






วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวารสารวชิาการรบัใชส้งัคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
 
วัตถุประสงค์ 
 วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการด้านรับใช้สังคม ทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เผยแพร่เพ่ือพัฒนาสังคมและส่งเสริมให้นักวิชาการ
ด้านรับใช้สังคมในหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีแหล่งน าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ  
 
เจ้าของ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 
บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก 
ศาสตราจารย์ ดร.จักรี  เส้นทอง   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศาสตราจารย์ ดร.อารี  วิบูลย์พงศ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ   สถาบันคลังสมองของชาติ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัสตะกุล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตต ิ บุญเลิศนิรันดร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ   ศรีตนทิพย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ สุทัศน์  จุลศรีไกวัล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าพรรณ พรมศิร ิ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสิทธิ์ วสุเพ็ญ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ  ช่างเจรจา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา ช่างเจรจา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ดร.สมคิด   แก้วทิพย์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

กองบรรณาธิการบริหาร 

นายภฤศพงศ ์   เพชรบุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ  ศรีตนทิพย์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย 
นายนริศ    ก าแพงแก้ว 
ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์ 
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร  ศรีประเสริฐ 
นายพิษณ ุ   พรมพราย 
นางสาวทิน   อ่อนนวล 
นางสาวรัตนาภรณ์  สารภี 
นางสาวอารีรัตน์   พิมพ์นวน 
นายเจษฎา   สุภาพรเหมินทร์ 
นางสาวสุธาสินี   ผู้อยู่สุข 
นางสาวหนึ่งฤทัย   แสงใส 
นางสาวฉัตวณัฐ   มโนพฤกษ ์
นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์พรหม 
นางสาววราภรณ์   ต้นใส  
นายวีรวิทย์   ณ วรรณมา 
 
พิมพ์ที ่

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
98  หมู่ 8  ต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  50220 
 
ส านักงาน 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
98  หมู่ 8  ต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  50220 
 
  

บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อความและบทความใน
วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นแนวคิดของผู้เขียน มิใช่ความ
คิดเห็นของคณะผู้จัดท าและมิใช่ความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์
คัดลอก แต่ให้อ้างอิงท่ีมา  
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คณะกรรมการด�าเนินงาน

วารสารวชิาการรบัใชส้งัคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
 
วัตถุประสงค์ 
 วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการด้านรับใช้สังคม ทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เผยแพร่เพ่ือพัฒนาสังคมและส่งเสริมให้นักวิชาการ
ด้านรับใช้สังคมในหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีแหล่งน าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ  
 
เจ้าของ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 
บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก 
ศาสตราจารย์ ดร.จักรี  เส้นทอง   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศาสตราจารย์ ดร.อารี  วิบูลย์พงศ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ   สถาบันคลังสมองของชาติ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัสตะกุล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตต ิ บุญเลิศนิรันดร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ   ศรีตนทิพย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ สุทัศน์  จุลศรีไกวัล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าพรรณ พรมศิร ิ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสิทธิ์ วสุเพ็ญ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ  ช่างเจรจา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา ช่างเจรจา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ดร.สมคิด   แก้วทิพย์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

กองบรรณาธิการบริหาร 

นายภฤศพงศ ์   เพชรบุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ  ศรีตนทิพย์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย 
นายนริศ    ก าแพงแก้ว 
ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์ 
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร  ศรีประเสริฐ 
นายพิษณ ุ   พรมพราย 
นางสาวทิน   อ่อนนวล 
นางสาวรัตนาภรณ์  สารภี 
นางสาวอารีรัตน์   พิมพ์นวน 
นายเจษฎา   สุภาพรเหมินทร์ 
นางสาวสุธาสินี   ผู้อยู่สุข 
นางสาวหนึ่งฤทัย   แสงใส 
นางสาวฉัตวณัฐ   มโนพฤกษ ์
นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์พรหม 
นางสาววราภรณ์   ต้นใส  
นายวีรวิทย์   ณ วรรณมา 
 
พิมพ์ที ่

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
98  หมู่ 8  ต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  50220 
 
ส านักงาน 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
98  หมู่ 8  ต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  50220 
 
  

บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อความและบทความใน
วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นแนวคิดของผู้เขียน มิใช่ความ
คิดเห็นของคณะผู้จัดท าและมิใช่ความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์
คัดลอก แต่ให้อ้างอิงท่ีมา  
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บทบรรณาธิการ

รายชือ่ผูท้รงคณุวุฒผิูป้ระเมินบทความ (Peer Review) ประจ าฉบบั 
ปีที ่2 ฉบบัที ่2 เดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2561 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ  ศรีตนทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัสตะกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ   สุทธิกุลบุตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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ได้น าไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพวารสารให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป พบกันใหม่ฉบับหน้า 

 
กองบรรณาธิการ 
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สารบัญ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ต�าบลเกาะสุกร อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
สุปราณี วุ่นศรี นพดล โพชก�าเหนิด

การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือส�าหรับการจัดการทรัพยากรชุมชน
เพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ชุมชนบ้านกองกาน จังหวัดเชียงใหม่
นริศ ก�าแพงแก้ว  พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม   
การบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการการคัดแยกเมล็ดถั่วเขียว
ธวัชชัย ชาติต�านาญ   สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ และ กุลยศ สุวันทโรจน์

การบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชนต�าบลหนองแขมแบบมีส่วนร่วม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
บ้านคลองตาล หมู่ที่ 8 ต�าบลหนองแขม อ�าเภอพรหมพราม จังหวัดพิษณุโลก
รัชนีกร แรงขิง

การสกัดน�้ามันหอมระเหยจากตะไคร้หอมด้วยเทคนิคเคลเวนเจอร์และระบบคูลลิ่งคอนเดนเซอร์
เพื่อระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ต�าบลข่วงเปา อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
กิตติชัย จินะไชย  สาวิตรี กาทองทุ่ง

การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด กรณีสุขประเสริฐฟาร์มเห็ด
พินิจ เนื่องภิรมย์  นพรัตน์  เตชะพันธ์รัตนกุล  สาคร ปันตา  ดิเรก มณีวรรณ  และ กิจจา ไชยทนุ 

การศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์จากมะไฟจีนของกลุ่มแปรรูป
มะไฟจีน ต�าบลท่าน้าว อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
วันวิภา ค�ามงคล   ธิตินันทน์ กุมาร และ รัตนาภรณ์ อนุรักษ์

การวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบของการผลิตธูปหอมสมุนไพร : กรณีศึกษากลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง
ต�าบลน�้าแก่น อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
อธิปัตย์ สายสูง  วันวิภา ค�ามงคล และ อัจฉราภรณ์ พูลยิ่ง
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

Knowledge Transfer of Biogas Technology to Strengthen the Community at  
Koh Sukorn, Palian District, Trang Province 
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บทคัดย่อ 
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพด้วยถุงพลาสติก LDPE ส าหรับการจัดการของเสียอินทรีย์เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตรต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อน ามูลสัตว์มาผลิต
แก๊สชีวภาพเป็นพลังงานความร้อนในครัวเรือน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิงในครัวเรือนและเป็น
การสร้างพลังงานทางเลือกแก่ชุมชน การด าเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้เก่ียวกับการผลิตแก๊ส
ชีวภาพจะใช้ถุงหมักแบบพลาสติก LPDE ขนาดความจุ 7-8 ลูกบาศก์เมตร โดยที่ผู้เรียนรู้จะได้ฝึกทักษะขั้นตอนในการ
ผลิตแก๊สชีวภาพ หลังจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งผลให้ชุมชนสามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้ ลดค่าใช้จ่ายในการใช้แก๊ส
หุงต้มในครัวเรือน การใช้น าทิ้งหลังจากกระบวนการหมักเป็นปุ๋ยในการเกษตรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี
ประมาณ 33% และยังท าให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น และช่วยลดมลภาวะจากกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์รวมทั้ง
แมลง ท าให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมดีขึ้น สามารถผลิตแก๊สชีวภาพเป็นพลังงานความร้อนในครัวเรือน และปุ๋ยส าหรับ
การเกษตร 
 
ค าส าคัญ  แก๊สชีวภาพ บ่อแก๊สชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวมวล 
 
Abstract 

Knowledge transfer of biogas technology using LDPE plastic for organic wastes management 
at Koh Sukorn, Palian District, Trang Province was aimed to produce biogas from animal dung and 
use as heating source in household. The use of biogas can reduce household fuel costs and create 
alternative energy for the community. The knowledge transfer of biogas technology was performed 
with LDPE bag with the size of 7-8 m3 where the people in the community were trained the biogas 
production processes. After knowledge transfer, the community could be able to produce biogas 
and can reduce cost of energy for household use. The use of effluent after biogas production as a 
bio-fertilizer could reduce the cost of chemical fertilizer about 3 3 %  and also increase agricultural 
productivity. The production of biogas from animal dung also solved environmental problem since 
the smell of manure and flies could be reduce and this would make a pleasant environment for a 
community. 

