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สหสมัพนัธ์และอตัราพนัธกุรรมของลกัษณะทางลำตน้ในระยะกลา้ปาล์มนำ้มนั
CorrelationandHeritabilityofVegetativeCharactersofOilPalmSeedling


น้ำอ้อยศรีประสม1และธีระเอกสมทราเมษฐ์2

NamooySriprasomandTheeraEksomtramage



บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินลักษณะทางลำต้นสหสัมพันธ์ และอัตราพันธุกรรมของลักษณะต่างๆ ใน

ระยะกล้าของปาล์มน้ำมันโดยใช้พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราการค้าจำนวน12พันธุ์คือสุราษฎร์ธานี1

สรุาษฎร์ธานี2สรุาษฎร์ธานี3สรุาษฎร์ธานี4สรุาษฎร์ธานี5สรุาษฎร์ธานี6หนองเปด็โกลด์เดน้โคลนนอล

เทเนอรา ม.อ.58 ม.อ.110ม.อ.118 และ ม.อ.119 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด แต่ละพันธุ์ปลูก 40 ต้น

ทำการสุ่มกล้าปาล์มน้ำมันที่มีลักษณะปกติจำนวน30 ต้น/พันธุ์ เพื่อบันทึกลักษณะทางลำต้นเมื่อปาล์มมีอายุ 9

เดือน ได้แก่ ลักษณะจำนวนใบรูปหอก ใบรูปสองแฉก ใบรูปขนนก ความยาวใบ พื้นที่ใบ ขนาดโคนต้น และ

ความสูงลำต้น ผลการศึกษาพบว่า แต่ละพันธุ์มีค่าเฉลี่ยของทุกลักษณะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ

พันธุ์ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยของลักษณะต่างๆ ใกล้เคียงกับพันธุ์เปรียบเทียบ (สุราษฎร์ธานี 2) ยกเว้นพันธุ์ ม.อ.58

และ ม.อ.110 ที่มีลักษณะทางใบสั้น ลักษณะทางลำต้นที่มีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะในทางบวกสูง ได้แก่

จำนวนใบรูปขนนก ความยาวใบ พื้นที่ใบ ขนาดโคนต้น และความสูงลำต้น การประมาณค่าอัตราพันธุกรรม

อย่างกว้างของทุกลักษณะพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง52–74เปอร์เซ็นต์

 คำสำคัญ:ลักษณะพันธุ์ปาล์มน้ำมัน, สหสัมพันธ์, อัตราพันธุกรรม 
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Abstract
Theobjectiveofthisstudywastoevaluatethevegetativecharacters,correlationandheritabilityat
seedling stages of oil palm. Twelve oil palm varieties (commercial hybrid tenera) including
Suratthani 1, Suratthani 2, Suratthani 3, Suratthani 4, Suratthani 5, Suratthani 6, Nongped,
Goldenclonaltenera,PSU58,PSU110,PSU118andPSU119wereusedinthisexperiment.The
experiment was conducted in a completely randomize with 40 palms for each variety. In each
variety,thirtynormalpalmseedlingsweretaggeddesignrecordingofvegetativecharacterssuchas
numberoflanceolateleaf,bifurcateleafandpinnateleaf,leaflength,leafarea,stemsizeandplant
height,at9thmonth-old.Theresultsshowedhighlysignificantdifferencesforallcharactersofoil
palm varieties. However,most of varietieswere comparablewith control variety (Suratthani 2).
Only 2 varieties, PSU58 andPSU 110were of short leaf length. The characters including  the
number of pinnate leaf, leaf length, leaf area, stem size and plant height gave highly positive
correlation coefficients of pairwise manners.  The broad sense heritability estimates for the
vegetativecharactersrangedfrom52to74percent.
 Keywords:Oil palm charaters, correlation, heritability 

บทนำ
ปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) จัดเป็น

พืชน้ำมันที่มีความสำคัญพืชหนึ่งของโลก และเป็น

พืชน้ำมันที่สำคัญของประเทศไทย แหล่งปลูก

ปาล์มน้ำมันที่สำคัญในปัจจุบันอยู่ในประเทศแถบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ งได้แก่ ประเทศ

มาเลเซีย อินโดนี เซีย และไทย มีพื้นที่ปลูก

ประมาณ 23, 22 และ 3 ล้านไร่ ตามลำดับ 

สำหรับประเทศไทย การขยายพื้นที่ปลูกปาล์ม

น้ำมันยังคงถือเป็นนโยบายหลักของชาติ โดย

รัฐบาลมีเป้าหมายให้มีการขยายพื้นที่ปลูกปาล์ม

นำ้มนัเพิม่อกีประมาณ 5 ลา้นไร ่ เพือ่ใหไ้ดป้รมิาณ

น้ำมันปาล์มเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายใน

ประเทศ ทั้งด้านการบริโภค อุปโภค และพลังงาน 

ทำให้ความต้องการใช้ เมล็ดพันธุ์ดีปาล์มน้ำมัน

ในประเทศแต่ละปีมีปริมาณที่สูงเกินกำลังการ

ผลติเมลด็พนัธุไ์ดเ้องภายในประเทศ จึงจำเป็นต้อง

มีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ดีบางส่วนจากต่างประเทศ 

เช่น คอสตาริกา มาเลเซีย ไนจีเรีย และ ซาอีร์ 

เป็นต้น (ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ และคณะ, 2548) 

การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันเพื่อให้ได้

พันธุ์ดี ที่มีลักษณะดีเด่นหรือไม่ด้อยกว่าพันธุ์ปลูก

ในปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งต่อการ

พัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทย เพื่อให้มี

ความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองในการผลิตเมล็ดพันธุ์

ทีม่คีณุภาพได ้อยา่งไรกต็าม เนือ่งจากปาลม์นำ้มนั

เป็นพืชยืนต้น ผสมข้าม ต้องใช้ระยะเวลาในการ

ปรับปรุงพันธุ์ยาวนาน ทำให้มีข้อมูลวิชาการด้าน

การปรบัปรงุพนัธุข์องพชืนีค้อ่นขา้งนอ้ย โดยเฉพาะ

ข้อมูลทางด้านพันธุกรรม และการปรับตัวของ

พันธุ์ปาล์มน้ำมันภายใต้สภาพแวดล้อมของไทย 

ทั้งในระยะกล้าปาล์มน้ำมันก่อนปลูกลงในแปลง

ปลูก และระยะหลังจากปลูกกล้าปาล์มน้ำมันลงใน

แปลงปลูกแล้ว สำหรับการศึกษาในครั้งนี้เป็นการ

ศกึษาพนัธุป์าลม์นำ้มนัลกูผสมเทเนอรา ในระยะกลา้ 

ทั้งพันธุ์การค้าและพันธุ์ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง

พันธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบลักษณะ

ทางลำต้นของพันธุ์ต่างๆ และอัตราพันธุกรรมของ

ลักษณะต่างๆ 
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สหสัมพันธ์และอัตราพันธุกรรม

น้ำอ้อย ศรีประสม และธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 

อุปกรณ์และวิธีการ
ทำการปลูกพันธุ์ ป าล์มน้ ำมันลู กผสม     

เทเนอราการคา้จำนวน 12 พนัธุ ์คอื สรุาษฎรธ์าน ี1, 

สุราษฎร์ธานี 2, สุราษฎร์ธานี 3, สุราษฎร์ธานี 4, 

สรุาษฎรธ์าน ี5, สรุาษฎรธ์าน ี6, หนองเปด็, โกลดเ์ดน้

โคลนนอลเทเนอรา, ม.อ.58, ม.อ.110, ม.อ.118, 

และ ม.อ.119 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 

(Completely Randomized Design) แต่ละพันธุ์

ปลูก 40 ต้น ทำการสุ่มกล้าปาล์มน้ำมันที่มี

ลักษณะปกติจำนวน 30 ต้น/พันธุ์ เพื่อบันทึก

ลักษณะทางลำต้นเมื่อปาล์มมีอายุ 9 เดือน ได้แก่ 

ลักษณะจำนวนใบรูปหอก (lanceolate leaf) ใบ

รูปสองแฉก (bifurcate leaf) และใบรูปขนนก 

(pinnate leaf) ความยาวใบวดัจากใบขนนก บนสดุ

ที่มีใบย่อยคลี่เต็มที่ พื้นที่ใบวัดโดยใช้เครื่องวัด

พื้นที่ใบ รุ่น Digital Image Analysis System 

Version1.2 (C) 1993 Copyright-Delta-T Devices, 

Ltd. ขนาดโคนต้นวัดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณ

โคนต้นที่กว้างที่สุด และความสูงวัดจากพืน้ดนิถงึ

ข้อบนสุดลำต้น ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ความ

แปรปรวนตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 

และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้วธิ ี least significant 

difference (ไพศาล เหลา่สวุรรณ, 2547) การประเมนิ

หาอตัราพนัธกุรรมอยา่งกวา้งใชว้ธิกีารประมาณจาก 

องค์ประกอบความแปรปรวนทางพันธุกรรม   

(พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์, 2525) 

สำหรบัพนัธุข์องมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

(ม.อ.) ได้เริ่มเตรียมเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเทเนอรา

ตั้งแต่ขั้นตอนการผสมพันธุ์ระหว่างต้นแม่ดูรากับ

ต้นพ่อพิสิเฟอราที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ

ปรับปรุงพันธุ์ หลังจากนั้นนำเมล็ดมาเพาะเป็น

เมล็ดงอก สำหรับลูกผสมเทเนอราพันธุอ์ื่นๆ ได้

ติดต่อขอรับเมล็ดพันธุ์จากแหล่งผลิตโดยตรง นำ

เมลด็งอกของทกุพนัธุเ์พาะในถงุดำ ขนาด 6 x 9 นิว้       

หลังจากต้นกล้าปาล์มอายุได้ 3 เดือน ทำการย้าย

ต้นกล้าที่มีลักษณะปกติลงปลูกในถุงดำขนาด   

16 x 18 นิ้ว ตลอดระยะเวลาการทดลองได้มีการ

ดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มน้ำมันทุกพันธุ์ตามข้อมูล

ของธรีะ เอกสมทราเมษฐ ์และคณะ (2546, 2548) 


ผลการทดลอง

ผลการศึกษาลักษณะทางลำต้นของต้นกล้า

ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราการค้าพันธุ์ต่างๆ ที่

อายุ 9 เดือน พบว่า ทุกลักษณะมีค่าเฉลี่ยแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (ตารางที่ 1) 

ลักษณะจำนวนใบรูปหอก ใบรูปสองแฉก และใบ

รูปขนนกมีความแปรปรวนระหว่างพันธุ์ อยู่

ระหว่าง 2.63-4.53, 1.97-4.72 และ 3.80-7.42 ใบ 

ตามลำดับ พันธุ์ที่มีจำนวนใบขนนกมากกว่าพันธุ์

เปรียบเทียบ (สุราษฎร์ธานี 2 มี 4.59 ใบ) อย่างมี

นั ยสำคัญทางสถิติ มี จ ำนวน 4 พันธุ์ คื อ 

สุราษฎร์ธานี 3, 5, 6 และหนองเป็ด ส่วนพันธุ์ที่

มีจำนวนใบขนนกต่ำสุด คือ สุราษฎร์ธานี 1    

(มี 3.80 ใบ) สำหรับกลุ่มพันธุ์ของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ (ม.อ.58, ม.อ.110, ม.อ.118 และ 

ม.อ.119) และพันธ์ุโกลด์เด้นโคลนนอลเทเนอรา 

มีจำนวนใบขนนกใกล้เคียงกับพันธุ์เปรียบเทียบ

โดยมีจำนวนอยู่ระหว่าง 4.85-5.68 ใบ ลักษณะ

ความยาวใบมีความแปรปรวนระหว่างพันธุ ์ อยู่

ระหวา่ง 37.38 -54.63 ซม. (ตารางที่ 1) โดยพบ

วา่มจีำนวน 4 พนัธุ ์ทีม่ใีบยาวกวา่พนัธุเ์ปรยีบเทยีบ

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่สุราษฎร์ธานี 3, 

ม.อ.118, ม.อ.119 และหนองเป็ด มี ใบยาว 

54.63, 54.38, 53.68 และ 49.15 ซม. ตามลำดบั 

ในขณะที่พันธุ์เปรียบเทียบมีใบยาว 40.62 ซม. 

สำหรบัพนัธุอ์ืน่ๆ มคีวามยาวใบไมแ่ตกตา่งทางสถติ ิ

กบัพนัธุเ์ปรยีบเทยีบ ยกเวน้พนัธุ ์ม.อ.58 และพนัธุ ์

ม.อ.110 มใีบยาว 37.38 และ 39.10 ซม. ตามลำดบั  
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ตารางที่1ค่าเฉลี่ยและลักษณะต่างๆเมื่อกล้าปาล์มน้ำมันมีอายุ9เดือน

Table1Meansofvegetativecharactersat9thmonth-oldseedlingstageofoilpalm.

Varieties
Numberof1 Leaflength Leafarea Stemsize Plantheight

LL BL PL (cm) (cm2/plant) (cm) (cm)

Suratthani 1 3.33 4.72 3.80 40.98 147.31 3.59 15.72 

Suratthani 2 (control) 3.60 3.07 4.59 40.62 161.66 3.49 15.23 

Suratthani 3 3.50 1.97 7.42 54.63 173.92 4.32 18.27 

Suratthani 4 2.93 2.37 6.07 42.18 167.52 3.59 15.13 

Suratthani 5 3.23 2.63 6.43 46.70 171.73 3.97 17.07 

Suratthani 6 2.97 2.57 6.67 46.38 188.09 3.91 17.15 

Nongped 3.30 3.50 6.60 49.15 197.69 4.35 20.10 

Golden clonal tenera 4.30 2.97 5.68 43.55 202.55 3.77 14.85 

PSU 58 3.60 4.43 4.06 37.38 102.74 3.77 15.62 

PSU 110 4.53 2.40 4.98 30.10 115.49 3.33 13.30 

PSU 118 2.63 2.67 5.18 54.38 155.20 4.10 17.18 

PSU 119 3.70 2.73 4.85 53.68 192.91 3.68 16.73 

C.V.(%)2 32.37 57.18 43.70 23.68 16.14 22.31 22.59 

F-test ** ** ** ** ** ** ** 

LSD
0.01 

0.75 1.15 1.61 7.24 32.95 0.57 2.47 

1 LL = lanceolate leaf , BL = bifurcate leaf , PL = pinnate leaf , 2 C.V. = coefficient of variation 

**  = significantly different at  P < ≤0.01 

ลักษณะพื้นที่ใบ มีความแปรปรวนระหว่างพันธุ ์

อยูร่ะหวา่ง 102.47-202.55 ซม.2/ตน้ พันธุ์ที่มีพื้นที่

ใบสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถติ ิ มจีำนวน 2 พนัธุ ์ คอื พนัธุโ์กลดเ์ดน้โคลน

นอลเทเนอรา และหนองเป็ด มีพื้นที่ใบ 202.55 

และ 197.69 ซม.2/ต้น ตามลำดับ ในขณะที่พันธุ์

เปรียบเทียบมีพื้นที่ใบ 161.66 ซม.2/ต้น สำหรับ

พันธุ์อื่นๆ มีพื้นที่ใบไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์

เปรียบเทียบ ยกเว้นพันธุ์ ม.อ.58 และพันธุ์ 

ม.อ.110 มพีืน้ทีใ่บ 102.74 และ 115.49 .10 ซม.2/ตน้

ตามลำดบั ลกัษณะขนาดโคนตน้ มคีวามแปรปรวน

ระหวา่งพนัธุ ์อยูร่ะหวา่ง 3.33-4.35 ซม. พนัธุท์ีม่ขีนาด 


ลำต้นมากกว่าพันธุ์เปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ มีจำนวน 2 พันธุ์ คือ หนองเป็ด และ 

ม.อ.110 มขีนาดลำตน้ 4.35 และ 4.10 ซม. ตามลำดบั 

ในขณะที่พันธุ์เปรียบเทียบมีขนาดลำต้น 3.49 ซม. 

สำหรับพันธุ์อื่นๆ มีพื้นที่ใบไม่แตกต่างทางสถิติ

กับพันธุ์เปรียบเทียบลักษณะความสูง มีความแปร-

ปรวนระหว่างพันธุ์อยู่ระหว่าง 13.30-20.10 ซม. 

พันธุ์ที่มีความสูงมากกว่าพันธุ์เปรียบเทียบอย่าง   

มีนัยสำคัญ มีเพยีงพนัธุเ์ดยีวคอื หนองเปด็ มคีวาม

สูง 20.10 ซม. ในขณะที่พันธุ์ เปรียบเทียบมี  

ความสูง 15.23 ซม. สำหรบัพนัธุอ์ืน่ๆ มีความสูง

ไมแ่ตกตา่งทางสถติกิบัพนัธุเ์ปรยีบเทยีบ (ตารางที ่1) 
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สหสัมพันธ์และอัตราพันธุกรรม

น้ำอ้อย ศรีประสม และธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 

การประเมินสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ

ทางลำตน้ของกลา้ปาลม์นำ้มนัทีอ่าย ุ9 เดอืน พบวา่ 

ลักษณะที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในทางบวก

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ลักษณะ จำนวน

ใบรปูขนนก ความยาวใบ พื้นที่ใบ ขนาดโคนต้น 

และความสูงลำต้น (ตารางที่ 2) ลักษณะจำนวน

ใบหอกมสีหสมัพนัธท์างลบกบัความยาวใบ, ขนาด

ลำตน้ และความสูงของลำต้น ในขณะที่จำนวนใบ

รูปขนนกและความยาวใบ 

สำหรับการประเมินอัตราพันธุกรรมอย่าง

กว้างของลักษณะทางลำต้นของปาล์มน้ำมันที่อายุ 

9 เดือน พบว่า ทุกลักษณะมีค่าอัตราพันธุกรรมใน

ระดบัปานกลาง อยูร่ะหวา่ง 51.69-74.00 เปอรเ์ซน็ต ์

ลักษณะความยาวใบมีอัตราพันธุกรรมสูงสุดและ

ลักษณะขนาดโคนต้นมีอัตราพันธุกรรมต่ำสุด 

(ตารางที่ 3)  


วิจารณ์ผลการทดลอง
 ลักษณะทางลำต้นมีความสำคัญต่อกระบวน 

การทางสรีรวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการ

สรา้งและการใชอ้าหารเพือ่การเจรญิเตบิโตและการ 

ใหผ้ลผลติของปาลม์นำ้มนั (Basiron, et al., 2000 ; 

Corley and Tinker, 2003 ; Corley and Gray, 

1976a, b) Tan และ Hardon (1976) รายงานว่า

ลักษณะทางลำต้นในระยะกล้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ลักษณะพื้นที่ใบและความกว้างของใบย่อย มีสห-

สัมพันธ์ในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

กับลักษณะการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิต

ของปาล์มน้ำมันที่มีอายุ 6 ปี สำหรับในปาล์ม

น้ำมันที่ให้ผลผลิตแล้ว ประภัสษร เพชรโพธิ ์

(2550) รายงานวา่ความยาวใบ พืน้ทีใ่บ และนำ้หนกั

แห้งของใบ มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับผลผลิต

ทะลายปาล์มอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ จากผล

การศึกษาครั้งนี้พบว่า พันธุ์ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ย

ลักษณะทางลำต้นในระยะกล้า โดยเฉพาะลักษณะ

ความยาวใบและพื้นที่ใบ อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับ

พันธุ์เปรียบเทียบ (สุราษฎร์ธานี 2) ยกเว้นพันธุ์ 

ม.อ.58 และ ม.อ.110 จัดเป็นพันธุ์ที่มีทางใบสั้น 

ซึ่ งพันธุ์ปาล์มน้ ำมันลักษณะทางใบสั้ น เป็ น    

เป้าหมายหนึ่งที่นักปรับปรุงพันธุ์ต้องการพัฒนา

เนื่องจากทำให้สามารถเพิ่มจำนวนประชากรต้น

ปาล์มต่อหน่วยพื้นที่ปลูกได้สูงขึ้น โดยปกติปาล์ม 

ตารางที่2ดรรชนีสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะต่างๆของกล้าปาล์มน้ำมันอายุ9เดือน

Table2Correlationcoefficientsofvegetativecharactersat9thmonth-oldseedlingstageinoilpalm.

Character
Numberof1 Leaflength Leafarea Stemsize

LL BL PL (cm) (cm2) (cm)

No. of bifurcate leaf   0.007 

No. of pinnate leaf  -0.236  -0.687** 

Leaf length  -0.392*  -0.489** 0.532** 

Leaf area  -0.175  -0.359 0.589** 0.578** 

Stem size  -0.460**  -0.154 0.672** 0.707** 0.442* 

Plant height  -0.538**  -0.040 0.571** 0.701**  0.519** 0.912** 
1  LL = lanceolate leaf , BL = bifurcate leaf , PL = pinnate leaf 

* , ** =   Significantly different at P <≤ 0.05 and P ≤< 0.01, respectively. 
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Basiron, et al.,2000 ; Corley and Tinker, 2003) 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น วิธีการ

ประเมินฐานพันธุกรรมที่ใช้ประเมิน และความ

แตกต่างของปัจจัยสภาพแวดล้อม สำหรับการ

ประมาณการค่าอัตราพันธุกรรมอย่างกว้างของ

ลักษณะต่างๆ ทางลำต้นในระยะกล้าครั้งนี้ พบว่า

มคีา่อยูใ่นระดบัปานกลางระหวา่ง 52-74 เปอรเ์ซน็ต์ 

โดยลักษณะสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อนักปรับปรุง

พันธุ์ในการคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมันใน

โครงการปรบัปรงุพนัธุ ์ เชน่ จำนวนใบ ความยาวใบ 

พื้นที่ใบ และความสูง ซึ่งมีค่าอัตราพันธุกรรม

อยา่งกวา้ง ประมาณ 65, 74, 70 และ 67 เปอรเ์ซน็ต ์

ตามลำดับ นอกจากนี้ลักษณะดังกล่าวยังมีความ

สมัพนัธต์อ่กนัในทางบวกอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ

ตารางที่3ค่าประมาณอัตราพันธุกรรมอย่างกว้างของลักษณะทางลำต้นของกล้าปาล์มน้ำมันอายุ9เดือน

Table3Broadsenseheritabilityofvegetativecharactersof9month-oldoilpalmseedlings.

Character heritability(%)

No. of lanceolate leaf 66.78 

No. of bifurcate leaf 66.77 

No. of pinnate leaf 65.02 

Leaf length 74.00 

Leaf area 70.09 

Stem size 51.69 

Plant height 66.57 
 

น้ำมันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 มีคำแนะนำให้ใช้ระยะ

ปลกูตน้กลา้ลงแปลงปลกู 9 x 9 x 9 เมตร (กรมวชิา

การเกษตร, 2545) ปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า 

(มปีระชากรจำนวน 22 ตน้ตอ่ไร)่ ดงันัน้พนัธุ ์ม.อ.58 

และ ม.อ.110 อาจจะใชร้ะยะปลกูทีแ่คบกวา่ระยะปลกู

ทีแ่นะนำทัว่ไป (ระยะ 8-8.5 เมตร ปลกูแบบสาม 

เหลีย่มดา้นเทา่ มปีระชากรจำนวน 26-29 ตน้ตอ่ไร)่   

จากรายงานผลการศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับ

อัตราพันธุกรรมของลักษณะในปาล์มน้ำมันที่ให้

ผลผลิตแล้วพบว่า ค่าประมาณการอัตราพันธุกรรม

ทั้งอย่างแคบและอย่างกว้างของทั้งลักษณะทาง

ลำต้น ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต มี

ความแปรปรวนแตกตา่งกนัไป (ธรีะ เอกสมทราเมษฐ,์ 

2528 ; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ และคณะ 2545 ; 

 

สรุป
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ต้นกล้าปาล์ม

น้ำมันลูกผสมเทเนอราการค้าแต่ละพันธุ์มีค่าเฉลี่ย

ของลักษณะทางลำต้นทุกลักษณะที่ศึกษาแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ พันธุ์ส่วนใหญ่   

มีลักษณะจำนวนใบ ความยาวใบ พื้นที่ใบ ขนาด

ลำต้น และความสูงใกล้เคียงกับพันธุ์เปรียบเทียบ 

สุราษฎร์ธานี 2 ยกเว้นพันธุ์ ม.อ.58 และ ม.อ.110  

ที่มีลักษณะทางใบสั้นกว่าพันธุ์อื่นๆ ลักษณะทาง

ลำต้นของกล้าปาล์มน้ำมันที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกัน

และกันในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ได้แก่ ลักษณะจำนวนใบรูปขนนก ความยาวใบ 

พืน้ทีใ่บ ขนาดโคนตน้ และความสงูลำตน้ สำหรับ  

ค่าประมาณการอัตราพันธุกรรมอย่างกว้างของทุก

ลักษณะ พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 52-47 เปอร์เซ็นต ์
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การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวพุ่ม
ImprovementofBushLongbean
 

ไพศาลเหล่าสุวรรณ1

PaisanLaosuwan

บทคัดย่อ
การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงถั่วฝักยาวพุ่ม ซึ่งเกิดจากการผสมระหว่างถั่วฝักยาวกับถั่วพุ่ม  โดยนำ

พันธุ์ถั่วฝักยาวไร้ค้างพันธุ์ มข. 25  ผสมกับถั่วพุ่มพันธุ์ KVC-7 แล้วทำการคัดเลือก โดยวิธีจัดทำสายพันธุ์

ประวัติ จนได้สายพันธุ์มีลักษณะคล้ายถั่วฝักยาวที่สุด แล้วนำบางสายพันธุ์มาขอรับรองพันธุ์ชื่อพันธุ์สุรนารี 1

เพื่อผลิตเป็นการค้า อย่างไรก็ดีเนื่องจากพันธุ์สุรนารี1มีฝักค่อนข้างสั้นจึงผสมกับพันธุ์สูงเนินและพันธุ์ครบุรี

ซึ่งเป็นถั่วพุ่มฝักสด คัดเลือกสายพันธุ์ฝักยาว ผสมกลับไปยังพันธุ์สุรนารี 1 เพื่อปรับปรุงคุณภาพ  แล้วผสม

ระหวา่งสายพนัธุพ์ีน่อ้งและระหวา่งกลุม่เพือ่เพิม่ความยาวของฝกัพบวา่บางสายพนัธุฝ์กัมคีวามยาวถงึ60ซม.

