนจะเกิดปัญหา
และต้องการน้าเพื่อการใช้อุปโภคบริโภคเช่นเดียวกัน ทั้งนี้หากไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเรื่องแหล่งน้าจะ
ส่งผลต่อกระบวนการผลิตและปริมาณการผลิตข้าว และอาจทาให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกได้ โดยมี
ข้อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตข้าวนาปรัง ควรมีมาตรการจัดการช่วยเหลือร่วมกันในทุกภาคส่วน
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. เจ้ าหน้ าที่ผู้ เกี่ย วข้อง ควรให้ ความรู้แก่เกษตรกรผู้ ปลู กข้าวนาปรัง เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น การคัดเลือกและเก็บ เมล็ดพั นธุ์ไว้ใช้เอง การใช้สารเคมี
ป้องกันกาจัดศัตรูข้าวอย่างเหมาะสม การใช้ปุ๋ยเคมีที่ตรงตามความต้องการของพืช เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวให้แก่เกษตรกร
2. หน่วยงานภาครัฐ ควรให้การสนับสนุนในด้านการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตและลดความเสี่ยงจากปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้การวิจัยพบว่าเกษตรกรมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนาแหล่งน้า
3. ภาคประชาชนควรมีการรวมกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อวางแผนการผลิตการจัดการน้าและการ
จัดการผลผลิต
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการยอมรับสื่อในแต่ละประเภทของเกษตรกรเพื่อใช้ในการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์
2. ควรศึกษาวิจัยการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกรเพื่อใช้ในการ
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
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3. การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตข้าวนาปรังแบบหว่านน้าตมและการปักดา เพื่อเป็น
แนวทางในการรบริหารจัดการการผลิตข้าวนาปรังให้เหมาะสมกับพื้นที่
4. ควรศึกษาเกี่ยวกับผลผลิตข้าว และปริมาณความต้องการในการบริโภคตามความ
ต้องการของตลาดภายในประเทศ ต่างประเทศ และสถานการณ์ในอนาคต เพื่อเป็นแนวทางในการวาง
แผนการผลิตข้าวของเกษตรกรต่อไป
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โครงการพัฒนากระบวนการควบคุมพาเลทรองรับผลิตภัณฑ์ด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode)
CONTROL THE PALLET TO ACCOMMODATE PRODUCTS WITH BARCODES (BARCODE)
พัชรี กะดังงา1 สมประสงค์ ยุนกระโทก2 นภัทร สินทรัพย์3
Patcharee Kadangnga1 Somprasong Yunkratok2 Napat Sinsap3
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย สมุทรสาคร

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลในกระบวนการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพโดย
ผู้วิจัยศึกษากระบวนการดาเนินงานกรณีศึกษาบริษัท ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิค มีนโยบายเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น ในการดาเนินธุรกิจ ที่ต้องแข่งขันทางการตลาดในระดับเดียวกัน
เป็ น อย่ า งมากทาให้ บ ริ ษั ทฯ ต้อ งเพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขัน ทุ กด้ า นเพื่ อ ทาให้ ลู ก ค้ าเชื่ อมั่ น ใน
ผลิตภัณฑ์และบริการชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริหารจึงให้ความสาคัญต่อกระบวนการทางานหลัก
ของบริษัทฯ จากกระบวนการทางานของบริษัทฯ กาหนดให้สายการผลิตดาเนินงานตลอดเวลาเนื่องจาก
คาสั่งซื้อที่มีปริมาณมากและต่อเนื่องมี กระบวนการดาเนินงานคลังสินค้าที่ต้องสอดคล้องกับสายการผลิต
จากการเปลี่ยนแปลงดาเนินงานของแผนการผลิตผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในการทางานที่เกี่ยวข้อง
ภายในกระบวนการทางานทั้งหมดด้วยการใช้แผนภูมิปฏิบัติงาน จาก 3 ประเด็นหลักคือ 1) งานผลิตไม่
ทันของฝ่ายผลิต 2) งานเสียของฝ่ายควบคุมคุณภาพ และ 3) งานไม่ทันส่งมอบของฝ่ายคลังสินค้า โดยเก็บ
ข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2558 จากการเก็บข้อมูลคิดเป็นความถี่จานวนครั้งจากเกณฑ์ที่
กาหนด 100 ครั้ง
การศึกษาทาให้ พบปั ญหาที่ ไม่ส อดคล้ อ งกับนโยบายส่ งผลต่อ ความสามารถของบริ ษัทฯ ใน
ขั้นตอนรอยต่อการส่งมอบของคลังสินค้ากับฝ่ายผลิตที่ยังไม่สามารถควบคุมพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษให้
เป็นปัจจุบัน ทาให้มีการศึกษาในส่วนคลังสินค้าอย่างละเอียดถึง แผนการดาเนินงาน ขั้นตอนการทางาน
การควบคุม การบันทึกผล เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลทราบว่าการควบคุม พาเลท
(Pallet) ชนิ ด พิ เ ศษในกระบวนการบางช่ ว งยั ง ไม่ มี ค วามคล่ อ งตั ว ตามมาตรฐาน KPI ในการท างาน
คลังสินค้าและไม่เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ เช่น จานวนไม่พอต่อการใช้งาน เสียเวลาในการตรวจเช็ค ไม่
รู้จานวนที่แน่นอน หรือไม่สามารถใช้งานในกรณีฉุกเฉินได้ จากปัญหาต่างๆ เหล่านี้จาเป็นต้องหาวิธีการ
ควบคุมพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษให้เหมาะสมกับสภาพการทางานของส่วนงานคลังสินค้า ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายมาตรฐานตามค่า KPI
การศึกษาโครงการวิจัยนี้ จึงมีความสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ ในการพัฒนาศักยภาพการ
ทางานกระบวนการคลังสินค้าเรื่อง วิธีควบคุมพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษ การจัดทาฐานข้อมูลและบริหาร
จัดกระบวนการด้วยแผ่น ป้ายควบคุม “Kanban” ด้วยวิธี ติดบาร์โ ค้ดจากรูปแบบโปรแกรมบาร์โค้ด ที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม จึงนาไปใช้งานแล้วเก็บข้อมูล เปรียบเทียบ
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วิธีการเดิมกับวิธีการที่พัฒนาใหม่พาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษจากรายการทั้งหมด 1,048 พาเลท วิธีการ
เดิมที่ตรวจสอบได้ 1,040 พาเลท แต่เมื่อมีการนาวิธีที่พัฒนาแล้วไปตรวจสอบได้เท่ากับจานวนที่มีอยู่จริง
คือ 1,048 พาเลท ทาให้ไม่มีความผิดพลาดจากการตรวจนับ และควบคุมพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษได้
ทั้งหมด
คาสาคัญ : กระบวนการควบคุม พาเลท บาร์โค้ด
ABSTRACT
This research aims to develop a database in the warehouse to be effective by the
researcher studied the case study of the electronic components manufacturer. A policy
to increase competitiveness to increase the capacity of the business to compete in the
same market as the company significantly. To increase competitiveness in all aspects in
order to give customers confidence in our products and services, electronic components.
Management is focused on the core processes of the company. The performance of the
company the production lines operating around the clock since the order volume and
continuing with the warehouse operations to comply with the production line of the
implementation of the plan, the researchers analyzed the relationship to work. All internal
processes associated with the chart performance of the three main issues. 1) Production
Production of the catch. 2) The cost of quality control, and 3) late delivery of the
warehouse. Data were collected between October - November 2558 data from a number
of criteria to determine the frequency 100 times.
The study puts the problem of inconsistent policies affect the ability of the
company. In the process seamless delivery of warehouse and production at the plate,
you cannot control task (Pallet) as a special present. The study, detailed in the warehouse
of the action plan. Process control recording equipment used to analyze data that you
use the control pad (Pallet) during certain special process. A KPI standards and streamlined
warehouse operations, in accordance with policy, the Company does not have such a
number is not enough to use. Time to check do not know the exact number or cannot
be used in case of emergency. From problems these need to find a way to try and control
panels (Pallet) to suit the special operating conditions of the warehouse was on target as
the standard KPI.
This research study it is consistent with company policies. Development work in
process inventory control sheet how it works (Pallet) with a special preparation of the
database. Management and process control with label “Kanban” with a bar code attached
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to the application forms barcode that corresponds to the operational efficiency better
than ever. Used to compare the old ways on how to develop a new piece I work (Pallet)
specialty items all 1,048 pallets old ways verifiable 1040 pallets, but when the method
developed to detect. 1048 is an equal number of existing pallets, making no mistake from
the count. Try and work sheets (Pallet) special at all.
Keywords : Process control Pallet Barcode
บทนา
บริษัทที่ดาเนินธุรกิจทางด้านการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่ที่นิคมในอุตสาหกรรม
เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ในส่วนการบริหารการจัดกระบวนการผลิตบริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับ
เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าที่หลายรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการบริการเกี่ยวกับคุณภาพ (Quality) ที่เหมาะสมกับ
ราคา (Cost) และสามารถส่งมอบตรงตามเวลา (Delivery) ที่ให้ทันตามข้อตกลงกับลูกค้า ซึ่งเป็นเรื่องที่
สาคัญในการดาเนินธุรกิจโดยผู้บริหารได้นามากาหนดเป็นนโยบายในการดาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อ ให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
แนวทางหนึ่งที่บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิค ให้ความสนใจและสนับสนุนเป็นกิจกรรมภายใน
โรงงานด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพดาเนินงานที่ส่งผลโดยตรงเรื่องการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตชิ้นส่วน
อุปกรณ์ ปัจจุบันของสายการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติการ
จัดเรียง (Construction Procedure) พบปัญหาไม่ทราบสถานะและจานวนที่ชัดเจนของพาเลท (Pallet)
ชนิดพิเศษที่ใช้รองรับผลิตภัณฑ์ว่ามีจานวนเท่าไรเพียงพอต่อการใช้งานภายในกระบวนการผลิตหรือไม่
หรือพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษติตค้างอยู่ในกระบวนการหรือสูญหาย และไม่ทราบสภาพที่ใช้งานได้กับ
สภาพที่ใช้งานไม่ได้มีจานวนเท่าไร ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลในเรื่องของ
การส่งมอบ
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แผนการผลิต
Supplier

ตรวจสอบ
ผ่าน

ไม่ผา่ น

เตรียมการผลิต
เบิกชิ้นส่วน/วัสดุอุปกรณ์
ดาเนินการผลิต
ตรวจสอบ
ผ่าน

ไม่ผา่ น

ดาเนินการจัดเก็บ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 1 แสดงผังกระบวนการทางาน
ที่มา : กระบวนการปฏิบัติการจัดเรียง (Construction Procedure)
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลในกระบวนทางานคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
วิธีดาเนินการวิจัย
กระบวนการดาเนินงานปัจจุบันของคลังสินค้ามีการปรับเปลี่ยนข้อมูลอยู่ตลอดเวลาตามการส่ง
มอบสินค้าในแต่ละวันส่งผลให้เกิดปัญหาจากความผิดพลาดในกระบวนการควบคุมพาเลทที่ใส่รองรับ
ผลิตภัณฑ์ภายในกระบวนการผลิต ของแผนกคลังสินค้าก่อให้เกิดผลกระทบในการทางานหลายประการ
เช่น ไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัด เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิตมีผลต่อการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งเกิด
จากปัญหาในด้านการควบคุมพาเลทที่ใส่รองรับผลิตภัณฑ์ในแต่ละกระบวนการผลิตไม่เป็นระเบียบ ไม่มี
เครื่องมือรองรับในการช่วยสืบค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานสถานะพาเลทที่ใส่รองรับผลิตภัณฑ์ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันท่วงที และประกอบกับแนวโน้มในปัจจุบันยอดการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นจากความ
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ต้องการของลู กค้าจึงมีโ อกาสสู ญเสี ยจากการขาย และความพึงพอใจของลูกค้าที่ล ดน้อยลง ยังส่ งผล
กระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่ต้องปรับปรุง
อย่างเร่งด่วน
ผู้วิจัยศึกษาสภาพปัจจุบันของกกระบวนการผลิตขั้นตอน การปฏิบัติการจัดเรียง (Construction
Procedure) การทางานจะเริ่มจากรับแผนการผลิตจากฝ่ายวางแผนนาข้อมูลมาประชุมภายในแผนกเพื่อ
เตรียมการผลิตในแต่ละใบสั่งผลิต ซึ่งจะต้องพิจารณารุ่นที่สั่งผลิต นาไปจัดทารายการเบิกชิ้นส่วนที่จะ
น ามาใช้ ใ นกระบวนการทั้ ง หมด 6 ขั้ น ตอนโดยมี ม าตรฐานการท างานของแผนกในการจั ด เรี ย ง
(Construction Procedure) ตามลาดับดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการก่อนเข้าห้อง Cleanroom
ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการ Order Job / การใช้ BHT
ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการเตรียมอุปกรณ์ก่อนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการปฏิบัติงานการจัดเรียงและตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ 5 กระบวนการเขียนเอกสาร
ขั้นตอนที่ 6 กระบวนการห่อหุ้มด้วยแผ่นพลาสติก
ทั้ง 6 กระบวนการผู้ทาโครงการวิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องภายใน
กระบวนการทางานทั้งหมดด้วยการใช้แผนภูมิปฏิบัติงาน (Operation Process Chart : OPC) ให้ทราบ
ถึงภาพรวม และลาดับงานก่อนหลังตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ นามาวิเคราะห์อย่างชัดเจนเพื่อให้
ทราบถึงลักษณะงานในกระบวนการ เช่นงานหลัก งานที่มีความสาคัญ งานที่ต้องทาร่วมกัน หรืองานที่
น่าจะเป็นปัญหา ด้วยแผนภูมิปฏิบัติงานในการจัดลาดับรายละเอียดก่อนหลังของทั้ง 6 ขั้นตอน ทาให้มี
ความเข้าใจลาดับกระบวนการที่ถูกต้องและไม่เกิดความผิดพลาดในการดาเนินโครงการวิจัยในขั้นตอน
ต่อไป และยังแสดงให้เห็นว่าถ้าผู้วิจัยได้กระทากิจกรรมปรับปรุงในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะส่งผลกับ
ขั้นตอนอื่นๆ ในลักษณะอย่างไรบ้าง จากการศึกษากระบวนการปฏิบัติงานได้ทราบว่าในขั้นตอนที่ 4 ของ
กระบวนการปฏิบัติงานการจัดเรียงและตรวจสอบ (Construction Procedure) มักพบปัญหาไม่ทราบ
สถานะและจานวนที่ชัดเจนของพาเลทที่ใส่รองรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งในกระบวนการทางานเดิมใช้การบันทึก
ข้อมูลด้วยเอกสารโดยพนักงานคลังสินค้า จึงทาให้ต้องเสียเวลาในการทางานส่วนนี้มากเกินไป และยัง
เสี่ยงต่อความผิดพลาดจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูลกับสภาพหน้างานจริงที่ไม่สามารถระบุสถานะและ
จานวนพาเลทได้ถูกต้อง และสิ่งที่สาคัญคือความรวดเร็วทันตามความต้องการใช้งานแต่ละครั้ง ของฝ่าย
ผลิต
ผู้ทาโครงการวิจัยจึงได้ขอประชุมแผนกคลังสินค้า โดยแจ้งสภาพการทางานปัจจุบันของแผนก
คลังสินค้าให้ทราบถึงสภาพการดาเนินงานที่เป็นปัญหาและเสนอแนวทางการดาเนินงานแก้ไขในเบื้องต้น
ด้วยการทากิจกรรมกลุ่มปรับปรุงการทางาน (Kaizen) เพื่อเป็นแนวทางดาเนินงานปรับปรุงโดยเริ่มจาก
การเก็บข้อมูลตามที่ได้พบปัญหาภายในแผนกนาข้อมูลทั้งหมดมารวบรวมแล้วแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ตาม
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มปรับปรุงการทางานได้สรุปหัวข้อของปัญหาที่พบแล้วจึงนาหัวข้อมา
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วิเคราะห์ หาสาเหตุด้ว ยผั งก้างปลา (Fish bone diagram) ในเรื่องต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาขึ้น เพื่อ
ร่วมกันสรุปแนวทางพัฒนากระบวนการแผนกคลังสินค้าต่อไป

ภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห์กระบวนการการปฏิบัติงานประกอบด้วยแผนภูมิปฏิบัติงาน
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการทางานปัจจุบัน ที่พบและสอดคล้องตามที่นโยบายบริษัทฯ
ให้ความสาคัญ 3 เรื่องประกอบด้วยงานผลิตไม่ทันของฝ่ายผลิต งานเสียของฝ่ายควบคุมคุณภาพ และงาน
ไม่ทันส่งมอบของฝ่ายคลังสินค้าช่วงระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 โดยการเก็บข้อมูลคิดเป็น
ความถี่จากจานวนครั้งที่เกิดขึ้น กาหนดเกณฑ์ที่ 100 ครั้ง ซึ่งมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการนา
ข้อมูลไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางดาเนินงานปรับปรุงต่อไป โดยการวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนภูมิพาเรโต
(Pareto diagram) จากข้อมูลความถี่ที่พบทั้งหมด
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การวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพการทางานปัจจุบันของทั้ง 3 ปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องพาเลท (Pallet)
ชนิดพิเศษในกระบวนการผลิตการจัดเรียง (Construction Procedure) แผนกคลังสินค้าเกิดปัญหามาก
ที่สุด 70 ครั้งในปัญหาทั้งหมด 100 ครั้ง จึงได้ทาการศึกษาอย่างละเอียดจากปัญหา 70 ครั้งที่เกิดปัญหา
ขึ้น ได้ พบว่าปั ญหามีห ลายลั กษณะ เช่น ไม่ทราบสถานะและจานวนที่ชัดเจนของพาเลทที่ใส่ รองรับ
ผลิตภัณฑ์ว่ามีจานวนเท่าไร พาเลทเพียงพอต่อความต้องการใช้งานภายในกระบวนการผลิตหรื อไม่ พา
เลทที่ใส่รองรับผลิตภัณฑ์ติดค้างอยู่ในกระบวนการเท่าไร ไม่ทราบว่าพาเลทสูญหายไปอยู่ที่ไหน พาเลทที่
ใส่รองรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ กับสภาพที่ใช้งานไม่ได้มีจานวนเท่าไร จากปัญหาทั้งหมดจึง
ได้นามาทากิจกรรมกลุ่มปรับปรุงการทางาน (Kaizen) แผนกคลังสินค้าในหัวข้อ “ปัญหาที่ไม่สามารถ
ควบคุมพาเลทได้” โดยการระดมความคิดจากผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้วยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์หา
สาเหตุด้วยผังก้างปลา (Fish bone diagram)
การควบคุม
การใช้งาน สถานะพาเลท
วิธีการไม่ถูก
กาหนดเวลาไม่ได้
จานวนจากัด
ตรวจสอบผิด
ไม่เป็นปัจจุบัน
เอกสารล่าช้า

การบันทึก

จานวนไม่ตรง

พาเลท
ไม่พอ

บันทึกผิด

ภาพที่ 4 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุจากปัญหาพาเลทไม่พอใช้งาน
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุ ผู้ทาวิจัย ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลรับแจ้งการใช้งานพาเลท (Pallet)
ชนิ ดพิเศษตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อตรวจสอบยอดการใช้พาเลทที่ใส่ รองรับ
ผลิตภัณฑ์ และทาการทดสอบกระบวนการดาเนินงานของแผนกคลังสินค้าด้วยวิธีการตรวจติดตามภายใน
(Internal Audit) เรื่องการตรวจสอบจานวน วิธีการ และเวลาที่ใช้ในการนับจานวนพาเลทที่ใส่รองรับ
ผลิตภัณฑ์พบว่าเป็นสาเหตุที่ทาให้กระบวนการควบคุม พาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษที่ใส่รองรับผลิตภัณฑ์
ผิดพลาดในกระบวนการดาเนินงานคลังสินค้าซึง่ ผลจากการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) มีความ
สอดคล้องกับการวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยแผนผังก้างปลาจากภาพที่ 4

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

129

ตารางที่ 1 ผลการทางานสภาพปัจจุบันจากการตรวจติดตามภายใน
เรื่อง
รายการทั้งหมดที่
ตรวจสอบมีความถูกต้อง
เวลา/รายการ
จานวนแต่ละรายการ

จานวนรายการ

วิธีการปัจจุบัน

1048 กล่อง

1040 กล่อง

5 รายการ
5 รายการ

5 นาที
ไม่ตรงทุกรายการ

จากการวิเคราะห์ และตรวจกระบวนการควบคุม พาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษอย่างเป็นระบบ
ผู้วิจัยและแผนกคลังสินค้าได้สรุปปัญหาเกิดจากการควบคุมข้อมูลที่ไม่มีความแม่นยา โดยข้อมูลที่ใช้ใน
การทางานจาเป็นต้องมีความถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ว จากลักษณะการทางานของแผนกคลังสินค้า
ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางโดยการสร้างฐานข้อมูล ใช้เป็นแหล่งเก็บในการบริหารจัดการใช้งานพาเลท
(Pallet) ชนิ ด พิเ ศษอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ ด้ ว ยการสร้า งโปรแกรมตามลั กษณะการท างานของแผนก
คลังสินค้าเพื่อสามารถบริหารจัดการงานได้ทั้งระบบ และใช้วิธีการของแผ่นป้ายควบคุมติดไปกับชิ้นงาน
(Kanban) เพื่อทราบถึงสถานะของพาเลททั้งหมดโดยออกแบบเป็นระบบบาร์โค้ด (Barcode) มีลาดับ
ขั้นตอนการทาโปรแกรมตามลาดับดังนี้
1. ศึกษาสภาพการทางานกระบวนการคลังสินค้าและกระบวนการผลิต
2. พิจารณาการไหลของพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษจากความต้องการใช้งานทั้งหมด
3. ศึกษาโปรแกรมที่สอดคล้องกับสภาพการทางานและสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด
4. ออกแบบฐานข้อมูลการทางานคลังสินค้าร่วมกับแผ่นป้ายควบคุมชิ้นงานแบบบาร์โค้ด
5. สร้างโปรแกรมควบคุมพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษ
6. ติดตั้งหัวอ่านแสง และเครื่องพิมพ์
7. ทดสอบการทางานของโปรแกรม และทดลองใช้งาน
8. ปรับปรุง และแก้ไขในบางส่วนของโปรแกรม
9. ใช้งานจริง และเก็บข้อมูลประมวลผลการทางาน
การดาเนิ นการจัดทาโปรแกรมฐานข้อมูลควบคุมพาเลทใช้ข้อมูลจากคาสั่งซื้อมาจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยโปรแกรม Microsoft Access ซึ่งสามารถรองรับการทางานโดยครอบคลุ ม
ลั ก ษณะการใช้ ข้ อ มู ล ของแผนกคลั ง สิ น ค้ า สามารถแก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ทั้ ง หมด และการออกแบบ
โปรแกรม Microsoft Access กาหนดให้โปรแกรมสามารถตอบสนองในเรื่องไม่ ทาให้ไม่เสียเวลาให้การ
ค้นหาพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษแต่ละรายการ ลดเอกสารการเก็บข้อมูล ลดการซ้าซ้อนข้อมูล ข้อมูลมี
ความถูกต้องแม่นยา แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ได้อย่างสะดวก สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ จัดเก็บ
ข้อมูลได้เป็นจานวนมาก มีระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล และมีฐานข้อมูลที่สามารถ
แสดงเป็ น เอกสารได้ถูกต้องตลอดเวลาที่ต้องการแสดงผลข้อมูล ฐานข้อมูล การนาเข้าส่ งออกใช้เป็น
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ฐานข้อมูลของแผนกคลังสินค้าที่ใช้บริหารจัดการพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษจะเชื่อมต่อข้อมูลโดยตรงกับ
ฐานข้อมูลกลางของบริษัทฯ และฐานข้อมูลฝ่ายการตลาดเพื่อทาให้การทางานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ในขณะเดียวกันแผนกคลังสินค้าสามารถรายงานผลโดยตรงกับลูกค้าแต่ละเจ้าให้ทราบอย่างรวดเร็ว ใน
กรณีที่ลูกค้ามีการร้องขอ

ภาพที่ 5 แสดงฐานข้อมูลสารสนเทศกระบวนการทางานการนาเข้าส่งออกแผนกคลังสินค้า
การดาเนินการออกแบบโปรแกรมให้สอดคล้องกับสภาพการทางานจากการรวบรวมข้อมูลการ
ทางานแผนกคลังสินค้าที่จาเป็นเพื่อนามากาหนดลักษณะของโปรแกรมให้ ครอบคุมและตรงกับการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทาการแสดงผลจากโปรแกรมให้เข้าใจง่ายและทราบถึงการเคลื่อนไหวจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพหน้างานโดยการพิจารณาจากหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การออกแบบโปรแกรมบาร์โค้ด
กาหนดข้อมูลรายละเอียดเริ่มต้นการทางานจากคาสั่งซื้อของลูกค้าที่ใช้ในการจัดเตรียมพาเลท
(Pallet) ชนิดพิเศษทั้งหมด 8 เรื่องเพื่อแยกสินค้าแต่ละชนิดให้ชัดเจนในการลงข้อมูลจัดเก็บที่ถูกต้อง โดย
แต่ละเรื่องจะให้ผู้ใช้โปรแกรมเป็นผู้ป้อนข้อมูลการทางานของสินค้าแต่ละใบสั่งผลิตตามแผนการผลิตลงใน
ฐานข้อมูล
1) ชื่อสินค้า
2) ขนาดของสินค้า
3) ประเภทของสินค้า
4) สภาพของสินค้า
5) จานวนทั้งหมดของสินค้า
6) จานวนคงเหลือ
7) สถานที่จัดเก็บสินค้า 8) รหัสตามบาร์โค้ด
2. เขียนโปรแกรมบาร์โค้ด
การออกแบบโปรแกรมจากลั กษณะการทางานกาหนดให้ มีส่วนประกอบของโปรแกรมที่ต้อง
ประมวลผลข้อมูลจากความสัมพันธ์การทางานร่วมกัน 5 ส่วน โดยกาหนดให้เป็นเมนูการทางานหลักของ
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โปรแกรม โดยผู้ใช้โปรแกรมจะต้องป้อนข้อมูลการทางานเบื้องต้นในเมนู Issue Barcode ในกรณีเป็น
รายการใหม่ และลงข้อมูลเมนู Register Barcode ในกรณีที่มีข้อมูลในโปรแกรมอยู่แล้ว

ภาพที่ 6 แสดงการจัดการโปรแกรมการรับของเข้าออก
การเขียนโปรแกรมจากการออกแบบฐานข้อมูลกาหนดหน้าหลักของโปรแกรมออกเป็นเมนูหลัก
5 ส่ ว นน าไปก าหนดเป็ น 5 เมนู คาสั่ ง ให้ ผู้ ใ ช้ง านทางานร่ ว มกับ โปรแกรมในการจั ดการข้อ มูล แผนก
คลังสินค้าในการลงบันทึกข้อมูลใหม่ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเดิม การรับและตัดข้อมูลออกจากระบบ และ
การรายงานผลข้อมูล

ภาพที่ 7 แสดงผังโปรแกรม 5 เมนูคาสั่งแผนกคลังสินค้า
หน้าหลักของโปรแกรม 5 ส่วนที่เป็นเมนูหลักประกอบด้วย
- หมายเลข 1. เมนู Issue Barcode สร้างและลงทะเบียน
- หมายเลข 2. เมนู Register Barcode สร้างและแก้ไขงาน
- หมายเลข 3. เมนู Add Stock รับสินค้า
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- หมายเลข 4. เมนู Dis Stock ตัดยอด
- หมายเลข 5. เมนู Close Menu ออกจากโปรแกรม

ภาพที่ 8 แสดงหน้าหลักโปรแกรมการรับของเข้าออก
3. ทาแสดงแถบบาร์โค้ด
การใช้แถบบาร์โค้ดจะออกแบบบาร์โค้ดให้เครื่องสแกนเนอร์อ่านแถบบาร์โค้ดด้วยแสงเพื่อบันทึก
ข้อ มูล เข้ าไปเก็บ ในคอมพิ ว เตอร์ ก ารใช้ แถบบาร์โ ค้ด ใช้ อัก ษร CODE39.TTE เมื่อ มีก ารเบิ กใช้พ าเลท
(Pallet) ชนิดพิเศษก็จะพิมพ์แถบบาร์โค้ดออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนาแถบบาร์โค้ดมาติดที่พา
เลท (Pallet) ชนิดพิเศษ ทาให้ทราบว่าพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษเคลื่อนที่ไปอยู่ส่วนใดของโรงงานถูกใช้
ในโรงงานเป็ น จ านวนเท่ าใด และอยู่ ที่ลู กค้ าเท่าใดเมื่อ พาเลท (Pallet) ชนิดพิเ ศษกลั บ เข้ามาแผนก
คลังสินค้าก็จะทราบได้ทันทีแล้วจึงตัดยอดออกจากระบบ นามาจัดเก็บเพื่อเตรียมการใช้งานครั้งต่อไป

ภาพที่ 9 แสดงแถบบาร์โค้ด
ผลการวิจัย
หลังจากทดสอบการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลควบคุม (Pallet) ชนิดพิเศษ โดยใช้แถบบาร์โค้ด
ตามที่ได้ออกแบบไว้ แล้วจึงนาไปใช้ กับการทางานจริงโดยให้พนักงานแผนกคลังสินค้าเป็นผู้ ใช้งานใน
สภาพทางานปกติ ได้เก็บข้อมูลการทางานจากโปรแกรมที่ออกแบบ จึงทดสอบผลลัพธ์การทางานที่ได้จาก
โปรแกรมนามาประเมินผลประสิทธิภาพการทางานแผนกคลั งสินค้า เพื่อทราบถึงความสาเร็จ ในการ
ดาเนินงานโครงการวิจัยตามผลการทางานในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการทางานแบบเดิมเทียบกับวิธีการที่พัฒนา
เรื่อง
รายการตรวจสอบมีความ
ถูกต้อง
เวลา/รายการ
จานวนแต่ละรายการ

รายการทั้งหมด

วิธีการเดิม

วิธีการที่พัฒนา

1048 พาเลท

1040 พาเลท

1048 พาเลท

5 รายการ
5 รายการ

5 นาที
2 นาที
ไม่ตรงทุกรายการ ตรงทุกรายการ

ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพโดยการแสดงผลเป็นสัดส่วนการทางานจากการพัฒนา
กระบวนการควบคุมคลังสินค้า ด้วยโปรแกรมฐานข้อมูลควบคุมพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษโดยใช้แถบ
บาร์ โ ค้ดในหั ว ข้อ เรื่ องการวัดความถูกต้องของจานวนและรายการ และการวัดเวลา/รายการในการ
ตรวจเช็ค
1) การวัดความถูกต้องของจานวนและรายการทั้งหมด
จานวนที่ตรวจสอบแบบเดิม
1,040 รายการ จานวนรายการทั้งหมด 1,048 รายการ
วิธีการเดิม =

1040 x 100
1048

= 96.30 %

จานวนที่ตรวจสอบแบบเดิม 1,048 รายการ จานวนรายการทั้งหมด 1,048 รายการ
วิธีที่พัฒนา =

1048 x 100
1048

= 100.00 %

2) การวัดเวลา/รายการในการตรวจเช็ค
รายการพาเลทที่ใส่รองรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีจานวน 5 รายการ จากวิธีการเดิมที่ใช้
พนักงานนับแล้วบันทึกต่อรายการๆ 5 นาทีแต่เมื่อมีวิธีแบบใหม่ลดลงเหลือ 3 นาที ผลที่ได้รับ
จากการน าระบบบาร์ โค้ดมาใช้ทาให้การตรวจนับเพิ่มประสิทธิภ าพเป็น 60% และเวลาการ
ทางานลดลง 2 นาทีต่อรายการ
สรุป และอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “โครงการพัฒนากระบวนการควบคุมพาเลทรองรับผลิตภัณฑ์ด้วยระบบบาร์โค้ด
(Barcode) กรณีศึกษา : กระบวนการทางานคลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัด
ระยอง” ได้ศึกษากระบวนการทางานภายในแผนกคลังสินค้า ด้วยการทากิจกรรมกลุ่มปรับปรุงการทางาน
(Kaizen) ทาการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน โดยกาหนดเกณฑ์ปัญหาที่ 100 ครั้ง พบว่าปัญหา
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แผนกคลั งสิน ค้าเกิดขึ้น 70 ครั้ ง จึงได้ร่วมกับแผนกคลั งสิ นค้าหาสาเหตุด้ว ยผังก้างปลา (Fish bone
diagram) ได้พบสาเหตุ 3 เรื่องประกอบด้วยการตรวจสอบจานวน วิธีการ และเวลาที่รวดเร็วและถูกต้อง
จึงนามาวิเคราะห์ปัญหาโดยการออกแบบโปรแกรมร่วมกับ เทคโนโลยีบาร์โค้ด (Barcode) ทาให้การนับ
จานวนรายการมีความถูกต้อง 100% และเวลาการค้นหาข้อมูล ลดลง 2 นาทีต่อรายการจากรายการ
ทั้งหมด 1048 พาเลท ผลการดาเนิ น การพัฒ นาจึงมีความสอดคล้ องกับนโยบายของบริษัทฯ และได้
ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษากระบวนควบคุมพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษรองรับผลิตภัณฑ์มีสภาพของปัจจัยที่
เกี่ ย วข้ องที่ แตกต่า งกัน แต่ล ะช่ว งเวลาผู้ ที่ ทาการวิ จัย จึ งต้ อ งเลื อกทฤษฎี และวิธี ก ารให้ เ หมาะสมกั บ
สภาวะการณ์ที่ทาการศึกษาผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะดังนี้
1) การปรับปรุงกระบวนการควบคุม แผนกคลังสินค้าจะต้องมาจากความต้องการของลูกค้า เพื่อ
นามากาหนดแนวทางและตั้ง เป้าหมายในการดาเนินโครงการที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานจริง
2) ควรใช้วิธีการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้ร่วมกับโปรแกรมที่ออกแบบ ซึ่งจะทาให้ประสิทธิภาพ
การทางานสูงขึ้นความผิดพลาดก็จะหมดลง เช่น วิธีจัดการควบคุมสินค้าคงคลังด้วยระบบปริมาณ
ของคงคลัง ต่าสุด -สูงสุด (Max-Min) เพื่อเตือนให้ทราบถึงระดับจัดเก็บ และระดับที่ต้องจัดหา
เพิ่มเติม
3) ควรสร้างจิตสานึกเรื่องการปรับปรุง และกิจกรรมกลุ่ มคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอควบคู่
ไปกับการใช้โปรแกรมควบคุมสินค้าคงคลัง
บรรณานุกรม
ปราโมทย์ วาดเขียน และคณะ. (2553). เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี
จัดการคลังสินค้า. กรุงเทพฯ
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2555). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ. กรุงเทพฯ: บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง
แมสโปรดักซ์ จากัด.
เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล. (2557). การควบคุมคุณภาพ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ท้อป จากัด.
สุภาพร เชิงเอี่ยม. (2555). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: บริษัท ออฟเซ็ทพลัส จากัด.
คานาย อภิปรัชญาสกุล. (2555). การจัดการคลังสินค้า. กรุงเทพฯ: บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง
จากัด.
วันชัย ริจิรวนิช. (2555). การศึกษาการทางาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพาดา สิริกุตตา และคณะ (2543). การวางแผนและบริหารโครงการ. กรุงเทพฯ: เพชรจรัสแสงธุรกิจ.
วนิดา บุญยทัศนีย์กุล. (2555). คู่มือเรียนรู้และใช้งาน Accest. กรุงเทพฯ: บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จากัด.

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

135

ฉัตรชัย บุญญะฐี. (2553). QR Code (รหัสขั้นตอนเดียว). สืบค้นเมื่อ 27 มกราคม 2558.
คอร์ แอนด์ พีค. (2550). ไทยซัมมิท เลือกอินเตอร์เมคพัฒนาระบบบาร์โค้ด เก็บข้อมูลชิ้นส่วนรถยนต์
และสินค้าคงคลัง. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2559.
จารุนันท์ ธรานนท์ และคณะ. (2553). การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าด้วยระบบ Radio
Frequency Identification : RFID ของบริษัท เอ จากัด. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2558.
BATC. (2553). ประเภทของบาร์โค้ด. สืบค้นเมื่อ 18 มกราคม 2558
ชุมพล ศฤงคารศิริ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. สืบค้นเมื่อ 27 มกราคม 2558

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์
ADOPTION OF SUGARCANE PRODUCTION TECHNOLOGY OF FARMERS IN
UTTARADIT PROVINCE
ทิพวรรณ สตรอง 1 พรชุลีย์ นิลวิเศษ ² และ สมจิต โยธะคง ³
Tippawan Strong1,. Pornchulee Nilvises², and Somchit Yotakhong³
1

นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช tippawanstrong@gmail.com
2
รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
que.stou@hotmail.co.th
3
รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทคัดย่อ
การวิจั ย มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษา สภาพทางสั งคมและเศรษฐกิจ ความรู้ ในการผลิตอ้อย
การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อย ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตอ้อยของเกษตรกรในจังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 154 ราย สุ่มตัวอย่างแบบง่าย
จาก
ประชากร 250 ราย น่ ามาวิเ คราะห์ ค่าความถี่ ค่า ร้อ ยละ ค่ าต่่า สุ ด ค่ าสู ง สุ ด ค่า เฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า (1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 50.61 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ประสบการณ์ในการปลูกอ้อยเฉลี่ย 11 ปี มีพื้นที่ปลูกอ้อยเฉลี่ย 36.63 ไร่ต่อคน รายได้
เฉลี่ ย ต่ อปี จ ากการปลู กอ้ อย 229,081.54 บาท รายจ่า ยเฉลี่ ย จากการปลู กอ้ อ ยต่ อ พื้ น ที่ทั้ งหมด
130,406.95 บาท (2) เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตอ้อยในระดับมาก (3) การยอมรับเทคโนโลยีการ
ผลิตอ้อยเกษตรกรมีความเห็นด้วยในภาพรวมระดับมาก และมีการยอมรับน่าไปปฏิบัติในภาพรวมใน
ระดับประจ่า (4) เกษตรกรมีปัญหาระดับมากที่สุด ได้แก่ ราคาผลผลิตตกต่่า ปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่า
และประสบปัญหาภัยธรรมชาติ และมีความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะระดับมากที่สุด ได้แก่ เมื่อมีชั้น
ดินดานเกษตรกรควรไถระเบิดดินดาน เมื่อพบอ้อยถูกท่าลายจากเชื้อโรคเกษตรกรควรขุดท่าลายต้น
ที่เป็นโรค และโรงงานน้่าตาลควรช่วยวางแผนการผลิตของเกษตรกรเพื่อให้ผลผลิตสอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงงาน
คาสาคัญ : การผลิตอ้อย การยอมรับเทคโนโลยี จังหวัดอุตรดิตถ์
ABSTRACT
The objectives of this study were to investigate (1) social and economic state
of sugarcane farmers; (2) their knowledge of the sugarcane production; (3) their
adoption of the sugarcane production technology and (4) the problems and opinions
on the sugarcane production of the farmers in Uttaradit province.
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The 154 samples were selected by using simple random sampling
methodology from 250 farmers in Uttaradit Province. All data were collected by using
structured interview form. The statistical analysis was performed by SPSS Statistics
programs including frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The findings of this study were followed by: (1) Most of the farmers were male
with the average age at 50.61 years. They were educated at primary level. The average
period of their experience of producing sugarcanes was 1 1 years. The average of
cultivation area was 36.63 rai per farmer. their average revenue earned from sugarcane
production was 229,081.54 baht/year/farmer whereas their average expense in
sugarcane production was 130,406.95 baht/year/farmer. (2) The farmers had high level
of the knowledge of sugarcane production. (3) Overall opinion adoption of sugarcane
production technology by farmers was at high level and they took to practice at routine
level. (4) Their problem at highest level were low priced products, Low volume of
products per rai and the impact of natural disasters. and they agreed with suggestions
at the highest level in were they should have blast plowed to hard and compacted
soil, dig to destroy any infected sugarcanes, and sugar factory officers should support
farmers to plan their sugarcane production to be consistent with the factory demand.
Keywords: Sugarcane Production, Technology Adoption, Uttaradit Province
บทนา
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส่าคัญของประเทศไทย โดยใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมน้่าตาลและ
พลังงานทดแทน เป็นพืชที่ส่าคัญในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ข้อมูลรายงานจากพื้นที่ปลูกอ้อย
ปีการผลิต 2557/58 ของส่านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้่าตาลทราย (2558, น.8) พบว่ามีพื้นที่
ปลูกอ้อยส่งโรงงานทั้งประเทศ จ่านวน 9,591,448 ไร่ คิดเป็นมูลค่าที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย
กว่า 7 หมื่นล้านบาท
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีสัดส่วนของประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด โดยมีพื้นที่
การเกษตร 1,255,225 ไร่ (ส่านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์) และจากข้อมูลการขึ้นทะเบียนจากส่านักงาน
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2558/59 มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งหมด จ่านวน 59,428 ราย
มีเกษตรกรปลู กข้าวมากถึง 39,462 ครัว เรือน 572,522 ไร่ ข้าวถือเป็นพืช เศรษฐกิจที่ส่ าคัญของ
จังหวัดอุตรดิตถ์โดยเกษตรกรนิยมปลูกทั้งข้าวนาปี และข้าวนาปรัง ในปี พ.ศ. 2557 เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่่า ต้นทุนการผลิตสูง และผลผลิตตกต่่า ประกอบ
กับได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ่ส่งผลให้มีปริมาณน้่าส่าหรั บการท่าการเกษตรน้อยลง
เนื่องเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ท่าให้ผลผลิตข้าวเสี่ยงต่อการได้ รับความเสียหาย ท่าให้ภาครัฐมีนโยบาย
ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะแห้งแล้ง
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จังหวัดอุตรดิตถ์ มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นอ้อย เนื่องจากอ้อยเป็นพืช
ที่ทนสภาพแห้งแล้งได้ดีและใช้น้่าในการผลิตน้อย และมีตลาดรองรับผลผลิตอ้อยที่แน่นอน เนื่องจาก
มีโรงงานรับซื้อในจังหวัด และจากการน่าชั้นข้อมูลแผนที่ของพื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าวและอ้อย
มาวิเคราะห์ร่วมกัน พบว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่เหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสมส่าหรับการปลูก
ข้าว แต่เป็ นพื้นที่ที่เหมาะสมส่าหรับการปลู กอ้อย จ่านวน 83,527 ไร่ ในปีงบประมาณ 2557/58
จังหวัดอุตรดิตถ์จัดสรรงบประมาณส่าหรับการด่าเนินโครงการพัฒนาผลผลิตการเกษตรแบบบูรณา
การ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายปรับเปลี่ยนพื้นที่จากข้าวเป็น
อ้อย จ่ านวน 5,000 ไร่ เกษตรกร 250 ครั ว เรือน โดยได้รับความร่ว มมือจากโรงงานน้่าตาลไทย
เอกลักษณ์ในการอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตอ้อยแก่เกษตรกร
จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลผลิตการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมการปลู กอ้อยในพื้นที่
เหมาะสมเพื่อศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ความรู้ การยอมรับ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิต
อ้อย เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย
1.1 เพื่อศึกษาความรู้ในการผลิตอ้อยของเกษตรกร
1.2 เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกร
1.3 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตอ้อยของเกษตรกร
วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลผลิตการเกษตรแบบ
บูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่ที่เหมาะสม ปีงบประมาณ 2557/58 ในพื้นที่ 4
อ่าเภอ ได้แก่ อ่าเภอพิชัย เมืองอุตรดิตถ์ ตรอน และทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ จ่านวน 250 คน
ค่ า นวณหาขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ สู ต รของ Taro Yamane ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ก่ า หนดค่ า ความ
คลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับ 0.05 ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ่านวน 154 คน แบ่งตามสัดส่วนของ
เกษตรกรทั้ ง หมดที่ ป ลู ก อ้ อ ยในแต่ ล ะอ่ า เภอ ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย (simple random
sampling)
เครื่องมือในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร ตอนที่ 2 ความรู้ในการผลิตอ้อยของเกษตรกร
ตอนที่ 3 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกร ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
ผลิตอ้อยของเกษตรกร ผู้วิจัยทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) และทดสอบ
ความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสัมภาษณ์ โดยการน่าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้กับเกษตรกร
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มที่จะศึกษา โดยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ่านวน 20 คน แล้วน่าข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่าเร็จรูป เพื่อหาค่า Cronbach’s alpha
ของลักษณะค่าตอบเป็นแบบให้เลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของไลเคอร์ท
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(Likert) 5 ระดับพบว่า ระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ระดับการยอมรับเทคโนโลยี
การผลิ ต อ้ อ ยเชิ ง ความคิ ด เห็ น ระดั บ ความรุ น แรงของปั ญ หา และระดั บ ความเห็ น ด้ ว ยที่ มี ต่ อ
ข้อเสนอแนะเท่ากับ 0.902 0.884 0.894 และ 0.930 ตามล่าดับ แล้วจึงน่าแบบสัมภาษณ์ไปใช้เก็บ
ข้อมูลจริง
การวิเคราะห์ ข้อ มูล ด้วยโปรแกรมคอมพิว เตอร์ส่าเร็จรูป ใช้ส ถิติต่าง ๆ ได้แก่ ค่าความถี่
(frequencies) ค่ า ร้ อ ยละ (percentage) ค่ า ต่่ า สุ ด (minimum) ค่ า สู ง สุ ด (maximum) ค่ า เฉลี่ ย
(mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และการจัดอันดับ ซึ่งมีเกณฑ์ในการ
แบ่ งช่ ว งชั้ น ของไลเคอร์ ท ตามค่าเฉลี่ ย และการแปลความหมายของข้ อมูล ระดับ การได้รับ ข้อมู ล
ข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ระดับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยเชิงความคิดเห็น ระดับความรุนแรง
ของปัญหา และระดับความเห็นด้วยที่มีต่อข้อเสนอแนะ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ น่าเสนอเป็น 5 ตอน ดังนี้
1. สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
สภาพทางสังคมของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 50.61
ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มีจ่านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.63 คน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบัน เกษตรกร โดยเป็นสมาชิกกลุ่มลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) มากที่สุด และมีประสบการณ์ในการผลิตอ้อยเฉลี่ย 11 ปี
ระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารของเกษตรกรจากแหล่งต่าง ๆ พบว่าได้รับระดับปานกลาง
ในภาพรวม และเรียงล่าดับจากมากไปน้อยจาก 3 แหล่ง ได้แก่ (1) สื่อบุคคล ได้รับข้อมูลระดับมาก
ที่สุดคือ เจ้าหน้าที่จากโรงงานน้่าตาล ระดับปานกลาง เรียงล่าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ภาครั ฐ ผู้ น่าท้องถิ่น เพื่อนบ้ าน และประธานกลุ่ ม และระดับน้อย คือ อาสาสมัครเกษตรกร (2)
สื่อมวลชนได้รับข้อมูลระดับมาก ได้แก่ แผ่นพับ และวารสารทางการเกษตร ระดับปานกลาง ได้แก่
โทรทัศน์ และวิทยุ ระดับน้อยได้แก่ หนังสือพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และอินเตอร์เน็ต (3) สื่อกิจกรรม
ได้รับข้อมูลระดับมาก คือ การประชุม ระดับปานกลาง เรียงล่าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การอบรม
การสาธิต การเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกร และการสัมมนา ระดับน้อย ได้แก่ การรณรงค์ การศึกษาดู
งาน และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สภาพทางเศรษฐกิจ ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีจ่านวนแรงงานภาคเกษตร ใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 2.22 คน แรงงานจ้าง 10.1 คน ขนาดพื้นที่ปลูกอ้อยเฉลี่ย 36.63 ไร่ รายได้จากการท่า
นาทั้งหมดเฉลี่ย 40,561.67 บาท จากการปลูกอ้อยทั้งหมดเฉลี่ย 229,081.54 บาท รายจ่ายจากการ
ท่านาทั้งหมดเฉลี่ย 67,440.19 บาท จากการปลูกอ้อยทั้งหมดเฉลี่ย 130,406.95 บาท เกษตรกรส่วน
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ใหญ่มีการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ผลผลิตข้าวต่อพื้นที่ท่า
นาทั้งหมดเฉลี่ย 13,777.13 กิโลกรัม ราคาข้าวเฉลี่ย 6.61 บาทต่อกิโลกรัม ผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่ปลูก
อ้อยทั้งหมดเฉลี่ย 240.14 ตัน ราคาผลผลิตอ้อยเฉลี่ย 861.68 บาทต่อตัน
2. ความรู้ในการผลิตอ้อยของเกษตรกร
เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยเฉลี่ยระดับมาก โดยเกษตรกรมากกว่า
ร้อยละ 90 ตอบถูกต้องจ่านวน 13 ประเด็น ได้แก่ (1) เมื่อพบหนอนกอลายจุดใหญ่ท่าลายให้ตัด
เฉพาะล่าอ้อยที่ถูกท่าลายแล้วผ่าล่าอ้อยเพื่อท่าลายตัว (2) ไม่ควรให้มีอ้อยตกค้างทิ้งไว้ในไร่เพราะจะ
ท่าให้เกิดการสูญเสียน้่าหนัก และน้่าตาลซูโครส (3) ควรซื้อท่อนพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น (4)
อายุที่เหมาะสมของท่อนพันธุ์อ้อยที่จะน่ามาปลูกคือ 5-6 เดือน (5) หลังจากการปลูกอ้อย3-4 เดือน
แรกการก่าจัดวัชพืชถือเป็นสิ่งจ่าเป็น (6) คุณสมบัติของดินที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อย คือ ดินร่วนที่มี
การอุ้มน้่าและระบายน้่าดี (7) ให้ปุ๋ยอ้อยขณะที่ดินมีความชื้น (8) การตัดอ้อยไม่ชิดดินจะท่าให้ หน่อ
อ้อยที่แตกมาจากตาเหนือดิน งอกออกมาเป็นหน่อที่ไม่สมบูรณ์ (9) การเลือกพันธุ์อ้อยเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่สามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยได้ (10) การปลูกด้วยเครื่องปลูก เครื่องจะเปิดร่องใส่ปุ๋ย วางท่อน
พันธุ์ และกลบดินโดยอัตโนมัติ (11) เก็บเกี่ยวอ้อยที่อายุ 8-10 เดือน (12) อ้อยที่มีการตัดแต่งตอหลัง
เก็บเกี่ยว 10-30 วัน จะได้ผลผลิตสูงกว่าอ้อยที่ไม่มีการตัดแต่งตอ และ(13) พื้นที่ที่มีน้่าท่วมขังต้นอ้อย
ขณะยังเล็กจะเจริญเติบโตได้ ดี ส่าหรับประเด็นที่เกษตรกรน้อยกว่าร้อยละ 50 ตอบถูกต้องมีจ่านวน
4 ประเด็น ได้แก่ ได้แก่ (1) โรคใบขาวในอ้อยมีเพลี้ยกระโดดสีน้่าตาลเป็นพาหะ (2) ไม่ควรไถพรวนดิน
จนละเอียดเป็นฝุ่นเพราะเมื่อถูกฝนหรือมีการให้น้่าจะถูกชะล้างลงไปอุดอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดิน
ท่าให้ การระบายน้่ าและอากาศไม่ดี (3) อ้อยที่ขาดโพแทสเซียมจะท่าให้ ใบมีสีเขียวอมเหลื องการ
เจริญเติบโตลดลง แตกกอน้อย และ(4) อ้อยที่ตัดโดยเครื่องเก็บเกี่ยวต้องส่งเข้าโรงงานภายใน 1-2 วัน
3. การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อย
3.1 การยอมรับในเชิงความคิดเห็นของเกษตรกร
1) การเลือกและการเตรียมพันธุ์อ้อย พบว่าเกษตรกรยอมรับระดับมากที่สุด ใน 4
ประเด็น คือ (1) ใช้ ท่อนพันธุ์อ้อยอายุ 8-10 เดือน (2) พันธุ์ที่ต้านทานโรค และแมลงและมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตามค่า แนะน่าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) เก็บพันธุ์อ้อยไว้ใช้เองเพื่อลด
ต้นทุนการซื้อพันธุ์อ้อย (4) ใช้พันธุ์อ้อยที่สามารถไว้ตอได้ไม่ต่ากว่า 2 ตอ และเกษตรกรมีการยอมรับ
ในระดับมากใน 1 ประเด็น คือ น่าท่อนพันธุ์ชุบน้่าร้อน 50 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง หรือ 52 องศา
เซลเซียส 30 นาที เพื่อป้องกันการระบาดของโรคใบขาวและโรคกอตะไคร้
2) การเตรียมดิน พบว่าเกษตรกรยอมรับในระดับมากที่สุด 2 ประเด็น ได้แก่ (1) การ
ไถเตรียมดินควรท่าขณะที่ดินมีความชื้นระดับพอดี (2) มีการปรับระดับพื้นที่เพื่อให้ดินมีการระบายน้่า
ที่ดี น้่าไม่ท่วม และมีการยอมรับในระดับมาก 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การปลูกอ้อยช่วง ปลายฝน ให้
ไถด้วยผานสาม 2-3 ครั้ง ลึก 30-50 เซนติเมตร จากนั้นตากดิน 7-10 วัน ตามด้วยการไถพรวน 1 ครั้ง
(2) หว่านพืชบ่ารุงดิน เช่นพืชตระกูลถั่ว ปอเทือง แล้วไถกลบในระยะออกดอกร้อยละ 50 หรือเริ่มติด
ฝัก (3) ใช้ไถจานสลับกับไถหัวหมูเพื่อป้องกันการเกิดชั้นดินดาน
3) การปลูก พบว่า เกษตรกรยอมรับในระดับมากที่สุด 2 ประเด็น ได้แก่ (1) การปลูก
อ้อยโดยใช้เครื่องปลูกไม่ต้องยกร่อง (2) ช่วงปลายฝนจะปลูกอ้อยทันทีเพื่อรักษาความชื้นในดิน และมี
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การยอมรับในระดับมาก 2 ประเด็น ได้แก่ (1) กรณีปลูกอ้อยโดยการใช้แรงงานคน จะใช้การยกร่อง
ปลูกระยะห่างระหว่างร่อง 1-1.5 เมตร (2) กรณีปลูกอ้อยโดยใช้แรงงานคน จะวางท่อนพันธุ์เป็นแถวคู่
สลับโคน-ปลาย ระยะในแถวคู่ 30-50 เซนติเมตร
4) การดูแลรักษา พบว่า เกษตรกรในระดับมากที่สุ ด ใน 5 ประเด็ น ได้แก่
(1) ควรใส่ปุ๋ยฝังลงในดินหรือมีการกลบปุ๋ย (2) หมั่นตรวจแปลงและก่าจัดวัชพืชในช่วง 1-4 เดือนแรก
หลังการปลูกอ้อย (3) เมื่อพบอ้อยถูกท่าลายจากเชื้ อโรค ควรขุดท่าลายต้นที่เป็นโรค (4) เมื่ออ้อยอายุ
6-10 เดือน ไม่ควรให้อ้อยขาดน้่าเกิน 30 วัน (5) มีการระบายน้่า ออกจากแปลงปลูกอ้อย เมื่อมีฝนตก
หนักในช่วง 2 เดือนก่อนการเก็บเกี่ยว มีการยอมรับในระดับมาก 3 ประเด็น ได้แก่ (1) เมื่อตัดแต่งตอ
อ้อยเสร็จแล้วควรมีการให้น้่าทันที (2) ไม่ควรมีน้่าขังหลังจากการให้ปุ๋ย หากมีควรมีการระบายน้่าออก
(3) ระยะเริ่มปลูกควรให้น้่าตามร่อง และมีการยอมรับในระดับปานกลาง 2 ประเด็น ได้แก่ (1) ในการ
ปลูกอ้อยในพื้นที่ที่เป็นดินร่วน หรือดินร่วนเหนียว ควรให้ปุ๋ยครั้งแรก สูตร 16-8-8 อัตรา 35 กิโลกรัม
ต่อไร่ (2) ในการปลูกอ้อยในพื้นที่ที่เป็นดินร่วนปนทราย ควรให้ปุ๋ยครั้งแรก สูตร 15-15-15 หรือ
13-13-21 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ โดยรองก้นร่องพร้อมปลูก
5) การเก็บเกี่ยว พบว่า เกษตรกรยอมรับในระดับมากที่สุด 5 ประเด็น ได้แก่
(1) การตัดอ้อยโดยใช้รถตัดอ้อยควรส่งอ้อยเข้าโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง (2) ควรตัดอ้อยให้ชิดดิน
ริดใบออกให้หมด (3) การตัดอ้อยโดยใช้แรงงานคน ควรส่งอ้อยเข้าโรงงานภายใน 2 วัน (4) ควรเก็บ
เกี่ยวอ้อยที่มีอายุระหว่าง 10-14 เดือน (5) ควรใช้รถที่สะอาด ไม่บรรทุกมูลสัตว์ สารเคมี ดิน ในการ
บรรทุกอ้อย
3.2 การยอมรับนาไปปฏิบัติของเกษตรกร
การยอมรั บน่ าไปปฏิบัติของเกษตรกร พบว่ามีการยอมรับน่าไปปฏิบัติในภาพรวมใน
ระดั บ ประจ่ า โดยเมื่อ พิ จ ารณาแยกเป็ น แต่ ล ะด้ า น พบว่า มี การยอมรับ น่ า ไปปฏิบั ติ ป ระจ่ าใน 3
ประเด็น ได้แก่ ด้านการเก็บเกี่ยว การปลูก และการเลือกและการเตรียมพันธุ์อ้อย ตามล่าดับ และ
ยอมรั บ น่ าไปปฏิบั ติ บ างครั้ ง ใน 2 ประเด็ น ได้ แ ก่ การเตรีย มดิ น และการดู แ ลรั ก ษา ตามล่ า ดั บ
เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นในแต่ละด้าน มีดังนี้
1) การเก็ บ เกี่ ย ว พบกว่ า เกษตรกรยอมรั บ ระดั บ ประจ่ า 5 ประเด็ น เรี ย ง
ตามล่าดับ ได้แก่ (1) ควรใช้รถที่สะอาด ไม่บรรทุกมูลสัตว์ สารเคมี ดิน ในการบรรทุกอ้อย (2) การตัด
อ้อยโดยใช้แรงงานคน ควรส่งอ้อยเข้าโรงงานภายใน 2 วัน (3) การตัดอ้อยโดยใช้รถตัดอ้อยควรส่งอ้อย
เข้าโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง (4) ควรตัดอ้อยให้ชิดดิน ริดใบออกให้หมด และ (5) ควรเก็บเกี่ยวอ้อยที่
มีอายุระหว่าง 10-14 เดือน และมีการยอมรับในระดับบางครั้ง ใน 1 ประเด็น คือ ตัดแต่งอ้อยทันที
ภายใน 15 วันหลังการเก็บเกี่ยว
2) การปลูก พบว่า เกษตรกรยอมรับระดับประจ่า 2 ประเด็น เรียงตามล่าดับ
ได้แก่ (1) การปลูกโดยใช้เครื่องปลูกอ้อยไม่ต้องยกร่อง และ (2) ช่วงปลายฤดูฝนจะปลูกอ้อยทันทีเพื่อ
รักษาความชื้นในดิน และมีการยอมรับในระดับบางครั้ง 2 ประเด็น ได้แก่ (1) กรณีปลูกอ้อยโดยการ
ใช้แรงงานคน จะใช้การยกร่องปลูกระยะห่างระหว่างร่อง 1-1.5 เมตร และ (2) กรณีปลูกอ้อยโดยใช้
แรงงานคน จะวางท่อนพันธุ์เป็นแถวคู่ สลับโคน-ปลาย ระยะในแถวคู่ 30-50 เซนติเมตร
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3) การเลือกและการเตรียมพัน ธุ์อ้อย พบว่า เกษตรกรยอมรับระดับประจ่า 3 ประเด็น
ได้แก่ (1 ) ใช้ท่อนพันธุ์อ้อยอายุ 8-10 เดือน (2) ใช้พันธุ์อ้อยที่สามารถไว้ตอได้ไม่ต่ากว่า 2 ตอ และ
(3) เลื อกใช้พัน ธุ์ที่ต้านทานโรคและแมลงและมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตามค่าแนะน่าของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการยอมรับในระดับบางครั้ง 2 ประเด็น ได้แก่ (1) เก็บพันธุ์อ้อยไว้ใช้เอง
เพื่อลดต้นทุนการซื้อพันธุ์อ้อย และ (2) น่าท่อนพันธุ์ชุบน้่าร้อน 50 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง หรือ 52
องศาเซลเซียส 30 นาที เพื่อป้องกันการระบาดของโรคใบขาวและโรคกอตะไคร้
4) การเตรีย มดิน พบว่า เกษตรกรยอมรับระดับประจ่า 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การไถ
เตรียมดินควรท่าขณะที่ดินมีความชื้นระดับพอดี (2) ครั้งมีการปรับระดับพื้นที่เพื่อให้ดินมีการระบาย
น้่ า ที่ ดี น้่ า ไม่ท่ ว ม และ (3) การปลู ก อ้ อ ยช่ ว งปลายฝน ให้ ไ ถด้ ว ยผานสาม 2-3 ครั้ ง ลึ ก 30-50
เซนติเมตร จากนั้นตากดิน 7-10 วัน ตามด้วยการไถพรวน 1 ครั้ง และมีการยอมรับในระดับบางครั้ง
2 ประเด็น ได้แก่ (1) ใช้ไถจานสลับกับไถหัวหมูเพื่อป้องกันการเกิดชั้นดินดาน และ (2) หว่านพืชบ่ารุง
ดิน เช่นพืชตระกูลถั่ว ปอเทือง แล้วไถกลบในระยะออกดอกร้อยละ 50 หรือเริ่มติดฝัก
5) การดูแลรักษา พบว่า เกษตรกรยอมรับระดับประจ่า 4 ประเด็น ได้แก่ (1) ควรใส่ปุ๋ย
ฝังลงดินหรือมีการกลบปุ๋ย (2) หมั่นตรวจแปลงและก่าจัดวัชพืชในช่วง 1-4 เดือนแรกหลังการปลูก
อ้อย (3) เมื่อพบอ้อยถูกท่าลายจากเชื้อโรค ควรขุดท่าลายต้นที่เป็นโรค และ(4) มีการระบายน้่าออก
จากแปลงปลูกอ้อยเมื่อมีฝนตกหนักในช่วง 2 เดือน และมีการยอมรับในระดับบางครั้ง 6 ประเด็น
ได้แก่ (1) ไม่ควรมีน้่าขังหลังจากการให้ปุ๋ย หากมีควรมีการระบายน้่าออก (2) ในการปลูกอ้อยในพื้นที่
ที่เป็นดินร่วนปนทราย ควรให้ปุ๋ยครั้งแรก สูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่
โดยรองก้นร่องพร้อมปลูก (3) ระยะเริ่มปลูกควรให้น้่าตามร่องทันที (4) เมื่ออ้อยอายุ 6-10 เดือน ไม่
ควรให้อ้อยขาดน้่าเกิน 30 วัน (5) เมื่อตัดแต่งตออ้อยเสร็จแล้วควรมีการให้น้่าทันที และ (6) ในการ
ปลูกอ้อยในพื้นที่ที่เป็นดินร่วน หรือดินร่วนเหนียว ควรให้ปุ๋ยครั้งแรก สูตร 16-8-8 อัตรา 35 กิโลกรัม
ต่อไร่
4. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตอ้อยของเกษตรกร
ปัญหาในการผลิตอ้อยของเกษตรกร พบว่ามีระดับความรุนแรงของปัญหาระดับปาน
กลางในภาพรวม โดยเกษตรกรมีปัญหาในระดับมาก ใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านปัญหาอื่น ๆ และด้านการ
เลือกและการเตรียมพันธุ์อ้อย มีปัญหาระดับปานกลางใน 2 ด้านได้แก่ ด้านการเตรียมดิน และด้าน
การดูแลรั กษา และมีปัญหาระดับน้อยใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการเก็บเกี่ยวและด้านการปลู ก เมื่อ
พิจารณาระดับความรุนแรงของปัญหาเป็นรายประเด็นพบว่าเกษตรกรมีปัญหาระดับมากที่สุด ใน 3
ประเด็น ได้แก่ (1) ราคาผลผลิตต่่า (2) ปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่า และ(3) ประสบภัยธรรมชาติ เช่น ภัย
แล้ง น้่าท่วม เกษตรกรมีปัญหาระดับมากใน 4 ประเด็น ได้แก่ (1) ขาดแคลนพันธุ์อ้อยคุณภาพดี (2)
ท่อนพันธุ์อ้อยราคาแพง (3) มีโรคอ้อยและแมลงศัตรูพืชติดมากั บท่อนพันธุ์อ้อย และ (4) อ้อยขาดน้่า
ติดต่อกันเกิน 20 วัน ในช่วงอายุ 1 – 6 เดือน
ข้อเสนอแนะในการผลิตอ้อยของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรมีระดับความเห็นด้วยกับ
ข้อเสนอแนะในการการผลิตอ้อยในภาพรวมระดับมาก โดยมีความเห็นด้วยกับข้อแนะระดับมากที่สุด
ด้านการเก็บเกี่ย ว และเห็ น ด้ว ยกับข้อเสนอแนะระดับมากใน 5 ด้าน เรียงล่ าดับจากมากไปน้อย
ได้แก่ (1) การดูแลรักษา (2) ด้านอื่น ๆ (3) การเตรีย มดิน (4) การปลูก และ(5) การเลือกและเตรียม
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พันธุ์อ้อย เมื่อพิจารณาระดับความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะเป็นรายประเด็นพบว่าเกษตรกรเห็นด้วย
กับข้อเสนอแนะระดับมากที่สุดใน 4 ประเด็น ได้แก่ (1) เมื่อมีชั้นดินดานเกษตรกรควรไถระเบิดดิน
ดาน (2) เมื่อพบอ้อยถูกท่าลายจากเชื้อโรค เกษตรกรควรขุดท่าลายต้นที่เป็นโรค (3) เกษตรกรควร
เก็บเกี่ย วอ้อยที่มีอายุระหว่าง 10-14 เดือน และ(4) โรงงานน้่าตาลควรช่วยวางแผนการผลิตของ
เกษตรกร เพื่อให้ผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของโรงงาน เกษตรกรเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ
ระดับมากใน 9 ประเด็น ได้แก่ (1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรควรสนับสนุนและให้ค่าแนะน่าแก่
เกษตรกรในการจัดหาแหล่งอ้อยพันธุ์ดี (2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรควรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก
พืชบ่ารุงดิน เช่น พืชตระกูลถั่ว ปอเทือง ฯลฯ สลับกับการปลูกอ้อย (3) ส่านักงานเกษตรจังหวัดและ
โรงงานน้่าตาล ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ดิน และการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องแก่เกษตรกร
(4) ส่านั กงานเกษตรจังหวัด และโรงงานน้่าตาลควรมีการจัดอบรมด้านเทคโนโลยีการผลิตให้ แก่
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง (5) ส่านักงานเกษตรจังหวัดควรมีการน่าเกษตรกรไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
ผลิตอ้อยที่ประสบความส่าเร็จ (6) ส่านักงานเกษตรจังหวัดและโรงงานน้่าตาลควรจัดอบรมให้ความรู้
แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการป้องกันและก่าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช (7) ส่านักงานเกษตรจังหวัด และ
โรงงานน้่าตาลควรรณรงค์ให้เกษตรกรงดเผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว เพื่อลดการสูญเสียน้่าหนักแล ะ
คุณภาพความหวาน (8) เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มเกษตรกรในการผลิตอ้อย และ (9) เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรควรติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลวิจั ย เรื่ อ งการยอมรั บ เทคโนโลยี ก ารผลิ ตอ้ อยของเกษตรกรในจั งหวั ดอุ ตรดิต ถ์ น่า ไป
อภิปรายผลได้ ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 50.61 ปี จบ
การศึกษาระดับระดับประถมศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพศชายในช่วงอายุนี้จะได้รับการศึกษาภาค
บังคับ คือระดับประถมศึกษา และเป็นช่วงอายุที่เพศชายจะมีบทบาทในฐานะผู้น่าครอบครัวที่มีหน้าที่
หลักในการท่ามาหาเลี้ยงครอบครัว และประกอบกับการปลูกอ้อยมีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงาน
และเครื่องจักรกลทางการเกษตรค่อนข้างมากสอดคล้องกับ สมควร ไชยมหา (2551,น.58) ศึกษา
เรื่องการยอมรับเทคโนโลยีการบ่ารุงปฏิบัติรักษาอ้อยตอหลังการตัดของเกษตรกร ต่าบลหนองพิกุล
อ่าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 53.3 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น และยังสอดคล้ องกับ เสาวนุช ศรีว รขันธ์ (2553,น.59) ศึกษาการผลิ ตอ้อย
โรงงานและความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกรในอ่าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 49.9 ปี และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา
เกษตรกรส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.63 คน ส่วนใหญ่เป็นสมาชิก
สถาบันเกษตรกร มีจ่านวนแรงงานด้านการเกษตรในครัวเรือน เฉลี่ย 2.22 ราย เนื่องจาก ในปี 2504
รัฐบาลมีประกาศนโยบายวางแผนครอบครัวแห่งชาติ จ่านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยจึงอยู่ที่ประมาณ
3 -5 คน และเกษตรกรเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกรเนื่องจากสามารถเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของ
รัฐบาลได้ สอดคล้องกับ วิรมณ ปรางทอง ( 2556,น.48-53) ท่าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
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ปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกรในอ่าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สมรส
แล้ ว มีส มาชิกในครั ว เรื อนเฉลี่ ย 3.81 คน เกือบทั้งหมดเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร มีจ่านวน
แรงงานด้านการเกษตรในครัวเรือน เฉลี่ย 2.21 ราย
เกษตรกรส่ ว นใหญ่เป็ น สมาชิ กกลุ่ ม ลู กค้ าธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
(ธ.ก.ส.) เกษตรกรทั้งหมดได้รับการฝึกอบรมด้านการปลูกอ้อย และได้รับข้ อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่
จากโรงงานน้่าตาล เนื่ องจากเกษตรกรส่ว นใหญ่ได้รับการสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตและแหล่ ง
เงินทุนจากโรงงานน้่าตาล และ ธ.ก.ส. ซึ่งสอดคล้องกับ ปัญญา สีหาฤทธิ์ ( 2556, น.39-44) ศึกษา
การใช้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาโรงงานน้่าตาลสระบุรี พบว่า
เกษตรเป็นสมาชิก กลุ่ม ธ.ก.ส. ได้รับการอบรม สัมมนา และประชุม ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องอ้อย
จากเจ้าหน้าที่โรงงานน้่าตาลสระบุรี
เกษตรกรมีพื้นที่ท่าการเกษตรเฉลี่ย 56.55 ไร่ รายได้จากการปลูกอ้อยต่อพื้นที่ทั้งหมดในรอบ
ปี 2558 เฉลี่ย 229,081.54 บาท มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการท่านาต่อพื้นที่ทั้งหมด
ในรอบปี 2558 ซึ่งการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยเชิงความคิดเห็นของเกษตรกรในภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ การยอมรั บ มาก สอดคล้ อ งกั บ ไพบู ล ย์ สุ ท ธสุ ภ า (2525,น 15-16) กล่ า วว่ า การยอมรั บ
นวัตกรรมเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับลักษณะของเกษตรกรในการยอมรับนวัตกรรม เกษตรกรมีแนวโน้มที่จะ
ยอมรับนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว ถ้าเกษตรกรมีขนาดฟาร์มที่ใหญ่ รายได้สูง สถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมสูง และยังสอดคล้องกับ บุญสม วราเอกศิริ (2526,น.162) เสนอว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับหรือไม่ยอมรับ เช่น ขนาดของพื้นที่ท่ากิน เกษตรกรที่มีพื้นที่ท่ากินขนาดใหญ่สามารถยอมรับ
นวัตกรรมได้ง่ายกว่า และการศึกษาด้านการเกษตรของบุตรหลาน จะมีผ ลต่อการสนับสนุนและ
ยอมรับนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางการเกษตร และสอดคล้องกับ ดิเรก ฤกษ์ หร่าย (2527,น.59) เสนอสิ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีทางการเกษตรมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น พื้นฐานทางเศรษฐกิจ
เกษตรกรที่มีกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินมากกว่า มีรายได้มากกว่ามีทรัพยากรที่จ่าเป็นในการผลิตมากกว่า
มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ่าเป็นในการผลิตมากกว่า มีแนวโน้มที่จะยอมรับการเปลี่ ยนแปลงเร็วกว่าและ
มากกว่าเกษตรกรที่มีน้อยกว่าและพื้นฐานในการติดต่อสื่อสารของเกษตรกร ประสิทธิภาพในการฟัง
การพูดการอ่านและการเขียน รวมทั้งความคิดที่มีเหตุผลเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการยอมรับมากขึ้น
รายได้และรายจ่ายจากการทานาและการปลูกอ้อยในรอบปี 2558
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีรายได้จากการท่านาเฉลี่ย 40,561.67 บาท มีรายจ่ายเฉลี่ย
67,440.19 บาท เกษตรกรขาดทุนจากการท่านา 26,878.52 บาท และรายได้จากการปลูกอ้อยเฉลี่ย
229,081.54 บาท มี ร ายจ่ า ยเฉลี่ ย 130,406.95 บาท เกษตรกรมี ก่ า ไรจากการปลู ก อ้ อ ยเฉลี่ ย
98,674.59 บาท และเมื่อน่ าผลก่าไรจากการปลู กอ้อยเฉลี่ ยหารด้ว ยพื้นที่ปลูกอ้อยเฉลี่ย จ่านวน
36.63 ไร่ พบว่าเกษตรกรมีก่าไรเฉลี่ยต่อไร่ 2,693.82 บาท จะเห็นได้ว่าเกษตรกรมีก่าไรจากการปลูก
อ้อยและขาดทุนจากการปลูกข้าวจึงเป็นไปได้ว่ารายได้จากการปลูกอ้อยมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
การผลิตอ้อยของเกษตรกร
ต้นทุนการทานาและการปลูกอ้อยต่อไร่ ปี 2558
จากการศึกษาต้นทุนการท่านาของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ส่านักงานเกษตรจังหวัด
อุตรดิตถ์ ,2558) พบว่าต้น ทุน การท่านาปี 2558 เท่ากับ 4,955.46 บาทต่อไร่ และมีผ ลผลิตเฉลี่ ย
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เท่ากับ 566 กิโลกรัมต่อไร่ และราคาผลผลิตข้าวที่ขายได้ในรอบปี 2558 เฉลี่ย เท่ากับ 6.61 บาท
ต่อไร่ พบว่าเกษตรกรมี ร ายได้จ ากการท่านา 3,741.26 บาทต่ อไร่ และต้นทุน จากการปลู กอ้อ ย
ปี 2558 เท่ากับ 9,968.10 บาทต่อไร่ และมีผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 6.56 ตันต่อไร่ และราคาผลผลิ ตอ้อย
ที่ขายได้ในรอบปี 2558 เฉลี่ย เท่ากับ 861.68 บาทต่อตัน พบว่าเกษตรกรมีรายได้ จากการปลูกอ้อย
5,652.62บาทต่อไร่ แต่เนื่องจากว่า อ้อยเป็นพืชที่เมื่อปลูกครั้งหนึ่งแล้ว สามารถตัดหรือเก็บเกี่ยวได้
หลายครั้ ง เมื่อเปรี ย บเทีย บกับ การปลู กข้าว จึงควรมีการส่ งเสริมให้ เกษตรกรปลู กอ้อยในพื้นที่ที่
เหมาะสมทดแทนการปลูกข้าวเนื่องจากมีผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่า
ระดับการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรจากแหล่งต่าง ๆ ของเกษตรกร พบว่าเกษตรกร
ได้รับความรู้ในภาพรวมระดับปานกลาง และสื่อแต่ละแหล่งรวม 3 แหล่ง เรียงล่าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อมวลชน และสื่อกิจกรรม
1) สื่อบุคคล พบว่าเกษตรกรได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่จากโรงงานน้่าตาลในระดับมาก
ที่สุด เนื่องจากเกษตรกรมีการท่าสัญ ญาซื้อขายกับ โรงงานน้่าตาล และโรงงานน้่าตาลมีเจ้าหน้าที่
ติดตามดูแลลูกไร่ใน มีกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรให้เกษตรกรส่าหรับเกษตรกรที่ไม่เคยเข้าร่วมการ
อบรมการปลู ก อ้ อ ย รวมถึ ง โรงงานน้่ า ตาลเป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น ของเกษตรกรด้ ว ย จึ ง มี ก ารติ ด ต่ อ
ประสานงานกับเกษตรกรสม่่าเสมอ
2) สื่อมวลชน พบว่าเกษตรกรได้รับข่าวสารจากแผ่นพับและวารสารทางการเกษตรใน
ระดับมากเนื่องจากเกษตรกรได้รับการสนั บสนุนวารสารและแผ่นพับจากหน่วยงานภาครัฐ สมาคม
ชาวไร่อ้อย และโรงงานน้่าตาล และเกษตรกรได้รับข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต ในระดับน้อยเนื่องจาก
เกษตรกรส่ว นใหญ่มีอายุ เฉลี่ ย 50.61 ปี และมีการศึกษาระดับประถมศึกษา ซึ่งไม่ถนัดในการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่จึงไม่นิยมใช้อินเตอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
3) สื่อกิจกรรม พบว่าเกษตรกรได้รับข่าวสารจากการประชุมมากเนื่องจากเกษตรกรจะมี
การประชุมกลุ่มย่อยและโรงงานน้่าตาลจะมีการเรียกประชุมลูกไร่ประจ่าปี
ตอนที่ 2 ความรู้ในการผลิตอ้อยของเกษตรกร
จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมี ความรู้ในการผลิตอ้อยในระดับมาก เนื่องจากเกษตรกรได้รับ
การอบรมเกี่ยวกับการผลิตอ้อยในด้านต่าง ๆ จากส่านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์และโรงงานน้่าตาล
และเกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกอ้อยเฉลี่ย 11 ปี จึงท่าให้เกษตรกรมีความรู้มาก แต่พบว่ามี
ประเด็นที่เกษตรกรตอบค่าถามถูกต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ใน 4 ประเด็น ได้แก่ (1) โรคใบ
ขาวในอ้อยมีเพลี้ยกระโดดสีน้่าตาลเป็นพาหะ ซึ่งข้อนี้ไม่ถูกต้องเนื่องจากโรคใบขาวในอ้อยมีเพลี้ย
จักจั่นสีน้่าตาลเป็นพาหะอาจเนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถจ่าแนกชนิดของแมลงศัตรูพืชได้ (2) ไม่ควร
ไถพรวนดินจนละเอียดเป็นฝุ่น เพราะเมื่อถูกฝนหรือมีการให้น้่า จะถูกชะล้างลงไปอุดอยู่ตามช่องว่าง
ระหว่างเม็ดดินท่าให้การระบายน้่าและอากาศไม่ดี เนื่องจากเกษตรกรนิยมการจ้างไถพรวนดินและ
ไม่ได้ตระหนักว่าการไถพรวนดินจนละเอียดท่าให้โครงสร้างของดินเสียหายได้ง่าย (3) อ้อยที่ขาด
โพแทสเซียมจะท่าให้ใบมีสีเขียวอมเหลืองการเจริญเติบโตลดลงแตกกอน้อย ซึ่งข้อนี้ไม่ถูกต้องและตาม
หลักวิชาการแล้วอ้อยที่ขาดไนโตรเจนคือสาเหตุที่ท่าให้ใบมีสีเขียวอมเหลืองการเจริญเติบโตลดลงแตก
กอน้อย อาจเนื่องจากเกษตรกรไม่มีความรู้ เกี่ยวกับลักษณะอาการของพืชเมื่อขาดธาตุอาหารแต่ละ
ชนิ ด และ(4) อ้ อยที่ตั ดโดยเครื่ อ งเก็บ เกี่ ยวต้อ งส่ ง เข้ าโรงงานภายใน 1-2 วั น ซึ่ง ข้อ นี้ไ ม่ถู กต้ อ ง
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เนื่องจากอ้อยที่ตัดโดยเครื่องเก็บเกี่ยวต้องส่งเข้าโรงงานภายใน 24 ชั่วโมงเพราะเมื่อทิ้งอ้อยไว้ในไร่จะ
ท่าให้ผลผลิตอ้อยมีปริมาณน้่าตาลลดลง และเนื่องจากเกษตรกรจะได้รับโควตาจากโรงงานน้่าตาลจึง
ต้องรีบเก็บเกี่ยวอ้อยส่งโรงงานให้ทันเวลาที่ก่าหนด ซึ่งเกษตรกรนิยมตัดอ้อยด้วยเครื่ องเก็บเกี่ยวและ
เมื่อตัดเสร็จก็จะส่งอ้อยเข้าโรงงานในวันเดียวกัน ท่าให้เกษตรกรอาจไม่ได้สนใจระยะเวลาในการส่ง
อ้อยเข้าโรงงานจึงตอบค่าถามข้อนี้ผิด จากผลการศึกษาดังกล่าวจึงควรมีการอบรมให้ความรู้เกษตรกร
โดยเน้นในประเด็นที่เกษตรกรขาดความรู้ต่อไป
ตอนที่ 3 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกร
จากผลการศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์
มีประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เกษตรกรยอมรับเชิงความคิดเห็นและน่าไปปฏิบัติ
ดังนี้
1) การเลือกและการเตรียมพันธุ์อ้อย
1.1 การน่าท่อนพันธุ์ชุบน้่าร้อน 50 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง หรือ 52 องศาเซลเซียส
30 นาที เพื่อป้องกันการระบาดของโรคใบขาวและโรคกอตระไคร้ เกษตรกรยอมรับเชิงความคิดเห็น
ระดับมาก แต่มีการยอมรับน่าไปปฏิบัติระดับบางครั้ง เนื่องจากเกษตรกรมีพื้นที่ในการปลูกอ้อยมาก
และขั้นตอนในการแช่ท่อนพันธุ์ค่อนข้างยุ่งยาก ใช้เวลานาน รวมถึงต้องใช้อุปกรณ์ส่าหรับการแช่ท่อน
พันธุ์มาก
1.2 เก็บพันธุ์อ้อยไว้ใช้เองเพื่อลดต้นทุนการซื้อพันธุ์อ้อย เกษตรกรยอมรับเชิงความ
คิดเห็ น ระดับ มากที่สุ ด แต่ มีการยอมรับน่ าไปปฏิบัติ ระดับ บางครั้ง เนื่อ งจากเกษตรกรที่เข้ าร่ว ม
โครงการพัฒนาผลผลิตการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้น ที่ที่เหมาะสม
ได้รับการสนับสนุนท่อนพันธุ์อ้อย (อ้อยสะอาด) จากโรงงานน้่าตาล
2) การเตรียมดิน
2.1 หว่านพืชบ่ารุงดิน เช่น พืชตระกูลถั่ว ปอเทือง แล้วไถกลบในระยะออกดอก
ร้อยละ 50 หรือเริ่มติดฝัก เกษตรกรมีการยอมรับน่าไปปฏิบัติเชิงความคิดเห็นระดับมาก แต่มีการ
ยอมรับน่าไปปฏิบัติระดับบางครั้ง เนื่องจากเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว และปอเทืองค่อนข้างหายาก และ
มีราคาสูง และการไถกลบท่าให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตสูง
2.2 ใช้ไถจานสลับกับไถหัวหมูเพื่อป้องกันการเกิดชั้นดินดาน เกษตรกรมีการยอมรับ
น่าไปปฏิบัติเชิงความคิดเห็นระดับมาก แต่มีการยอมรับน่าไปปฏิบัติระดับบางครั้ง เนื่องจากการใช้ไถ
หัวหมูท่าให้ใช้เวลาในการไถนาน และหากจะไถต้องมีค่าจ้างไถเพิ่มขึ้น ท่าให้ต้นทุนการผลิตสูง
3) การปลูก
3.1 กรณีปลูกอ้อยโดยการใช้แรงงานคน จะใช้การยกร่อ งปลูกระยะห่างระหว่างร่อง
1-1.5 เมตร เกษตรกรมีการยอมรับน่าไปปฏิบัติเชิงความคิดเห็นระดับมาก แต่มีการยอมรับน่าไป
ปฏิบัติระดับบางครั้ง เนื่องจากปัจจุบันขาดแคลนแรงงานคน เกษตรกรจึงนิยมใช้รถปลูกอ้อยทดแทน
การใช้แรงงานคนปลูก
3.2 กรณีป ลูกอ้อยโดยใช้แรงงานคน จะวางท่อนพั นธุ์เป็นแถวคู่ สลั บโคน-ปลาย
ระยะในแถวคู่ 30-50 เซนติ เมตร เกษตรกรมีการยอมรับน่าไปปฏิบัติเชิง ความคิดเห็ นระดับมาก
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แต่มีการยอมรับน่าไปปฏิบัติระดับบางครั้ง เนื่องจากปัจจุบันขาดแคลนแรงงานคน เกษตรกรจึงนิยมใช้
รถปลูกอ้อยทดแทนการใช้แรงงานคนปลูก
4) การดูแลรักษา
4.1 ระยะเริ่มปลูกควรให้น้่าตามร่องทันที เกษตรกรมีการยอมรับน่าไปปฏิบั ติเชิง
ความคิดเห็นระดับมากที่สุดแต่มีการยอมรับน่าไปปฏิบัติระดับบางครั้ง เนื่องจากพื้นที่ปลูกอ้อยของ
เกษตรกรส่ วนใหญ่อยู่ ในเขตอาศัย น้่าฝน และมักปลู กในช่ว งเดือนตุล าคม ถึง ธันวาคมโดยอาศัย
ความชื้นในดิน
4.2 เมื่อ อ้อยอายุ 6-10 เดือ น ไม่ควรให้ อ้อ ยขาดน้่ าเกิ น 30 วัน เกษตรกรมี การ
ยอมรั บ น่ า ไปปฏิบั ติ เชิ ง ความคิ ดเห็ นระดั บ มากที่สุ ด แต่มี ก ารยอมรับ น่ าไปปฏิ บัติ ร ะดั บบางครั้ ง
เนื่องจากเกษตรกรปลูกอ้อยในช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม เมื่ออ้อยอายุประมาณ 6 เดือนจะเข้าสู่
ช่วงฤดูแล้งซึ่งอาจท่าให้เกษตรกรไม่สามารถให้น้่าอ้อยได้
4.3 เมื่อตัดแต่งอ้อยเสร็จแล้ ว ควรมีการให้ น้่าทันที เกษตรกรมีการยอมรับน่าไป
ปฏิบัติเชิงความคิดเห็นระดับมากแต่มีการยอมรับน่าไปปฏิบัติระดับบางครั้ง เนื่องจากมีความยุ่งยาก
และไม่มีระบบการจัดการน้่าที่ดี
4.4 ไม่ควรมีน้่าขังหลังจากการให้ปุ๋ย หากมีควรมีการระบายน้่าออก เกษตรกรมีการ
ยอมรับน่าไปปฏิบัติเชิงความคิดเห็นระดับมาก แต่มีการยอมรับน่าไปปฏิบัติระดับบางครั้ง เนื่องจาก
เกษตรกรไม่มีระบบการจัดการน้่าที่ดี
5) การเก็บเกี่ยว พบว่าในประเด็น ตัดแต่งอ้อยทันทีภ ายใน 15 วันหลั งการเก็บเกี่ยว
เกษตรกรมีการยอมรับน่ าไปปฏิบัติเชิงความคิดเห็นระดับมาก แต่มีการยอมรับน่าไปปฏิบัติระดับ
บางครั้ง เนื่องจากเกษตรกรมีพื้นที่ในการปลูกอ้อยมาก การตัดแต่งอ้อยจ่าเป็นต้องใช้แรงงานจ่านวน
มาก ท่าให้มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตอ้อย
1) ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตอ้อย
จากการศึ ก ษา พบว่ า เกษตรกรมี ร ะดั บ ความรุ น แรงของปั ญ หามากที่ สุ ด ได้ แ ก่
(1) ประสบภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้่าท่วม (2) ปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่า และ(3) ราคาผลผลิตต่่า
เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ่
เกิดภาวะภัยแล้ง ท่าให้เกิดฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ท่าให้ปริมาณผลผลิตอ้อยต่อไร่ต่า
และผลผลิตอ้อยไม่มีคุณภาพ เปอร์เซ็นต์ความหวานต่่าจึงท่าให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาต่่า
และจากการเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยี การผลิตอ้อยของเกษตรกรเชิงความคิดเห็นและการ
น่าไปปฏิบัติของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีเชิงความคิดเห็นในระดับ มากถึงมาก
ที่สุดแต่ไม่น่าไปปฏิบัติ ในประเด็นที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิต เช่น เกษตรกรยอมรับเชิง
ความคิดเห็นระดับมากที่สุดในการไถระเบิดดินดาน ระดับมากในการน่าท่อนพันธุ์ชุบน้่าร้อนก่อนปลูก
แต่มีการน่าไปปฏิบัติเพียงบางครั้งเท่านั้น
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2) ข้อเสนอแนะในการผลิตอ้อย
จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีระดับความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ (1) เมื่อมีชั้นดินดานเกษตรกรควรไถระเบิดดินดาน (2) เมื่อพบอ้อยถูกท่าลายจากเชื้อโรค
เกษตรกรควรขุ ดท่าลายต้น ที่เ ป็ น โรค (3) เกษตรกรควรเก็บเกี่ยวอ้อ ยที่มีอายุ 10-14 เดื อน และ
(4) โรงงานน้่าตาลควรช่วยวางแผนการผลิตของเกษตรกรเพื่อให้ผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงงาน เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าการระเบิดชั้นดินดาน การขุดท่าลายต้นที่เป็นโรค เก็บเกี่ยวอ้อย
ที่มีอายุ 10-14 เดือน และการที่โรงงานน้่าตาลช่วยเกษตรกรวางแผนการผลิตจะท่าให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 หน่วยงานภาครัฐ
จากผลการศึกษาที่เกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยในภาพรวมระดับ
มาก จึงควรผลักดันนโยบายเกษตรกรรมในพื้นที่ที่เหมาะสม ( zoning) เช่น การปลูกอ้อยในพื้นที่ที่
เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
1.2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรภาครัฐและเอกชน
1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรภาครัฐและเอกชน ควรให้ความรู้เพิ่มเติมแก่
เกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตอ้อยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการไถพรวนดิน ความต้องการธาตุอาหารของ
อ้อย โรคและแมลงศัตรูอ้อย และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งอ้อยเข้าโรงงาน ซึ่งจากผลการศึกษาจะ
เห็นว่าเกษตรกรตอบค่าถามในประเด็นดังกล่าวได้คะแนนต่่ากว่าร้อยละ 50
2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรภาครัฐและเอกชน ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรในด้านการผลิตพันธุ์อ้อยสะอาด เพื่อให้เกษตรกรมีท่อนพันธุ์คุณภาพดีใช้ และลดต้นทุนการ
ผลิต
1.3 เกษตรกร
1) เมื่อมีชั้นดินดานเกษตรกรควรไถระเบิดดินดานเพื่อเป็นการปรับปรุงโครงสร้าง
ของดินให้ดีขึ้นและเป็นการลดต้นทุนในการให้ปุ๋ยแก่อ้อย
2) เกษตรกรควรเก็บเกี่ยวอ้อยที่มีอายุระหว่าง 10-14 เดือนเพื่อให้ได้อ้อยที่มี
คุณภาพและขายได้ในราคาดี
3) ควรหมั่นศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการเข้าศึกษาหาความรู้ในอินเทอร์เน็ต
เอกสารวิชาการ วิทยุ และตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบความส่าเร็จในการผลิตอ้อย
2. ข้อเสนอแนะในการทาการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่
ปลูกข้าวเป็นอ้อยเพื่อน่ามาใช้ประโยชน์ในการจัดท่าโครงการในครั้งต่อไป
2) ควรศึกษาเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการและเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
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3) ควรศึกษาเปรียบเทียบต้นทุน และรายได้ในการผลิตอ้อยและข้าวในสภาพพื้นที่
เดียวกัน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเปลี่ยนระบบการผลิต
4) ควรศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้ระหว่างแปลงอ้อยที่มีการไถระเบิดดินดานและ
แปลงที่ไม่มีการไถระเบิดดินดาน
5) ควรศึกษาเปรียบเทียบระดับความเสียหายและผลผลิตที่ได้ของการปลูกอ้อยที่มี
การแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกและไม่มีการแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก
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บทคัดย่อ
การวิ เคราะห์ ป ริ ม าณน้้ า มั น และไขมั น ด้ ว ยเทคนิ ค โครมาโตรกราฟี แ บบ Thin-Layer
Chromatography/Flame Ionization Detection analyzer (TLC/FID) สามารถท้ าได้ เร็ว กว่าวิ ธี
สกั ด ด้ ว ยซอกเลต หากสามารถใช้ แ ทนกั น ได้ จ ะช่ ว ยให้ ก ารวิเคราะห์ น้ าเสี ย สะดวกขึ้ น มาก จาก
การศึกษาตัวอย่างน้้าเสียสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นของน้้ามันปาล์ม 0.25, 0.5, 1 และ 2 % (น้้าหนัก
ต่อปริมาตร) พบว่า ค่าเฉลี่ยของน้้าหนักของน้้ามันปาล์มที่วิเคราะห์ได้จากเทคนิคโครมาโตรกราฟี
แบบ TLC/FID เท่ า กั บ 15.35 ± 0.042, 34.35 ± 0.137, 65.13 ± 0.122 และ 142.88 ± 0.339
มก./10 มล. ตามล้าดับ ความคลาดเคลื่อนจากน้้าหนักน้้ามันปาล์มในน้้าเสีย เท่ากับ 39.08, 32.12,
35.06 และ 28.77 % การวิเคราะห์ปริมาณน้้ามันปาล์มด้วยเทคนิค TLC/FID ก้าลังปรับปรุงให้ดีขึ้น
ค้าส้าคัญ : น้้าเสีย น้้ามันและไขมัน FOG ซอกเลต TLC/FID
ABSTRACT
Quantitative analysis of oils and fats by Thin-Layer Chromatography/Flame
Ionization Detection analyzer (TLC/FID) is faster than Soxhlet extraction method. This
study intends to test the possibility of using TLD/FID instead of Soxhlet extraction
method. Synthetic wastewaters contained 0.25, 0.5, 1 and 2 percent of palm oil were
analyzed by TLD/FID. The results of 15.35 ± 0.042, 34.35 ± 0.137, 65.13 ± 0.122 and
142.88 ± 0.339 mg palm oil/10 ml were obtained from 0.25, 0.5, 1 and 2 percent of
palm oil respectively. The deviations were 39.08, 32.12, 35.06 and 28.77 percent. The
improvement of using TLC/FID for palm oil quantitation is undertaking.
Keywords: Wastewater, Oils and Fats, FOG, Soxhlet, TLC/FID
บทน้า
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น้้าเสียชุมชน ถือเป็นปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเมือง องค์ประกอบส่วนใหญ่ของน้้าเสีย ชุมชน
คือ สารอินทรีย์และสารอนิ นทรีย์ที่เป็นของเสียที่ไม่มีพิษ รวมถึงจุลินทรีย์ก่อโรคด้วย (เบญจภรณ์
ประภักดี, 2551) มีสิ่งเจือปน เช่น น้้ามันและไขมัน ที่มีปริมาณร้อยละ 10 ของปริมาณสารอินทรีย์
ทั้งหมด (กรมควบคุมมลพิษ, 2546)
น้้ า มั น และไขมั น (Fat, Oil and Grease : FOG) จั ด เป็ น ดั ช นี คุ ณ ภาพน้้ า ที่ ส้ า คั ญ ซึ่ ง
มาตรฐานคุณภาพน้้าทิ้งจากอาคารประเภท ก ก้าหนดไว้ว่าต้องมีค่าน้้ามันและไขมันไม่เกิ น 20 ppm
การวิเคราะห์ ปริมาณน้้ ามัน และไขมัน ในน้้าต้องใช้วิธีการมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ น้ามันและ
ไขมั น มี ด้ ว ยกั น 3 วิ ธี ได้ แ ก่ วิ ธี Partition - gravimetric, วิ ธี Partition – infrared และ วิ ธี
Soxhlet ซึ่งวิธี Partition – gravimetric และ วิธี Partition – infrared เหมาะส้าหรับตัวอย่างเป็น
ไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยได้ และตัวอย่างที่มีน้ามันและไขมันความเข้มข้นต่้า คือ น้อยกว่า 10 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ส่วนวิธี soxhlet เป็นวิธีที่เหมาะสมกับตัวอย่างที่เป็นของแข็ง และสลัดจ์ รวมถึงน้้าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน ซึ่งมีปริมาณน้้ามันและไขมันสูงกว่า 1 ppm (มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ และ
มั่นรักษ์ ตัณฑุลเวศม์, 2551) วิธีนี้มีขั้นตอนใช้เวลาในการวิเคราะห์นานถึง 4 ชั่วโมงต่อหนึ่งตัวอย่าง
และใช้วัสดุและสารเคมีค่อนข้างมาก อีกทั้ง หลังจากการวิเคราะห์จะเหลือของเสีย ที่เป็นตัวท้าละลาย
อินทรีย์ ซึ่งเป็นพิษต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม (APHA, AWWA, และ WPCF, 2012) นอกจากวิธี
มาตรฐานข้างต้นแล้วยังมีวิธีวิเคราะห์ปริมาณน้้ามัน วิธีอื่น นั่นคือ เทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ ThinLayer Chromatography/Flame Ionization Detection analyzer (TLC/FID) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้เวลา
ในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้้าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวิธี soxhlet การศึกษาครั้งนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาว่า การวิเคราะห์ปริมาณน้้ามันและไขมันด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ ThinLayer Chromatography/Flame Ionization Detection analyzer (TLC/FID) มี ค วามแม่ น ย้ า
มากพอที่จะใช้แทนวิ ธีสกัดด้วยซอกเลตหรือไม่ โดยใช้น้ามัน ปาล์มโอเลอิน (food grade) ซึ่งปกติมี
ความหนาแน่ น เท่ า กั บ 08969-0.8977 ที่ 40 องศาเซลเซี ย ส (Siew และคณะ, 1992: อ้ า งถึ งใน
Frank, 2002) น้้ามันปาล์มมีน้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 847.3 กรัมต่อโมล (Baroutian และคณะ, 2009)
และมีความหนืดที่ 40 และ 60 องศาเซลเซียส เท่ากับ 37 และ 19 mPa ตามล้าดับ (Wiley, 2007)
เป็นตัวอย่างเนื่องจากเป็นน้้ามันที่ใช้ทั่วไปในครัวเรือนและอุตสาหกรรมอาหาร
วิธีการวิจัย
การเตรียมตัวอย่างน้าเสียสังเคราะห์
เตรียมตัวอย่างน้้าเสียสังเคราะห์ 10 มิลลิลิตร ที่มีความเข้มข้นของน้้ามัน 0.25, 0.5, 1 และ
2 เปอร์เซ็นต์ (น้้าหนักต่อปริมาตร) โดยเตรียมแต่ละความเข้มข้นของน้้ามัน ทั้งหมด 3 ซ้้า มีค่าเฉลี่ย
น้้าหนักของน้้ามันปาล์มในน้้าเสีย ส้าหรับวิเคราะห์น้ามันและไขมันด้วยวิธีซอกเลต เท่ากับ 25.20 ±
0.01, 50.60 ± 0.02 , 100.30 ± 0.03 และ 200.60 ± 0.02 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร ส่ ว นมี
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น้้าหนักของน้้ามันปาล์มในน้้าเสียส้าหรับวิเคราะห์น้ามันและไขมันด้ว ยเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ
TLC/FID เท่ากับ 25.20, 50.06, 100.50 และ 200.60 มิลลิกรัมต่อ 10 มิลลิลิตร
การวิเคราะห์น้ามันและไขมันด้วยวิธีซอกเลต (มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ และมั่นรักษ์ ตัณฑุลเวศม์, 2551)
น้ าตั วอย่ างน้้ าเสี ย สั งเคราะห์ ม าปรับ ค่าพี เอชให้ ได้น้ อยกว่า 2 ด้ วยกรดเกลื อเข้ม ข้น วาง
กระดาษกรองเบอร์ 40 ไว้ ใ นกรวยบุ ค เนอร์ บ น Suction Flask แล้ ว กรองสารแขวนลอย
Diatomaceous Silica ความเข้มข้น 10 กรัมต่อลิตร ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ใช้เครื่องดูดสุญญากาศ
ดูดน้้าออกแล้วล้างด้วยน้้ากลั่น 1 ลิตร หลังจากดูดน้้าออกจาก Diatomaceous Silica จนแห้งแล้ว
กรองตัวอย่างน้้าเสีย 10 มิลลิลิตร จากนั้นคีบกระดาษกรองดังกล่าว ไปวางบนกระดาษกรองเบอร์ 1
ใช้ส้ าลี ชุ บ เฮกเซน เช็ ด น้้ ามั น ที่ อ าจมี ติ ด อยู่ ในกรวยบุ ค เนอร์ ออกให้ ห มด แล้ ว น้ าส้ าลี นั้ น ใส่ ไว้ใน
กระดาษกรองเบอร์ 1 เช่นเดียวกัน แล้วน้าไปอบให้แห้ง ที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30
นาที และน้าใส่ในชุดซอกเลต สกัดโดยใช้เฮกเซน 200 มิลลิลิตร ซึ่งบรรจุอยู่ในขวดก้นกลม สกัดด้วย
อัตรา 20 รอบต่อชั่วโมง เป็นเวลา 4 ชั่วโมง น้าขวดก้นกลมไปกลั่นออกจนแห้งด้วยเครื่องกลั่นระเหย
สารแบบหมุน (Rotary Evapporator) ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จากนั้นปล่อยให้ขวดก้นกลม
เย็นลงในโถท้าแห้ง เป็นเวลา 30 นาที แล้วน้าไปชั่งน้้าหนัก น้าข้อมูลน้้าหนักที่ชั่งได้ (B) และน้้าหนัก
ขวดก้นกลมเปล่าก่อนสกัด (A) มาค้านวณหาค่าไขมันและน้้ามัน ดังต่อไปนี้
ไขมันและน้้ามัน (มิลลิกรัมต่อลิตร) =

(B - A) x 106
ปริมาตรตัวอย่างน้้าเสีย (มิลลิลิตร)

การวิเคราะห์ปริมาณน้ามันด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ Thin-Layer
Chromatography/Flame Ionization Detection analyzer (TLC/FID) (Tanaka, Itoh และ
Kaneko, 1981)
น้าตัวอย่างน้้าเสียสังเคราะห์ที่มีน้ามันปาล์มแต่ละความเข้มข้นได้น้าหนักน้้ามันปาล์มเท่ากับ
25.20, 50.06, 100.50 และ 200.60 มิลลิกรัม ไปสกัดด้วยคลอโรฟอร์ม 13 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน
เป็นเวลา 10 นาที แล้วปิเปตสารละลายชั้นคลอโรฟอร์ม 1 ไมโครลิตร จุดลงบนโครมารอด แต่ละ
ตัว อย่ างความเข้ มข้ น น้้ ามั น ปาล์ ม ตั ว อย่ างละ 3 ซ้้า และน้ าไปวิเคราะห์ ด้ ว ยเครื่อ ง Thin-Layer
Chromatography/Flame Ionization Detection analyzer (TLC/FID) โดยใช้คลอโรฟอร์ม 100
เปอร์เซ็นต์ เป็ น ตัวพา ให้ ตัวพาเคลื่อนที่เป็นระยะทาง 8 เซนติเมตร จากบริเวณจุดตัวอย่าง แล้ ว
เปลี่ยนตัวพาเป็นคลอโรฟอร์ม 70 มิลลิลิตร ที่มีเมทานอลผสมกับแอมโมเนีย ในอัตราส่วน 8 ต่อ 2
ปริมาตร 0.05 มิลลิลิตร ให้ตัวพาเคลื่อนที่ระยะทางทั้งหมด 10 เซนติเมตร จากบริเวณจุดตัวอย่างบน
แท่งโครมารอดแล้วน้าไปอบที่ อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที แล้วทิ้งให้แท่งโครมา
รอดเย็นตัวลงแล้วน้าไปสแกนด้วยเครื่อง IATROSCAN TLC-FID Analyzer (Japan) โดยใช้สภาวะใน
การวิเคราะห์ ดังนี้