 
Keywords  Biogas, Biogas pothole,  technology transfer of biomass gas 
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บทน า 
          พื้นที่ต าบลเกาะสุกรเป็นพื้นที่เกาะอยู่ห่างจาก
ฝั่งเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 
8,750 ไร่ หรือประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร เป็นชุมชน
เกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกข้าว ปลูกแตงโม ปลูกต้นมะม่วง
หิมพานต์ ท าสวนยางพารา ท าปศุสัตว์  และท าการ
ประมง ซึ่งในสภาวะปัจจุบันราคาพืชผลทางการเกษตร
ตกต่ าและการท าประมงก็จับสัตว์น้ าได้น้อยเนื่องจาก
ความสมบูรณ์ของท้องทะเลลดลง ส่งผลให้ประชากรใน
ชุมชนมีรายได้น้อยลง  ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในด้าน 
ต่าง ๆ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานหุงต้ม 
มีราคาสูงขึ้นและราคาเชื้อเพลิงหุงต้มในพื้นที่ต าบลเกาะ
สุกร ราคาสูงกว่าปกติเพราะมีการบวกค่าขนส่ง ซึ่งการ
น าเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพด้วยถุงพลาสติก 
LDPE สามารถน ามาช่วยลดรายจ่ายด้านเชื้อเพลิง เป็น
พลังงานทดแทนแทนการใช้พลังงานหุงต้ม LPG และ 
น้ าหมักชีวภาพที่ได้จากการหมักน ามาเป็นปุ๋ยบ ารุงพืช 
ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพด้วยถุงพลาสติก LDPE 
เป็นเทคโนโลยีการผลิตแก๊สที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
จากการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ปราศจาก
ออกซิเจน ในขณะที่เกิดการย่อยสลายของเสียอินทรีย์ 
ได้แก่ มูลสัตว์ เศษอาหาร เศษผักและผลไม้  จะเกิด 
ก๊าซขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน รองลงมาเป็น 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ไฮโดรเจน และ 
ก๊าซอ่ืน ๆ ซึ่งก๊าซมีเทนมีคุณสมบัติไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและ
ติดไฟได้ เบากว่าอากาศ สามารถน ามาเป็นก๊าซหุงต้ม
แทนแก๊ส LPG ซึ่งจากการด าเนินโครงการการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากถุง LDPE ในพื้นที่
ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จ านวน 
16  บ่อ  ในปีงบประมาณ  2559  (สุปราณี วุ่นศรี, 
สมบูรณ์  ประสงค์จันทร์ ,  ณิชา  ประสงค์จันทร์ ,  
โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ และพลชัย ขาวนวล, 2559) และ
ในชุมชนต าบลคลองลุ  อ า เภอกั นตั ง  จั งหวัดตรัง  
จ านวน 24 บ่อ ในปีงบประมาณ 2560 (สุปราณี วุ่นศรี, 
นพดล โพชก าเหนิด และพวงทิพย์ แก้วทับทิม , 2560) 
พบว่า การจัดการขยะอินทรีย์และมูลสัตว์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยการผลิตแก๊สชีวภาพส าหรับใช้ในครัวเรือน
นั้นมีประโยชน์ต่อชุมชนในการลดรายจ่ายด้านพลังงาน 
ลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี เพิ่มรายได้ ช่วยลดปัญหา
ผลกระทบทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้
เป็นอย่างดี  

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนต าบล
เกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นชุมชนที่มี
ความพร้อมในด้านวัตถุดิบส าหรับการท าบ่อแก๊สชีวภาพ 
และเป็นชุมชนท่ีมีความกระตือรือร้นในการศึกษา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากถุงพลาสติก 
LDPE ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนมีการจัดการขยะอินทรีย์ที่ถูก
วิธี แก้ไขปัญหามูลสัตว์ตามถนนสาธารณะ ลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานหุงต้มระดับครัวเรือนสูง และลดค่าปุ๋ย
ส าหรับปลูกพืช  

 
วิธีด าเนินงาน 
1. การวางแผน 
 ลงพื้นที่ส ารวจความพร้อมของครัวเรือนที่รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีบ่อแก๊สในด้านพื้นที่ส าหรับการ
ติดตั้งบ่อแก๊ส และวัตถุดิบ ได้แก่ มูลสัตว์ และความ
ต้องการของชุมชน ได้ท าการปรึกษากับทีมบริหารของ
ชุมชนพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนที่เหมาะสมส าหรับการ
รับเทคโนโลยี จ านวน 16 ครัวเรือน อธิบายเทคโนโลยี
การผลิตแก๊สชีวภาพ เยี่ยมชมบ่อแก๊สตัวอย่างในชุมชน 
ตามภาพที่ 1 พร้อมทั้งส ารวจความต้องการของชุมชนที่
รับเทคโนโลยีบ่อแก๊สชีวภาพ ส าหรับครัวเรือนที่จะรับ
เทคโนโลยีบ่อแก๊สชีวภาพจะต้องเลี้ยงสัตว์ ได้แก่  วัว 
สุกร กระบือ ไก ่และมีพื้นที่ส าหรับการขุดเตรียมบ่อแก๊ส 
2. การด าเนินงาน 
          จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ  
ณ ต าบลเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  โดย นางราตรี 
จิตรหลัง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสุกรเป็น 
ผู้กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดโครงการ 
          

  

ภาพที่ 1 บ่อแก๊สชีวภาพตัวอย่างของต าบลเกาะสุกร 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพที่ 2 ปรึกษาชุมชนเพื่ออธิบายและให้ความรู้
เก่ียวกับบ่อแก๊สชีวภาพ 

 
โดยในต าบลเกาะสุกร มีการจัดท าบ่อสาธิตทั้งสิ้นจ านวน 
16 บ่อ ซึ่งเนื้อหาในการอบรมสัมมนา ได้แก่วัตถุดิบที่
สามารถน ามาผลิตก๊าซชีวภาพ เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต
จากสัตว์เลี้ยง การจัดการของเสีย (มูล ปัสสาวะ และน้ า
ล้างคอก) เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ประโยชน์ของ 
ก๊าซชีวภาพ การพัฒนาสารดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์และ 
คาร์บอนไดออกไซด์ การใช้ประโยชน์จากกากมูลสัตว์
จากบ่อบ าบัดก๊าซชีวภาพ และตัวอย่างบ่อก๊าซชีวภาพ 
ในพื้นที่ต่าง ๆ  

การสาธิตและการปฏิบัติในการเตรียมอุปกรณ์
ท าบ่อก๊าซชีวภาพด้วยถุง LDPE มีการเตรียมมูลสัตว์เข้า
สู่บ่อบ าบัด และแนวทางการใช้ประโยชน์จากบ่อก๊าซ
ชีวภาพและกากมูลสัตว์ ตามลักษณะการติดตั้งบ่อแก๊ส
ชีวภาพระดับครัวเรือน (สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ , 2557)  
ดังภาพที่ 4 

 
   

(ก) 

  
(ข) 

ภาพที่ 3 บรรยากาศการจัดอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพ 
ณ ต าบลเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 

 

 
ภาพที่ 4 ระบบการท างานของบ่อหมักก๊าซชีวภาพ 

แบบถุง LDPE 
 

วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการท าบ่อแก๊ส
ชีวภาพ ได้แก ่