คำสำคัญ:การคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ, ถัว่ฝกัยาวพุม่ 

Abstract
The objective of this researchwas to improve bush longbean derived from a yard longbean and
cowpeacross.Avarietyofbush  longbean,KKU25,wascrossedwithacowpeavariety,KVC-7, and
pedigreemethodwasusedtoselectfordesirablelinesverymuchsimilartoregularlongbeanand
releasedasavarietynamed“Suranaree1”.ThemajordrawbackofSuranaree1wasoftheshort
podlength.Therefore,itwascrossedwithtwovegetablecowpeavarieties,Sungnern,andKhonburi.
Lines selected from these crosses were backcrossed to Suranaree 1 to improve pod quality and
intermating among themwasmade to increasepod lengthusingpyramidbreeding. Itwas found
thatsomeofthepodswere60cminlength.

Keywords:pedigree selection, bush longbean. 
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บทนำ
ถั่วฝักยาวเป็นพืชผักที่นิยมปลูกกันทั่วไป เป็นพืช

เถาเลื้อย การปลูกต้องใช้ค้าง พืชชนิดนี้มีชื่อ

วิทยาศาสตร์ว่ า Vigna unguicula ta var . 

sesquipedalis ปลูกไว้เพื่อบริโภคฝักสด  หรือปรุง

แบบผัด ต้ม แกง  ข้อเสียของถั่วชนิดนี้คือ  การ

ปลูกต้องใช้ค้างให้พืชจับเลื้อย ทำให้มีการลงทุน

สูง และในปัจจุบันไม้ค้างก็หายากขึ้น  มีถั่วอีก

ชนิดหนึ่งที่เป็นเครือญาติใกล้ชิดกับถั่วฝักยาว แต่มี

ต้นเป็นพุ่ม  ฝักสั้น ปลูกไม่ต้องใช้ค้าง มีชื่อ

วิทยาศาสตร์ว่า Vigna unguiculata var. sinensis  

ในประเทศไทยเรียกว่า ถั่วพุ่ม ถั่วนั่ง หรือถั่วดำ 

ถึงแม้ถั่วสองชนิดนี้มีสกุลย่อยต่างกันแต่สามารถ

ผสมข้ามกันได้ ได้มีการนำถั่วฝักยาวและถั่วพุ่มมา

ผสมกัน และคัดเลือกเป็นถั่วชนิดใหม่ที่มีต้นเป็น

พุ่ม แต่มีฝักคล้ายถั่วฝักยาวทั้งลักษณะและรส แต่

ฝักสั้นกว่าถั่วฝักยาว ให้ชื่อว่าถั่วฝักยาวไร้ค้าง 

(สนิท  ลวดทอง, 2522, ติดต่อส่วนตัว) และมีนัก

ปรับปรุงพันธุ์พืชอืน่  ๆ ได้ทำการผสมระหว่าง

ถั่วฝักยาวกับถั่วพุ่มอีกหลายราย เช่น Acosta  

และ Petrache (1960), สุภาภรณ์ รัตนพิทักษ์ 

(2535), ปราโมทย์ พรสุริยา (2537) แต่ไม่ปรากฏ

ว่าได้ปรับปรุงพันธุ์ออกมาในรูปการค้า ในปี 2544 

พบว่ามีการผลิตถั่วพุ่มฝักสดเชิงการค้า จำนวน   

2 พันธุ์ คือ พันธุ์โนนยู (จากต่างประเทศ) และ

พันธุ์ครบุรี แต่ฝักค่อนข้างสั้น ลักษณะสีฝักและ

รสแตกต่างจากถั่วฝักยาว รสค่อนข้างจืด ไม่ชวน

รับประทาน 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุง

พนัธุถ์ัว่ฝกัยาวพุม่ทีไ่ดจ้ากการผสมระหวา่งถัว่ฝกัยาว

ชนดิขึน้คา้งกบัถัว่พุม่ เพือ่ใหฝ้กัมีลักษณะใกล้เคียง

ถั่วฝักยาวแบบเลื้อยมากที่สุด และมลีกัษณะคงทีไ่ม่

ปรวนแปรตามสภาพแวดลอ้ม 

วิธีการทดลอง
ขั้นตอนในการปรับปรุงถั่วฝักยาวพุ่มแสดง

ไว้ในรูปที่ 1 เริ่มจากการผสมระหว่างถัว่ฝกัยาวกบั

ถัว่พุม่ ลกูผสมในชว่งหลงัๆ มลีกัษณะหลากหลาย  

ทำการคัดเลือกจนได้พันธุ์เป็นการค้าพันธุ์แรก คือ 

มข.25 (สนิท  ลวดทอง, 2522, ติดต่อส่วนตัว) 

ต่อจากนั้นก็นำพันธุ์ มข.25 ไปผสมกับถั่วพุ่มพันธุ์ 

KVC-7  เพื่อเพิ่มความหวาน นำลูกผสมระหว่าง 

2 พันธุ์ ไปขยายพันธุ์และคัดเลือกเป็นรายต้น 

แบบมีสายประวัติ (pedigree method) สลับกับ

แบบเก็บรวม (bulk method) ปีละ 2-3 ครั้ง ตั้งแต่

ปี 2522 จนถึงปี 2540 ได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะดี  

คือไม่เลื้อยหรือทอดยอด มีลักษณะคงที่ ฝักมี

ขนาดและรสดี จำนวน 9 สายพันธุ์ ได้เสนอ

ขอรับรองพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จำนวน 1 สายพันธุ์ให้ชื่อว่าพันธุ์ สุรนารี 1 ได้

ผลิตเป็นการค้าโดยฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารีมาจนถึงปัจจุบัน ในปี 2542 พันธุ์สุรนารี 1 

มีลักษณะปรวนแปรไปจากเดิม คือ ฝักสั้นลง มี

การเลื้อยและแตกแขนงดา้นขา้ง จงึเขา้ใจวา่ พนัธุ์

สุรนารี 1 ยังไม่เป็นพันธุ์แท้ที่สมบูรณ์ จึงทำการ

คัดเลือกใหม่โดยใช้สภาพแวดล้อมต่างๆ กัน คือ     

คัดเลือกในทอ้งที่ต่างๆ และในสภาพร่มเงาระดับ

ต่างๆ เพื่อคัดเลือกพันธุ ์ ที่สามารถใช้ปลูกใน

กระถางไว้ใกล้อาคารหรือในบริเวณที่มีแสงน้อย 

ในขณะเดียวกันก็ทำการผสมกับถั่วฝักยาว ถั่วพุ่ม

ฝักสดบางพันธุ์เพื่อลดอาการเลื้อย และเพิ่มความ

ยาวของฝัก โดยวิธีการดังนี้ 

(1)การผสมระหวา่งพนัธุ์ทำการผสมระหวา่ง  

พันธุ์สุรนารี 1 กับพันธุ์สูงเนิน และพันธุ์สุรนารี 1 

กับพันธุ์ครบุรี แล้วทำการคัดเลือกในช่วงกา้วหนา้

เพื่อหาพันธุ์ที่มีฝักยาวกว่าเดิม (ชื่อพันธุ์ถั่วพุ่ม    

ฝกัสดเปน็ชือ่สมมตุ ิเจา้ของพนัธุ ์ตอ้งการปดิบงัชือ่) 
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ไพศาล  เหล่าสุวรรณ 

ตารางที่1ลักษณะปรากฏบางประการของถั่วฝักยาวพุ่มพันธุ์สุรนารี1

ลักษณะ

1. อายุ 

     -  ถึงวันออกดอก 35  วัน 

     -  ถึงวันเก็บเกี่ยวฝักสุดท้าย 210  วัน 

2. ความสูง 40-70 ซม. 

3. ความยาวฝัก 30-35 ซม. 

4. ผลผลิต 1,500-2,500 กก./ไร่ 

5. ขนาดฝัก 20-26 ฝัก/กก. 

6. คุณภาพบริโภคของฝัก กรอบ-หวาน 

7. สีเมล็ด ดำ 

รูปที่1  แสดงขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวพุ่ม



สุรนารี  1 (SR-1) 

SR-1  x สูงเนิน      SR-1 x ครบุร ี

BC (SR-1) 
 

คัดเลือก 

แล้วผสมกลับไปยัง SR-1 

คัดเลือก 

แบบมีสายประวัต ิ

ปี 2551 

BC (SR-1) 

 ผสมภายในกลุ่ม 

และระหว่างกลุ่ม 

ผสมภายในกลุ่ม 

และระหว่างกลุ่ม 

คัดเลือก 

คัดเลือก 

ถั่วฝักยาว x ถั่วพุ่ม 

มข. 25    

มข. 25 x  KVC-7 

ปี 2520 

ปี 2542 

ก่อนปี 2520 

ปี 2551 
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 (2)ผสมกลับไปยังพันธุ ์สุรนารี1 เพื่อ

ให้มีคุณภาพการบริโภค ลักษณะสีและผิวของฝัก

ใกล้เคียงกับพันธุ์สุรนารี 1 จึงผสมบางสายพันธุ์

กลับไปยังพันธุ์สุรนารี 1 สายพันธุ์ละ 2-3 ครั้ง 

แต่ละครั้งทำการคัดเลือกให้ได้ลักษณะตรงตาม

ความต้องการ 

 (3) ผสมระหว่างสายพันธุ์พี่น้องเพื่อเพิ่ม
ความยาวของฝักได้ตั้งสมมุติฐานไว้ว่า แม้เป็นสาย

พันธุ์พีน่อ้ง แตย่นีควบคมุความยาวฝกัเปน็ยนีคนละ

คู ่ จึงทำการผสมระหว่างกันเองของสายพันธุ์ที่  

คัดเลือกจากข้อ 2 เพื่อเพิ่มความยาวของฝัก 


ผลการทดลองและวิจารณ์

การปรับปรุงพันธุ ์ถั่วฝักยาวพุ่มพันธุ ์
สุรนารี1

นำลูกผสมระหว่างถั่วฝักยาวไร้ค้างพันธุ์  

มข.25 กับพันธุ์ KVC-7 มาทำการผสมตัวเอง  

พบว่า ลูกที่ได้มีทั้งพวกเลื้อยและไม่เลื้อยทำการ

คัดเลือกไว้เฉพาะพวกที่ไม่เลื้อย แต่เมื่อนำไปปลูก

ก็อาจได้ลูกที่มีอาการเลื้อยอีก แสดงให้เห็นว่า การ

เลื้อยของถั่วน่าจะควบคุมโดยยีนด้อยหลายคู่   

บางคูข่ม่ไวโ้ดยยนีขม่ เมือ่ผสมตวัเองอยา่งตอ่เนือ่ง

ยีนด้อยก็แสดงอาการออกมา จึงทำให้เกิดอาการ

เลือ้ย ตอ้งคดัเลอืกวนเวยีนเปน็เวลาถงึ 18 ป ี ปลูก

ปีละ 2-3 ครั้ง ได้สายพันธุ์มา 9 สายพันธุ์ คือ 

PL-1,…,PL-9 ได้นำสายพันธุ์ PL-1 ไปขอรับรอง

พันธุ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในปี 2540 

เพื่อผลิตเป็นการค้า ได้ชื่อพันธุ์ว่า “สุรนาร ี 1” 

พันธุ์ดังกล่าวนี้มีลักษณะดังแสดง ในตารางที่ 1 

ถั่วพันธุ์สุรนารี 1 สูงประมาณ 40-70 ซม. ฝักโต 

ยาวประมาณ 30-35 ซม. มอีายถุงึเกบ็เกีย่วครัง้แรก 

ประมาณ 55 วนั ทนแลง้ ฝกัมสีเีขยีวออ่น ผวิเนยีน 

ละเอยีด เรยีบ เนือ้กรอบ มรีสหวานเลก็นอ้ย ทำให้

ชวนบริโภค เมล็ดมีสีดำ ถ้ามีการใส่ปุ๋ยเสมอๆ 

และไม่ขาดความชื้นสามารถเก็บเกี่ยวได้ 4-7 ครั้ง 

ถ้าปลูกในดินร่วน ได้รับความชื้นพอควร อาจเก็บ

เกี่ยวได้มากกว่า 10 ครั้ง จากการบันทึกข้อมูล มี

ต้นหนึ่งปลูกในฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี   

สรุนาร ีตลอดฤดปูลกูเกอืบ 1 ป ีสามารถเก็บฝักได้ 

14 ครั้ง ได้น้ำหนักรวมกว่า 5 กิโลกรัมต่อต้น คือ

เมื่อกิ่งและแขนงเก่าตาย เพราะอายุมากขึ้นก็จะมี

การแตกแขนงใหม่ๆ ออกมาตลอดเวลา 


การปรับปรุงพันธุ ์ต่อเนื่องจากพันธุ ์

สุรนารี1
เนื่องจากพันธุ์สุรนารี 1 ให้ความยาวฝัก

ประมาณ 30-35 ซม. นับว่าสั้น ผู้บริโภคไม่ค่อย

ยอมรบั จงึทำการปรบัปรงุความยาวของฝกั โดยนำ

ไปผสมกบัถัว่พุม่ฝกัสดพนัธุส์งูเนนิ และพนัธุค์รบรีุ 

ในการผสมแยกเปน็ 2 สาย แตล่ะสายเมือ่ผสมแลว้

ก็นำไปผสมตัวเอง 2 ครั้ง แล้วคัดเลือกสายพันธุ์ที่

ฝกัยาวโดยวธิคีดัเลอืกสายพนัธุ ์4 ครัง้ ผสมกลบัไป

ยงัพนัธุส์รุนาร ี1 จำนวน 2-3 ครัง้ เพือ่ใหไ้ดล้กูทีม่ี

ลักษณะและรสใกล้เคียงพันธุ์สุรนารี 1 แล้วนำ

ลูกผสมกลับที่ฝักยาวของแต่ละสายไปผสมกันเอง 

และผสมระหว่างกลุ่ม เพื่อเป็นการสะสมยีนของ

ลักษณะความยาวของฝัก (pyramid breeding) 

ปรากฏว่าวิธีการนี้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ   

พบว่ามีบางสายพันธุ์ให้ความยาวฝักถึง 60 ซม. 

(รูปที่ 3 (5)) ขณะนี้อยู่ในระยะดำเนินการคัดเลือก

ขัน้สดุทา้ยเพือ่นำพนัธุอ์อกสูก่ารผลติเพือ่การคา้ตอ่ไป 


กิตติกรรมประกาศ

ถั่วฝักยาวพุ่มนับเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก 

การวจิยันีเ้ปน็โครงการสว่นตวั ไมไ่ดร้บัทนุสนบัสนนุ

การวจิยัใดๆ ผูว้จิยัขอขอบคณุ รศ.ดร.สนทิ ลวดทอง 

อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้มอบเมลด็

พันธุ์ให้บางส่วน และให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง 
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รูปที่2(1)แปลงคัดเลือกถั่วฝักยาวพุ่มที่ให้แสง70เปอร์เซ็นต์เพื่อคัดเลือกต้นที่ไม่เลื้อย(2)นำต้นที่คัดเลือก

 แล้วมาปลูกขยายพันธุ์และคัดเลือกในแปลง(3)นำสายพันธุ์ที่คัดเลือกแล้วมาขยายพันธุ์เพื่อผลิตเป็น

 การคา้(4)เมลด็พนัธุส์รุนารี1เตรยีมบรรจซุองจำหนา่ย(5,6)การปลกูพนัธุส์รุนารี1ในทีค่อ่นขา้งรม่



(1) (2)

(3) (4)

(5) (6)
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รูปที่3(1)ฝักของพันธุ์สุรนารี1(2)ปรับปรุงเพิ่มความยาวฝักโดยผสมกับถั่วฝักยาวธรรมดาแต่ไมป่ระสบ

 ความสำเรจ็(3)ลกูผสมกบัพนัธุส์งูเนนิปลกูในแปลงใหญเ่พือ่คดัเลอืกตน้ทีต่อ้งการ(4)พันธุ์ใหม่ๆฝักยาว

 และดก(5)บางสายพันธุ์ให้ฝักยาว60ซม(6)พันธุ์ใหม่ที่ฝักยาวกว่า40ซม.และมีคุณภาพเหมือน

 พันธุ์สุรนารี1

(1) (2)

(3) (4)

(5) (6)
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ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรไทยไปสู่ตลาด

เวียดนามเพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ในการส่งออก
ImpedimentalFactorsinExportingThaiAgriculturalMachineriestoVietnam
ทนิตาเหลือบแล1และสุรนาทขมะณะรงค์2

ThanitaLuablaeandSuranartKhamanarong

บทความวิจัย

1 บัณฑิต, 2 รองศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 

บทคัดย่อ
ประเทศเวียดนามถือเป็นประเทศที่มีกำลังการผลิตข้าวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จึงเป็นอีกช่องทาง เพื่อขยาย

กำลังการส่งออกซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศเวียดนามไม่สูง การวิจัยครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรไทยไปสู่เวียดนามอันนำไป

สู่การกำหนดกลยุทธ์ในการส่งออก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการส่ง

ออกเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยโดยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึกและพนักงานในสถานประกอบการไทยที่ทำการส่ง

ออกเครื่องจักรกลการเกษตร โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 200 ราย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค

หลักคือความไม่แน่นอนของกฎระเบียบ ข้อจำกัด กฎเกณฑ์ภายในประเทศ รองลงมาคือ สภาพภูมิประเทศ

ปัญหาทางด้านการขนส่งสินค้าความไม่พร้อมของผู้บริโภคการพัฒนาศักยภาพเครื่องจักรกลการเกษตรรวมถึง

คู่แข่งขัน ในระดับพนักงานให้ความสำคัญทางด้านปัจจัยทางด้านกระบวนการผลิต การวิจัยและพัฒนา

เครื่องจักรกลการเกษตรและการศึกษาสภาพภูมิประเทศจริงก่อนผลิตเป็นปัจจัยหลักโดยมีความสัมพันธ์กับการ

กำหนดกลยุทธ์อย่างมีนัยสำคัญดังนี้ (Pearson’s R = 0.312* และ R = 0.210 ที่ P = 0.05) กลยุทธ์ที่

ผู้ประกอบการไทยจะเข้าไปทำตลาดคือ การร่วมทุน เพื่อมีแหล่งกระจายสินค้าซึ่งโดยเครื่องจักรกลการเกษตรที่

จะส่งออกมุ่งเน้นไปที่เครื่องจักรกลการเกษตรที่มีขนาดไม่ใหญ่ ราคาไม่สูง รวมถึงทำการส่งเสริมการขายหลัง

ฤดูกาลเก็บเกี่ยว

คำสำคัญ:เวียดนาม, เครื่องจักรกลการเกษตร, กลยุทธ์การส่งออก 
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Abstract
TheSocialistRepublicofVietnamhasbeenincreasingtheproductioncapacityofricebysteppingto
beoneoftheworld’stopricesuppliers.Thisopportunitycanbeconsideredasanotherchannelfor
entrepreneurs who have competencies in exporting agricultural machineries from Thailand into
VietnammarketasthewaytomagnifythepresentmediocreexportvolumeofThaientrepreneurs.
This research is to study impedimental factors in Thai agricultural machinery exportation to
Vietnamandself-adjustmentofThaientrepreneursdealingwithmachineryexportation.Thesample
data was collected from potential entrepreneurs in exporting agricultural machineries by the in-
depth interviewwith200employeesexportingcompanybyquestionnairetechnique.Theresearch
revealsthattheprincipleobstructivefactorsaretheuncertaintyofrules,restrictionsandregulations
in the country, affordability and geographical matters, including competitors by employees The
researchrevealsthatResearchandDevelopmentofThaiAgriculturalMachineriesandstudyofthe
realgeographicalmattersfirstthathaverelationwithstrategyofExporting(Pearson’sR=0.312*
andR=0.210atp-value<0.05)thatfactormakedifficultiesofgettingintotheVietnammarket.
Accordingly,everyentrepreneurshouldstudyintensivelyaboutjoint-venturerulesandregulations
inordertoinvesttheirmoneywithVietnameseenterprisersabouthowtodeveloptheeffectiveness
ofThaimachineriestobemorecompetitiveintheworldregionalmarket.

Keywords:Vietnam, agricultural machinery, strategy of exporting 
 

บทนำ
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ยังต้องพึ่งพา

ภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก ดังนั้นปัจจัยสำคัญที่ก่อ

ให้ เกิดผลิตผลทางการเกษตร คือ เครื่องมือ

เครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งปัจจุบันได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อลดการทำงานของ

เกษตรกร เป็นการเพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตร ช่วย

ในเรื่องของกระบวนการเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีจะถูกนำมาใช้ในการเพิ่ม

ผลผลิตให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และได้มีการวิจัย

พัฒนาเครื่องจักรกลมากขึ้น (สุพรชัย มั่งมีสิทธิ์, 

2551) 

การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

การเกษตร เป็นหนึ่งในโครงการภายในแผน

ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทย เพื่อทดแทนการนำเข้าและสามารถ

สนับสนุนการผลิตภาคเกษตรกรรมของประเทศ 

โดยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมกับ

การใชง้านในประเทศไทย ซึง่ในอนาคตจะสามารถ 

พัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำการส่งออกเครื่องจักรกล

ในภมูภิาคอาเซยีน และขยายตวัสูภ่มูภิาคอืน่ๆ ตอ่ไป 

(สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2550) ใน

ปจัจบุนัมผีูป้ระกอบการไทยไดพ้ฒันาเครือ่งจกัรกล

การเกษตร จนสามารถส่งออกไปยังตา่งประเทศได ้

เครื่องจักรกลการเกษตรที่ผู้ประกอบการไทยม ี 

ความสามารถในการผลิต และมีคุณภาพดีได้แก่ 

เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์เบนซิน รถไถเดินตาม 

และเครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง ส่วนความต้องการ

ตลาดปรากฏวา่รถแทรกเตอรแ์ละเครือ่งเกีย่วนวดขา้ว

มีแนวโน้มเติบโตในเกณฑ์ดีทั้งตลาดในประเทศ

และตลาดต่างประเทศ  

ถงึแมผู้ป้ระกอบการเครือ่งจกัรกลการเกษตร

ที่มีศักยภาพของไทย มีแนวโน้มในการขยายฐาน

การผลิตเพื่อการส่งออกสูงขึ้น แต่มีเพียงไม่กี่รายที่

สามารถส่งออกไปยังประเทศเวียดนามได้ จะเห็น

ได้ว่าในปัจจุบันการค้าระหว่างไทยกับเวียดนามมี

แนวโนม้วา่ไทยกำลงัไดเ้ปรยีบดลุการคา้กบัเวยีดนาม 



127
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตร

ทนิตา  เหลือบแล และ สุรนาท  ขมะณะรงค์ 

ลดลง หากละเลยไม่เร่งกระตุ้นการส่งออกไปยัง

ตลาดแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ไทยต้อง

ตกอยู่ในฐานะขาดดุลการค้ากับเวียดนาม จึงไม่

ควรมองขา้มตลาดเพือ่นบา้นใกลช้ดิ เชน่ เวยีดนาม

ที่เป็นแหล่งรายได้ให้กับไทยปีละเกือบ 1,000 

ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ แหง่นี ้(สนุรีตัน ์บวันำพร, 2547) 

สืบเนื่องมาจากมีปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรค

อยู่หลายประการ อีกทั้งการค้าขายในประเทศ

เวียดนามไม่ได้เป็นไปตามกลไกการค้าในระบบ

สากล ลักษณะการค้าของเวียดนามจะมีนโยบาย

ภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรูปแบบการค้าใน

ระบบสังคมนิยม (Draft, 1996) ถึงแม้ประเทศ

เวียดนามจะเข้าเป็นสมาชิก WTO เพื่อก้าวไปสู่

การค้าบนเวทีโลก แต่ปัจจุบันเวียดนามกำลังอยู่ใน

ช่วงปรับเปลี่ยนทั้งนโยบายและรูปแบบการค้า 

เพื่อความเป็นสากลยิ่งขึ้น 

 

อีกทั้งผู้ประกอบการไทยยังได้รับผลกระทบ

กับสภาวการณ์แข่งขัน จีนถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญ

ของไทยในการส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตร 

เพราะเวียดนามมีภูมิประเทศติดกับประเทศจีน 

โดยปัจจุบันจีนเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่มีมูลค่า

การส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรมากที่สุดของ

โลก และถ้าจะพิจารณาเฉพาะประเทศในเอเชีย

แล้วจีนนั้นอยู่ในอันดับหนึ่งของประเทศที่ส่งออก

เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร

ของจีนเริ่มแย่งชิงสัดส่วนในตลาดโลกได้มากขึ้น 

(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2548) สาธารณรัฐประชาชน

จีนยังคงมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการส่ง

ออกเฉลี่ยที่เหนือกว่าประเทศไทย อย่างไรก็ตาม

ประเทศไทยยังคงมีความได้เปรียบเชิงแข่งขันบาง

ประการ ได้แก่ ด้านปัจจัยการผลิตที่มีราคาถูกกว่า 

มีกฎหมายแรงงานที่เอื้อต่อการจ้างงานมากกว่า มี

โครงสร้างบริษัทที่ปรับตัวต่อสภาวะตลาดได้ง่าย 

กว่าและคุณภาพสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ 

ใช้ในตลาดอินโดจีนมากกว่าคือรถไถเดินตาม 

(ปารฉิตัถ ์ อศัวราชนัย,์ 2549) ปัจจัยในด้านการได้

เปรียบในการแข่งขันดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการ

ไทยมีโอกาสส่งสินค้าประเภทนี้ไปจัดจำหน่ายยัง

เวียดนามได้ อีกทั้งปัจจุบันผู้ประกอบการใน

เวียดนาม ประสบปัญหาเรื่องแหล่งเงินทุน นัก-

ลงทุนเวียดนามได้แต่พึ่งอาศัยเงินทุนของตน 

ครอบครัวและเพื่อนฝูงเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม

ปัจจุบันการพึ่งพาเงินทุนจากครอบครัวและเพื่อน

ไมไ่ดล้ดลงมาเลยเพราะความลำเอยีงตอ่การใหเ้ครดติ

เงนิกูร้ะหวา่งกจิการรฐัและเอกชน (Nguyen, 2003) 