154

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

อัตราความเร็วในการแสกน เท่ากับ 30 วินาทีต่อแท่งโครมารอด 1 แท่ง
อัตราการไหลของก๊าซไฮโดรเจน 160 มิลลิลิตรต่อนาที
อัตราการไหลของอากาศ 2.0 ลิตรต่อนาที
จากนั้นน้าพื้นที่ใต้กราฟไตรกลีเซอไรด์ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง TLC/FID ไปเทียบกับ
กราฟมาตรฐานน้้ ามั น ปาล์ ม เพื่ อ หาน้้ าหนั กน้้ ามั น ปาล์ ม ที่ วิเคราะห์ ได้ ค้านวณเปอร์เซ็ น ต์ ค วาม
คลาดเคลื่อนแล้ว เทียบกับเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของการวิเคราะห์ด้วยวิธีซอกเลตในแต่ละ
ความเข้มข้นของน้้ามันปาล์ม โดยถือว่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ (Ette
& Williams, 2007)
การค้านวณเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของน้าหนักน้ามันปาล์ม
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของน้้าหนักน้้ามันปาล์มที่วิเคราะห์ได้จากทั้งสองวิธี ค้านวณได้
ดังนี้
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
=
(a - b) x 100
a
โดยที่ a = น้้าหนักน้้ามันปาล์มในน้้าเสียที่เตรียมได้
b = น้้าหนักน้้ามันปาล์มที่วิเคราะห์ได้ในแต่ละวิธี
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์น้ามันและไขมันด้วยซอกเลต
ในแต่ละความเข้มข้นของน้้ามัน ได้ค่าเฉลี่ยของน้้าหนักของน้้ามันปาล์มในน้้าเสียและค่าเฉลี่ย
น้้ า หนั ก ของน้้ า มั น ปาล์ ม ที่ วิ เคราะห์ ด้ ว ยวิ ธี ซ อกเลตมี ค่ า ใกล้ เคี ย งกั น โดยพิ จ ารณาจากความ
คลาดเคลื่อนของน้้ า หนั กที่วิเคราะห์ได้กับน้้าหนักน้้ามันปาล์ มในน้้าเสีย เท่ากับ 1.98, 0.79, 5.88
และ 0.15 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ดังรูปที่ 1 และตารางที่ 1
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รูปที่ 1 น้้าหนักของน้้ามันปาล์มในน้้าเสีย และ น้้าหนักของน้้ามันปาล์มทีส่ กัดได้ด้วยวิธีซอกเลต
(มิลลิกรัมต่อน้้าเสีย 10 มิลลิลิตร)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของความเข้มข้นของน้้ามันปาล์มที่สกัดได้ด้วยซอกเลต
ความเข้มข้นน้ามัน
ปาล์มในน้าเสีย
(เปอร์เซ็นต์)

ค่าเฉลี่ยน้ามันปาล์ม
ในน้าเสีย
(มิลลิกรัม)
[a]

0.25
0.5
1
2

25.20 ± 0.01
50.60 ± 0.02
100.30 ± 0.03
200.60 ± 0.02

การวิเคราะห์น้ามันและไขมันด้วยซอกเลต
ค่าเฉลี่ยน้าหนัก
น้ามันปาล์ม
(มิลลิกรัม)
[b]
24.70 ± 0.06
51.00 ± 0.21
106.20 ± 0.47
200.30 ± 0.11

เปอร์เซ็นต์ความคลาด
เคลื่อนของน้าหนัก
น้ามันปาล์ม
[ (a-b)/a]*100
1.98
0.79
5.88
0.15

156

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

การวิเคราะห์ปริมาณน้ามันด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ Thin-Layer
Chromatography/Flame Ionization Detection analyzer (TLC/FID)
ค่าเฉลี่ยของน้้าหนักของน้้ามันปาล์มในน้้าเสียและค่าเฉลี่ยน้้าหนักของน้้ามันปาล์มที่วิเคราะห์
ได้จากเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ TLC/FID มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก อีกทั้งยังมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่มากอีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในการศึกษาครั้งนี้การวิเคราะห์ปริมาณน้้ามันด้วยเทคนิค
โครมาโตรกราฟี แ บบ TLC/FID นั้ น ยั งไม่ แ ม่ น ย้ ามากนั ก อี ก ทั้ ง น้้ า หนั ก ของน้้ ามั น ปาล์ ม มี ค วาม
คลาดเคลื่ อนจากน้้าหนักน้้ ามัน ปาล์มในน้้าเสีย ค่อนข้างมาก ซึ่งมีความคลาดเคลื่ อนของน้้า หนักที่
วิเคราะห์ได้กับน้้าหนักน้้ามันปาล์มในน้้าเสีย เท่ากับ 39.09, 31.38, 35.19 และ 28.77 เปอร์เซ็นต์
ตามล้าดับ ดังรูปที่ 2 และตารางที่ 2

รูปที่ 2 น้้าหนักของน้้ามันปาล์มในน้้าเสีย และ น้้าหนักของน้้ามันปาล์มที่วิเคราะห์ได้จากเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ TLC/FID (มิลลิกรัมต่อน้้าเสีย 10 มิลลิลติ ร)
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยน้้าหนักของน้้ามันปาล์มที่วิเคราะห์ได้จากเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ TLC/FID
ความเข้มข้นน้ามัน
ปาล์มในน้าเสีย
(เปอร์เซ็นต์)

ค่าเฉลี่ยน้ามันปาล์ม
ในน้าเสีย
(มิลลิกรัม)
[a]

0.25
0.5
1
2

25.20
50.06
100.50
200.60

การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟี
แบบ TLC/FID
ค่าเฉลี่ยน้าหนัก เปอร์เซ็นต์ความคลาด
น้ามันปาล์ม
เคลื่อนของน้าหนัก
(มิลลิกรัม)
น้ามันปาล์ม
[b]
[ (a-b)/a]*100
15.35 ± 0.042
39.09
34.35 ± 0.137
31.38
65.13 ± 0.122
35.19
142.88 ± 0.339
28.77

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาทั้งสองวิธีการวิเคราะห์ ความเข้มข้นของน้้ามันปาล์ม 0.25, 0.5, 1 และ 2
เปอร์เซ็นต์ (น้้าหนักต่อปริมาตร) พบว่า เทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ TLC/FID มีความคลาดเคลื่อน
จากน้้ า หนั ก น้้ า มั น ปาล์ ม ในน้้ า เสี ย ที่ ค่ อ นข้ า งมาก เท่ า กั บ 39.09, 31.38, 35.19 และ 28.77
เปอร์เซ็น ต์ ตามล้ าดับ ในขณะที่การวิเคราะห์ ด้วยซอกเลตมีความคลาดเคลื่ อนจากน้้าหนักน้้ามัน
ปาล์ ม ในน้้ าเสี ย ค่อนข้างน้ อย เท่ ากับ 1.98, 0.79, 5.88 และ 0.15 เปอร์เซ็น ต์ ตามล้ าดับ เมื่อน้ า
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ TLC/FID มาเทียบกับเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อนของการวิเคราะห์ด้วยซอกเลตในแต่ละความเข้มข้นแล้ว พบว่าทุกความเข้มข้นของน้้ามัน
ปาล์มมีค่าเกินกว่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ซึ่ง น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ท้าให้ยังไม่
สามารถน้าวิธีเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ TLC/FID มาใช้วิเคราะห์ปริมาณน้้ามันและไขมันแทนการ
วิเคราะห์ด้วยซอกเลตได้
เมื่ อ น้ าเปอร์ เซ็ น ต์ ค วามคลาดเคลื่ อ นมาพิ จ ารณาเป็ น ความแม่ น ย้ า ของน้้ าหนั ก น้้ ามั น ที่
วิเคราะห์ได้ของการวิเคราะห์ด้วยซอกเลต และเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ TLC/FID เท่ากับ 94.12
ถึง 99.85 เปอร์เซ็นต์ และ 60.91 ถึง 71.23 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ โดยผลการวิเคราะห์ด้วยซอกเลต
ที่ได้สอดคล้องกับ Bhuiya (2016) ที่อธิบายไว้ว่าการวิเคราะห์ปริมาณน้้ามันและไขมันด้วยซอกเลต
ซึ่งใช้เฮกเซนเป็นตัวท้าละลาย สามารถสกัดน้้ามันได้ 95-99 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ผลเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ TLC/FID ไม่สอดคล้องหรือไม่สามารถวิเคราะห์น้ามัน ปาล์มได้ปริมาณใกล้เคียงตามที่
Srivastava (2000) ได้อธิบายว่าเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ TLC/FID โดยใช้คลอโรฟอร์มเป็นตัวท้า
ละลาย มีความแม่นย้าในการวิเคราะห์ปริมาณน้้ามันแร่ (mineral oil) ได้มากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์
ดังนั้น การวิเคราะห์ค่าน้้ามันและไขมัน (FOG) ด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ Thin-Layer
Chromatography/Flame Ionization Detection analyzer (TLC/FID) นั้ น ยั งไม่ ถู ก ต้ อ งเท่ าการ
วิเคราะห์ด้วยซอกเลต จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม เช่นปรับปรุงวิธีการสกัดน้้ามัน และต้องปรับความ
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เข้มข้นของตัวอย่างที่ใช้วิเคราะห์ด้วยเครื่อง IATROSCAN TLC-FID Analyzer (Japan) ให้อยู่ในช่วง
ความเข้มข้น 10 – 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรตามข้อจ้ากัดของเครื่อง ซึ่งจะท้าให้มีความแม่นย้ามาก
ยิ่งขึ้น
แต่ทั้งนี้พบว่า วิธีซอกเลต ใช้สารเคมีหลายชนิด ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์มากถึง 5 ชั่วโมง
ในขณะที่ วิธีวิเคราะห์ ด้ว ย TLC/FID ใช้เวลาในขั้ น ตอนการเตรีย มตั ว อย่ างเพี ยง 15 นาที ใช้วัส ดุ
อุป กรณ์ แ ละสารเคมี น้ อ ยกว่า สามารถวิเคราะห์ ได้ ครั้งละ 10 ตั ว อย่ างในเวลา 1 ชั่ ว โมงครึ่ง ซึ่ ง
วิเคราะห์ตัวอย่างได้จ้านวนมากและใช้เวลาน้อยกว่า เมื่อเทียบกับวิธีซอกเลต ดังนั้นหากปรับให้การ
วิเคราะห์ น้้ามันและไขมันถูกต้องแม่นย้าก็จะได้วิธีวิเคราะห์ที่รวดเร็ว สะดวกขึ้นมาก
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ผลการใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ซอสหมึกดาสาเร็จรูป
EFFECT OF UTILIZATION OF MUCILAGE FROM HAIRY BASIL SEED
(OCIMUM CANUM SIMS) AS A STABILIZER IN SQUID INK SAUCE
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บทคัดย่อ
ศึ ก ษาการใช้ ผ งเมื อ กจากเมล็ ด แมงลั ก เป็ น สารให้ ค วามคงตั ว ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซ อสหมึ ก ด า
สาเร็จรูป โดยแปรปริมาณของผงเมือก ร้อยละ 0.3 0.4 และ 0.5 (โดยน้าหนัก) ตามลาดับ พบว่าเมื่อ
เพิ่มปริมาณของผงเมือกจากเมล็ดแมงลักมากขึ้น มีผลทาให้ความหนืดของซอสหมึกดาสาเร็จรูปเพิ่ม
มากขึ้น เมื่อนาซอสหมึกดาสาเร็จรูปที่ใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักมาทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่า
ซอสหมึกดาสาเร็จรูปที่ใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักร้อยละ 0.3 โดยน้าหนัก เป็นสารให้ความคงตัว
ได้รับ การยอมรั บด้านความหนื ด ลักษณะเนื้อสั มผัส และความชอบโดยรวมสู งสุด และเมื่อนามา
เปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐานที่ใช้แซนแทนกัมเป็นสารให้ความคงตัว พบว่าสูตรที่ใช้ผงเมือกจากเมล็ด
แมงลักร้อยละ 0.3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.5) ในด้านความหนืด ลักษณะ
เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมโดยได้รับคะแนนความชอบสูงสุด เมื่อทาการทดสอบการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภควิธี Home Use Test โดยผู้ทดสอบที่เป็นแม่บ้าน พ่อบ้าน พบว่าผู้ทดสอบส่วน
ใหญ่ให้คะแนนความชอบโดยรวมในระดับความขอบปานกลาง และให้การยอมรับในผลิตภัณฑ์ซอส
หมึกดาสาเร็จรูป
คาสาคัญ : ผงเมือกจากเมล็ดแมงลัก ดีหมึก สารให้ความคงตัว ซอสสาเร็จรูป
ABSTRACT
This research was to study the effect of utilization of mucilage from hairy basil
seed (Ocimum canum Sims) as a stabilizer in squid ink instant sauce. Variable dried
mucilage contents of 0.3, 0.4 and 0.5% (w/w) were prepared. The results showed that
the viscosity of squid ink instant sauce increased with increasing the mucilage from
hairy basil seed. The sensory evaluation showed that the optimum mucilage was found
at 0.3% (w/w) as stabilizer provided the significantly highest value of viscosity, texture
and overall liking. Comparing with control used xanthan gum as stabilizer founded the
squid ink instant sauce contained 0.3% (w/w) dried mucilage gave the significantly
(P≤0.5) affected on viscosity, texture and overall liking and provided the highest scores.
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Consumer acceptance was done by home use test 30 people. The most panelists
widely gave the scores in moderately and accepted in squid ink instant sauce.
Keywords: Instant sauce, Mucilage powder from Hairy basil seed (Ocimum canum
Sims), Squid ink, Stabilizer
บทนา
แมงลั ก มีชื่ อทางวิ ทยาศาสตร์ Ocimum canum Sims อยู่ใ นวงศ์ Lamiaceae เป็น พื ช
สมุนไพรที่ปลูกอยู่ทั่วประเทศไทย สามารถนามาใช้เป็นอาหารได้ทั้งใบและเมล็ดเพื่อเพิ่มกลิ่นรส ส่วน
เมล็ ดแมงลั กมีส ารที่ส ามารถพองตัว ในน้าได้ถึง 45 เท่า สามารถใช้เป็นอาหารส าหรับผู้ ป่ว ยเป็ น
โรคเบาหวานหรือผู้ที่ต้องการลดน้าหนัก อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นยาระบายชนิด bulking foaming
laxatives ในคนไข้หลังผ่าตัดหรือในคนสูงอายุ นอกจากนี้ยังใช้ทดแทนเมล็ดซิเลียม (psyllium seed)
เพื่อผลิตเป็นยาระบายสาเร็จรูป (ณรงค์ และคณะ, 2544) ปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยการเตรียมผง
เมือกจากเมล็ดแมงลักด้วยวิธีทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze drying) หรือเตรียมผงเมือกจากเมล็ด
แมงลักโดยวิธีอบด้วยความร้อน และใช้เป็นสารช่วยแขวนตะกอนในตารับยาซึ่งได้ผลดีเมื่อเทียบกับ
สารช่วยแขวนตะกอนอื่น ๆ เช่น เมธิลเซลลูโลส โซเดียมอัลจิเนต กัมทรากาแคนท์ และกัมอะคาเชีย
(เกษม และคณะ, 2526) สาหรับประโยชน์ด้านอื่นของเมล็ดแมงลัก มีรายงานว่าสารเมือกจากเมล็ด
แมงลักมีรายงานว่า สารเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารที่ใช้เพิ่มความข้นหนืดและเป็นสารแขวนลอย
(suspending agent) ในผลิตภัณฑ์ยา (ปลื้มจิตต์และคณะ, 2526 และ 2528) ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว
เกิดจากสารเมือกที่อยู่ในมิวซิเลจหรือสารเมือกเป็นกลุ่มใยอาหารที่สามารถละลายน้าได้ (soluble
dietary fiber) ซึ่งจัดเป็นสารประเภทเดียวกับกัม (gum) โดยเฉพาะกัมที่มาจากเมล็ด เช่น กัวร์กัม
เป็นต้น (ศศิธร และปราณี, 2545) ซึ่งมีการนามาใช้ประโยชน์โดยใช้เป็นสารเพิ่มความข้นหนืดและทา
ให้อิมัลชันคงตัวได้ดี และได้มีการใช้มิวซิเลจเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ซอสพริกและมายอง
เนส (ละอองดาวและกุลยา, 2545)
ดีหมึก (ink sac) เป็นของเหลวที่ผลิตโดยสัตว์น้าที่ชื่อเหมือนกันคือ หมึก องค์ประกอบหลัก
ของดีหมึกโดยน้าหนักแห้ง ร้อยละ 51.4 เป็นสารจาพวกคาร์โบไฮเดรตกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ อีกร้อยละ
30.8 เป็ น สารให้ สี และที่ เ หลื อ อี ก ร้ อ ยละ 17.8 เป็ น โปรตี น ชนิ ด เปปไทด์ (สายั น ต์ , 2554) ซึ่ ง มี
ประโยชน์เพื่อป้องกันตัวเองของหมึกในยามคับขันโดยใช้พ่นใส่ศัตรูผู้รุกราน (กรมประมง, 2557) การ
ใช้ประโยชน์จากดีหมึกด้านการประกอบอาหารในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนมีการผสมดีหมึกลงใน
เส้นพาสต้าหรือข้าวเพื่อให้อาหารนั้นมีสีเข้มเป็นเอกลักษณ์และให้รสเค็ม ประเทศในแถบเอเชียมีการ
นาดีหมึกมาเป็นส่วนผสมในอาหารเช่นกัน ในประเทศไทยแม้ว่าดีหมึกเป็นวัตถุดิบที่หาได้ไม่ยากนักแต่
เป็นเพราะความยุ่งยาก เสียเวลาในการนามาใช้และดีหมึกเป็นวัตถุดิบที่เน่าเสียง่ายต้องใช้พื้นที่จัดเก็บ
ในช่องเย็นหรือช่องแช่แข็ง จึงต้องนามาทาละลายก่อนนามาใช้ (อรุโณทัย, 2557) ซอส เป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องปรุงรสที่มีลักษณะเหลวข้นหรือแห้งอาจเป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่ก็ได้ ซึ่งได้แก่ซอสทั่วไป รวมถึง
น้าจิ้มด้วย (คณะกรรมการอาหารและยา, 2543) ส่วนเครื่องปรุงรสอาหารสาเร็จรูปหรือซอสปรุงรส
เป็นหนึ่งในสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมที่ยังคงสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของผู้ผลิต
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เครื่องปรุงรสสาหรับอาหารได้มีการพัฒนาให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคที่นิยมปรุงอาหารด้วยความสะดวกรวดเร็วแต่ยังคงคุณภาพและความสดของรสชาติไว้ได้
(พรรณทิพา, 2553) ประกอบกับความต้องการของธุรกิจอาหารยุคปัจจุบันที่เน้นความสะดวก นิยมซื้อ
วัตถุดิบที่มีการจัดเตรียมไว้แล้วแทนการปรุงส่วนผสมขึ้นเองทั้งหมด จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีแนวคิด
ในการพัฒนาดีหมึกเป็นซอสสาเร็จรูปที่มีลักษณะพร้อมใช้ในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารที่
ผลิตในระดับอุตสาหกรรมอาหารจะต้องมีคุณภาพสม่าเสมอได้มาตรฐานและควรเก็บได้เป็นระยะ
เวลานานโดยที่ยังคงคุณภาพเดิมอยู่ ในผลิตภัณฑ์ประเภทซอสต้องมีลักษณะของเนื้อสัมผัสที่มีความ
ข้นและหนืด การที่จะทาให้ผลิตภัณฑ์มีความข้นและหนืดสม่าเสมอกันจึงจาเป็นจะต้องมีการใช้สารให้
ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ ซึ่งสารที่ใช้ช่วยในการให้ความคงตัว ได้แก่ กัม (Gum) ชนิดต่าง ๆ ทั้งชนิดที่
เป็นสารจากธรรมชาติและจากการสังเคราะห์ เช่น แซนแทนกัม คาราจีแนน กัมทรากาแคนท์ เป็นต้น
สารให้ความคงตัวมีคุณลักษณะและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปตามชนิดและปริมาณที่ใช้ และเนื่องจากมิว
ซิเลจจากเมล็ดแมงลักจัดเป็นสารประเภทเดียวกับกัม และจัดเป็นวัตถุดิบที่ปลูกได้ภายในประเทศ มี
ราคาถูกเมื่อเทียบกับสารจาพวกกัมทางการค้าต่าง ๆ ซึ่งมีราคาแพงและส่วนใหญ่ต้องนาเข้าจาก
ต่างประเทศ จึงมีความสนใจที่จะนาผงเมือกหรือมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักมาใช้เป็นสารให้ความคง
ตัวแทนกัมทางการค้าในผลิตภัณฑ์ซอสหมึกดา ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเมล็ดแมงลักและ
รูปแบบการนาไปใช้มากขึ้น (ปิยนุสร์ และเนตรนภา, 2550) ดังนั้นในการทดลองนี้ได้ศึกษาการใช้ผง
เมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ซอสหมึกดาสาเร็จรูป
วัตถุประสงค์การวิจัย
ศึกษาผลของปริมาณผงเมือกเม็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ซอสหมึก
ดาสาเร็จรูป
วิธีการวิจัย
1. การเตรียมผงจากเมือกเมล็ดแมงลักในรูปแบบผงแห้ง
นาเม็ดแมงลัก ปริมาณ 200 กรัม ร่อนผ่านตะแกรง เพื่อแยกฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกออก
นาไปแช่ในน้าสะอาดในอัตราส่วน 1:30 ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง จากนั้นนาเม็ด
แมงลักที่พองตัวแล้วไปปั่นด้วยเครื่องปั่นผสม blender แบบเปียก ที่ระดับต่า (เบอร์ 2) นาน 2 นาที
แล้ ว บี บ แยกสารเมือกออกด้ว ยผ้ า ขาวบาง จากนั้น เทสารเมือกที่ไ ด้ใส่ ถาดอะลู มิเนี ยมที่ รองด้ว ย
พลาสติก ขนาด 30×30 ตารางเซนติเมตร หนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร แล้วเกลี่ยให้ทั่วถาด นาไปใส่
ในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เมื่อได้เมือกเม็ดแมงลักอบแห้งแล้ว จึงนาไปบดให้เป็นผง
ด้วยเครื่องบดละเอียด ขนาดอนุภาค 0.25 มิลลิเมตร และคานวณหาร้อยละของผลผลิต (% yield)
(ดัดแปลงจาก ศศิธรและปราณี, 2545)
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2. การเตรียมดีหมึก
นาดีหมึกจากหมึกกระดองลายเสือ (Sepia pharaonis) ที่แช่แข็งทาละลายที่อุณหภูมิ
≤50 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง จากนั้นทาการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบเบื้องต้นโดยดมกลิ่น
ไม่ให้มีกลิ่นเน่าเหม็น ไม่เกิดเป็นแก็ส จากนั้นใช้มีดกรีดถุงดีหมึก (ink sac) บีบเอาแต่น้าส่วนดีหมึกมา
ใช้และระวังไม่ให้มีส่วนของเครื่องในปะปนมา กรองเศษชิ้นส่วนอื่น ๆ ออกด้วยตะแกรง (อรุโณทัย,
2557)
3. ศึก ษาปริ ม าณที่ เ หมาะสมของผงเมื อ กจากเมล็ ด แมงลั กในผลิต ภั ณ ฑ์ซ อสหมึ ก ด า
สาเร็จรูป
แปรปริมาณของผงเมือกจากเมล็ดแมงลักที่เติมในผลิตภัณฑ์ซอสหมึกดา 3 ระดับ คือ ร้อยละ
0.2, 0.3 และ 0.4 (โดยน้ าหนั ก ต่อน้าหนัก) และเตรีย มซอสหมึกด าสู ตรมาตรฐาน ซึ่งมีส่ ว นผสม
เบื้องต้นแสดงดังตารางที่ 1 ทาโดยชั่งหรือตวงส่วนผสมตามสูตร ปั่นหอมใหญ่ (สับ) พริกเหลือง (สับ)
ผสมส่วนผสมในหม้อที่ตั้งไฟอ่อน ๆ รอจนเดือด เป็นเวลา 5 นาที ใส่ขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว นา
น้าซอสหมึกดาที่ได้ไปตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ คือ วัดค่า
ความหนืดของซอสหมึกดาด้วยเครื่อง Brookfield-Programmable Viscometer (DV-III) การวัดค่า
pH ด้วยเครื่อง pH meter และตัวอย่างนามาทดสอบทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธี 9-Point Hedonic
Scale ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รส ความหนืด ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดย
1 คะแนน หมายถึ ง ไม่ชอบมากที่สุด และ 9 คะแนน หมายถึง ชอบมากที่สุด โดยใช้ผู้ทดสอบชิม
จานวน 40 คน และวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test
ตารางที่ 1 ส่วนผสมของซอสหมึกดาสูตรมาตรฐาน
ส่วนผสม
วิปครีม
หอมใหญ่ผง
ปาปริก้า
อโรมาต
ดีหมึกผง
เกลือ
น้าสต๊อก

ปริมาณที่ใช้ (ร้อยละ)
7.7
1
1
1
4
0.4
80
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4. การทดสอบทางประสาทสัมผัสของซอสหมึกดาสาเร็จรูปทีใ่ ช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลัก
นาซอสหมึกดาสาเร็จรูปที่ได้รับความชอบโดยรวมสูงสุดจากข้อ 2 และสูตรมาตรฐานที่ใช้แซน
แทนกัมเป็นสารให้ความคงตัว มาทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส โดยใช้ผู้ทดสอบชิม จานวน 40
คน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รส ความหนืด ลักษณะเนื้อสัมผัส
และความชอบโดยรวม โดยใช้แบบทดสอบที่ให้คะแนนแบบ 9-Point Hedonic Scale โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จากนั้นนาคะแนนมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ด้วย Analysis of variance (ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้วย Duncan’s
New Multiple Range Test
5. ศึกษาการยอมรับการใช้งานของซอสหมึกดาสาเร็จรูป
นาสูตรซอสหมึกดาสาเร็จรูปที่ผ่านการทดสอบทางประสาทสัมผัสและได้รับคะแนนความชอบ
โดยรวมสูงสุดจากข้อ 4 มาทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคทาการผลิตผลิตภัณฑ์ซอสหมึกดาสาเร็จรูป โดย
นาซอสหมึกดาสาเร็จรูปบรรจุลงซองอะลูมิเนียมฟอยล์ลามิเนตปริมาณน้าหนักสุทธิ 100 กรัม และปิดสนิท
จากนั้นนาผลิตภัณฑ์มาสทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค โดยการทาในรูปแบบทดสอบที่บ้าน (Home Use
Test: HUT) โดยการแจกผลิตภัณฑ์ให้ผู้ทดสอบที่บ้านคนละ 1 ถุง และให้ผู้ทดสอบกรอกแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความรูส้ ึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยแนะนาให้ผสมซอสหมึกดาสาเร็จรูป 100 กรัม กับเส้นสปาเก็ตตี้
ลวกสุก 130 กรัม โดยใช้ผู้ทดสอบกลุ่มแม่บ้าน พ่อบ้าน จานวน 30 คน จาก 30 ครอบครัว เพื่อประเมินผล
การยอมรับผลิตภัณฑ์ และความเป็นไปได้ในการนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
ผลการวิจัย
1. ผลการเตรียมผงเมือกเมล็ดแมงลักในรูปผงแห้ง
การผลิตผงเมือกจากเมล็ดแมงลักในรูปผงแห้ง จะได้ผงเมือกที่มีลักษณะสีขาวนวลเป็นผงที่ฟุ้ง
กระจาย ซึ่งการผลิตผงเมือกจากเมล็ดแมงลักในรูปผงแห้งพบว่าได้ผลผลิตเท่ากับร้อยละ 20.85 ของเมล็ด มี
ค่าใกล้เคียงกับปลื้มจิตต์และคณะ (2526) ซึ่งได้เท่ากับร้อยละ 21 จากเมล็ด การแยกเมือกออกจากเมล็ดให้
ได้หมดเป็นการทาได้ยาก เพราะส่วนสีดาของเปลือกเมล็ดแมงลักถูกปั่นรวมไปกับเมือก เมื่อทาการแยก
เมือกออกจึงรอดผ่านตะแกรงและติดมากับส่วนเมือก ทาให้เมือกที่ได้มีเศษของเปลือกหุ้มเมล็ดติดมาด้วย
เมื่อน าไปบดเป็ นผงแห้ งทาให้ มีสีเข้มขึ้น นอกจากนี้อิทธิพลของอุณหภูมิในการอบจากการทดลองใช้
อุณหภูมิในการอบ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ส่งผลให้เกิดการสูญเสียน้าของโพลีแซ็กคาไรด์ใน
ผงเมือกเมล็ดแมงลัก สีของผงเมือกที่ได้จึงมีสีคล้า
2. ผลจากการศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของผงเมือกจากเมล็ดแมงลักในผลิตภัณฑ์ซอสหมึกดาสาเร็จรูป
จากการตรวจสอบทางกายภาพของซอสหมึกดาสาเร็จรูป สูตรมาตรฐาน (ใช้แซนแทนกัม) สูตรที่ใช้
ผงเมือกจากเมล็ดแมงลัก ร้อยละ 0.3, 0.4 และ 0.5 ในการวัดค่าความหนืดของผลิตภัณฑ์พบว่าเมื่อเพิ่ม
ปริมาณของผงเมือกจากเมล็ดแมงลักส่งผลให้ความหนืดของผลิตภัณฑ์เพิ่ มขึ้น (ละอองดาว และกุลยา,
2545) เนื่องมาจากเมือกมีความสามารถในการอุ้มน้าได้ดี และเมื่อเมือกอุ้มน้าไว้ส่งผลให้ความหนืดและ
ความชื้นของผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้น (ศศิธร และปราณี, 2545) เมื่อวัดค่า pH ของผลิตภัณฑ์ซอสหมึกดา
สาเร็จรูปพบว่าอยู่ในช่วง 6.6 – 6.8 (ดังแสดงในตารางที่ 2) และเมื่อนาซอสหมึกดาสาเร็จรูปที่ใช้ผงเมือก
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จากเมล็ดแมงลักที่ปริมาณร้อยละ 0.3 0.4 และ 0.5 ตามลาดับ มาทดสอบทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธี 9Point Hedonic scale เพื่อหาปริมาณของผงเมือกที่เหมาะสมในการใช้เป็นสารให้ความคงตัวในซอสหมึกดา
พบว่าไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.5) ในคุณลักษณะด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นและ
รส แต่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.5) ในด้านความหนืด ลักษณะเนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม โดยให้คะแนนความชอบโดยรวมสูงสุดในสูตรที่ใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักที่ร้อยละ 0.3
รองลงมาคือ 0.4 และ 0.5 ตามลาดับ จากผลการวิเคราะห์การทดสอบทางประสาทสัมผัสแสดงให้เห็นว่า
ความหนืดเป็นปัจจัยในการยอมรับผลิตภัณฑ์ซอสหมึกดาสาเร็จรูป เนื่องจากผู้ชิมให้คะแนนความชอบใน
ด้านความหนืดสูงสุดในสูตรที่ใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักที่ร้อยละ 0.3, 0.4 และ 0.5 ตามลาดับ (ดังแสดงใน
ตารางที่ 3) และเมื่อไปเชื่อมโยงกับผลวิเคราะห์ทางกายภาพด้านความหนืดจะพบว่าการเพิ่มปริมาณของผง
เมือกจากเมล็ดแมงลักทาให้ลักษณะซอสหมึกดามีความหนืดมากเกินไป ส่งผลให้ความชอบด้านความหนืด
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยนุสร์ และเนตนภา (2550) รายงานว่า
ค่าความหนืดของการใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักร้อยละ 0.3% ในผลิตภัณฑ์น้าจิ้มไก่และสูตรมาตรฐานมีค่า
ใกล้เคียงกัน
ตารางที่ 2 ค่าความหนืด และค่า pH ของผลิตภัณฑ์ซอสหมึกดาสาเร็จรูปสูตรมาตรฐานและสูตรที่ใช้ผง
เมือกจากเมล็ดแมงลักปริมาณต่าง ๆ กัน
สูตรซอสหมึกดา

ความหนืด
(centipoise)
2319
2292
2482
2523

สูตรมาตรฐาน
สูตรที่ 1 (0.3%)
สูตรที่ 2 (0.4%)
สูตรที่ 3 (0.5%)

pH
6.72
6.64
6.71
6.88

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ซอสหมึกดาสาเร็จรูปที่ใช้ผงเมือกจากเมล็ด
แมงลักในปริมาณต่าง ๆ
ระดับคะแนน
คุณสมบัติ
ลักษณะปรากฏ
สี
กลิ่น
รส

สูตรที่ 1
0.3%
5.63 ±1.62ns
6.26±1.11ns
6.1±0.9ns
6.23±1.07ns

สูตรที่ 2
0.4%
5.60±1.30ns
6.23±0.93ns
6.22±1.11ns
6.03±1.04ns

สูตรที่ 3
0.5%
6.03±1.21ns
6.20±1.27ns
6.26±1.26ns
5.90±1.32ns

ความหนืด

5.70±1.76a

5.66±1.64ab

4.5±1.67b

ลักษณะเนือ้ สัมผัส

5.86±1.69a

5.83±1.36ab

4.73±1.87b

ความชอบโดยรวม

6.30±1.44a

5.73±1.55ab

4.63±1.86b
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a,b ที่กากับตัวเลขในแนวนอนเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95%

ns ที่กากับตัวเลขในแนวนอนเดียวกัน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95%
3. ผลจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ซอสหมึกดาสาเร็จรูปที่ใช้ผงเมือกจาก
เมล็ดแมงลัก
จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้ทดสอบต่อผลิตภัณฑ์ซอสหมึกดาสาเร็จรูปที่ใช้ผงเมือก
จากเมล็ ดแมงลั กปริ มาณร้ อยละ 0.3 เปรียบเทียบกับสู ตรมาตรฐาน พบว่าไม่มีความแตกต่ างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.5) ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และรส เนื่องจากส่วนผสมต่าง ๆ ของซอสหมึก
ดาที่เติมลงไปมีปริมาณที่เท่ากัน แต่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.5) ในด้านความหนืด
ลักษณะเนื้อสัมผัส ซึ่งสอดคล้องกับค่าความหนืด (ตารางที่ 2) พบว่าค่าความหนืดของซอสที่ใช้ผงเมือกจาก
เมล็ดแมงลักที่ร้อยละ 0.3 มีค่าน้อยกว่าสูตรมาตรฐาน ชี้ให้เห็นว่าความหนืดเป็นปัจจัยสาคัญในการทาให้
ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค เนื่องจากซอสมีลักษณะไม่ข้น เหนียวจนเกินไป จึงส่งผลให้ได้รับ
คะแนนด้านความชอบโดยรวมสูงสุด ดังผลในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ซอสหมึกดาสาเร็จรูปสูตรมาตรฐาน และสูตรที่
ใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักร้อยละ 0.3
ระดับคะแนน
คุณสมบัติ
ลักษณะปรากฏns
สีns
กลิ่นns
รสns
ความหนืด
ลักษณะเนื้อสัมผัส
ความชอบโดยรวม

สูตรมาตรฐาน
6.56±1.13
6.56±1.41
6.40±1.02
6.66±1.32
6.86±1.41b
6.53±1.34b
6.65±1.4b

สูตรที่ใช้ผงเมือกเมล็ด
แมงลัก (0.3%)
6.83±1.34
6.57±1.19
6.37±1.77
6.96±1.21
7.09±1.51a
6.99±1.68a
7.11±1.04a

a,b

ที่กากับตัวเลขในแนวนอนเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%
ns ที่กากับตัวเลขในแนวนอนเดียวกัน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%
4. ผลการศึกษาการยอมรับ และความชอบต่อซอสหมึกดาสาเร็จรูป
จากผลการทดสอบการยอมรับและความชอบต่อซอสหมึกดาสาเร็จรูปดังแสดงในตารางที่ 5
โดยผู้ทดสอบเป็นแม่บ้าน พ่อบ้านจานวน 30 คน จาก 30 ครอบครัว ทาการทดสอบด้วยวิธี Home
Use Test โดยบรรจุซอสหมึกดาสาเร็จรูปลงในถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ลามิเนตปิดสนิท แล้วนาซอสไป
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ทดลองใช้ทาสปาเก็ตตี้ด้วยการผสมซอสหมึกดาสาเร็จรูป 100 กรัม ต่อเส้นสปาเกตตี้ลวกสุก 130
กรัม พร้อมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ จากตารางที่ 5 พบว่าหลังจากผู้ทดสอบได้
ทดลองผลิ ต ภัณฑ์ซ อสหมึกดาส าเร็ จรูป ในการประกอบอาหารแบบ Home Use Test รวมถึงให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พบว่าผู้ทดสอบส่วนใหญ่มีความชอบด้านความสะดวกมีระดับความชอบ
มาก คื อ 8.05 ด้ า นสี มี ร ะดั บ ความชอบปานกลาง คื อ 7.78 ส่ ว นด้ า นกลิ่ น และรสชาติ ที่ ร ะดั บ
ความชอบ 6.69 – 6.85 ด้านเนื้อสัมผัสมีระดับความชอบเล็กน้อย คือ 5.92 และความชอบโดยรวม
ของซอสหมึกดาสาเร็จรูปของผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ในระดับชอบปานกลาง คือ 7.16 จากข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมในแบบสอบถามจากการนาซอสหมึกดาสาเร็จรูปไปประกอบอาหารพบว่าเหมาะแก่การใช้งาน
เนื่ อ งจากเป็ น ซอสส าเร็ จ รู ป ที่ มี ค วามสะดวกสบาย รวดเร็ ว ในการใช้ ง านต่ อ ยุ ค สมั ย ส่ ว นด้ า น
แนวความคิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ คื อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ส นใจจะเลื อ กซื้ อ คื อ ขวดแก้ ว และขวดพลาสติ ก
รองลงมา คือถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ลามิเนต ตัวแทนผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่จะซื้อผลิตภัณฑ์
70.3% จากข้อมูลทั้งหมดสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางด้านการตลาดเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ซอสหมึกดาสาเร็จรูปจัดจาหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต
ตารางที่ 5 ผลการยอมรับและความชอบต่อผลิตภัณฑ์ซอสหมึกดาสาเร็จรูปของผู้บริโภค
คุณลักษณะ

ระดับความชอบ

ความสะดวก

8.05±1.21

สี

7.78±0.88

กลิ่น

6.69±0.34

รสชาติ

6.85±1.39

เนื้อสัมผัส

5.92±1.04

ความชอบ/การยอมรับโดยรวม

7.16±0.17

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การใช้ผ งเมือกจากเมล็ ดแมงลักเป็นสารให้ ความคงตัว ในผลิตภัณฑ์ซอสหมึกดาส าเร็จรูป
พบว่าจะให้ความหนืดของซอสหมึกดาเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณของผงเมือกจากเมล็ดแมงลักมากขึ้น
และเมื่อนาไปทดสอบทางประสาทสัมผัสเปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐานที่ใช้แซนแทนกัม พบว่าปริมาณ
ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ซอสหมึกดาสาเร็จรูป
คือ ร้อยละ 0.3 น้าหนักโดยน้าหนัก ให้คุณสมบัติที่เหมาะสมในการผลิตซอสหมึกดาสาเร็จรูป โดยได้
คะแนนความชอบโดยรวมสูงสุด และได้รับการยอมรับผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภคจากการทดสอบการ
ยอมรับแบบ Home Use Test จากผู้ทดสอบที่เป็นแม่บ้าน พ่อบ้าน ส่วนใหญ่ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์
ที่ร่วมทาการทดสอบใช้ผลิตภัณฑ์และมีคะแนนความชอบโดยรวมอยู่ในระดับความชอบปานกลาง
และผู้ทดสอบส่วนใหญ่มีความต้องการซื้อซอสหมึกดาสาเร็จรูปหากมีการจาหน่ายในเชิงการค้า
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จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถนาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและ
ปรั บ ปรุงซอสหมึกดาส าเร็ จ รู ปเพื่อศึกษากระบวนการเก็บรักษาผลิ ตภัณฑ์และศึกษาปริมาณของ
จุลินทรีย์ทั้งหมด ได้แก่ ยีสต์ รา แบคทีเรีย เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
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บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ งนี้ มีวั ตถุป ระสงค์เพื่อศึ กษา (1) สภาพทางสั งคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
(2) ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ (3) การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ (4) ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ใช้แบบสัมภาษณ์ใน
การเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2558 จากกรมการข้าว
71 ราย ศึกษาจากประชากรทั้งหมด วิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด และการจัดอันดับ
ผลการวิจัยพบว่า (1) เกษตรกรส่วนใหญ่ เพศชาย อายุเฉลี่ย 53.06 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สมาชิกและแรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ย 3.74 คนและ 2.28 คน ตามลาดับ
ทานาอินทรีย์เฉลี่ย 4.69 ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 3,228.17 บาทต่อไร่ และมีรายได้เฉลี่ย 7,847.33 บาทต่อ
ไร่ (2) เกษตรกรมากกว่าครึ่งมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ระดับมากที่สุด (3) เกษตรกรมีความ
คิดเห็นยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ระดับมาก และยอมรับนาไปปฏิบัติทุกประเด็น ยกเว้น
วิธีการทาคันนาให้กว้างมากกว่า 1 เมตรและปลูกไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นเพื่อสร้างความหลากหลาย (4)
เกษตรกรเห็นว่าปัญหามีความรุนแรงในระดับปานกลาง โดยมีปัญหามากที่สุดคือขาดลานตากข้าว โดย
เสนอให้ภาครัฐสนับสนุนทุนสร้างลานตากข้าวและยุ้งฉางในการเก็บผลผลิต
คาสาคัญ : การยอมรับเทคโนโลยี ข้าวอินทรีย์ จังหวัดพะเยา
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ABSTRACT
The objectives of this study were to study (1) social and economic state of rice
farmers in Mueang District of Phayao Province; ( 2 ) their knowledge of organic rice
production; (3) their opinions on technology adoption in organic rice production; and
(4) their problems and suggestions on their organic rice production. The population in
this study was 71 rice farmers who were guaranteed to meet the standards of organic
rice production in 2015 set by Rice Department of the Ministry of Agriculture and
Cooperatives. The data were collected by interviewing all of these rice farmers. Analyze
the data by frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum value,
maximum value, and ranking.
The findings of this study were as follows: (1) most of the studied rice farmers
weremale, with average age at 53.06 years and educated at primary level. Their average
number of household member and household agricultural labor were 3.74 and 2.28
persons respectively. Their average number of hired labor was 5.81 persons. while their
average area of organic rice production was 4.69 rai, their average income was 7,847.33
baht/rai. Their average cost of organic rice production was 3,228.17 baht/rai. They had
received agricultural information at the highest level were personal media such as local
leaders and agricultural extension officials, and mass media such as broadcasting
towers. (2) more than a half of the studied rice farmers had knowledge of organic rice
production at the highest level. ( 3 ) the studied rice farmers’ opinions on their
technology adoption in organic rice production was at high level, and almost all of
them practically adopted the organic rice production technology, except ridge
expanding to be more than 1 meter in width and higher than the normal level of water,
and growing shrubs or perennials to create the diversity of their farming. And ( 4 ) the
studied farmers had faced serious problems on the whole at medium level, and had
problems at high level in lacking ground for drying out their rice. They had a suggestion
to the government should be provide fund for building rice drying ground and barns
for storing their produce.
Keywords: Technology Acceptance, Organic Rice, Phayao Province d area for rice
production is 10.55 rai. The
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บทนา
จังหวัดพะเยาถือเป็นแหล่งผลิตข้าวแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งซึ่งมีเกษตรกรประกอบอาชีพทานา
63,389 ครัวเรือน มีพื้นที่นา 850,276 ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) โดยจังหวัด มียุทธศาสตร์
ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย พ.ศ. 2557-2560 และการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ประชาชนมีร ายได้ เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีพื้นที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น และ
ช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทาการเกษตรด้วย
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนาไปสู่ความพออยู่พอกิน มีความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารลดรายจ่ายพึ่งตนเองและแก้ปัญหาความยากจนของภาคครัวเรื อนและ
ภาคชุมชนเกษตรกรที่น้ อมนาหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ปรากฏผลชัดเจนว่า
สามารถก้าวพ้นภาวะหนี้สินจากการทาการเกษตรเชิงพาณิชย์ สู่เกษตรผสมผสานมีการผลิตในรูปแบบ
เกษตรอินทรีย์ซึ่งหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ทุกชนิด
ข้าวอิน ทรี ย์ เป็ น ทางเลื อกหนึ่งที่ภ าครัฐ และเอกชน รวมทั้งบุคคลทั่ว ไปให้ ความสนใจ
เนื่องจากช่วยฟื้นฟูสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นลูกโซ่ และก่อให้เกิดความยั่งยืน ลดต้นทุนในการผลิต ไม่
ใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ในการผลิต หันมาใช้วิถีธรรมชาติในการเพาะปลูก เกษตรกรผู้ผลิตได้รับ
ผลดีหลายประการ และยังปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค ซึ่งหันมาเอาใจสิ่งที่ตนบริโภคจากกระแสความ
ตื่นตัวด้านสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีกาลังซื้อสู ง ด้านภาครัฐก็ลดการขาดดุลการค้า จากการ
นาเข้าปุ๋ยเคมี สารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการเกษตร และยังมีผลพลอยได้อีกมากมายจากการปรับเปลี่ยนวิธี
เกษตรนี้
จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าว
อินทรีย์ของเกษตรกรในอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ผ่านการรับรองเกษตรอินทรีย์จากกรมการข้าว
ซึ่งถือว่ายังอยู่ในวงจากัด เพื่อใช้เป็นแนวทางวางแผน และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ให้มีพื้นที่ผลิต
ข้าวอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น โดยให้สอดคล้องบริบทในพื้นที่มีความเหมาะสมในพื้นที่อื่นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
2. เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร
3. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร
4. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวอินทรีย์ของของเกษตรกร
วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2558 จากกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบ
กลุ่มจานวน68 รายและแบบรายบุคคล จานวน 3 ราย รวม 71 รายโดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด
ไม่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
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เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโ ครงสร้าง ประกอบด้วย 4
ตอน ทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (validity) และการทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) โดยนา
แบบสัมภาษณ์ไปทดสอบกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง จากกรมการข้าวปี 2558 ที่
ไม่ใช่ป ระชากรที่จ ะศึกษา จานวน 20 ราย แล้วนาข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดย
โปรแกรมคอมพิว เตอร์ ส าเร็ จ รู ป เพื่อหาค่า Cronbach’s alpha ของลั กษณะคาตอบเป็นแบบให้
เลื อ กตอบแบบมาตรส่ ว นประมาณค่ า (Rating scale) ของไลเคอร์ ท (Likert) 5 ระดั บ พบว่ า ค่ า
Cronbach’s Alpha ของระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากแหล่งต่าง ๆ เท่ากับ 0.947
ระดับความคิดเห็นต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์เท่ากับ 0.814 ระดับความรุนแรงของ
ปัญหาในการผลิตข้าวอินทรีย์เท่ากับ 0.948 และระดับความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในการผลิตข้าว
อินทรีย์เท่ากับ 0.945 จึงสามารถนาไปใช้เก็บข้อมูลจากประชากรต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ใช้สถิติต่าง ๆ ได้แก่
ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการจัดอันดับ ซึ่งมีเกณฑ์
ในการแบ่งช่วงชั้นของไลเคอร์ทตามค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายของข้อมูลระดับการได้รับข้อมูล
ข่าวสารการเกษตรจากแหล่งต่าง ๆ การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
เกษตรกรเป็ น เพศชายมากกว่ า เพศหญิ ง มี อ ายุ เ ฉลี่ ย 53.06 ปี เกษตรกรส่ ว นใหญ่ จ บ
การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา ทุ ก รายเป็ น สมาชิ ก กลุ่ ม ทางการเกษตร โดยเป็ น สมาชิ ก สหกรณ์
การเกษตรมากที่สุดส่วนใหญ่ไม่มี การดารงตาแหน่งทางสังคมในชุมชน จานวนสมาชิกในครัวเรือน
เฉลี่ย 3.74 คน แรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ย 2.28 คน พื้นที่ทานาทั้งหมดเฉลี่ย 8.16 ไร่
แบ่งเป็นพื้นที่ทานาระบบทั่วไปเฉลี่ย 5.95 ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 30,500 บาทต่อปี มีประสบการณ์เฉลี่ย
34.52 ปี และเป็ น พื้ น ที่ ท านาระบบอิ น ทรี ย์ เ ฉลี่ ย 4.69 ไร่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย 36,084 บาท ต่ อ ปี มี
ประสบการณ์เฉลี่ ย 3.23 ปี มีต้น ทุนเฉลี่ย 3,228.17 บาทต่อไร่ แหล่ งเงินทุนส่ว นใหญ่ใช้ทุนของ
ตนเอง และเกษตรกรเกือบครึ่งกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เกษตรกรมีประสบการณ์การเข้ารับการฝึกอบรมด้านการทานาเฉลี่ย 1.59 ครั้งต่อปี ด้าน
อื่นๆ เฉลี่ย 1.51 ครั้งต่อปี ทั้งหมดได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (ภาครัฐ) ในเรื่อง
การผลิตข้าวจากการฝึกอบรม การได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ในภาพรวมระดับมาก โดย
ได้รับจากสื่อบุคคลในภาพรวมระดับมากได้รับ ระดับมากที่สุดจากผู้นาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
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ภาครัฐรองลงมาได้รับ ในภาพรวมระดับปานกลางจากสื่อกิจกรรมและสื่อมวลชน โดยได้รับจากการ
ฝึกอบรมและการศึกษาดูงานระดับมาก และจากหอกระจายข่าวระดับมากที่สุด
ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์
เกษตรกรมากกว่าครึ่งมีระดับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ในภาพรวมระดับมากที่สุด
โดยเกษตรกรตอบคาถามได้ถูกต้องเฉลี่ย 12.73 ข้อ จากคาถามทั้งหมด 15 ข้อ โดยประเด็น เมล็ด
พันธุ์ข้าว “ข้าวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะฤดูฝน” เกษตรกรทุกรายตอบได้
ถูกต้อง
ส่วนประเด็นที่เกษตรกรน้อยกว่าร้อยละ 60.0 ตอบถูกต้องในหัวข้อการดูแลและการจัดการ
ข้าว คือประเด็น “วัชพืชใบแคบหรือวัช พืชตระกูลหญ้า ได้แก่ ผักปอด เทียนนา เป็นต้น ” ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ผิด
ตอนที่ 3 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร
ตารางที่ 1 ระดับการยอมรับการเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์เชิงความคิดเห็นและการยอมรับนาไป
ปฏิบัติของเกษตรกร

ประเด็น
พื้นที่ปลูก
1. เลื อกพื้น ที่ ป ลู ก ควรอยู่ ใ นภูมิ ประเทศที่เ หมาะสมคือ ติดภู เขา
แหล่งน้าเพียงพอ ดินมีความอุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติสูง
2. เป็ น พื้ น ที่ ที่ ไ ม่ มี ก ารใช้ ส ารเคมี ป ริ ม าณมากติ ด ต่ อ กั น หากพบ
สารเคมีปนเปื้อน ให้ปลูกข้าวโดยวิธีอินทรีย์แต่ใช้ช่วงปรับเปลี่ยน
หลายฤดูจนแน่ใจว่าปลอดภัย
เมล็ดพันธุ์ข้าว
1. ใช้พันธุ์ข้าวคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของตลาดและรับซื้อ
ในราคาสูง
2. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตแบบอินทรีย์ ได้รับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ดี และ
จากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
3. หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรผลิตเองต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลูก
แบบอินทรีย์ มีลักษณะตรงตามพันธุ์ สะอาด ความงอกไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80