1. ปูน 1 ถุง และทรายเพื่อเททับท่อพีวีซีบริเวณ
ปากบ่อเติมมูล และบ่อล้น 

2. วงบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 – 100 
เซนติเมตร จ านวน 2 วงบ่อ 
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บทน า 
          พื้นที่ต าบลเกาะสุกรเป็นพื้นที่เกาะอยู่ห่างจาก
ฝั่งเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 
8,750 ไร่ หรือประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร เป็นชุมชน
เกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกข้าว ปลูกแตงโม ปลูกต้นมะม่วง
หิมพานต์ ท าสวนยางพารา ท าปศุสัตว์  และท าการ
ประมง ซึ่งในสภาวะปัจจุบันราคาพืชผลทางการเกษตร
ตกต่ าและการท าประมงก็จับสัตว์น้ าได้น้อยเนื่องจาก
ความสมบูรณ์ของท้องทะเลลดลง ส่งผลให้ประชากรใน
ชุมชนมีรายได้น้อยลง  ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในด้าน 
ต่าง ๆ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานหุงต้ม 
มีราคาสูงขึ้นและราคาเชื้อเพลิงหุงต้มในพื้นที่ต าบลเกาะ
สุกร ราคาสูงกว่าปกติเพราะมีการบวกค่าขนส่ง ซึ่งการ
น าเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพด้วยถุงพลาสติก 
LDPE สามารถน ามาช่วยลดรายจ่ายด้านเชื้อเพลิง เป็น
พลังงานทดแทนแทนการใช้พลังงานหุงต้ม LPG และ 
น้ าหมักชีวภาพที่ได้จากการหมักน ามาเป็นปุ๋ยบ ารุงพืช 
ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพด้วยถุงพลาสติก LDPE 
เป็นเทคโนโลยีการผลิตแก๊สที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
จากการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ปราศจาก
ออกซิเจน ในขณะที่เกิดการย่อยสลายของเสียอินทรีย์ 
ได้แก่ มูลสัตว์ เศษอาหาร เศษผักและผลไม้  จะเกิด 
ก๊าซขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน รองลงมาเป็น 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ไฮโดรเจน และ 
ก๊าซอ่ืน ๆ ซึ่งก๊าซมีเทนมีคุณสมบัติไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและ
ติดไฟได้ เบากว่าอากาศ สามารถน ามาเป็นก๊าซหุงต้ม
แทนแก๊ส LPG ซึ่งจากการด าเนินโครงการการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากถุง LDPE ในพื้นที่
ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จ านวน 
16  บ่อ  ในปีงบประมาณ  2559  (สุปราณี วุ่นศรี, 
สมบูรณ์  ประสงค์จันทร์ ,  ณิชา  ประสงค์จันทร์ ,  
โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ และพลชัย ขาวนวล, 2559) และ
ในชุมชนต าบลคลองลุ  อ า เภอกั นตั ง  จั งหวัดตรัง  
จ านวน 24 บ่อ ในปีงบประมาณ 2560 (สุปราณี วุ่นศรี, 
นพดล โพชก าเหนิด และพวงทิพย์ แก้วทับทิม , 2560) 
พบว่า การจัดการขยะอินทรีย์และมูลสัตว์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยการผลิตแก๊สชีวภาพส าหรับใช้ในครัวเรือน
นั้นมีประโยชน์ต่อชุมชนในการลดรายจ่ายด้านพลังงาน 
ลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี เพิ่มรายได้ ช่วยลดปัญหา
ผลกระทบทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้
เป็นอย่างดี  

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนต าบล
เกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นชุมชนที่มี
ความพร้อมในด้านวัตถุดิบส าหรับการท าบ่อแก๊สชีวภาพ 
และเป็นชุมชนที่มีความกระตือรือร้นในการศึกษา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากถุงพลาสติก 
LDPE ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนมีการจัดการขยะอินทรีย์ที่ถูก
วิธี แก้ไขปัญหามูลสัตว์ตามถนนสาธารณะ ลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานหุงต้มระดับครัวเรือนสูง และลดค่าปุ๋ย
ส าหรับปลูกพืช  

 
วิธีด าเนินงาน 
1. การวางแผน 
 ลงพื้นที่ส ารวจความพร้อมของครัวเรือนที่รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีบ่อแก๊สในด้านพื้นที่ส าหรับการ
ติดตั้งบ่อแก๊ส และวัตถุดิบ ได้แก่ มูลสัตว์ และความ
ต้องการของชุมชน ได้ท าการปรึกษากับทีมบริหารของ
ชุมชนพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนที่เหมาะสมส าหรับการ
รับเทคโนโลยี จ านวน 16 ครัวเรือน อธิบายเทคโนโลยี
การผลิตแก๊สชีวภาพ เยี่ยมชมบ่อแก๊สตัวอย่างในชุมชน 
ตามภาพที่ 1 พร้อมทั้งส ารวจความต้องการของชุมชนที่
รับเทคโนโลยีบ่อแก๊สชีวภาพ ส าหรับครัวเรือนที่จะรับ
เทคโนโลยีบ่อแก๊สชีวภาพจะต้องเลี้ยงสัตว์ ได้แก่  วัว 
สุกร กระบือ ไก ่และมีพื้นที่ส าหรับการขุดเตรียมบ่อแก๊ส 
2. การด าเนินงาน 
          จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ  
ณ ต าบลเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  โดย นางราตรี 
จิตรหลัง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสุกรเป็น 
ผู้กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดโครงการ 
          

  

ภาพที่ 1 บ่อแก๊สชีวภาพตัวอย่างของต าบลเกาะสุกร 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพที่ 2 ปรึกษาชุมชนเพื่ออธิบายและให้ความรู้
เก่ียวกับบ่อแก๊สชีวภาพ 

 
โดยในต าบลเกาะสุกร มีการจัดท าบ่อสาธิตทั้งสิ้นจ านวน 
16 บ่อ ซึ่งเนื้อหาในการอบรมสัมมนา ได้แก่วัตถุดิบที่
สามารถน ามาผลิตก๊าซชีวภาพ เทคนิคการเพิ่มผลผลิต
จากสัตว์เลี้ยง การจัดการของเสีย (มูล ปัสสาวะ และน้ า
ล้างคอก) เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ประโยชน์ของ 
ก๊าซชีวภาพ การพัฒนาสารดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์และ 
คาร์บอนไดออกไซด์ การใช้ประโยชน์จากกากมูลสัตว์
จากบ่อบ าบัดก๊าซชีวภาพ และตัวอย่างบ่อก๊าซชีวภาพ 
ในพื้นที่ต่าง ๆ  

การสาธิตและการปฏิบัติในการเตรียมอุปกรณ์
ท าบ่อก๊าซชีวภาพด้วยถุง LDPE มีการเตรียมมูลสัตว์เข้า
สู่บ่อบ าบัด และแนวทางการใช้ประโยชน์จากบ่อก๊าซ
ชีวภาพและกากมูลสัตว์ ตามลักษณะการติดตั้งบ่อแก๊ส
ชีวภาพระดับครัวเรือน (สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ , 2557)  
ดังภาพที่ 4 

 
   

(ก) 

  
(ข) 

ภาพที่ 3 บรรยากาศการจัดอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพ 
ณ ต าบลเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 

 

 
ภาพที่ 4 ระบบการท างานของบ่อหมักก๊าซชีวภาพ 

แบบถุง LDPE 
 

วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการท าบ่อแก๊ส
ชีวภาพ ได้แก ่

1. ปูน 1 ถุง และทรายเพื่อเททับท่อพีวีซีบริเวณ
ปากบ่อเติมมูล และบ่อล้น 

2. วงบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 – 100 
เซนติเมตร จ านวน 2 วงบ่อ 
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3. ไม้ไผ่ หรือไม้ เพื่อขัดท่อ PVC และจัดท าที่
แขวนขวดน้ าปรับแรงดัน 

4. เครื่องสูบน้ าหรือรถดับเพลิง (ถ้ามี)  เพื่อ 
สูบน้ าเข้าบ่อหมักแก๊สในขั้นตอนการติดตั้ง 

5. ท่อพีวีซี  (สีฟ้า )  เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว  
ยาว 1.2 เมตร จ านวน 2 ท่อน 

6. ยางในรถจักรยานยนต์เก่าเพื่อใช้มัดท่อพีวีซี 
7. ท่อพีอี (ท่อน้ าประปาสีด า) ใช้เป็นท่อส่งก๊าซ  

เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ  
20 เมตร หรือตามต้องการ  

8. เข็มขัดรัดท่อ ขนาด 4 นิ้ว จ านวน 2 อัน 
9. ขวดขนาด 1.5 ลิตร ดักจับไอน้ า  1 ใบ  

(ขวดน้ าดื่มที่ใช้แล้ว) 
ส าหรับพื้นที่ในการท าบ่อแก๊สชีวภาพ ควรเป็น

พื้นที่ โล่งแจ้งได้รับแสงแดดตลอดเวลาเพื่อให้ได้รับ
แสงแดดอย่างเต็มที่ อยู่ใกล้คอก และไม่มีกิ่งไม้หล่นทับ 
โดยระดับปากบ่อของบ่อเติมควรอยู่ต่ ากว่าระดับคอก
สัตว์เล็กน้อย เพื่อให้มูลสัตว์ไหลระบายเข้าบ่อเองหรือ
อาจท าเป็นบ่อชนิดตักมูลสัตว์มาเติมก็ได้ และข้อควร
ระวังในการท าบ่อแก๊สชีวภาพ ได้แก่ 

1. ไม่ควรขุดหลุมใต้ต้นไม้ เพราะจะท าให้รากไม้ 
แทงถุง 

2. ไม่ควรขุดหลุมใต้ชายคา เพราะน้ าที่ไหลลงมา
จากชายคาจะท าให้ถุงฉีกขาดได้ 

3. ไม่ควรขุดหลุมในที่ร่ม เพราะจุลินทรีย์ที่ท าให้
เกิดก๊าซสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิสูง  