 

ถึงแม้ประเทศเวียดนามจะมีอัตราการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจสูง แต่ผู้ประกอบการรายย่อย

ของเวียดนามยังคงมีความต้องการการร่วมทุนจาก

นักลงทุนในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก สืบ

เนื่องจากปัญหาการกู้ยืมเงิน ปัจจุบันปัจจัยที่ส่งผล

ต่อความล้มเหลวและความสำเร็จต่อการดำเนิน

กิจการของคนเวียดนามพบว่า ปัจจัยที่มีความ

สำคัญที่สุด คือ เงินทุน โดยมีจำนวนผู้ให้ความ

สำคัญเกี่ยวกับเงินทุน ร้อยละ 62 ส่วนปัจจัยอื่นๆ 

ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการรองลงมา 

ได้แก่ ประสบการณ์ ทักษะ การดำเนินกิจการ 

ระดับการศึกษาและโอกาสที่จะได้รับ (Turner and 

Nguyen, 2005) เมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่าหากผู้

ประกอบการไทยสามารถศึกษาปัจจั ยที่ เป็น

อุปสรรคต่างๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกของผู้ประกอบการไทยรวมถึงวิธีการเข้า

ตลาดและการร่วมทุนดังกล่าว แล้วนำมาใช้เป็น

แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ในการเข้าตลาด

อย่างเหมาะสมนั้น ประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็น

ตลาดใหมใ่นอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลการเกษตรที่

น่าสนใจของผู้ประกอบการไทย 
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและ

เชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าจาก

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา และ

วิธีการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง เป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ

ในการสง่ออกเครือ่งจกัรกลของไทย จำนวน 5 ราย 

ทีข่ึน้ทะเบยีนไวก้บักรมการสง่ออก กระทรวงพาณชิย์ 

และระดับพนักงานจากสถานประกอบการที่ส่ง

ออกเครื่องจักรกลการเกษตรจำนวน 200 ราย โดย

ใช้แบบสอบถาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกเครื่องจักรกล

การเกษตรไทยไปจำหน่ายยังประเทศเวยีดนาม นำ

ไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ในการส่งออก ข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์ และเก็บแบบสอบถามมาแยกกลุ่ม

จัดเป็นหมวดหมู่ แล้วทำการวิเคราะห์ตีความ

ข้อมูลต่างๆ โดยสถิติที่ใช้อธิบายความคิดเห็น

ระดับพนักงานเชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่า 

Pearson’s R แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลในการสัมภาษณ์
เชิงลึกของผู้ประกอบการไทย

  ส่วนที่ 1.1 ข้อมูลของผู้ประกอบการ  

ประกอบด้วย ผู้ส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรไป

ยังประเทศเวียดนาม 1 ราย และผู้ส่ งออก

เครื่องจักรกลการเกษตรที่ยังไม่ได้ส่งออกไปยัง

ประเทศเวียดนาม 4 ราย 

  ส่วนที่ 1.2 ปัจจัยที่ เป็นอุปสรรคใน

การส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรไปยังประเทศ

เวียดนาม ได้แก่ ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน 

  ส่วนที่ 1.3 การทำตลาดของผู้ส่งออก

เครือ่งจกัรกลการเกษตรทีส่ามารถสง่เขา้ไปจำหนา่ย

ในประเทศเวียดนาม 
 

ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลจากการกรอกแบบ
สอบถามระดับพนักงาน

  ส่วนที่ 2.1 ข้ อมู ลที่ เ กี่ ย ว เนื่ อ งกั บ   

พนักงานและประเภทเครื่องจักรกลการเกษตรใน

ความรับผิดชอบ 

  ส่วนที่ 2.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

การกำหนดกลยุทธ์ในการส่งออก ได้แก่ ปัจจัย

ทางการตลาด ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องจักรกล

การเกษตร ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิต 

และปัจจัยเสริมที่เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

  ส่วนที่ 2.3 คำถามปลายเปิด เพื่อจะ

ได้ทราบถึงตลาดส่งออกปัจจุบันของเครื่องจักรกล

การเกษตรของไทยและแนวโน้มตลาดใหม่ที่สนใจ

จะเข้าไปจัดจำหน่ายรวมถึงการประเมินคู่แข่งขัน

ในมุมมองของพนักงาน 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1.ขอ้มลูของผูป้ระกอบการและพนกังาน
 1.1ข้อมูลของผู้ประกอบการ
  ผู้ส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรไปยัง

ประเทศเวียดนาม จากการศึกษาพบว่า กิจการมีรูป

แบบลักษณะเป็นบริษัทจำกัด มีพนักงานทั้งหมด 

800 คน ซึ่งมีความพร้อมต่อการดำเนินธุรกิจใน

ลักษณะการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ และจำนวนเงิน

ลงทนุสงู ผลติเครือ่งจกัรกลการเกษตรหลายประเภท 

ได้แก่ เครื่องยนต์ดีเซล รถไถนั่งขับ รถไถเดินตาม 

แทรกเตอร์ รถขุด รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา และ

อะไหล่ และมีตัวแทนจำหน่ายรวมทั้งศูนย์บริการ

หลังการขายทั่วประเทศ ทั้งยังมีศักยภาพในการ 

ส่งออกไปยังต่างประเทศ ได้มีการขยายตลาดออก

ไปยังประเทศอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งประเทศใน

เอเชีย และกลุ่มประเทศในแอฟริกา ในประเทศ

เวียดนาม มีศูนย์กระจายสินค้า 1 แห่ง และมีผู้

แทนจำหน่าย 11 ราย 
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ทนิตา  เหลือบแล และ สุรนาท  ขมะณะรงค์ 

ผู้ส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรที่ยังไม่ได้

ทำการส่งออกไปประเทศเวียดนาม  จากการศึกษา

พบว่า กิจการมีรูปแบบลักษณะเป็นบริษัทจำกัด มี

พนักงานทั้งหมด 200-300 คน มีจำนวนเงินลงทุน

สูง ลักษณะกิจการมีขนาดใหญ่ ผลิตและจัด

จำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของตนเอง 2 ราย ผลิต

โดยใช้ตราสินค้าของต่างประเทศ 1 ราย และผลิต

ตามการสั่งซื้อ 1 ราย โดยเป็นลักษณะการผลิต

เครื่องจักรกลการเกษตรที่มีขนาดใหญ่เพียงชนิด

เดียวเป็นสินค้าหลัก นอกนั้นเป็นการผลิตอุปกรณ์

ที่ใช้ในการประกอบการใช้งานของเครื่องจักรกล

การเกษตรชนิดใหญ่ ได้แก่ เครื่องเกี่ยวนวดข้าว 

รถแทรกเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อะไหล่ มีตัวแทน

จำหน่ายไม่กี่แห่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

โดยเครื่องจักรกลการเกษตรที่ส่งออกส่วน

ใหญ่เป็นเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ในการทำนา 

หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตจากข้าวเป็นหลัก 

 1.2ข้อมูลของพนักงาน
 พนกังานเพศชาย จำนวน 116 คน หญงิ 84 คน 

เปน็พนกังานทีม่คีวามรูค้วามชำนาญ ในสายการผลติ 

และการสง่ออก โดยเปน็พนกังานจากบรษิทัทีท่ำการ

สง่ออกไปยงัประเทศเวยีดนาม 100 คน และพนกั-

งานจากบริษัทส่งออกที่ยังไม่ได้ทำการส่งออกไป

ยงัประเทศเวยีดนาม 100 ราย ประเภทเครือ่งจกัรกล

การเกษตรที่มีส่วนในความรับผิดชอบ อะไหล่ 

ร้อยละ 27.93 รถแทรกเตอร์ ร้อยละ 20.45     

รถเกี่ยวนวดข้าว ร้อยละ 15.21 เครื่องยนต์ดีเซล/

เบนซิน ร้อยละ 11.47 อุปกรณ์ต่อพ่วงรถ

แทรกเตอร ์ ร้อยละ 9.48 รถไถเดินตามร้อยละ 

8.98 อุปกรณ์ต่อพ่วงรถเกี่ยวนวดข้าว ร้อยละ 3.74 

และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องสีข้าว ร้อยละ 2.74 


2. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการส่งออก

เครือ่งจักรกลการเกษตรไปยังประเทศเวียดนาม


 2.1ปัจจัยภายนอกได้แก่
  (1) กฎระเบียบข้อบังคับภายในประเทศ

เวียดนาม 

ผู้ประกอบการทั้ง 5 รายไม่มั่นใจในกฎ

ระเบียบ ข้อบังคับภายในประเทศเวียดนามอกีทัง้ยงั

มคีวามเสีย่งทีซ่บัซอ้น เชน่ อตัราแลกเปลีย่นเงินตรา

ระหว่างประเทศ สังคมและการเมืองเพราะ

ประเทศเวียดนามยังไม่เปิดกว้างให้นักลงทุนเข้าไป

หาช่องทางการจัดจำหน่ายได้เอง ต้องทำโดยการ

ร่วมทุน หรือไม่ก็เข้าไปเปิดโรงงานเป็นฐานการ

ผลิตในประเทศเท่านั้น โดยอำนาจตัดสินใจในการ

ดำเนินกิจการจะเป็นของผู้ประกอบการของทาง

เวยีดนามเป็นหลัก ปัญหาในการติดต่อสื่อสารใน

ระดับล่างนั้น กรณีที่จะติดต่อขอดูพื้นที่นาของ

เกษตรกร ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถเข้าไปถึง

ตัวเกษตรกรโดยตรงได้เลย ต้องตดิตอ่ผา่นตวัแทน 

ในระดับอำเภอ ซึ่ง เป็นคนพื้นที่ของประเทศ

เวียดนาม ในกรณีที่ไม่มีตัวแทนจำหน่ายภายใน

ประเทศ โดยภาครัฐจะเข้ามาแทรกแซง เป็น

ตัวกลางคอยประสานงานให ้ ทำให้ผู้ประกอบการ

รู้สึกถึงความยุ่ งยากในการเข้ามาทำธุรกิจใน

ประเทศเวียดนาม ปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ

ความไม่แน่นอนของกฎหมายภายในประเทศ รวม

ถึงความไม่มั่นใจในตัวผู้ที่จะมาร่วมทุนในประเทศ

เวียดนาม ทำให้ผู้ประกอบการไทยขาดความมั่นใจ

ที่จะเข้ามาลงทุน เนื่องจากประเทศเวียดนามยังมี 

ขอ้จำกดัในการคา้ สง่ผลใหช้อ่งทางการจดัจำหนา่ย

ของเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศเวียดนาม

ของไทยแคบลงไปด้วย ยากที่เข้าไปทำตลาด แต่

การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนและดับเบิลยูทีโอ 

(WTO) ของเวียดนาม เวียดนามจะต้องลดภาษี

และอุปสรรคทางการค้าการลงทุนตามพันธกรณีที่

ให้ไว้แก่สมาชิกอาเซียนและดับเบิลยูทีโอ (WTO) 

รวมทั้งไทย ซึ่งในอนาคตไทยอาจจะมีข้อไดเ้ปรยีบ 
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เพิ่มขึ้นในเรื่องช่องทางในการส่งเครื่องจักรกล

การเกษตรเขา้ไปจดัจำหนา่ย แตท่ัง้นีผู้ป้ระกอบการ

ไทยต้องศึกษานโยบายภาครัฐของเวียดนามเป็น

อย่างดี เพราะเวียดนามกำลังอยู่ในช่วงของการ

เปลี่ยนแปลงบทบาทในเวทีการค้าระหว่างประเทศ 

  (2) กำลังซื้อของผู้บริโภค 

  เนื่องจากเครื่องจักรกลการเกษตรทั้ง 5 

ราย เป็นเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีขนาดใหญ่

ลูกค้าจึงเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง ถึงแม้

รัฐบาลเวียดนามได้ใช้มาตรการกำหนดโควตาการ

สง่ออกขา้วมาได ้2 ป ีมผีลทำใหร้าคาขา้ว (ตน้เดอืน

พฤษภาคม 2551) ที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ

โขง โดยเฉลี่ยยังมีราคาสูงมาก อยู่ที่ 7,200-7,500 

ด่องต่อกิโลกรัม แต่ที่ผ่านมาราคาข้าวค่อนข้างต่ำ 

ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีกำลังซื้อเครื่องจักร

กลการเกษตรที่มีขนาดใหญ่ อย่างสินค้าที่ผู้

ประกอบการไทยใช้ส่งออก เช่น รถเกี่ยวนวดข้าว 

รถแทรกเตอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่มีราคาสูง มี

เพียงกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมซื้อไว้รับจ้างผลิตรวมทั้ง

เก็บเกี่ยว ในอนาคตภาครัฐมีนโยบายขยายพื้นที่

เพาะปลูกข้าว อาจทำให้เกษตรกรมีความต้องการ

บริโภคเครื่องจักรกลการเกษตรสูงขึ้น มุมมองของ

พนักงานในการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่พบว่า 

การศึกษากำลังซื้อของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับ

การกำหนดกลยุทธ์อย่างมีนัยสำคัญ (Pearson’s R 

= 0.224* ที่ค่า P =≤ 0.05) 

  (3) สภาพภูมิประเทศในการทำนาของ

ประเทศเวียดนาม 

  ผู้ประกอบการ 2 ใน 5 มีปัญหากับ

เรื่องสภาพภูมิประเทศในการทำนาของประเทศ

เวียดนาม โดยประเทศเวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูก

ข้าวถึง 4 ใน 5 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดหรือ

ประมาณกว่า 7 ล้านเฮกแตร์ พื้นที่ที่สำคัญได้แก่ 

บริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เป็นพื้นที่    

ที่ผู้ประกอบการของไทยเข้าไปทำการสำรวจ เพื่อ

ศึกษาสภาพภูมิประเทศในส่วนนี้ ในการมาปรับ

การออกแบบเครื่องจักรกลการเกษตร ให้สามารถ

ใช้งานจริงได้ พื้นที่แถบนี้เป็นลักษณะที่ราบลุ่ม

คล้ายพื้นที่ในภาคกลางของประเทศไทย พันธุ์ข้าว

ที่ใช้เพาะปลูกมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย 

ปัญหาของพื้นที่ ลั กษณะนี้ คื อ เครื่ อ งจักรกล

การเกษตรจะจมโคลน ไม่สามารถใช้งานได้อย่าง

คล่องตัว ต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างล้อ

กันจมเพื่อป้องกันการจมโคลน อีกทั้งอุปกรณ์ต่อ

พ่วงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เช่นนี้ อย่างจอบ

หมุน มีราคาสูงและมีขนาดใหญ่ ประกอบกับ

เครื่องจักรกลการเกษตรของผู้ประกอบการไทยมี

ขนาดใหญอ่ยูแ่ลว้ การขนยา้ยจงึมคีวามลำบาก อกี- 

ทั้ง ต้องรอฤดูกาลน้ำขึ้น น้ำลง ในการขนย้าย อัน

เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยไม่

นิยมส่งเครื่องเกี่ยวนวดข้าวมาทำการตลาดในพื้นที่

แถบนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ใน

มุมมองของพนักงานในเรื่องปัจจัยในส่วนของ

กระบวนการผลิตพบว่า การวิจัยและพัฒนา

เครื่องจักรกลการเกษตรและการศึกษาสภาพพื้นที่

เพาะปลูกจริงที่มีความสัมพันธ์กับการกำหนด

กลยุทธ์ในการส่งออกอย่างมีนัยสำคัญ (Pearson’s 

R = 0.312* และ R = 0.210 ทีค่า่ ≤0.05 ตามลำดบั) 

เพราะหากจะนำเข้ามาจำหน่ายจริงๆ จะต้องมีการ

ปรับโครงสร้างของเครื่องจักรกลให้เหมาะสมซึ่ง

ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง   

  (4) ระบบขนส่งภายในประเทศ 

  ผู้ประกอบการ 2 ใน 5 ราย ผลิตเครื่อง

เกี่ยวนวดข้าว ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้รถขนาด

ใหญ่ในการขนย้าย ระบบขนส่งภายในประเทศ

เวียดนามจึงเป็นปัญหาและอุปสรรค บริเวณพื้นที่

สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงทางภาคใต้และบริเวณ

พื้นที่สามเหลี่ยม ปากแม่น้ำแดงทางภาคเหนือ 
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ทนิตา  เหลือบแล และ สุรนาท  ขมะณะรงค์ 

ถนนที่ใช้เดินทางยังไม่เพียงพอ อีกทั้งถนนส่วน 

ใหญ่ที่อยู่นอกเมืองใหญ่ๆ มีลักษณะเป็นหลุม บ่อ 

เป็ นอุ ปสรรคในการขนย้ า ย เ ครื่ อ ง จั ก รกล

การเกษตรที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับการ

ศึกษาความสัมพันธ์ในมุมมองของพนักงานใน

เรื่องปัจจัยเสริมที่เพิ่มศักยภาพในกรณีที่มีความ

สำคัญต่อแนวโน้มการส่งออกที่พบว่า ในมุมมอง

พนักงานพบว่า การขนส่งลำเลียงสินค้ามีความ

สัมพันธ์กับการกำหนดกลยุทธ์ในการส่งออกอย่าง

มนียัสำคญั (Pearson’s R = 0.173* ทีค่า่ P = 0.05) 

  (5) ความพร้อมของผู้บริโภค 

  ผู้ประกอบการ 1 ใน 5 ราย มองว่า ผู้-

บริโภคในประเทศเวียดนามยังไม่มีความพร้อมใน

การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของผู้ประกอบการ

ไทย ซึ่งส่วนใหญ่วิธีการเพาะปลูกและการเกี่ยว

ขา้วของเกษตรกร คอืการใชก้ำลงัแรงงานคนเปน็หลกั 

ปจัจบุนัเครือ่งจกัรกล การเกษตรขนาดเลก็ ประเภท

รถไถนาเดินตามเริ่มเข้ามามีบทบาทในการเพาะ

ปลูก เนื่องจากเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก

ไม่มีความยุ่งยากในการใช้งาน ง่ายต่อการบำรุง

ดูแลรักษา มีเพียงเกษตรกรไม่กี่รายทีม่คีวามพรอ้ม

ในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่มีขนาดใหญ่   

ผู้บริโภคในกลุ่มนี้คือ ผู้ที่ซื้อไปเพื่อการรับจ้าง 

2.2ปัจจัยภายในได้แก่
  (1) ศกัยภาพของเครือ่งจกัรกลการเกษตร 

  เนื่องจากประเทศไทย เครื่องจักรกล

การเกษตรเข้ามามีบทบาทกับเกษตรกรมาเป็นเวลา

นาน เป็นลักษณะการนำเข้าเพื่อจัดจำหน่าย มีผู้

ประกอบการเพียงไม่กี่รายที่ทำการผลิตภายใน

ประเทศ ลกัษณะการพฒันาเครือ่งจกัรกลการเกษตร

จะเป็นการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ใน

ประเทศไทยมากกว่าการส่งออก โดยลักษณะของ

เครื่องจักรกลการเกษตรของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

5 ราย เป็นเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีขนาดใหญ่ 
 

มีศักยภาพพอที่จะส่งออก รวมทั้งมีอะไหล่และ

ศูนย์บริการหลังการขายอย่างครบวงจร เป็นที่

ยอมรับของเกษตรกร โดยมียอดจำหน่ายภายใน

ประเทศสูงสุด เพียงแต่พื้นที่ทำนาของประเทศ

ไทย โดยส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบสูง แตกต่างจากพื้นที่เพาะ

ปลูกบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของ

ประเทศเวียดนามซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม การ

จะนำเครื่องจักรกลการเกษตรเข้าไปจำหน่ายต้องมี

การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรให้มีความ 

เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกของเวียดนาม อีกทั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตรที่ประเทศเวียดนามนิยมใช้

งาน เช่น รถไถเดินตาม มีลักษณะแตกต่างจากรถ

ไถเดินตามในประเทศไทย ลักษณะรถไถเดินตาม

ที่ชาวเกษตรกรเวียดนามนิยมใช้ มีลักษณะแฮนด์

จับสั้น ซึ่งเป็นสินค้าที่นำเข้าจากประเทศ ญี่ปุ่น

และจีน ในประเทศไทยเรานิยมใช้ลักษณะแฮนด์

จับยาว ผู้ประกอบการจะเข้าไปเจาะตลาดต้องมี

การปรับรูปแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้-

บริโภคในประเทศเวียดนามด้วย มุ่งเน้นไปที่การ

วิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร 

เช่นการวิจัยเครื่องยนต์ให้สามารถประหยัดน้ำมัน

ให้ได้สูงสุด เครื่องเกี่ยวนวดข้าวสามารถแยก    

ชิ้นส่วนถอดประกอบเองได้ ให้สามารถแข่งขัน

ระดับการค้าระหว่างประเทศได้ 

  (2) ทุนของผู้ประกอบการ 

  กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 5 ราย เปน็ลกัษณะ

ผู้ประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนสูง เป็นกลุ่มที่มี

บทบาทสำคัญกับเกษตรกรชาวไทยและมีบทบาท

สำคญัในการสง่ออกเครือ่งจกัรกลการเกษตรเพื่อลด

ภาวะขาดดลุการคา้จากตา่งประเทศ มสีว่นครองตลาด

ในประเทศสูงสุด เพราะเกษตรกรมีรสนิยมการใช้

สนิคา้จากตราสนิคา้และตอ้งใชท้นุสงูในการทำตลาด 

เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค จึงเป็น 
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อปุสรรคของผู้ประกอบการที่มีขนาดเล็ก ยากที่จะ

เข้าตลาด  

  (3) การทำตลาดของผู้ส่งออกเครื่อง 

จักรกลการเกษตรที่สามารถส่งเข้าไปจำหน่ายใน

ประเทศเวียดนาม 

  การเข้าตลาดใช้ลักษณะการจำหน่าย

สินค้าที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการใช้

งานในภาคเกษตรเกือบทุกประเภท ตั้ งแต่

เครื่องยนต์ดีเซล รถไถเดินตาม เครื่องยนต์เบนซิน 

รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร เครื่องเกี่ยวนวดข้าว 

รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรกลอื่นๆ   

มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับการสร้าง

สินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาให้ผู้บริโภค 

โดยสนิคา้ทีส่ง่ออกไปยงัประเทศเวยีดนาม สว่นใหญ่

จะยงัคงเนน้เปน็ประเภทเครือ่งยนตด์เีซล และรถไถ

เดนิตาม ชอ่งทางการจดัจำหนา่ยในประเทศเวยีดนาม

เป็นการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งเป็นการร่วม

ทุน มีศูนย์กระจายสินค้า 1 แห่ง และมีผู้แทน

จำหน่าย 11 ราย ราคาที่ใช้ในการทำตลาดคือราคา

ต่ำ แต่ไม่ต่ำมากเท่ากับสินค้าที่เวียดนามนำเขา้จาก

จนี ปจัจบุนัไทยเริม่สง่ออกรถแทรกเตอร์เข้าไปทำ

ตลาดร่วมกับรถเกี่ยวนวดข้าว ยอดการส่งออกเพิ่ม

สูงขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ประเทศเวียดนามจะเกิดวิกฤติ

กับภาวะการเงิน แต่เกษตรกรในประเทศเวียดนาม

มีความต้องการบริโภคเครื่องจักรกลการเกษตรใน

ปริมาณที่สูงขึ้น ทำให้ตลาดในสินค้าประเทศนี้

ขยายตัวสูงขึ้นตามไปด้วย มีการส่งเสริมการขาย 

ด้วยวิธีการแจกของสมนาคุณกลุ่มลูกค้า มีตั้งแต่

เกษตรกรรากหญ้าที่ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรไป

ใช้งานเอง จนถึงกลุ่มที่ซื้อไปเพื่อรับจ้าง และภาค

รัฐบาล 

  (4) คู่แข่งขัน 

  คู่แข่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

เครื่องจักรกลการเกษตรที่นำเข้าจากประเทศใน 

กลุ่มยุโรป มีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลการเกษตรที่

มขีนาดใหญ ่ราคาสงู เชน่ รถแทรกเตอร ์มตีวัแทน

จำหน่ายภายในประเทศน้อยราย นำเข้ามาใช้งาน

กรณีที่ในลักษณะเนื้อที่ในการเก็บเกี่ยวมีขนาด

ใหญ่ เครื่องจักรกลการเกษตรที่นำเข้ามาจาก

ประเทศจีน มีหลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่องจักรกล

การเกษตรที่มีขนาดเล็ก เช่นเครื่องยนต์ดี เซล 

จนถึงเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีขนาดใหญ่ เช่น

แทรกเตอร์และรถเกี่ยวนวดข้าว แต่ลักษณะรถ

เกี่ยวนวดข้าวจากประเทศจีนจะถูกออกแบบมาใช้

งานกับพันธุ์ข้าวของประเทศจีน ซึ่งประเทศ

เวียดนามจะมีสายพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ

พันธุ์ข้าวของไทย เวลาเก็บเกี่ยวจึงเกิดปัญหาเรื่อง

เมล็ดข้าวร่วงหล่นตามพื้นดินเยอะ ยังต้องมีการ

พัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรให้เหมาะสมกับการ

ใชง้านในประเทศเวยีดนาม ผลการศกึษาในมมุมอง

ของพนักงานมุ่งเน้นไปที่คู่แข่งขันที่มาจากประเทศ

จีนมากกว่าเครื่องจักรกลการเกษตรที่นำเข้าจาก

กลุ่มประเทศในยุโรป เนื่องจากพนักงานมองว่า

รัฐบาลจีนมีนโยบายสนับสนุนการส่งออกเป็น

อยา่งมาก ประกอบกบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ

ทำให้สินค้าจากประเทศจีนมีการส่งออก ไปยัง

ประเทศต่างๆ อย่างมากมาย อีกทั้งการเข้าตลาดใน

กลยุทธ์สินค้าราคาถูกซึ่งเหมาะกับกำลังซื้อของ

เกษตรกรในกลุ่มประเทศแถบอินโดจีน  

 