การยอมรับ
ในเชิงความคิดเห็น
คะแนน
ระดับ
เฉลี่ย

การยอมรับ
นาไปปฏิบัติ
ร้อยละ

4.08

มาก

93

3.85

มาก

98.6

4.15

มาก

100.0

4.11

มาก

100.0

4.08

มาก

100.0
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

ประเด็น
4. ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีการเจริญเติบโตเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของพื้นที่และให้ผลผลิตดี
5. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช แข่งขันกับ
วัชพืชได้ดี
การเตรียมดิน
1. ควรใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงในนาตั้งแต่ช่วงฤดูแล้ง ควรเกลี่ยและไถ
กลบเพื่อไม่ให้สูญเสียธาตุอาหาร หรือกองไว้บริเวณที่ดินไม่ดีแล้วหา
วัสดุคลุมเพื่อป้องกันแดดเผา เมื่อจะไถดะจึงกระจายปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก
ให้ทั่วแปลง
2. ไถดะเมื่ อ ฝนเริ่ ม ตก ดิ น มี ค วามชื้ น ประมาณ 1 คื บ (15-20
เซนติเมตร) ขังน้าสูง 5-10 เซนติเมตร ในแปลงนาประมาณ 14 วัน
เพื่อให้เศษวัชพืชเน่าเปื่อย
3. ไถแปรเพื่อให้ดินร่วนซุย และย่อยดินให้มีขนาดเล็กลง และเป็น
การกาจัดวัชพืช
4. การคราดเพื่อให้ ดิน ในแปลงนาเสมอกันเพื่อกาจัดวัช พืช และ
ป้องกันวัชพืชที่จะขึ้นใหม่
การปลูก (การยอมรับนาไปปฏิบัติ วิธีที่เกษตรกรปฏิบัติในปี 2558)
1. วิธีปักดา ใช้เมล็ดพันธุ์ 5-7 กิโลกรัมต่อไร่ ปักดาเมื่อต้นกล้าอายุ
25-30 วัน ใช้ต้นกล้า 2-4 ต้นต่อจับ ระยะห่าง 25x25 เซนติเมตร
2. วิธีหว่านแห้งใช้เมล็ดพันธุ์ 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านหลังจาก
การไถแปรครั้งสุดท้ายโดยไม่ต้องคราดกลบ กรณีฝนมาล่าช้าทาการ
คราดกลบทันทีหลังหว่านเมล็ดพันธุ์
3. วิธีโยนกล้า ใช้เมล็ดพันธุ์ 3-4 กิโลกรัมหรือ 60-70 ถาดต่อไร่ โยน
เมื่อต้นกล้าอายุ 15-18 วันและ
4. วิธีหว่านตม ใช้เมล็ดพันธุ์ 10-20 กิโลกรัมต่อไร่เพาะเมล็ดให้งอก
ก่อนหว่านเพื่อให้โตเร็วและสามารถแข่งขันกับวัชพืชได้
การดูแลและการจัดการข้าว
1. ไถกลบพืชตระกูลถั่วช่วงออกดอก ใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อเพิ่มธาตุ
อาหารและปรับปรุงดินก่อนทาการเพาะปลูก

การยอมรับ
ในเชิงความคิดเห็น
คะแนน
ระดับ
เฉลี่ย
4.07
มาก

การยอมรับ
นาไปปฏิบัติ
ร้อยละ
98.6

3.84

มาก

97.2

4.08

มาก

97.2

4.08

มาก

100.0

4.01

มาก

100.0

3.94

มาก

100.0

4.08

มาก

97.2

3.94

มาก

100.0

3.80

มาก

0.0

3.70

มาก

0.0

4.07

มาก

98.6
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

ประเด็น
2. หมั่นตรวจสอบแปลงนาโดยใช้หลักการป้องกันมากกว่าการรักษา
โรค หากต้องการใช้สารอื่นต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
3. กาจัดวัชพืชในแปลงนาและคันนา เพื่อลดแหล่งที่อยู่อาศัยของ
โรคและแมลงศัตรูข้าว
4. ใส่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมักช่วงเตรียมดินอัตรา 700-1,000 กิโลกรัมต่อไร่
5. รักษาระดับน้าในแปลงนา 15-20 เซนติเมตรในช่วงแตกกอและ
ประมาณ 5 เซนติเมตรเมื่อข้าวเริ่มตั้งท้อง
6. ไม่ทาลายศัตรูและแมลงธรรมชาติที่มีประโยชน์เช่น แมลงปอเข็ม
แตนเบียน เพื่อช่วยควบคุมแมลงศัตรูข้าว
7. ปลูกไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น เพื่อสร้างความหลากหลายและเป็นแนว
ป้องกันสารเคมีปนเปื้อนจากแปลงข้างเคียง
8. ทาคันนาให้กว้างมากกว่า 1 เมตรและสูงกว่าระดับน้าปกติ
การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
1. การขนส่งโดยรถบรรทุกต้องสะอาดไม่ควรใช้รถบรรทุกที่บรรทุก
ดิน สัตว์ มูลสัตว์ ปุ๋ย หรือสารเคมีมาก่อน
2. การตากข้าว 2-3 แดดเพื่อลดความชื้นให้เหลือไม่เกินร้อยละ14
กรณีเกี่ยวด้วยมือ หรือหลังจากเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยว
3. การเก็บรักษาข้าว บรรจุในกระสอบที่สะอาดติดป้ายรายละเอียด
วางบนแคร่ไม้ความสูงไม่ต่ากว่า 15 เซนติเมตร สถานที่เก็บรักษามี
ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15
4. การนวดข้าวควรทาความสะอาดเครื่องนวดก่อนทุกครั้งโดยวิธีใช้
น้าฉีดล้าง หรือใช้ลมเป่า
5. เก็บเกี่ยวในระยะพลับพลึงกล่าวคือ ข้าวในแต่ละรวงสุกเหลือง
ประมาณ 3 ใน 4 ส่ ว นหรื ออาจใช้วิธีนับวันประมาณ 28-30 วัน
หลังจากที่ข้าวออกดอกร้อยละ 80 และ
6. ก่อนเก็บเกี่ยว 10 วันระบายน้าออกให้หมดเพื่อเร่งให้ข้าวสุกแก่
และเก็บเกี่ยวสะดวก

การยอมรับ
ในเชิงความคิดเห็น
คะแนน
ระดับ
เฉลี่ย
3.95
มาก

การยอมรับ
นาไปปฏิบัติ
ร้อยละ
95.8

3.85

มาก

98.6

3.83
3.77

มาก
มาก

94.4
97.2

3.74

มาก

98.6

3.42

มาก

0.0

2.49

ปานกลาง

0.0

4.12

มาก

98.6

4.02

มาก

97.2

4.0

มาก

97.2

3.95

มาก

93.0

3.94

มาก

97.2

3.63

มาก

97.2
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ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร
1) ปัญหาของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรมีระดับความรุนแรงของปัญหาในการผลิต
ข้าวอินทรีย์ในภาพรวมระดับปานกลาง โดยเกษตรกรมีปัญหาในระดับมาก 4 ประเด็น ตามลาดับจาก
มากไปน้อย ได้แก่ (1) ขาดลานตากข้าว (2) ขาดน้าในช่วงเตรียมดิน (3) ขาดยุ้งฉางในการเก็บผลผลิต
และ (4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินสูง ส่วนประเด็นที่เกษตรกรมีปัญหาในระดับปานกลาง 12 ประเด็น
ตามลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ (1) ขาดเครื่องจักรในการเก็ บเกี่ยวผลผลิตทาให้ไม่ทันต่อเวลา (2)
การบริหารจัดการน้าไม่ทันตามฤดูการเพาะปลูก (3) ระบบชลประทานไม่ครอบคลุมพื้นที่ (4) ค่าจ้าง
แรงงานในการปลูกสูง (5) แรงงานเก็บเกี่ยวในพื้นที่มีน้อย (6) ขาดเครื่องมือในการเตรียมดิน (7) ขาด
แคลนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (8) ใช้เมล็ดพันธุ์ในการปลูกมากกว่าคาแนะนา (9) เมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวมีราคาแพง (10) ขาดความรู้ในการป้องกันกาจัดโรค แมลงสัตว์ศตั รู และวัชพืช (11) ไม่มีเวลา
สารวจแปลงนา และ (12) ไม่มีความรู้และขาดการปรับปรุงบารุงดิน
2) ข้อเสนอแนะของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรมีระดับความเห็นด้วยกับ
ข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวอินทรีย์ในภาพรวมระดับมาก และใน 7 ประเด็น ต่อไปนี้
พื้นที่ปลูกใน 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ (1) ท้องถิ่นและชุมชนควรมีการส่งเสริมให้มี
การดูแลต้นน้า ไม่ให้มีการสร้างบ้านเรือน หรือทาการเกษตรที่ใช้สารเคมี และ (2) สานักงานเกษตร
อาเภอควรมีการส่งเสริมการผลิตในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อง่ายต่อการควบคุมการใช้สารเคมี
เมล็ดพันธุ์ข้าว ใน 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ (1) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวควรจัดหาเมล็ด
พันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้ เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร และ (2) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวควรให้
ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองตามมาตรฐานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
การเตรียมดิน ใน 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ (1) สถานีพัฒนาที่ดินควรให้ความรู้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องการปรับปรุงบารุงดิน และ (2) สถานีพัฒนาที่ดินควรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช
ปุ๋ยสด และจัดตั้งธนาคารเมล็ดพืชปุ๋ยสด
การปลูก ใน 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ (1) เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มการผลิต
เพื่ อ ง่ า ยต่ อ การบริ ห ารจั ด การแรงงาน (2) องค์ ก รท้ อ งถิ่ น ควรมี ก ารสนั บ สนุ น เครื่ อ งจั ก รในการ
เพาะปลูกผ่านระบบกลุ่มในการบริหารจัดการและ (3) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรควรแนะนาและ
จัดทาแปลงสาธิตการปลูกวิธีต่างๆ
การดูแลและการจัดการ ใน 4 ประเด็นย่อยได้แก่ (1) สานักงานเกษตรอาเภอ
ควรให้ความรู้ในการป้องกันกาจัดโรคแมลง สัตว์ศัตรูข้าว และวัชพืชโดยชีววิธีหรือวิธีต่างๆโดยไม่พึ่งพา
สารเคมี (2) สถานีพัฒนาที่ดินควรมีการให้ความรู้เรื่องพืชอื่นๆ ที่มีในท้องถิ่นและสามารถนามาใช้เป็น
พืชปุ๋ยสดทดแทนได้ (3) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวควรมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ประหยัด
น้ากว่าวิธีปกติและ (4) สถานีพัฒนาที่ดินควรมีการมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาปุ๋ยหมักที่มีขั้นตอน
ที่ง่ายในการทาและใช้
การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ใน 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ (1)
ภาครัฐควรสนับสนุนทุนสร้างลานตากข้าวและยุ้งฉางในการเก็บผลผลิตให้แก่กลุ่ม (2) ภาครัฐควร
สนั บ สนุ น เครื่ องจักรเก็บ เกี่ย วในระบบกลุ่ ม เพื่อให้ ส ามารถเก็บเกี่ยวผลผลิ ตได้ทันเวลา และ (3)
เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มในการจัดการเรื่องแรงงานในการเก็บเกี่ยว
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เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตร ใน 2 ประเด็ น ย่ อ ย ได้ แ ก่ (1) กรมส่ ง เสริ ม
การเกษตรไม่ควรสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรบ่อย และ (2) กรมส่งเสริมการเกษตรควรจัด
ให้มีตาแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบงานโดยเฉพาะในพื้นที่
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ตอนที่ 1 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุเฉลี่ย 53.06 ปี ถือว่าเกษตรกรมีอายุค่อนข้างมาก และ
ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา สอดคล้องกับ ชุณวิภา รุ่งกาจัด (2555, น.91) ศึกษาการยอมรับ
เทคโนโลยี การผลิ ตข้าวของเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนชาวนาในจังหวัดอ่างทอง พบว่ า
เกษตรกรส่ ว นใหญ่ มี อายุ เ ฉลี่ ย 52.07 ปี จบการศึ กษาระดับ ประถมศึ ก ษาดัง นั้ นการให้ ความรู้ แ ก่
เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงเอกสารสิ่งพิมพ์ ซึ่งต้องใช้สายตาในการอ่านและมีการศึกษาในการทาความ
เข้าใจควรเน้นการสาธิต หรือให้เกษตรกรลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง แต่เกษตรกรจัดว่าเป็นกลุ่มหัวไว
ใจสู้ยอมรับและปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยี เห็นได้จากการเข้ารับการฝึกอบรมด้านการทานาเฉลี่ย 1.59
ครั้งต่อปี และได้รั บการฝึกอบรมด้านการเกษตรอื่นๆ เฉลี่ย 1.51 ครั้งต่อปี เกษตรกรทุกรายเป็น
สมาชิกกลุ่มหรือองค์กรทางการเกษตร
เกษตรกรมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.74 คน เป็นแรงงานภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.28 คน
แสดงให้เห็นว่าในแต่ละครัวเรือนมีหัวหน้าครัวเรือน อันประกอบด้วยพ่อกับแม่เท่านั้นที่ประกอบอาชีพ
ทานา โดยเกษตรกรไม่ได้สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นลูกเข้ามาช่วยในการทาการเกษตร สาหรับ
แรงงานจ้างเกษตรกรเกือบครึ่งใช้เพียงแรงงานในครัวเรือน ทั้งนี้อาจเนื่องจากสภาพทั่วไปของอาเภอ
เมือง เกษตรกรมีที่ดินถือครองค่อนข้างน้อย แปลงนาจึงมีขนาดเล็ก การทานาจะเป็นการผลิตข้าวไว้
บริโภคในครัวเรือน ทาให้เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้เพียงแรงงานในครัวเรือน มีเกษตรกรร้อยละ 52.5 ที่มี
การจ้ างแรงงานภาคเกษตรเพิ่ม เติ มโดยมี การจ้ างแรงงานเพิ่ม เฉลี่ ย 5.81 คน แหล่ ง เงิ นทุ น ของ
เกษตรกรเกือบทั้งหมดใช้เงินทุนของตนเองในการทานา หากไม่เพียงพอจะขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สอดคล้องกับกับ ชุณวิภา รุ่งกาจัด (2555,น.91) เกษตรกร
มีจานวนสมาชิกในครัวเรือนรวมตนเองเฉลี่ย 3.92 คนและส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกรใน
กลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส.
การถือครองที่ดินทางการเกษตรเฉลี่ย 8.69 ไร่ เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง 5.75 ไร่ แบ่งเป็น
พื้นที่ทานาทั้งหมดเฉลี่ย 8.16 ไร่ เป็นพื้นที่ทานาระบบทั่วไปคือไม่เป็นระบบอินทรีย์เฉลี่ย 5.95 ไร่ มี
ประสบการณ์ทานาระบบนี้เฉลี่ย 34.52 ปี โดยมีรายได้เฉลี่ย 30,500 บาทหากคิดเป็นรายได้ต่อไร่
เท่ากับ 5,126 บาท ซึ่งสานักงานเกษตรอาเภอเมืองพะเยา (2559, น.2) ระบุว่าต้นทุนต่อไร่ในการผลิต
ข้าวของเกษตรกรในอาเภอเมืองพะเยาประมาณ 4,200 บาท แสดงว่าเกษตรกรมีรายได้ต่อไร่ไม่ถึง
1,000 บาท นอกจากนั้นเกษตรกรมี พื้นที่ทานาระบบอินทรีย์เฉลี่ย 4.88 ไร่โดยมีรายได้จากการผลิต
ข้าวอินทรีย์มากถึง 34,225 บาท คิดเป็นรายได้ต่อไร่เท่ากับ 7,847.33 บาท ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่เกิด
จากการลดต้นทุนจากการผลิต ระบบทั่วไปมาเป็นแบบธรรมชาติโดยมีต้นทุนต่อไร่เฉลี่ยเพียง 2,096
บาท แสดงว่าเกษตรกรมีรายได้ต่อไร่จากการผลิตข้าวอินทรีย์หลังจากหักต้นทุนอยู่ถึง 5,751.33 บาท
แม้ประสบการณ์ทานาระบบอินทรีย์ของเกษตรกรเฉลี่ยเพียง 3.28 ปีซึ่งถือว่าคุ้มค่าต่อการปรับเปลี่ยน
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มาผลิตข้าวระบบอินทรีย์มากประกอบกับเกษตรกรเห็นความสาคัญด้านปัญหาสุขภาพจากการใช้
สารเคมี จึงเริ่มปรับเปลี่ยนระบบการผลิตมาเป็นข้าวอินทรีย์ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้า
มาบูรณาการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรจากแหล่งต่าง ๆ ของเกษตรกร ในภาพรวม
ระดับปานกลาง และได้รับจากแหล่งต่าง ๆ 3 ด้าน พบว่า เกษตรกรได้รับจากผู้นาท้องถิ่น ระดับมาก
ที่สุดเนื่องจากผู้นาท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับเกษตรกรและเป็นผู้รับข่าวสารต่าง ๆ จากทางราชการเพื่อ
มาเผยแพร่ ในพื้น ที่ แ ก่เ กษตรกรโดยตนเอง ผ่ านกลุ่ ม และผ่ านสื่ อ หอกระจายข่ าวในหมู่บ้ าน ซึ่ ง
เกษตรกรได้รับจากสื่อหอกระจายข่าวในระดับมากที่สุดเช่นกัน เพราะเป็นสื่อที่ประหยัดและเข้าถึง
เกษตรกรได้ง่ายและรวดเร็ว รองลงมาเกษตรกรได้รับระดับมากที่สุดจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ภาครั ฐ โดยผ่านสื่อกิจกรรมเช่น การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานซึ่ง เกษตรกรได้รับในระดับมาก
สอดคล้องกับ ธงชัยเสาสามา (2554, น.120) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดีตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในอาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า
เกษตรกรทุกคนเป็นสมาชิกกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตข้าวหอม
มะลิ คุณภาพดีตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมทุกรายและได้รับความรู้ข่าวสารด้านการเกษตรจาก
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้นาท้องถิ่นวิทยุโทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่และบุญเริงพลายแก้ว (2551, น.
91) ศึกษาการผลิตข้าวหอมมะลิตามระบบจัดการคุณภาพเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรจังหวัด
มุ ก ดาหารพบว่ า เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ ความรู้ ข่ า วสารด้ า นการเกษตรจากเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม
การเกษตรและผู้นาท้องถิ่นแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความไว้วางใจและเชื่อมั่นในตัวผู้ นาชุมชนซึ่ง
สามารถพูดคุยและขอคาแนะนาได้ทันทีรวมถึงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่เข้าไปทาหน้าที่อบรมให้
ความรู้หรือเยี่ยมเยียนเกษตรกรและติดตามงานตามแผนปฏิบัติงานในพื้นที่ การได้รับการฝึกอบรมทา
ให้เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีที่ทางราชการเข้าไปส่งเสริม สอดคล้องกับ สุเมธา คาระโก (2544, น
121-126) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105
ของเกษตรกร จังหวัดยโสธร พบว่าการได้รับการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการ
ผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกร
ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรกร
เกษตรกรมากกว่ าครึ่ งมีค วามรู้เกี่ ยวกั บการผลิ ตข้า วอิน ทรีย์ ในภาพรวมระดับ มากที่สุ ด
เนื่องจากตาบลบ้านตุ่นเป็นตาบลในจังหวัดพะเยาที่มีการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบเกษตรแปลง
ใหญ่ และได้รับเมล็ดพันธุ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทาให้เกษตรกรทุกรายต้องผ่านการอบรมการผลิตข้าว
อินทรีย์จากหน่วยงานภาครัฐมาก่อนจึง ทาให้มีความรู้ในระดับมากที่สุด ประกอบกับเกษตรกรส่วน
ใหญ่มีภาวะความเป็นผู้นาจัดอยู่ในกลุ่มหัวไวใจสู้
แต่ประเด็นที่เกษตรกรส่วนน้อยมีความรู้เกี่ยวกับชนิดของวัชพืชในแคบหรือวัชพืชตระกูลหญ้า
ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มการอารักขาพืช ด้านโรคแมลงและวัชพืช เกษตรกรต้องมีความรู้ความเข้าใจชนิดของ
โรค แมลง วัชพืช ต้องใช้ความช านาญในการจาแนก และมีการจัดการป้องกันกาจัด ค่อนข้างยาก
เนื่ องจากเกษตรกรผลิ ตในระบบอิ นทรีย์ ต้องอาศัย เจ้าหน้าที่เ ข้าไปสาธิต แนะน าให้ เ ห็ นของจริ ง
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เกี่ยวกับโรคและศัตรูพืชบางอย่างที่มีชื่อใช้เรียกเป็นทางการค่อนข้างจายากซึ่งเกษตรกรคุ้นเคยและชิน
กับ ชื่อในท้องถิ่ น มากกว่า สอดคล้ องกับ ดวงกมล เริ่มตระกูล (2555, น.92) ศึก ษาการยอมรั บ
เทคโนโลยีการลดต้น ทุนการผลิ ตข้าวของเกษตรกรในหมู่บ้านชุมชนต้นแบบอาเภอสามโก้จังหวัด
อ่างทอง พบว่า ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะได้รับการอบรมจากเจ้าหน้าที่เป็นประจาและต่อเนื่องทุกปีรวมถึง
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเยี่ยมเยียนติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องแต่ก ารอบรมและการ
เยี่ยมเยียนของเจ้าหน้าที่ ยังไม่ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมดหรือยังคงไม่ทั่วถึงทาให้เกษตรกรบางส่วน
ยังคงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวในบางประเด็น
ตอนที่ 3 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์เชิงความคิดเห็นและการนาไปปฏิบัติของ
เกษตรกร
เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์เชิงความคิดเห็น ในภาพรวมระดับ
มาก และส่วนใหญ่ยอมรับนาไปปฏิบัติใน 6 ด้าน ดังนี้
พื้นที่ปลูก เกษตรกรยอมรับเชิงความคิดเห็นระดับมาก และเกือบทั้งหมดยอมรับ
นาไปปฏิบัติ ในประเด็นการเลือกพื้นที่ปลูกควรอยู่ในภูมิประเทศที่เหมาะสมคือติดภูเขา แหล่งน้ามี
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสูง ซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการของกรมการข้าว (2554, น.1) ระบุว่า
ควรปลูกในภูมิประเทศที่เหมาะสมคือติดภูเขา ความอุดมสมบูรณ์ของของดินโดยธรรมชาติสูง แหล่ง
น้ ามีคุณภาพดีเ หมาะสมกับ การทาการเกษตรและมี เพียงพอและประเด็นเป็ นพื้นที่ที่ไ ม่มีการใช้
สารเคมี ป ริ ม าณมากติ ด ต่ อ กั น หากพบสารเคมี ป นเปื้ อ น ให้ ป ลู ก ข้ า วโดยวิ ธี อิ น ทรี ย์ แ ต่ ใ ช้ ช่ ว ง
ปรับเปลี่ยนหลายฤดูจนแน่ใจว่าปลอดภัย ทั้งนี้เนื่องจากตาบลบ้านตุ่นถือเป็นพื้นที่ที่เป็นต้นน้ามีแหล่ง
น้าบริสุทธิ์ไหลมาจากป่าซึ่งไม่ได้เป็นที่ตั้งของชุมชนหรือพื้นที่ทาการเพาะปลูกที่ใช้สารเคมีปริมาณ
มากอยู่แล้ว จึงทาให้เกษตรกรยอมรับและนาไปปฏิบัติได้สูง
เมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกรยอมรับเชิงความคิดเห็นระดับมาก และทั้งหมดหรือเกือบ
ทั้งหมดยอมรับนาไปปฏิบัติ ทั้ง 5 ประเด็นได้แก่ ประเด็นใช้พันธุ์ข้าวคุณภาพดีตรงกับความต้องการ
ของตลาดและรับซื้อในราคาสูง ประเด็นใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตแบบอินทรีย์ ได้รับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ดี
และจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่นศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ประเด็นหากเป็นเมล็ด
พันธุ์ที่เกษตรกรผลิตเองต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกแบบอินทรีย์ มีลักษณะตรงตามพันธุ์ สะอาด ความ
งอกไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ประเด็นใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีการเจริญเติบโตเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของพื้นที่และให้ผลผลิตดี และประเด็นใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช แข่งขัน
กับวัชพืชได้ดี ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว มีการรวมกันผลิต
รวมกันขายและได้รับการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ อันส่งผลให้เกิดการยอมรับและนาไป
ปฏิบัติสูง
การเตรียมดิน เกษตรกรยอมรับเชิงความคิดเห็นระดับมาก และทั้งหมดหรือเกือบ
ทั้งหมดยอมรับนาไปปฏิบัติ ทั้ง 4 ประเด็น ได้แก่ประเด็นควรใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงนาตั้งแต่ช่วงฤดู
แล้ง ควรเกลี่ยและไถกลบเพื่อไม่ให้สูญเสียธาตุอาหาร หรือกองไว้บริเวณที่ดินไม่ดีแล้วหาวัสดุคลุม
เพื่อป้องกันแดดเผา เมื่อจะไถดะจึงกระจายปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักให้ทั่วแปลงประเด็นไถดะเมื่อฝนเริ่มตก
ดินมีความชื้นประมาณ 1 คืบ (15-20 เซนติเมตร) ขังน้าสูง 5-10 เซนติเมตร ในแปลงนาประมาณ 14
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วัน เพื่อให้เศษวัชพืชเน่าเปื่อยประเด็นไถแปรเพื่อให้ดินร่วนซุย ย่อยดินให้มีขนาดเล็กลง และเป็นการ
กาจัดวัชพืชและประเด็นการคราดเพื่อให้ดินในแปลงนาเสมอกันเพื่อกาจัดวัชพืช และป้องกันวัชพืชที่
จะขึ้น ใหม่ ซึ่งทุกประเด็นเป็น ไปตามหลักวิชาการของกรมการข้าว (2554 ,น.3) ทั้งนี้ เนื่องจากมี
สมาชิกเป็นหมอดินประจาหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการฝึกอบรมเรื่องการปรับปรุงบารุงดินจากสถานีพัฒนา
ที่ดินจึงได้นาความรู้มาเผยแพร่อย่างกว้างขวาง อันส่งผลต่อการยอมรับในทุกประเด็น
การปลูก เกษตรกรยอมรับเชิงความคิดเห็นระดับมาก และเกือบทั้งหมดยอมรับ
นาไปปฏิบัติ ในประเด็นวิธีปักดา ใช้เมล็ดพันธุ์ 5-7 กิโลกรัมต่อไร่ ปักดาเมื่อต้นกล้าอายุ 25-30 วัน
ใช้ต้นกล้า 2-4 ต้นต่อจับ ระยะห่าง 25x25 เซนติเมตร แต่มี 3 ประเด็นที่เกษตรกรยอมรับเชิงความ
คิดเห็นระดับมาก และทั้งหมดหรือน้อยมากไม่ ยอมรับนาไปปฏิบัติ ได้แก่ ประเด็นวิธีหว่านแห้งใช้
เมล็ดพันธุ์ 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านหลังจากการไถแปรครั้งสุดท้ายโดยไม่ต้องคราดกลบ กรณีฝน
มาล่าช้าทาการคราดกลบทันทีหลังหว่านเมล็ดพันธุ์ประเด็นวิธีโยนกล้าใช้เมล็ดพันธุ์ 3-4 กิโลกรัมหรือ
60-70 ถาดต่อไร่ โยนเมื่อ ต้น กล้ า อายุ 15-18 วั น และประเด็น วิธี ห ว่า นตมใช้ เมล็ ดพัน ธุ์ 10-20
กิโลกรัมต่อไร่เพาะเมล็ดให้งอกก่อนหว่านเพื่อให้โตเร็วและสามารถแข่งขันกับวัชพืชได้ ทั้งนี้เป็น
เพราะเกษตรกรปฏิบัติในการปลูกโดยวิธีปักดาอยู่แล้วเนื่องจากมีประสบการณ์และผ่านการอบรม ใน
การทานาแบบนี้ทาให้มิได้ปฏิบัติในวิธีหว่านแห้งวิธีโยนกล้า และวิธีหว่านตม
การดูแลและการจัดการข้าว เกษตรกรยอมรับเชิงความคิดเห็นระดับมาก และ
เกือบทั้งหมดยอมรับนาไปปฏิบัติใน 6 ประเด็น ได้แก่ประเด็นไถกลบพืชตระกูลถั่วช่วงออกดอก ใช้
เป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับปรุงดินก่อนทาการเพาะปลูก ประเด็นการใส่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ย
หมักช่ ว งเตรี ย มดิน ประเด็ น การรั ก ษาระดับน้ าในแปลงนาประเด็ นการไม่ท าลายศัตรู และแมลง
ธรรมชาติที่มีประโยชน์เพื่อช่วยควบคุมแมลงศัตรูข้าวประเด็นการกาจัดวัชพืชในแปลงนาและคันนา
และประเด็นการหมั่นตรวจสอบแปลงนาโดยใช้หลักการป้องกันมากกว่าการรักษาโรคแต่มี 2 ประเด็น
ที่เกษตรกรยอมรับเชิงความคิดเห็นระดับมาก และทั้งหมดไม่ยอมรับนาไปปฏิบัติ ได้แก่ ประเด็นปลูก
ไม้พุ่มหรือไม้ยื นต้น เพื่อสร้ างความหลากหลายและเป็นแนวป้องกันสารเคมีปนเปื้อนจากแปลง
ข้างเคียง และประเด็นทาคันนาให้กว้างมากกว่า 1 เมตรและสูงกว่าระดับน้าปกติ ซึ่งเกษตรกรเห็นว่า
ทั้ง 2 ประเด็นไม่จาเป็นต้องปฏิบัติ เนื่องจากพื้นที่ของเกษตรกรเป็นพื้นที่ผลิตเป็นแปลงขนาดใหญ่ไม่
มีการใช้สารเคมี และเห็นว่าการทาคันนากว้างมากกว่า 1 เมตรทาให้เสียพื้นที่ทาการเกษตรเนื่ องจาก
เกษตรกรทุกรายมีขนาดพื้นที่ทาการเกษตรน้อย
การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเกษตรกรยอมรับเชิงความคิดเห็น
ระดับมาก และเกือบทั้งหมดยอมรับนาไปปฏิบัติใน 6 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการขนส่งโดยรถบรรทุก
ต้องสะอาด ไม่ควรใช้รถบรรทุกที่บรรทุก ดิน สัตว์ มูลสั ตว์ ปุ๋ย หรือสารเคมีมาก่อน ประเด็นการตาก
ข้าว 2-3 แดดเพื่อลดความชื้นให้เหลือไม่เกินร้อยละ 14 กรณีเกี่ยวด้วยมือ หรือหลังจากเกี่ยวด้วย
เครื่องเกี่ยว ประเด็นการเก็บรักษาข้าว บรรจุในกระสอบที่สะอาดติดป้ายรายละเอียด วางบนแคร่ไม้
ความสูงไม่ต่ากว่า 15 เซนติเมตร สถานที่เก็บรักษามีความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ประเด็นการนวดข้าว
ควรทาความสะอาดเครื่องนวดก่อนทุกครั้งโดยวิธีใช้น้าฉีดล้าง หรือใช้ลมเป่า ประเด็นเก็บเกี่ยวในระยะ
พลับพลึงกล่าวคือ ข้าวในแต่ละรวงสุกเหลืองประมาณ 3 ใน 4 ส่วนหรืออาจใช้วิธีนับวันประมาณ 28-
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30 วันหลังจากที่ข้าวออกดอกร้อยละ 80 ประเด็นก่อนเก็บเกี่ยว 10 วันระบายน้าออกให้หมดเพื่อเร่ง
ให้ข้าวสุกแก่และเก็บเกี่ยวสะดวก ซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการของกรมการข้าว (2554, น.34)
ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร
ปัญหาในการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร จากการศึกษา พบว่า มีความรุนแรง
ของปัญหาในการผลิตข้าวอินทรีย์ ในภาพรวมระดับปานกลาง โดยเกษตรกรมีปัญหาในระดับมาก 4
ประเด็น ตามลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ (1) ขาดลานตากข้าว เนื่องจากเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์
เป็นการปลูกเพื่อขายผลผลิตแห้ง จึงต้องมีสถานที่เพื่อเก็บรักษาผลผลิตเพื่อรอการแปรรูป จึงประสบ
ปัญหาพื้นที่ตากผลผลิตที่ออกมาปริมาณมากในเวลาเดียวกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของบุหงา
เขี ย วข า (2550, น.73 ) การยอมรั บ เทคโนโลยี ก ารผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วของเกษตรกร ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนในอาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าเกษตรกรมี
ปัญหาอยู่ในระดับมากในประเด็นการขาดลานตากและขาดยุ้งฉางในการเก็บผลผลิตข้าว (2) ขาดน้า
ในช่วงเตรียมดินเนื่องจากในฤดูการผลิตปี 2558/2559 ที่ผ่านมาเกิดภาวะฝนแล้งฝนทิ้งช่วงเกษตรกร
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนน้าในช่วงการเตรียมดิน ทาให้ต้นกล้าที่เตรียมไว้ไม่สามารถลงปลูกได้
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก น้าจึงนับว่า เป็นสิ่งส าคัญมากในการเตรียมดิน
สาหรับทานา (3) ขาดยุ้งฉางในการเก็บผลผลิตเนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรขายผลผลิตสด ส่วนใหญ่
ให้แก่สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัวให้เป็นผู้เก็บรักษาผลผลิต แต่หากเกษตรกรมียุ้งฉางหรือพื้นที่เก็บ
รักษาผลผลิต จะทาให้เกษตรกรไม่จาเป็นต้องขายผลผลิตทั้งหมดให้แก่สหกรณ์ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว
หากเกษตรกรเก็บผลผลิตไว้ขายช่วงที่มีความต้องการสูงจะทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น (4)
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินสูง พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินสูงเป็นอันดับที่ 1
เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทาให้ไม่สามารถเตรียมดินเองได้ เป็นเหตุให้ต้องมีการจ้าง
เครื่องจักรกลเข้ามาช่วยในฤดูการผลิต 2558 จากข้อมูลต้นทุนการผลิตในช่วงเตรียมดินมีราคาสูงถึงไร่
ละ 900 – 1,000 บาทต่อไร่
ข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรจากการศึกษาพบว่า มี ระดับ
ความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวอินทรีย์ในภาพรวมระดับมาก โดยเกษตรกรเห็นด้วย
ระดั บ มากในประเด็ น ข้ อ เสนอแนะดั ง นี้ เกษตรกรเห็ น ว่ า ภาครั ฐ ได้ แ ก่ ส านั ก งานเกษตรอ าเภอ
สานักงานเกษตรจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดิน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้การ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต ส่งเสริ มให้มีการรวมกลุ่มรวมการผลิต การบริหารจัดการพื้นที่ แรงงาน
เครื่องจักรกล และจัดการผลผลิตตลอดถึงการตลาด โดยมีหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และนักส่งเสริมใน
พื้นที่เป็นที่ปรึกษาในด้านข้อมูลวิชาการ การนาเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ให้เหมาะสมกั บพื้นที่ ทั้งนี้
ข้อเสนอแนะทั้งหมดดังกล่าวน่าจะเป็นสิ่งผลักดันในการแก้ปัญหาของเกษตรกรดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ข้อเสนอแนะต่อเกษตรกร
1) เกษตรกรควรปลูกฝังให้ลูกหลานหันมาทาการเกษตร เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่น
ใหม่ทดแทน โดยนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้นเพื่อทดแทนแรงงานที่หายาก

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41
The 41st National and International Graduate Research Conference

181

2) เกษตรกรควรรวมกลุ่มให้มีขนาดพื้นที่ในการผลิตในรูปแบบระบบอินทรีย์ให้มี
ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อช่วยในการควบคุมการใช้สารเคมี และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ
3) เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มโดยอาจระดมทุนในการจัดหาลานตาก หรือ
เครื่องจักร หรือสิ่งที่เกษตรกรเห็นว่าจาเป็น และมีการบริหารจัดการในระดับชุมชนก่อน
2. ข้อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าที่
1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรควรเร่งทาความเข้าใจและส่งเสริมความรู้ใน
ประเด็นที่เกษตรกรขาดหรือมีความรู้น้อยได้แก่การป้องกันกาจัดโรคแมลง และวัชพืชข้าว
2) หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ควรสร้างทัศนคติที่ดีต่อการผลิตข้าวอินทรีย์ให้แก่
เกษตรกรในการที่จะหันมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยวิธีการผลิตแบบธรรมชาติ
3) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่หรือที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมเยี่ยม
เยียนและพบปะเกษตรกรอย่างสม่าเสมอในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์อันจะนาไปสู่การ
ยอมรับของเกษตรกรมากยิ่งขึ้นโดยเน้นกลุ่มเกษตรกรที่มีอายุน้อยซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรรายอื่น ๆต่อไป
3. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานอื่นๆ
1) กรมการข้าว ควรสนับสนุนการวิจัยด้านข้าวที่เอื้อต่อการพัฒนาการผลิตข้าวที่
ยั่งยืนเช่นพันธุ์ข้าวการป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวรวมทั้งสร้างกลุ่มเครือข่ายตลอดห่วงโซ่การ
ผลิตข้าวให้เข้มแข็งและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวเพื่อเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
2) กรมส่งเสริมการเกษตร ควรส่ งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าว
อินทรี ย์โดยการจัดทาแปลงตัวอย่างเพื่อให้เกษตรกรเห็ นความสาคัญได้ศึกษาเรียนรู้และเห็ นผลที่
เกิ ด ขึ้ น จริ ง รวมทั้ ง ขยายผลการด าเนิ น งานโครงการฯสู่ พื้ น ที่ อื่ น ๆต่ อ ไปเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของ
เกษตรกรให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
3) กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ควรถ่ า ยทอดความรู้ ค วามเข้ า ใจส่ ง เสริ ม และสร้ า ง
จิตสานึกในการปรับปรุงบารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและมีพื้นที่เหมาะสมในการผลิตข้าว
อินทรีย์มากขึ้น
4) หน่ ว ยงานภาครั ฐ อื่ น ๆ และภาคเอกชนควรส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
เทคโนโลยีการข้าวอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องด้วยการช่วยเหลือสนับสนุนด้าน
วิทยาการและสิ่งจาเป็นต่าง ๆต่อการทานาเช่นลานตากข้าวโรงเก็บเมล็ดพันธุ์เครื่องมือทุ่นแรงแหล่ง
เงินทุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาการผลิตและการตลาดซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรยืน
อยู่ได้ด้วยตนเองจนนาไปสู่การพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การยอมรั บ เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ข้ า วอิ น ทรี ย์ ใ นพื้ น ที่
ดาเนินการโครงการอื่น ๆ โดยเพิ่มจานวนตัวแปรที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์และ/หรือเกี่ยวข้องกับการ
ยอมรั บ เทคโนโลยี เพื่อเป็ น แนวทางในการวางแผนพัฒ นาและปรับปรุงการส่ งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีต่อไป
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2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการเผยแพร่เทคโนโลยีในพื้นที่ ที่มีสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมใกล้เคียงกันต่อไป
3. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต
เพื่อจะได้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ และการแก้ปัญหาในพื้นที่ของเกษตรกร ในการผลิตข้าวอินทรีย์
4. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการตลาดและการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สามารถขาย
ผลผลิตได้ต่างจากราคาข้าวทั่วไป และเป็นสาเหตุจูงใจในการส่งเสริมในพื้นที่อื่นต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันสาหรับการจัดการเอกสารการเงิน
และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจัดการเอกสารการเงิน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด
อาร์ บี เ อส เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง ระบบสารสนเทศจั ด การเอกสารทางการเงิ น พั ฒ นาโดยใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดการและจัดเก็บข้อมูล
ระบบการจั ดการเอกสารการเงิน กรณีศึกษา ห้ างหุ้ นส่ ว นจ ากัด อาร์ บีเอส เอ็น จิเนียริ่ ง
พัฒนาระบบแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Administrator) ส่วนของผู้ใช้ระบบฝ่ายบัญชี
(User) และส่ วนของผู้จั ดการ (Manager) ระบบจะแสดงผลบนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ทั่วไปบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากผลการประเมินความพึงพอใจของระบบการจัดการเอกสารการเงิน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47
คาสาคัญ : เว็บแอพพลิเคชัน ระบบจัดการเอกสาร การเงินอิเล็กทรอนิกส์
ABSTRACT
This research aims to develop web application for financial document
management and evaluate satisfaction of financial document management users: A
case study of RBS Engineering Limited Partnership. Information Technology was used
to develop of financial document management. It can be used to support data storage
and management.
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The financial document management system: A case study of RBS Engineering
Limited Partnership was devided into three main categories; administrator, accountant
user and manager. This system was run through general web browsers on internet. The
overall usage satisfaction of this study was at very high level (x̅=4.57, S.D. = 0.47).
Keywords: Web Application, Document Management System, Electronic Finance
บทนา
ในปัจจุบันเศรษฐกิจประเทศไทยมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทาให้มีการแข่งขันสูง
ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นยุคของการแข่งขันระหว่าง
กิ จ การเพราะฉะนั้ น จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ผู้ ป ระกอบการต้ อ งวางแผนการด าเนิ น งานของกิ จ การ
ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เพื่อพัฒนากิจการให้สามารถดาเนินงานตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ และ
เพื่อให้ทราบถึงรายได้และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกิจการ
ห้างหุ้นส่วนจากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง ดาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร และงาน
วิศวกรรมโยธาเป็นบริษัทรับเหมาช่วงงาน กลุ่มลูกค้าได้แก่ บริษัท มินิแบ ประเทศไทย ในการสร้าง
อาคารและงานวิศวโยธาภายในของบริษัท มินิแบ ประเทศไทย ซึ่งต้องมีการจัดทาเอกสารการเงิน
และบัญชีเพื่อใช้ในการจัดทาใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ กับลูกค้า ปัญหาที่พบในการจัดทา
เอกสารคือรูปแบบข้อมูลและเอกสารไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน การคานวณยังมี
ข้อผิดพลาด รวมทั้งการค้นหาข้อมูลทาได้ช้า ซึ่งทาให้กิจการเกิดการติดขัดและสูญเสียโอกาสทาง
ธุรกิจ ในการปฏิบัติงานจาเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลระบบบัญชีคุมเอกสารทางการเงินเพื่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้ทาบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล การนาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริการ
องค์กรเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันและมีประสิทธิภาพ (พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, 2553)
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยเล็งเห็นความสาคัญที่จะพัฒนาระบบจัดการสารสนเทศทางการเงินของห้าง
หุ้นส่วนจากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกิจกรรมด้านการเงิน และ
บัญชี จัดการและบ ารุงรักษารายการทางเงินขององค์กร (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล , 2552) ช่วยให้การ
ดาเนินงานขององค์กร ทาให้การทางานเกิดความสะดวกรวดเร็ว ง่ายขึ้น และสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
ได้ ทั้งช่วยในการตัดสินใจด้านต่างๆทางการเงิน (พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, 2553) จัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ
ฐานข้อมูล มีร ะบบการรักษาความปลอดภัยในการใช้ งานข้อมูลโดยการเข้าสู่ ระบบ และสามารถ
เรียกใช้งานข้อมูลได้ตลอดเวลา ตลอดจนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ ต้องการได้ ใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันสาหรับการจัดการเอกสารการเงิน
2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบที่มีต่อระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง
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วิธีการวิจัย
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด อาร์บี
เอส เอ็นจิเนียริ่ง ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการในการดาเนินงานเป็น 5 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาและเก็ บ รวบรวมความต้ อ งการขององค์ ก ร ความต้ อ งการใช้ ร ะบบ
สารสนเทศหน่วยงานจากความต้องการของผู้ใช้ ใช้วิธีการจัดเก็บรวบรวมโดยการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบปลายเปิด ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจากัด อาร์บีเอส เอ็นจิ เนียริ่ง จึงได้นา
เทคโนโลยีของการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) ฐานข้อมูล (Database) และระบบ
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ ต มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูล สามารถจัดการข้อมูล และ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มีระบบการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานข้อมูลโดยการเข้าสู่ระบบ
และ สามารถเรียกใช้งานข้อมูลได้ตลอดเวลา ตลอดจนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการได้ ใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงาน
2) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบแบบจาลองเชิง ตรรกะ (Logical Model)
ตามแบบจาลองขั้น ตอนการทางานของระบบ (Process Modeling) ประกอบด้วยการออกแบบ
รูปแบบผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Output) ออกแบบส่วนนาเข้า (Input) ออกแบบส่วนของกระบวนการ
ทางาน (Process) และการออกแบบส่ ว นต่อประสานผู้ ใช้ (User Interface) (อรยา ปรีช าพานิช ,
2557) โดยแสดงเป็นแผนภาพบริบทของระบบงานใหม่ ประกอบด้วยความสัมพันธ์ของผู้ใช้และข้อมูล
ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด อาร์บีเอส
เอ็นจิเนียริ่ง แบ่งผู้ใช้เป็น 2 กลุ่มคือ 1) ผู้ดูแลระบบ (Administrator) สามารถเข้าสู่ระบบโดยชื่อ
ผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จัดการข้อมูลผู้ใช้งานและตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลใช้
งานระบบได้ 2) ฝ่ายบัญชี (User) เข้าสู่ระบบโดยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
จัดการข้อมูล ลูกค้า ข้อมูลใบเสนอราคา ข้อมูลใบสั่งซื้อ ข้อมูลใบแจ้งหนี้ ข้อมูลใบกากับภาษี และ
พิ ม พ์ ร ายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบได้ 3) ผู้ จั ด การกิ จ การ (Manager) เข้ า สู่ ร ะบบโดยชื่ อ ผู้ ใ ช้
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ตรวจสอบข้อมูลได้ และพิมพ์รายงานได้
3) การพัฒนาระบบ
จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบทาให้ทราบถึงกระบวนการทางาน จึง ได้ทาการ
พัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน แบ่งขั้นตอนการพัฒนาระบบเป็น 3 ส่วนคือ
ส่วนการสร้ างฐานข้อมูล (Database) ใช้โปรแกรม MySQL (phpMyAdmin) ในการ
จัดการฐานข้อมูล และใช้โปรแกรม Appserv เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์สาเร็จรูป
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ส่วนการออกแบบเป็นการออกแบบหน้าจอการทางานของระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การใช้ ง านจริ ง เน้ น การออกแบบส่ ว นติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ใ ช้ GUI (Graphic User Interface) มี ค วาม
สอดคล้องกับการทางานของแผนภาพบริบทที่ออกแบบไว้
4) การทดสอบระบบ
ในการทดสอบระบบหลังจากได้ทาการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้ทาการทดสอบความ
เข้ า กั น ได้ ข องระบบ (Module test) คื อ การทดสอบแต่ ล ะส่ ว นของโปรแกรมเพื่ อ ประเมิ น หา
ข้อผิดพลาดและดาเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของโปรแกรม จากนั้นจะทาการทดสอบการยอมรับ
ของระบบ (Acceptance Testing) (น้าฝน อัศวเมฆิน , 2558) โดยให้กลุ่มตัวอย่างทาการทดสอบ
ระบบ กลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ผู้ดูแลระบบ จานวน 2 คน ผู้จัดการ จานวน
1 คน และฝ่ายบัญชี 4 คน
5) การประเมินผลความพึงพอใจ
ในการประเมินผลความพึงพอใจระบบสารสนเทศพิจารณาจากผู้ ใช้ที่มีต่อการใช้งาน
ระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง ทั้งนี้ได้
ใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจจากงานวิจัยของ กมลมาศ วงษ์ใหญ่ และมัชฌกานต์ เผ่ าสวัสดิ์
(2558) โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กาหนดเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพของระบบ และความพึง พอใจของผู้ ใช้ที่ มีต่อ ระบบเป็นมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating
Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการกาหนดค่าน้าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคิร์ท (Linkert’s
Scale) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
กาหนดค่าคะแนน
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ มีเกณฑ์การให้
คะแนนในแต่ละระดับดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด อาร์บี
เอส เอ็นจิเนียริ่ง ผู้วิจัยนาเสนอตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
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1. ผลการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน กรณีศึกษา
ห้างหุ้นส่วนจากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง ตามสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ แบ่งการทางานออกเป็น 3
ส่วน คือ ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการ และฝ่ายบัญชี มีผลการดาเนินงานดังนี้
ส่วนของผู้ดูแลระบบ จัดการข้อมูลผู้ใช้งานของระบบโดยสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ผู้ใช้งาน
ของระบบได้ทั้งส่วนผู้จัดการ และฝ่ายบัญชี

ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
ส่วนของผู้จัดการ ตรวจสอบและอนุมัติใบเสนอราคา ค้นหาข้อมูลโดยเลือก วัน เดือน ปี
หรือค้นหาได้จากชื่อบริษัท และพิมพ์รายงานใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ ใบกากับภาษี รายงาน
ยอดรับ และรายงานยอดค้างรับชาระเงิน

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอรายงานใบเสนอราคา
ส่วนของฝ่ายบัญชี จัดการข้อมูลลูกค้า ข้อมูลใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ ใบกากับ
ภาษีและ รายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลการเงิน
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ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอรายงานใบแจ้งหนี้
2) ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด อาร์บีเอส เอ็นจิ เนียริ่ง แสดงผลเป็นรายงานค่าเฉลี่ย (x̅) และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยประเมินจากผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการ และ
ฝ่ายบัญชี จานวน 7 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศและให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานและ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ พบว่าผู้ใช้ระบบมีคาวามพึงพอใจต่อการใช้งาน มี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วน
จากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง

1. มีความเหมาะสมในการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้

ค่าเฉลี่ย
(𝐱
̅)
4.43

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)
0.53

ระดับความพึง
พอใจ
มาก

2. มีความสะดวก และไม่ซบั ซ้อน ง่ายต่อการใช้งาน

4.57

0.53

มากที่สุด

3. ระบบช่วยลดเวลาในการตรวจสอบข้อมูล

4.29

0.49

มาก

4. ระบบสามารถช่วยการสืบค้นได้รวดเร็วและสะดวกขึ้น

4.14

0.69

มาก

5. มีการตรวจสอบสถานะผู้ใช้งาน

4.29

0.49

มาก

6.ความปลอดภัยในการเข้าถึงฐานข้อมูลในแต่ละส่วนของ
ผู้ใช้งาน
7.ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ

4.57

0.53

มากที่สุด

4.43

0.53

มาก

8. สารสนเทศมีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ

4.57

0.53

มากที่สุด

9. สารสนเทศตรงตามความต้องการใช้งาน

4.43

0.53

มาก

รายการประเมิน

190

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ค่าเฉลี่ย
(𝐱
̅)
4.29

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)
0.49

ระดับความพึง
พอใจ
มาก

4.86

0.38

มากที่สุด

12. สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว

4.43

0.53

มาก

13. ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและมี
ประโยชน์ต่อการใช้งาน
ค่าเฉลี่ย