4. ระยะห่างจากหลุมถึงห้องครัว ควรห่าง
ประมาณ 10-20 เมตร ไม่ควรใกล้เกินไปเพราะบางราย
หากมีการท าอาหารโดยใช้ฟืนจะท าให้เถ้าถ่านปลิวตกบน
ถุงหมัก ซึ่งอาจท าให้เกิดการระเบิดได้แต่ถ้าหากไกล
เกินไปจะท าให้แรงดันก๊าซน้อย ไฟไม่แรง 

5. พื้นที่ที่จะท าการสร้างบ่อหมัก หากจะท า 
รางระบายจากคอก เช่น สุกร โค หรือ ไก่ ควรเป็นพื้นที่
ลาดเอียงต่ ากว่าระดับคอกสัตว์เล็กน้อยเพื่อให้มูลสัตว์ไหล
ระบายเข้าบ่อเอง หรืออาจท าเป็นบ่อชนิดตักมูลสัตว์มา
เติมได้ หากไม่ค านึงถึงระดับของบ่อหมักกับคอกสัตว์
ขนาดของหลุมที่ จะขุด ควรมีขนาดกว้างด้านบน  
1.4 เมตร  ด้ านล่ า งกว้ า ง  1.1 เมตร  ด้ านบนยาว  
4.3 เมตร  ด้านล่างยาว 4.1 เมตร ลึก 0.9-1 เมตร 
(ส าหรับการเลี้ยงสุกรขนาดเฉลี่ยปานกลางจ านวน  
15 ตัว  โค 5-10 ตัว  ไก่ 100-200 ตัว หรือเท่ากับบ่อ

เก็บมูลปริมาณ 7-8 ลูกบาศก์เมตร ขุดเป็นสี่เหลี่ยม 
คางหมูให้ฐานของบ่อมีพื้นที่หน้าตัดที่แคบกว่าเล็กน้อย  
3. การประเมิน 
 ในการประเมินโครงการมีแบบสอบถามความ
พึงพอใจส าหรับครัวเรือนที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
บ่อแก๊สชีวภาพ ได้มีความรู้เกี่ยวกับบ่อแก๊สชีวภาพ เช่น 
ในการเติมของเสียอินทรีย์ในบ่อแก๊สได้อย่างถูกวิธี 
เข้าใจกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในถุงบ่อแก๊สชีวภาพ  
ใช้ประโยชน์จากบ่อแก๊ส และการดูแลบ ารุงรักษา 
บ่อแก๊สให้สามารถใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งาน 5 ปี  
มีแบบประเมินความพึงพอใจเมื่อจบการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทันที และแบบประเมินความพึงพอใจแบบ
ติ ดตามประ เมิ นผลหลั ง กา ร ใช้ บ่ อ แก๊ สชี ว ภ าพ  
ระยะ 3 เดือน  
 

   
(ก) 
 

 
(ข) 

ภาพที่ 5 การดูแลป้องกันบ่อแก๊สชีวภาพ 

 
ภาพที่ 6 ลักษณะรปูแบบบ่อแก๊สชีวภาพ 

 

    
(ก) 
 

 
(ข) 

ภาพที่ 7 ลักษณะของแก๊สชวีภาพ 
 

4. น าผลมาปรับปรุงการท างาน (นพดล โพชก าเหนิด, 
2559), (สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, 2557)  
 จากการด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยไีด้
มีการปรับรูปแบบเพื่อให้บ่อแก๊สชีวภาพมีระบบสามารถ
ใช้งาน ดูแลรักษาง่าย ผู้ได้รับการถ่ายทอดสามารถ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง ตามรูปแบบบ่อแก๊ส
ชีวภาพ ดังนี้ 
 ส่วนประกอบของบ่อแก๊สชีวภาพที่มีการปรับ
เพื่อให้ได้บ่อแก๊สที่สามารถใช้งานง่าย และชุมชน
สามารถดูแลแก้ปัญหาระบบได้ด้วยตนเอง มีดังนี้ 

1. ขนาดของบ่อแก๊สส าหรับถุงพลาสติก LDPE 
ความหนา 0.3 มิลลิเมตร กว้าง 2.8 เมตร และยาว  
6 เมตร เป็นขนาดบ่อกว้าง 1.3 เมตร ยาว 4.3 เมตร 
และ ลึก 0.8 – 0.9 เมตร บ่อแก๊สมีขนาด 8 ลูกบาศก์
เมตร และมีพื้นที่เก็บแก๊ส ประมาณ 4 ลูกบาศก์เมตร  
ดังภาพที่ 8 

2. พลาสติ กส าหรั บรองบ่ อแก๊ สชี วภาพ  
ดังภาพที่ 9 

3. ความยาวที่ใช้ในการผูกปลายท่อเติม และ
ท่อล้นของบ่อแก๊ส จะหมัดห่างจากปลายท่อเป็นระยะ  
15 เซนติเมตร ส าหรับท่อเติม และ 20 เซนติเมตร 
ส าหรับท่อล้น พร้อมกันมีเข็มขัดเหล็กรัดท่อเพื่อเสริม
ความแข็งแรง ดังภาพที่ 10 

4. เหล็กรัดท่อหลักจากมีการผูกด้วยยางและ
หุ้มด้วยสก็อตเทปแล้ว ดังภาพที่ 11 

5. ลักษณะของวงบ่อทางด้านเติมจะมีท่อขนาด 
4 นิ้ว เพื่อท าให้สะดวกในการแช่มูลให้ละลายก่อนปล่อย
มูลลงในบ่อแก๊ส ดังภาพที่ 12 

6. ลักษณะของท าด้านล้น ความลาดเอียงของ
ท่อ เพื่อง่ายต่อการล้นของน้ าหมัก ดังภาพที่ 13 

7. ขวดน้ าส าหรับระบายแก๊สในถุงสูง ประมาณ 
2 นิ้ว เพื่อระบายแก๊สได้ง่าย ดังภาพที่ 14 

8. ลักษณะการวางถุงบ่อแก๊สชีวภาพที่ขุดบ่อ
ไม่ลึกจะได้บ่อแก๊สที่มีลักษณะรูปทรง ดังภาพที่ 15 

ภาพที่ 8 ขนาดของการขุดบ่อแก๊สชีวภาพ 
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3. ไม้ไผ่ หรือไม้ เพื่อขัดท่อ PVC และจัดท าที่
แขวนขวดน้ าปรับแรงดัน 

4. เครื่องสูบน้ าหรือรถดับเพลิง (ถ้ามี)  เพื่อ 
สูบน้ าเข้าบ่อหมักแก๊สในขั้นตอนการติดตั้ง 

5. ท่อพีวีซี  (สีฟ้า )  เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว  
ยาว 1.2 เมตร จ านวน 2 ท่อน 

6. ยางในรถจักรยานยนต์เก่าเพื่อใช้มัดท่อพีวีซี 
7. ท่อพีอี (ท่อน้ าประปาสีด า) ใช้เป็นท่อส่งก๊าซ  

เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ  
20 เมตร หรือตามต้องการ  

8. เข็มขัดรัดท่อ ขนาด 4 นิ้ว จ านวน 2 อัน 
9. ขวดขนาด 1.5 ลิตร ดักจับไอน้ า  1 ใบ  

(ขวดน้ าดื่มที่ใช้แล้ว) 
ส าหรับพื้นที่ในการท าบ่อแก๊สชีวภาพ ควรเป็น

พื้นที่ โล่งแจ้งได้รับแสงแดดตลอดเวลาเพื่อให้ได้รับ
แสงแดดอย่างเต็มที่ อยู่ใกล้คอก และไม่มีกิ่งไม้หล่นทับ 
โดยระดับปากบ่อของบ่อเติมควรอยู่ต่ ากว่าระดับคอก
สัตว์เล็กน้อย เพื่อให้มูลสัตว์ไหลระบายเข้าบ่อเองหรือ
อาจท าเป็นบ่อชนิดตักมูลสัตว์มาเติมก็ได้ และข้อควร
ระวังในการท าบ่อแก๊สชีวภาพ ได้แก่ 

1. ไม่ควรขุดหลุมใต้ต้นไม้ เพราะจะท าให้รากไม้ 
แทงถุง 

2. ไม่ควรขุดหลุมใต้ชายคา เพราะน้ าที่ไหลลงมา
จากชายคาจะท าให้ถุงฉีกขาดได้ 

3. ไม่ควรขุดหลุมในที่ร่ม เพราะจุลินทรีย์ที่ท าให้
เกิดก๊าซสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิสูง  

4. ระยะห่างจากหลุมถึงห้องครัว ควรห่าง
ประมาณ 10-20 เมตร ไม่ควรใกล้เกินไปเพราะบางราย
หากมีการท าอาหารโดยใช้ฟืนจะท าให้เถ้าถ่านปลิวตกบน
ถุงหมัก ซึ่งอาจท าให้เกิดการระเบิดได้แต่ถ้าหากไกล
เกินไปจะท าให้แรงดันก๊าซน้อย ไฟไม่แรง 