3. กลยุทธ์ในการส่งออกเครื่องจักรกล
การเกษตรในประเทศเวียดนาม

 วิธีการเข้าสู่ตลาดเวียดนาม 

 เนื่องจากกฎหมายของเวียดนามยังมีข้อ

จำกัด การที่ผู้ประกอบการไทยจะเข้าไปทำตลาด 

ภายใต้ตราสินค้าของตนเอง และต้องการกระจาย

สินค้าโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศต้อง

ทำโดยวธิกีารรว่มทนุ อกีหนึง่ชอ่งทางการเขา้สูต่ลาด 
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ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตร

ทนิตา  เหลือบแล และ สุรนาท  ขมะณะรงค์ 

เวยีดนามในลักษณะผลิตตามสัญญา เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วน

อะไหล่ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ต่อพ่วงกับรถไถเดินตาม

ที่ต้องการเพียงกำลังการผลิตเท่านั้น โดยการร่วม

ลงทุนกับผู้ประกอบการเวียดนามนั้นต้องศึกษาราย

ละเอียดของผู้ร่วมทุนเป็นอย่างดีก่อนตัดสินใจเข้า

ร่วมทุน 


4.ส่วนประสมทางการตลาด
 4.1 สินค้า ใช้กลยุทธ์การผลิตสินค้า

ชนิดเดียว ในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์

เพื่อจัดจำหน่าย มุ่งเน้นไปที่สินค้าที่มีขนาดเล็ก 

เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคจากสภาพพื้นที่ ภมู-ิ

ประเทศ การขนส่ง และความพร้อมของผู้บริโภค 

สนิคา้ทีน่า่จะสง่เสรมิใหส้ง่ออกมากทีส่ดุคอื รถไถนา

เดินตาม เพราะรถไถนาเดินตามมีความเหมาะสมที่

จะใช้งานในที่ราบลุ่มมากกว่ารถแทรกเตอร์ที่มี

ขนาดใหญ่ หากจะเข้าไปเจาะตลาดเครื่องจักรกล

ขนาดใหญ่จะต้องพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร 

ให้เหมาะสมจะใช้งานจริงได้ ตราสินค้าเป็นสิ่ง

สำคัญกับผู้บริโภคในตลาดกลุ่มนี้ สินค้าที่จะสง่เขา้

มาจำหน่ายควรใช้ตราสินค้าไทย ที่ง่ายต่อการจดจำ 

 4.2 ราคา เนื่องจากการศึกษากำลังซื้อ

ของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการกำหนดกลยุทธ์

ในการเข้าตลาดเวียดนาม เกษตรกรชาวเวียดนาม

ยังมีกำลังซื้อไม่สูงนัก การเข้าตลาดควรใช้กลยุทธ์

ราคาถูก ทั้งนี้ราคาของเครื่องจักรกลการเกษตรที่

นำเขา้จากจนีและกลุม่ประเทศในยโุรปมกีารกำหนด

ราคาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นจึงเกิดช่อง-

ว่างตรงกลางระหว่างราคาสินค้าจากทั้งสองกลุ่ม 

ทำให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสที่จะเข้าไป

แทรกแซงตลาดได้ อีกทั้งเครื่องจักรกลการเกษตร

ทั้งชนิดเล็กและชนิดใหญ่ ในคุณภาพของสินค้า

ชนิดเดียวกันถึงแม้จะมีคู่แข่งจากจีนเข้ามาทำตลาด 

โดยใช้กลยุทธ์สินค้าราคาถูก แต่เครื่องจักรกล

การเกษตรยังมีข้อจำกัดเรื่องความเหมาะสมในการ

ใช้งานกับเมล็ดพันธุ์ข้าว อีกทั้งเมื่อเทียบคุณภาพ

แล้วประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตมากกว่า 

  4.3 ช่องทางการจัดจำหน่าย  ปัจจุบัน

ประเทศเวียดนามเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง 

การเข้าไปลงทุนเพื่อเปิดโรงงานเป็นฐานการผลิต 

ยังไม่เหมาะสม การร่วมทุนแล้วขายผ่านตัวแทน

จำหน่ายภายในประเทศเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพื่อลด

ความเสีย่งเรือ่งของความไมแ่นน่อนของกฎระเบยีบ

ข้อบังคับภายในประเทศด้วย ส่วนเรื่องบริการหลัง

การขาย ทางผู้แทนจำหน่ายจะต้องส่งช่างเข้ามา

ฝึกอบรมกับทางผู้ประกอบการไทย เพื่อสามารถ

ซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรกรณีเกิดปัญหาได้ 

  4.4 การส่งเสริมการขาย วิธีที่จะเข้าถึง

ผู้บริโภคมากที่สุดคือ การโฆษณาทางวิทยุ โดยให้

ผูแ้ทนจำหนา่ย ทำโปรโมชัน่ โดยการจดัแถมสนิคา้

ในช่วงฤดูร้อนของทุกๆ ปี เพราะเป็นช่วงฤดูกาล

ขาย เกษตรกรเพิ่งทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต การทำ

โปรโมชั่นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุด 


บทสรุป

การวิจัยนี้เป็นการมุ่งเน้นให้ทราบถึง ปัจจัย

อัน เป็นปัญหาและอุปสรรคของการส่งออก

เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยไปประเทศ

เวียดนาม อันจะนำมาสู่การกำหนดกลยุทธ์ในการ

เข้าทำตลาดของผู้ประกอบการไทย โดยปัญหา

และอุปสรรคส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยภายนอกของ

ประเทศเวียดนามเอง ยากที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลง 

ผู้ส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยส่วน

ใหญ่จึงยังมองข้ามตลาดเวียดนาม และหันไปให้

ความสำคัญกับตลาดประเทศอื่นแทน ปัญหาหลัก

ที่ผู้ประกอบการไทยให้ความสำคัญคือ ความไม่

แน่นอนของกฎระเบียบ ข้อบังคับภายในประเทศ 
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ผู้ประกอบการไทยไม่มีความมั่นใจที่จะเข้าไปร่วม

ลงทุนกับผู้ประกอบการของประเทศเวียดนาม 

เพราะยากที่จะเข้าไปศึกษาช่องทางการจัดจำหน่าย

ได้ ทำให้ผู้ประกอบการไทยไม่ค่อยมีทางเลือกที่

จะเข้าไปทำตลาด ถึงแม้ประเทศจะมีพื้นที่ในการ

เพาะปลูกข้าวเป็นอันดับต้นของโลกก็ตาม ดังนั้น

กลยุทธ์ในการเข้าตลาดของประเทศเวียดนามที่

เหมาะสมที่สุดคือ การเข้าไปร่วมทุนและมีตัวแทน

จำหน่ายในประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงในการแบก

รับปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุม อีกทั้งปัจจุบันเกิด

ปัญหาภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง ค่าเงินด่องลด

มูลค่าลง กำลังซื้อของผู้บริโภคจึงเป็นอีกปัจจัยที่ผู้

ประกอบการไทยถือว่าเป็นอุปสรรคในการส่งออก

สินค้าเข้าไปจัดจำหน่าย เพราะเครื่องจักรกล

การเกษตรของผู้ส่งออกไทยส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่ 

และราคาสงู เกดิเปน็ชอ่งทางการจดัจำหนา่ยสำหรบั

ผู้ประกอบการไทยที่ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร

ขนาดเล็ก ได้แก ่ รถไถเดินตาม เครื่องตัดหญ้า 

เครือ่งยนตด์เีซล โดยใช้กลยุทธ์สินค้าราคาต่ำเข้าไป

ทำตลาด เพราะสินค้าที่มีขนาดเล็ก ราคาก็จะไม่สูง 

สามารถรองรบักำลงัซือ้ของผูบ้รโิภคภายในประเทศ

เวียดนามได้ ถึงแม้ค่าเงินด่องจะลดลง แต่ราคาข้าว

กลบับบีตวัสงูขึน้ อนัเนือ่งมาจากนโยบายของภาค-

รัฐ ทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น อีกทั้งระบบ

ขนส่งภายในประเทศยังเอื้อต่อการใช้งานของ 

เครื่องจักรกลการเกษตรที่มีขนาดเล็ก ระบบขนส่ง

เปน็อกีปจัจยัทีเ่ปน็อปุสรรคของการขนยา้ยเครือ่งจกัร

กลการเกษตรของผู้ประกอบการไทย ปัจจัยใน

เรื่องของสภาพภูมิประเทศในพื้นที่ทำนา เป็น

ปัญหาสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าวกับแทรกเตอร์ขนาด

ใหญ่เท่านั้น เครื่องจักรกลประเภทอื่นๆ ไม่เป็น

ปัญหา สามารถส่งออกไปใช้กับพื้นที่เพาะปลูก

ของประเทศเวียดนามได้ ดังนั้นหากผู้ประกอบการ

ไทยต้องการส่งออกสินค้าใหญ่ๆ ต้องมีการวิจัย

และพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

ตามความเหมาะสมกบัพืน้ทีใ่ชง้านจรงิของประเทศ

เวียดนาม อีกปัจจัยที่เป็นอุปสรรคคือความพร้อม

ของผู้บริโภคเกษตรกรของประเทศเวียดนามส่วน-

ใหญ่ยังพึ่งพิงแรงงานคน ขาดทักษะ ความรู้ ความ

เขา้ใจในการใชเ้ครือ่งจกัรกลชนดิใหญ ่ดงันัน้ กลุ่ม

บริโภคหลักที่จะสามารถรองรับเครื่องจักรกล

การเกษตรขนาดใหญ่ของไทยคือ กลุ่มที่นำไปใช้

รับจ้าง และกลุ่มที่มีพื้นที่ เพาะปลูกขนาดใหญ่ 

รสนิยมของผู้บริโภคภาคการเกษตร คือ ตราสินค้า 

สินค้าที่ผู้ประกอบการไทยจะนำเข้าไปจัดจำหน่าย 

ควรมีตราสินค้าที่สื่อถึงชนิดสินค้าและเอกลักษณ์

ของสินค้าเพื่อจดจำได้ง่าย การจะเข้าถึงผู้บริโภค

ควรทำการโปรโมชัน่ผา่นทางวทิยทุอ้งถิน่ โดยเฉพาะ

ฤดูกาลหลังการเก็บเกี่ยวเพราะเป็นช่วงที่ผู้บริโภค

มีกำลังซื้อมากที่สุด  
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การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการสอนงานของหัวหน้างาน

ในสถานประกอบการ
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อัคครัตน์พูลกระจ่าง1*และทรงธรรมดีวานิชสกุล2
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บทความวิจัย

1  ผู้ช่วยศาตราจารย์, 2  อาจารย์ สาขาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

 ธัญบุรี 39 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 

* ผู้ให้การติดต่อ 

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการสอนงานของหัวหน้างานในสถาน

ประกอบการและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในสถานประกอบการ วิธีการดำเนิน

การวิจัยคณะผู้วิจัยได้นำชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้นไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มหัวหน้างานในสถานประกอบการ

ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตจำนวน10คนโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(PurposiveSampling)คณะผู้

วิจัยใช้แผนการทดลองแบบกรณีศึกษาทดลองกลุ่มเดียว (OneShotCaseStudy)นำผลคะแนนจากการทดลอง

มาหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม  ผลการวิจัยปรากฏว่าชุดฝึกอบรมที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ

85.20/84.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 และผลการประเมินการฝึกอบรมผู้เข้าอบรมมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการสอนงานของหัวหน้างานในสถานประกอบการ ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก( X =4.32)

คำสำคัญ:ชุดฝึกอบรม, การสอนงาน, หัวหน้างาน 
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บทนำ
ในสภาวะที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงประเทศ

ไทยจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมุ่ง

ส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นบนรากฐานของ

เทคโนโลยีและคุณภาพที่สูงขึ้น (สำนักงานคณะ

กรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต,ิ 2545) 

ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของแรงงานในโรงงาน

อตุสาหกรรมจงึเปน็เรือ่งจำเปน็ กลา่วคอื ถา้ยงัไมมี่

การดำเนินการใดๆ ในการยกระดับคุณภาพของ

แรงงานดังกล่าวก็จะสายเกินการแก้ไข ระบบของ

อตุสาหกรรมของประเทศไทยอาจจะไมเ่ทา่ทนัหรอื

แข่งขันกับตลาดโลกได ้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจของประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (TDRI) (สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547) ได้

สรปุเรือ่งการปรบัโครงสรา้งของภาคอตุสาหกรรมวา่  

การปรบัโครงสรา้งภาคอตุสาหกรรมทัง้ภาครฐัและ

เอกชนไมค่วรพจิารณาเฉพาะประเดน็ การใชเ้งนิ หรอื

การที่รัฐบาลนำเงินให้เอกชนกู้เพื่อซื้อเครื่องจักร

ใหม่แต่เพียงอย่างเดียวควรเน้นที่การพัฒนาคน ซึ่ง

เป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตมากกว่า และ

การพัฒนาเศรษฐกิจไม่อาจจะอยู่ได้อย่างมั่นคงและ

ยั่งยืนถ้าปราศจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เศรษฐกิจในอนาคตขึ้นอยู่กับการศึกษาและการฝึก

อบรมเพือ่พฒันากำลงัคน การเพิม่ขดีความสามารถ 

ในการแข่งขันกับนานาประเทศได้นั้นต้องมีการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยที่สถานประกอบ

การจะใช้วิธีการฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมเป็นการ

พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ 

ทัศนคติ  ค่านิยม และทักษะความชำนาญของ

บุคคลในหน่วยงานหรือองค์กรนั้นเพื่อให้บุคคล

สามารถทำงานที่ ได้รับมอบหมายได้อย่ างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด (ไพโรจน์ สถิรยากร, 2547) 

นอกจากนัน้การฝกึอบรมยงัเนน้ในเรือ่งความสมัพนัธ์

ระหวา่งทกัษะกบัการเพิม่ประสทิธภิาพในการทำงาน

ของคนงานเพื่อเพิ่มผลผลิตได้อีกด้วย ดังนั้นหากมี

การพัฒนากำลังแรงงานในสถานประกอบการใหม้ี

โอกาสเพิม่พนูความรู ้ความสามารถ ตลอดจนทักษะ

วชิาชพีตา่งๆ อยา่งตอ่เนือ่ง จะสง่ผลใหเ้กดิประโยชน์

ไมเ่ฉพาะแตแ่รงงานเทา่นัน้ สถานประกอบการกจ็ะ

ได้รับประโยชน์อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ

บรหิารจดัการ ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ตลอดจน

คุณภาพ และผลผลิตของงาน   

จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าว

ข้างต้น ทำให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา

วิจัยพัฒนาชุดฝึกอบรม เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการ

สอนงานของหัวหน้างานในสถานประกอบการขึ้น

เพื่อให้หัวหน้างานสามารถนำความรู้ และทักษะที่

ได้รับจากการฝึกอบรมไปพัฒนากำลังคนในสถาน 

Abstract
The objective of this study was to develop and evaluate the efficiency of training package for
competenciesenhancementtojobinstructionofsupervisorsinestablishments.Thetrainingpackage
was used to test the  sampled  group including 10 supervisors in establishments of production
industries by purposive sampling. The experimental design was had One Shot Case Study. The
results from the test were used to assess the efficiency of Training  Package.  The result of the
researchshowedthatthetrainingpackagehastheefficiencyof85.20/84.20.Thisvaluewashigher
thanthecriteriaof80/80andshow.Theevaluationofthetrainees’opinionstowardstheprogram
wereintherangeofhighlevelof(x=4.32)

Keywords: Training  package, job instruction, supervisors 
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ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ 

บุคลากรในสถานประกอบการนำความรู้ ทักษะ

และความสามารถไปพัฒนาอุตสาหกรรมของ

ประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับ

นานาประเทศได้ โดยกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาชุดฝึกอบรมและตรวจสอบประสิทธิภาพชุด

ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการสอนงานของ

หวัหนา้งานในสถานประกอบการ 

 

วิธีการวิจัย
การวจิยัในครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิทดลอง เพือ่

พฒันาชดุฝกึอบรมเพือ่เพิม่สมรรถนะในการสอนงาน

ของหวัหนา้งานในสถานประกอบการ โดยมวีธิกีาร

วจิยัดงันี ้ 

1.กระบวนการพัฒนาชุดฝึกอบรม

ปัจจัยนำ 

(Input) 

 1.  วิเคราะห์หัวข้อเรื่อง 

 2.  กำหนดวัตถุประสงค์เชิง  

  พฤติกรรม 

 3.  กำหนดรูปแบบและกิจกรรม 

  ของชุดฝึกอบรม 

 4.  พัฒนาชุดฝึกอบรม 

 5. ประเมินคุณภาพของชุดฝึก 

 อบรมจากผู้เชี่ยวชาญและ   

 ปรับปรุง ตามขอ้เสนอของ 

 ผูเ้ชีย่วชาญ  

 6. นำชุดฝึกอบรมไปทดลองใช้  

 (Try-out) กับพนักงานของ  

 บริษัทดีทีซี (DTC) จำกัด 

 1. สำรวจความต้องการในการ 

 ฝึกอบรม 

 2. ศึกษาเอกสาร/ตำราที่เกี่ยวกับ                                                      

 การสอนงาน 

กระบวนการ 

(Process) 

ผลลัพธ์ (Output) 

 1. ทดลองชดุฝกึอบรมและหา 

  ประสิทธิภาพ 

 2.  การประเมินความคิดเห็น  

  การใช้ฝึกอบรม 

2.การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในการทำวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษา

แนวคิดและวิธีการ ออกแบบและสร้างชุดฝึกอบรม

การสอนงาน จากเอกสาร วารสารทางวิชาการ 

ตำรา และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่เผยแพร่จาก

การตีพิมพ์และทางอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างกรอบ

ความคิดในการออกแบบและสร้างชุดฝึกอบรม 

เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการสอนงานของหัวหน้างาน

ในสถานประกอบการ 



3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พัฒนาโดยคณะผู้

วิจัย มีรายละเอียดดังนี้  

 3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
ชุดฝึกอบรม ที่ได้พัฒนาขึ้นมีลักษณะเป็นเอกสาร

ประกอบการอบรม ประกอบด้วยใบวัตถุประสงค์

เชิงพฤติกรรม ใบเนื้อหา สื่อการฝึกอบรม แบบ

ฝึกหัด แบบทดสอบหลังจากจบการฝึกอบรม และ

แบบเฉลย โดยเนื้อหาสำหรับใช้ในการฝึกอบรม

ได้มาจากการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง ประกอบด้วย

เนือ้หา 5 หวัขอ้เรือ่ง ไดแ้ก ่การวเิคราะหส์มรรถนะ

และความจำเป็น การวิเคราะห์งาน การกำหนด

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การสร้างใบเนื้อหา

และสื่อการฝึกอบรม และวิธีการสอนงานและการ

วางแผนการฝึกอบรม การนำชุดฝึกอบรมใช้ในรูป

แบบการอบรมภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติการ มี

ระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 5 วัน ซึ่งใน

แต่ละหัวเรื่องเป็นการให้ความรู้ในภาคทฤษฎี และ

ฝึกปฏิบัติทำเอกสารการสอนงานตามแบบฝึกหัด 
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ทีค่ณะผูว้จิยักำหนดให ้ โดยมกีำหนดการฝกึอบรมดงั 

(ตางรางที่ 1) 

 3.2 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วยแบบทดสอบและแบบประเมินดังนี้

 3.2.1 แบบทดสอบหลังฝึกอบรม 

คณะผู้วิจัยได้พัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการสอนงาน มีลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ มีคุณภาพ

ด้านความเชื่อมั่นด้วย ถ้าคำนวณตามสูตรของ 

Kuder Richardsor (KR2O) ได้ค่าเท่ากับ 0.67 

 3.2.2 แบบประเมินคุณภาพของชุด

ฝกึอบรมจากผูเ้ชีย่วชาญประกอบดว้ย แบบประเมนิ

ความเหมาะสม มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ จำนวน 10 ข้อคำถาม และแบบประเมิน

ความสอดคลอ้งของชดุฝกึอบรม มลีกัษณะเปน็การ

ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้อง       

3 ประเดน็ ได้แก่ สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง และ

ไมแ่นใ่จ สว่นขอ้คำถามการประเมนิมจีำนวน 10 ขอ้ 

 3.2.3 แบบประเมินความคิดเห็นของ

ผู้ เข้ ารับการฝึกอบรม มีลักษณะมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ มีคุณภาพ

ความเชื่อมั่นคำนวณค่า ด้วยสูตรของครอนบัค 

(Cronbach) ไดค้า่สมัประสทิธิ ์แอลฟา่ (α  - coefficient)  

เท่ากับ 0.93 

 
4. ขนาดต่อลักษณะการประเมินคุณภาพ

ชุดฝึกอบรม
 4.1 ประเมินคุณภาพชุดฝึกอบรมก่อน

ทดลองใช้ เป็นการประเมินคุณภาพด้วยการ

ประเมินคุณภาพชุดฝึกอบรม ดำเนินการประเมิน 

2 ลักษณะโดยการนำชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้นไปให้

ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ตรวจประเมินคุณภาพ

ของชุดฝึกอบรมเพื่อหาค่าความเหมาะสมของชุด

ฝกึอบรม โดยการวเิคราะหจ์ากคา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบน 

มาตรฐาน และคา่ความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา (validity) 

โดยการวิ เคราะห์จากค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(index of consistency : IOC) ของหลักสูตรฝึก

อบรม สว่นเกณฑก์ารประเมนิกำหนดความเหมาะสม

ของชุดฝึกอบรมอยู่ในระดับมากทุกประเด็น และ

คา่ดชันคีวามสอดคลอ้งเฉลีย่ทีไ่ดจ้ะตอ้งมคีา่มากกวา่ 

0.50 ขึน้ไป จงึถอืวา่ชดุฝกึอบรมทีค่ณะผูว้จิยัพฒันา

ขึ้นมีคุณภาพ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพชุดฝึก

อบรม แสดงในตารางที่ 2-3 ซึ่งพบว่าผู้เชี่ยวชาญ

ประเมนิคณุภาพของชดุฝกึอบรมเพือ่เพิม่สมรรถนะ

ในการสอนงานของหวัหนา้งานในสถานประกอบการ

ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก (คา่เฉลีย่ 

( ) เทา่กบั 4.44) และความ เหมาะสมของชุดฝึก

อบรมในประเด็นย่อยมีความเหมาะสมในระดบัมาก 

และมากทีส่ดุ สว่นสอดคลอ้งของชุดฝึกอบรมเพื่อ

เพิ่มสมรรถนะในการสอนงานของหัวหน้างานใน

สถานประกอบการ พบว่ามีความสอดคล้องกันทุก

ประเด็นโดยมีดัชนีความสอดคล้องในภาพรวม

เท่ากับ 0.98 และทุกประเด็นมีค่าดัชนีความ

สอดคล้องสูงกว่า 0.50 

 4.2 ประเมินคุณภาพชุดฝึกอบรมหลัง

ทดลองใช ้ เปน็การประเมนิคณุภาพในรปูประสทิธภิาพ

ชุดฝึกอบรม โดยการนำชุดฝึกอบรมที่คณะผู้วิจัย

พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง (Try-out) 

จำนวน 10 คน และคำนวณประสิทธิภาพของชุด

ฝกึอบรมดว้ยการคำนวณคา่ประสทิธภิาพกระบวนการ 

(E
1
) และประสิทธิภาพผลลัพธ์ด้วยวิธีการคำนวณ 

หาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม ดังนี้ 

  

X 

A

X/N∑X/N x100
A

E
1
=

A

X/N∑Y/N x100
B

E
2
=
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ตารางที่1กำหนดการฝึกอบรม

วันที่ หัวข้อเรื่อง วิธีการฝึก สื่อที่ใช้

1 

(เช้า) 

การวิเคราะห์สมรรถนะ

และความจำเป็น 

ทฤษฎี(บรรยาย+ถามตอบ) 

ฝึกปฏิบัติทำเอกสารตาม

แบบฝึกหัดที่กำหนดให้ 

ใช ้power point  ประกอบคำบรรยาย 

แบบฝกึหดัตามกจิกรรมทีก่ำหนดให ้

(บ่าย) การวิเคราะห์งาน    ทฤษฎี(บรรยาย+ถามตอบ) 

ฝึกปฏิบัติทำเอกสารตาม

แบบฝึกหัดที่กำหนดให้ 

ใช้ power point ประกอบคำบรรยาย 

แบบฝกึหดัตามกจิกรรมทีก่ำหนดให้ 

2 

(เช้า) 

การกำหนดวัตถุประสงค์

เชิงพฤติกรรม    

ทฤษฎี(บรรยาย+ถามตอบ) 

ฝึกปฏิบัติทำเอกสารตาม

แบบฝึกหัดที่กำหนดให้ 

ใช ้power point ประกอบคำบรรยาย 

แบบฝกึหดัตามกจิกรรมทีก่ำหนดให ้

(บ่าย) การสร้างใบเนื้อหาและ

สื่อการฝึกอบรม   

ทฤษฎี(บรรยาย+ถามตอบ) 

ฝึกปฏิบัติทำเอกสารตาม

แบบฝึกหัดที่กำหนดให้ 

ใช ้power point ประกอบคำบรรยาย 

แบบฝกึหดัตามกจิกรรมทีก่ำหนดให ้

3 การสร้างใบเนื้อหาและ

สื่อการฝึกอบรม   

ฝึกปฏิบัติทำเอกสารตาม

แบบฝึกหัดที่กำหนดให้ 

แบบฝกึหดัตามกจิกรรมทีก่ำหนดให ้

4 

(เช้า) 