4.86

0.38

มากที่สุด

4.57

0.47

มากที่สุด

รายการประเมิน
10. สารสนเทศสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
11. สารสนเทศมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผู้ วิ จั ย สรุ ป ผลการและอภิ ป รายผลการวิ จั ย ระบบสารสนเทศจั ด การเอกสารการเงิ น
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง ตามประเด็นดังนี้
1) การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด อาร์บี
เอส เอ็นจิเนียริ่ง
ผลการพัฒนาระบบโดยนาระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน เข้ามาช่วยในการ
จัดการข้อมูลเอกสารและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนจากัด อาร์บีเอสเอ็นจิเนียริ่ง การค้นหา
ตรวจสอบข้อมูล การคานวณตัวเลข ตลอดจนการออกใบแจ้งหนี้/ใบวางบิลและใบกากับภาษี โดยมี
การจาแนกออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ระบบฐานข้อมูล ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ ง่าย
ต่อการค้นหา แก้ไข และบันทึกรายการข้อมูลการสั่งซื้อของลูกหนี้ได้อย่างสะดวก และ โปรแกรมที่ใช้
ออกใบแจ้งหนี้/ใบวางบิลและใบกากับภาษี ให้กับลูกหนี้ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อยืนยันในการชาระเงิน
ตามวันครบกาหนด โดยมี การทางานหลักคือ จัดการข้อมูลลูกหนี้ตามใบสั่งซื้อ จัดการข้อมูลลูกหนี้
ตามใบสั่งซื้อเพื่อออกใบแจ้งหนี้ ใบวางบิลและใบกากับภาษี สอดคล้องกับ ธวัลยา นนทรีย์ กรุดอินทร์
(2558)
2) การประเมิน ผลความพึงพอใจในการใช้งาน ระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจในการใช้ ร ะบบสารสนเทศจั ด การเอกสารการเงิ น
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งผู้ประเมินทั้งหมดเป็นผู้ใช้ระบบในการบริหาร
จั ด การการเงิ น มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.57 และมี ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.47 ซึ่ ง แปล
ความหมายได้ว่าความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศอยู่ ในระดับมากที่สุด โดยพิจารณา
ประเด็นคาถามพบว่าระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและมีประโยชน์ต่อการใช้งาน สารสนเทศ
มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน และ สารสนเทศมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.86 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 สอดคล้องกับ กาลัญญู เกียรติชัยนาม (2556)
เนื่องจากระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด อาร์บี
เอส เอ็นจิเนียริ่ง พัฒนาในส่วนของการจัดการสารสนเทศทางการเงิน ซึ่งอาจมีการพัฒนาส่วนงาน
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อื่น ๆ ให้ครอบคลุมการทางานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจขององค์กรได้ และอาจพัฒนาเป็นระบบ
โปรแกรมประยุกต์บนมือถือ (Mobile Application) เพื่อความสะดวกในการใช้งานนอกสถานที่
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ห้างหุ้นส่วนจากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง กรรมการผู้จัดการและฝ่ายบัญชีที่
ให้ การสนั บ สนุ น ด้านข้อมูล และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับระบบงานด้านการเงินและบัญชี ขอบคุ ณ
อาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้มีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือและให้ความร่วมมือใน
การทาวิจัย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลร้านค้า
ประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูล
ร้านค้าประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์ และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการข้อมูลร้านค้าประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์
ระบบที่ผู้วิจั ยพัฒ นาขึ้น เป็นโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โดยนาเอา
ขั้นตอนการพัฒนาระบบ SDLC มาใช้ ระบบมีผู้ใช้งาน 2 ส่วน คือ เจ้าของร้านและผู้ใช้งาน โดยระบบ
สามารถจัดเก็บ ประมวลผล และรายงานข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการร้านค้าและ
ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของร้านค้า
ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลร้านค้าประเภทสินค้า
เคมีภัณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.57 และผลประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.45 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47
คาสาคัญ : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โปรแกรมประยุกต์ การพัฒนาระบบ
ABSTRACT
The objectives of this research were: 1 ) to develop the Chemical Products
Store Management Information System: A Case Study of Somkid Store, 2) to evaluate
the performance of the Chemical Products Store Management Information System,
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and 3) to evaluate the usage of satisfaction of Chemical Products Store Management
Information System.
The researcher developed this system as a windows application by using
SDLC. There are 2 groups of people to use this system are: 1) owner, 2) user. This
system can collecting, processing and generating the report which useful in the
management of the store and help to improving a store's overall efficiency.
The evaluation of the performance was evaluated by 5 experts. The overall
performance results of the Chemical Products Store Management Information System
̅ =4.07, S.D.=0.57). The result from the study of the user’s
are at a very high level (×
̅ =4.45, S.D.=0.47).
satisfaction towards the system were at a very high level (×
Keywords: Management Information System, Application Software, System Development
บทนา
ธุ ร กิ จ การค้ า ปลี ก ประเภทสิ น ค้ า เคมี ภั ณ ฑ์ เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ จ าหน่ า ยสารเคมี ปุ๋ ย เคมี
ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้บารุงรักษาพืชผลทางการเกษตร ร้านค้าประเภทนี้ถือว่าได้รับ
ความนิ ยมจากผู้ประกอบการและผู้ บริโภคโดยเฉพาะกลุ่ มเกษตรกรเป็นอย่างดี ร้านสมคิดการค้า
เป็นร้านค้าปลีกที่จาหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ให้กับลูกค้าในชุมชน สินค้าที่มีขายได้แก่ สารกาจัดวัชพืช
สารกาจัดแมลง สารป้องกันกาจัดโรคพืช ธาตุอาหารเสริม และปุ๋ยเคมีทางการเกษตร เป็นต้น ภายใน
ร้านมีการจัดวางสินค้าเป็นสัดส่วนแยกตามประเภทสินค้า การชาระเงินใช้เครื่องคิดเลขในการคานวณ
ราคารวมของสิน ค้า บางครั้งลูกค้าต้องการสินค้า หลายรายการและจานวนหลายชิ้น จึงทาให้เกิด
ความผิดพลาดในการคานวณราคารวมของสิ นค้าที่ลู กค้าสั่งซื้อ และทางร้านมีการจาหน่ายสิ นค้า
เป็นสินเชื่อ มีการคิดดอกเบี้ยตามระยะเวลาการซื้อขายสินค้า มีการบันทึกข้อมูลการขายและข้อมูล
ลูกค้าโดยการจดบันทึกข้อมูลลงสมุดบันทึก วิธีการนี้พบปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ไม่ละเอียด
ยากต่อการค้นหาและการสรุปข้อมูลการขายสินค้า ส่วนการตรวจสอบจานวนสินค้าคงเหลือ ในแต่ละ
ครั้งจะต้องตรวจสอบด้วยการนับ ทาให้เสียเวลาและเกิดข้อผิดพลาดได้ เช่น จานวนสินค้าที่นับได้
ไม่ตรงกับจานวนสินค้าที่มีอยู่จริง เนื่องจากสินค้าภายในร้านมีจานานมากจึงยากต่อการตรวจสอบ
ดังนั้ น ผู้ วิจั ย จึ ง ได้น าเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์เข้ามาช่ว ยในการพัฒ นาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการข้อมูลร้านค้าประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้านสมคิดการค้า เพื่อช่วยจัดเก็บ
ข้อมูลสิน ค้า คานวณราคารวมของสินค้าให้ กับลู กค้า และการช าระสินเชื่อที่คิดอัตราดอกเบี้ย ได้
ถูกต้อง สามารถพิมพ์ใบเสร็จ รับเงินได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การตรวจสอบข้อมูลสินค้าคงเหลือ
สามารถทาได้ง่ายขึ้น และยังสามารถสรุปรายงานต่างๆ ภายในร้านได้ เช่น รายงานข้อมูล สินค้า
รายงานข้อมูลการสั่งซื้อ รายงานข้อมูลการขาย เป็นต้น ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถจัดเก็บ ประมวลผล
และรายงานข้อมูลซึ่งเป็นสารสนเทศสาหรับผู้บริหารร้านสมคิดการค้า สามารถนาไปใช้ประโยชน์
เพื่อการวางแผน และควบคุมกิจ กรรมทางธุรกิจได้ (โอภาส, 2554) ทาให้ การบริห ารจัดการร้าน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลร้านค้าประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลร้านค้าประเภท
สินค้าเคมีภัณฑ์
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลร้านค้า
ประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์
วิธีการวิจัย
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การข้ อ มู ล ร้ า นค้ า ประเภทสิ น ค้ า เคมี ภั ณ ฑ์
กรณีศึกษา ร้านสมคิดการค้า เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยมีวิธีการวิจัย ดังนี้
การพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลร้านค้า ประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์ เป็นไป
ตามขั้นตอนต่างๆ ในวงจรชีวิตในการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle: SDLC)
ดังนี้
1. ศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถาม
เจ้าของร้านและพนักงาน และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ รวมทั้ง
สอบถามความต้องการของผู้ใช้ งาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และออกแบบระบบที่ต้องการ
พัฒนาขึ้นใหม่ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ การวิเคราะห์ เป็นการใช้กระบวนการเพื่อศึกษา
ปัญหาโดยหาความต้องการ (Requirements) ให้ได้ว่าต้องการแก้ปัญหาอะไรในระบบ เมื่อวิเคราะห์
แล้วจึงออกแบบระบบที่ต้องการโดยทาแบบแผนหรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น (สุพรรษา, 2557)
ซึง่ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้แผนภาพต่างๆ ดังนี้
2.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) และแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow
Diagram) ใช้ในการอธิบายการทางานของระบบ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในระบบ
2.2 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล ใช้แบบจาลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
(Relational Database Model) และใช้แ ผนภาพความสั ม พั นธ์ ข องข้ อ มูล (Entity Relationship
Diagram) ในการอธิบายถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมดในระบบ
2.3 การวิเคราะห์และออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ในการนาข้อมูล
เข้าสู่ระบบ และการแสดงผลลัพธ์จากการทางานของระบบ เช่น รายงานต่างๆ
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ภาพที่ 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram)
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ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)
จากแผนภาพบริบทและแผนภาพกระแสข้อมูล มีผู้ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ คือ เจ้าของร้าน
และผู้ใช้งาน ได้แก่ พนักงาน ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบ ได้แก่ ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูล
ประเภทสินค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลผู้จาหน่ายสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลการขาย และข้อมูล
การชาระสินเชื่อ
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3. การพัฒนาระบบ เป็นการนาข้อมูลที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้มาพัฒนาระบบ โดย
ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็น โปรแกรมประยุกต์ที่ทางานบนระบบปฏิบั ติการวินโดวส์ และนาเอาขั้นตอน
การพัฒนาระบบ SDLC มาใช้
4. การทดสอบระบบ ผู้วิจัย ทดสอบการทางานของระบบที่พัฒ นาขึ้น โดยทดสอบเป็น
ส่ ว นย่ อยก่อน (Unit Testing) เมื่อส่ ว นย่อยแต่ล ะส่ ว นผ่ านการทดสอบแล้ ว จึงนามารวมกันแล้ ว
ทดสอบทั้งระบบ (System Testing) (สุพรรษา, 2557)
การประเมินระบบ
การประเมินระบบประกอบไปด้วย การประเมินประสิทธิภาพของระบบ และการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ศึกษาและสร้างแบบประเมิน
1.1 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินจานวน
3 ด้าน คือ 1) ด้านหน้ าที่และความถูกต้องในการทางานของระบบแต่ล ะส่วนในลักษณะภาพรวม
(Functional Testing) 2) ด้านลักษณะการใช้งาน ในส่วนความยากหรือง่ายต่อการใช้งาน (Usability
Testing) และ 3) ด้านสมรรถนะในการทางานของระบบ (Performance Testing) (วุฒิพงษ์ และ
ศิริวรรณ, 2558)
1.2 แบบประเมิน ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้าน
การใช้งานและความปลอดภัยของระบบ และ 2) ด้านข้อมูลและสารสนเทศ (กมลมาศ และมัชฌกานต์,
2558)
แบบประเมิ น เป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) ซึ่ ง มี เ กณฑ์ ใ นการ
กาหนดค่าน้าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) ดังนี้
5 หมายถึง ระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับมาก
3 หมายถึง ระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับน้อย
1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
2. นาแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาระบบจานวน
5 ท่าน ทดลองใช้และประเมินประสิทธิภาพการทางานของระบบ
3. นาแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยให้ผู้ใช้งานทดลองใช้งานและ
ประเมินความพึงพอใจ
̅ ) และส่วนเบี่ยงเบน
4. วิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย (×
มาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมายเพื่อจัดระดับ ดังนี้
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ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การข้ อ มู ล ร้ า นค้ า ประเภทสิ น ค้ า เคมี ภั ณ ฑ์
กรณีศึกษา ร้านสมคิดการค้า มีผลการวิจัย ดังนี้
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลร้านค้าประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้าน
สมคิดการค้า ที่พัฒนาขึ้นเป็นโปรแกรมประยุกต์ ที่ทางานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ มีการกาหนด
สิทธิการใช้งานเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของเจ้าของร้าน และส่วนของผู้ใช้งาน (พนักงาน) ดังนี้
1. ส่วนของเจ้าของร้าน มีขอบเขตการทางาน คือ
1.1 เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
1.2 จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า และ
ข้อมูลผู้จาหน่ายสินค้า
1.3 ตรวจสอบข้อมูลการขายสินค้า ข้อมูลการชาระสินเชื่อ และข้อมูลการสั่งซื้อ
สินค้า
1.4 พิมพ์ร ายงาน คือ รายงานข้อมูล ผู้ ใ ช้งาน รายงานข้อมูล สิ นค้า รายงาน
ข้อมูลลูกค้า รายงานข้อมูลผู้จาหน่ายสินค้า รายงานข้อมูลการสั่งซื้อ รายงานข้อมูล การขาย และ
รายงานข้อมูลการชาระสินเชื่อ
2. ส่วนของผู้ใช้งาน มีขอบเขตการทางาน คือ
2.1 เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
2.2 จัดการข้อมูลลูกค้า
2.3 ตรวจสอบข้อมูลสินค้า
2.4 ทารายการขายสินค้า ออกใบเสร็จรับเงิน และใบส่งของ
2.5 ตรวจสอบข้ อ มู ล การช าระสิ น เชื่ อ และค านวณสิ น เชื่ อ และ พิ ม พ์
ใบเสร็จรับเงิน
2.6 พิมพ์รายงาน คือ รายงานข้อมูลสินค้า และรายงานข้อมูลการขาย
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ตัวอย่างหน้าจอการทางานในส่วนต่างๆ ของระบบ มีดังนี้

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอหลักของระบบงาน

ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอการพิมพ์รายงานข้อมูลการขาย
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการข้อมูลร้านค้า ประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์ ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมีดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยรวมจากผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน

X

S.D.

1. ด้านหน้าที่และความถูกต้องในการทางานของระบบแต่ละส่วน
ในลักษณะภาพรวม (Functional Testing)
2. ด้านลักษณะการใช้งาน ในส่วนความยากหรือง่ายต่อการใช้งาน
(Usability Testing)
3. ด้านสมรรถนะในการทางานของระบบ (Performance
Testing)
ค่าเฉลี่ย

4.4

0.55

ระดับ
ประสิทธิภาพ
มากที่สุด

3.8

0.45

มาก

4.0

0.71

มาก

4.07

0.57

มาก

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูล
ร้ า นค้ า ประเภทสิ น ค้า เคมี ภัณ ฑ์ จากผู้ เ ชี่ย วชาญ มี ค่ าเฉลี่ ยเท่า กั บ 4.07 และมีค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.57 สรุปได้ว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก
3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการข้อมูลร้านค้า ประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์ จากเจ้าของร้านและพนักงาน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลมีดังนี้
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลร้านค้า ประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์
รายการประเมิน
1. ด้านการใช้งานและความปลอดภัยของระบบ
1.1 มีความเหมาะสมในการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้
1.2 มีความสะดวก และไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการใช้งาน
1.3 ระบบช่วยลดเวลาในการตรวจสอบข้อมูล
1.4 ระบบสามารถช่วยการสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว และสะดวกขึ้น
1.5 มีการตรวจสอบสถานะผู้ใช้งาน
1.6 ความปลอดภัยในการเข้าถึงฐานข้อมูลในแต่ละส่วนของผู้ใช้งาน
1.7 ประสิทธิภาพ / ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
2. ด้านข้อมูลและสารสนเทศ
2.1 สารสนเทศมีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ
2.2 สารสนเทศตรงตามความต้องการใช้งาน
2.3 สารสนเทศสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 สารสนเทศมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
2.5 สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายและรวดเร็ว
2.6 ระบบช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานและมีประโยชน์ต่อ
การใช้งาน
ค่าเฉลี่ย

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.50
3.90
4.70
4.30
4.80
4.50
4.80

0.53
0.57
0.48
0.48
0.42
0.53
0.42

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.40
4.20
4.60
4.20
4.20

0.52
0.42
0.52
0.42
0.42

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

4.80

0.42

มากที่สุด

4.45

0.47

มากที่สุด
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จากตารางที่ 2 ความพึง พอใจในการใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการข้อมูล ร้านค้ า
ประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์ จากผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของร้านและพนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบในระดับ
มากที่สุด
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลร้านค้าประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้าน
สมคิดการค้า ที่พัฒนาขึ้นเป็นโปรแกรมประยุกต์ ที่ทางานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ การใช้งาน
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของเจ้าของร้าน และส่วนของผู้ใช้ งาน (พนักงาน) โดยสามารถเข้าสู่ระบบ
ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลประเภท
สินค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลผู้จาหน่ายสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลการขาย และข้อมูลการชาระ
สินเชื่อ และรายงานพิมพ์รายงานต่างๆ ซึง่ เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการร้านค้า
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลร้านค้า ประเภท
สินค้าเคมีภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 สรุปได้ว่าระบบ
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก
ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลร้านค้า
ประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 สรุปได้
ว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบในระดับมากที่สุด
ในด้านการใช้งานและความปลอดภัยของระบบ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
โดยในเรื่องมีการตรวจสอบสถานะผู้ใช้งาน และเรื่องประสิทธิภาพ / ความรวดเร็วในการตอบสนอง
ของระบบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.80 และในด้านข้อมูลและสารสนเทศ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ ใน
ระดับมากที่สุด โดยในเรื่องระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและมีประโยชน์ต่อการใช้งาน มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.80
ดัง นั้ น ระบบสารสนเทศเพื่อ การจั ด การข้ อมู ล ร้ านค้ าประเภทสิ นค้ า เคมีภั ณฑ์ ที่ ผู้ วิ จั ย
ได้พัฒนาขึ้นสามารถจัดเก็บ ประมวลผล และรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถนาไปใช้งาน
เพื่อให้การบริหารจัดการร้านมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
งานวิจัยนี้สอดคล้องกับผลงานของหทัยชนก แจ่มถิ่น และอนิรุทธ์ สติมั่น (2558) ซึ่งได้ ทา
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ร ะดั บ
บั ณฑิ ตศึก ษา ส าหรั บ บั ณฑิต วิทยาลั ย มหาวิท ยาลั ยศิล ปากร และผลการประเมิ นประสิ ท ธิภ าพ
ของระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการประเมินโดยส่วน
ผู้ใช้งานทั่วไปพบว่า ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชัยรัตน์ รอดเคราะห์ (2555) ซึ่งได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
งานปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการทางานของระบบจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี
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โครงการพัฒนาการควบคุมคุณภาพความยาวของสกรูด้วยระบบเซ็นเซอร์ (Base Ass’y)
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บทคัดย่อ
ในปัจจุบันการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมมีบทบาทสาคัญ และมีความรุนแรงจากการแข่งขันมาก
ขึ้น จึงทาให้บริษัทต่างๆ ไม่อยู่นิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพในการผลิต โดยชื่อเสียงและความสาคัญของบริษัท
นั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคแล้ว สิ่งที่ต้องมีควบคู่ไปพร้อม
กับสินค้าคือ “คุณภาพ” ซึ่งต้องมีไปพร้อมๆ กับการผลิตสินค้าและบริการ วิธีการควบคุมงานมีจุดประสงค์
คือ การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาถูก ส่งมอบต่อลูกค้าตรงเวลา มีสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ดังนั้นการ
ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตจึงเป็นหัวใจสาคัญในระบบการผลิต
งานวิจัยฉบับนี้เป็นกรณีศึกษากระบวนการตรวจสอบชิ้นงานให้สามารถตรวจสอบงานได้ทุกชิ้น
โดยการควบคุมคุณภาพความยาวสกรูด้วยระบบเซ็นเซอร์ ได้ทาการศึกษาเฉพาะกรณีของ บริษัทผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ ในส่วนของแผนกตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Base Ass’y)
เพื่อพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตชิ้นส่วน (Base Ass’y) ให้ได้ตามมาตรฐาน
โดยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 3 เดือน นามาศึกษาพบว่าปัญหาจากสกรูสั้นเป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพมากที่สุด ดังนั้นทางผู้จัดทางานวิจัยได้ศึกษาสภาพปัจจุบันของกระบวนการผลิตร่วมกับ
กระบวนการตรวจสอบ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลนามาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือควบคุมทางสถิติจากสภาพ
ปัจจุบันและได้พบปัญหาจากการศึกษา จึงได้นาปัญหาดังกล่าวมาทาการวิเคราะห์เชิงลึกและเลือกแนว
ทางการพัฒนาและดาเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อกาหนดมาตรฐานกระบวนการผลิตร่วมกับกระบวนการ
ตรวจสอบในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้า
จากผลการวิจัยได้พัฒนาการควบคุมคุณภาพความยาวสกรูของกระบวนการผลิตร่วมกับกระบวน
การตรวจสอบ และนาเครื่องมือทางสถิติเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้แนวทางสร้างเครื่องมือ
พิเศษเพื่อตรวจความยาวสกรูร่วมกับระบบเซ็นเซอร์ (Base Ass’y) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพ ได้พบว่าปัญหางานที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดลดลงโดยเฉลี่ย 4,249 ชิ้น จากเดิมที่
เกิดขึ้นโดยเฉลี่ย 7,205 ชิ้น คิดเป็นสัดส่วนของเสียลดลงจากเดิม 41.02% และสามารถตรวจสอบชิ้นงานทุก
ชิ้น (100% Inspection) จึงเป็นดัชนีชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้
คาสาคัญ : การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ ระบบเซ็นเซอร์
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ABSTRACT
The competitive industry plays an important role. And violence from greater
competition. As a result, companies Is still to be developed for production. The reputation
and importance of it will depend on their ability to supply product to consumers. What
needs to be coupled with the product is "quality," which must go together. The production
of goods and services The aim is to control. The production quality is delivered to
customers on time. There are products that customers want Therefore, quality control in
the manufacturing process is essential in the production system.
This paper is a case study in process inspection to check it all by quality control
screw length with sensors. Conducted a case study of the company manufactures
automotive components the department of quality inspection in the production of
automotive parts (Base Ass'y) to develop parts of the production process and quality
control procedures (Base Ass'y) to standard. The data collection was performed at three
months, the study found that the screws are short, the problems that affect the quality.
So the organizers of research has studied the current state of the manufacturing process
in conjunction with the review process. The collected data were analyzed with statistical
control of current conditions and problems of education. He has brought the issue to be
analyzed in depth, and develop and implement solutions to the standardization process
with a review process to prevent it from happening again.
The results of the research, development, quality control, screw length of the
production process in conjunction with the review process. And statistical tools to help in
the analysis. The concept of creating a special tool to check the length of the screws with
sensors (Base Ass'y) to enhance the monitoring and quality control. I found that the work
does not meet the terms fell by an average 4249 pieces from occurring on average 7,205
pieces representing waste decreased by 41.02% and check all parts (100% Inspection).
The indicators for the achievement of the objectives of this research.
keywords : Quality Control Inspection Sensors
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บทนา
ปัจจุบันกระบวนการทางธุรกิจในภาคการผลิตมีสภาวะการแข่งขันทางด้านต้นทุนการดาเนินงาน
และราคาขายเป็นสาคัญ ควบคู่ไปกับ ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลโดยตรงต่อ ความพึงพอใจของ
ลู ก ค้ า ที่ มีต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก ารของบริ ษั ท ฯ ดั ง นั้ น ผู้ ป ระกอบการจ าเป็ น ที่ ต้ อ งพยายามปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพแก่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ กิ ด ความสม่ าเสมอตามที่ ลู ก ค้ า คาดหวั ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการป้องกันของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ด้วยการกาหนดมาตรการแก้ไข
ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของบริษัทฯ เพื่อลดต้นทุนที่ไม่
จาเป็นในการผลิตและเป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับกระบวนการผลิตโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
ที่ถู ก ส่ ง มอบให้ ลู ก ค้า นั้ น มี คุ ณ ภาพน่า เชื่อ ถื อท าให้ ลู ก ค้า เกิด ความพึง พอใจ และสร้ า งความมั่ นใจใน
ผลิตภัณฑ์ของของบริษัท
ดั ง นั้ น ทางภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ทุ ก สาขา จึ ง ให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ งของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ผลิตภัณฑ์ทุกกรณี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และสามารถ
สร้างอานาจการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นด้วย อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่ มี
บทบาทความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งจะมีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมด้าน
อื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนที่เป็นต้นทางให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ ในฐานะเป็นผู้ป้อนชิ้นส่วน
เพื่อนาไปผลิตแล้ว อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ยังมีฐานะเป็นผู้ซื้อของอุตสาหกรรมพื้นฐานด้านอื่นๆ อีก
มากมายหลายประเภทด้วยกันและอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง มี
กระบวนการผลิตที่ซับซ้อนหลายรูปแบบที่จาเป็นต้องใช้ชิ้นส่ วนอุปกรณ์จานวนมากมาประกอบกันและ
ต้องใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัย ดังนั้นในกระบวนการผลิตต้องรักษาคุณภาพในการผลิต เพื่อให้
ผลผลิตออกมาตรงตามที่ลูกค้าต้องการมีความทันสมัยในการใช้งาน การที่จะได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า
ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการนั้นคือ คุณภาพตามที่กาหนด (Quality) ด้วยต้นทุนต่าสามารถแข่งขันได้ (Cost)
ประกอบกับการส่งมอบตรงต่อเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ (Delivery) และด้านความปลอดภัย (Safety)
ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อลูกค้า ปัจจุบันการแข่งขันเรื่องต้นทุนมีความสาคัญมากต่อความมั่นคงขององค์กรสิ่งที่
สาคัญที่องค์กรจะต้องทาคือ การปรับปรุงประสิทธิภาพในสายการผลิต โดยบริษัทฯ ชั้นนาส่วนใหญ่มุ่ง
ประเด็นไปที่การลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการทั้ง 7 ประการหรือ (7 Waste) เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ต้นทุนการผลิตที่ต่าที่สุด การผลิตชิ้นส่วนที่มีปริมาณมากก็จะทาให้มีโอกาสเสี่ยงในความสูญเสียเพิ่มขึ้น
ตามปริมาณการผลิตและปัญหาที่สาคัญ ที่ทาให้เกิดความสูญเปล่า (Muda) คือ เรื่องคุณภาพชิ้นส่วนที่
ปลอดภัย (Safety Part) ซึ่งมีผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และความสามารถขององค์กรที่
ต้องตระหนักในเรื่องนี้เป็นประเด็นหลัก โดยแต่ละองค์กรต้องปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานให้
สูงขึ้น เพื่อทาตามความต้องการ และความปลอดภัย ของลูกค้าร่วมกับความรับผิดชอบต่อสังคมให้มาก
ที่สุด จึงทาให้อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต้องปรับตัวและพัฒนาเพื่อให้สามารถรับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในหลายๆ ด้าน เช่น การทาการตลาดที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้
กลยุทธ์การวางแผนควบคุมการผลิต การวางแผนควบคุมคุณภาพ การวางแผนการส่งมอบ โดยใช้ วิธีต่างๆ
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เข้า มาร่ ว มกั บ การด าเนิ น งาน เช่น การบริ ห ารจัด การ,การประสานงาน,การควบคุ ม ,การตรวจสอบ
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การทดสอบการทางานของผลิตภัณฑ์เพื่อสามารถใช้งานได้ตาม
ต้องการด้วยความปลอดภัย วิธีการหนึ่งในตัวชี้วัดคือ การคานวณความสามารถอัตราการผลิ ตแต่ล ะ
กระบวนการ การใช้ วิธีการมาตรฐาน และเอกสารมาตรฐานเพื่อควบคุมการผลิต การระบุขั้นตอนการ
ปฏิบัติและมาตรฐานการทางานต่างๆ อย่างละเอียด การควบคุมคุณภาพด้วยวิธีการบริหารจัดการร่วมกับ
การควบคุมตรวจสอบกระบวนการตามหลักสถิติควบคุม และมาตรฐานการตรวจสอบตามที่ลูกค้ากาหนด
การจัดการคุณภาพ (ปรียาวดี ผลเอนก, 2556)
การดาเนินโครงการวิจัยกรณีศึกษากระบวนการผลิตชิ้นส่วน (Base Ass’y) ได้ดาเนินการศึกษา
ตั้งแต่วัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพตามลาดับจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปในขั้นตอนสุดท้าย
ได้รวบรวมและเก็บข้อมูลในแต่ละขั้นตอน แล้วนามาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 7QC Tool เพื่อพิจารณา
สภาพปั จ จุ บั น ของกระบวนการควบคุ ม คุ ณภาพด้ ว ยใบตรวจสอบ (Check Sheet) แล้ ว น าข้ อ มู ล มา
วิเคราะห์เพื่อพิจารณาปริมาณปั ญหาจากกระบวนการด้วยพาเรโตไดอะแกรม (Pareto Diagram) หา
สาเหตุในแต่ละกรณีที่เกิดขึ้นเทียบกับค่าเป้าหมายมาตรฐานของกระบวนการผลิตที่ได้กาหนดในเรื่องของ
ปริมาณ เวลา คุณภาพ และการส่งมอบ จึงพบว่าด้านคุณภาพมีผลของค่าที่วิเคราะห์ได้ต่ากว่าค่ามาตรฐาน
ของกระบวนการผลิต ที่กาหนดไว้ ผู้วิจัยจึงศึกษาในแต่ละขั้นตอนการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต
ชิ้นส่วน (Base Ass’y) โดยศึกษาวิธีการมาตรฐาน ความสามารถของกระบวนการ มาตรฐานการควบคุม
เครื่องมือมาตรฐาน ด้วยหลักสถิติในการควบคุมคุณภาพ (Statistic Quality Control) ประยุกต์เข้ากับ
กิ จ กรรมกลุ่ ม สร้ า งคุ ณ ภาพในการด าเนิ น งานวิ จั ย โดยการพิ จ ารณาหาต้ น เหตุ ด้ ว ยแผนภู มิ ก้ า งปลา
(Ishikawa Diagram) ทาให้ทราบว่าขั้นตอนการตรวจสอบชิ้นงานส่วนของความยาวสกรูยังไม่สามารถ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพชิ้ น งานได้ ต ามที่ ตั้ ง เป้ า หมายได้ ห มดท าให้ ง านที่ ไ ม่ ไ ด้ ต ามข้ อ ก าหนดหลุ ด รอดจาก
กระบวนการไปสู่ลูกค้า เนื่องจากชิ้นงานมีจานวนมากทาให้ต้องมีการตรวจสอบที่ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาทา
ให้ผู้ตรวจสอบเกิดความผิดพลาดขึ้นได้
การควบคุมคุณภาพ (เกษม, 2556)
การดาเนินงานวิจัยจึงมุ่งแก้ปัญหาการควบคุมคุณภาพกระบวนการตรวจสอบจากสภาพหน้างาน
ที่มีป ริ มาณการผลิ ตเป็ น จ านวนมาก โดยได้พิจ ารณาเรื่ องวิธีก ารดาเนินงาน ขั้นตอนการดาเนินงาน
เครื่องมือมาตรฐาน และการบันทึกผลการตรวจสอบ จึงได้พัฒนาการดาเนินงานในขั้นตอนนี้ด้วยการ
ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบงานเฉพาะส่วนเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจในการตรวจสอบ
คุณภาพของกระบวนการผลิต ชิ้นส่วน (Base Ass’y) จากปัญหาของความยาวสกรู (Strum Bolt) ที่ไม่
เป็นไปตามข้อกาหนดของความยาวไม่ได้ตามมาตรฐานเพื่อช่วยในการตัดสินใจกระบวนการตรวจสอบโดย
วิธีการตรวจสอบชิ้นงานที่ยอมรับได้เป็นชิ้นงานดี ส่วนชิ้นงานที่ไม่สามารถยอมรับได้เป็นชิ้นงานที่ไม่เป็นไป
ตามข้อกาหนด ซึ่งถ้าหากความยาวสกรูมีขนาดไม่เกิน 7.9 มิลลิเมตร เป็นของดีสามารถส่งต่อไปให้ลูกค้า
ได้ แต่ถ้าหากความยาวสกรูมีขนาดไม่ถึง 7.5 มิลลิเมตร เป็นของเสียไม่สามารถส่งไปให้ลูกค้าได้ การวิจัย
เพื่อพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพความยาวสกรู (Base Ass’y) ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบเซ็นเซอร์
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เข้ามาช่วยในการตรวจสอบเฉพาะจุดตามเป้าหมายการตรวจสอบงานแผนกควบคุมคุณภาพที่กาหนดไว้
100% โดยวิธีปัจจุบันใช้การตรวจสอบด้วยการเทียบกับตัวอย่างต้นแบบ และวิธีการวัดด้วยเครื่องมือวัด
เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงนาเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบงานเฉพาะส่วนด้วยการใช้ เครื่องมือตรวจสอบพิเศษ
ร่วมกับเทคโนโลยีระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบความยาวสกรู
จากการดาเนินงานได้นาเครื่องมือตรวจสอบมาใช้ในกระบวนการควบคุมคุณภาพแล้วทาการเก็บ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ผลที่ได้จากการดาเนินการพัฒนา และเปรียบเทียบผลการดาเนินงานก่อนการพัฒนา
ด้วยวิธีการนี้ ทาให้แผนกควบคุมคุณภาพสามารถตรวจสอบและคัดแยกของเสี ยในกระบวนการผลิ ต
ชิ้นส่วน (Base Ass’y) ได้รวดเร็ว ลดเวลาการตรวจสอบชิ้นงาน ลดเวลาในการตัดสินใจขณะตรวจสอบ
และลดจ านวนพนั ก งานตรวจสอบลง ได้ ผ ลตามเป้ า หมายของแผนกที่ ก าหนดไว้ ในการด าเนิ น
โครงการวิจัยนี้จึงช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มความไว้วางใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น
จากผลกระทบตามที่ได้กล่าวมากระบวนการตรวจพบชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดยังไม่
สามารถที่จ ะครอบคลุ ม ปั ญหาคุ ณภาพได้ทั้ง หมด ทาให้ ต้องมี การศึก ษากระบวนการตรวจสอบด้ว ย
หลักการดาเนินงานในรูปแบบโครงการวิจัยเพื่อ ตรวจสอบความยาวสกรู (Strum Bolt) ไม่ให้ชิ้นงานที่ไม่
เป็นไปตามข้อกาหนดหลุดผ่านไปถึงลูกค้า
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนากระบวนการตรวจสอบชิ้นงานให้สามารถตรวจสอบงานได้ทุกชิ้น
2. เพื่อควบคุมมาตรฐานชิ้นงานให้เป็นไปตามข้อกาหนดทุกชิ้น
วิธีการดาเนินการวิจัย
การดาเนินโครงการวิจัยครั้งนี้มีการจัดลาดับขั้นตอนการศึกษาทั้งหมด 9 ขั้นตอน โดยแสดงเป็น
แผนภูมิกระบวนการดาเนินงาน (Flow Chart) การพัฒนาควบคุมคุณภาพความยาวของสกรูด้วยระบบ
เซ็นเซอร์ ตามลาดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานของแผนก Stamping
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ศึกษาสภาพปัจจุบัน
ศึกษากระบวนการผลิต
เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหา
เลือกปัญหาทีจ่ ะศึกษา
เลือกแนวทางการปรับปรุง
ดาเนินการแก้ไขปัญหา
เทียบผลดาเนินงาน
กับวัตถุประสงค์
Yes

No

สรุปผลการดาเนินงาน

ภาพที่ 1 แสดงการดาเนินโครงการวิจัย
จากการศึกษาสภาพการทางานในปัจจุบัน ยังมีงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพใน
กระบวนการผลิต (Base Ass’y) ผ่านไปถึงลูกค้าจึงมีความเสี่ยงที่ลูกค้าพบงานไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
และยั งไม่มี วิ ธีก ารแก้ ไขปั ญหาที่ เหมาะสม จากการศึก ษาข้อ มู ล การผลิ ต ตั้ ง แต่ เดือ นกุ ม ภาพัน ธ์ ถึ ง
มิถุนายน พ.ศ.2558 พบว่ามีของเสียเกิดขึ้นในกระบวนการ Strum Bolt ที่ตรวจสอบพบ และตรวจสอบ
ไม่พบ จึงทาให้ ไม่สามารถส่งงานไปให้ลูกค้าได้ตามกาหนดทางแผนกควบคุมคุณภาพกาหนดให้ มีการ
ควบคุมกรณีพิเศษด้วยการตรวจสอบ 100% เพื่อรับรองชิ้นงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานก่อนส่งมอบ
ให้กับลูกค้า
ปัจจุบันการทางานสภาพปัจจุบันของกระบวนการการตรวจสอบคุณภาพความยาวสกรู มีวิธีการ
ตรวจสอบชิ้นงานคือ การนาชิ้นงานที่ผลิตได้เทียบกับชิ้นงานตัวอย่างทุกชิ้นงาน บางครั้งใช้เครื่องมือวัดใน
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การตรวจสอบจากแผนการผลิตในแต่ละวันที่ทาการผลิตชิ้นงานทาให้การผลิตไม่ทันกับการส่งมอบ และไม่
ทันกับความต้องการของลูกค้าตามจานวนที่มี คาสั่งซื้อ และวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control :
QC) ยังไม่มีความคล่องตัวกับสภาพการผลิต เพื่อรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นไป
ตามรายละเอียดที่กาหนด การที่จ ะระบุถึงคุณภาพต้องมีการควบคุมโดยการเทียบกับมาตรฐานหรือ
รายละเอียด (Specification) ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ตั้งแต่การวางแผน การออกแบบของผลิตภัณฑ์
หรื อ บริ ก ารให้ ต รงตามรายละเอี ย ดที่ ก าหนด การเลื อ กกระบวนการผลิ ต หรื อ การติ ด ตั้ ง ที่ ต รงตาม
จุดประสงค์ในทุกๆ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การเลือกเครื่องมือเครื่องจักรที่เหมาะสมต่อการผลิต การ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องตรงตามรายละเอียดของการผลิตที่เจาะจงไว้ การแก้ไขกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่
เป็นไปตามข้อกาหนดและการบริการ การกาหนดเครื่องมือและวิธีการวัด การวางแผนขั้นตอนนี้เป็นการ
กาหนดลั กษณะเครื่ องมือ วิธีการ ระยะเวลาที่จะใช้ และวิธีก ารบริห ารคุ ณภาพการวัด โดยปัจจุบั น
กระบวนการตรวจสอบจากวิธีการเทียบกับชิ้นงานตัว อย่างและตรวจสอบด้ว ยสายตาได้เก็บข้อมูล มา
วิเคราะห์ เพื่อศึกษาวิธีการตรวจสอบงานเสียในกระบวนการผลิตชิ้นงาน และปรับปรุงวิธีการตรวจสอบให้
สอดคล้อง และรวบรวมข้อมูลนาผลที่ได้จากชิ้นงานมาวิเคราะห์
ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือ พิเศษ การดาเนินงานในขั้นตอนนี้เป็นการนาแผนงานที่กาหนดไว้
เกี่ยวกับเครื่องมือวัดมาสร้างเครื่องมือจริงซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วยการดาเนินการเริ่มจากขั้นตอนการ
จัดทาตารางระบุรายละเอียด (Specification) ซึ่งเป็นตารางกาหนดรายละเอียดของเครื่องมือวัดว่าในแต่
ละเซลล์ที่มีสาระ (Content) และจุดมุ่งหมาย (Objectives) แต่ละประเด็นของการตรวจสอบมากน้อย
เพียงใด การดาเนินงานของแผนก Stamping ที่ได้แสดงเป็นแผนภูมิการไหล (Flow Chart) มีขั้นตอน 15
กระบวนการ มีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสั่งซื้อวัตถุดิบ แผนกจัดซื้อตรวจสอบจานวนวัตถุดิบ , ปริมาณของวัตถุดิบที่มีอยู่
ในรายการ และติดต่อขอซื้อวัตถุดิบจากภายนอก
ขั้นตอนที่ 2 Incoming Inspection ขั้นตอนการรับวัตถุดิบเพื่อรอการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบแบบเชิงเดี่ยว (Single Plan) AQL = 0.65 ที่ระดับการตรวจสอบแบบ
ปกติ Normal (II) และแบบเคร่งครัด (Tightened)
ขั้น ตอนที่ 3 Storage Mat’l นาวัตถุ ดิบที่ผ่ านการตรวจคุ ณภาพได้ตามมาตรฐานแล้ ว เข้าไป
จัดเก็บในคลังสินค้า
ขั้นตอนที่ 4 Set Up M/C Progressive การผลิตด้วยเครื่องจักร 160 ton Progressive ทาการ
ผลิตชิ้นงานโดยการ Press
ขั้นตอนที่ 5 In process Inspection การตรวจสอบระหว่างผลิตโดยเมื่อ ทาการ first set up
และผลการตัดสินว่า ผ่าน อนุมัติให้ทาการผลิตได้
ขั้นตอนที่ 6 Storage (WIP) การจัดเก็บเข้าสโตร์รอเข้าสู่กระบวนการถัดไปง่ายต่อการจัดงานเข้า
ออกได้สะดวกรวดเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งเป็นวิธีการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ง่าย
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ขั้นตอนที่ 7 Set Up M/C Spot การ Spot ด้วยเครื่องจักรเป็นการเอาตัวชิ้นงานประกอบกับ
ตัวน็อต
ขั้นตอนที่ 8 In process Inspection กระบวนการตรวจสอบแผนกควบคุมคุณภาพตรวจสอบ
กระบวนการระหว่างผลิตเป็นการยืนยันคุณภาพชิ้นงานที่ทาการผลิตโดยบันทึกการตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ 9 Storage (WIP) กระบวนการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ทางแผนกวางแผนการผลิตจัดการส่ง
งานต่างๆ เข้าสู่กระบวนการถัดไปตามแผนที่วางไว้เพื่อให้เป็นไปตามระบบ
ขั้นตอนที่ 10 การส่งชิ้นงานไปชุบ กระบวนการส่งชิ้นงานไปชุบเพื่อเคลือบผิวของชิ้นงานป้องกัน
การเกิดสนิมทีผ่ ิวชิ้นงาน ซึ่งกระบวนมีการกาหนดมาตรฐานในการชุบ
ขั้น ตอนที่ 11 In coming Inspection กระบวนการรับ ผลิ ตภัณฑ์ แผนกรับประกันคุณภาพ
ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่รับเข้าโดยมีการตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจสอบลงในใบตรวจสอบตาม
ตาราง AQL=0.65 ที่ระบุในวิธีการและขั้นตอนการรับผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 12 Final Inspection การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่งมอบให้กับลูกค้า 100% โดยแผนก
ควบคุณภาพกาหนดให้มีการตรวจสอบและการันตีผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าในการสร้างความเชื่อมั่นในตัว
ผลิตภัณฑ์
ขั้น ตอนที่ 13 Packing Finish Good การนาชิ้นงานใส่ กล่ องบรรจุผ ลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันและ
รักษาคุณภาพของสินค้าก่อนถึงมือลูกค้า
ขั้นตอนที่ 14 แผนกสโตร์ เตรียมผลิตภัณฑ์พร้อมส่งมอบตามเวลาที่กาหนดตามระยะเวลา
ขั้นตอนที่ 15 ส่งมอบให้กับลูกค้าตามแผนการส่งมอบ
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ภาพที่ 2 แสดงแผนภูมิการไหล (Flow Chart) มีขั้นตอน 15 กระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลต้องทราบถึงจุดประสงค์ในการควบคุณภาพ เพื่อเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง ข้อมูลจะ
ถูกเก็บรวบรวมโดยการสังเกต และจะถูกแยกประเภทเป็น 2 ชนิด คือ ข้อมูลแปรผัน (Variable Data)
และข้อมูลตามคุณลักษณะ (Attribute) ข้อมูลแปรผันคือข้อมูลที่บ่งบอกลักษณะทางคุณภาพซึ่งได้ จาก
การวัด จากการศึกษาข้อมูลการผลิตชิ้นงาน การวิเคราะห์ระบบการวัดสาหรับข้อมูลเชิงคุณลักษณะหรือ
ข้อมูล นั บได้พบว่าชิ้นงานมีการตรวจสอบที่เข้มงวดมากเพราะผลิ ตภัณฑ์จะต้องถูกนาไปประกอบกับ
ชิ้นงานที่อยู่ตรงประตูรถยนต์ จึงทาการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจานวนผลิตภัณฑ์บกพร่องในกระบวนการผลิต
ชิ้นงาน และลักษณะของข้อบกพร่องต่างๆ ที่พบในกระบวนการผลิตประกอบกับมีชิ้นงานหลุดไปถึงลูกค้า
ทาให้มีผลกระทบต่อการผลิตและได้มีการร้องขอมายัง บริษัท ฯ ให้มีการตรวจสอบชิ้นงาน 100% ให้กับ
ลูกค้าก่อนส่งมอบทุกครั้งที่มีการส่งมอบ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่
แท้จริง เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานที่มีปัญหาหลุดไปถึงลูกค้าอีก จากการเก็บข้อมูล ได้ทราบปัญหาหลาย
ปัญหาและสรุปว่าปัญหาเกลียวสั้น-ยาว เกิดปัญหามากที่สุดและเป็นปัญหาที่มีผลกระทบกับลูกค้ามาก จึง
ให้มีการวิเคราะห์กระบวนการตรวจสอบที่กระบวนการ SPOT และหาวิธีการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้า
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ตารางที่ 1 ประเภทปัญหาของชิ้นงานไม่เป็นไปตามข้อกาหนดที่ตรวจพบ
เดือน
ปัญหา
เกลียวสั้น-ยาว
รอยด่าง
รอยบุบ
ไม่ได้ขนาด
ขึ้นสนิม
รวมจานวนของเสียในแต่ละ
เดือน

3,809
83
65
57
58

รวมจานวนของ
เสียแต่ละชนิด
7,205
296
200
154
127

เปอร์เซ็นต์
บกพร่อง
4.523%
0.186%
0.126%
0.097%
0.08%

4,072

7,982

100%

Lot 1

Lot 2

Lot 3

1,612
92
59
20
30

1,784
121
76
77
39

1,813

2,097

หมายเหตุ ยอดการผลิตรวม 159,298 ชิ้น
ข้อมูลในตารางทราบถึงจานวนที่เกิดปัญหาในแต่ละเดือน และเปอร์เช็นต์ ของชิ้นงานบกพร่องที่
เกิดขึ้น โดยประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์ของเสียต่อเดือนจากข้อมูลจากตารางที่ 1 มียอดจานวนการผลิต
ทั้งหมดของเดือนพฤษภาคมจานวน 53,099 ชิ้น ยอดจานวนงานเสีย 4,072 ชิ้น คิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์
ของเสียต่อเดือนได้ดังนี้
เปอร์เช็นต์ของเสียต่อเดือน = (จานวนงานเสียในเดือนนั้นจจานวนการผลิตในเดือนนั้น) 1100
= (3,809จ53,099) x 100
= 7.17% (ของเดือนพฤษภาคม)
การวิเคราะห์กระบวนการใช้หลักเชิงสถิติด้วยเครื่องมือคิวซี 7 ชนิด (7QC Tools) วิธีการนาไปใช้
ต้องวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิต (Base Ass’y) ดังนี้
ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ใช้บันทึกข้อมูลได้ง่ายและสะดวกไม่ยุ่งยากเพื่อลดการผิดพลาด
ขณะบันทึกข้อมูล โดยวัตถุประสงค์การออกแบบใบตรวจสอบเก็บข้อมูลเพื่อติดตาม (Monitoring) ของผล
การดาเนินการผลิต (Base Ass’y)
พาเรโตไดอะแกรม (Pareto Diagram) ใช้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างจานวนปัญหาของ
ความบกพร่องกับปริมาณความถี่ที่เกิดขึ้น เพื่อหาหัวข้อที่เกิดปัญหาและอัตราส่วนมากที่สุดจากปัญหาที่
พบในกระบวนการ
กราฟ (Graph) ใช้เปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติโดยการแสดงปริมาณงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
ของแต่ละปัญหาได้ง่ายและรวดเร็ว
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สัดส่วนของปัญหา

ผังก้างปลา (Cause & Effect Diagram) ใช้หาความสัมพันธ์จากผลที่เกิดว่าเกิดจากสาเหตุเรื่อง
ใดได้บ้างในหลายๆ ลักษณะของปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกันนามาลาดับความสาคัญเพื่อแก้ไขในรูปแบบที่
เหมาะสมจากกิจกรรมกลุ่ม workshop
การเลื อกปัญหาจากการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูล ชิ้นงานบกพร่องในกระบวนการผลิ ต จึงใช้
จานวนของชิ้นงานบกพร่องคานวณหาสัดส่วนและแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ จากสัดส่วนปัญหาทั้งหมด 100%
แล้วนาข้อมูลจานวนชิ้นงานบกพร่องและเปอร์เซ็นต์ของชิ้นงานบกพร่องของแต่ละชนิด จากการเก็บข้อมูล
ทั้งหมด 3 เดือน พบว่าปัญหาสกรูสั้น-ยาวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดถึง 90.26% จากปัญหาทั้งหมด
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

เกลียวสั้น รอยด่าง รอยบุบ ไม่ได้ขนาด ขึ้นสนิม
ยาว
ประเภทของปัญหา

ภาพที่ 3 แสดงแผนภาพพาเรโตเปรียบเทียบปริมาณของปัญหาแต่ละประเภทตามเรียงลาดับ
การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการศึกษากระบวนการผลิตได้พบขั้นตอนการ Spotting
ของแผนก Production จึงทราบว่าขั้นตอนของกระบวนการ Spot M6X1.O คือ การประกอบด้วยวิธีการ
ชอตด้วยไฟฟ้า (Spot Nut M6x1.0) ที่ไลน์การผลิต Strum Bolt ในส่วนของแผนก Production มีปัญหา
ประกอบชิ้นส่วนที่ผิดจากมาตรฐานที่ทาให้ความยาวของเกลียวไม่ได้ระยะที่กาหนดโดยปัญหานี้ ส่งผล
กระทบโดยตรงกับลูกค้า ซึ่งในกระบวนการผลิตยังไม่ มีวิธีการควบคุมคุณภาพของชิ้นงานที่เหมาะสม ทา
ให้แผนกควบคุมคุณภาพ และแผนกประกันคุณภาพร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีมหาชัยร่วมกันคิดหาวิธีการ
ป้องกัน ชิ้น งานจากปั ญหานี้ ไม่ให้ ส่ งผลถึงลู กค้า โดยหาสาเหตุที่เกิดขึ้นด้ว ยเครื่ องมือวิเคราะห์ Case
Effect Diagram ในการกาหนดแนวทางที่เป็นต้นเหตุของปัญหาที่ถูกต้อง
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Measurement
มาตรฐานการวัด

Man
การตัดสินใจ

ความเมื่อยล้า

คุณภาพเครื่องมือ
วัด

ประมาท

ตรวจเทียบชิ้นงาน
วิธีการตรวจ

Strum Bolt
สั้น-ยาว

ไม่สม่าเสมอ
ความเร็วตรวจ

Method

มีจานวนมาก

Part

ภาพที่ 4 แสดงการวิเคราะห์จากผลที่เกิดหาต้นเหตุ
การดาเนินการแก้ไขปัญหาจากการหาสาเหตุด้วยการทากิจกรรมกลุ่ม workshop ระดมความคิด
ของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งท าให้ ท ราบถึ ง ต้ น เหตุ ข อง Strum Bolt สั้ น -ยาว ไม่ ไ ด้ ต ามที่ ก าหนดเกิ ด จากวิ ธี ก าร
ตรวจสอบงานที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และการตรวจงานที่ไม่ทันกับปริมาณงานที่ผลิต แนวทางการ
ควบคุมคุณภาพจึงต้องกาหนดวิธีการตรวจที่เป็นมาตรฐานพร้อมกับความเร็วในการตรวจที่มีความแม่นยา
โดยการสร้างอุปกรณ์ช่วยตรวจจับปัญหาก่อนถึ งมือลูกค้าด้วย “การตรวจสอบคุณภาพความยาวของสกรู
ด้ ว ยระบบเซ็ น เซอร์ ” เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น และรั บ ประกั น ว่ า ลู ก ค้ า จะไม่ พ บงานที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตาม
ข้อกาหนด และเครื่องมือตรวจสอบนี้ยังช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายว่าชิ้นงานเสียหรือชิ้นงานดีจากการเตือน
ด้วยสัญญาณไฟการออกแบบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพความยาวของสกรูด้วยระบบเซ็นเซอร์ มีขั้นตอน
ดังนี้
1. ศึกษาข้อกาหนดมาตรฐานคุณภาพของชิ้นงาน
2. ออกแบบเครื่องมือตรวจสอบ
3. สร้างเครื่องมือตรวจสอบ
4. ติดตั้งอุปกรณ์ และเดินระบบไฟ
5. ปรับค่าระยะการตรวจจับให้ได้ระยะที่กาหนด
6. ทดสอบ และปรับปรุงแก้ไข
7. นาไปใช้งานจริง
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ผลการวิจัย
หลังจากมีการดาเนินงานปรับปรุงแก้ไขในขั้นตอนที่ 7 คือ ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานโดย
จัดทาเครื่องตรวจจับความยาวสกรูด้วยระบบเซ็นเซอร์ (Base Ass’y) และกาหนดมาตรฐานการใช้งาน มี
หลักการทางานด้วยสัญญาณไฟ และเสียงเตือนในการตรวจสอบแต่ละครั้ง ทาให้ การตัดสินใจได้ง่ายว่า
ชิ้นงานเสียหรือชิ้นงานดีและได้ทาการเก็บข้อมูลจานวนของผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์เปรียบเทียบหาผลที่ได้
จากการดาเนินงานวิจัยนี้ เป็นผลทาให้สามารถตรวจสอบชิ้นงานได้ 100% และพบ Strum Bolt สั้น-ยาว
ก่อนที่จะส่งมอบงานทุกชิ้นโดยแสดงการตรวจสอบงาน 3 ล็อต จึง เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงงานวิจัยที่
จัดทาขึ้น
ตารางที่ 3 จานวนชิ้นงานไม่เป็นไปตามข้อกาหนดก่อนการพัฒนากระบวนการตรวจสอบ
ปัญหา
สกรู สั้น
ยาว