5. พื้นที่ที่จะท าการสร้างบ่อหมัก หากจะท า 
รางระบายจากคอก เช่น สุกร โค หรือ ไก่ ควรเป็นพื้นที่
ลาดเอียงต่ ากว่าระดับคอกสัตว์เล็กน้อยเพื่อให้มูลสัตว์ไหล
ระบายเข้าบ่อเอง หรืออาจท าเป็นบ่อชนิดตักมูลสัตว์มา
เติมได้ หากไม่ค านึงถึงระดับของบ่อหมักกับคอกสัตว์
ขนาดของหลุมที่ จะขุด ควรมีขนาดกว้างด้านบน  
1.4 เมตร  ด้ านล่ า งกว้ า ง  1.1 เมตร  ด้ านบนยาว  
4.3 เมตร  ด้านล่างยาว 4.1 เมตร ลึก 0.9-1 เมตร 
(ส าหรับการเลี้ยงสุกรขนาดเฉลี่ยปานกลางจ านวน  
15 ตัว  โค 5-10 ตัว  ไก่ 100-200 ตัว หรือเท่ากับบ่อ

เก็บมูลปริมาณ 7-8 ลูกบาศก์เมตร ขุดเป็นสี่เหลี่ยม 
คางหมูให้ฐานของบ่อมีพื้นที่หน้าตัดที่แคบกว่าเล็กน้อย  
3. การประเมิน 
 ในการประเมินโครงการมีแบบสอบถามความ
พึงพอใจส าหรับครัวเรือนที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
บ่อแก๊สชีวภาพ ได้มีความรู้เกี่ยวกับบ่อแก๊สชีวภาพ เช่น 
ในการเติมของเสียอินทรีย์ในบ่อแก๊สได้อย่างถูกวิธี 
เข้าใจกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในถุงบ่อแก๊สชีวภาพ  
ใช้ประโยชน์จากบ่อแก๊ส และการดูแลบ ารุงรักษา 
บ่อแก๊สให้สามารถใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งาน 5 ปี  
มีแบบประเมินความพึงพอใจเมื่อจบการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทันที และแบบประเมินความพึงพอใจแบบ
ติ ดตามประ เมิ นผลหลั ง กา ร ใช้ บ่ อ แก๊ สชี ว ภ าพ  
ระยะ 3 เดือน  
 

   
(ก) 
 

 
(ข) 

ภาพที่ 5 การดูแลป้องกันบ่อแก๊สชีวภาพ 

 
ภาพที่ 6 ลักษณะรปูแบบบ่อแก๊สชีวภาพ 

 

    
(ก) 
 

 
(ข) 

ภาพที่ 7 ลักษณะของแก๊สชวีภาพ 
 

4. น าผลมาปรับปรุงการท างาน (นพดล โพชก าเหนิด, 
2559), (สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, 2557)  
 จากการด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยไีด้
มีการปรับรูปแบบเพื่อให้บ่อแก๊สชีวภาพมีระบบสามารถ
ใช้งาน ดูแลรักษาง่าย ผู้ได้รับการถ่ายทอดสามารถ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง ตามรูปแบบบ่อแก๊ส
ชีวภาพ ดังนี้ 
 ส่วนประกอบของบ่อแก๊สชีวภาพที่มีการปรับ
เพื่อให้ได้บ่อแก๊สที่สามารถใช้งานง่าย และชุมชน
สามารถดูแลแก้ปัญหาระบบได้ด้วยตนเอง มีดังนี้ 

1. ขนาดของบ่อแก๊สส าหรับถุงพลาสติก LDPE 
ความหนา 0.3 มิลลิเมตร กว้าง 2.8 เมตร และยาว  
6 เมตร เป็นขนาดบ่อกว้าง 1.3 เมตร ยาว 4.3 เมตร 
และ ลึก 0.8 – 0.9 เมตร บ่อแก๊สมีขนาด 8 ลูกบาศก์
เมตร และมีพื้นที่เก็บแก๊ส ประมาณ 4 ลูกบาศก์เมตร  
ดังภาพที่ 8 

2. พลาสติ กส าหรั บรองบ่ อแก๊ สชี วภาพ  
ดังภาพที่ 9 

3. ความยาวที่ใช้ในการผูกปลายท่อเติม และ
ท่อล้นของบ่อแก๊ส จะหมัดห่างจากปลายท่อเป็นระยะ  
15 เซนติเมตร ส าหรับท่อเติม และ 20 เซนติเมตร 
ส าหรับท่อล้น พร้อมกันมีเข็มขัดเหล็กรัดท่อเพื่อเสริม
ความแข็งแรง ดังภาพที่ 10 

4. เหล็กรัดท่อหลักจากมีการผูกด้วยยางและ
หุ้มด้วยสก็อตเทปแล้ว ดังภาพที่ 11 

5. ลักษณะของวงบ่อทางด้านเติมจะมีท่อขนาด 
4 นิ้ว เพื่อท าให้สะดวกในการแช่มูลให้ละลายก่อนปล่อย
มูลลงในบ่อแก๊ส ดังภาพที่ 12 

6. ลักษณะของท าด้านล้น ความลาดเอียงของ
ท่อ เพื่อง่ายต่อการล้นของน้ าหมัก ดังภาพที่ 13 

7. ขวดน้ าส าหรับระบายแก๊สในถุงสูง ประมาณ 
2 นิ้ว เพื่อระบายแก๊สได้ง่าย ดังภาพที่ 14 

8. ลักษณะการวางถุงบ่อแก๊สชีวภาพที่ขุดบ่อ
ไม่ลึกจะได้บ่อแก๊สที่มีลักษณะรูปทรง ดังภาพที่ 15 

ภาพที่ 8 ขนาดของการขุดบ่อแก๊สชีวภาพ 
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ภาพที่ 9 พลาสติกรองบ่อแก๊สชวีภาพ 

 

    
(ก) 
 

 
(ข) 

ภาพที่ 10 ลักษณะการผูกปลายท่อบ่อแก๊สชีวภาพ 
 
  

 
ภาพที่ 11 บริเวณปลายท่อ 

 

   
(ก) 
 

  
(ข) 

  
 
 
 
 
 

(c) 
ภาพที่ 12 บ่อเติมมูลสัตว์และเศษกากอินทรีย์ 

  

 
ภาพที่ 13 ลักษณะบ่อล้น 

 

 
ภาพที่ 14 ติดตั้งขวดน้ าเพื่อระบายแก๊ส 

 
  
 

 
ภาพที่ 15 บ่อแก๊สชีวภาพที่ความลึกของบ่อเหมาะสม 

 
การน าไปใชป้ระโยชน ์
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพ
ใ ห้กั บชุ มชนต าบล เกาะสุ ก ร  อ า เภอปะ เหลี ยน  
จังหวัดตรัง จ านวน 16 บ่อ สามารถใช้งานได้จริงทัง้หมด 
ท าให้ชุมชนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิง
ส าหรับการหุงต้ม และลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี
ประมาณ 33% ซึ่งส่งผลให้ชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
เป็นชุมชนตัวอย่างในด้านการจัดการของเสียจากปศุสัตว์
และขยะอินทรีย์ที่เกิดประโยชน์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ และมีความยั่งยืน  
 
อภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ผลของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊ส
ชีวภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในต าบลเกาะ
สุกร อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  จ านวน 16 บ่อ  
ตามวัตถุประสงค์เพื่อน ามูลสัตว์มาผลิตแก๊สชีวภาพเป็น
พลังงานความร้อนในครัวเรือน เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกแก่ชุมชนที่มีการเลี้ยงสัตว์
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานเชื้อเพลิงในครัวเรือนได้ จากการส ารวจข้อมูล
จากแบบประเมินผลการติดตามโครงการ พบว่า ผลทาง
เศรษฐกิจสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้แก๊สหุงต้มหรือ
ค่าเชื้อเพลิงในครัวเรือน อย่างน้อยครัวเรือนละประมาณ 
400 บาท/เดือน ซึ่งเท่ากับทั้งโครงการฯ (16 บ่อ)  
คาดว่าจะลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 6,400 บาท/เดือน 
(16 ราย x 400 บาท) หรือเท่ากับประมาณ 76,800 
บาท/ปี ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีส าหรับการเกษตร
ลงได้ประมาณ 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายเดิมหรือเท่ากับได้
ปุ๋ยอินทรีย์จากการหมักมูลสัตว์ไปใช้กับแปลงพืชผักหรือ
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ภาพที่ 9 พลาสติกรองบ่อแก๊สชวีภาพ 
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ภาพที่ 10 ลักษณะการผูกปลายท่อบ่อแก๊สชีวภาพ 
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ภาพที่ 12 บ่อเติมมูลสัตว์และเศษกากอินทรีย์ 

  