วิธีการสอนงาน ทฤษฎี(บรรยาย+ถามตอบ) 

ฝึกปฏิบัติทำเอกสารตาม

แบบฝึกหัดที่กำหนดให้ 

ใช ้power point ประกอบคำบรรยาย 

แบบฝกึหดัตามกจิกรรมทีก่ำหนดให ้

(บ่าย) การวางแผนการฝึกอบรม ทฤษฎี(บรรยาย+ถามตอบ) 

ฝึกปฏิบัติทำเอกสารตาม

แบบฝึกหัดที่กำหนดให้ 

ใช้ power point ประกอบคำบรรยาย 

แบบฝกึหดัตามกจิกรรมทีก่ำหนดให ้

5 วิธีการสอนงานและการ

วางแผนการฝึกอบรม 

ฝึกปฏิบัติการสอนงาน แบบประเมิน 
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ตารางที่2ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน  S.D
ระดับ

ความเหมาะสม

1.   ชุดฝึกอบรมสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงได้ 4.40 0.54 มาก 

2.   หัวข้อเรื่องเรียงลำดับได้อย่างเหมาะสม 4.80 0.44 มากที่สุด 

3.   วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมครอบคลุมหัวข้อเรื่อง 4.40 0.54 มาก 

4.   เนื้อหาของหลักสูตรครบถ้วนและครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิง 

  พฤติกรรม 

4.60 0.54 มากที่สุด 

5.   เนื้อหาในใบเนื้อหา อ่านเข้าใจง่าย และรูปแบบของใบเนื้อหามี  

  ความน่าสนใจ 

4.20 0.83 มาก 

6.   สื่อการสอน(Power Point) ครอบคลุมเนื้อหาและมีความสวยงาม 

    น่าสนใจ 

4.20 0.44 มาก 

7.   แบบฝึกหัดตรงตามหัวข้อเรื่อง 4.60 0.54 มากที่สุด 

8.   แบบทดสอบครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4.20 0.44 มาก 

9.   ระยะเวลาการฝึกอบรมเหมาะสมกับหลักสูตร 4.60 0.54 มากที่สุด 

10. ชุดฝึกอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นประโยชน์ 

  ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

4.40 0.54 มาก 

รวม 4.44 0.54 มาก

 

ตารางที่3ผลการประเมินความสอดคล้องของชุดฝึกอบรม

รายการประเมิน IOC ผลการประเมิน

1.  หัวข้อเรื่องฝึกอบรมสอดคล้องกับชุดฝึกอบรม 1.00 สอดคล้อง 

2.  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องฝึกอบรม 1.00 สอดคล้อง 

3.  เนื้อหาการฝึกอบรมสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องฝึกอบรม 1.00 สอดคล้อง 

4.  เนื้อหาการฝึกอบรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1.00 สอดคล้อง 

5.  สื่อประกอบการอบรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 0.80 สอดคล้อง 

6.  สื่อประกอบการอบรมสอดคล้องกับเนื้อหาการฝึกอบรม 1.00 สอดคล้อง 

7.  แบบฝึกหัดสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องฝึกอบรม 1.00 สอดคล้อง 

8.  แบบฝึกหัดสอดคล้องกับเนื้อหาการฝึกอบรม 1.00 สอดคล้อง 

9.  แบบทดสอบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1.00 สอดคล้อง 

10. แบบทดสอบสอดคล้องกับเนื้อหาการฝึกอบรม 1.00 สอดคล้อง 

รวม 0.98 สอดคล้อง

X
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5.การทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลู
การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ

หาประสทิธภิาพของชดุฝกึอบรมเพือ่เพิม่สมรรถนะ

ในการสอนงานของหวัหนา้งานในสถานประกอบการ 

คณะผูว้จิยัใชแ้ผนการทดลองแบบกรณศีกึษาทดลอง 

1 ครั้ง (One Shot Case Study) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 

 

 

 

เมื่อ   X แทน การฝึกอบรมให้กับกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้ชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น 

     T
 

แทน การทดสอบหลังการฝึก

อบรม 

ส่วนการทดลองในการหาประสิทธิภาพของ

ชุดฝึกอบรมครั้งนี้เป็นหัวหน้างาน ซึ่งได้แก่ ผู้

บริหารระดับต้น วิศวกร หัวหน้างาน ในสถาน

ประกอบการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต  ส่วน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นผู้บริหาร

ระดับต้น วิศวกร หัวหน้างาน ในสถานประกอบ

การประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จาก บริษัท พี

ไซส์ (PRECISE) จำกัด ในเขตอำเภอเมือง 

จังหวัดปทุมธานี จำนวน 10 คน  ซึ่งดำเนินการ

สุ่มแบบเจาะจง (purposive  sampling) 

 การรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้
 5.1 นำชุดฝึกอบรมที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

ไปฝึกอบรมให้กับกลุ่มตัวอย่างตามแผนการฝึก

อบรมที่กำหนดไว้ 

 5.2  เกบ็ขอ้มลูระหวา่งการฝกึอบรมโดยให้

ผู้เข้าอบรมทำแบบฝึกหัดในแต่ละหัวข้อของชุดฝึก

อบรม  

 5.3 เก็บข้อมูลหลังการฝึกอบรมโดยผู้เข้า

รับการฝึกอบรมทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม 

และสอบถามความคิดเห็นต่อการอบรมด้วยแบบ

ประเมินความคิดเห็น 

 

X-T 

 E
1  
คอื ประสิทธิภาพของกระบวนการ

ฝึกอบรมในแต่ละหน่วย ซึ่งหมายถึงคะแนนเฉลี่ย

หลังการฝึกอบรมภาพรวมจากการทำแบบฝึกหัด 

ไมต่ำ่กวา่ 80% 

 E
2 
คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์การ

ฝึกอบรม ซึ่งหมายถึงคะแนนเฉลี่ยร้อยละของการ

ทดสอบความรู้หลังผ่านการฝึกอบรมด้วยชุดฝึก

อบรมไม่ต่ำกว่า 80% 

 ∑ X คือ คะแนนรวมของคะแนน         

จากการทำแบบทดสอบระหว่างอบรมซึ่งมีลักษณะ

การวัดผลเป็นระยะ ๆ (Formative Evaluation) 

 ∑ y คอื คะแนนรวมของคะแนน

จากการทดสอบหลังการฝึกอบรมซึ่งมีลักษณะการ

วัดผลสรุปรวม (Summative Evaluation) 

 N คือ จำนวนผู้เข้าอบรม 

 A คอื คะแนนเต็มของแบบทดสอบ

ระหว่างอบรม 

 B คอื คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลัง

การฝึกอบรม 

นอกจากนี ้ ยงัประเมนิความคดิเหน็ของผูเ้ขา้

รบัการฝกึอบรมตอ่ โดยการทดลองกบักลุม่ทดลอง 

จำนวน 10 คน และกำหนดเกณฑ์การประเมินจาก

ค่าเฉลี่ยโดยคณะผู้วิจัยได้กำหนดช่วงของค่าเฉลี่ย

ตามแนวทางของเบสท ์(Best,1983 : 179-187)  ดงันี ้ 

  4.50-5.00  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่

ในระดับมากที่สุด 

  3.50-4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่

ในระดับมาก 

  2.50-3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่

ในระดับปานกลาง 

  1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่

ในระดับน้อย 

  1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่

ในระดับน้อยที่สุด 

X 

y 
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6.การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/FW V.11.5 (SPSS 

11.5 for Windows) เพื่อวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า

ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม และค่าความเชื่อมั่น

วธิสีมัประสทิธิแ์อลฟา่ของครอนบคั และโปรแกรม 

EVANA V.4 เพื่อวิ เคราะห์ค่าความยาก-ง่าย        

คา่อำนาจจำแนกของแบบทดสอบ และค่าความเชื่อ

มั่นวิธี KR-20 


ผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาชุดฝึกอบรม

เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการสอนงานของหัวหน้างาน

ในสถานประกอบการ มีลักษณะเป็นชุดที่ใช้การ

ฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานที่มีการให้

ความรู้ในภาคทฤษฎ ี และฝึกปฏิบัติตามกำหนด 

การอบรมที่มีสาระการอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์

สมรรถนะและความจำเป็น การวิเคราะห์งาน การ

กำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การสร้างใน

เนื้อหาและสื่อการฝึกอบรม และวิธีการสอนงาน

และการวางแผนการฝกึอบรม ใชเ้วลาในการฝกึอบรม

จำนวน 5 วัน ซึ่งชุดฝึกอบรมชุดนี้มีการตรวจสอบ

คุณภาพด้านความเหมาะสมและความสอดคล้อง 

พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด 

และมีความสอดคล้องของชุดฝึกอบรม มีค่าดัชนี

ความสอดคล้องโดยภาพรวมเท่ากับ 0.98 การ

ประเมินประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม พบว่าผู้เข้า

รับการฝึกอบรมจำนวน 10 คน มีคะแนนเฉลี่ย

ร้อยละจากการทำแบบฝึกหัดเท่ากับ 85.20 และมี

คะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการทำแบบทดสอบ 84.20   

(ตารางที่ 4) ซึ่งมีคุณภาพสูงเท่าเกณฑ์ที่กำหนด

ร้อยละ 80/80 นอกจากนี้ ยังประเมินความคิดเห็น

เกี่ยวกับการฝึกอบรมพบว่า ผู้เข้าอบรมมีความคิด 

เห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการ

สอนงานของหัวหน้างานในสถานประกอบการ  

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.32) (ตารางที ่5)  

เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ผู้เข้าฝึกอบรมมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาการฝึกอบรมแต่ละ

หัวข้อเรื่องของชุดฝึกอบรมถูกต้องและสอดคล้อง

กับหัวข้อเรื่องมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด    

( X  = 4.71) และรองลงมาคอื เอกสารประกอบการ

ฝึกอบรมอ่านเข้าใจง่าย มีความเหมาะสมระดับ

มากที่สุด ( X  = 4.52)  

 

การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ชุดฝึกอบรม

เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการสอนงานของหัวหน้างาน

ในสถานประกอบการ มีประสิทธิภาพจากการทำ

แบบฝึกหัดร้อยละ 85.20 และประสิทธิภาพจาก

การทำแบบทดสอบร้อยละ 84.20 ซึง่มคีณุภาพสงู

กว่าเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 80/80 เนื่องมาจาก 

คณะผู้วิจัยได้พัฒนาชุดฝึกอบรมโดยเนื้อหามี

ประเด็นแยกย่อยมาก ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

เกิดความรู้และทักษะความชำนาญงานมากขึ้นซึ่ง

สอดคล้องกับ ไพโรจน์ สถิรยากร (2547 : 159) 

ได้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบฝึกอบรมเทคนิค

การสอนงานปฏิบัติในหน่วยงาน พบว่าคะแนน

ของผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎีในการทำแบบฝึกหัด

และแบบทดสอบมีค่าเฉลี่ย 90.02/80.64 เนื่องจาก 

ในระหวา่งการฝกึอบรมไดก้ำหนดแผนการฝกึอบรม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีกิจกรรมการเรียนรู้

เป็นส่วนย่อยๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการ   

ฝึกอบรมได้ลงมือทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง

เปน็การชว่ยเรง่ความสนใจของผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม

จึงทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมที่ดีขึ้น 

การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดฝึก

อบรมการจัดทำหลักสูตรและชุดฝึกอบรมเพื่อสอน 
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งานปฏิบัติในสถานประกอบการ ในภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก ( X  = 4.32) เมือ่พจิารณาประเดน็ยอ่ย  

พบวา่เนื้อหาการฝึกอบรมแต่ละหัวข้อเรื่องของชุด

ฝึกอบรมถูกต้องและสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง และ

รองลงมาคือเอกสารประกอบการฝึกอบรมอ่าน

เข้าใจง่ายมคีวามเหมาะสมระดบัมากทีส่ดุ  เนือ่งมา

จากคณะผูว้จิยัไดจ้ดัเนือ้หาการสอนงานปฏิบัติสอน

ตามลำดบั และเอกสารประกอบการฝกึอบรมใชภ้าษา

ทีง่า่ยตอ่ความเขา้ใจ และเปน็สิง่ทีใ่ชใ้นงานการปฏบิตัิ

จรงิ จึงสามารถใช้สื่อในสถานประกอบการทำให้ผู้

เขา้รบัการฝกึอบรมเขา้ใจไดง้า่ยขึน้ซึง่สอดคลอ้งกบั  

สรุเชษฐ ์ทองวฌชินยิม (2547 : 63) ไดท้ำวจิยัเรือ่ง 

การสรา้งและหาประสทิธภิาพชดุฝกึอบรม เรือ่งเทคนคิ

การสอนงานสำหรบัหวัหนา้งานทีท่ำหนา้ทีเ่ปน็ครฝูกึ 

ช่างยนต์ของศูนย์บริการรถยนต์พบว่า ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมส่วนมากมีการเตรียมงานเพื่อการสอน มี

การเตรียมสื่อเพื่อการสอนอย่างดี ช่วยให้ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมมีความตั้งใจในการปฏิบัติการสอน

ตามหลักการที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี 

 

สรุปผลการวิจัย
1. การพฒันาชดุฝกึอบรมเพือ่เพิม่สมรรถนะ

ในการสอนงานของหวัหนา้งานในสถานประกอบการ  

ประกอบดว้ย ใบวตัถปุระสงคเ์ชงิพฤตกิรรม ใบเนือ้หา 

สือ่การฝกึอบรม แบบฝกึหดั แบบทดสอบหลงัจากจบ

การฝึกอบรมและแบบเฉลยโดยเนื้อหาฝึกอบรม    

ไดม้าจากการวเิคราะหง์าน โดยแบง่เนือ้หาออกเปน็ 

5 หัวขอ้เรือ่ง   

2. ชุดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการ

สอนงานของหัวหน้างานในสถานประกอบการที่

คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไป

ตามเกณฑท์ีก่ำหนดและสามารถพัฒนาหัวหน้างาน

ที่เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้และทักษะในการ 

สอนงานเพิ่มขึ้นจริง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
 1. ควรพฒันาชดุการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เกีย่วกบั

การจัดทำชุดฝึกอบรม เพื่อให้สามารถศึกษาด้วย

ตนเองไดต้ามโอกาส หรอืชว่งเวลาทีส่ะดวกและยงั

เป็นการกระจายไปยังผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้ารับการ     

ฝึกอบรม ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ และทักษะที่

เท่าเทียมกันตามลักษณะความแตกต่างของแต่ละ

บคุคล 

2.  ควรพฒันาชดุฝกึอบรมเพือ่เพิม่สมรรถนะ

หวัหนา้งานในเรือ่งการจดัทำสือ่การสอนงานปฏบิตั ิ 

การวางแผนการสอนงานปฏิบัติ  และการประเมิน

ผลการสอนงานปฏบิตั ิ เพือ่ใหห้วัหนา้งานในสถาน

ประกอบการไดร้บัความรูค้รบวงจร ซึง่จะสง่ผลให้

เป็นการพัฒนาระบบการเรียนการสอนครบวงจร

ทุกด้านต่อไป 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่ม

สมรรถนะหัวหน้างานในการสอนงานของหัวหน้า

งาน ว่าส่งผลให้สถานประกอบการมีผลผลิตเพิ่ม

มากขึ้นหรือไม่เพียงใด หรือสามารถลดความสูญ-

เสียในด้านใดบ้าง 

4. ควรนำชุดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะ

การสอนงานของหัวหนา้งานในสถานประกอบการ 

ไปใช้ฝึกอบรมกับอุตสาหกรรมบริการ เช่น 

อุตสาหกรรมโรงแรม อุตสาหกรรมอาหารและ

เครื่องดื่ม เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรใน

อุตสาหกรรมของประเทศให้ครบทุกด้านต่อไป 

5. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน

และติดตามผลการฝึกอบรมการสอนงานของ

หัวหน้างานในสถานประกอบการ เพื่อทราบข้อมูล

ในการพัฒนาวิธีการ/กระบวนการและเนื้อหาการ

ฝึกอบรมการสอนงานต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี     

ทีใ่หก้ารสนบัสนนุการทำวจิยัในครัง้นี ้โดยไดร้บัทนุอดุหนนุงานวจิยัจากงบประมาณในป ีพ.ศ. 2551 และ

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ บริษัท พีไซส์ (PRECISE) จำกัด และ บริษัท ดีทีซี (DTC) จำกัด ที่ให้ความ 

ร่วมมือสง่บคุลากรเขา้รบัการอบรมในครัง้นี ้

X

ตารางที่4ผลการประเมินประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม

รายการ N ΣX X คะแนนเต็ม ร้อยละ

1. คะแนนจากการทำแบบฝึกหัด 10 426 42.60 50 85.20 

2. คะแนนจากการทำแบบทดสอบ 10 421 42.10 50 84.20 

 

ตารางที่5ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรมของผู้ข้ารับ

  การอบรม

รายการประเมิน  (S.D)
ระดับ

ความคิดเห็น

1.   เนื้อหาการฝึกอบรมแต่ละหัวข้อเรื่องของชุดฝึกอบรมถูกต้องและ 

  สอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง 

4.71 0.46 มากที่สุด 

2.   วิทยากรอธิบายเนื้อหาชัดเจน ตามลำดับเนื้อหา 4.33 0.65 มาก 

3.   วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสอบถามและตอบปัญหาข้อ        

  คำถามได้ชัดเจน 

4.19 0.67 มาก 

4.   เอกสารประกอบการฝึกอบรมอ่านเข้าใจง่าย 4.52 0.60 มากที่สุด 

5.   สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรมและโสตทัศนูปกรณ์มีความครบถ้วน  

  สมบูรณ์ใช้งานได้ดี 

4.33 0.79 มาก 

6.   สภาพของห้องที่ใช้ฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.23 0.70 มาก 

7.   แบบฝกึหดัและแบบทดสอบชว่ยใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะเพิม่มากขึน้ 4.14 0.72 มาก 

8.   ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.00 0.89 มาก 

9.   หลังจากได้รับการอบรมได้รับความรู้และทักษะในการจัดทำ  

  หลักสูตรและชุดฝึกอบรมเพื่อสอนงานปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น 

4.33 0.65 มาก 

10. หลังจากได้รับการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ใน  

  การจัดทำ หลักสูตรและชุดฝึกอบรมได้จริง 

4.47 0.51 มาก 

รวม 4.32 0.66 มาก
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำวิจัย ปัจจัยและระดับของปัจจัยแต่ละด้านที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการทำวิจัย สุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 320 คน 

และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (proportional stratified random sampling) จาก

จำนวนอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่ละสถาบัน และสุ่มแบบเจาะจงในแต่ละคณะตามสัดส่วนที่กำหนด โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน 

และใช้เทคนิคการวิเคราะห์จำแนกประเภท (discriminant analysis) เพื่อสร้างสมการจำแนกพฤติกรรมการทำ

วิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย  

ผลการวิจัยพบว่า จำนวนอาจารย์ที่เคยทำวิจัยสูงกว่าอาจารย์ที่ไม่เคยทำวิจัยและในจำนวนของผู้ที่เคยทำ

วิจัยนั้นส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยประเภทกลุ่ม ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่ทำเพื่อพัฒนางานวิชาการตาม

สาขาที่สังกัด ส่วนใหญ่ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณมหาวิทยาลัย และงานวิจัยส่วนใหญ่พิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการของสถาบันที่ตนเองปฏิบัติงาน ในการสำรวจระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำวิจัย

ของอาจารย์มหาวิทยาลัย พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยมีแรงจูงใจภายในโดยภาพรวมในระดับมาก และมีทัศนคติ

ต่อการวิจัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ในขณะที่ความรู้ความสามารถโดยภาพรวมและแรงจูงใจภายนอกโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีความคิดเห็นว่าสถาบันให้การสนับสนุนการวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่า 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยมากที่สุด คือ ความรู้ความสามารถในการวิจัย รองลงมา คือ 

ทัศนคติต่อการวิจัย การสนับสนุนจากสถาบันในการวิจัย แรงจูงใจภายในในการวิจัยและแรงจูงใจภายนอกในการ

วิจัย ตามลำดับ 

คำสำคัญ : การทำวิจัย, อาจารย์มหาวิทยาลัย 

 
Abstract 
The objectives of this research were to study behaviors of university lecturers, factors and level of 
factors affecting university lecturers in conducting research.  The sample of 320 staff members was 
taken using stratified random sampling from staff members of universities in Songkhla Province 
including Prince of Songkla University, Thaksin University, Rajaphat University,  Rajamangala 
University of Technology Srivijaya and Hatyai University.  The instrument used for collecting data 
was questionnaire. Mean (X), standard deviation (S.D.) were used in analyzing the data. 
 The results showed that the number of lecturers who have experience in doing research was 
higher than the number of lecturers who haven’t. They preferred team research to individual 
research.  Most research were academic and institutional. The research funds were supported by 
universities, Ministry of Finance, and other organizations. Most research were published in 
university’s and other journals. 
 The internal motivations and attitude of staff members toward research were moderate and 
good, respectively. They found that research activities provide them research skill and experience. 
The compentence of staff members, external motivations and organization support were moderate. It 
was found that the factors influencing  lecturers most in conducting research were academic 
research experience, attitudes toward research, organization support, internal and external 
motivation. 
 Keywords : Conduct research, university lectures 

บทนำ 
การวิจัยเป็นภารกิจที่มีความสำคัญของอาจารย์  

อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้สามารถสร้าง

องค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการสอน

นกัศกึษา ใหส้ามารถศกึษาและคน้ควา้ไดด้ว้ยตนเอง 

รวมถึงเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความก้าวหน้าด้าน

อาชพีใหก้บัอาจารย ์ อยา่งไรกด็กีารวจิยัทางวชิาการ

ในสาขาตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยยงัมจีำนวน

น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการวิจัยในต่างประเทศ 

เช่น ประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ เนื่องจากขาดการ

สนับสนุนที่ดีในปัจจัยด้านต่างๆ จึงเป็นเหตุให ้   

การพฒันางานวจิยัของไทยอยูใ่นวงจำกดั โดยเฉลีย่

จำนวนนักวิจัยไทยมีเพียง 2.8 คน ต่อ 10,000 คน 

ขณะที่สิงคโปร์มีจำนวน 41 คน ต่อ 10,000 คน 

(จรีะ หงสล์ดารมภ,์ 2551 :http://gotoknow.org/blog/

chirakm/26624) สมภพ  อนิทสวุรรณ (2543 : 180)  

ศึกษาพบว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนางาน

วิจัย คือ การพัฒนาตัวนักวิจัยให้มีคุณภาพสูงขึ้นมี

ความรักและสนุกที่จะเป็นนักวิจัย ทำวิจัยแบบ

เกาะติดและต่อเนื่อง ในขณะที่อุทัย  ดุลยเกษม 

(2533 : 4) พบวา่สิง่ทีส่ง่ผลตอ่การขาดแรงจงูใจให้

ทำวิจัย ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างในหน่วย

งานที่ไม่เกื้อกูลต่อการวิจัย และไม่มีการนำผลการ

วิจัยมาใชป้ระกอบในการพจิารณาความดคีวามชอบ

ประจำป ีขาดการสนบัสนนุดา้นเงนิทนุ ดงันัน้การวจิยั 
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กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง 

นี้มีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยว่า มีปัจจัยใดบ้าง

เพื่อเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยในการนำไปใช้

ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงการทำงานวิจัยของ

อาจารย์ให้มีทั้งคุณภาพและปริมาณที่สอดคล้องกับ

ความต้องการ 


วิธีการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี ้ เปน็อาจารย์

มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อาจารย์ใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา มหาวทิยาลยั

ราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรวีชิยั สงขลา และมหาวทิยาลยัหาดใหญ ่ทัง้นีไ้ม่

รวมอาจารยใ์นสงักดัคณะแพทยศาสตร ์คณะพยาบาล

ศาสตร ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัช

ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากทั้ง 4 คณะดังกล่าวเป็น

คณะที่เน้นการทำวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งมักทำในห้อง

ปฏิบัติการหรือศึกษาเฉพาะกรณี รวมประชากร

ในการวิจัยครั้งนี้จำนวน 1,586 คน  

การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้

วิธีการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ

ยามาเน่ (Yamane, 1973 : 729) ได้จำนวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 320 คน และใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบชัน้

ภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (proportional stratified 

random sampling) จากจำนวนอาจารย์แต่ละ

มหาวิทยาลัย และสุ่มแบบเจาะจงในแต่ละคณะ

ตามสัดส่วนที่กำหนดในคณะต่างๆ ของแต่ละ

มหาวิทยาลัย 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม 

  

 

ซึ่งสร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร

งานวจิยัตา่งๆ แบง่เปน็ 3 ตอน คอื สถานภาพและ

พฤติกรรมการทำวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่

สง่ผลตอ่การทำวจิยั และความคดิเหน็ขอ้เสนอแนะ 

แบบสอบถามดังกล่าวมีกระบวนการพัฒนาและ

ตรวจสอบคุณภาพ โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางใน

การกำหนดประเด็นและจำนวนข้อคำถามในแต่ละ

ประเด็น จากนั้นจึงสร้างคำถามตามกรอบประเด็น

ที่กำหนด แล้วจึงตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง

ตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยใหผู้ช้ำนาญ

การจำนวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคล้อง 

(consistency) และประเมนิความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา 

โดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IC) ตลอด

จนตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา (พวงรัตน ์

ทวีรัตน์, 2538 : 115-117) ผลการคำนวณค่า IC 

พบวา่มคีา่ระหวา่ง 0.70-1.00 โดยไม่มีข้อคำถามใด

ที่มีค่า IC ต่ำกว่า 0.50 จากนั้นจึงทำการปรับปรุง

แก้ไขเพื่อความชัดเจนของภาษาตามข้อเสนอแนะ

ของผูช้ำนาญการ แลว้จงึนำแบบสอบถามทีป่รบัปรงุ

แล้วไปทดลองใช ้ (try-out) กับอาจารย์ใน

มหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน 

แล้วนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาคุณภาพด้าน 

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (reliability) โดย

ใช้วิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (coefficient) 

ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้ง

ฉบับเท่ากับ 0.92 ความเชื่อมั่นด้านความรู้ความ

สามารถในการวิจัยเท่ากับ 0.95 ความเชื่อมั่นด้าน

แรงจูงใจในการวิจัยเท่ากับ 0.91 ความเชื่อมั่น 

ด้านทัศนคติต่อการวิจัยเท่ากับ 0.79 และความเชื่อ

มั่นด้านการสนับสนุนจากสถาบันในการวิจัย

เท่ากับ 0.95 แสดงว่าแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นนี้

เป็นแบบสอบถามที่มีคุณภาพทั้งความเที่ยงตรง

ตามเนื้อหา และความเชื่อมั่นในระดับที่ใช้ได้ดี 
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เนื่องจากมีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป  

(บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2531 : 17) 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนนและการประเมนิ 
กำหนดการให้คะแนนตามระดับของความ

คิดเห็น โดยมีระดับความคิดเห็นเป็น 4, 3, 2 และ 

1 ตามลำดับ สำหรับประโยคที่สอบถามเป็นความ

คิดเห็นทางบวก  จะให้คะแนนแต่ละระดับเป็น 4, 

3, 2 และ 1 ตามลำดับเช่นกัน  แต่ในทางกลับกัน

หากประโยคที่สอบถามความคิดเห็น เป็นความคิด

เห็นเชิงลบ การให้คะแนนในแต่ละระดับจะให้

คะแนนตรงข้ามเป็น 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ  

ส่วนเกณฑ์การประเมินระดับของปัจจัยต่าง ๆ โดย

ภาพรวมและประเด็นแต่ละคำถามนั้นได้กำหนด

ช่วงคะแนนแต่ละปัจจัย ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการโดยการ

จดัทำหนงัสอืขอความอนเุคราะหข์อ้มลูจากอาจารย์

แต่ละคณะ ในแต่ละมหาวิทยาลัย และประสาน

งานติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังคณะต่างๆ ในแต่ละ

มหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบและนัดหมายวัน เวลา

ในการนำแบบสอบถามไปมอบให้คณบดีหรือผู้ที่

คณบดีมอบหมายพร้อมชี้แจงรายละเอียดในการจัด

เก็บทั้งจำนวนและกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้อาจารยใ์น

คณะทำการตอบแบบสอบถาม พร้อมกันนี้ได้นัด

หมายวนัทีจ่ะมาเกบ็แบบสอบถามคนื และได้มกีาร

ติดตามเพื่อให้ได้แบบสอบถามกลับคืน จนได้

แบบสอบถามกลบัคนืมาครบทัง้ 320 ชดุ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิต ิ
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยสถิติที่ใช้ในงานวิจัย 

ประกอบด้วย 

1.  วิเคราะห์สถานภาพและพฤติกรรมการ

ทำวจิยัของอาจารยม์หาวทิยาลยั โดยใชส้ถติแิจกแจง

ความถี่และร้อยละ 

2. ระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ทำวจิยัของอาจารยม์หาวทิยาลยั ประกอบดว้ยปจัจยั

ด้านความรู้ความสามารถในการวิจัย แรงจูงใจใน

การวจิยั ทศันคตติอ่การวจิยั และการสนบัสนนุจาก

สถาบนัในการวจิยั โดยใชส้ถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก ่คา่เฉลีย่  

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยของ

อาจารย์มหาวิทยาลัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์

จำแนกประเภท (discriminant analysis) เพื่อสร้าง

สมการพยากรณ์จำแนกพฤติกรรมการทำวิจัยของ

อาจารย์มหาวิทยาลัย 


ผลการวิจัยและอภิปราย 

จากตารางที่ 2 อาจกล่าวได้ว่า อาจารย์

มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่

เคยทำวิจัย มากกว่าผู้ที่ไม่เคยทำวิจัย และใน

จำนวนของผู้ที่เคยทำวิจัยนั้นส่วนใหญ่ทำวิจัยใน

ลักษณะงานวิจัยประเภทกลุ่ม รองลงมาเป็นงาน

วิจัยเดี่ยว งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่ทำเพื่อ

พัฒนางานวิชาการตามสาขาที่สังกัด รองลงมาเป็น

งานวิจัยที่ทำตามยุทธศาสตร์จังหวัดหรือประเทศ  

ส่วนใหญ่ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณ

มหาวิทยาลัย และพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ของสถาบันที่ตนเองปฏิบัติงาน งานวิจัยมักทำ

เป็นกลุ่ม และทำเพื่อพัฒนางานวิชาการตามสาขาที่

สังกัด ข้อมูลจากการสำรวจชี้ให้เห็นว่างานวิจัยที่

ทำเป็นกลุ่มนั้น จะสามารถศึกษาค้นคว้าสิ่งต่างๆ 

ได้ละเอียดหลากหลาย โดยอาศัยการบูรณาการ

องค์ความรู้จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญที่   

แตกตา่งกนั เพือ่ทำใหง้านวจิยัมคีวามนา่เชือ่ถอืมากขึน้    
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ระดับปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ปจัจยัความรูค้วามสามารถ แรงจงูใจในการวจิยั  และการสนบัสนนุจากสถาบนัในการวจิยั   

    สูง / มาก 

     ปานกลาง 

     ต่ำ / น้อย 

 

3.01-4.00 

2.01-3.00 

1.00-2.00 

ปัจจัยทัศนคติต่อการวิจัย   

    ทัศนคติที่ดีต่อการวิจัย   

     ทัศนคติต่อการวิจัยในระดับปานกลาง   

     ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการวิจัย   

 

3.01-4.00 

2.01-3.00 

1.00-2.00 

ตารางที่ 2  จำนวนและร้อยละของอาจารย์มหาวิทยาลัย จำแนกตามพฤติกรรมการทำวิจัย  

พฤติกรรมการทำวิจัย จำนวน (คน) ร้อยละ 
พฤติกรรมการทำวิจัย 
     เคยทำ 

     ไม่เคยทำ 

 

264 

56 

 

82.50 

17.50 
ผลงานวิจัยที่ไม่รวมวิทยานิพนธ์   
     ประเภทวิจัยเดี่ยว 

     ประเภทวิจัยกลุ่ม 

 

191 

209 

 

72.34 

79.16 
ลักษณะผลงานวิจัยที่ทำ
     พัฒนางานวิชาการตามสาขาที่สังกัด 

     พัฒนาการเรียนการสอน 

     วิจัยสถาบัน  

     ตามยุทธศาสตร์จังหวัด/ประเทศ 

     อื่นๆ 

 

206 

74 

21 

109 

14 

 

78.03 

28.03 

7.95 

41.29 

5.30 

แหล่งทุนสนับสนุนในการทำวิจัย 
     งบประมาณมหาวิทยาลัย 

     สกว. 

     สกอ. 

     สภาวิจัยแห่งชาติ 

     อื่นๆ 

ลักษณะการตีพิมพ์งานวิจัย 
     วารสารวิชาการของสถาบันที่ปฏิบัติงาน 

     วารสารวิชาการของสถาบันอื่น 

     วารสารวิชาการระดับชาติ 

     ใน website 

     อื่นๆ เช่น นิตยสารทางธุรกิจ 

 

206 

80 

39 

71 

99 

 

116 

94 

85 

15 

40 

 

78.03 

30.30 

14.77 

26.89 

37.50 

 

43.93 

35.61 

32.20 

5.68 

15.15 

ตารางที่ 1  เกณฑ์การประเมินระดับของปัจจัยต่างๆ 
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โดยไดร้บัทนุสนบัสนนุจากงบประมาณมหาวทิยาลยั 

และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของสถาบันที่ตนเอง

สังกัด ทั้งนี้เพราะขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอทุน

สนับสนุน ตลอดจนการนำผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการของสถาบันที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่

สามารถกระทำไดส้ะดวก และมคีวามรวดเรว็มากกวา่ 

จากตารางที ่ 3 ผลการศกึษาระดบัปจัจยัทีส่ง่

ผลตอ่พฤตกิรรมการทำวจิยัของอาจารยม์หาวทิยาลยั 

พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยมีแรงจูงใจภายในโดย

ภาพรวมในระดับมาก และมีทัศนคติโดยภาพรวม

ต่อการวิจัยอยู่ ในระดับดี ทั้งนี้ เพราะอาจารย์

มหาวิทยาลัยโดยส่วนใหญ่มีจิตสำนึกว่าการทำวจิยั

เป็นสิ่งสำคัญและสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพทาง

ปัญญา อีกทั้งยังก่อให้ เกิดความภาคภูมิใจใน

ตนเอง ตลอดจนการวิจัยเป็นบทบาทหน้าที่หลัก

ของภารกิจการเป็นอาจารย์ นอกจากนี้ผลงานวิจัย

ชิน้กอ่นจะเปน็แรงผลกัดนัในการทำวจิยัเรือ่งตอ่ไป  

และมีความคิดว่าการทำวิจัยนอกจากจะพัฒนา

ศักยภาพทางปัญญาแล้ว ยังก่อให้เกิดประสบการณ์

และความรู้ที่เพิ่มขึ้นต่อตัวอาจารย์เอง เพื่อนำผล

งานวิจัยที่ได้ไปใช้ประกอบการสอนและพัฒนา

งานของตนเองใหม้ปีระสทิธภิาพตอ่ไป ประกอบกบั

อาจารย์มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ต่างต้องการความ

กา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน โดยเฉพาะตำแหนง่วชิาการ 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของจรินทร เสโตบล 

(2544 : 64) ที่พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

เห็นด้วยกับปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำวิจัยใน

ระดับมาก และงานวิจัยของดวงดาว พันธิตพงษ์ 

(2542 : 47) ที่พบว่าอาจารย์มีเจตคติที่ดีต่อการทำ

วจิยัในระดบัสงู และอาจารยเ์ชือ่วา่การทำวจิยัจะกอ่

ให้เกิดความภาคภูมิใจและสามารถคน้พบองคค์วาม

รูใ้หม ่ซึง่นบัเปน็ประโยชนต์อ่การสอนเปน็อยา่งมาก 

จากผลการวิจัย พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยมี

ความรูค้วามสามารถโดยภาพรวมในระดบัปานกลาง  

แรงจูงใจภายนอกโดยภาพรวมในระดับปานกลาง  

และมีความคิดเห็นว่าสถาบันให้การสนับสนุนการ

วิจัยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งหากอาจารย์ที่ทำวิจัย

ขาดความรู้ความสามารถในการวิจัย เช่น ขาด

ความรู้ด้านสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การ

แปลผลข้อมูล หรือแม้แต่การเลือกใช้เครื่องมือใน

การวิจัยแล้ว ย่อมส่งผลต่อการทำวิจัย เพราะความ

รู้ความสามารถในการวิจัยนั้นเป็นเรื่องที่ต้องมี

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง หากผู้วิจัยขาดความรู้ใน

การใช้สถิติ มักประสบปัญหาหลายประการซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของทิพวรรณ  บุณย์เพิ่ม 

และคณะ (2542 : http://www.stou.ac.th/Thai/

Research/Group2) ที่พบว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดใน

การทำวิจัยของอาจารย์ คือ การขาดความรู้ด้าน

สถิติเพื่อใช้สำหรับการวิจัยและวิเคราะห์ประมวล

ผลข้อมูล อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

นาฎอนงค์  สุวรรณจิตต์ (2548 : ก) ที่ศึกษา

ปญัหาอปุสรรคการทำวจิยัของอาจารยป์ระจำวทิยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรีโดยให้ข้อเสนอแนะ

ว่าควรจัดอบรมให้อาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับสถิติที่

ใช้ในการวิจัย เพื่อกระตุ้นให้มีการทำวิจัยมากขึ้น  

ซึ่งการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถนั้นสามารถ

ทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการปรับความรู้ของตน

ให้เป็นปัจจุบัน ด้วยการศึกษาจากวารสารวิชาการ

อย่างสม่ำเสมอ การฝึกปฏิบัติความรู้ของตนด้วย

การรว่มประชมุวชิาการ รวมถงึตอ้งมีความสามารถ

ในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องของการกำหนดหัวข้อวิจัย 

การวางแผนออกแบบการวิจัย การกำหนด

วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานให้สอดคล้องกับ

สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการ การเลือกใช้เครื่องมือ การใช้

สถิติที่เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์สรุปผลและ

การเขียนรายงานการวิจัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเพิ่ม

ประสบการณ์ด้วยการอ่านมาก ฟังมาก หรือการ

สนทนากับผู้รู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ อยู่เสมอ  
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กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง 

ปจัจยัดา้นการสนบัสนนุจากสถาบนั จากขอ้มลู

พบว่า สถาบันให้การสนับสนุนในการวิจัยทั้งใน

ด้านทุนวิจัยและเวลาในการวิจัย อยู่ในระดับปาน

กลาง ทั้งนี้เพราะเห็นว่าสถาบันขาดการสนับสนุน

ในเรื่องการอนุญาตไปทำวิจัย การมีภาระงานสอน

ที่มากเกินไป รวมถึงการจัดตารางที่ไม่เหมาะสม

กับการทำวิจัย โดยทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม และคณะ 

(2542 : http://www.stou.ac.th/Thai/Research/

Group2) พบว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดในการทำวิจัย

ของอาจารย์ คือ การไม่มีเวลาทำงานวิจัยเนื่องจาก

ต้องผลิตและปรับปรุงชุดวิชา เงินทุนสนับสนุนไม่

เพยีงพอ ขาดศนูยบ์รกิารดา้นการวจิยั รวมถงึปญัหา

เกี่ยวกับแนวนโยบายการสนับสนุนการทำวิจัยของ

มหาวทิยาลยัไมช่ดัเจน โดยนาฎอนงค ์  สวุรรณจติต ์

(2548 : ก) เสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรให้การ

สนบัสนนุดา้นการเงนิ จดัหาอปุกรณท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 

จัดให้มีแหล่งวิชาการเพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า 

จัดห้องทำงานที่เอื้อต่อการทำวิจัย ปรับปรุงระบบ

การสืบค้นข้อมูลการลดขั้นตอนต่างๆ ทางระเบียบ

ราชการ รวมตลอดถึงลดภาระงานอื่นๆ นอกเหนือ

จากการสอน ซึ่งการสนับสนุนจากสถาบันนับว่ามี

ส่วนสำคัญต่อการทำวิจัยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ถึง

แม้ว่าบุคลากรต้องการหรือมีความสนใจใฝ่รู้อยาก

ทำวิจัย แต่หากสถาบันไมส่นบัสนนุในการทำวจิยั

ไมว่า่จะเปน็ดา้นทรพัยากรหรอืการจดัภาระการสอน 

ที่เอื้อต่อการทำวิจัยแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อการ

ทำวิจัย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น 

ในส่วนของการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยนั้น จำเป็น

ต้องสร้างบรรยากาศเพื่อเกื้อกูลต่อการทำวิจัยให้

มากที่สุด เช่น โครงสร้างของหน่วยงานที่มี

ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้อมูลที่ดี พร้อมที่

จะนำมาใช้งาน การมีเอกสารที่เกี่ยวข้องเพียงพอ

ต่อการทำวิจัย มีอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวก 

รวมถึงการมีทุนวิจัยให้อย่างเพียงพอและมีช่องทาง

เครอืขา่ยสำหรบัเผยแพรต่ดิตอ่ในงานวจิยั สอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของ สจีวรรณ ทรรพวสุ (2540 : 173) 

ที่พบว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีการ

จัดหรือกำหนดเวลาให้อาจารย์มีเวลาเพียงพอต่อ

การทำวิจัยอย่างชัดเจน จัดเวลาให้อาจารย์มีโอกาส

ทำวิจัยอย่างเต็มที่ด้วยการลดภารกิจด้านการสอน

ให้มีจำนวนชั่วโมงน้อยลง รวมถึงลดภารกิจด้าน

อื่นด้วย 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่ส่ง-

ผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยมากที่สุด 

คือ ความรู้ความสามารถในการวิจัย รองลงมา  

คือ ทัศนคติต่อการวิจัย การสนับสนุนจากสถาบัน

ในการวิจัย แรงจูงใจภายในในการวิจัย และแรง

จูงใจภายนอกในการวิจัย ตามลำดับ ทั้งนี้เพราะ

ความตอ้งการในการทำวจิยันัน้ควรจะเกดิจากตวัเอง 

ซึ่งการที่บุคคลผู้หนึ่งต้องการจะทำวิจัยให้สำเร็จ 

นั่นหมายถึงว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความ

สามารถในงานวิจัยพอสมควร อันจะนำไปสู่ความ

มั่นใจและนำไปสู่ผลสำเร็จของงานได้ นอกเหนือ

จากความรูค้วามสามารถทีค่วรตอ้งมแีลว้ ความรูส้กึ

หรือทัศนคติที่มีต่องานวิจัยย่อมส่งผลต่อความ

พยายามเพื่อให้งานวิจัยนั้นสำเร็จ ซึ่งทั้งสองปัจจัย

ข้างต้นนับเป็นปัจจัยที่เกิดจากตัวของบุคคลเอง  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหากสถาบันการศึกษาต้องการ

ใหอ้าจารยท์ำวจิยัเพิม่ขึน้จงึควรสง่เสรมิและสนบัสนนุ   

ตารางที่ 3  ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำ 

 วิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย 

ปัจจัย ระดับปัจจัย 
แรงจูงใจภายใน มาก 

ทัศนคติ ทัศนคติที่ดีต่อการวิจัย 

ความรู้ความสามารถ ปานกลาง 

แรงจูงใจภายนอก ปานกลาง 

การสนับสนุน ปานกลาง 
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ให้อาจารย์มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัย 

โดยเฉพาะกับอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีอายุการทำงาน

น้อย เพราะปัญหาโดยส่วนใหญ่ คือ การขาด

ความรู้ในงานวิจัย ดังนั้นจึงควรส่งเสริมความรู้

ด้านงานวิจัยเพิ่มขึ้น และสมการที่เหมาะสมที่สุดที่

สามารถจำแนกพฤติกรรมการทำวิจัยของอาจารย์

มหาวิทยาลัย คือ 

 

Y = (-4.92)+0.98(X
1
)-0.05(X

2
)-0.21(X

3
)+0.16  

 (X
4
)+0.13(X

5
) 

 

ซึ่งได้แสดงค่า X
1
, X

2 
, X

3 
, X

4
, และ X

5
    

ไว้ในตารางที่ 4 โดยสมการนี้สามารถนำไปใช้ใน

การจำแนกพฤติกรรมของอาจารย์มหาวิทยาลัยว่ามี

พฤตกิรรมทีจ่ะทำ หรอืไมท่ำวจิยั โดยหากพบวา่มผีูท่ี้

ไมท่ำวจิยั มหาวทิยาลยัควรหาแนวทาง มาตรการเพือ่

สนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์เกิดความ

รู้สึกที่ดี อันจะนำไปสู่ความต้องการทำวิจัยในที่สุด 

 

บทสรุป
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์

มหาวิทยาลัยมากที่สุด คือ ความรู้ความสามารถ  

ในการวิจัย รองลงมา คือ ทัศนคติต่อการวิจัย     

การสนบัสนนุจากสถาบนัในการวจิยั แรงจงูใจภายใน

ในการวจิยั และแรงจงูใจภายนอกในการวจิยัตามลำดบั 

^

ตารางที่ 4  เมทริกซ์โครงสร้าง (structure matrix)  และสัมประสิทธิ์การจำแนก 

ปัจจัย 
Discriminant Function 

Loadings  
Discriminant Function  

Coefficients 

ความรู้ความสามารถในการวิจัย (X
1
) 0.97 0.98 

แรงจูงใจภายในในการวิจัย (X
2
) 0.15 -0.05 

แรงจูงใจภายนอกในการวิจัย (X
3
) 0.07 -0.21 

ทัศนคติต่อการวิจัย (X
4
) 0.27 0.16 

การสนับสนุนจากสถาบันในการวิจัย (X
5
)   0.22 0.13 

 ดังนั้นแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมจึงสามารถ

ทำได้โดยเริ่มจากวิจัยง่ายๆ หน้าเดียวเพื่อนำไปสู่

วิจัยที่เป็นระบบ อันจะเป็นการฝึกทักษะการทำ

วิจัยและก่อให้เกิดความมั่นใจในการทำวิจัยเพิ่มขึ้น 

ขณะเดียวกันทัศนคติที่มีต่อการวิจัยจะส่งผลให้เกิด

ความรู้สึกต้องการทำวิจัยได้เช่นกัน อีกทั้งอาจารย์

สว่นใหญม่ทีศันคตทิีด่ตีอ่การวจิยั กลา่วคอื รูว้า่การทำ

วจิยัมปีระโยชนท์ำใหไ้ดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์

เพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถนำผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้

ประกอบในการสอนและพฒันางานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

อีกทั้งสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประกอบในการ

ขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อทำให้ตนเองมีความ

เจรญิกา้วหนา้ในอาชพี นอกจากนีอ้าจารยม์หาวทิยาลยั

ยังให้ข้อเสนอแนะว่า สถาบันควรจัดให้มีหน่วย

งานให้คำปรึกษา สนับสนุนการทำวิจัย โดยต้อง

เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านวิจัยเป็นอย่างดี สถาบันควร

ลดภาระงานสอน ภาระงานอื่น ๆ แก่ผู้ทำวิจัยเพื่อ

ใหส้ามารถใชเ้วลาในการทำวจิยัไดม้ากขึน้ สถาบนั

ควรจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการทำวิจัยโดย

วิทยากรผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในการทำวิจัย 

รวมถึงควรสร้างแรงจูงใจด้วยการนำผลงานวิจัยมา

ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาความดี ความชอบ 

เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาปรับขั้นเงินเดือน 

เลือ่นตำแหนง่ และกำหนดคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม

ใหแ้กน่กัวจิยั ดงันัน้หากสถาบนัตอ้งการทีจ่ะทำให ้
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กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง 

ผลงานวิจัยสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์

การวิจัยของชาติ พ.ศ. 2551-2553 ในยุทธศาสตร์

การวิจัยที่ 3 (http://www.tddf.or.th/tddf/research/

article.phd?= 0000023) ทีก่ลา่วถงึการวจิยัเพือ่สรา้ง

ศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลใน

วิทยาการต่างๆ นั้น อันดับแรกสถาบันควรสรา้ง

เสรมิเพิม่เตมิความรูด้า้นการวจิยัใหม้มีากขึน้ เพือ่นำ

ไปสู่ความมั่นใจและความต้องการที่จะทำวิจัยใน 

อนาคต ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาทัศนคติที่ดขีอง

อาจารยท์ีม่ตีอ่การวจิยัไวโ้ดยมหาวทิยาลยัตอ้งมกีาร

วางแผนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ทำวิจัยอย่างจริงจัง

เปน็รปูธรรม ทัง้ในดา้นเวลา งบประมาณ  หนว่ยงาน

สนับสนุน รวมตลอดถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เพื่อ

เปน็การจงูใจใหอ้าจารยม์คีวามตอ้งการทำวจิยัเพิม่ขึน้ 

ทัง้นีเ้พือ่ความเจรญิกา้วหนา้ในอาชพีของอาจารยเ์อง 

รวมถึงความก้าวหน้าของสถาบันการศึกษาด้วย 
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กระบวนการไร้ของเสียในอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันปาล์ม
Zero-wasteProcessinOilPalmExtractionIndustries

ธีระพงศ์จันทรนิยม1

TeerapongJungniyom

บทความวิชาการ

บทคัดย่อ
ในกระบวนการสกัดปาล์มน้ำมัน จะได้น้ำมันปาล์มดิบประมาณ 18-22 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งจะถูกนำไปแปรรูปเป็น

น้ำมันบริโภคหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ส่วนของเหลือ 78-82 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งได้แก่ทะลายเปล่า เส้นใย

เปลอืกผลปาล์ม กากสลดัจ์ รวมถงึนำ้ทีอ่ยูใ่นทะลายปาล์ม จะถกูนำมาใชป้ระโยชน์ โดยทะลายเปลา่และกากสลดัจ์

จะถูกนำไปใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เส้นใยเปลือกผลปาล์มและกะลาจะใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ส่วนของเหลวในทะลาย

จะแปรรูปเป็นโมลาส การนำของเสียเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของทะลายปาล์มให้สูงขึ้น ซึ่งจะ

มีผลทำให้ราคาปาล์มน้ำมันมีเสถียรภาพมากขึ้นด้วย


Abstract
Intheextractionprocessofoilpalm,about18-22%ofcrudeoilisobtained.Thisoilwillbegone
throughrefiningprocessbeforeutilizing forhumanconsumptionand the industrialuses. Empty
bunchesorotherwasteproductswhichconstitute78-82%ofthebunchyieldmaybetranstormod
intobio-fertilizers.Fiberandshellcanbeusedas fuel. Thefluidcompanentcanbetranstormed
intomolass.Thiseby-productscanbethevalue-addofoilpalmindustrieswhichcanhelpstabilizing
themarketprice.



1สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมันคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อ.หาดใหญ่จ.สงขลา90112
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บทนำ
กระบวนการไร้ของเสีย (Zero Waste) ใน

อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเป็นกระบวนการที่นำ

ของเสียมาใช้ประโยชน์จนหมดสิ้น หรืออาจกล่าว

อีกนัยหนึ่งคือเป็นกระบวนการที่ไม่มีของเสีย ใน

อุตสาหกรรมการสกัดปาล์มน้ำมันพบว่ามีของเสีย

ในกระบวนการสกัดน้ำมันมากกว่า70เปอร์เซ็นต์

ซึ่งของเสียเหล่านี้จะเป็นปัญหาต่อสภาพแวดล้อม

ดังนั้นการนำของเสียดังกล่าวมาใช้ประโยชน์

นอกจากเป็นการป้องกันรักษาสภาพแวดล้อมแล้ว

ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับโรงงานสกัดน้ำมัน

ปาล์ม รายได้ดังกล่าวสามารถใช้เป็นต้นทุนในการ

ซื้อวัตถุดิบ (ปาล์มทะลาย) ซึ่งจะมีผลทำให้ราคา

ปาล์มทะลายมีเสถียรภาพมากขึ้น



ของเสียจากทะลายปาล์มส่งผลกระทบ
เรื่องราคาปาล์มน้ำมัน

น้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็นผลิตผลจากการสกัด

ปาล์มน้ำมัน เป็นปัจจัยหลักที่กำหนดราคาปาล์ม

ทะลาย จากข้อมูลราคาปาล์มทะลายของสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรพบว่า ราคาปาล์มทะลายมี

ความผันผวนอย่างมาก โดยในช่วงมกราคม 2539

ถึงตุลาคม 2551  ราคาต่ำสุด 0.81บาท/กก. ใน

เดือนมีนาคม2544และราคาสูงสุด5.9บาท/กก.

ในเดือนมกราคม 2551 และลดลงเหลือ 2.72

บาท/กก. ในเดือนกรกฎาคม 2551 (รูปที่ 1)

ความผันผวนของราคาปาล์มทะลายที่เกิดขึ้นจะ

แปรตามราคาน้ำมันปาล์มดิบของตลาดโลกนั่นเอง

สาเหตุที่ราคาปาล์มทะลายแปรตามราคา

น้ำมันปาล์มดิบ (ซึ่งแปรปรวนตามราคาของตลาด

โลก) เนื่องจากการกำหนดราคาปาล์มทะลายจะใช้

ราคาน้ำมันปาล์มดิบเป็นตัวกำหนด หากปาล์ม

ทะลายมีน้ำมัน 20 เปอร์เซ็นต์ ราคาปาล์มทะลาย

จะมีราคาเท่ากับ20เปอร์เซ็นต์ของราคาน้ำมัน

ปาลม์ดิบ ตัวอย่างเช่น ราคาน้ำมันปาล์มดิบราคา

กิโลกรัมละ20บาทราคาทะลายปาล์มก็จะมีราคา

ไม่เกิน4บาท/กก.แต่ถ้าสามารถนำของเสียจาก

กระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มมาเพิ่มมูลค่าปัจจัยที่

กำหนดราคาปาล์มทะลายจะไม่ขึ้นอยู่กับราคาของ

น้ำมันปาล์มดิบเพียงอย่างเดียว แต่มีปัจจัยของ

มูลค่าที่ได้จากของเสียจากกระบวนการสกัดน้ำมัน

ปาล์มด้วยนอกจากนั้นการเพิ่มมูลค่าดังกล่าวจะมี

ผลทำให้ราคาวัตถุดิบ (ทะลายปาล์ม) มีราคาสูง

ขึ้นอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ราคาน้ำมันปาล์มดิบมี

ราคา 20 เปอร์เซ็นต์ คือ 4 บาท/กก. แต่ถ้า

สามารถเพิ่มมูลค่าของเสียได้อีก 1 บาท จะทำให้

โรงงานสกัดสามารถซื้ อปาล์มทะลายได้ถึ ง

กิโลกรัมละ5บาทเป็นต้น



กระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม:
กระบวนการที่ได้ของดีน้อยกว่าของเสีย

ในกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มจากทะลาย

ปาล์ม(รูปที่2)จะเริ่มจากการนำทะลายสด(FFB

:FreshFruitBunch)เขา้ในหมอ้นึง่ซึง่มคีวามดนัสงู

3 กก.ซม2 เพื่อให้ผลปาล์มหลุดจากทะลาย ใน

ขั้นตอนนี้จะเกิดของเสีย2อย่างได้แก่น้ำที่ออก

จากทะลาย(Condensate)ประมาณ12เปอรเ์ซน็ต์

ของน้ำหนักทะลายสด และทะลายเปลา่ประมาณ

22 เปอรเ์ซน็ต์ ของนำ้หนกัทะลายสด ผลปาล์มที่

แยกออกจากทะลายแล้วจะถูกแยกน้ำมันออก

น้ำมันที่ได้จะทำความสะอาดเพื่อแยกสิ่งสกปรกที่

เจอืปนในนำ้มนั(สลดัจ)์ซึง่มปีระมาณ0.5เปอรเ์ซน็ต์

ทำให้ได้น้ำมันเปลือกผลปาล์มที่สะอาดประมาณ

20 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักทะลายสด ส่วนเมล็ด

ในและเปลือกของผลปาล์มซึ่งแยกน้ำมันจาก

เปลือกแล้วจะถูกแยกเปลือกผลปาล์มออก ซึ่งมี

น้ำหนักประมาณ 13.5 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนัก

ทะลายสดส่วนเมล็ดปาล์มจะถูกกะเทาะแยกเป็น
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ราคาปาล์มทะลายเฉลี่ย/เดือน(น้ำหนัก>15กก.)ระหว่างเดือนม.ค.39-ต.ค.51

รูปที่1ราคาปาล์มทะลายเฉลี่ย/เดือนระหว่างเดือนมกราคม2539-ตุลาคม2551

6.00
5.50
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

ม.
ค.

-3
9

ก.
ค.

-3
9

ม.
ค.

-4
0

ก.
ค.

-4
0

ม.
ค.

-4
1

ก.
ค.

-4
1

ม.
ค.

-4
2

ก.
ค.

-4
2

ม.
ค.

-4
3

ก.
ค.

-4
3

ม.
ค.

-4
4

ก.
ค.

-4
4

ม.
ค.

-4
5

ก.
ค.

-4
5

ม.
ค.

-4
6

ก.
ค.

-4
6

ม.
ค.

-4
7

ก.
ค.

-4
7

ม.
ค.

-4
8

ก.
ค.

-4
8

ม.
ค.

-4
9

ก.
ค.

-4
9

ม.
ค.

-5
0

ก.
ค.

-5
0

ม.
ค.

-5
1

ก.
ค.

-5
1

  

เดือนปี

รา
คา

ป
าล

์มท
ะล

าย
(
กก

./บ
าท

)



กระบวนการสกัดน้ำมันจากทะลายปาล์มสด

ทะลายปาล์มสด(~1,000กก.)

ความดัน3กก./ซม2

Condensate(~120กก.)

ทะลายเปล่า(~220กก.)

ผลปาล์ม

เมล็ดปาล์ม+เปลือกผลปาล์ม น้ำมัน+สิ่งเจือปน

เมล็ดปาล์ม+เปลือกผลปาล์ม

กะลา(~135กก.)

เมล็ดใน(~50กก.)

น้ำ
น้ำมันCPO

(~200กก.)

สลัดจ์

(~50กก.)

รูปที่2ขั้นตอนการสกัดน้ำมันปาล์มแสดงให้เห็นของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน
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กะลา(0.55เปอรเ์ซน็ต)์และเมลด็ใน(0.5เปอรเ์ซน็ต)์

จะเห็นว่ าในการสกัดน้ำมันปาล์มจาก

ทะลายปาลม์1,000กก.จะใหน้ำ้มนัเพยีง250กก.

โดยเป็นน้ำหนักจากเปลือก (CPO : Crude Palm

Oil) ประมาณ 200 กก. และน้ำมันจากเมล็ดใน

(CrudePalmKernelOil:CPKO)ประมาณ50

กก. ส่วนที่เหลือประมาณ 750 กก. เป็นของเสีย

ดังนั้นหากนำของเสียดังกล่าวมาเพิ่มมูลค่าก็จะ

ทำให้มูลค่าของทะลายปาล์มเพิ่มขึ้น


แนวทางการนำของเสียจากกระบวนการ
สกัดน้ำมันปาล์มมาใช้ประโยชน์

(1) ส่วนของเหลว (condensate) เป็นน้ำ

ที่เกิดในหม้อนึ่งทะลาย ที่มีความดัน 3 กก.ซม.2

ซึ่งในสภาวะความดันดังกล่าวจะทำให้แป้งในแกน

ทะลายปาล์มแตกตัวเป็นน้ำตาลได้ โดยปกติส่วน

ของเหลว จะถูกแยกน้ำมันออก แล้วระบายสู่บ่อ

บำบดันำ้เสยีของโรงงานดงันัน้หากนำสว่นของเหลว

มาทำใหเ้ขม้ขน้จะไดโ้มลาส (molasses) เชน่เดยีว

กับโมลาสที่ได้จากโรงงานหีบอ้อย

(2) ทะลายเปล่า (empty fruit bunch :

EFB)เป็นส่วนของทะลายที่สลัดผลปาล์มออกแล้ว

ในอดีตทะลายเปล่ามีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมมาก

เนื่องจากเป็นที่วางไข่ของด้วงแรด ซึ่งเป็นแมลงที่

กัดกินยอดปาล์มและมะพร้าว ดังนั้นโรงงานจะ

ต้องเผาทะลายเปล่า ซึ่งทำได้ยากเนื่องจากมี

ความชื้นสูง แต่ปัจจุบันได้ใช้ทะลายเปล่าเป็นวัสดุ

ในการเพาะเห็ด แต่ยังอาจนำไปใช้ประโยชน์และ

เพิ่มมูลค่าได้มากกว่าการเพาะเห็ด เนื่องจากใน

แกนทะลายเปล่ามีเส้นใยที่เหนียวสามารถนำมาใช้

ทดแทนเส้นใยจากเปลือกมะพร้าวได้ นอกจากนั้น

ทะลายเปล่ายังมีปริมาณธาตุอาหารสูง (ไนโตรเจน

ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสประมาณ 0.7

เปอรเ์ซน็ต์และโพแทสเซยีมประมาณ3เปอรเ์ซน็ต)์

ซึ่ งสามารถนำไปเป็นวัสดุในการผลิตปุ๋ยหมักที่มี

คุณภาพได้(รูปที่3)

(3) เส้นใยเปลือกผลปาล์ม (mesocarp

fiber) เป็นส่วนของเปลือกนอกของผลปาล์มที่หีบ

น้ำมันออกแล้ว โดยปกติในโรงงานสกัดน้ำมัน

ปาล์มจะใช้เส้นใยเปลือกผลปาล์มเป็นเชื้อเพลิงให้

กับหม้อผลิตไอน้ำ (boiler) เพื่อนำไอน้ำไปนึ่ง

ทะลาย และผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ใน

โรงงาน เส้นใยเปลือกผลปาล์มมีปริมาณธาตุ

อาหารใกล้ เคียงกับทะลายเปล่าแต่มีปริมาณ

โพแทสเซียมน้อยกว่า (โพแทสเซียมประมาณ 0.5

เปอร์เซ็นต์) จึงสามารถนำไปเป็นวัสดุในการผลิต

ปุ๋ยหมักได้เช่นกัน

(4) กากสลัดจ์ (decantor cake) เป็นเศษ

ของเปลือกผลปาล์มหรือสิ่งเจือปนต่างๆ ที่ปะปน

อยู่ในน้ำมันปาล์ม สิ่งเจือปนเหล่านี้จะถูกแยกออก

ในขั้นตอนสุดท้ายของการสกัดน้ำมัน กากสลัดจ์มี

โปรตีนและแคลเซียมค่อนข้างสูง จะใช้เป็นอาหาร

เสริมสำหรับวัวนม นอกจากนั้นยังใช้ผสมกับ

ทะลายเปล่า เปลือกผลปาล์ม เพื่อผลิตปุ๋ยหมักได้

อีกด้วย

(5)กะลา (shell) ในปจัจบุนัใชเ้ปน็เชือ้เพลงิ

สำหรับหม้อผลิตไอน้ำ (boiler) กะลาสามารถ

แปรรปูเปน็ถา่นกมัมนัต์(activatecarbon)ได้

 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากของเสียจากโรงงาน
สกัดปาล์มน้ำมัน
  ของเสยีจากโรงงานสกดัปาลม์นำ้มนัสามารถ

นำไปสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มต่างๆดังนี้

(1) กลุ่มของปุ๋ยหมัก เนื่องจากคุณสมบัติ

ของทะลายเปล่า เส้นใยเปลือกของผลปาล์ม และ

กากสลัดจ์ เหมาะสมที่ใช้ทำปุ๋ยหมัก จึงได้มีการ

ศกึษาการใชว้สัดดุงักลา่วผสมในสดัสว่นทีเ่หมาะสม

เปน็ปุย๋หมกัทีม่คีณุภาพไดต้ามมาตรฐานของกรมวชิา
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ทะลายเปล่า(EFB:EmptyFruitBunch) เส้นใยเปลือกผลปาล์ม(Mesocarpfiber)

รูปที่4การผลิตปุ๋ยหมักเชิงอุตสาหกรรมจากวัสดุเหลือใช้ในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

รูปที่3ของเสียจากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม
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ซึ่งให้ความร้อนสูง สามารถอัดเป็นก้อนเชื้อเพลิง

ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้สามารถทำในเชิง

อตุสาหกรรมได้ เนือ่งจากมวีตัถดุบิตลอดทัง้ปีซึง่จะ

เปน็การเพิม่มลูคา่ใหก้บัทะลายปาลม์สดทีเ่ปน็วตัถดุบิ

ของอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันปาล์มอันจะสง่ผล

ทำใหร้าคาของทะลายปาลม์สดมเีสถยีรภาพมากขึน้

การเกษตรโดยได้ผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมแล้ว

(รูปที่4)

(2) กลุ่มของเส้นใย เนื่องจากทะลายเปล่ามี

เส้นใยที่แข็งแรง ดังนั้นจึงสามารถนำไปใช้ใน

อตุสาหกรรมสิง่ทอได้

(3)กลุ่มของเชื้อเพลิงวัตถุดิบได้แก่กะลา
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บทความวิชาการ

การวิจัยในมหาวิทยาลัย:การพัฒนาหัวข้อวิจัย
ResearchinUniversity:FormationofResearchProblem


ไพศาลเหล่าสุวรรณ1

PaisanLaosuwan



บทคัดย่อ
การพัฒนาหัวข้อวิจัยนับเป็นขั้นแรกและเป็นขั้นสำคัญที่สุดของการวิจัยทุกสาขา เริ่มจากการตรวจเอกสารเพื่อให้

ผู้วิจัยสามารถจับประเด็นหรือปัญหาวิจัยที่เหมาะกับประสบการณ์ของงาน  ต่อจากนั้นก็นำหัวข้อวิจัยไป

วิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างของปัญหาและประเด็นย่อยๆ  ต่อจากนั้นก็ตั้งสมมุติฐานเป็นการคาดการณ์

ล่วงหน้า  สมมุติฐานทำให้เกิดความชัดเจนและความจำเพาะของปัญหาวิจัย ทุกปัญหาวิจัยยังต้องการ

วัตถุประสงค์ซึ่งแสดงให้เห็นเป้าหมายของการวิจัยวัตถุประสงค์มี2ระดับคือระดับหลักและระดับรองและ

ขั้นตอนสุดท้ายคือการกำหนดตัวแปรเพื่อเป็นค่าแสดงผลการวิจัย


Abstract
Formationofresearchproblemisthefirstandthemostimportantstepintheresearchprocessinall
fieldsofresearch.Itbeginswiththereviewofliteratureswhichenabletheresearchertovisualize
theresearchproblemsuitabletoone’sexperience.Theresearchproblemthenisneedodtoanalyse
toidentifyitsstructureandsub-topics.Hypothesisistheanticipationofanexperiment.Itbrings
clarity and specificity of the research problem.  Each research problem also requires research
objectiveswhichindicatethegoalsofresearch.Therearetwotyperofobjectives,mainobjectives
andsub-objectives.Thefinalstepofformationofresearchproblemistheidentificationofvariables
whichreflextheresultsofexperiment.


 1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่125/502ถ.พลพิชัยอ.หาดใหญ่จ.สงขลา90110
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บทนำ
มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูง

นอกจากมีภารกิจในการผลิตบุคลากรเพื่อไปช่วย

พัฒนาประเทศแล้วยัง เป็นศูนย์พัฒนาความรู้

และความก้าวหน้าทางวิชาการ จึงอาจกล่าวได้ว่า

มหาวิทยาลัยคือแหล่งของการเรียนรู้และเป็น

สถาบันวิจัยไปในตัวด้วย ดังนั้นอาจารย์ที่ทำการ

สอนในมหาวิทยาลัยต้องเป็นนักวิจัยด้วย จึงจัดได้

ว่ากระทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ส่วนภารกิจอย่างอื่น

เป็นเรื่องรองๆลงไป

ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของผู้วิจัยคือ การหา

หัวข้อที่จะนำมาวิจัย หลายคนอยากวิจัย แต่ไม่

ทราบจะวจิยัเรือ่งอะไรดีโดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัวจิยั

มือใหม่ที่ไม่เคยวิจัยมาก่อน หรือนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท เอก ที่กำลังศึกษาอยู่ในโลกนี้มีคำถาม

หรือปัญหามากมายที่ยังไม่มีคำตอบ ยิ่งกว่านั้นใน

สภาวะหนึ่งคำตอบเป็นอย่างหนึ่ง แต่ในสภาวะที่

แตกต่างออกไปคำตอบก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ดังนั้น

การวจิยัคอืการหาคำตอบใหแ้กค่ำถามนัน้ๆ นัน่เอง

อย่างไรก็ดีก่อนที่จะวิจัยต้องนำคำถามมาวิเคราะห์

ศึกษาถึงองค์ประกอบ และแนวทางที่จะทำให้เกิด

คำตอบที่ถูกต้องและเที่ยงตรง กระบวนการเช่นนี้

เรียกว่าการพัฒนาปัญหา



วิจัยเรื่องอะไรดี
การเลือกเรื่องวิจัยมีความสำคัญมากต่อนักวิจัย

เพราะเมื่อจะทำการวิจัยในหัวข้อใดแล้ว จะชอบ

หรือไม่ก็ตาม จะต้องทำงานกับหัวข้อนั้น  จน

ลุล่วงจะหยุดกลางคันไม่ได้ เพราะมีทั้งพันธ-

สัญญาและจรรยาบรรณบังคับ ดังนั้นการเลือก

หัวข้อวิจัยใดต้องคิดอย่างรอบคอบในทุกๆ ด้าน

เช่น ด้านความพร้อม ความสะดวก ความเป็นไป

ได้ โอกาส เวลา ความยากง่าย ความสนับสนุน

จากหน่วยงานครอบครัวสุขภาพฯลฯการเลือก

หัวข้อวิจัยควรถือหลักในการตัดสินใจดังนี้

1. ความชอบ ความชอบเป็นคุณสมบัติ

สำคัญของหัวข้อวิจัย เพราะการวิจัยแต่ละเรื่อง

ผู้วิจัยต้องใช้เวลาและความพยายามมาก ต้องคร่ำ-

เคร่งอยู่กับงานนั้นอย่างซ้ำซากถ้าไม่ชอบก็จะเกิด

ความเบื่อหน่ายทำให้คุณภาพของงานลดลง

2. สามารถทำได้  ผู้วิจัยต้องรู้และเข้าใจว่า

ปัญหานั้นมีกระบวนการวิจัยอย่างไร ถ้าไม่รู้ครบ

ถ้วนก็รู้ว่ามีเอกสารให้ค้นคว้า หรือมีผู้เชี่ยวชาญ

ให้คำแนะนำก็ยังดี ถ้าไม่รู้ครบถ้วนก็ตัด-ดัดแปลง

เฉพาะส่วนที่ทำได้ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงระยะ

เวลาและองค์ประกอบอื่นๆด้วย

3. มีเครื่องมือและอุปกรณ ์ ในการวิจัยเชิง

สำรวจต้องออกไปเก็บข้อมูลนอกสถานที่ ต้องมี

ยานพาหนะการวจิยัเชงิทดลองตอ้งมหีอ้งปฏบิตักิาร

เครือ่งมอื สถานทีดลอง โครงการวจิยัสว่นมากไม่

ใหง้บประมาณซื้อเครื่องมือราคาแพง เพราะมีการ

ลงทุนที่สูง

4. มีแหล่งทุนสนับสนุน ในปัจจุบันที่มี

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกเป็น

จำนวนมาก แต่แหล่งทุนเหล่านี้ให้ทุนเพราะการ

วิจัยที่มีความสำคัญ มีประโยชน์กว้างขวาง เช่น

ระดับภาคหรือประเทศ ในการอนุมัติโครงการ

มีกรรมการตรวจสอบประเมินความเป็นไปได้ใน

ทางเศรษฐกิจ วิชาการ ฯลฯ ดังนั้น ผู้วิจัยต้อง

เลอืกหวัขอ้ทีเ่หมาะสมตอ่ความสนใจของแหลง่ทนุ

5.สอดคล้องกับสาขาวิชาของผู้วิจัยผู้วิจัย
ควรเลือกเรื่องที่เสริมความรู้ความเชี่ยวชาญของตน

แล้วสามารถใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆ เช่น

ใบเสนอการสัมมนา หรือประกอบในการขอ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ดังนั้นคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้วิจัย คือ

เลือกเรื่องที่ตนเองชอบรู้วิธีการวิจัยหรือมีผู้ให้

คำแนะนำมีความสำคัญมีสิ่งอำนวยความสะดวก
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พร้อมมีแหล่งทุนวิจัยฯลฯ



การหาหัวข้อวิจัย
การหาหัวข้อหรือปัญหาที่จะมาวิจัย เป็นเรื่องยาก

เรือ่งหนึง่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สำหรบั ผูท้ีเ่ริม่ทำการ

วิจัย จะหยิบยกอะไรขึ้นมาวิจัยก็ไม่ทราบว่ามี

คุณค่าหรือแง่มุมที่ควรศึกษาอย่างไรบ้าง ผู้ที่จบ

การศึกษาระดับปริญญาโท-เอกใหม่ๆ อาจวิจัยต่อ

ยอดวิทยานิพนธ์ของตัวเอง เพราะเป็นเรื่องที่เข้าใจ

ดีและมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ แต่อาจ

ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ให้ทุนวิจัย

เมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้ผู้วิจัยอย่าเพิ่งย่อท้อ ปัญหาวิจัย

ไม่เคยหมดไปจากโลก แต่นับวันจะมีมากขึ้น

การหาหัวข้อวิจัยมีหลายวิธีที่ใช้แพร่หลายมีดังนี้

1.การตรวจเอกสาร(reviewof literature)

การตรวจเอกสารหรือการปริทรรศน์เอกสาร คือ

การศึกษางานวิจัยของคนอื่นๆ ที่กระทำมาแล้ว

เมื่ อสนใจจะวิจั ยในเรื่ องใดก็ค้นคว้ ามาอ่ าน

อย่างพินิจพิเคราะห์อย่าอ่านเพียงผ่านๆอ่านคำนำ

การตรวจเอกสาร วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัยและ

ผลการวิจัย อ่านไปหลายๆ เรื่องก็อาจมีคำถาม

ขึ้นว่าถ้าดัดแปลงวิธีการวิจัยให้แตกต่างออกไปจะ

ไดผ้ลอยา่งไร ถา้วจิยัตอ่ยอดขึน้ไปจะไดผ้ลอยา่งไร

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิจัยจะ

ได้ผลอย่างไร วิธีการเช่นนี้เป็นการปรับปรุงการ

วิจัยให้ดีขึ้น ก้าวหน้าขึ้น ไม่ได้เป็นการซ้ำซ้อน

แต่ผลการวิจัยเหล่านี้ทำให้วิชาการในสาขานั้น

กา้วหนา้ยิง่ขึน้ไปการตรวจเอกสารมปีระโยชน์ดงันี้

 (1)ได้รับความรู้ทางวิชาการ

 (2) ได้หัวข้อหรือแนวทางในการพัฒนา

หัวข้อวิจัย

 (3)ได้ทราบวิธีการวิจัย

 (4) ได้ทราบความก้าวหน้าของการวิจัย

ในสาขานั้นๆ

 (5)ทำให้การวิจัยไม่เกิดความซ้ำซ้อน

 

 2. การวิ เคราะห์ปัญหา นักวิจัยที่มี

ประสบการณ์ เมื่อพบว่ามีปัญหาบางอย่างที่สนใจ

หรือมีผลกระทบ ก็อาจนำมาวิจัย ต้องคิดเสมอว่า

ปัญหาย่อมเกิดจากเหตุ หรือที่แตกต่างไปจากนั้น

คือผลย่อมเกิดจากเหตุ ดังนั้น การวิจัยคือการหา

วิธีแสดงเหตุ เช่นพบว่าชนบทแห่งหนึ่งชาวบ้าน

ยากจนมาก เหตุอาจมาจากการศึกษา อาชีพ การ

คมนาคม สุขภาพพลานามัย สภาวะเศรษฐกิจและ

สังคม  หรือพบว่าเมื่อปลูกถั่วเขียวในนาต้นเล็ก

ผลผลิตต่ำ น่าจะมีสาเหตุมาจากการขาดปุ๋ย หรือ

น้ำท่วมราก (พืชหายใจไม่ได้) หรือดินเป็นกรด

ถัว่เขยีวดดูธาตอุาหารตา่งๆไมไ่ด้โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ฟอสฟอรัส นักวิจัยต้องเป็นนักคิดอย่ามองปัญหา

เฉพาะข้างหน้า แต่มองให้ทุกมิติ มีนักคิดบางคน

ให้วิเคราะห์ปัญหาแบบต้นไม้ (dendrogramming)

ดังนั้นเพียงการวิจัยถึงสาเหตุของความยากจนหรือ

ถั่วเขียวให้ผลผลิตต่ำ อาจได้หัวข้อวิจัย เปน็รอ้ยๆ

เรือ่งใชเ้วลาวจิยั10ปกีไ็มห่มดสหรฐัอเมรกิาเปน็

ประเทศที่มีความก้าวหน้าในการวิจัยเรื่องข้าวโพด

มาก ข้าวโพดในสหรัฐอเมริกาเคยให้ผลผลิตไม่

เกิน 300 กิโลกรัมต่อไร่ จากการวิจัยเป็นหมื่นๆ

เรื่องทำให้ข้าวโพดในสหรัฐอเมริกาให้ผลผลิต

สูงสุด 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ในปัจจุบัน และใน

ขณะนี้มีนักวิจัยหลายพันคนในประเทศนี้กำลังวิจัย

เรื่องข้าวโพด และถ้ารวมทั่วโลกน่าจะนับแสนคน

ดังนั้นปัญหาที่จะวิจัยไม่เคยหมดไปจากโลก เช่น

ถ้าเราจะวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตทานตะวันใน

ประเทศไทยก็อาจจะวิจัยทุกหัวข้อ(ตารางที่1)
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ตารางที่1การวิเคราะห์ปัญหาวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตทานตะวัน

โครงการย่อย1 โครงการย่อย2 โครงการย่อย3

การปรับปรุงพันธุ์ พันธุ์สังเคราะห์ - การเลือกสายพันธุ์ , ทดสอบสายพันธุ์ , ผสม

ระหว่างสายพันธุ์, ทดสอบพันธุ์, ขยายเมล็ดพันธุ์,

ผลิตเป็นการค้า

พันธุ์ลูกผสม - การคัดเลือกสายพันธุ์, ทดสอบสายพันธุ์, ผลิต

สายพันธุ์A,B,R,ผลิตลูกผสม,ทดสอบลูกผสม,

ผลิตเป็นการค้า

เทคโนโลยีชีวภาพ - การค้นหายีนส์, ปรับปรุงสายพันธุ์, วิเคราะห์

พันธุกรรม,พันธุ์วิศวกรรม

พันธุ์เฉพาะเรื่อง - พันธุ์ต้านทานโรค, พันธุ์น้ำมันสูง, พันธุ์คุณค่า

อาหารสูง

ปัจจัยการผลิต ดิน-ปุ๋ย -การสนองตอบต่อธาตุหลัก(N,P,K),การสนอง

ตอบต่อธาตุรอง (Mg, Ca, B, Zn, Fe, etc),

ชนิดของดินที่เหมาะสม,อัตราปุ๋ย

วัชพืช - การกำจัดวัชพืช, สารเคมี, การเตรียมดินระดับ

ต่างๆ

โรค - โรคที่สำคัญ, ชนิดของโรค, การป้องกันโรค,

แหล่งต้านทานโรค,การคัดพันธุ์ต้านทานโรค

แมลง - ชนิดของแมลง, หนอนเจาะสมอฝ้าย, การกำจัด

โดยวิธีเคมี,การกำจัดโดยวิธีชีวภาพ

ความชื้น -การให้น้ำ,การทนแล้ง

ระบบการผลิต การปลูก - ระยะปลูก, อัตราปลูก, ฤดูปลูก, การปรับตัว,

ความเสถียรของพันธุ์, การปลูกแซม, การปลูก

หมุนเวียน

การใช้ประโยชน์ทานตะวัน

-เมล็ดกะเทาะ เมล็ดหัก - หีบน้ำมันเพื่อปรุงอาหาร, แปรรูปเป็นสมุนไพร-

เครื่องสำอาง, การใช้แปรรูปเป็นอาหาร, ใช้กาก

เป็นอาหารสัตว์แทนกากถั่วเหลือง

เมล็ดดี -แปรรูปเป็นอาหารขบเคี้ยวหรือหีบน้ำมัน

-เมล็ดไม่กะเทาะ หีบน้ำมัน -น้ำมันส่งโรงงานกลั่นเพื่อบริโภค,ผลิตเป็นน้ำมัน

เชื้อเพลิง (1) ลดยางเหนียว (degumming) ใช้กับ

เครื่องยนต์4จังหวะ(2)ผลิตไบโอดีเซล

-การใช้เป็นอาหารสัตว์,ปุ๋ย,เชื้อเพลิง
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การวิจัยเพื่อหาสาเหตุเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ

เมื่ อได้ข้อมูลแล้วมาวิ เคราะห์ เพื่ อยืนยันกับ

สมมุติฐาน อย่างไรก็ดี ถ้าเราจะวิจัยจากเหตุไปยัง

ผลซึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลอง เช่น ถ้าเราปรับปรุง

ระดับการศึกษาแล้วสภาวะความยากจนก็จะลดลง

หรือถ้ามีการใส่ปุ๋ยแล้วถั่วเขียวได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ดังนั้นผู้วิจัยอาจเดาเหตุการณ์อะไรไว้ล่วงหน้า

แล้วทำการทดสอบก็จะกำหนดปัญหาวิจัยได้อีก

ทางหนึ่ง


การวิเคราะห์ปัญหาวิจัย

 เมื่อสามารถหาหัวข้อวิจัยได้แล้ว เราต้อง

นำมาวเิคราะหว์า่เปน็ปญัหาเดีย่วหรอืปญัหาเชงิซอ้น

ปญัหาเดีย่วคอืการวจิยัในดา้นเดยีวกไ็ดค้ำตอบ เช่น

วจิยัผลของการกนิอาหารตอ่ความอว้นของคนกท็ดลอง

โดยใชว้ตัถปุระสงคเ์ดยีว การทดลองเกบ็ขอ้มลูงา่ย

เชน่ใหผู้ท้ดลองลดการบรโิภค แตถ่า้เปน็การทดลอง

เพื่อศึกษาผลของประเภทอาหารต่อความอ้วน การ

วิจัยก็สลับซับซ้อนขึ้น เพราะมีทั้งอาหารประเภท

มนัแปง้โปรตนีผกัฯลฯดงันัน้ผูว้จิยัตอ้งนำปญัหา

มาแยกออกเปน็ปญัหายอ่ยๆแตล่ะสว่นมวีตัถปุระสงค์

และวิธีการของตัวเอง จึงอาจสรุปวิธีการวิเคราะห์

ปัญหาวิจัยและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องดังนี้

 1. แยกหัวข้อวิจัยออกเป็นหัวข้อย่อยๆ
หัวข้อวิจัยแต่ละเรื่องอาจเป็นหัวข้อใหญ่ประกอบ

ดว้ยหวัขอ้ยอ่ยๆหลายหวัขอ้ดงันัน้ผูว้จิยัตอ้งกำหนด

ขอบเขตไว้ให้ชัด เช่น มีหัวข้อวิจัยว่าผลกระทบ

ของการท่องเที่ยวต่อชุมชนก็ต้องแยกว่าผลกระทบ

ดา้นใด เชน่ รายได้ สภาพแวดลอ้ม การคมนาคม

การอนุรักษ์วัฒนธรรม ทรัพยากร มลภาวะ ฯลฯ

หรือมีหัวข้อว่าผลของการพัฒนาชนบทคือการ

เพิ่มรายได้ต่อชุมชน การพัฒนามีหลายอย่าง เช่น

การคมนาคม การศึกษา การฝึกอาชีพ สุขภาพ

พลานามัยฯลฯ

 2. เลือกจากหัวข้อย่อยไปวิจัย  จาก

รายการหัวข้อย่อยในข้อ (1) อาจเลือกบางข้อไป

วิจัย  เช่นหัวข้อเกี่ยวกับการฝึกอาชีพ ก็เป็นการ

วิจัยได้เรื่องหนึ่ง การฝึกอาชีพมีหลากหลาย มีทั้ง

ชนิดและความเข้มข้นของการฝึก หรือถ้าหัวข้อ

เดียวน้อยไปก็เลือกสองหัวข้อ เช่นชื่อหัวข้อวิจัยว่า

“ผลของการฝึกอาชีพและระดับการศึกษาต่อราย

ได้ของชุมชน-ชนบท” ก็มีขอบเขตของการวิจัย

กว้างขึ้น และอาจมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับการ

ศึกษาและผลของการฝึกอาชีพด้วย ทำให้การวิจัย

มีความสลับซับซ้อนขึ้นไป

 3.ตั้งวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์คือเป้า-

หมายของการวิจัย เป็นส่วนที่แสดงให้ผู้อ่าน

ทราบวา่ในการวจิยันีเ้ราตอ้งการทราบอะไร การวจิยั

ทุกเรื่องต้องมีวัตถุประสงค์ซึ่งต้องเขียนอย่างสั้นๆ

อยู่ในส่วนต้นของเรื่องต่อจากคำนำวัตถุประสงค์

มี2ระดับคือวัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์

รองวัตถุประสงค์หลักคือวัตถุประสงค์สนับสนุน

หัวข้อหลักของการวิจัย ส่วนวัตถุประสงค์รองคือ

วัตถุประสงค์ที่สนับสนุนหัวข้อย่อยของการวิจัย

 4. พิจารณาวัตถุประสงค์และตรวจสอบ
ตรวจสอบว่าวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เหมาะสมหรือไม่

สามารถทำได้หรือไม่ มีทรัพยากรเหมาะสมและ

เพยีงพอหรอืไม่ เราพรอ้มทีจ่ะวจิยัในเรือ่งนีห้รอืไม่

ฯลฯเพื่อให้การวิจัยดำเนินไปโดยไม่มีอุปสรรค



การตั้งสมมุติฐาน
 การวิจัยโดยทั่วไปต้องมีสมมุติฐาน จะ

แสดงไว้หรือไม่ก็ตาม สมมุติฐานคือการเดา

เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าผลการทดลองเป็นอย่างนั้น

อย่างนี้ เช่นคาดว่าถ้ามีการอบอุ่นร่างกายนักกีฬา

ที่วิ่งระยะสั้นจะวิ่งได้เร็วขึ้น หรือในมหาวิทยาลัย

แห่งหนึ่งมีนักศึกษาที่สูบบุหรี่ไม่ถึง10เปอร์เซ็นต์

ของนักศึกษาทั้งหมดนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่ง
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หนึ่งเรียนอ่อน การเรียนอ่อนมีสาเหตุมากมาย

เช่นพื้นฐานไม่ดี ไม่ชอบสาขาที่เรียน ไม่เข้าชั้น

เรียน ไม่จดบันทึก ขาดความสนใจ ไม่เข้าใจวิธี

เรียนในมหาวิทยาลัย ฯลฯ ถ้าเรามีทรัพยากรจำกัด

สามารถวิจัยได้เพียงเรื่องเดียว เช่นอาจตั้งสมมุติ

ฐานว่านักศึกษาเรียนอ่อนเนื่องจากไม่เข้าใจวิธีการ

เรียนในมหาวิทยาลัย ก็ทำการวิจัยเฉพาะเรื่องนั้น

ความจริงการตั้งสมมุติฐานนับเป็นเรื่องปกติใน

ชีวิตประจำวัน นักพนัน คนเล่นหวย จัดว่าเป็น

นักตั้งสมมุติฐานชั้นเยี่ยมอย่างไรก็ดีสมมุติฐาน





 





 



 ดังนั้นการตั้งสมมุติฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็น

วธิกีารวจิยัการเกบ็ขอ้มลูชนดิของขอ้มลู เนน้ไปยงั

คำตอบต่อสมมุติฐานเท่านั้นสมมุติฐานจึงเป็นตัวชี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมุติฐานที่ดีต้องเข้าใจ
ง่ายไม่สลับซับซ้อนมีมิติเดียวทดสอบได้ง่ายเช่น

คนนำ้หนกัเกนิเฉลีย่วิง่ชา้กวา่คนนำ้หนกันอ้ยกวา่เฉลีย่

เป็นสมมุติฐานที่ง่าย ชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์

และตัวแปรได้ง่าย ต่อไปให้ดูตัวอย่างสมมุติฐานที่

ซับซ้อนขึ้น

สถานะการเรียนของนักศึกษาสัมพันธ์กับฐานะของ
ครอบครัว

สมมุติฐานนี้แม้ชัดเจน แต่ทดสอบยากกว่า

ความสมัพนัธม์ทีัง้ทางตรง ทางออ้ม และแบบผกผนั

เชน่นกัศกึษาทีฐ่านะยากจนมากอาจเรยีนออ่นเพราะ

ต้องทำงานไปด้วยในทางตรงกันข้ามนักศึกษาที่

ระยะที่2

เก็บข้อมูล

ระยะที่2

เก็บข้อมูล

ระยะที่1

ตั้งสมมุติฐาน

ระยะที่1

ตั้งสมมุติฐาน

ของเราไมถ่กูเสมอไปนักวิจัยก็เช่นเดียวกันเขาไม่

ทราบว่าอะไรคือเหตุที่แท้จริง หรือเมื่อทำเช่นนี้

แล้วผลจะเป็นอย่างไร อย่างดีเขาก็มีประสบการณ์

หรือเขาได้อ่านเอกสารมากๆดังนั้นสมมุติฐานของ

เขามักจะถูกค่อนข้างถูกแต่น้อยครั้งที่ผิดจึงกล่าว

ได้ว่าสมมุติฐานคือความคาดหมายที่วางไว้ล่วง

หน้าก่อนดำเนินการวิจัย แต่ยังไม่ทราบผลจะเป็น

เช่นนั้นหรือไม่ การวิจัยคือกระบวนการที่จะ

ทดสอบสมมุติฐานโดยมีกระบวนการดังนี้


ฐานะดีมาก อาจเรียนเก่ง เพราะมีสภาวะที่เอื้อ

อำนวย ดังนั้นสมมุติฐานนี้อาจแยกเป็นสมมุติฐาน

ย่อยๆอีกหลายระดับ

 สมมุติฐานที่ดีต้องมีวิธีการตรวจสอบได้
หมายถึงว่าถ้าเราคาดหมายเรื่องใดไว้แล้วเราต้องมี

วิธีการศึกษาทดลอง เพื่อพิสูจน์ได้ในเรื่องนั้น

เช่นคาดหมายว่าการกรีดยางทุกวันจะให้ผลผลิต

รวมต่อเดือนสูงกว่ากรีดวันเว้นวัน เราไม่ควรตั้ง

สมมุติฐานชนิดที่ทดสอบไม่ได้ อย่างไรก็ดี ตาม

หลักวิชาสถิติการวิจัยที่ตั้งสมมุติฐานอาจผิดพลาด

ได้2อย่างคือ (1)การตั้งสมมุติฐานถูกต้องแต่

วิธีการทดสอบผิดหรือไม่มีคุณภาพ อาจได้คำตอบ

ที่ผิด และ (2) สมมุติฐานผิด แต่วิธีการถูกและ

คำตอบถกู(แตเ่ราสรปุวา่ผดิตามสมมตุฐิาน)ทัง้สอง

อย่างนี้ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรของการวิจัย

ระยะที่3

วิเคราะห์ข้อมูล

ทดสอบสมมุติฐาน
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ไพศาลเหล่าสุวรรณ

 

ในการวิจัย ผู้วิจัยต้องกำหนดชนิดของ

ตัวแปรเพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยเข้าสู่การ

ตัดสิน ต้องมีความมั่นใจว่าเลือกตัวบ่งชี้ให้ถูกต้อง

เช่นจะคัดเลือกนักวิ่งเร็วผู้วิจัยอาจเลือกนักกีฬาที่มี

ช่วงขายาว ขามีกล้าม ค่อนข้างผอม กระโดดได้

ไกลฯลฯซึ่งความจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป

ดังนั้นการกำหนดตัวบ่งชี้ผู้วิจัยต้องแยกตัวบ่งชี้ผล

การวิจัยถูกต้องเสียก่อนดังตัวอย่างในตารางที่2



โดยสรุป งานขั้นแรกที่นักวิจัยต้องทำคือ

การพัฒนาปัญหาที่จะนำมาวิจัย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่

ต้องค้นคว้า เสาะแสวงหา เพื่อให้ได้หัวข้อวิจัยที่ดี

มีคุณภาพมีประโยชน์เหมาะสมกับความสามารถ

ของผู้วิจัย ฯลฯ วิธีที่นักวิจัยทั่วๆ ไปทำกัน คือ

ค้นคว้าโดยการอ่านทบทวนจากวารสาร หรือสิ่ง

พิมพ์ทางวิชาการ โดยเราต้องมีเป้าหมายไว้ในใจ

ก่อนว่าสนใจจะวิจัยเรื่องอะไร และค้นคว้าเอกสาร

เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ มาอ่าน เมื่อได้หัวข้ออย่าง

หยาบๆ แล้วก็วิเคราะห์รายละเอียดในหัวข้อนั้น

โดยคิดหัวข้อย่อยๆ ขึ้นมาแล้วหาวิธีการเชื่อมโยง

เป็นใยแมงมุม หรือแบบกิ่งไม้ก็จะได้หัวข้อวิจัยที่

ละเอียดลงไป ต่อจากนั้นก็ต้องสมมุติฐาน

วัตถุประสงค์และกำหนดตัวแปรต่อไป

การกำหนดชนิดของตัวแปร
ตัวแปร (variables)  คือค่าบ่งชี้ผลของการ

ทดลอง เช่นทดลองให้คนไข้วิ่งสายพาน ผลจาก

การวิ่งสายพานคือทำให้ความเร็วของการเต้นของ

หัวใจเพิ่มขึ้น  ถ้าให้ร้านค้าเพิ่มเวลาการขายสินค้า

ขึ้นวันละ 2 ชั่วโมง ผลของการเปิดร้านค้าคือ

ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นการเต้นของหัวใจและการเพิ่ม

รายได้ของร้านค้าคือตัวแปร ที่เรียกว่าตัวแปรก็

เพราะว่า การเพิ่มของการเต้นหัวใจหรือรายได้ที่

เพิ่มขึ้นของแต่ละคนหรือแต่ละวันไม่เหมือนกัน

เช่นถ้าให้คน10คนวิ่งสายพานแต่ละคนการเต้น

ของหัวใจเพิ่มขึ้นไม่เท่ากัน แต่มีความใกล้เคียง

อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ในการจำหน่ายสินค้าก็เช่น

เดียวกัน แต่ละวันมีรายได้เพิ่มไม่เท่ากัน การ

ทดลองบางชนิดมีตัวแปร(ตารางที่2)

อาจแยกตัวแปรได้เป็น 2 ประเภท คือ

ตัวแปรเชิงปริมาณ (quantitative variables) และ

ตัวแปรเชิงคุณภาพ(qualitativevariables)ตัวแปร

เชิงปริมาณ คือพวกที่วัดโดยใช้ความรู้สึก เช่น

กลิน่รสเสยีงด-ีไมด่ีชอบ-ไมช่อบมาก-นอ้ยฯลฯ

ตัวแปรเชิงคุณภาพเช่นพวกที่สามารถประเมินโดย

การชัง่ตวงวดัหรอืนบัเชน่มหีนว่ยเปน็เซนตเิมตร

กโิลกรมัลติรบาท/เดอืนฯลฯ

 ตารางที่2ตัวแปรสำหรับการวิจัยบางชนิด

เป้าหมายทดสอบ ตัวแปร หน่วยนับ

ความร่ำรวย ที่ดิน พื้นที่(ไร่)

รายได้ เงินเดือน(บาท/เดือน)
ขายสินค้า(บาท/เดือน)

อสังหาริมทรัพย์ จำนวน

ผลของปุ๋ย ผลผลิต กิโลกรัม/ไร่

มวลชีวภาพ กรัม/ต้น

ความสูง เซนติเมตร

ระดับการศึกษา อาชีพ ชนิดของอาชีพ

รายได้ บาท/เดือน
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คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

 วารสารหาดใหญ่วิชาการเป็นวารสารพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่นๆ ทั่วประเทศ

โดยเน้นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งจัดพิมพ์เป็นราย6 เดือน (ปีละ2ฉบับ ;ฉบับที่ 1

มกราคม-มิถุนายน,ฉบับที่2กรกฎาคม-ธันวาคม)บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร

นี้ต้องมีคุณค่าทางวิชาการอย่างเด่นชัดจะต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารรายงานหรือสิ่งพิมพ์อื่น

ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้

ได้ผ่านการตรวจสอบเชิงวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่กองบรรณาธิการเรียนเชิญ และได้รับความเห็นชอบ

จากมหาวิทยาลัยแล้วบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสารฯจำนวน5เล่ม

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์
(1) บทความวิจัย (Research paper) เป็นผลงานที่เตรียมจากข้อมูลที่ผู้เขียน หรือกลุ่มผู้เขียนได้

ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง

(2) บทความชนิดอื่นๆ (Article)ซึ่งแยกเป็นบทความปริทรรศน์ (Review article)ซึ่งเรียบเรียง

จากการตรวจเอกสารวิชาการในสาขานั้นๆ และบทความพิเศษ (Special article) ซึ่งเสนอความรู้

ทั่วๆไปในด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

การเตรียมต้นฉบับบทความ
 รับตีพิมพ์ผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้นฉบับพิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsna New ภาษา

อังกฤษ ขนาด 15 ภาษาไทยขนาด 15 พิมพ์ 1 คอลัมน์ในกระดาษขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว เว้น

ขอบซ้ายขอบขวาขอบบนและขอบล่าง1.25นิ้วใช้ระยะบรรทัดแบบdouble-spacingพร้อมระบุ

หมายเลขหน้าและบรรทัด ความยาวของเรื่องพร้อมตารางและภาพประกอบ ไม่เกิน 15 หน้า เมื่อจัด

ระยะบรรทัดเป็นแบบsingle-spacing

1.ชื่อเรื่อง(Title)ควรกะทัดรัดไม่ยาวจนเกินไป

2.ชื่อผู้เขียน (Authors) ชื่อเต็ม-นามสกุลเต็ม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผู้เขียนครบ

ทุกคน พร้อมสถานที่อยู่ สำหรับผู้เขียนที่ให้การติดต่อให้ใส่ที่อยู่โดยละเอียด พร้อมหมายเลข

โทรศัพท์/โทรสารและE-mailaddressที่สามารถติดต่อได้และใส่เครื่องหมายดอกจันกำกับด้วย

3.ชื่อเรื่องย่อ (Running head) กำหนดชื่อเรื่องย่อเพื่อเป็นหัวเรื่องแต่ละหน้าของบทความ

ที่พิมพ์

4.บทคัดย่อ (Abstract) จะปรากฏนำหน้าตัวเรื่อง มีความยาวไม่เกิน 500 คำ บทคัดย่อ

ประกอบด้วยคำนำสั้น ๆ ไม่เกิน 2 บรรทัด ตามด้วยวัตถุประสงค์หลัก วิธีการวิจัยโดยย่อ ๆ ผลการ

ทดลอง และผลสรุป บทคัดย่อมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเขียนบทคัดย่อไม่ใช้หัวข้อและไม่

ย่อหน้าโดยไม่จำเป็น

5.คำสำคัญ(Keywords)ให้มีคำสำคัญเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ3-5คำ

6.เนื้อเรื่อง(Text)ใช้หัวข้อดังนี้

 (1)บทนำ (Introduction) เพื่ออธิบายถึงความสำคัญของปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย

รวมถึงการตรวจเอกสาร (Literature review) เพื่ออ้างอิงงานในเรื่องเดียวกันที่ทำมาแล้ว พร้อม

วัตถุประสงค์ไว้ในตอนสุดท้ายของบทนำการตรวจเอกสารหลายๆเล่มเขียนแบบเชื่อมความให้อ่าน



ต่อเนื่องกันได้ความหมาย ใช้ระบบนามปี (name-year system) เช่น สมรรัตน์  แก้วนิล (2547)

พบว่าปัจจุบันนี้เกษตรกรมีอัตราการเป็นหนี้เพิ่มขึ้น และเกษตรกรที่ทำนามีอัตราการเป็นหนี้กว่า

เกษตรกรที่ทำสวนสนองโกศัลวัฒน์(2548)แสดงความเห็นว่าการให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมมีส่วน

ทำให้การเป็นหนี้ลดลง

 (2)วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ (Materials and Methods) อธิบายเครื่องมือและวิธีการวิจัยให้

ชัดเจน

 (3)ผลการวิจัย(Results)เสนอผลการทดลองอย่างชัดเจนตรงประเด็นควรมีรูปภาพและ/หรือ

ตารางประกอบการอธิบายผลในตารางและรูปภาพต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน

 รูปภาพและกราฟในการส่งต้นฉบับให้แยกออกจากเนื้อเรื่องโดยให้มี1รูปต่อ1หน้าบันทึก

เป็นไฟล์ที่มีนามสกุล JPEGs ที่ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไปเท่านั้น ถ้าเป็นภาพถ่ายกรุณาส่งภาพ

ต้นฉบับ ไม่รับภาพประกอบบทความที่เป็นการถ่ายสำเนาจากต้นฉบับและภาพสแกน  เนื่องจากจะมี

ผลต่อคุณภาพในการพิมพ์และจะพิมพ์ภาพสีเมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้นเช่นแสดงสีของดอกไม้เป็นต้น

ในกรณีที่เป็นรูปลายเส้นให้วาดโดยใช้หมึกสีดำที่มีเส้นคมชัดหมายเลขรูปภาพและกราฟให้เป็นเลข

อารบิกคำบรรยายและรายละเอียดต่างๆอยู่ด้านล่างของรูปภาพและกราฟ

 ตาราง แยกออกจากเนื้อเรื่อง โดยให้มี 1 ตารางต่อ 1 หน้า หมายเลขตารางให้เป็นเลขอารบิก

คำบรรยายและรายละเอียดต่างๆอยู่ด้านบนของตาราง

 (4)การอภิปรายผล (Discussion) เป็นการอภิปรายผลการวิจัย เพื่อให้ผู้อ่านมีความเห็นคล้อยตาม

เพื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อื่น เพื่อเสนอลู่ทางที่จะให้ประโยชน์หาข้อยุติในผลการวิจัยฯลฯ

ควรอ้างอิงทฤษฎีหรือการทดลองของผู้อื่นประกอบ ผลการวิจัยและการอภิปรายผล (Results and

Discussion)อาจนำมาเขียนไว้ในตอนเดียวกันก็ได้

 (5)บทสรุป(Conclusion)สรุปประเด็นและสาระสำคัญของงานวิจัย

 (6)กิตติกรรมประกาศ(Acknowledgements)อาจมีหรือไม่มีก็ได้

 (7) เอกสารอ้างอิง (References) ถ้ามีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เรียงภาษาไทยขึ้นก่อน

ในแต่ละกลุ่มเรียงตามลำดับตัวอักษรวิธีการเขียนตามตัวอย่างดังนี้:

หนังสือ
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