Lot 1

Lot 2

Lot 3

1,612

1,784

3,809

รวมของเสีย
7,205

ยอดการ
ผลิต
159,298

สกรู สั้น ยาว
4,000
3,000
2,000
1,000
0

สกรู สั้น ยาว
Lot 1

Lot 2

Lot 3

ภาพที่ 5 แสดงข้อมูลปัญหาคุณภาพ Strum Bolt สั้น-ยาว สภาพปัจจุบัน

คิดเป็น %
4.52 %
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ตารางที่ 4 จานวนชิ้นงานไม่เป็นไปตามข้อกาหนดหลังจากการพัฒนากระบวนการตรวจสอบ
ปัญหา

Lot 4

Lot 5

Lot 6

รวมของเสีย

สกรู สั้น ยาว

1,709

1,478

1,062

4,249

ยอดการ
ผลิต
137,767

คิดเป็น %
3.08 %

สกรู สั้น ยาว
2,000
1,000

สกรู สั้น ยาว

0

Lot 4

Lot 5

Lot 6

ภาพที่ 6 แสดงข้อมูลปัญหาคุณภาพ Strum Bolt สั้น-ยาว หลังการดานินโครงการวิจัย
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “โครงการพัฒนาการควบคุมคุณภาพความยาวของสกรูด้วยระบบเซ็นเซอร์ (Base
Ass‘y) กรณีศึกษา : กระบวนการตรวจสอบชิ้นส่วนยานยนต์ จังหวัดฉะเชิงเทรา” ดาเนินงานโดยศึกษา
สภาพวิธีการทางานปัจจุบันนามาออกแบบใบตรวจสอบเพื่อเก็บข้อมูลชิ้นงานมาจานวน 3 ล๊อต นามา
วิเคราะห์ข้อบกพร่องที่เกิดจากกระบวนการตรวจสอบปัจจุบันด้วยการทากิจกรรมกลุ่มคุณภาพร่วมกับ
เทคนิคเครื่ องมือ 7 ชนิด เพื่อกาหนดแนวทางและเป้าหมายการพัฒ นากระบวนการตรวจสอบ จึงได้
ข้อสรุปโดยการออกแบบมาตรฐานการตรวจสอบ และเครื่องมือพิเศษระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความยาว
ของสกรูในระยะระหว่าง 7.5-7.9 มิลลิเมตร ทาให้สามารถตรวจพบจานวนชิ้นงานที่บกพร่องจากปัญหา
Strum Bolt สั้น-ยาว ได้ทุกชิ้นและรวดเร็ว ผลการดาเนินโครงการจึงมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของ
แผนกคุณภาพที่กาหนดไว้
ข้อเสนอแนะ
โครงการพัฒนาการควบคุมคุณภาพความยาวของสกรูด้วยระบบเซ็นเซอร์ มีความสอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนกควบคุมคุณภาพ ในกรณีศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้
พบว่ามีบางประการที่ควรเสนอแนะต่อทางโรงงานเพื่อทาการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในครั้งไปดังนี้
1) เครื่ องตรวจสอบความยาวของสกรูด้วยระบบเซ็นเซอร์ชิ้นงาน Base Ass’y ต้องตรวจเช็ค
ระยะเทียบกับค่ามาตรฐานก่อนใช้งานทุกครั้ง
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2) การใช้เครื่องตรวจสอบควรนาไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตที่ คล้ายกันในแผนกอื่นๆ ที่
สามารถนาไปใช้งานได้ เพื่อความคุ้มค่าและเป็นมาตรฐานการทางานเดียวกัน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบโทรคมนาคมทหาร ของศู น ย์ ก ารโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่ อ สารทหาร และศึก ษาถึ ง
สถานภาพปัจจุบัน ของระบบโทรคมนาคมทหาร ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหารต่อไป โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่ง
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญอันประกอบไปด้วย ผู้
กาหนดแนวทางด้านโทรคมนาคมทหาร ผู้กาหนดมีส่วนในการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร ผู้มี
ความรู้เกี่ยวกับระบบโทรคมนาคมทหาร เพื่อรวบรวมแนวคิดมาวิเคราะห์ ให้ทราบถึงสถานภาพของ
ระบบโทรคมนาคมทหาร
ผลการวิจัยพบว่า ระบบโทรคมนาคมทหารนั้น มีจุดแข็งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
ความครอบคลุ มพื้น ที่ ทั้งยังมีโอกาสในการที่จะพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหารต่อไป จากการที่
คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมั ติงบประมาณในการพัฒนาไว้ แต่ทั้งนี้ยังพบจุดอ่อนด้านกาลังพล ที่ยังไม่
สามารถปรับตัวรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และอุปสรรคทางด้าน
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนาเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคมทหาร ซึ่งจากสถานภาพของระบบ
โทรคมนาคมทหาร ที่ทาการวิจั ยในปัจจุบันนั้น สามารถพบแนวทางในการพัฒนาโดยอนาคตอาจใช้
เทคโนโลยีเคเบิลใยแก้วนาแสง เป็นเส้นทางหลักในการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟ เป็นโครงข่าย
สื่ อ สารส ารอง แต่ทั้ ง นี้ ยั งต้ อ งมี การบูร ณาการใช้เ ครื อ ข่า ยทางด้ านการสื่ อ สารของเหล่ า ทั พและ
ภาคเอกชนร่วมด้วย ท้ายที่สุดต้ องสามารถผลักดันให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูง เห็นความสาคัญของ
ระบบโทรคมนาคมทหารที่มีอยู่ จนสามารถบรรจุเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาของกองทัพไทยต่อไป
คาสาคัญ : ระบบโทรคมนาคมทหาร ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบควบคุมบังคับบัญชา
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ABSTRACT
The aims of this research were 1) to study the concepts and theory of the
military telecommunications system in Military Telecommunications Center, Directorate of
Join Communications, and 2) to study the status of the military telecommunications
system to develop the guideline for the military telecommunications system in the
future. This research was conducted by applying the qualitative methodology,
consisted of document analysis and in- depth interview from the informants in three
groups (the executive management, the network engineering, and the expert in military
telecommunications systems).
This research results found that the military telecommunications system had
the strengths in basic infrastructure and coverage all military area, and had the
opportunity to develop the military telecommunications systems in the next phase
because there were budget from the government. For the weakness, the troops could
not adapt to the new technology that was changing rapidly, and had a limit in budget.
Guideline for future consisted of the fiber - optic should be the core communication
route and microwave technology should the reserved link. In addition, there should
be integration of a network of communications with the army and the private sector
together, and the high commander should understand and support for the military
telecommunications system and put it in the master plan of Royal Thai Armed Forces
Headquarters.
Keywords: Military telecommunications, Data Communication system, Command
Control Communications Computer and Intelligent
บทนา
กิจการทางด้านโทรคมนาคม (Telecommunications) เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีส่วนสาคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศ ความทัน สมัยและการพัฒ นาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารและ
โทรคมนาคมช่วยทาให้การติดต่อสื่อสารทาได้โดยง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนของกิจการ เป็นผลให้
กิจการโทรคมนาคมกลายเป็น ปัจจัยสาคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของทั้งประเทศไทยและ
ผู้ประกอบการไทย รวมไปถึงช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวอีกด้วย (พลโท สมพล วีระศักดิ์, 2549)
ระบบโทรคมนาคมทหาร มีความสาคัญ เนื่องจากเป็นระบบการสื่อสารหลักของกองทัพไทย
ทาหน้ าที่ส นั บ สนุ นการสื่ อสารทั้งภาพ เสี ยง และข้อมูล ให้ กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพ และ
หน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่ร้องขอ การสื่อสารนั้นเป็นส่วนประกอบสาคัญของอานาจกาลังรบของกองทัพ
เนื่องจากเป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนดผลแพ้ชนะของการยุทธ์ในแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการรบตามแบบ
การรบนอกแบบหรือแม้กระทั่งการป้องกันปราบปรามการก่อความไม่สงบภายในประเทศก็ตาม ดังนั้น
กองทัพจึงมีการนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบสารสนเทศมาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
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หน่ ว ยงานของกองทัพ และหน่ ว ยงานด้านความมั่นคง อื่น ๆ ทั้งในภาวะปกติและภาวะสงคราม
เพื่อกระจายและควบคุมข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานด้านกาลังพล การข่าว
ยุทธการ การส่งกาลังบารุง และกิจการพลเรือน โดยผ่านระบบสื่อสารซึ่งมีโครงข่ายตามลาดับขั้น
การจั ดองค์ กรจนถึงก าลั งพลผู้ ป ฏิบัติง านซึ่ งเป็น กาลั ง รบหลั ก โดยระบบสื่ อสารของกองทั พไทย
ถูกออกแบบ ตามความจาเป็นและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งแตกต่างจากระบบสื่อสารเชิงพาณิชย์
โดยทั่วไปในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของความเชื่อถือได้ (Reliability) ความคงอยู่
(Availability) และด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) ตลอดจนความเหมาะสมในการใช้งาน
ในสถานการณ์ สภาพแวดล้อมและเวลาที่แตกต่างกัน (พลโท สมพล วีระศักดิ์, 2549)
กองทัพไทยตระหนักถึงความสาคัญของการสื่อสารสารสนเทศจึงมีการจัดหน่วยงานเพื่อ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการสื่อสารของกองทัพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะสงครามในทุกระดับ
และสถานการณ์ ซึ่งการสนั บ สนุ น ด้านการสื่ อสารจะต้อ งมีค วามเชื่ อถือ ได้ รวดเร็ว และเพีย งพอ
เนื่องจากการสื่อสารเป็นเสียงของผู้บังคับบัญชาในการสั่งการ ให้หน่วยใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
แผนงานและยุ ท ธวิธี ที่ กาหนด ดังนั้ นเทคโนโลยีระบบสื่ อสารของกองทัพที่น ามาใช้ต้อ งสามารถ
สนับสนุนการสื่อสารสมัยใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขีดความสามารถในการสนับสนุน
ระบบควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการ (C4I : Control, Command, Communication, Computer
and Intelligence) อย่างเพียงพอ เพื่อให้กองทัพสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้การดาเนินการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารกองทัพไทย
จะต้องเป็ น ไปอย่ างบูร ณาการ ดาเนินงานตามความจาเป็น และภารกิจของหน่ว ยงานไม่ซ้าซ้อน
ตระหนักถึงเทคโนโลยีที่มีอยู่และที่จะนามาใช้ในอนาคต ตลอดจนอายุการใช้งานของอุปกรณ์และ
ระบบสื่ อสารที่กองทัพจั ดหามาใช้งานภายในกองทัพ มีการส่ งกาลั งบารุงที่ดี สามารถปรั บปรุงให้
ทันสมัยเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า (พลโท สมพล วีระศักดิ์, 2549)
ห้วงเวลาที่ผ่านมาระบบโทรคมนาคมทหารที่เป็นเครือข่ายการสื่อสารหลัก ในการเชื่อมโยง
การสื่อสาร ของกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
ตามโครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เพื่อให้มีขีดความสามารถ ในการ
รับส่งสัญญาณทั้งเสียง ข้อมูล และระบบมัลติมีเดีย รวมทั้ง สัญญาณอื่น ๆ ที่มิใช่การสื่อสาร (Noncommunication Signal) เช่นสัญญาณควบคุมระบบ หรือสัญญาณที่ใช้สั่งการอุปกรณ์ต่าง ๆ แต่ด้วย
ข้อจากัดด้านงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณ ทาให้การพัฒนาปรับปรุงระบบฯ และอุปกรณ์
ที่เป็นเทคโนโลยี เดิมให้ มีขีดความสามารถรองรับความต้องการของระบบควบคุมบังคับบัญชาฯ ไม่
สามารถดาเนิน การได้ในเวลาที่กาหนด นอกจากนี้มีบางพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงแล้วมีขีด
ความสามารถไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนความต้องการใช้งานในระบบควบคุมบังคับบัญชา ที่เพิ่ มขึ้น
อย่างรวดเร็ว ตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคมทหาร ของศูนย์การ
โทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร
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2. เพื่อศึกษาถึงสถานภาพปัจจุบัน ของระบบโทรคมนาคมทหาร ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
กรมการสื่อสารทหาร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหารต่อไป
วิธีการวิจัย
1. กระบวนวิธีการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) โดยการใช้
กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) อันประกอบไปด้วย กระบวนการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) และกระบวนการ
สัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) โดยมีเหตุผลประการสาคัญของการนาระเบียบวิธีการวิจัย
หรื อกระบวนวิธีการวิจั ย (methodology) ดังกล่ าวข้างต้น มาใช้ในการดาเนินกระบวนการวิจั ย
มีสาระสาคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้
1.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research)
ศึก ษาและวิเ คราะห์ ข้อ มู ล จากเอกสารหรื อการวิ จัย เชิง เอกสาร (documentary
research) โดยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคม โดยเริ่มต้น
จากการศึกษาความหมาย ความเป็นมาของระบบโทรคมนาคม และการดาเนินโครงการวางระบบ
โทรคมนาคมทหาร ของกรมการสื่อสารทหาร ความเป็นมา แนวทางในการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร
ที่ผ่านมา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคม และเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร และแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคม และ โทรคมนาคมทหาร
1.2 การสัมภาษณ์เจาะลึก (in - depth interview)
กาหนดให้ มี ก ระบวนวิ ธี ก ารวิ จั ย (methodology) โดยการใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ ที่ มี
ลักษณะเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) โดยมีการออกแบบโครงสร้างของข้อคาถาม
ที่สามารถนาไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบชี้นา (guided interview)
กล่าวคือ เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรือเป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ซึ่งเป็นกระบวน
วิธีการวิจัย (methodology) ที่มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างหรือมีการนาคาสาคัญ (keywords) มาใช้
ประกอบในการชี้นาคาสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ตลอดจนบุคคลที่มีความสาคัญหรือ
มีส่วนเกี่ยวข้อง ตอบข้อคาถามจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) อันทาให้มาได้ซึ่ง
ข้อมูลที่มีความหลากหลาย ในมิติต่าง ๆ และข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ได้กาหนดกระบวนวิธีการวิจัยฯ โดยการใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
(qualitative research) ประกอบด้ ว ย การวิจัย เชิงเอกสาร (documentary research) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จึงเลือกเครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการนามาใช้ในการ
วิจัย ประกอบด้วย
2.1 เครื่องมือสาหรับการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research)
ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาและค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ ตารา
ตลอดจนผลงานวิจัยประเภทต่าง ๆ รวมทั้ง ข้อมูลจากการค้นคว้าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูล ที่ได้มา
จากเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อนามาใช้ในกระบวนการสร้างพื้นฐานขององค์ความรู้อย่างบูรณาการ
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ในทางวิชาการเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบโทรคมนาคมทหาร โดยเบื้องต้นก่อน อันเป็นแนวทางประการสาคัญ ในการนาไปสู่การสร้างเครื่องมือ
ที่สามารถนาไปใช้ในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพต่อไป
2.2 เครื่องมือสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
ทาการออกแบบโครงสร้างของข้อคาถามที่สามารถนาไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง หรือ การสัมภาษณ์แบบชี้นา (guided interview) อันเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีการ
กาหนดโครงสร้างของข้อคาถามที่มีความชัดเจนตายตัว โดยเป็นแต่เพียงการกาหนดแนวข้อคาถาม
แบบเปิดกว้าง หรือเป็นการใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด
3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) นั้น มาใช้ในกระบวนการ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยดาเนินการร่วมกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากเอกสาร (documentary research) โดยกระบวนการและวิธีการวิเคราะห์ อันจะได้ดาเนิน
กระบวนการตามแนวทาง การวิจัยเชิงคุณภาพ อันได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก
(major themes) หรือแบบแผนหลัก (major pattern) ที่พบในข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด
จากนั้นจึงนาประเด็นหลัก (major themes) มาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็นประเด็นย่อย (sub-themes)
และหัวข้อย่อย (categories) อันเป็นกระบวนการวิเคราะห์ โดยการเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวม
ไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของกระบวนการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ นอกจากนี้
ในระหว่างการดาเนินกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น ทางผู้วิจัยได้ดาเนินกระบวนการสะท้อน (reflecting)
ควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดาเนินการกระบวนสะท้อน (reflecting) ในแต่ละช่วงหรือในแต่ละ
ขั้น ตอนควบคู่ไปกับ การดาเนิ น กระบวนการวิจัย เพื่อเสริมสร้างให้ กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
(qualitative research)
ผลการวิจัย
จากการวิ จั ย เรื่ อ ง สถานภาพระบบโทรคมนาคมทหาร ศู น ย์ ก ารโทรคมนาคมทหาร
กรมการสื่ อสารทหาร โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งจากการวิ จัยเชิงเอกสาร และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ที่มีความรู้ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านโทรคมนาคมทหาร สามารถสรุปผลจากการ
วิจัยได้ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ระบบโทรคมนาคมทหาร (SWOT Analysis)
จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ บุคคลที่มีความสาคัญหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนด
แนวทางการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร ผู้มีอานาจกาหนดแผนหรือนโยบายด้านโทรคมนาคมทหาร
ผู้มีส่วนในการควบคุมระบบโทรคมนาคมทหาร ตลอดจนผู้มีความรู้ระบบโทรคมนาคมทหาร และ
ประสบการณ์การทางานของผู้วิจัย สามารถวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของระบบ
โทรคมนาคมทหาร เพื่อศึกษาถึงสถานภาพของระบบโทรคมนาคมทหาร ได้ดังนี้
1.1 จุดแข็ง (Strengths)
เมื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งของระบบโทรคมนาคมทหาร แล้ว ระบบโทรคมนาคมทหาร
มีจุดแข็งคือ มีความครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ และแต่ละสถานีโทรคมนาคมทหาร มีกาลังพลของ
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ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร ประจาอยู่ตามสถานีต่าง ๆ และมีระบบบริหารจัดการอยู่ที่ส่วนกลาง
(Network Management System : NMS) ที่มีการควบคุมโดยแผนกควบคุมระบบ (System Control)
กองควบคุมระบบโทรคมนาคม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ที่มีความชานาญสูง สามารถควบคุม และแก้ไขระบบ
โทรคมนาคมทหารที่อยู่ต่างจังหวัดได้ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ ที่ไม่สามารถควบคุม สั่งการ หรือ บริหาร
จัดการได้จากส่วนกลาง ก็ยังมีแผนกปฏิบัติการโทรคมนาคม ที่ 1 – 4 กองการโทรคมนาคม ที่สามารถ
บริหารจัดการสถานีในการควบคุมของตนเองได้ ทั้งยังมีช่างซ่อมที่คอยซ่อมบารุงระบบโทรคมนาคมทหาร
ที่อยู่ตามแผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมทหาร ทั้ง 4 ที่สามารถเข้าซ่อมบารุงเมื่อเกิดปัญหาทั้งกับอุปกรณ์
หรือปัญหาการเชื่อมต่ออื่น ๆ รวมทั้งการร้องขอการใช้งานเพิ่มเติมจากหน่วยต่าง ๆ ที่มีความต้องการ
รวมถึงระบบโทรคมนาคมทหาร เป็นระบบที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง เพราะเป็นระบบปิดเกือบ
100 เปอร์เซ็นต์นั่นเอง
1.2 จุดอ่อน (Weaknesses)
ระบบโทรคมนาคมทหารเองนั้นเมื่อวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของระบบแล้ว อาจจะมีจุดอ่อน
ตรงที่บางเส้นทางของระบบโทรคมนาคมทหาร ยังไม่เป็น Ring Protection เมื่อสถานีกลางทางหรือ
สถานีทวนสัญญาณ (Repeater) เกิดการติดต่อสื่อสารไม่ได้ ก็ไม่มีเส้นทางสารอง ในการเชื่อมต่อไปยัง
ปลายทาง อีกส่วนคือ ด้านกาลังพลที่ปฏิบัติงานตามสถานีโทรคมนาคมทหารตามต่างจังหวัด บางส่วน
ยังมีความรู้ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาระบบเมื่อระบบมีปัญหาขึ้น
1.3 โอกาส (Opportunities)
เมื่อกล่าวถึงโอกาสของระบบโทรคมนาคมทหาร คือ การที่ได้รับอนุมัติงบประมาณใน
การพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2523 ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่
ระบบโทรคมนาคมทหารจะมีการพัฒนา ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาโดยใช้ระบบไฟเบอร์ออปติก มาใช้
เพื่อเป็นโครงข่ายการสื่อสารหลัก และใช้วิทยุไมโครเวฟ และดาวเทียมเป็นโครงข่ายการสื่อสารสารอง
ซึ่งแผนงานที่วางไว้ หากมีการวางระบบไฟเบอร์ออปติก ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
1.4 อุปสรรค (Threats)
ปัญหาที่เกิดขึ้นที่พบ คือ การได้รับงบประมาณในการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร
ที่บางปีได้น้อย บางปีได้มาก ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนในการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหารที่วางไว้
2. ข้อจากัดระบบโทรคมนาคมทหาร
จากการวิเคราะห์ จุดแข็งข้อดี ข้อด้อย โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของระบบ
โทรคมนาคมทหารแล้วนั้น ผู้วิจัยยังนาประเด็นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ จากการวิเคราะห์ มาวิเคราะห์ซ้า
ถึงปัญหา ข้อดี และข้อจากัดของระบบโทรคมนาคมทหาร โดยใช้ประสบการณ์การทางานของผู้วิจัย
มาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ปัญหา ข้อดี และข้อจากัดระบบโทรคมนาคมทหารได้ ดังนี้
2.1 ปัญหาของระบบสื่อสารโทรคมนาคมทหาร
ระบบสื่อสารทางทหารหรือระบบโทรคมนาคมทหารนั้น ได้รับการออกแบบ พัฒนา
และติดตั้ง ใช้งานมาหลายปี ก่อนที่จะมีเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสารที่มีความก้าวหน้าและมีการ
ใช้ช่องการสื่อสารในการ รับส่งข้อมูลมากขึ้นอย่างในทุกวันนี้ ดังนั้น ระบบโทรคมนาคมทหารที่ถูก
สร้างขึ้นเพื่อใช้งานในอดีตนั้น จึงมุ่งเน้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับส่งสัญญาณเสียงเป็นหลัก แม้ใน
ระยะเวลาต่ อ มา จะได้ มี ก ารออกแบบและพั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถให้ ร ะบบ
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โทรคมนาคมทหารสามารถรองรับการใช้งานในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลได้ก็ตาม ระบบก็ยังมี
ขีดจากัดหลายประการที่ไม่ สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของการ รับส่ งข้อมูล ข่าวสาร
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งอาจสรุปปัญหาที่สาคัญได้ดังนี้
1) การพัฒนาเครือข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร ซึ่งเริ่มดาเนินโครงการตั้งแต่
ปี 2527 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่สามารถดาเนินการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ปฏิบัติการทางทหารทั้งหมด
ด้วยข้อจากัดด้านงบประมาณ ที่ได้รับแต่ละปี ทาให้ระบบมีอุปกรณ์หลากหลายตราอักษร และมีความ
ยุ่งยากต่อการบริห ารจั ดการเครือข่าย และบางส่ ว นที่ได้รับการพัฒ นาปรับปรุงไปแล้ ว ยังมีขนาด
ช่องสัญญาณ ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการใช้งานให้กับเหล่าทัพ และหน่วยงานความมั่นคงต่าง ๆ
เช่น เส้นทางระบบโทรคมนาคมพื้นที่ภาคใต้ ที่เชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานคร – กุยบุรี กอปรกับการ
พัฒนาปรั บปรุงระบบโทรคมนาคมที่ใช้ระบบวิทยุไมโครเวฟ มีข้อจากัดในขยายขีดความสามารถ
เนื่องจากมีความถี่ใช้งานที่ได้รับอนุมัติจาก สานักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ มีอยู่จ ากัด และต้องใช้ร่วมกันทั้งกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่ าทัพ
ตลอดจนต้องใช้พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ในห้องสื่อสาร และหอเสาอากาศ ที่มีพื้นที่อยู่จากัดเพิ่มมากขึ้น
และใช้งบประมาณสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีสื่อสัญญาณอื่น ๆ เช่น Fiber Optic ซึ่งปัจจุบัน
มีราคาที่ถูกลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ
2) การเชื่อมโยงเครือข่ายยังมีลักษณะเป็นโครงข่ายรูปดาว (Star Network)
ที่มีสถานีโทรคมนาคมทหาร ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร เป็นศูนย์กลางหรือเป็นปมโทรคมนาคมหลัก
และทาหน้าที่ควบคุมบริหารจัดการเครือข่าย เพียงแห่งเดียว ทาให้หากศูนย์กลางแห่งนี้ถูกทาลาย ก็จะ
ส่งผล ให้การเชื่อมต่อระบบโทรคมนาคมทหาร ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ หยุดชะงักลงทันที
3) บางส่ ว นของเครื อ ข่ า ยในพื้ น ที่ ภ าคต่ า ง ๆ ยั ง มี ลั ก ษณะเชื่ อ มต่ อ แบบ
เส้นทางเดียว ไม่มีเส้นทางสารองในลักษณะวงแหวน (Ring Protection) ทาให้เมื่อมีระบบสื่อสารขัดข้อง
ในเส้นทางนั้น ก็จะไม่สามารถสนับสนุนการเชื่อมต่อการสื่อสารไปยังหน่วยใช้งานปลายทางได้
4) อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการบางส่วนยังเป็นเทคโนโลยีที่มีสื่อสัญญาณความเร็วต่า
มีขีดความสามารถในการให้บริการทางเสียงเป็นหลัก และมีขนาดช่องสัญญาณการสื่อสารข้อมูลขนาด
เล็กที่รองรับได้เพียง 9.6 kbps ซึ่งไม่สามารถสนับสนุนการใช้งานกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
5) หน่วยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งข่ายการสื่อสารหลักไม่สามารถให้การ
สนับสนุนได้ และจาเป็นต้องใช้ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมซึ่งมีข้อจากัดด้านช่องสัญญาณ (Bandwidth)
บนดาวเทียมสนับสนุนแทน ทาให้มีข้อจากัดในด้านช่องสัญญาณ และอัตราความเร็วในการรับ - ส่ง
ข้อมูล ซึ่งปัจจัยข้อจากัดด้านช่องสัญญาณ (Bandwidth) เป็นสาเหตุสาคัญเนื่องจากมีการแบ่งมอบ
ช่องสัญญาณให้หลายหน่วยงานใช้งาน (กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ )
6) สิ่งอุปกรณ์ของหน่วยผู้ใช้งานใน บก.ทท. และเหล่าทัพที่ดาเนินการจัดหา
โดยงบประมาณของหน่วยมาเชื่อมต่อจากระบบโทรคมนาคมทหาร มีสภาพชารุด และเสื่อมประสิทธิภาพ
ทาให้การใช้งานการสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ
7) เครือข่ายสื่อสารทางยุทธวิธี ซึ่งเป็นระบบสื่อสารที่ใช้สนับสนุนภารกิจของ
หน่วยกาลังรบในพื้นที่ยุทธบริเวณที่ไม่มีเครือข่ายโทรคมนาคมทหาร โดยจะมีลักษณะที่สามารถติดตั้ง
เชื่อมต่อจากปมโทรคมนาคมทหารของโครงข่ายหลัก (Backbone) ได้อย่างรวดเร็ว แต่อุปกรณ์ส่วนใหญ่
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ที่มีอยู่ยังคงเป็นเทคโนโลยีแบบเดิม ที่มีช่องสัญญาณขนาดเล็ก และออกแบบสาหรับสนับสนุนการ
สื่อสารทางเสียงเป็นหลัก
2.2 การแก้ไขปัญหาระบบโทรคมนาคมทหารในห้วงที่ผ่านมา
จากปัญหาระบบโทรคมนาคมทหารที่กล่าวข้างต้น กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ก็ได้ดาเนินการแก้ไขการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร ให้
สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของหน่วยต่าง ๆ ตามแผนการปฏิบัติการทางทหาร และความ
จาเป็ นเร่งด่วน โดยการ บู รณาการเครือข่ายระบบโทรคมนาคมทหารกับเครือข่ายของกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ และอวกาศกลาโหม (ทสอ.กห.) เส้นทางภาคใต้ และภาคเหนือ เพื่อจัดให้มีเส้นทางการ
สื่อสารสารอง แต่ยังไม่สามารถรองรับการสื่อสารในเส้นทางดังกล่าวได้ทั้งหมด และบางครั้งใช้งานไม่ได้
รวมทั้งจัดทาแผนงานบูรณาการ การสื่อสารกับภาคเอกชน เพื่อวางระบบการสื่อสารไปยังหน่วยที่ใช้
ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม เป็นการสื่อสารหลัก เพื่อให้มีขีดความสามารถสนับสนุนการสื่อสารทาง
เสี ย ง ข้อมูล และมัล ติมีเดีย ได้พร้ อมกัน และปรับปรุงระบบสื่ อสารผ่ านดาวเทียม ให้ ใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีเดียวกัน เพื่อให้การบริหารจัดการช่องสัญญาณเครือข่ายดาวเทียมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ข้อดีของระบบสื่อสารทางทหารปัจจุบัน
จากการวิเคราะห์ระบบโทรคมนาคมทหาร ที่มีการดาเนินการโดย กรมการสื่อสารทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถสรุปข้อดีอันเป็นจุดแข็งสาคัญของระบบสื่ อสารทางทหารหรือ
ระบบโทรคมนาคมทหารปัจจุบันก็คือ เป็นระบบที่เป็นของกองทัพเองตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน (สถานที่ ,
อาคาร และสาธารณูปโภค) อุปกรณ์สื่อสัญญาณทั้งหมด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทาให้ระบบ
ได้รับการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถวางแผนการรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้ง สามารถออกแบบและพัฒ นาปรับปรุงได้ตามต้องการตลอดเวลา ทั้งนี้ โครงสร้างพื้นฐาน
ดังกล่าว ได้รับการออกแบบ ให้กระจายไปอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่หลักซึ่งเป็น
ที่ตั้งหน่วยทหารหลักของกองทัพ และที่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศ ที่ มีความสาคัญทางทหาร เช่น อยู่บน
พื้นที่สูงข่ม หรือบนเขาสูง จึงเป็นปมโทรคมนาคม ที่สาคัญ เหมาะสาหรับการปฏิบัติการทางทหารใน
อนาคต อันทาให้ การเชื่อมต่อระบบสื่อสารหรือสัญญาณสื่อสาร ไปยังหน่วยทหารที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
หรือพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งจะต้องมีการสถาปนาระบบสื่อสาร สามารถกระทาได้โดยง่ายและรวดเร็ว
ในทุกสภาวการณ์ นอกจากนั้น ระบบสื่อสารทางทหาร ชนิดเคลื่อนที่ที่มีอยู่จานวนหนึ่ง ยังก่อให้เกิด
ความอ่อนตัวต่อการปฏิบัติภารกิจในสภาวะฉุกเฉินอีกด้วย
4. ข้อจากัดของระบบสื่อสารทางทหารปัจจุบัน
แม้ระบบสื่อสารทางทหาร หรือระบบโทรคมนาคมทหาร จะมีข้อดีหลายประการตามที่
ได้กล่าวแล้ว แต่ข้อจากัดสาคัญประการหนึ่งซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร
ก็คื อ งบประมาณที่ไ ด้รั บ จั ด สรรไม่เ ป็น ไปตามแผนงานที่ตั้ งไว้ อัน เนื่ องมาจาก ความจ ากั ดด้ า น
งบประมาณของประเทศ สิ่งที่ตามมาคือ ระบบไม่ได้รับพัฒนาไปสู่แผนที่กาหนดไว้ โครงข่ายการสื่อสาร
ไม่ได้รับการปรับปรุงตามห้วงระยะเวลา และตามความต้องการที่เปลี่ยนไป ทาให้ภาพรวมของระบบ
ขาดความทันสมัย ไม่ทัดเทียมเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อจากัดเหล่านี้ ทาให้หลาย
หน่วยพยายามอาศัยงบประมาณของตนเอง ในการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร เฉพาะส่วนที่
ตนเองต้องการ ทาให้การบูรณาการระบบในภาพรวมเกิดปัญหา และไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น
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ความจากัดด้านงบประมาณยังส่งผลกระทบต่อการวางแผนการฝึก และศึกษาของกาลังพลที่เกี่ยวข้อง
ต่อเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ทาให้กองทัพขาดกาลังพลที่มีความรู้ความชานาญ หรือความเชี่ยวชาญ
ในเทคโนโลยีโทรคมนาคมระดับสูงที่จะมาพัฒนาหรือวางแผนในการกาหนดแนวทางในการพัฒนา
ระบบโทรคมนาคมทหารในอนาคต
ข้อจากัดประการหนึ่งที่สืบเนื่องมาจากความจากัดด้านงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
ในแต่ละปี ก็คือ ทาให้กองทัพต้องจัดหาอุปกรณ์เป็นปีต่อปีไป แต่ละปีจึงมีบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าดาเนินการไม่ซ้ากัน ผลก็คือ กองทัพได้รับอุปกรณ์ที่หลากหลาย ส่งผลกระทบต่อความยุ่ งยาก
ในการฝึกศึกษา ในการซ่อมบารุง และในการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่
5. สรุปปัญหาและข้อจากัดของระบบโทรคมนาคมทหาร
ปัญหาสาคัญอันดับแรกคือเครือข่ายยังไม่ได้มีการพัฒนาให้มีความทันสมัยสามารถรองรับ
การสื่อสารทางเสียง ข้อมูล และมัลติมีเดีย ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ด้วยข้อจากัดด้านงบประมาณ ที่ได้รับ
ในแต่ละปี
ยังไม่มีศูนย์กลางบริหารจัดการเครือข่ายสารองเพื่อรองรับกรณีศูนย์กลางบริหารจัดการเครือข่าย
หลักถูกทาลาย หรือใช้งานไม่ได้
เครือข่ายบางเส้นทางยังไม่มีเส้นทางสารองเมื่อมีการขัดข้องหรือใช้การไม่ได้ ทาให้เหล่าทัพ
จาเป็น ต้องลงทุนพัฒนาระบบโทรคมนาคมของตนเอง
ปัญหาด้านการส่งกาลังและซ่อมบารุงเนื่องจากมีหลากหลายตราอักษร ซึ่งเป็นผลมาจาก
ปัจจัยข้อจากัดด้านงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี ทาให้ไม่สามารถจัดหาชิ้นส่วนซ่อม และพัฒนาขีด
ความสามารถของกาลังพลให้มีความรู้ความชานาญ หรือความเชี่ยวชาญในแต่ละอุปกรณ์ได้อย่างเพียงพอ
ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม สาหรับสนับสนุนหน่วยที่มีที่ตั้งห่างไกล ซึ่งข่ายการสื่อสารหลัก
ไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ หรือใช้เป็นเครือข่ายเสริม มีข้อจากัดด้านช่องสัญญาณ (Bandwidth)
บนดาวเทียม และอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูล
6. ความต้องการระบบโทรคมนาคมทหารของกองทัพไทย
ความต้องการระบบโทรคมนาคมทหารในภาพรวม จะเป็นการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้
มีขีดความสามารถรองรับความต้องการใช้งานที่สูงขึ้น สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต
สามารถรองรับการสื่อสารทางเสียง ข้อมูลและมัลติมีเดีย ของกองทัพไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ มีการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน สามารถเชื่อมต่อใช้งานร่วมกับ
เหล่าทัพได้เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่ ทั้งนี้ การปรับปรุงและพัฒนาระบบในส่วนที่เป็นเครือข่าย
การสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชาสาหรับการปฏิบัติการทางทหาร ของกองทัพไทย
ทั้งในภาวะสงครามและนอกเหนือ จากการสงคราม จาเป็นที่จะต้องเป็นผู้ดาเนินการด้วยตนเองโดย
แบ่งมอบความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีเอกภาพ และไม่มีความซ้าซ้อน เสริมด้วย การบูรณาการกับ
ระบบสื่อสารขององค์กรภาครัฐ/เอกชนอื่น ๆ นอกกระทรวงกลาโหม/เหล่าทัพ เพื่อให้เป็นระบบสารอง
หรือระบบเสริม ทาให้เครือข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร กองทัพไทย มีเสถียรภาพ และมั่นคง รวมทั้ง
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เมื่อเกิดภาวะวิกฤต (เอกรัฐ ษรานุรักษ์, พลอากาศตรี, 2552)
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยจะพบว่า สถานภาพของระบบโทรคมนาคมทหาร ศูนย์การโทรคมนาคมทหารนั้น
มีสถานภาพ หากจะให้ระบบโทรคมนาคมทหารสามารถเป็นโครงข่ายการสื่อสารหลักของกองทัพไทยได้
ต้องมีการพัฒนาในแนวทางการพัฒนาแบบของ เทคโนโลยี NGN (Next Generation Network) มีการ
นามาใช้แพร่หลายในปัจจุบันทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายการพัฒนา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อสารระยะ พ.ศ.2554 -2563 ของประเทศไทย (IT 2020) ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ที่กาหนดให้ปรับปรุงคุณภาพของโครงข่าย เพื่อเตรียมตัว
เข้าสู่ โ ครงข่าย Next Generation และโครงข่ายอัจฉริยะของอนาคตตามแนวทางของประเทศที่
พัฒนาแล้ว เนื่องจากมีคุณลักษณะที่สาคัญ และตรงตามทฤษฏีที่ ปริยุทธ สายอรุณ(2556) ได้กล่าวใน
“โครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า Next Generation Network (NGN)” โดยกล่าวถึงคุณลักษณะของ
โครงข่ายแบบ NGN ปัจจัยผลักดัน และแนวโน้มเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงข่าย NGN (ปริยุทธ สายอรุณ,2556)
โดย สถานภาพของระบบโทรคมนาคมทหาร ในปัจจุบันสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามา โดย
การให้ระบบวิทยุไมโครเวฟเดิมที่มีอยู่แล้ว เป็นโครงข่ายการติดต่อสื่อสารสารอง และใช้เทคโนโลยี
Fiber optic ที่เรียกเทคโนโลยี Dense wavelength division multiplexing (DWDM) มาใช้ในการ
พัฒนาเป็นโครงข่ายการติดต่อสื่อสารหลักต่อไป
กองทัพไทยตระหนักถึงความสาคัญของการสื่อสารสารสนเทศจึงมีการจัดหน่วยงานเพื่อ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการสื่อสารของกองทัพทั้งในภาวะปกติและภาวะสงครามในทุกระดับและ
สถานการณ์ ซึ่งการสนับสนุนด้านการสื่อสารจะต้องมีความเชื่อถือได้ รวดเร็วและเพียงพอ เนื่องจาก
การสื่อสารเป็นเสียงของผู้บังคับบัญชาในการสั่งการ ให้หน่วยใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามแผนงานและ
ยุทธวิธีที่กาหนด ดังนั้นเทคโนโลยีระบบสื่อสารของกองทัพที่นามาใช้ต้องสามารถสนับสนุนการสื่อสาร
สมัยใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขีดความสามารถในการสนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชา
และสั่งการ (C4I) อย่างเพียงพอ เพื่อให้กองทัพสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้การดาเนินการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารกองทัพ
ไทย จะต้องเป็นไปอย่างบูรณาการ ดาเนินงานตามความจาเป็น และภารกิจของหน่วยงานไม่ซ้าซ้อน
ตระหนักถึงเทคโนโลยีที่มีอยู่และที่จะนามาใช้ในอนาคต ตลอดจนอายุการใช้งานของอุปกรณ์และ
ระบบสื่อสารที่กองทัพจัดหามาใช้งานภายในกองทัพ ทั้งยังต้องมีการส่งกาลังบารุงที่ดี สามารถปรับปรุง
ให้ทันสมัยเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป โดยใช้งบประมาณในการดาเนินการอย่างคุ้มค่า (เอกรัฐ ษรานุรักษ์,
พลอากาศตรี, 2552)
ปัญหาและสถานภาพของระบบโทรคมนาคมทหารในปัจจุบัน คือ เครือข่ายโทรคมนาคมทหาร
ยังไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้สามารถรองรับระบบการสื่อสารทางเสียง ข้อมูล และมัลติมีเดียได้
อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งในการปฏิบัติการทางทหารทั้งการปฏิบัติการสงครามและนอกเหนือสงคราม
ด้วยข้อจากัดทางด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปี และยังมีปัญหาด้านการส่งกาลังและซ่อมบารุง
เนื่องจากมีอุปกรณ์หลากหลายตราอักษร ทาให้เกิดความยุ่งยากต่อการบริหารจัดการเครือข่าย
จากการวิจัยในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าสถานภาพของระบบโทรคมนาคมทหาร สามารถพัฒนา
ระบบโทรคมนาคมเพื่อรองรั บการเป็นโครงข่ายการสื่อสารหลักได้นั้น จาเป็นที่จะต้องดาเนินการ
พัฒนาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมทหารซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่ง อันหนึ่งของระบบควบคุม
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บังคับบัญชา และเป็นหัวใจสาคัญในการที่จะเป็นเครือข่ายการสื่อสารหลัก ให้มีขนาดช่องสัญญาณ
เพียงพอรองรับระบบงานต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ มีเสถียรภาพ และความมั่นคงรวมทั้งครอบคลุมทุกพื้นที่
ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ระดับนโยบาย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้องสนับสนุนการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร
โดยกาหนดนโยบายให้มีความเร่งด่วนในการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร ให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลโดยเร็วก่อนการปรับปรุงพัฒนาด้านอื่น และผลักดันให้มีการดาเนินงานในลักษณะผูกพัน
งบประมาณในการดาเนินโครงการ
2. ระดับผู้ปฏิบัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารโทรคมนาคมทุกหน่วยต้องมีการ
จัดทาแผนแม่บทการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหารร่วมกัน รวมทั้งจัดทาแผนการดาเนินงานพัฒนา
ระบบโทรคมนาคมทหารเป็นกรอบการดาเนินการไว้ โดยกาหนดความเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และ
แผนป้องกันประเทศ ตลอดจนมีการจัดทาแผนการพัฒนาบุคคลากรด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
ด้วยการจัดหลักสูตรฝึก/อบรม ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี ที่จะนามาใช้ จัดให้มีศูนย์ฝึกอบรมและ
อุปกรณ์ศึกษาอย่างพอเพียง และส่งเสริมให้บุคลากรในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ระดับเทคนิค
และระดับผู้ปฏิบัติ ได้รับการศึกษาด้ านเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ในสถาบันต่าง ๆ
โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ รวมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระบบโทรคมนาคมระหว่างกองบัญชาการ
กองทัพไทย, เหล่าทัพ และผู้ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมภาคเอกชน
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การคัดเลือกสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรณีศึกษาจังหวัดลาพูน
SANITARY LANDFILL SITE SELECTION, USING A GEOGRAPHIC INFORMATION
SYSTEM: A CASE STUDY OF LAMPHUN PROVINCE
อณุพล หมื่นยงค์1 จรัณธร บุญญานุภาพ2 และ ดลเดช ตั้งตระการพงษ์3
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ บู ร ณาการเทคนิ ค กระบวนการล าดั บ ขั้ น เชิ ง วิ เ คราะห์ และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ภายใต้กระบวนการสร้างฉันทามติของกลุ่มผู้ตัดสินใจ เพื่อคัดเลือกหาสถานที่ฝัง
กลบขยะมูลฝอยแบบถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่อาเภอลี้ และอาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวั ดลาพูน
โดยกาหนดปัจจัยที่ใช้ประเมินพื้นที่ ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจและสังคม
ผลการศึ กษาพบว่า พื้น ที่เหมาะสมส าหรับ เป็น สถานที่ ฝั งกลบขยะมูล ฝอยแบบถูกต้ องตามหลั ก
สุขาภิบาล ในระดับเหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง และเหมาะสมน้อย มีเนื้อที่ประมาณร้อยละ
12.1, 7.3 และ 1.5 ของพื้นที่ศึกษา ตามลาดับ
คาสาคัญ : กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ การตัดสินใจแบบกลุ่ม การประเมินศักยภาพที่ดิน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ evaluating the land
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ABSTRACT
This study integrated the techniques of analytic hierarchy process-group
decision making and geographic information system through the consensus building
procedure for sanitary landfill site selection. The Li District, Thung Hua Chang District,
Lamphun Province was selected for the case study. The factors for evaluating suitable
area, Physical factors, Environmental factors, Economic and social factors. The results
studies meet that: there is the appropriate area for choosing sanitary landfill as the
highly suitable, moderately suitable and marginally suitable. The area 12.1%, 7.3%,
and 1.5% of the total land in the study area, respectively.
Keywords: Analytic Hierarchy Process (AHP), Group Decision Making, Land Potential
Evaluation, Geographic Information System (GIS)
บทนา
มลพิษจากขยะมูลฝอยชุมชนเป็นปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมที่สาคัญอีกปัญหาหนึ่ง จากอดีต
จนถึงปัจจุบันยิ่งจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองมีการขยายตัวของเมืองสูง
ในปี 2558 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ 26.85 ล้านตันต่อปี หรือประมาณ
73,560 ตันต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2558)
จั งหวัดล าพู น แม้เป็ น จั งหวั ดที่มี ขนาดเล็ กที่ สุ ด ของภาคเหนือมี พื้นที่ ทั้ง หมดประมาณ
4,505.88 ตารางกิโลเมตร แต่เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาและขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็วและเป็น
ทีต่ ั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ รวมทั้งโรงงานที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ซึ่งกระจายอยู่ในอาเภอต่าง ๆ พบว่าสภาวะการลงทุนด้านอุตสาหกรรมนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (สานักงานจังหวัดลาพูน , 2557) ทาให้มีประชากรอาศัยอยู่
อย่างหนาแน่น ในปี 2557 มีจานวนประชากรประมาณ 405,468 คน (กรมการปกครอง, 2557) ส่งผล
ให้ มีป ริ มาณขยะมู ล ฝอยเพิ่ ม สู ง ขึ้น ไปด้ ว ย จั งหวัด ล าพู น มีป ริ มาณขยะมู ล ฝอยชุม ชนเกิด ขึ้ นกว่ า
144,968 ตันต่อปี (กรมควบคุมมลพิษ , 2556) ทาให้มีปัญหาเรื่องขยะตกค้างสะสมและการจัดการ
ขยะทีไ่ ม่ถูกต้องคือ การเทกองกลางแจ้ง การเผาในที่โล่ง การเผาในเตาเผาขนาดเล็กที่ไม่มีระบบบาบัด
มลพิ ษ อากาศ ที่ ผ่ า นมาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ใ ช้ พื้ น ว่ า งเปล่ า พื้ น ที่ เ สื่ อ มโทรมที่ เ ป็ น
สาธารณประโยชน์ ของชุมชน หรือการจัดซื้อที่ดินว่างเปล่ าของเอกชนขาดการพิจารณาคัดเลื อก
สถานที่สาหรับกาจัดขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม และยังพบว่าสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยหลายแห่ง
ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม หากยังมีการจัดการขยะมูลฝอยตามระบบที่มีอยู่เดิมที่ขาดการจัดการที่
เหมาะสมอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง จะมีความยากลาบากในการแก้ไขปัญหาใน
อนาคต ปัจจัยประการหนึ่งมาจากข้อจากัดเรื่องข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการ
คัดเลือกพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ทาให้ที่ผ่านมาเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการนาเสนอพื้นที่ที่
ได้รับการพิจารณามักประสบปัญหาการต่อต้านจากประชาชน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจาเป็นต้องศึกษาความ
เป็นไปได้และสร้างแนวทางคัดเลือกสถานที่สาหรับฝังกลบขยะมูลฝอย เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนหา
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แนวทางหรือมาตรการจัดทาแผนการจัดการขยะมูลฝอยให้ เพียงพอและเหมาะสม ประกอบการ
ตัดสินใจระดับนโยบายในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม ในเวลาอันรวดเร็วส่งผลให้
สามารถตั ด สิ น ใจในการคั ด เลื อ กพื้ น ที่ เ พื่ อ เป็ น สถานที่ ฝั ง กลบอย่ า งถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าลได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้อย่าง
กว้างขว้างเพราะเป็นวิธีที่เหมาะสมสาหรับท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศไทย ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ควบคุมดูแลระบบง่ายและเสียค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่ากว่าเมื่อเที ยบกับการกาจัดมูลฝอยรูปแบบอื่น
อีกทั้งสามารถน าก๊าซจากบ่ อฝั งกลบไปใช้เพื่อผลิ ตเป็นพลั งงาน (Landfill Gas to Energy) และ
สามารถนาพลังงานไปใช้ได้หลายรูปแบบ อาทิ ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น (กรมควบคุม
มลพิษ, 2552ข)
วัตถุประสงค์การวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมิน ศักยภาพของพื้นที่สาหรับฝังกลบขยะมูล
ฝอย โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพื้นที่ข องอาเภอลี้ และอาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน โดย
บูรณาการแนวคิดของการของการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ร่วมกับกระบวนการตัดสินใจแบบกลุ่มด้วยเทคนิค
กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ภายใต้กระบวนการสร้างฉันทามติ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญ
สาหรับพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะเดิมสาหรับใช้กาจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของจังหวัดลาพูนได้อย่างเหมาะสม
วิธีการวิจัย
พื้นที่ศึกษา
การคัดเลือกสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล ครั้งนี้ได้ดาเนินการศึกษาใน
พื้นที่อาเภอลี้ และอาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน มีพื้นที่ประมาณ 2,184.7 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 48.7 ของจังหวัดลาพูน
ขั้นตอนการศึกษา
1. การกาหนดปัจจัยและตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเพื่อประเมินความเหมาะสมของพื้นที่
สาหรับฝังกลบขยะมูลฝอย
1.1 การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านปัจจัยและตัวแปรที่เกี่ยวข้องจากเกณฑ์ของกรมควบคุม
มลพิษ และจากการตรวจสอบการทบทวนเอกสารทางวิชาการรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สาหรับใช้เป็นเกณฑ์
ในการกาหนดพื้นที่ที่เหมาะสาหรับฝังกลบขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาล โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบต่อไปนี้ ปัจจัย
ทางกายภาพ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยด้านสภาพพื้นที่มีข้อจากัดหรือเป็น
พื้นที่ควรกันออก มาทาการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ทาการประเมิน
คัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพหรื อพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเบื้องต้น ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนด
ระดับความเหมาะสม (Suitable level) ของสถานที่สาหรับฝังกลบขยะมูลฝอย ออกเป็น 5 ระดับ ดัง
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แสดงในตารางที่ 1 โดยได้กาหนดค่าคะแนนความเหมาะสมให้กับประเภทของชั้นขอมูลที่อยู่ภายใน
ตัวแปร ด้วยวิธีมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)
ตารางที่ 1 ระดับความเหมาะสมของประเภทภายในตัวแปร
ระดับความเหมาะสม
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมน้อย
ไม่เหมาะสมถาวร
ไม่เหมาะสม ณ ปัจจุบัน

รหัสของระดับความ
เหมาะสม
S1
S2
S3
N1
N2

ค่าคะแนนความ
เหมาะสม
4
3
2
1
1

1.2 การกาหนดกลุ่มของผู้ตัดสินใจ เพื่อ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสาคัญด้าน
ปัจจัยและตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเพื่อประเมินความเหมาะสมของพื้นที่สาหรับฝังกลบขยะ
มู ล ฝอยจากผู้ เ ชี่ ย วชาญหรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข องหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จ านวน 4 คน ได้ แ ก่ (1)
ผู้อานวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม (2) ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมจากสานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 2 คน (3) ผู้อานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม จากสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน จานวน 1 คน และ(4) ผู้รับผิดชอบด้านงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน จานวน 1 คน
1.3 เปรียบเทียบระดับความสาคัญของตัวแปรแต่ละคู่โดยกลุ่มผู้ตัดสินใจรายบุคคล ด้วยวิธี
กระบวนการล าดั บ ชั้ น เชิ ง วิเ คราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) มาใช้ ใ นการวิ เคราะห์
เปรียบเทียบระดับความสาคัญของปัจจัยและตัวแปร โดยเริ่มจากกลุ่มของผู้ตัดสินใจ ทั้ง 4 คน ได้
กาหนดระดับความสาคัญตามมาตราของ Saaty (Saaty, 1980) ดังแสดงในตาราง 2 โดยผู้ตัดสินใจ
แต่ละคนทาการเปรี ยบเทียบระดับความสาคัญ (Importance scale) ให้กับตัว แปรแต่ละคู่ (Pairwise comparison) พร้อมทั้งดาเนินการเปรียบเทียบระดับความสาคัญให้กับประเภทของชั้นข้อมูลที่
อยู่ ภายในตัว แปร (Categories within variable) ทีละคู่ โดยใช้ระดับความส าคัญตามมาตราของ
Saaty เช่นเดียวกัน
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ตารางที่ 2 ระดับความสาคัญในการวินิจฉัยแบบ AHP (Saaty’s importance scale)
ระดับความสาคัญ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คาจากัดความ
สาคัญเท่ากัน
สาคัญเท่ากันถึงปานกลาง
สาคัญปานกลาง
สาคัญปานกลางถึงค่อนข้างมาก
สาคัญค่อนข้างมาก
สาคัญค่อนข้างมากถึงมากกว่า
สาคัญมากกว่า
สาคัญมากกว่าถึงมากที่สุด
สาคัญมากทีส่ ุด

1.4 การคานวณหาค่าถ่ว งน้าหนักของตัว แปร (Weight of variables or Eigenvector)
และพิจารณาความสอดคล้องของการตัดสินใจ (Consistency Ratio: CR) โดยผู้วิจัยซึ่งมีรายละเอียด
ขั้นตอนดังนี้
(1) แสดงการเปรียบเทียบตัวค่าระดับความสาคัญเชิงกลุ่มของตัวแปรทีละคู่ในเมทริกซ์
A สาหรับตัวแปรทั้งหมด (n variables) ดังแสดงในสมการที่ 1
 a11
a
A   21
 .

 a n1

a12
a 22
.
an2

... a1n 
... a 2 n  ………….………....
... . 