 
ภาพที่ 13 ลักษณะบ่อล้น 

 

 
ภาพที่ 14 ติดตั้งขวดน้ าเพื่อระบายแก๊ส 

 
  
 

 
ภาพที่ 15 บ่อแก๊สชีวภาพที่ความลึกของบ่อเหมาะสม 

 
การน าไปใชป้ระโยชน ์
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพ
ใ ห้กั บชุ มชนต าบล เกาะสุ ก ร  อ า เภอปะ เหลี ยน  
จังหวัดตรัง จ านวน 16 บ่อ สามารถใช้งานได้จริงทัง้หมด 
ท าให้ชุมชนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิง
ส าหรับการหุงต้ม และลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี
ประมาณ 33% ซึ่งส่งผลให้ชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
เป็นชุมชนตัวอย่างในด้านการจัดการของเสียจากปศุสัตว์
และขยะอินทรีย์ที่เกิดประโยชน์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ และมีความยั่งยืน  
 
อภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ผลของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊ส
ชีวภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในต าบลเกาะ
สุกร อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  จ านวน 16 บ่อ  
ตามวัตถุประสงค์เพื่อน ามูลสัตว์มาผลิตแก๊สชีวภาพเป็น
พลังงานความร้อนในครัวเรือน เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกแก่ชุมชนที่มีการเลี้ยงสัตว์
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานเชื้อเพลิงในครัวเรือนได้ จากการส ารวจข้อมูล
จากแบบประเมินผลการติดตามโครงการ พบว่า ผลทาง
เศรษฐกิจสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้แก๊สหุงต้มหรือ
ค่าเชื้อเพลิงในครัวเรือน อย่างน้อยครัวเรือนละประมาณ 
400 บาท/เดือน ซึ่งเท่ากับทั้งโครงการฯ (16 บ่อ)  
คาดว่าจะลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 6,400 บาท/เดือน 
(16 ราย x 400 บาท) หรือเท่ากับประมาณ 76,800 
บาท/ปี ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีส าหรับการเกษตร
ลงได้ประมาณ 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายเดิมหรือเท่ากับได้
ปุ๋ยอินทรีย์จากการหมักมูลสัตว์ไปใช้กับแปลงพืชผักหรือ
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ใช้กับพื้นที่เกษตรอ่ืน ๆ ที่ท าให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น (ใน
รายที่ไม่เคยซื้อ/ไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมี) ครัวเรือนละประมาณ 
200 บาท/เดือน เท่ากับ 3,200 บาท/เดือน (16 ราย x 
200 บาท) หรือเท่ากับประมาณ 38,400 บาท/ปี ส่วน
ผลทางสังคมและสิ่งแวดล้อม คือท าให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข  
มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
ช่วยลดมลภาวะจากกลิ่นเหม็น รวมทั้งแมลงที่บินไป
สร้างความร าคาญหรือรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่ในชุมชน 
เมื่อมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ แพะ และสัตว์ปีก 
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การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือส าหรับการจัดการทรัพยากรชุมชน 
เพ่ือการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ชุมชนบ้านกองกาน จังหวัดเชียงใหม ่
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บทคัดย่อ 
กำรใช้ส่ือและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเคร่ืองมือส ำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยว  

กรณีศึกษำ ชุมชนบ้ำนกองกำน จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำและใช้ ส่ือและเทคโนโลยีสำรสนเทศ     
เป็นเครื่องมือในกำรศึกษำกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชนเพื่อกำร
ท่องเที่ยว บ้ำนกองกำน โดยได้มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำเครื่องมือ ภำยใต้กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมุ่งให้
เกิดกำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมและกำรเรียนรู้ของชุมชน ในกำรเตรียมควำมพร้อมต่อกำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชน
เพื่อกำรท่องเที่ยว  ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักวิจัย กลุ่มบุคลำกรชุมชน และกลุ่มเครือข่ำย 
ซึ่งจำกกำรด ำเนินกำรพบว่ำ กำรใช้สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือส ำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชนเพื่อ
กำรท่องเที่ยว นั้น กำรใช้สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) สำมำรถช่วย
จัดกำรทรัพยำกรข้อมูลส ำคัญเพื่อกำรท่องเที่ยวในชุมชนได้ดี โดยกระตุ้นให้ชุมชนเกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกรในทุกเพศ ทุกวัย และเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกำรรื้อฟื้นข้อมูลส ำคัญของชุมชน ส่วนกำรใช้สื่อใหม่ 
(New Media) ในรูปแบบสื่อออนไลน์ (Online Media) จะสำมำรถช่วยในเรื่องของกำรจัดกำรข้อมูลทรัพยำกรเพื่อ
กำรท่องเที่ยว ให้อยู่ในรูปแบบของฐำนข้อมูลออนไลน์ และกำรประชำสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งมี
ควำมเหมำะสมกับวัยเยำวชนมำกกว่ำวัยอ่ืน โดยสำมำรถประชำสัมพันธ์  สถำนที่ส ำคัญหรือสถำนที่ท่องเที่ยวของ
ชุมชนให้แก่บุคลำกรภำยนอกได้เพิ่มขึ้น โดยมีผลสถิติกำรเข้ำถึงข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ชุมชน ตั้งแต่เดือนมกรำคม ถึง 
เดือนกรกฏำคม 2561 จ ำนวน 1,753 รำยและมีผู้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกในเครือข่ำยสังคมออนไลน์ : Facebook 
Fanpage จ ำนวน 116 รำย และมีกำรเข้ำถึงเนื้อหำต่ำง ๆ จ ำนวน 1,840 คร้ัง ส่งผลท ำให้ชุมชนเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้นทั้งในด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยว และกำรพัฒนำกระบวนเรียนรู้ของชุมชน 

ค าส าคัญ  สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชน กำรท่องเที่ยว สื่อสังคมออนไลน์ 

Abstract 
The used of media and information technology as a tool for manage community resources 

for tourism. case Study: Ban Kong Kan, Chiang Mai province. It has the purpose to develop and use 
Media and Information Technology as the suitable tools for the study the use of this that to manage 
community resources for tourism of Ban Kong Kan village. In developing tools under new technology, 
which will be creating participatory processes and community learning in preparation for community 
resource management for tourism under the participation of 3 groups: researchers, community group 
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ใช้กับพื้นที่เกษตรอ่ืน ๆ ที่ท าให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น (ใน
รายที่ไม่เคยซื้อ/ไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมี) ครัวเรือนละประมาณ 
200 บาท/เดือน เท่ากับ 3,200 บาท/เดือน (16 ราย x 
200 บาท) หรือเท่ากับประมาณ 38,400 บาท/ปี ส่วน
ผลทางสังคมและสิ่งแวดล้อม คือท าให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข  
มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
ช่วยลดมลภาวะจากกลิ่นเหม็น รวมทั้งแมลงที่บินไป
สร้างความร าคาญหรือรบกวนเพื่อนบ้านท่ีอยู่ในชุมชน 
เมื่อมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ แพะ และสัตว์ปีก 
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การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือส าหรับการจัดการทรัพยากรชุมชน 
เพ่ือการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ชุมชนบ้านกองกาน จังหวัดเชียงใหม่ 
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บทคัดย่อ 
กำรใช้สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือส ำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยว  

กรณีศึกษำ ชุมชนบ้ำนกองกำน จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำและใช้ สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศ     
เป็นเครื่องมือในกำรศึกษำกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชนเพื่อกำร
ท่องเที่ยว บ้ำนกองกำน โดยได้มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำเครื่องมือ ภำยใต้กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมุ่งให้
เกิดกำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมและกำรเรียนรู้ของชุมชน ในกำรเตรียมควำมพร้อมต่อกำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชน
เพื่อกำรท่องเที่ยว  ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักวิจัย กลุ่มบุคลำกรชุมชน และกลุ่มเครือข่ำย 
ซึ่งจำกกำรด ำเนินกำรพบว่ำ กำรใช้สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือส ำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชนเพื่อ
กำรท่องเที่ยว นั้น กำรใช้สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) สำมำรถช่วย
จัดกำรทรัพยำกรข้อมูลส ำคัญเพื่อกำรท่องเที่ยวในชุมชนได้ดี โดยกระตุ้นให้ชุมชนเกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกรในทุกเพศ ทุกวัย และเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกำรรื้อฟื้นข้อมูลส ำคัญของชุมชน ส่วนกำรใช้สื่อใหม่ 
(New Media) ในรูปแบบสื่อออนไลน์ (Online Media) จะสำมำรถช่วยในเร่ืองของกำรจัดกำรข้อมูลทรัพยำกรเพื่อ
กำรท่องเที่ยว ให้อยู่ในรูปแบบของฐำนข้อมูลออนไลน์ และกำรประชำสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งมี
ควำมเหมำะสมกับวัยเยำวชนมำกกว่ำวัยอ่ืน โดยสำมำรถประชำสัมพันธ์  สถำนที่ส ำคัญหรือสถำนที่ท่องเที่ยวของ
ชุมชนให้แก่บุคลำกรภำยนอกได้เพิ่มขึ้น โดยมีผลสถิติกำรเข้ำถึงข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ชุมชน ตั้งแต่เดือนมกรำคม ถึง 
เดือนกรกฏำคม 2561 จ ำนวน 1,753 รำยและมีผู้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกในเครือข่ำยสังคมออนไลน์ : Facebook 
Fanpage จ ำนวน 116 รำย และมีกำรเข้ำถึงเนื้อหำต่ำง ๆ จ ำนวน 1,840 คร้ัง ส่งผลท ำให้ชุมชนเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้นทั้งในด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยว และกำรพัฒนำกระบวนเรียนรู้ของชุมชน 