... a nn 

(1)

เมื่อ a หมายถึง ค่าระดับความสาคัญเชิงกลุ่มของตัวแปร i เมื่อเปรียบเทียบกับค่าระดับ
ความสาคัญเชิงกลุ่มของตัวแปร j โดยกาหนดให้ค่า a = 1 และค่า a = 1 / a
ij

ii

ij

ji

(2) ทาการหาค่าระดับความสาคัญของตัวแปรในคอลัมน์ j ด้วยผลรวมของค่าระดับ
ความสาคัญเชิงกลุ่มของตัวแปรทุกตัวที่อยู่ในคอลัมน์ j ผลรวมค่าระดับความสาคัญของตัวแปรในแต่
ละคอลัมน์ของเมทริกซ์ Aw (Aw matrix) ต้องมีค่าเท่ากับ 1 ซึ่งเมทริกซ์ Aw ที่ได้ใหม่นี้เป็นการแปลง
ข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น (Normalization) หรื อ เรี ย กว่ า “Normalized pairwise
comparison matrix” ดังแสดงในสมการที่ 2
 a11
 a
  i1
Aw   ...
 a n1
 a
  i1

a12
 ai 2
...
an2
 ai 2

a1n 
 ain 
...
... 
a nn 
...
 ain 
...

………..……… (2)
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(3) การตัดสินใจด้วยเทคนิคกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) นั้น ค่า ci ถูก
ก าหนดโดยการหาเวกเตอร์ ลั ก ษณะเฉพาะหลั ก (Principal eigenvector) ของเมทริ ก ซ์ A โดย
เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ (Eigenvector: ci ) คานวณได้จากการหาค่าเฉลี่ยของค่าทั้งหมดที่อยู่ในแถว i
ของเมทริ ก ซ์ Aw เพื่ อ แสดงผลออกมาเป็ น เมทริ ก ซ์ C ดั ง แสดงในสมการที่ 3 โดยที่ เ วกเตอร์
ลักษณะเฉพาะ (Eigenvector) หรือ ค่า Ci แสดงถึงค่าถ่วงน้าหนักสัมพัทธ์ของตัวแปร i (Relative
weight of ith variable) โดยที่ ผ ลรวมของค่ า ถ่ ว งน้ าหนั ก สั ม พั ท ธ์ ข องตั ว แปรทั้ ง หมดจะต้ อ งมี ค่ า
เท่ากับ 1
 a11

 c1    a i1 
c   n
C   2    ...
 .   a n1
  
c n    a i1
 n


a12
 ai 2
n
...
an2
 ai 2
n

 ...
...
...

a1n 
 ain 
n 
... 
a nn 

 ain 
n 

……..… (3)

(4) คานวณหาอัตราความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR)
คานวณหาความสอดคล้องของค่าถ่วงน้าหนักของตัวแปร ( ci ) โดยคานวณหาผลคูณ
ระหว่างเมทริกซ์ A และ เมทริกซ์ C ดังแสดงในสมการที่ 4
 a11
a
A  C   21
 .

a n1

a12
a 22
.
an2

... a1n   c1   x1 
... a 2 n  c 2   x 2 


.  . .
    
... a nn  c n   x n 

……. (4)

จากนั้น คานวณค่า max หรือ ค่าลักษณะเฉพาะ (Eigenvalues) สูงสุดของเมทริกซ์
แสดงการเปรียบเทียบค่าระดับความสาคัญเชิงกลุ่มของตัวแปรในเมทริกซ์ A (Pairwise comparison
matrix A) จากสมการที่ 5
1 n x
 max   i ……………………………….. (5)
n

i 1

ci

จากนั้น ทาการคานวณค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง (Consistency Index : CI) จาก
สมการที่ 6
CI 

max  n
n 1

…………………………….. (6)

คานวณค่าความสอดคล้องกันของเหตุผลจากสมการที่ 7
CI ………………………………….. (7)
CR 
RI
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ค่า RI หรือ ค่าดัชนีจากการสุ่มตัวอย่าง ได้จากการประมวลผลในแบบจาลองและมี
ความแตกต่างกันตามขนาดของตารางเมทริกซ์ ดังแสดงในตาราง 3 (Alonso and Lamata, 2006)
ตารางที่ 3 ดัชนีจากการสุ่มตัวอย่างในแต่ละจานวนทางเลือก
ขนาดของตาราง
เมทริกซ์ หรือ n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RI

0

0

0.58

0.90

1.12

1.24

1.32

1.41

1.45

1.49

ขนาดของตาราง
เมทริกซ์ หรือ n
RI

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.51

1.48

1.56

1.57

1.59 1.598 1.609 1.618 1.626 1.634

ค่าสัดส่วนความสอดคล้องกันของเหตุผล (CR) ที่ยอมรับได้คือ น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.10
หากค่าความสอดคล้ องกัน ของเหตุผ ลมีค่าสู งกว่า 0.10 ถือว่ายอมรับไม่ได้ โดยผู้ตัดสิ นใจจะต้อง
ทบทวนการให้ระดับความสาคัญในการเปรียบเทียบของตัวแปรแต่ละคู่ใหม่อีกครั้ง จนค่า CR มีค่า
น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.10
(5) การตัดสินใจแบบกลุ่มด้วยเทคนิคกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์
นาค่าระดับความสาคัญของตัวแปรแต่ละคู่และค่าระดับความสาคัญของประเภท
ภายในตัวแปรของผู้ตัดสินใจรายบุคคลที่มีค่าสัดส่วนความสอดคล้อง (CR) ที่ยอมรับได้ตามขั้นตอนข้อ
(2) ถึงข้อ (4) มาคานวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับความสาคัญ (Arithmetic mean of importance
scale) ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ได้นั้นเป็นค่าระดับความสาคัญเชิงกลุ่ม (Grouped importance scale) ของการ
เปรียบเทียบตัวแปรแต่ละคู่ โดยถูกนามาใช้ในการคานวณหาค่าถ่วงน้าหนักของตัวแปร
1.5 การก าหนดค่ า ความส าคั ญ ของตั ว แปรโดยใช้ ก ารตั ด สิ น ใจแบบกลุ่ ม ด้ ว ยเทคนิ ค
กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ และกระบวนการสร้างฉันทามติ
โดยผู้วิจัยคานวณหาค่าถ่วงน้าหนักของตัวแปรและค่าคะแนนความเหมาะสมเชิงกลุ่มของ
ประเภทภายในตัวแปร และคานวณอัตราความสอดคล้องของการกาหนดค่าน้าหนักความสาคัญของ
ตัวแปรดังกล่าว และเมื่อปรับค่าความสอดคล้องของแต่ละปัจจัยแล้ว จะส่งต่อ ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
ได้แก่ ผู้บริหารของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาลาดับค่าความสาคัญ
เชิ ง กลุ่ ม ของตั ว แปรทั้ ง หมด หากมี ก ารแก้ ไ ขจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ วิ จั ย จะท าการปรั บ แก้ ค่ า ความ
สอดคล้องของตัวแปรและจัดลาดับความสาคัญของตัวแปรใหม่ พร้ อมส่งกลับคืนให้แก่ผู้ที่ทาหน้าที่
ตัดสินใจทั้ง 4 คน ให้พิจารณาความเห็นชอบอีกครั้ง ภายใต้กระบวนการสร้างฉันทามติของกลุ่มผู้
ตัดสินใจ (Consensus building procedure) เพื่อให้เกิดการยอมรับอันเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
ในการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจแบบกลุ่ม (จรัณธร และกัญจน์ชญา, 2557) หากมีผู้ตัดสินใจไม่
เห็นด้วยกับผลที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องให้เหตุผลประกอบความคิดเห็น เพื่อให้ผู้วิจัยทาหน้าที่
ตัดสินใจครั้งสุดท้ายในการคานวณค่าความสาคัญของตัวแปรทั้งหมด การกาหนดค่าความสาคัญของ
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ตัวแปรโดยใช้การตัดสินใจแบบกลุ่มด้วยเทคนิ คกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ และกระบวนการ
สร้างฉันทามติ
2. การประเมินความเหมาะสมของที่ดินสาหรับเป็นที่ตั้งของสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
2.1 จัดทาชุดข้อมูลเชิงพื้นที่สาหรับวิเคราะห์หาความเหมาะสมของที่ดิน
การนาเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ ข้อมูลเชิง
พื้นที่ (Spatial data)และข้อมูลเชิงบรรยาย (Non-Spatial data) และใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ โดยนาข้อมูลมาจัดกลุ่มหรือปรับปรุงชุดข้อมูลให้ตรงกับปัจจัย
และตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจโดยพิจารณาตามเกณฑ์ (Criteria) ที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งระบุค่า
คะแนน (Score) และค่าถ่วงน้าหนัก (Wight) แต่ละชั้นข้อมูลของทุกตัวแปร
2.2 วิเคราะห์ระดับความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝังกลบมูลฝอย
หลั งจากจั ด ทาชุ ดข้อมู ล เชิง พื้นที่ ส าหรั บวิเ คราะห์ ห าความเหมาะสมของที่ ดินแล้ ว ให้
ด าเนิ น การซ้ อ นทั บ ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ (Overlay Technique) ของตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยใช้ วิ ธี
Weighted linear combination (WLC) ภายใต้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์หาความ
เหมาะสมของที่ดินสาหรับใช้เป็นสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย สาหรับวิธีคานวณระดับความเหมาะสม
ทั้งหมดของพื้นที่ โดยใช้สมการ
S

n

=  Wi  Ri  …………………………….. (8)
i 1

โดยที่

S
Wi
Ri

=
=
=

ค่าคะแนนความเหมาะสมทั้งหมดของพื้นที่ (Total suitability score)
ค่าถ่วงน้าหนักของตัวแปร i (Weight of variable)
คะแนนความเหมาะสมของตัวแปร i (Suitability score of category)

3. การประเมินศักยภาพของที่ดินสาหรับเป็นที่ตั้งของสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
นอกจากการพิจารณาระดับความเหมาะสมของที่ดินแล้วการประเมินศักยภาพของที่ดิน
สาหรับเป็นที่ตั้งของสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยจาเป็นต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการเข้าใช้
พื้นที่สาหรับเป็นสถานที่ฝังกลบมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล ดังนี้
3.1 พิจ ารณาจากบ่ อ ขยะมู ล ฝอยที่ ดาเนิ น การไม่ถู ก ต้อ งในอ าเภอลี้ และทุ่ งหั ว ช้ าง ณ
ปัจจุบัน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีระดับความเหมาะสมมาก ระดับความเหมาะสมปานกลาง และระดับความ
เหมาะสมน้อย เนื่องจากมีโอกาสที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยได้ถูกต้องและเหมาะสม หากพบว่าบ่อ ขยะเดิมตั้งอยู่ในพื้นที่ข้อจากัดหรือพื้นที่กันออกจะไม่ถูก
นามาพิจารณา
3.2 นาพื้นที่ที่ผ่านการประเมินความเหมาะสมของที่ดินสาหรับเป็นที่ตั้งของสถานที่ฝังกลบ
ขยะมูลฝอยเบื้องต้นมาพิจารณารูปร่างความเป็นไปได้และขนาดของพื้นที่โดยต้องสามารถรองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยเป็นระยะเวลา 20 ปี รายละเอียดดังนี้
(1) การคาดการณ์ จ านวนประชากรในอนาคต จะเป็ นตั ว ชี้ถึ งปริ มาณมู ล ฝอยที่
ผู้ออกแบบต้องนามาพิจารณา รวมถึงการก่อสร้างระบบเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น
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ในอนาคตได้ โดยใช้การคานวณหาอัตราการเพิ่มของประชากรในพื้นที่ศึกษา อาศัยข้อมูลจากระบบ
สถิติทางการทะเบียน สถิติประชากรและบ้าน ของกรมการปกครอง ในช่วง พ.ศ. 2546-2556 ของแต่
ละอาเภอด้วยวิธีการคาดการณ์ประชากรแบบต่อเนื่อง Exponential Rate of Growth ใช้สมการ
Pn = P0 ern ………………………………….. (9)
เมื่อ
Pn =
ทาการศึกษา)
P0 =
n =
r =
log e =

จานวนประชากรทั้งสิ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่ง (เมื่อปลายช่วงเวลาที่
จานวนประชากรทั้งสิ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่ง (เมื่อต้นช่วงเวลาที่ทาการศึกษา)
จานวนปีระหว่างต้นช่วงเวลาและปลายช่วงเวลาที่ทาการศึกษา
อัตราการเพิ่ม
ค่าคงที่เท่ากับ 0.4342945

(2) การคาดการณ์อัตราการผลิตขยะมูลฝอย เนื่องจากอัตราการผลิตขยะมูลฝอย
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม ฤดูกาลท่องเที่ยว ภาวะรายได้
ของประชาชน ปัจจัยเหล่านี้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณมูลฝอย การคาดการณ์อัตราการผลิต
ขยะมู ล ฝอย พ.ศ. 2558-2577 โดยประมาณจากการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ (Gross Domestic
Product: GDP) จากผลการศึ ก ษาของ JICA ในปี พ.ศ.2527 ได้ท าการศึ กษาการเปลี่ ย นแปลง
ปริมาณมูลฝอยในเขตกรุงเทพฯ พบว่า ถ้ามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือภาวะรายได้ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ร้อยละ 10 จะทาให้อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 แล้ว
นามาเปรี ย บเทีย บกับ อัตราการขยายตัว ทางเศรษฐกิจของจังหวัดล าพูนเฉลี่ ยย้อนหลั ง 5 ปี ก็จะ
สามารถการคาดการณ์อัตราการผลิตขยะมูลฝอยของจังหวัดลาพูนได้
(3) การคาดการณ์ ป ริ ม าณขยะมู ล ฝอย พ.ศ. 2558-2577 โดยใช้ ข้ อ มู ล จากการ
คาดการณ์จานวนประชากร และอัตราการผลิตขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2558-2577 นามาคานวณการ
คาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยจากสูตร
ปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละปี = จานวนประชากรแต่ละปี x อัตราการผลิตขยะมูลฝอยแต่ละปี... (10)
ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด = ปริมาณขยะมูลฝอยปีที่ 1+….+ ปริมาณขยะมูลฝอยปีที่ 20 …... (11)
(4) การคานวณหาขนาดของพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ความพร้อมของขนาดที่ดินใน
การออกแบบสร้ างหลุ มฝั งกลบขยะมูลฝอยควรจะวางแผนไว้ 10-20 ปี ขนาดของที่ดินที่เพียงพอ
สาหรับ ใช้ในการก่อสร้ างนั บ เป็ น สิ่ งส าคัญ หากสถานที่ใดมีข้อจากัดเรื่องขนาดของที่ดินย่อมเป็น
ทางเลือกที่มีความเหมาะสมน้ อย โดยทั่ว ไปแนะนาต้องการคานวณเผื่อพื้นที่ที่ต้องเตรียมส าหรับ
ก่อสร้ างสิ่ งอานวยความสะดวก เช่น อาคารส านักงาน ถนน ระบบบาบัดน้าเสี ย และแนวกันชน
(Buffer zone) เป็ น ต้น คิดเป็ น ร้ อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด (ธเรศ ศรีส ถิตย์ , 2557) ดังนั้น การ
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ค านวณความต้ อ งการที่ ดิ น โดยประมาณจะสามารถช่ ว ยตั ด สิ น ใจทางเลื อ กที่ เ หมาะสมได้ โดย
รายละเอียดการคานวณจากสูตร
ปริมาตรของขยะมูลฝอย =

น้าหนักของขยะมูลฝอยรวม 20 ปี (ก.ก.) …………….. (12)
ความหนาแน่นหลังบดอัด (ก.ก./ลบ.ม.)

พื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย =

ปริมาตรของขยะมูลฝอย (ก.ก./ลบ.ม.) ..………….. (13)
ความสูงของชั้นขยะมูลฝอยที่ฝังกลบ (ม.)

(5) การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ด้ า นสภาพพื้ น ที่ ที่ มี ข้ อ จ ากั ด (Land suitability with
limitation) เป็ น ขั้ น ตอนที่พิ จ ารณาถึ งพื้ นที่ ที่ มีข้ อ จากัด ในด้ า นการจั ดท าผั ง เมื อ งรวมเพื่อ ใช้เ ป็ น
แนวทางในการพั ฒ นาตามกฎหมายและ/หรื อ เป็ น พื้ น ที่ ป่ า อนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ซึ่ ง มี
คุ ณ ลั ก ษณะเปราะบางง่ า ยต่ อ การชะล้ า งพั ง ทลายของหน้ า ดิ น และมี โ อกาสเกิ ด ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงควรสงวนไว้เป็นแหล่งต้นน้า ดังนั้นจึงกาหนดพื้นที่
ดังกล่าวเป็นพื้นที่มีข้อจากัดในด้านการจัดการขยะมูลฝอย
(6) การตรวจสอบความถูกต้องในสภาพพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็น
ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากหน่วยงานราชการที่เกี่ย วข้อง ซึ่งได้การจัดเก็บข้อมูลไว้และอาจมีข้อจากัดด้าน
รายละเอีย ดของข้อมูล ดังนั้ น จึ งจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของที่ดินส าหรับใช้เป็น
สถานที่ ฝั ง กลบมู ล ฝอยแบบถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าลที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ร ะดั บความเหมาะสม โดย
พิจารณาพื้นที่ที่มีขนาดเนื้อที่ รูปร่างความเป็นไปได้สูงหากใช้เป็นสถานที่ฝังกลบมูลฝอย และอยู่ห่าง
จากส านั กงานองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นในรัศมีไม่เกิน 20 กิโลเมตร โดยวิธีการลงพื้นที่ส ารวจ
ภาคสนาม
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการคัดเลือกสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล โดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาจังหวัดลาพูน ได้นาเอาหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ร่ว มกับกระบวนการตัดสิ นใจแบบกลุ่ มด้วยวิธี
กระบวนการล าดับชั้น เชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) และกระบวนการสร้าง
ฉัน ทามติ ของกลุ่ ม ผู้ ตัด สิ น ใจ (Consensus building procedure) เพื่ อ ให้ เ กิด การยอมรั บ อั น เป็ น
วิธีการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกรอบแนวคิดกับนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะนาไปใช้ในการ
ประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ แสดงดังตาราง 4
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ตารางที่ 4 ค่าถ่วงน้าหนักของตัวแปรและค่าคะแนนความเหมาะของประเภทภายในตัวแปรแต่ละตัว
สาหรับใช้ประประเมินความเหมาะสมของที่ดิน
ปัจจัย
ด้าน
กายภาพ

ด้าน
สิ่งแวดล้อม

น้าหนัก
ตัวแปร
ปัจจัย
(Weight)
0.43
พื้นที่รอยเลื่อน
หรือรอยแยกของ
แผ่นดิน (Fault
area)
พื้นที่ราบน้าท่วม
ถึงเกิดซ้า

0.40

ค่า
ประเภท (Categories)
น้าหนัก
(Weight)
0.39
> 500 เมตร
300-500 เมตร
100-300 เมตร
0-100 เมตร
0.32
ไม่ใช่พื้นที่น้าท่วมซ้าซาก
พื้นที่น้าท่วมขังไม่เกิน 3
ครั้งในรอบ 10 ปี
พื้นที่น้าท่วมขัง 4-7 ครั้ง
ในรอบ 10 ปี
พื้นที่น้าท่วมขัง 8-10 ครั้ง
ในรอบ 10 ปี
พื้นที่เสี่ยงภัยดิน
0.18
ไม่เสี่ยง
ถล่ม (Landslide)
เสี่ยงน้อย
เสี่ยง
ความลาดชัน
0.11
ร้อยละ 0-12
(Slope)
ร้อยละ 12-24
ร้อยละ 24-35
ร้อยละ 35 ขึ้นไป
รวม
1
ชั้นคุณภาพลุ่มน้า
0.53
พื้นที่ลุ่มน้าชั้น 5
(Basin quality)
พื้นที่ลุ่มน้าชั้น 4
พื้นที่ลุ่มน้าชั้น 3
พื้นที่ลุ่มน้าชั้น 2
พื้นที่ลุ่มน้าชั้น 1A 1B
แหล่งน้าผิวดิน
0.25
> 300 เมตร
(Water body)
200-300 เมตร
และเส้นทางน้า
100-200 เมตร
(Streams)
0-100 เมตร
อุทกธรณี
0.14
ชั้นหินอุ้มน้าตะกอนตะพัก
(Aquifer)
น้ายุคเก่า
ระดับน้าใต้ดิน
ชั้นหินอุ้มน้าตะกอนตะพัก
น้ายุคใหม่
ชั้นหินอุ้มน้าตะกอนหิน
ร่วนกึ่งแข็งตัว
ชั้นหินอุ้มน้าหินแกรนิต
ชั้นหินอุ้มน้าหิน
คาร์บอเนตอายุเพอร์เมียน

ระดับ
ความ
เหมาะสม
S1
S2
S3
N1
S1
S2
S3

ค่าคะแนน
(Score)
S1=0.671
S2=0.503
S3=0.335
N1=0.168
S1=0.550
S2=0.413
S3=0.275
N2=0.138

N2
S1
S2
S3
S1
S2
S3
N2

S1=0.310
S2=0.232
S3=0.155
S1=0.189
S2=0.142
S3=0.095
N2=0.047

S1
S2
S3
N1
N1
S1
S2
S3
N1
S1

S1=0.848
S2=0.636
S3=0.424
N1=0.212

S1
S1
S1
S1
S1

S1=0.400
S2=0.300
S3=0.200
N1=0.100
S1=0.224
S3=0.112
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ปัจจัย

น้าหนัก
ปัจจัย
(Weight)

ตัวแปร

เนื้อดิน (Soil
texture) ชั้นดินมี
อัตราการซึมน้าต่า

ด้าน
เศรษฐกิจ
และสังคม

รวม
หมายเหตุ :

0.17

ค่า
น้าหนัก
(Weight)

0.08

รวม
ระยะห่างแหล่ง
จากชุมชน
(Urban area)

1
0.60

บ่อน้าดื่ม ประปา
(Water supply)

0.25

แนวเขต
โบราณสถาน
(Historic site)
เส้นทางคมนาคม
(Transportation)

0.08

รวม

1

0.06

ประเภท (Categories)
ชั้นหินอุ้มน้าหินชุดโคราช
ตอนล่าง
ชั้นหินอุ้มน้าหินชุดลาปาง
ชั้นหินอุ้มน้าหินแปร
ชั้นหินอุ้มน้าตะกอนน้าพา
ดินเหนียว, ดินร่วนเหนียว
,เหนียวปนทราย, ร่วน
เหนียวปนทรายแป้ง
ดินร่วน, ดินร่วนปนทราย,
ร่วนปนทรายแป้ง
ดิ น ตื้ น พื้ น ที่ หิ น โผล่ , ดิ น
พื้นที่เชิงซ้อน

ระดับ
ความ
เหมาะสม
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ค่าคะแนน
(Score)

S1
S3
S3
S1

S1=0.128
S2=0.096
S3=0.064

S2
S3

> 2 กิโลเมตร
1.5-2 กิโลเมตร
1-1.5 กิโลเมตร
0-1 กิโลเมตร
> 1,000
800-1,000 เมตร
700-800 เมตร
0-700 เมตร
> 1 กิโลเมตร
0-1 กิโลเมตร

S1
S2
S3
N1
S1
S2
S3
N1
S2
N1

S1=0.408
S2=0.306
S3=0.204
N1=0.102
S1=0.170
S2=0.128
S3=0.085
N1=0.043
S2=0.041
N1=0.014

100-500 เมตร
500-1,000 เมตร
> 1,000 เมตร
0-100 เมตร (ด้าน
ทัศนียภาพ)

S1
S2
S3
N2

S1=0.041
S2=0.031
S3=0.020
N2=0.010

1
S1 : เหมาะสมมาก, S2 : เหมาะสมปานกลาง, S3 : เหมาะสมน้อย, N1 : ไม่เหมาะสมถาวร, N2 : ไม่เหมาะสม

1. ประเมินระดับความเหมาะสมของที่ดินสาหรับใช้เป็นสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเบื้องต้น
ภายหลังจากจัดทาชุดข้อมูลเชิงพื้นที่สาหรับวิเคราะห์หาความเหมาะสมของที่ดินครบทั้ง 3
ปัจจัย 12 ตัวแปร และดาเนินการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่(Overlay Technique) โดยใช้วิธี Weighted
linear combination (WLC) ภายใต้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากการศึกษาพบว่า ระดับความ
เหมาะสมของที่ดินเบื้องต้นบริเวณพื้นที่ศึกษาที่มีพื้นที่มากที่สุดอยู่ในระดับความเหมาะสมปานกลาง
มีเนื้อที่ประมาณ 648.81 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 29.7) รองลงมาระดับความเหมาะสมน้อย มีเนื้อที่
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ประมาณ 642.74 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 29.4) ในส่วนพื้นที่ที่มีระดับความเหมาะสมมาก มีเนื้อที่
ประมาณ 473.45 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 21.7) และมีพื้นที่ไม่เหมาะสม มีเนื้อที่ประมาณ 419.70
ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 19.2) พื้นที่ศึกษาทั้งหมด แสดงในภาพ 1
2. การประเมินศักยภาพของที่ดินสาหรับเป็นที่ตั้งของสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
จากการศึกษาพบว่า จากการกันพื้นที่ที่มีข้อจากัด โดยมีพื้นที่ กันออก 1,727.27 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 79.1 ของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด แล้วสามารถคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพสาหรับ
ใช้เป็นสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล อยู่ในระดับ ศักยภาพมาก มีเนื้อที่รวมกัน
ประมาณ 265.15 ตารางกิโลเมตร หรือ 165,721.77 ไร่ (ร้อยละ 12.1) ระดับศักยภาพปานกลาง มี
เนื้อที่รวมกันประมาณ 159.52 ตารางกิโลเมตร หรือ 99,701.46 ไร่ (ร้อยละ 7.3) ระดับศักยภาพน้อย
เนื้อที่ร วมกัน ประมาณ 32.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 20,470.56 ไร่ (ร้อยละ 1.5) ของพื้นที่ศึกษา
ทั้งหมด และจากการประเมินบ่อขยะมูลฝอยเดิมที่ดาเนินการไม่ถูกต้อง จานวน 40 แห่ง พบว่ามี บ่อ
ขยะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศักยภาพอันสามารถพัฒนาปรับปรุงเป็น สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก
สุขาภิบาลได้ มีจานวน 7 แห่ง ประกอบด้วย ในพื้นที่เทศบาลตาบลก้อ จานวน 1 แห่ง บริเวณพื้นที่
หมู่ 1 ตาบลก้อ อาเภอลี้ (ระดับ ศักยภาพปานกลาง) พื้นที่เทศบาลตาบลศรีวิชัย จานวน 3 แห่ ง
บริเวณพื้นที่ หมู่ 9, หมู่ 12 (2 บ่อ) ตาบลศรีวิชัย อาเภอลี้ พื้นที่เทศบาลตาบลแม่ตืน จานวน 1 แห่ง
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย จานวน 2 แห่ง บริเวณหมู่ 14, หมู่ 15 ตาบลนาทราย อาเภอ
ลี้ (ระดับศักยภาพมาก) แสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงระดับศักยภาพของที่ดินสาหรับใช้เป็นสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย

ภาพที่ 2 แสดงระดับความเหมาะสมของที่ดินสาหรับใช้เป็นสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเบื้องต้น
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นหาความเหมาะสมของพื้นที่สาหรับใช้เป็นสถานที่ฝังกลบมูลฝอย
แบบถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อลดโอกาสการเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม ป้องกันความ
เดือดร้อนราคาญ ปัญหาการร้องเรียน หรือการต่อต้านคัดค้านของประชาชน และเป็นข้อมูลพื้นฐานที่
สาคัญให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ใช้การวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม สาหรับการพัฒนาปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
จังหวัดลาพูน ซึ่งได้นาเอาหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้ อมูลเชิงพื้น ที่ ร่ วมกับ กระบวนการตัดสินใจแบบกลุ่มด้ว ยวิธีกระบวนการล าดับชั้นเชิง
วิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) และกระบวนการสร้างฉันทามติของกลุ่มผู้ตัดสินใจ
(Consensus building procedure) เพื่อให้เกิดการยอมรับอันเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับกรอบแนวคิดกับนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะนาไปใช้ในการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่
อื่นๆ ต่อไป จากการศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพของที่ดินสาหรับใช้เป็นสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูก
หลักสุขาภิบาล ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่ราบตอนกลางของพื้นที่ศึกษา มีศักยภาพของที่ดินอยู่ในระดับ
มาก ปานกลาง และน้อย มีสัดส่วนร้อยละ 12.1, 7.3 และ 1.5 ของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด ซึ่งตั้งอยู่นอก
พื้นที่ที่มีข้อจากัด (Land suitability with limitation) อาทิ อยู่นอกเขตชุมชนมากกว่า 1,000 เมตร
และนอกพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย จากการพิจารณาคัดเลือกบ่อขยะมูลฝอยเดิมที่ดาเนินการไม่ถูกต้อง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศักยภาพอันสามารถพัฒนาปรับปรุงเป็นสถานที่ฝัง
กลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลได้ ได้แก่ บ่อขยะเก่าในพื้นที่เทศบาลตาบลก้อ เทศบาลตาบล
ศรีวิชัย เทศบาลตาบลแม่ตืน และองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย อาเภอลี้ และพบว่า บ่อขยะ
บริ เวณพื้น ที่หมู่ 9 ตาบลศรีวิชัย และบริเวณหมู่ 14 หมู่ 15 ตาบลนาทราย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ โซนป่าเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนราชการหรือองค์กรของรั ฐสามารถขอเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
ป่าไม้ได้ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรมป่า
ไม้, 2551)
ข้อเสนอแนะ
1. ลักษณะข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ที่ดินอาจมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การนาผล
การศึกษาครั้ งนี้ ไปใช้ ควรต้องมีการส ารวจเฉพาะพื้นที่จริงที่เลื อกอีกครั้งเพื่อเพิ่มเติมข้อมูล ด้าน
การศึกษาความเหมาะและความเป็นไปได้ รวมถึงรายละเอียดการออกแบบทางด้านวิศวกรรม เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและง่ายต่อการใช้เป็นข้อมูลประกอบ
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งดาเนินผลักดันให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ฝังกลบให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล หรือส่งเสริมการรวมศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย และในพื้นที่ไม่มีศักยภาพให้
กาหนดมาตรการหรือศึกษาเทคโนโลยี/วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยในรูปแบบอื่น ๆ
3. การพัฒนาหรือการผลักดันให้เกิดศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม ต้องเพิ่มเติมกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ถึงระบบหรือรูปแบบวิธีการกาจัดด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน เพื่อลดโอกาสการต่อต้านโครงการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ
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4. การขับเคลื่อนผลการวิจัยต้องอาศัยหน่วยงานทั้งภาครัฐ ได้แก่ การขอใช้พื้นที่ในเขตป่า
สงวน และในเชิงนโยบายอาจส่งเสริมให้เกิดการร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ตามนโยบาย
หรือยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลาพูนต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่, กรมพัฒนาที่ดิน, สานักทรัพยากรน้า
บาดาลเขต 1 ล าปาง, ส านั กธรณี วิ ทยาสิ่ งแวดล้ อม กรมทรั พยากรธรณี , กรมศิ ลปากร, ส านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน, สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน, มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และหน่วยงานราชการอื่น ๆ สาหรับความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ
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บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ นี้ ใช้รูปแบบการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development – R&D) โดยผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed method) ใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ (Qualitative and Quantitative
Research) ร่วมกัน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนาการพัฒนารูปแบบการ
มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
ดาเนินการเป็นขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 การกาหนดพื้นที่เพื่อจัดการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการสุ่มจับสลาก 1 ตาบล ขั้นตอนที่ 2 ประสานพื้นที่ที่ถูกเลือก เพื่อสร้าง
ความเข้าใจถึงการเข้ามาดาเนินงาน ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยทาการออกแบบการพัฒนารูปแบบการมีส่วน
ร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ Delphi Technique กับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ขั้นตอนที่ 4 นา
รูปแบบการมีส่วนร่วมที่ได้กาหนดไว้ไปดาเนินการตามกระบวนการที่ออกแบบไว้ ระยะที่ 2 ติดตาม
ผลจากการใช้การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามภายหลังผ่านการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม นาข้อมูลที่ได้มา
เปรียบเทียบ กระทาหลังจากการดาเนินกระบวนการแล้ว 3 เดือน และนาผลมาวิเคราะห์เพื่อสรุปผล
ของการจัดการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนงานต่างๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องจานวน 18 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 30 คน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ ttest (Independent) F-test
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ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการพัฒนารูปแบบจากการรวบรวมความคิดเห็นจากผุ้
ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ ได้แนวคิด วิธีการและกิจกรรมที่เหมาะสม นามาสั งเคราะห์กับหลักการและ
ทฤษฎีพื้นฐานได้แก่ หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนโดยการนาเสนอมโนทัศน์
กว้างล่วงหน้า (Advance Orgaizer Model) และการใช้เทคนิค A-I-C (Appreciation, Influence,
and Controlโดยใช้เทคนิค A-I-C ได้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน สามารถส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการ
จั ดการสิ่ งแวดล้ อ ม มากขึ้น ในทั้ง 4 ประเด็น คือ 1) การตัด สิ นใจ 2) การด าเนิน งาน 3) การใช้
ประโยชน์จ าก และ 4) การประเมิ นผล และพบว่า ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการจัดการ
สิ่งแวดล้ อมของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้านในการจัดการสิ่ งแวดล้อม ภายหลั งการใช้
รูปแบบการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการจัดการสิ่งแวดล้อมมีค่าสูงกว่า
ก่อนการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วม รูปแบบ การจัดการสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ABSTRACT
Research on the Development of participation in the environmental
management of the volunteer village health. Buriram province The objective is to
develop a model of participation in the environmental management of the volunteer
village health. Buriram, this takes the form of R & D (Research and Development - R &
D) by the research design, research Blended (Mixed method) using qualitative research
and quantitative (Qualitative and Quantitative Research) share is divided into two. the
first stages of the creation and development of a form of participation in the
environmental management of the volunteer village health. Buriram province The
procedure is performed The first step is to define the area to manage the development
of engaging in environmental management. Random lottery District 1 Step 2 interface
area is selected. To create a better understanding of the operations phase 3 study
designed to develop a form of participation in environmental management by using
the Delphi Technique with the luminaries Step 4 takes the form of participation. set
out to design a process that results from the phase 2 development model involved in
environmental management. By providing sample respondents through the
development patterns of participation in environmental management. The data were
compared After three months, then carry out the process and the results will be
analyzed and the results of the development model of participation in the
environmental management of the volunteer village health Buriram. The sample is a
panel of experts from various segments. Involved 18 people volunteer village health.
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Buriram 30 statistical methods used to analyze data were frequency, percentage,
average and standard deviation statistical t-test (Independent), F-test.
The results showed that the development model of participation in the
environmental management of the volunteer village health. Buriram province The
development of a model from a collection of Experts' opinions. To get an idea How
and where appropriate The synthesis of the basic principles and theory. The
Environmental Education Style teaching by presenting conceptions wide advance
(Advance Orgaizer Model), and apply AIC (Appreciation, Influence, and Control using
AIC was formed to participate in the environmental management of health volunteers.
village Village Health Volunteers can encourage participation in environmental
management. More on the four issues: 1) Decision 2) operations 3) utilization and 4)
evaluation and found that knowledge, attitudes and practices in environmental
management, volunteer village health to. Environmental management Following the
pattern of participation of village health volunteers in environmental management is
higher than the previous model development, participation in environmental
management. Significant at 0.05.
Keywords: Participation Model Environmental management Village Health Volunteers
บทนา
นับ ตั้งแต่อดีตสิ่งแวดล้ อมมีความส าคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างยิ่งเพราะการดารงชีวิตของ
มนุ ษ ย์ จะต้ องอาศัย ปั จ จั ย พื้ น ฐานทางสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ อานวยประโยชน์ ต่ อมนุ ษ ย์เ ช่ น อาหาร
เครื่ องนุ่งห่ ม ที่อยู่ อาศัย ยารั กษาโรค พลั งงาน แต่ในปัจจุบันสภาพแวดล้ อมเปลี่ ยนแปลงไปทั้ง
ทางด้านปริมาณและคุณภาพ และมีแนวโน้มที่เอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์ลดน้อยลง ทั้งนี้สืบเนื่องจากมี
การปนเปื้อนของมลพิษ สิ่งแวดล้ อมในอัตราที่ เพิ่มขึ้นทั้งในดิน น้า อากาศ อาหาร พืช สั ตว์และ
สิ่งแวดล้อม อื่นๆ สภาพปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบันนั้นทั้ง ระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด ระดับประเทศ
ระดับภูมิภาค ระดับทวีป และระดับโลก มีความ คลายคลึงกันมาก นอกจากความรุนแรงของแตละป
ญหาเทานั้นที่มีความแตกต่าง
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 23 อาเภอ 188 ตาบล 2,546 หมู่บ้าน
440,324 ครัวเรือน ประชากร 1,584,661 คน ได้กาหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดบุรีรัมย์ว่า “ศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข ” มีการดาเนินการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตลอดทั้งปี จากสถิติที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มมากขึ้นทุกปี
ในปี 2556 จานวน 1,186,756 คน ปี 2557 จานวน 1,248,763 คน ปี 2558 จานวน 1,419,833 คน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.64 เมื่อเทียบปี 2556 (1,186,756 คน) และมีรายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2556
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จานวน 1,659.79 ล้านบาท ปี 2557 จานวน 1,756.53 ล้านบาท ปี 2558 จานวน 2,038.37 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.81 เมื่อเทียบกับปี 2556 (สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ,2559) จากปญหาการ
เติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจการทองเที่ยวรวมถึงการที่เป็นจังหวัดที่มีประชากรมาก ทาให้ในพื้นที่
ชุมชนของจังหวัดบุรีรัมย์ไดกอใหเกิดสิ่งปลูกสรางอยางมากมายทั้งภาคเอกชน เชน โรงแรม รานคา
บ้านพัก และสวนของราชการ ปญหาสิ่งแวดล้อมตาง ๆ จึงเริ่มสงผลกระทบตอชุมชน ทาให้จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาการจัดการ มูลฝอย อยู่ ในลาดับที่ 12 ของประเทศ และ เป็น
จังหวัดที่มีวิกฤตปัญหามูลฝอยสะสม มีมูลฝอยสะสม 124,736 ตัน นอกจากนี้จากการสารวจข้อมูล
พบว่ามีชุมชนที่ประกอบอาชีพรับซื้อและคัดแยกซากขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนาไปขายต่อ ในพื้นที่ของ
จังหวัดบุรีรัมย์ จึงเป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่ที่ มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม(กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์,2558)
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) มีความสาคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน
และพัฒนาสาธารณสุข รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนของไทย ด้วยบทบาทและการมี
เครือข่ายเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกท้องถิ่น โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.) กระจายอยู่ในทุกหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งสิ้น 28,030 คน (สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดบุรีรัมย์,2558) ที่ผูกพันกันด้วยเครือข่ายความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติในชุมชน
การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแข็งขันและอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุก
ขั้นตอนของโครงการ หรืองานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในอานาจการตัดสินใจ
และหน้าที่ความรับผิดชอบ การมีส่วนเข้าร่วมจะเป็นเครื่องประกันว่าสิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่สุด
นั้ น จั กได้รั บ การตอบสนอง และทาให้ มี ความเป็นไปได้ มากขึ้น ว่า สิ่ งที่ ทาไปนั้ นจะตรงกับความ
ต้องการที่แท้จริง และมั่นใจมากขึ้นว่าผู้เข้าร่วม ทุกคนจะได้รับประโยชน์เสมอหน้ากัน ซึ่งหากมอง
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนแล้ว อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) จึงเป็นกลไก
สาคัญในการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในส่วนของภาคประชาชน ทั้งนี้พบว่ายังไม่มี
การสร้างหรือพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้ านที่ชัดเจน โดยส่ ว นใหญ่จะเป็นเพียงหลั กสู ตรอบรมอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจา
หมู่บ้าน ที่เน้นไปในด้านการดูแลสุขภาพ การดูแลผู้ป่วย การเฝ้าระวังโรค
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
ในชุมชน ที่จะส่งผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพและภาพพจน์การท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ผุ้วิจัยจึง
มีความสนใจที่จ ะศึกษาวิจั ย เรื่ อ งการพัฒ นารูปแบบการมีส่ ว นร่ว มในการจัดการสิ่ งแวดล้ อมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอาศัยเครือข่ายเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกส่วน
ที่ผูกพันกันด้วยเครือข่ายความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติในชุมชน โดยมี อสม. เป็นแกนนาร่วมกับ
ภาครัฐ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งนอกจากทาให้จังหวัดบุรี รัมย์ มีทัศนียภาพที่สวยงาม
แล้วยังส่งผลให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทา
ให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสืบไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒ นารูป แบบการมีส่ วนร่ว มในการจัดการสิ่งแวดล้ อมของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development – R&D) โดย
ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method) ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
(Qualitative and Quantitative Research) ร่วมกัน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนาการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยดาเนินการเป็นขั้นตอน โดย
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดพื้นที่เพื่อจัดการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม โดยการสุ่มจับสลาก 1 ตาบล
ขั้นตอนที่ 2 ประสานพื้นที่ที่ถูกเลือก เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการเข้ามาดาเนินงาน พร้อมขอ
ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้
ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยทาการออกแบบการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยการใช้ Delphi Technique กับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 4 นารูปแบบการมีส่วนร่วมที่ได้กาหนดไว้ไปดาเนินการตามกระบวนการที่ออกแบบ
ไว้
ระยะที่ 2 ติดตามผลจากการใช้การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามภายหลังผ่านการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม นาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบ กระทาหลังจากการดาเนินกระบวนการแล้ว 3 เดือน และ
นาผลมาวิเคราะห์เพื่อสรุปผลของการจัดการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งตามระยะของการศึกษา 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 สร้างและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์
ประชากรคือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น นักวิชาการการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจา
ตาบล นักวิชาการการสาธารณสุขจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอ นักวิชาการการสาธารณสุขจาก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และผู้อานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากผู้นาชุมชนและปราชญ์ชุมชน เช่น กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และปราชญ์ชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จานวน 6 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้นาชุมชนและปราชญ์ชุมชนจานวน 6 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน 6 คน รวมทั้งสิ้น 18 คน
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ระยะที่ 2 เปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หลัง จากการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ประชากรคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 28,030 คน
กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จาก
พื้น ที่ ตาบลที่ ถูก เลื อ ก โดยที่เ ป็ น อาสาสมั ครสาธารณสุ ข ประจาหมู่ บ้าน ที่ ถูกคั ดเลื อกให้ เข้า ร่ว ม
ดาเนินการ แบบมีส่วนร่วมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ (Voluntary Sampling) จานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์มาจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
1.1 แบบทดสอบความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม
1.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติในการจัดการสิ่งแวดล้อม
1.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อม
1.4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. ประเด็นคาถามและแบบบันทึกสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิในการรวบรวมความคิดเห็น โดย
ใช้ Delphi Technique
3. แบบประเมินคุณภาพการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือเพื่อให้มีเนื้อหาสมบูรณ์ และ
ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ โดยการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากตารา เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ โดยคาถามเกี่ยวกับความรู้มีลักษณะเป็ น
แบบเลือกตอบ จานวน 20 ข้อ ส่วนคาถามเกี่ยวกับเจตคติ การปฏิบัติ เป็นแบบประเมินค่าตามแนว
วิธีของลิเคิร์ต (Likert’ Scale) 5 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง และ ไม่เคยปฏิบัติ ปฏิบัติน้อยครั้ง ปฏิบัติในบางครั้ง ปฏิ บัติบ่อยครั้ง ปฏิบัติเป็นประจา
โดยเป็นคาถามเกี่ยวกับเจตคติ 10 ข้อ และการปฏิบัติ 10 ข้อ แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (ใช่, ไม่ใช่) จานวน 12 ข้อ เมื่อออกแบบแล้ว
นาเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจ วิจารณ์ แก้ไข แล้วนามาหาหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content
Validity) และความเหมาะสมของแบบสอบถาม โดยเลือกข้อคาถามที่มีค่าความสอดคล้อง (Index of
Item Objective Congruence: IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้
(Try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะและคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาจานวน 30 คน โดย
ดาเนินการที่ตาบลสามแวง อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ แล้วนามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
แบบประเมินคุณภาพการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการการจัดการสิ่งแวดล้อม ประเมินค่าตาม
แนววิธีของลิเคิร์ต (Likert’Scale) 5 ระดับ คือ ดีที่สุด ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 1)หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 2) หาค่า
อานาจจาแนกรายข้อของแบบสอบถามโดยใช้ Item-total Correlation 3) หาค่าความยากง่ายของ
แบบทดสอบวัดความรู้ 4) หาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามสูตร
ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (KR-20) 5) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเจตคติ การปฏิบัติ และการมี
ส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามสูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha Cronbach
Coefficient)
3. สถิติทดสอบผล และสมมติฐาน ได้แก่ สถิติ t-test (Independent), F-test
ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย การพั ฒ นารู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ การพัฒนารูปแบบจากการรวบรวมความคิดเห็นจากผุ้
ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ ได้แนวคิด วิธีการและกิจกรรมที่เหมาะสม นามาสั งเคราะห์กับหลั กการและ
ทฤษฎีพื้นฐานได้แก่ หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนโดยการนาเสนอมโนทัศน์
กว้ างล่ ว งหน้ า (Advance Orgaizer Model) และการใช้ เทคนิ ค A-I-C (Appreciation, Influence,
and Control โดยได้แนวทางการพิจารณาการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมใน 4 ประเด็น คือ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การดาเนินงาน การรับผล ประโยชน์ และการประเมินผล พบว่า การ
พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของในการจัดการสิ่งแวดล้อมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ใช้
กระบวนการ A-I-C ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเห็นคุณค่า (Appreciation: A) ขั้นปฏิสัมพันธ์
(Influence: I) และขั้นควบคุม (Control: C) โดยในขั้นเห็นคุณค่า (A) หลังจากจัดเวทีให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เข้ามาพูดคุยถึงสภาพการณ์และปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วทั้งความ
ต้องการในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ชาวบ้านมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไม่
เหมาะสม ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนของ
กานเย รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยการนาเสนอมโนทั ศ น์ ก ว้ า งล่ ว งหน้ า (Advance Orgaizer
Model)และรู ป แบบการสอนแบบเน้ น การจ า ในขั้ น ปฏิ สั ม พั น ธ์ (I) ชุ ม ชนได้ ร ะบุ แ ละจั ด ล าดั บ
ความสาคัญโครงการในอนาคตเพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ประสบผลสาเร็จดียิ่งขึ้น และขั้น
ควบคุม (C) จากโครงการดังกล่ าวอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ได้ร่ว มกันวางแผนการ
ดาเนินงานและหาผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการอย่างชัดเจน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ที่
ถู ก คั ด เลื อ กให้ เ ข้ า ร่ ว มด าเนิ น การ แบบมี ส่ ว นร่ ว มและสมั ค รใจเข้ า ร่ ว มโครงการ (Voluntary
Sampling) จานวน 50 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 86.67 เพศชาย ร้อยละ 13.33 อายุอยู่
ในช่วง 41-60 ปี ร้อยละ 50 รองลงมา อายุ 20-40 ปี ร้อยละ 23.33 และอายุ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ
26.67 ระดั บ การศึ ก ษา ประถมศึ ก ษาร้ อ ยละ 70 รองลงมามั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ร้ อ ยละ 20
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 10
การเปรียบเทียบความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน มีความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมหลังการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับที่สูง
กว่าก่อนการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การเปรียบเทียบ
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เจตคติในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ก่อนและหลังการพัฒนา
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน มีเจตคติ
เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมหลังการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับที่สูงกว่ าก่อนการพัฒนา
รูปแบบการมีส่วนร่ วม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การเปรียบเทียบการปฏิบัติ ในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบการมี
ส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน มี การปฏิบัติในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมหลังการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับที่สูงกว่าก่อนการพัฒนารูปแบบการมี
ส่วนร่วม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในการเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ที่มีอายุแ ตกต่างกัน พบว่าความรู้
เจตคติ และการปฏิ บัติในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หลังการ
พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่มีอายุต่างกัน มี ความรู้ เจตคติ และการ
ปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน ในการเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ ใน
การจัดการสิ่งแวดล้ อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
พบว่าความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน หลังการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อ ม ที่มีระดับการศึกษามีความรู้
เจตคติ และการปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่ บ้ า น ก่ อ นและหลั ง การพั ฒ นารู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ ง 4 ด้ า นมี
รายละเอียดดังนี้ ด้านการตัดสินใจ พบว่า ก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการตัดสินใจ มีจานวนมากขึ้น
จากเดิม ในเรื่องการร่วมปรึกษาหารือปัญหา จากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 93.33 ร่วมประชุมเพื่อ
แก้ปัญหาและตัดสินใจ จากเดิมร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 90 เสนอแนวทางแก้ไขหรือทางออกสาหรับ
ปัญหา จากเดิมร้อยละ 33.33 เป็นร้อยละ 86.67 ด้านการดาเนินงาน พบว่าก่อนและหลังการ
พัฒ นารู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว ม อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า นที่ มีส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมด้านการดาเนินงาน ในเรื่องร่วมทบทวนกฎเกณฑ์ของการจัดการสิ่งแวดล้อม จากเดิมร้อย
ละ 10 เป็นร้อยละ 76.66 ร่วมสารวจสิ่งแวดล้อม จากเดิมร้อยละ 53.33 เป็นร้อยละ 100 ร่วม
อบรมเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม จากเดิมร้อยละ 73.33 เป็นร้อยละ 100 ร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน จากเดิมร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 100 ด้านการรับผลประโยชน์ พบว่าก่อนและหลังการ
พัฒ นารู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว ม อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า นที่ มีส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมด้านการรับผลประโยชน์ ในเรื่องการใช้น้าของแหล่งน้าสาธารณะในชุมชนเพื่ออุปโภค
บริโภคและการเกษตร จากเดิมร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 60 การจาหน่ายขยะรีไซเคิลของชุมชน
จากเดิมร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 16 ด้านการประเมินผล พบว่าก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบการมี
ส่วนร่วม อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการการ
ประเมินผล ร่วมติดตามและควบคุมการดาเนินกิจกรรม จากเดิมร้อยละ 6.67 เป็นร้อยละ 73.33
ร่วมประเมินการใช้ประโยชน์จากการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน จากเดิมร้อยละ 16.67 เป็นร้อยละ
100 ร่วมประเมินปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง จากเดิมร้อยละ 36.67 เป็นร้อยละ 86.67
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนารู ปแบบการมีส่ว นร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้ อมของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการพัฒนารูปแบบจากการรวบรวมความคิดเห็นจากผุ้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อให้ได้แนวคิด วิธีการและกิจกรรมที่เหมาะสม นามาสังเคราะห์กับหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน
ได้แก่ หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนโดยการนาเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า
(Advance Orgaizer Model) และการใช้เ ทคนิ ค A-I-C (Appreciation, Influence, and Control
โดยใช้เทคนิค A-I-C สามารถส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม มากขึ้นในทั้ง 4 ประเด็น คือ 1) การตัดสินใจ 2) การดาเนินงาน 3) การใช้ประโยชน์ และ
4) การ ประเมิ น ผล และพบว่ า ความรู้ เจตคติ และการปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายหลังการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการจัดการสิ่งแวดล้อมมีค่าสูงกว่าก่อนการพัฒนารูปแบบ
การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ควรนาผลการวิจัยในครั้งนี้
ไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ รวมถึงประยุกต์ใช้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ เพื่อให้เกิดการบูรรา
การในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมแครอทมีจุดมุ่งหมายพัฒนาสูตรคุกกี้ที่มีส่วนผสมของผักที่ มา
จากความต้องการของผู้บริโภค เพื่อได้ผลิตภัณฑ์คุกกี้ที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ และส่งเสริมคุณค่าของ
ผั ก ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โ ภคและแนวทางพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์คุกกี้ ผัก และศึกษาการทดแทนแป้งสาลี ด้วยผงแครอทที่เหมาะสมในผลิ ตภัณฑ์คุกกี้ ใช้
เครื่ องมื อแบบสอบถาม การทดสอบทางประสาทสั มผั ส โดยใช้ ผู้ ทดสอบชิมที่ไม่ ได้รับการฝึ กฝน
จานวน 25 คน จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมผัก จาก
ผู้บริโภคทั่วไป พบว่า ส่วนใหญ่ชื่นชอบรับประทานคุกกี้ (ร้อยละ64) โดยมีความต้องการเสริมแครอท
มากที่สุด (ร้อยละ 41) งานวิจัยนี้จึงศึกษาการผลิตคุกกี้ทดแทนแป้งสาลีด้วยแครอทผง การศึกษาคุกกี้
สูตรพื้นฐาน จานวน 3 สูตร พบว่า ผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสให้ การยอมรับสูตร A มากที่สุด ทั้ง
ทางด้านสี กลิ่น รสชาติ กรอบร่ วน เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยมีส่ว นผสมของเนยสด
น้าตาลทรายปริมาณมากกว่าสูตรอื่นที่ทาให้กลิ่นรสชาติที่ดี โดยอัตราส่วนแป้งสาลีต่อผงแครอทที่
เหมาะสมในผลิ ต ภั ณ ฑ์ คุ ก กี้ คื อ 80 : 20 เป็ น อั ต ราส่ ว นที่ ดี ที่ สุ ด ในการผลิ ต คุ ก กี้ จ ากแครอทผง
เนื่องจากมีคะแนนความยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุดในทุกด้าน ทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น
รสชาติ กรอบร่วน และความชอบโดยรวม โดยมีค่าความสว่าง (L*) 53.16 ± 0.28 ความเป็นสีแดง
(a*) 26.66 ± 1.66 และความเป็ น สี เ หลื อ ง (b*) 29.40 ± 0.90 ค่ า aw 0.45 ± 0.00 มี ค่ า ความ
แข็ ง แรง (hardness) 683.37 ± 48.40 กรั ม และค่ า แตกหั ก (fracturability) 1597.42 ± 61.60 กรั ม ต่ อ
มิลลิเมตร ซึ่งการศึกษาทั้งหมดใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
คาสาคัญ : คุกกี้ แครอท แครอทผง
ABSTRACT
Carrot cookies is the product was developed for healthy product which
supplemented with vegetables as a cookies for healthy consumption. According the
study of consumer behavior and the development of cookies supplemented with
vegetables products found that, most of consumer like to eat cookies (64%) . The
popular cookie is vanilla flavor and butter cookies as showed in percentages 3 1 and
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2 2 , respectively. The results of sensory evaluation showed that mean overall liking
scores of the vegetables cookies was 93%, which requested the supplement with
carrot in the number of consumer is 4 1 %, which requested to dice shape and
powder in the number is 39% and 35%, respectively. Therefore, the purposes of this
research was to study the behavior consumption, and was to develop the cookies
product supplemented with carrot. This study used partially carrot power substitution
with wheat flour. The carrot cookies was easy to production and quality control in the
manufacturing industry, which convenient to added with vitamins and minerals. The
results of this study shown the physical property of carrot powder that L*, a*, b*, value
equal 70.56 ± 0.49, 25.76 ± 0.37, 35.86 ± 0.15, respectively. Moisture content equal
6.63 ± 0.37 % and 0.27 ± 0.01 in aw content. A mixture powder for using containing
carrot powder in the ratio of 80:20 was the best acceptance from consumer in the
appearance, color, taste, crust and overall differed significantly (p ≤ 0.05). The results
revealed that 80:20 formula plays L*, a*, b* equal 53.16 ± 0.28, 26.66 ± 1.66, 29.40 ±
0.90, respectively. aw value was 0.45 ± 0.00. The hardness was 683.37 ± 48.40 and
fracturability value was 1597.42 ± 61.60 g/m.mn.
Keywords: Cookies, Carrot, Carrot Powder
บทนา
การกินผักและผลไม้ในปริมาณที่เพียงพอส่งผลดีต่อสุขภาพ ทั้งในด้านการป้องกันหรือชะลอ
การเกิดโรคเรื้อรังและโรคหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของร่างกายทั้งนี้เนื่องจากผักและผลไม้
เป็นแหล่งสาคัญของวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร และพฤกษเคมี (phytochemicals) หลากหลายชนิด
ที่มีบทบาทในการป้องกันโรค แต่ในปัจจุบันคนไทยโดยเฉพาะวัยรุ่นมีการบริโภคผักและผลไม้ต่ากว่า
ปริมาณ ที่แนะนาให้บริโภค จากรายงานผลสารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินผัก และของประชากร
ไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป บริโภคผักน้อย โดยมีเพียงร้อยละ 23.8
เท่ า นั้ น ที่ บ ริ โ ภคเพี ย งพอตามข้ อ แนะน าคื่ อ ≥3 ส่ ว นมาตรฐานต่ อ วั น (ส านั ก งานส ารวจสุ ข ภาพ
ประชาชนไทย สถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข , ม.ป.ป.) อาจเนื่องมาจากกลิ่ นและรสชาติ ที่ไม่พึ ง
ประสงค์ เช่น มีกลิ่นเหม็นเขียวและรสเฝื่อน คุกกี้เป็นขนมเบเกอรี่ชนิดหนึ่งรับประทานง่ายและนิยม
รับ ประทานกัน ทั่ว ไป คุกกี้ส่ วนใหญ่ อาทิ คุกกี้เนย คุกกี้ไข่ มีส่ว นผสมหลั กคือ แป้ง เนย นม ไข่
อาจจะใส่กลิ่นรสต่างๆ เช่น ผงโกโก้ กลิ่นวานิลา เป็นต้น ซึ่งให้พลังงาน ไขมัน คาร์โบไฮเดรตสูง มี
วิตามิน เกลือแร่และกากใยต่า ผู้วิจัยจึงเห็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ผัก รูปแบบใหม่ เพื่อ
เสริมคุณค่าทางโภชนาการ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภคและส่งเสริมการบริโภคผักให้มากขึ้น
โดยมีแนวความคิดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ผัก และนาข้อมูลมา
พัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ผักที่เหมาะสม โดยได้ทาการคัดเลือกแครอทมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก
ได้ผลการสารวจความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นผักที่หาได้ในทุกฤดูกาลและราคาไม่แพงมาก
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นัก พร้อมกับมีสารเบต้าแคโรทีน ซึ่งเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้ในปริมาณสูง ช่วยในการต่อต้านอนุมูล
อิสระ และช่วยบารุงสายตาอีกด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ผัก
2. ศึกษาปริมาณผงแครอทที่เหมาะสมทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกกี้
ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมผัก และ
คัดเลือกชนิดผักจากความต้องการของผู้บริโภคและมีแนวทางการพัฒนาจานวน 1 ชนิด คือ แครอท
ศึกษาสมบัติทางกายภาพของผงแครอท และศึกษาปริมาณผงแครอทที่เหมาะสมทดแทนแป้งสาลีใน
ผลิตภัณฑ์คุกกี้
วิธีการวิจัย
1. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมผัก
ทาการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับ กลุ่ มบุคคลทั่วไป จานวน 100 คน ในพื้นที่
จังหวัดปทุมธานี คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยองลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ห้างสรรพสินค้า
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, โลตัสสาขานวนคร และโรงภาพยนต์ เมเจอร์สาขารังสิต โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
บังเอิญ (accidental sampling) ทาการคัดเลือกชนิดคุกกี้และผักมา 1 ชนิด จากผลการสารวจของ
ผู้บริโภคต้องการและเป็นประเภทที่มีแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ผักได้คัดเลือกชนิดคุกกี้เนยและผง
แครอท เนื่องจากได้จากการสารวจความต้องการสามารถควบคุมปัจจัยในการทดลองได้ดีมาพัฒนา
เป็นคุกกี้แครอท โดยการนาผงแครอททดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกกี้
2. ศึกษาสมบัติทางกายภาพของผงแครอท
กรรมวิธีดัดแปลงจากวิธีของ สุธีร์ สาตร์พันธุ์ (2553) โดยนาแครอทล้างน้า ปอกเปลือก
สไลด์แครอทด้วยที่สไลด์กล้วยตามแนวขวาง นาแครอท 400 กรัม มานึ่งบนน้าเดือด 100 องศา
เซลเซียส โดยวางในรังถึงรองผ้าขาวบาง เป็นเวลานาน 6 นาที แล้วนามาแช่น้าเย็น 5 นาที สะเด็ดน้า
จากนั้นนาไปอบแห้งแบบถาด อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 8 ชั่วโมง จากนั้นนาตัวอย่างไปบด
ด้วยเครื่องบด ร่อนตัวอย่างผ่านตะแกรงขนาด 100 mesh แล้วชั่งน้าหนักตัวอย่างเพื่อนาไปวิเคราะห์
ทางด้านกายภาพ ทางด้านค่าสี ค่าวอเตอร์แอกติวิตี้ (aw) และค่าความชื้น ตามวิธีของ AOAC (1984)
3. ศึกษาคุกกี้สูตรพื้นฐาน
โดยคัดเลือกสูตรคุกกี้เนยจากตารับอาหาร จานวน 3 สูตร คือ สูตร A ของเศรษฐพงศ์
อัป มะเย (2552) สู ตร B ของทิพาวรรณ เฟื่องเรือง (2533) และสู ตร C ของพัชรลั กษณ์ วัฒ นไชย
(2556) โดยทุ ก สู ต รใช้ ก รรมวิ ธี เ ดี ย วกั น โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ ใ นบล็ อ ค
(Randomized Complete Block Design, RCBD)
4. ศึกษาปริมาณผงแครอทที่เหมาะสมทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกกี้
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โดยปรับปริมาณผงแครอทที่เหมาะสมทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกกี้ในอัตราส่วนแป้ง
ต่อผงแครอท 3 ระดับ คือ 90:10, 80:20, 70:30 และเปรียบเทียบกับสูตรพื้นฐาน(100:0) ในขั้นตอน
การผลิตดังภาพที่ 1
ร่อนแป้ง ผงฟู และผงแครอทพักไว้
ตีเนยสดกับน้าตาลให้ขึ้นฟู จากนั้นใส่ไข่ตีให้เข้าแล้วใส่นมข้นจืดและกลิ่นนมเนย
ใส่แป้ง ผงฟู ผงแครอทที่ร่อนไว้
ตีให้เข้ากัน
ใส่ถุงบีบนาไปบีบลงในถาด เข้าอบที่
อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียล
ใส่ถุงบีบนาไปบีบลงในถาด เข้าอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที

ภาพที่ 1 กรรมวิธีการผลิตคุกกี้แครอท
การวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
1) การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสจากผู้ ทดสอบชิม โดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่ไม่ได้รับการ
ฝึกฝน จานวน 25 คน โดยให้คะแนนความชอบ (9 - point hedonic scale) วิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาค่าเฉลี่ ย วิ เคราะห์ ความแปรปรวนโดยวิธี ANOVA และหาความแตกต่างด้ว ย duncan’s new
multiple range test) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
2) ศึกษาคุณภาพทางกายภาพคุกกี้ โดยตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ โดยค่าสี ซึ่งวัดค่า
ความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) ค่าสีเหลือง (b*) ค่า aw ค่าความแข็งแรง(hardness) และค่าแตกหัก
(fracturability) โดยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส (texture analyzer)
ผลการวิจัย
1. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมผัก
จากการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ ชื่ น ชอบรั บ ประทานคุ ก กี้ (ร้ อ ยละ 64.00)
รับประทาน 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์ (ร้อยละ 49.00) นิยมชนิดคุกกี้เนย(ร้อยละ 22.00) กลิ่นรสวานิลา
(ร้ อ ยละ 31.00) มี ความสนใจการพัฒ นาคุก กี้เสริม ผั ก (ร้อ ยละ 93) และเหตุผ ลในการเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมผักคือ ราคาและความชอบ (ร้อยละ 75 และ 55 ตามลาดับ) แครอทเป็น ผักที่มี
ในประเทศไทยที่ ต้อ งการเสริ ม ในผลิ ต ภั ณฑ์ คุ ก กี้ ( ร้ อยละ 41) ความเข้ มข้ น ของผั ก ในคุ ก กี้ร ะดั บ
ปานกลาง (ร้อยละ 69) รูปแบบผักที่ต้องการใส่ในคุกกี้มากที่สุดคือ ชิ้นลูกเต๋า คิดเป็นร้อยละ 39
รองลงมาคือ บดละเอียด คิดเป็นร้อยละ 35 สนใจใส่ในคุกกี้รูปแบบชิ้นเต๋าและบดละเอียด (ร้อยละ
39 และ 35 ตามลาดับ) และสีคุกกี้ไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับสีของผัก (ร้อยละ69) ดังนั้นกลุ่มผู้วิจัย
จึงเลือกรูปแบบที่ผู้บริโภคนิยม โดยนาแครอทในรูปผงมาใส่ทดแทนแป้งสาลีในคุกกี้เนย เนื่องจาก
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เพื่อให้ง่ายต่อการการผลิตและควบคุมคุณภาพในกระบวนการอุตสาหกรรม โดยเพิ่มสารอาหาร
ประเภทเกลือแร่และวิตามินแล้วยังสามารถลดปริมาณแป้งสาลีหรือลดสารอาหารคาร์โบไฮเดรตลงได้
อีกด้วย
2. ศึกษาสมบัติทางกายภาพของผงแครอท
การผลิตผงแครอทปริมาณ 300 กรัมใช้แครอทดิบ 5กิโลกรัม มีค่าสีปรากฏเป็นสีส้ม
โดยค่าความสว่าง (L*) 70.56 ± 0.49 ความเป็นสีแดง (a*) 25.76 ± 0.37 และความเป็นสีเหลือง
(b*) 35.86 ± 0.15 ค่าความชื้น ร้อยละ 6.63 ± 0.37 ค่า aw 0.27 ± 0.01 (ตารางที่ 1) จะเห็นได้ว่า
aw ของผง แครอทมีค่าต่ากว่าค่า aw ที่จุลิ นทรี ย์เติบโตได้ดี อยู่ ในช่ว ง aw ระหว่าง 0.88 – 0.96
(สุมาลี เหลืองสกุล, 2535) ดังนั้นจุลินทรีย์จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้
ตารางที่ 1 ศึกษาสมบัติทางกายภาพของแครอทผง
ค่าสี
ค่า aw
L*
a*
b*
แครอทผง 70.56 ± 0.49 25.76 ± 0.37 35.86 ± 0.15 0.27 ± 0.01
หมายเหตุ ค่า L* หมายถึง ค่าความสว่าง (ดา = 0,ขาว =100)
a* หมายถึง สีแดงหรือสีเขียว (+ สีแดง, - สีเขียว)
b* หมายถึง สีเหลืองหรือสีน้าเงิน (+ สีเหลือง, - สีน้าเงิน)
ปัจจัยคุณภาพ

ค่าความชื้น
6.63 ± 0.37

3. ศึกษาสูตรพื้นฐานของคุกกี้
ผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสให้การยอมรับสูตร A มากที่สุด ทั้งทางด้านสี กลิ่น รสชาติ
กรอบร่วน เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ยกเว้นด้านลักษณะปรากฏที่ผู้ทดสอบให้การยอมรับสูตร
C มากที่สุด (ตารางที่ 2) ต่อมาได้ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของคุกกี้สูตรพื้นโดยส่วนผสมของสูตร
A ซึ่งเป็นสูตรพื้นฐานที่มีการยอมรับมากที่สุด ประกอบด้วย แป้งเค้กร้อยละ 38.05 ผงฟูร้อยละ 0.53
เนยสดร้อยละ 27.40 น้าตาลทรายร้อยละ 19.79 ไข่ไก่ร้อยละ 8.68 กลิ่นนมเนยร้อยละ 0.23 และนม
ข้นจืดร้อยละ 5.33 จากการวิเคราะห์กายภาพพบว่า มีค่าความสว่าง (L*) 62.33 ± 0.32 ความเป็นสี
แดง (a*) 12.93 ± 0.05 และความเป็นสี เหลื อง (b*) 30.46 ± 0.47 ค่า aw 0.33 ± 0.00 ค่าความ
แข็งแรง (hardness) 1124.07 ± 141.34 กรัม และค่าแตกหัก (factorability) 13.19 ± 0.95 กรัม
ต่อมิลลิเมตร (ตารางที่ 3) เนื่องจากสูตร A มีส่วนผสมหลักจากแป้งเค้กซึ่งจัดเป็นประเภทแป้งโปรตีน
ต่าทาให้คุกกี้มีความกรอบร่วนมากกว่าสูตรอื่น และมีค่าความแข็งแรงน้อยกว่าสูตรอื่น
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ตารางที่ 2 คะแนนความชอบจากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของคุกกี้สูตรพื้นฐาน
คุณลักษณะ
สูตร A
สูตร B
สูตร C
a
b
ลักษณะปรากฏ
7.66 ± 0.93
7.21 ±0.90
7.73 ± 1.00 a
สี
7.68 ± 1.03 a
7.15 ±1.07 b
7.48 ± 0.98 ab
กลิ่น ns
7.48 ± 0.96
7.30 ± 0.99
7.25 ± 1.01
a
b
รสชาติ
7.65 ± 1.07
7.18 ± 1.04
6.96 ± 1.08 b
กรอบร่วน
7.61 ± 1.19 a
7.11 ± 1.12 b
6.96 ± 1.02 b
เนื้อสัมผัส
7.81 ± 1.14 a
7.11 ± 1.04 b
7.05 ± 0.99 b
ความชอบโดยรวม
7.90 ± 0.98 a
7.30 ± 0.99 b
7.18 ± 0.91b
หมายเหตุ : a, b ตัวอักษรต่างกันในแนวนอนเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95, ns ตัวอักษรในแนวนอนเดียวกัน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

ตารางที่ 3 คุณสมบัติทางกายภาพของคุกกี้สูตรพื้นฐาน
คุณสมบัติทางกายภาพ

สูตรที่ A

สูตรที่ B

สูตรที่ C

ค่าสี
L*
62.33 ± 0.32b
55.43 ± 0.72c
64.23 ± 0.32a
a*
12.93 ± 0.05a
12.53 ± 0.55a
9.33 ± 0.30b
b*
30.46 ± 0.47a
25.40 ± 0.70c
28.33 ± 0.32b
ค่า aw
0.33 ± 0.00a
0.33 ± 0.00a
0.17 ± 0.01b
ค่าเนื้อสัมผัส
hardness (กรัม)
1124.07 ± 141.34c 1799.12 ± 178.27b 3208.18 ± 237.04a
fracturability (กรัมต่อมิลลิเมตร)
13.19 ± 0.95a
10.95 ± 0.15b
9.92 ± 0.57b
หมายเหตุ : a,b,c ตัวอักษรต่างกันในแนวนอนเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95

ตารางที่ 4 คะแนนความชอบจากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของของปริมาณแครอท
ผงที่เหมาะสมทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกกี้
คุณลักษณะ

อัตราส่วนแป้งสาลีต่อแครอทผง
100:0 (สูตรพื้นฐาน)
90:10
80:20
70:30
b
b
a
ลักษณะปรากฏ
7.28 ± 0.85
7.24 ± 0.79
7.98 ± 0.62
6.94 ± 1.05b
สี
6.88 ± 0.93b
7.16 ± 0.54b
8.54 ± 0.70a
6.90 ± 0.88b
กลิ่น
6.96 ± 1.06b
7.08 ± 0.80b
8.20 ± 0.69a
7.04 ± 0.83b
รสชาติ
7.20 ± 1.03b
7.26 ± 0.87b
8.24 ± 0.65a
7.04 ± 0.72b
ความกรอบร่วน
7.20 ± 1.03b
7.16 ± 1.01b
8.20 ± 0.57a
6.94 ± 0.91b
ความชอบโดยรวม
7.06 ± 0.95b
7.10 ± 0.81b
8.64 ± 0.59a
6.80 ± 0.78b
หมายเหตุ : a,b ตัวอักษรต่างกันในแนวนอนเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95
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4. ศึกษาปริมาณผงแครอทที่เหมาะสมทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกกี้
จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของคุกกี้ทดแทนแป้งสาลีด้วยแครอทผงใน
อัตราส่วน 4 ระดับ คือ 100:0(สูตรพื้นฐาน), 90:10, 80:20 และ 70:30 (ภาพที่ 2) ได้ผลว่าอัตราส่วน แป้ง
สาลีต่อแครอทผง 80:20 เป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุดในการผลิตคุกกี้จากแครอทผง เนื่องจากมีคะแนนความ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุดในทุกด้าน ทั้งทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ กรอบร่วน และ
ความชอบโดยรวม โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) กับทุกสูตร (ตารางที่ 4)
ส่วนผสมของสูตร 80:20 ประกอบด้วยแป้งเค้กร้อยละ 30.44 ผงแครอทร้อยละ 7.61 ผงฟู ร้อยละ 0.53
เนยสดร้อยละ 27.40 น้าตาลทรายร้อยละ 19.79 ไข่ไก่ร้อยละ 8.68 กลิ่นนมเนยร้อยละ 0.23 และนมข้นจืด
ร้อยละ 5.33 มีค่าความสว่าง (L*) 53.16 ± 0.28 ความเป็นสีแดง (a*) 26.66 ± 1.66 และความเป็นสีเหลือง
(b*) 29.40 ± 0.90 ค่า aw 0.45 ± 0.00 มีค่าความแข็งแรง (hardness) 683.37 ± 48.40 กรัม และค่า
แตกหัก (fracturability) 1597.42 ± 61.60 กรัมต่อมิลลิเมตร (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์คุกกีท้ ดแทนแป้งสาลีด้วยแครอทผง
คุณสมบัติทางกายภาพ
100:0 (สูตรพืน้ ฐาน)

อัตราส่วนแป้งสาลีต่อแครอทผง
90:10
80:20

70:30

ค่าสี
L*
62.70 ± 0.10a
58.73 ± 0.76b 53.16± 0.28c 52.16 ± 0.20d
a*
15.93 ± 0.56c
23.20 ± 2.27b 26.66± 1.66a 26.10 ± 0.79a
b*
28.60 ± 0.10b
34.90 ± 0.43a 29.40± 0.90b 27.63 ± 1.50b
ค่าaw
0.41 ± 0.00c
0.43 ± 0.00a
0.45 ± 0.00a
0.41 ± 0.00a
ค่าเนื้อสัมผัส
Hardness (กรัม)
1199.03 ± 213.41a 1252.17 ± 98.66a 683.37 ± 48.40b 837.52 ± 52.16b
Fracturability(กรัมต่อมิลลิเมตร) ns 1996.47± 358.96 1905.52±201.11 1597.42 ± 61.50 1664.71 ± 41.68
หมายเหตุ ค่า L* หมายถึง ค่าความสว่าง (ดา = 0,ขาว =100), a* หมายถึง สีแดงหรือสีเขียว (+ สีแดง, - สี
เขียว), b* หมายถึง สีเหลืองหรือสีน้าเงิน (+ สีเหลือง, - สีน้าเงิน), ns หมายถึง ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ

แป้งสาลี : แครอทผง =100:0

แป้งสาลี : แครอทผง = 90:10
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แป้งสาลี : แครอทผง =80:20
แป้งสาลี : แครอทผง =70:30
ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์คุกกี้ทดแทนแป้งสาลีด้วยแครอทผง 4 ระดับ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมผัก จากผู้บริโภค
ทั่วไป จานวน 100 คน พบว่าส่วนใหญ่ชื่นชอบรับประทานคุกกี้ (ร้อยละ 64.00) ชนิดคุกกี้ที่นิยม
บริโภคคือคุกกี้เนย (ร้อยละ22) โดยมีกลิ่นที่ชื่นชอบคือ กลิ่นรสวนิลา (ร้อยละ31) และมีความสนใจ
การพัฒนาคุกกี้เสริมผัก (ร้อยละ 93) ต้องการเสริมแครอทมากที่สุด (ร้อยละ41) ความเข้มข้นของผัก
ในคุกกี้ระดับปานกลาง (ร้อยละ 69) รูปแบบผักที่ต้องการใส่ในคุกกี้ มากที่สุดคือ ชิ้นลูกเต๋า (ร้อยละ
39) รองลงมาคือ บดละเอียด (ร้อยละ 35) ด้วยเหตุนี้จึงศึกษาคุกกี้ทดแทนแป้งสาลีด้วยแครอทผง ซึ่ง
สะดวกต่อการการผลิตและควบคุมคุณภาพในกระบวนการอุตสาหกรรม โดยเพิ่มสารอาหารประเภท
เกลือแร่และวิตามินแล้วยังสามารถลดปริมาณแป้งสาลีหรือลดสารอาหารคาร์โบไฮเดรตลงได้อีกด้วย
การผลิตผงแครอทได้จากแครอทดิบ 5 กิโลกรัมผลิตได้ผงแครอท 300 กรัม มีค่าสีปรากฏเป็นสีส้ม
โดยค่าความสว่าง (L*) 70.56 ± 0.49 ความเป็นสีแดง (a*) 25.76 ± 0.37 และความเป็นสีเหลือง
(b*) 35.86 ± 0.15 ค่าความชื้น ร้อยละ 6.63 ± 0.37 ค่า aw 0.27 ± 0.01 ซึง่ อยู่ในช่วง aw ทีจ่ ุลินทรีย์
ไม่สามารถเจริญเติบโตได้
การศึกษาคุกกี้ สูตรพื้น ฐาน จานวน 3 สู ตร พบว่า ผู้ ทดสอบทางประสาทสั มผัส ให้ การ
ยอมรับสูตร A มากที่สุด ทั้ง ทางด้านสี กลิ่น รสชาติ กรอบร่วน เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม
ยกเว้นด้านลักษณะปรากฏที่ผู้ทดสอบให้การยอมรับสูตร C มากที่สุด โดยสูตร A มีส่วนผสมของเนย
สด น้าตาลทรายปริมาณมากกว่าสูตรอื่นที่ทาให้กลิ่นรสชาติที่ดี ผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสจึงให้การ
ยอมรับสูตร A มากที่สุด ทั้ง ทางด้านสี กลิ่น รสชาติ กรอบร่วน เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม
ยกเว้นด้านลักษณะปรากฏที่ผู้ทดสอบให้การยอมรับสูตร C มากที่สุด โดยสูตร A มีส่วนผสมของเนย
สด น้าตาลทรายปริมาณมากกว่าสูตรอื่นที่ทาให้กลิ่นรสชาติที่ดี จึงคัดเลือกสูตร A เป็นสูตรพื้นฐานใน
การศึกษาขั้นต่อไป
จากการศึ ก ษาปริ ม าณผงแครอทที่ เ หมาะสมทดแทนแป้ ง สาลี ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ คุ ก กี้ ใ น
อัตราส่วนแป้งต่อผงแครอท 3 ระดับ เปรียบเทียบกับสูตรพื้นฐาน (100:0) พบว่า สูตร 80:20 เป็น
อัตราส่วนที่ดีที่สุดในการผลิตคุกกี้แครอท เนื่องจากมีคะแนนความยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุดใน
ทุกด้านทั้งทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ กรอบร่วน และความชอบโดยรวม โดยมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)กับทุกสูตร โดยมีค่าความสว่าง (L*) 53.16 ± 0.28
ความเป็นสีแดง (a*) 26.66 ± 1.66 และความเป็นสีเหลือง (b*) 29.40 ± 0.90 ค่า aw 0.45 ± 0.00
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มีค่าความแข็งแรง (hardness) 683.37 ± 48.40 กรัม และค่าแตกหัก (fracturability) 1597.42 ±
61.60 กรัมต่อมิลลิเมตร แสดงให้เห็นว่าปริมาณผงแครอทมีผลต่อค่าสี ทาให้คุกกี้มีสีเพิ่มขึ้น มีสีส้ม
อ่อ นเล็ ก น้ อย และปริ ม าณผลแครอทมากขึ้น จะส่ งผลต่ อ ค่า ความแข็ง แรงและค่า แตกหั ก ลดลง
เนื่องจากปริ มารแป้งเค้กที่มีป ริมาณกลู เตนที่ช่ว ยให้ขนมกรอบและแข็งนั้นลดลง ส่ว นค่า aw อยู่
ในช่วงที่เหมาะสมโดยเป็นสภาวะไม่เหมาะในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ คือระหว่าง 0.88 – 0.96
(สุมาลี เหลืองสกุล, 2535)
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สารวจการใช้งานเตาหุงต้มในครัวเรือนและหาประสิทธิภาพ
เชิงความร้อนของเตาหุงต้มที่นิยมใช้มากที่สุด ในครัวเรือน 6 หมู่บ้าน เขตตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร โดยสารวจเตาหุงต้มที่นิยมใช้ในครัวเรือนจานวน 297 ครัวเรือน ใน 6 หมู่บ้าน
ได้แก่ บ้านนาอ้อย บ้านหนองแดง บ้านกกส้มโฮง บ้านหนองมันปลา บ้านธาตุดุม และบ้านคาสะอาด
ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผลการสารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 68.7 ร้อยละของอายุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มากกว่า 51 ปี คือ 44.0
หมู่บ้านที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือบ้านกกส้มโฮง คิดเป็นร้อยละ 54.2 ร้อยละ 36.7 ส่วนใหญ่
ไม่ได้ประกอบอาชีพเพราะเป็นผู้สูงอายุ จานวนสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่มี 3-5 คนและมีจานวน
เตาหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือน 2 ใบ คิดเป็นร้อยละ 72.1 และร้อยละ 44.1 ตามลาดับ ชนิดของเตาหุงต้ม
ที่นิยมใช้ในครัวเรือนมากที่สุดคือเตาอั้งโล่ สาหรับประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาอั้งโล่ และเตา
เหล็กสามขามีค่า 15.8 และ 16.0% ตามลาดับ
คาสาคัญ : การสารวจข้อมูล เตาเหล็กสามขา เตาอั้งโล่ ประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ABSTRACT
This research objective is to survey and evaluate the thermal efficiency of
household cooking stove in That Choeng Chum sub-district, Muang district Sakon
Nakhon province. The 297 numbers of household in 6 communities of That Choeng
Chum sub-district, Muang district Sakon Nakhon province e.g., Ban Naooy, Ban
Nongdang, Ban Koksomhong, Ban Nongmanpra, Ban Thatdum and Ban Khamsaad were
studied. It was found that, most of answerer was female of 68.7%. The percentage of
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age of majority answerer was over than 51 year-old of 44.0%. Most of community that
responded answer sheet was Ban Koksomhong of 54.2%. The 36.7% of people didn’t
work due to old. The number of person in house were 3-5 and an amount of cooking
stove were 2 stoves of 72.1% and 44.1%, respectively. The type of cooking stove that
popular used in household was Ung-lo stove. The thermal efficiency of Ung-lo stove
and three steel support stove were 15.8 and 16.0%, respectively.
Keywords: The Data Survey, Three Steel Support Stove, Ung-lo Stove, Thermal
Efficiency
บทนา
พลังงานเป็ นปัจ จัยสาคัญในการดารงชีวิตเพิ่มขึ้นมาจากปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย
เครื่องนุ่งห่มและยารั กษาโรค ในชีวิตประจาวันของทุกครัว เรือนต้องมีความเกี่ยวข้องหรือการใช้
พลังงานทั้งในรูปของพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนและพลังงานในรูปของน้ามันเชื้อเพลิง จากผล
การดาเนินโครงการการจัดทาแผนพลังงานชุมชนของกระทรวงพลังงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จานวน
24 ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลจนถึงปัจจุบันมีชุมชนผ่านโครงการประมาณ 500
ชุมชนทั่วประเทศซึ่งพบว่าครัวเรือนมีค่ าใช้จ่ายทางด้านพลังงานประมาณ 20-30% ของรายได้และ
ครัวเรือนต่าง ๆ มีการใช้เตาหุงต้มเพื่อประกอบอาหารหลากหลายชนิดเช่น เตาอั้งโล่ เตาปากยื่น เตา
มหาเศรษฐีหรือเตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูง เป็นต้น (ศูนย์วิจัยพลังงาน, 2554) ประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อนในการทางานของเตาเป็นตัวชี้วัดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงสาหรับหุงต้มอาหารแต่ละครั้งถ้าเตามี
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนมากมีอัตราการให้ความร้อนสูงทาให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากซึ่งเตาแต่ละ
ชนิ ดมีป ระสิทธิภ าพเชิงความร้ อนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปร่างของเตาวัส ดุที่ใช้ทาเตา ขนาดและ
จานวนรูของรังผึ้ง ความกว้างของปากเตา ความกว้างของช่องใส่ฟืน ขนาดช่องลมเข้า ระยะห่าง
ระหว่างรังผึ้งกับปากเตา เป็นต้น (เดชอนันต์ โกมาสถิตย์, 2545) จากเอกสารของกระทรวงพลังงาน
(ม.ป.ป.) รายงานว่าเตามหาเศรษฐีที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนเฉลี่ย 29% ซึ่งมากกว่า
เตาอั้งโล่ตามท้องตลาดทาให้ป ระหยัดเชื้อเพลิงจากไม้ฟืนและถ่านไม้ประมาณ 500-600 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี เป็นการลดการทาลายป่าไม้ และจากการทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตา
ชีวมวลที่ใช้ในครัวเรือน 5 ชนิดในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ได้แก่ เตาประสิทธิภาพสูง เตาธรรมดา เตาดา
เตาลิ้นแดงและเตาลิ้นปูน พบว่า มีประสิทธิภาพเชิงความร้อน 43.14%, 40.20%, 38.65%, 35.27%
และ 27.44% ตามล าดั บ (กษมา ศิ ริ ส มบู ร ณ์ , 2544) นอกจากนี้ อนุ รั ก ษ์ หอสู ง เนิ น (2552) ได้
ทาการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้ม 4 รูปแบบ คือ เตาอั้งโล่เบอร์ 3
เตาอั้งโล่ดา เตาอั้งโล่ปูน และเตาซุปเปอร์อั้งโล่ โดยได้ทาการทดสอบหาประสิทธิภาพของเตาหุงต้ม
ด้ว ยวิธีต้มน้ าเป็น หลั กและใช้ถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิ ง พบว่าเตาซุปเปอร์อั้งโล่ มีป ระสิทธิภ าพสูงสุ ด
29.41% รองลงมาเป็นเตาอั้งโล่ดา เตาอั้งโล่เบอร์ 3 และเตาอั้งโล่ปูน โดยมีประสิทธิภาพ 25.08%,
23.18% และ 19.94% ตามลาดับ และยังพบว่าปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ของเตาหุงต้มคือ ขนาดพื้นที่ช่องความร้อนออก ระยะจากรังผึ้งถึงก้นภาชนะหุงต้ม พื้นที่ช่องอากาศรัง
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ผึ้งช่องอากาศเข้า ชนิดและวัสดุของเตา รวมถึงสภาวะอากาศขณะที่ใช้งาน ธเนศ ไชยชนะ และคณะ
(2555) ได้ทาการศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้มระดับครัวเรือนในพื้นที่ชนบทส่วน
ใหญ่ป ระกอบอาหารด้ว ยเตาที่ใช้ฟืนหรื อถ่านเป็ นเชื้อเพลิ งเนื่องจากฟืน และถ่านเป็นเชื้อเพลิ ง ที่
สามารถหาได้ง่ายในพื้นที่และมีราคาถูกโดยได้ทาการศึกษาหาประสิทธิภาพของเตาหุงต้มที่ใช้สาหรับ
การประกอบอาหารในครัวเรือนซึ่งประกอบด้วยเตา 6 ชนิดคือ เตาอั้งโล่ธรรมดา เตาอั้งโล่ธรรมดา
ขนาดเล็ก เตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูง เตาปากยื่น เตาดาขนาดกลาง และเตาดาขนาดเล็ก การศึกษาใน
ครั้งนี้ใช้วิธีการทดสอบโดยการต้มน้า (water boiling test) โดยใช้ถ่านไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิงพบว่า
เตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูงมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงที่สุดเฉลี่ยเท่ากับ 30.54% รองลงมาคือเตา
ดา ขนาดกลางเตาอั้งโล่ธรรมดา เตาปากยื่น เตาดาขนาดเล็ก และเตาอั้งโล่ธรรมดาขนาดเล็กซึ่งมี
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงเท่ากับ 24.29% 21.70% 19.80% 18.46% และ 16.66% ตามลาดับ
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครเป็ นมหาวิท ยาลั ย เพื่อ ชุมชนตั้ง อยู่ใ นเขตตาบลธาตุเ ชิงชุ ม
อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งตาบลธาตุเชิงชุมประกอบด้วยหมู่บ้าน จานวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้าน
นาอ้อย บ้านหนองแดง บ้านกกส้มโฮง บ้านหนองมันปลา บ้านธาตุดุม และบ้านคาสะอาด แม้ว่าทาเล
ที่ตั้งอยู่ในเขตความเจริ ญของเมืองแต่ยังมีชาวบ้านบางครัวเรื อนที่ยังคงใช้เตาหุงต้มเพื่อ ประหยัด
ค่ า ใช้ จ่ า ยแทนการใช้ แ ก๊ ส LPG การส ารวจชนิ ด ของเตาหุ ง ต้ ม ที่ ช าวบ้ า นนิ ย มใช้ แ ละทดสอบ
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้มจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพั ฒนาเตาหุงต้มให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสารวจเตาหุงต้มที่นิยมใช้ในครัวเรือนจานวน 6 หมู่บ้านในเขตตาบลธาตุเชิงชุม
อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
2. เพื่อหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้มในครัวเรือนที่นิยมใช้มากที่สุด
3. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้มในครัวเรือนที่นิยมใช้มาก
ที่สุดกับเตาแบบดั้งเดิม
วิธีการวิจัย
การสารวจข้อมูล
ขั้นตอนการสารวจข้อมูลประกอบด้วย ประชากร การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือประชากรของครัวเรือนใน 6 หมู่บ้านได้แก่ บ้านนาอ้อย บ้าน
หนองแดง บ้านกกส้มโฮง บ้านหนองมันปลา บ้านธาตุดุม และบ้านคาสะอาด ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
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ออกพื้ น ที่ เ พื่ อ ส ารวจข้ อ มู ล ครั ว เรื อ นโดยใช้ แ บบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น เป็ น ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ
(primary data) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินที่สร้างขึ้นรวมทั้งสิ้นจานวน 297
ชุดโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลนาแบบประเมินไปรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินโดยผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วยข้อคาถามที่เป็นแบบเลือกตอบ (check
list) และแบบคาถามปลายเปิด (open-question) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 จานวนและชนิดของเตาหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ปัญหาการใช้งาน)
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมนามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และทาการประมวลผล
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม SPSS ซึ่งใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ (quantitative data) คณะผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้รั บ จากแบบสอบที่เป็ นแบบเลื อกตอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพื่อหา
ค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
4.2 การวิเคราะห์ ข้อมู ล เชิงคุณ ภาพ (qualitative data) คณะผู้ วิจัยดาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามปลายเปิดโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) แล้วสรุปผล
เป็นความเรียงจัดกลุ่มและสรุปผลโดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ (frequency table)
4.3 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน มี
สมการ ดังนี้
1. ค่าเฉลี่ย ( x )
n

 xi

x  i1
n

(1)

2. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S )
 xi  x 
n

S

เมื่อ

2

i 1

n 1

x แทน คะแนนเฉลี่ย
S แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
xi แทน คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาคนที่ i

n แทน จานวนนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง

(2)
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การทดสอบประสิทธิภาพของเตาหุงต้ม
อุปกรณ์
1. เตาหุงต้มทีใ่ ช้ในการทดสอบ ได้แก่ เตาอั้งโล่ และ เตาดั้งเดิม (เตาเหล็กสามขา) แสดงดังรูปที่ 1(ก)
และ (ข)

(ก) เตาอั้งโล่

(ข) เตาเหล็กสามขา

(ค) ภาชนะสาหรับใส่น้า

(ง) เทอร์โมมิเตอร์
(จ) ห้องสาหรับทดสอบ
รูปที่ 1 (ก-จ) อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้ม
2. เชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบคือถ่านไม้กระถินณรงค์ จานวน 0.3 kg มีค่าความร้อน 29,811 kJ/kg
(กรมป่าไม้, ม.ป.ป.)
3. K Type thermocouple และ thermometer (APPA55) ดังรูปที่ 1(ง)
4. ภาชนะสาหรับใส่น้าทดสอบโดยปริมาณน้าที่ใช้คือ 0.6 L แสดงดังรูปที่ 1(ค)
5. ห้องทดสอบเป็นห้องทรงสี่เหลี่ยม ด้านบนมีช่องเปิด ด้านหน้ามีประตูเปิดปิดได้ แสดงดังรูปที่ 1(จ)
การทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อน
การทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้มทาได้โดยวิธีการต้มน้า (water boiling
test, WBT) แสดงดังรูปที่ 2 ทาการวัดอุณหภูมิจานวน 8 จุด ได้แก่ อุณหภูมิภายในเตา จานวน 1 จุด
(จุ ดที่ 1) อุ ณหภูมิ ข้างเตาหุ งต้มระดับรังผึ้ งห่ างจากผนังเตา 0.2 m จ านวน 2 จุด (จุดที่ 2 และ 3)
อุณหภูมิเหนือผิวน้าระยะห่าง 0.5 m จานวน 1 จุด (จุดที่ 4) อุณหภูมิน้าจานวน 2 จุด (จุดที่ 5 และ 6)
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อุณหภูมิเตา จานวน 1 จุด (จุดที่ 7) และอุณหภูมิอากาศแวดล้อม (นอกห้องทดสอบ) จานวน 1 จุด (จุด
ที่ 8) พิจารณาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้า อัตราการใช้เชื้อเพลิงและประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตา

รูปที่ 2 จุดวัดอุณหภูมิที่ตาแหน่งต่าง ๆ
โดยประสิทธิภาพเชิงความร้อนสามารถหาได้จากสมการที่ 3
th 

เมื่อ

mw Cp, w (Tw )  me L
 100
mf HHV 

(3)

= ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (%)
= มวลของน้าที่ใช้ทดสอบ (kg)
= มวลของน้าที่ระเหย (kg)
= มวลของเชื้อเพลิง (kg)
Cp, w = ความจุความร้อนจาเพาะของน้า (4.186 kJ/kgC)
T = ผลต่างของอุณหภูมิเริ่มต้นและอุณหภูมิสูงสุดของน้าที่ได้จากการทดสอบ (C)
= ความร้อนแฝงของการระเหยน้า (kJ/kg) = 2,257 kJ/kg
L
HHV = ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง (kJ/kg)
ηth
mw
me
mf

ผลการวิจัย
ผลการสารวจข้อมูลเตาหุงต้มในครัวเรือน
1. ข้อมูลเกี่ยวกับเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
การสอบถามเรื่องเพศของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละครัวเรือนใน 6 หมู่บ้าน พบว่าผู้ตอบแบบ
ประเมินครั้งนี้เป็นเพศชาย 93 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 เพศหญิง 204 คน คิดเป็นร้อยละ 68.7 ดัง
แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จานวนร้อยละเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
93
204
292

ร้อยละ
31.3
68.7
111

2. ข้อมูลเกี่ยวกับอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
การสอบถามเรื่องอายุของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละครัวเรือนใน 6 หมู่บ้าน พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้ ส่วนใหญ่อายุ 51 ปีขึ้นไป จานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 ส่วนอายุของ
ผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดคืออายุน้อยกว่า 30 ปี จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนร้อยละอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
24
56
86
131
292

ร้อยละ
8.1
18.9
29.0
44.0
111

3. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถาม
การสอบถามเรื่องจานวนครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามใน 6 หมู่บ้าน พบว่า บ้านกกส้มโฮง มี
ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด จานวน 161 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 54.2 ส่วนหมู่บ้านที่ตอบ
แบบสอบถามน้อยที่สุด คือ บ้านหนองมันปลา จานวน 21 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.1 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวน ร้อยละ ครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามของแต่ละหมู่บ้าน
ชื่อหมู่บ้าน
นาอ้อย
หนองแดง
กกส้มโฮง
หนองมันปลา
ธาตุดุม
คาสะอาด
รวม

จานวนครัวเรือน (คน)
17
25
161
21
22
51
292

ร้อยละ
5.7
8.4
54.2
7.1
7.4
17.2
111
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม
การสอบถามเกี่ยวกับอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามของหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน พบว่า ส่วน
ใหญ่มีอาชีพอื่นที่นอกเหนือจากข้อคาถาม เช่น รับเหมาก่อสร้าง เย็บผ้า และไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ
เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้สูงอายุ จานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7รองลงมาคืออาชีพ
รับจ้างทั่วไป จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 ส่วนอาชีพที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ รับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จานวนร้อยละอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม
อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
รับจ้างทั่วไป
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
อื่น ๆ
รวม

จานวน(คน)
25
47
68
48
109
297

ร้อยละ
8.4
15.8
22.9
16.2
36.7
100

5. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนสมาชิกในครัวเรือน
การสอบถามเกี่ยวกับจานวนสมาชิกในครัวเรือนของหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน พบว่า ส่วนใหญ่
ครัวเรือนมีสมาชิก 3-5 คน จานวน 214 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 72.1 ซึ่งเป็นครอบครัวขนาดกลาง
รองลงมาสมาชิกในครัวเรือน 6 คนขึ้นไป จานวน 52 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ส่วนน้อยที่สุดสมาชิกใน
ครัวเรือน 1-2 คน จานวน 31 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.4 ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จานวนร้อยละของสมาชิกในครัวเรือน
สมาชิกในครัวเรือน
1-2 คน
3-5 คน
6 คนขึ้นไป
รวม

จานวน (ครัวเรือน)
31
214
52
292

ร้อยละ
10.4
72.1
17.5
111

6. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนเตาหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือน
การสอบถามเกี่ยวกับจานวนเตาหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือนของหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน พบว่า ส่วน
ใหญ่ครัวเรือนมีเตาหุงต้ม 2 ใบ จานวน 131 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 44.1 รองลงมาครัวเรือนมีเตา
หุงต้ม 3 ใบ จานวน 95 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 32.0 และครัวเรือนที่มีจานวนเตาหุงต้มมากถึง 5 ใบ
มีจานวน 6 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ดังแสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 จานวนร้อยละเตาหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือน
จานวนเตาหุงต้มในครัวเรือน
1 ใบ
2 ใบ
3 ใบ
4 ใบ
5 ใบ
รวม

จานวน (ครัวเรือน)
43
131
95
22
6
292

ร้อยละ
14.5
44.1
32.0
7.4
2.0
111

จานวนเตา (ใบ)

7. ชนิดของเตาหุงต้มที่นิยมใช้ในครัวเรือน
รูปที่ 3 แสดงเตาหุงต้มที่นิยมใช้ในครัวเรือนของหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน พบว่า เตาหุงต้มที่
ชาวบ้านนิยมใช้มากที่สุดคือ เตาอั้งโล่แบบธรรมดา จานวน 181 ใบ รองลงมาคือเตาถ่าน จานวน 161
ใบ คิดเป็นร้อยละ 49.2 และร้อยละ 43.8 ของจานวนเตาที่สารวจทั้งหมด ตามลาดับ
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

161

181

24

2

รูปที่ 3 ชนิดเตาหุงต้มที่นิยมใช้ในครัวเรือน
นอกจากนี้ การใช้เตาหุงต้มของครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้านแสดงดังรูปที่ 4 พบว่า
บ้านกกส้มโฮงมีจานวนเตาหุงต้มทุกชนิดมากที่สุด เนื่องจากมีประชากรมากที่สุดและเมื่อเปรียบเทียบ
ความนิยมการใช้เตาหุงต้มในครัวเรือนสังเกตได้ว่าเตาถ่านกับเตาอั้งโล่มีค่าใกล้เคียงกัน

จานวนเตา (ใบ)
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113

107

39
16 19

8 5 6

เตาถ่าน
บ้านนาอ้อย

4 1

12 12

7
1 6
1 4 5

0 0 0 1 0 1

เตาฟืน

เตาซูเปอร์อั้งโล่

เตาอั้งโล่

หนองแดง

กกส้มโฮง

หนองมันปลา

ธาตุดุม

คาสะอาด

รูปที่ 4 จานวนเตาหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน
จากผลการสารวจการใช้งานเตาหุงต้มในครัวเรือนทั้งหมด พบว่าชาวบ้านนิยมใช้เตาอั้งโล่
มากที่สุด เมื่อนามาทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้มเทียบกับเตาเหล็กสามขา ได้ผล
ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้ม
ชนิดเตาหุงต้ม
เตาเหล็กสาม
ขา
เตาอั้งโล่

มวลของ
นา
(kg)
0.6
0.6

มวลของเชือเพลิง ผลต่างอุณหภูมิ ประสิทธิภาพเชิงความ
(kg)
(C)
ร้อน (%)
0.3

58

16.0

0.3

40.5

15.8

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการสารวจข้อมูลการใช้งานเตาหุงต้มที่นิยมใช้ในครัวเรือนจานวน 297 ครัวเรือนใน 6
หมู่บ้านของตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผลการสารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายคิดเป็นร้อยละ 68.7 อายุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ
มากกว่า 51 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.0 หมู่บ้านที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือบ้านกกส้มโฮง คิดเป็น
ร้อยละ 54.2 ส่ วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพเพราะเป็นผู้สู งอายุ คิดเป็นร้อยละ 36.7 มีสมาชิกใน
ครัวเรือน 3-5 คน คิดเป็นร้อยละ 72.1 จานวนเตาหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือน 2 ใบ คิดเป็นร้อยละ 44.1
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ชนิดของเตาหุงต้มที่นิยมใช้ในครัวเรือนมากที่สุดคือ เตาอั้งโล่ สาหรับประสิทธิภาพเชิงความร้อนของ
เตาอั้งโล่และเตาเหล็กสามขามีค่า 15.8 และ 16.0% ตามลาดับ ที่เป็นเช่นนี้เพราะเตาเหล็กสามขามี
ช่องว่างในการรับอากาศเข้าไปทาปฏิกิริยาการเผาไหม้ กับเชื้อเพลิง ได้ดีกว่าเตาอั้งโล่ แต่เตาอั้งโล่มี
ระยะเวลาสาหรับการเผาไหม้นานกว่าเนื่องจากปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ให้การสนับสนุน
ทุนสาหรับการทางานวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณนางสาวขวัญสุดา ผาใต้ และนายวีระศักดิ์ พุทธศาวงษ์
ที่ช่วยเก็บข้อมูลในครั้งนี้
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