ค าส าคัญ  สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชน กำรท่องเที่ยว สื่อสังคมออนไลน์ 

Abstract 
The used of media and information technology as a tool for manage community resources 

for tourism. case Study: Ban Kong Kan, Chiang Mai province. It has the purpose to develop and use 
Media and Information Technology as the suitable tools for the study the use of this that to manage 
community resources for tourism of Ban Kong Kan village. In developing tools under new technology, 
which will be creating participatory processes and community learning in preparation for community 
resource management for tourism under the participation of 3 groups: researchers, community group 



RMUTL Journal Socially of Engaged Sholarship
Vol. 1 No. 1 January - June 2016

RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol. 2 No. 2 July - December 201810 วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม  2561 11

and networks groups. As a result, the print media of traditional media will help to manage resources 
for community tourism as well and encourage the community of all to participate in the process of 
participation and sharing knowledge to revitalize information.  And the online media of new media, 
this tool will be able to manage the resources of tourism data to online database format and will 
make more effective for public relations and suitable for youth than other ages. It can be promoted 
important places or attractions of the community to have external personnel have increased.  The 
statistics on accessing Bankongkan website from January to July 2018 were 1,753 and 116 people as 
friend in Social Media (Facebook and Facebook Fan page) and there were 1,840 accesses to content, 
which resulted in better community change in terms of community resource management for 
tourism, and development of community learning process. 

Keyword   Media, Information Technology, Manage community resources, Tourism, Social Media 

 
บทน า 

กำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชน ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่
ส ำคัญต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน   
เนื่องด้วยว่ำ ชุมชนคือผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ หรือเป็น
เจ้ำของทรัพยำกรในชุมชนเอง ดังนั้น เมื่อกำรท่องเที่ยว
เกิดขึ้นในชุมชน ผลกระทบหรือปัญหำที่จะเกิดขึ้นต่อ
ชุมชนอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็คือ ควำมเสียหำยหรือกำร
สูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยำกรของชุมชน ดังนั้นกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับปัญหำที่จะเกิดขึ้นกับ
บทบำทของชุมชนต่อกำรจัดกำรใช้ทรัพยำกรชุมชนเพื่อ
กำรท่องเที่ยว จึงถือเป็นเรื่องส ำคัญยิ่งที่ชุมชนจะต้อง
เรียนรู้และท ำกำรศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับส ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ที่ได้ให้ควำมส ำคัญกับ
บทบำทชุมชนในกำรจัดกำรท่องเที่ยว จึงได้นิยำมเชิง
ปฏิบัติกำรในงำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนว่ำ "หมำยถึง 
ทำงเลือกในกำรจัดกำรท่องเที่ยวที่ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กำรก ำหนดทิศทำงของกำรท่องเที่ยวบนฐำนคิดที่ว่ำ 
ชำวบ้ำนทุกคนเป็นเจ้ำของทรัพยำกรและเป็นผู้มีส่วนได้
เสียจำกกำรท่องเที่ยว โดยกำรน ำเอำทรัพยำกรที่มีอยู่ไม่
ว่ำจะเป็นธรรมชำติ ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรมประเพณี 
วิถีชีวิต และวิถีกำรผลิตของชุมชนมำใช้เป็นต้นทุนหรือ
ปัจจัยในกำรจัดกำรท่องเที่ยวอย่ำงเหมำะสม รวมทั้งมี
ก ำ ร พั ฒ น ำ ศั ก ย ภ ำ พ ค น ใ น ชุ ม ช น ใ ห้ มี ค ว ำ ม รู้
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่กำรตัดสินใจ กำร
วำงแผน กำรด ำเนินงำน กำรสรุปบทเรียน โดยเน้นให้
เกิดควำมยั่งยืนสู่คนรุ่นลูกรุ่นหลำนและเกิดประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่น ตลอดจนค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรรองรับ
ของธรรมชำติเป็นส ำคัญ" กระบวนกำรข้ำงต้นอำจเรียก

ได้ว่ำ "กระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกัน (สินธุ์ สโรบล, 2546) 
สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  บนโลกยุค

ปัจจุบัน ถือเป็นเร่ืองที่มีควำมส ำคัญ และมีควำมสัมพันธ์
กับกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ โดยค ำว่ำ สื่อ (Media) คือ 
ช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำร (Heinich และคณะ, 1996) 
หรือตัวกลำงที่ช่วยในกำรถ่ำยทอดเรื่องรำว ข่ำวสำร 
ควำมรู้ เหตุกำรณ์ แนวคิด สถำนกำรณ์ ฯลฯ ที่ผู้ส่งสำร
ต้องกำรไปยังผู้รับสำร (สุมำลี ชัยเจริญ, 2545)  ส่วน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology: IT) 
เป็นกำรประกอบของค ำว่ำ เทคโนโลยี และ ค ำว่ำ 
สำรสนเทศ ซึ่งเมื่อน ำมำรวมกันแล้ว จึงหมำยถึงกำรน ำ
ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์มำประยุกต์ใช้เพื่อสร้ำงหรือ
จัดกำรสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบและรวดเร็วโดยอำศัย
เทคโนโลยีทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ ซึ่งจำกควำมหมำย
ข้ำงต้น จึงท ำให้เห็นถึงควำมส ำคัญของค ำดังกล่ำว ที่เร่ิม
เข้ำมำมีบทบำทกับกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ในยุค
ปัจจุบันมำกขึ้น ทั้งในรูปแบบสื่อดั้งเดิม (Traditional 
Media) และสื่อใหม่(New Media) (พสนันท์ ปัญญำพร, 
2561)  โดยเฉพำะเมื่อสื่อใหม่เกิดกำรพัฒนำขึ้นมำกมำย 
หลำกหลำยรูปแบบเอ้ือให้ผู้ส่งสำรและผู้รับสำรท ำหน้ำที่
ส่งสำรและรับสำรได้พร้อมกันเป็นกำรสื่อสำรสองทำง 
(Burnett, R. and Marshall D. P., 2003) จนเกิดเป็น
วิถีของคนส่วนหนึ่งในสังคม  จึงกล่ำวได้ว่ำ สื่อและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในปัจจุบัน ถือเป็นเรื่องส ำคัญ
ประกำรหนึ่งที่มนุษย์ในทุกระดับสังคมจะต้องเรียนรู้ 
เพื่อสำมำรถด ำเนินชีวิตอยู่บนสังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีต่อไปได้ 

ด้วยเหตุนี้ จึ ง เป็นที่มำของกำรใช้สื่ อและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในรูปแบบต่ำง ๆ เป็นเครื่องมือ
ส ำหรับกำรสร้ำง หรือแสวงหำช่องทำง วิธีกำรหรือ
กระบวนกำรที่เหมำะสม ส ำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกร
เพื่อกำรท่องเที่ยวในชุมชน ภำยใต้บริบทของพื้นที่ โดย
มุ่งหวังให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ของบุคลำกรในชุมชนอีกทั้ง
เพื่อเป็นกำรยกระดับควำมรู้ของบุคลำกรในชุมชนใน
ด้ำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี ต่อกำร
จัดกำรทรัพยำกรชุมชนให้เกิดกำรพัฒนำบนพื้นฐำนของ
สภำวะกำรณ์ที่เปล่ียนแปลงไปของเทคโนโลยีในโลกยุค
ปัจจุบันได้ ทั้งนี้เพื่อก่อเกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และ
ควำมยั่งยืนของชุมชนต่อไป 

วิธีการด าเนินงาน 
 กำรด ำเนินกำรในครั้งนี้ ได้ด ำเนินกำรโดยใช้

กระบวนกำรวิจัยภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
บุคคล 3 กลุ่ม ประกอบไปด้วย กลุ่มนักวิจัย กลุ่ม
บุคลำกรชุมชน (กลุ่มแกนน ำชุมชน กลุ่มผู้รู้/ปรำชญ์
ชุมชน กลุ่มเยำวชน : รักบ้ำนกองกำน) และกลุ่ม
เครือข่ำย โดยมีกำรด ำเนินกำรสอดประสำนภำยใต้กำร
ท ำหน้ำที่ของแต่ละกลุ่มบุคคล ดังนี้ 

1) กลุ่มนักวิจัย ท ำหน้ำที่ 
1. ด ำเนินกำรประสำนงำนเชื่อมควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกลุ่มบุคคลต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง และด ำเนินกำรจัด
เวทีกำรมีส่วนร่วม เพื่อระดมควำมคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อได้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และข้อมูล ส ำหรับกำร
วิเครำะห์ 

2. สร้ำงเครื่องมือ ในรูปแบบของสื่อ (Media) 
ทั้งในรูปแบบของสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) โดย
มุ่งเป้ำในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) และ สื่อ
ใหม่ (New Media) ในรูปแบบสื่อออนไลน์ (Online 
Media) เพื่อใช้ส ำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชนเพื่อ
กำรท่องเที่ยวบนพ้ืนฐำนของควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2) กลุ่มบุคลำกรในชุมชน ท ำหน้ำที่เป็นเจ้ำบ้ำน 
เจ้ำของทรัพยำกรชุมชน ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกของ
กระบวนกำรส ำรวจและให้ข้อมูล รวมถึงท ำหน้ำที่ในกำร
ตัดสินใจต่อแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อ
ท่องเที่ยวของชุมชน  

3) กลุ่มเครือข่ำย ท ำหน้ำที่สอดประสำนให้ควำม
ช่วยเหลือ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ทั้งในด้ำน

ข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม ด้ำนกำรประสำนงำนร่วมกับ
องค์กรต่ำง ๆ และกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ 

โดยมีล ำดับขั้นตอนของกระบวนกำรพัฒนำ
เครื่องมือ ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำหรับกำรจัดกำร
ทรัพยำกรเพื่อกำรท่องท่องเที่ยวชุมชน (ดังภำพที่ 1) 
ดังนี้  

1.  ด ำ เนินกำรส ำรวจและวิเครำะห์ข้อมูล
ทรัพยำกรทำงวัฒนธรรมเบื้องต้น ด้วยกำรประเมิน
ศักยภำพทรัพยำกรในชุมชนเพื่อกำรจัดกำรท่องเที่ยว 
โดยกำรจ ำแนกทรัพยำกรในรูปแบบของทรัพยำกรที่จับ
ต้องได้และทรัพยำกรที่จับต้องไม่ได้ (ธนิก เลิศชำญฤทธิ์, 
2554) ผ่ำนกำรใช้สื่อสิ่งพิมพ์ แผนที่ประสิทธิภำพสูงใน
ลักษณะของแผนที่เดินดินร่วม เป็นเครื่องมือในกำร
ด ำเนินงำน 

2. ด ำเนินสอบถำม วิเครำะห์ควำมต้องกำรของ
ชุมชน และด ำเนินกำรวำงแผนและออกแบบเครื่องมือ
ออนไลน์ ภำยใต้กำรใช้เทคโนโลยี ให้สอดรับและ
เหมำะสมกับกำรใช้งำนส ำหรับชุมชน โดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรและจัดกำรร่วมกันกับ
คณะผู้วิจัย ภำยใต้กำรระดมควำมคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่ำงกลุ่มบุคคล 3 ฝ่ำย ภำยใต้กำรสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ 3 เร่ือง ดังนี้ 

2.1 ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำร
ทรัพยำกรชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยว  

2.2 ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ประกอบกำรสร้ำงเครื่อง อำทิ 
กำรใช้เคร่ืองมือสื่อสำรเพื่อกำรระบุพิกัด บนพื้นฐำนกำร
ใช้เทคโนโลยีบริกำรแผนที่ประสิทธิภำพสูง (GPS) 
วิธีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เทคโนโลยีบำร์โค้ด 2 มิติ 
(QR Code) และระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

2.3 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในทิศทำงหรือแนว
ทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

3. ด ำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือสื่อและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และถ่ำยทอดกระบวนกำร ควำมรู้และ
วิธีกำรใช้เครื่องมือที่ได้สร้ำงขึ้น แก่ชุมชนโดยเริ่มจำก
กลุ่มแกนน ำชุมชน และกลุ่มเยำวชน: รักบ้ำนกองกำน 

4. ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้
งำนเครื่องมือ จำกกำรวิเครำะห์กำรใช้บริกำรของผู้
ให้บริกำร Web Server และประเมินผลผู้ใช้งำนชุมชน 
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and networks groups. As a result, the print media of traditional media will help to manage resources 
for community tourism as well and encourage the community of all to participate in the process of 
participation and sharing knowledge to revitalize information.  And the online media of new media, 
this tool will be able to manage the resources of tourism data to online database format and will 
make more effective for public relations and suitable for youth than other ages. It can be promoted 
important places or attractions of the community to have external personnel have increased.  The 
statistics on accessing Bankongkan website from January to July 2018 were 1,753 and 116 people as 
friend in Social Media (Facebook and Facebook Fan page) and there were 1,840 accesses to content, 
which resulted in better community change in terms of community resource management for 
tourism, and development of community learning process. 

Keyword   Media, Information Technology, Manage community resources, Tourism, Social Media 

 
บทน า 

กำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชน ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่
ส ำคัญต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน   
เนื่องด้วยว่ำ ชุมชนคือผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ หรือเป็น
เจ้ำของทรัพยำกรในชุมชนเอง ดังนั้น เมื่อกำรท่องเที่ยว
เกิดข้ึนในชุมชน ผลกระทบหรือปัญหำที่จะเกิดขึ้นต่อ
ชุมชนอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็คือ ควำมเสียหำยหรือกำร
สูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยำกรของชุมชน ดังนั้นกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับปัญหำที่จะเกิดขึ้นกับ
บทบำทของชุมชนต่อกำรจัดกำรใช้ทรัพยำกรชุมชนเพื่อ
กำรท่องเที่ยว จึงถือเป็นเรื่องส ำคัญยิ่งที่ชุมชนจะต้อง
เรียนรู้และท ำกำรศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับส ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ที่ได้ให้ควำมส ำคัญกับ
บทบำทชุมชนในกำรจัดกำรท่องเที่ยว จึงได้นิยำมเชิง
ปฏิบัติกำรในงำนกำรท่องเท่ียวโดยชุมชนว่ำ "หมำยถึง 
ทำงเลือกในกำรจัดกำรท่องเที่ยวที่ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กำรก ำหนดทิศทำงของกำรท่องเที่ยวบนฐำนคิดที่ว่ำ 
ชำวบ้ำนทุกคนเป็นเจ้ำของทรัพยำกรและเป็นผู้มีส่วนได้
เสียจำกกำรท่องเที่ยว โดยกำรน ำเอำทรัพยำกรที่มีอยู่ไม่
ว่ำจะเป็นธรรมชำติ ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรมประเพณี 
วิถีชีวิต และวิถีกำรผลิตของชุมชนมำใช้เป็นต้นทุนหรือ
ปัจจัยในกำรจัดกำรท่องเที่ยวอย่ำงเหมำะสม รวมทั้งมี
ก ำ ร พั ฒ น ำ ศั ก ย ภ ำ พ ค น ใ น ชุ ม ช น ใ ห้ มี ค ว ำ ม รู้
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่กำรตัดสินใจ กำร
วำงแผน กำรด ำเนินงำน กำรสรุปบทเรียน โดยเน้นให้
เกิดควำมยั่งยืนสู่คนรุ่นลูกรุ่นหลำนและเกิดประโยชน์ต่อ
ท้องถ่ิน ตลอดจนค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรรองรับ
ของธรรมชำติเป็นส ำคัญ" กระบวนกำรข้ำงต้นอำจเรียก

ได้ว่ำ "กระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกัน (สินธุ์ สโรบล, 2546) 
สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  บนโลกยุค

ปัจจุบัน ถือเป็นเร่ืองที่มีควำมส ำคัญ และมีควำมสัมพันธ์
กับกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ โดยค ำว่ำ สื่อ (Media) คือ 
ช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำร (Heinich และคณะ, 1996) 
หรือตัวกลำงที่ช่วยในกำรถ่ำยทอดเรื่องรำว ข่ำวสำร 
ควำมรู้ เหตุกำรณ์ แนวคิด สถำนกำรณ์ ฯลฯ ที่ผู้ส่งสำร
ต้องกำรไปยังผู้รับสำร (สุมำลี ชัยเจริญ, 2545)  ส่วน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology: IT) 
เป็นกำรประกอบของค ำว่ำ เทคโนโลยี และ ค ำว่ำ 
สำรสนเทศ ซึ่งเมื่อน ำมำรวมกันแล้ว จึงหมำยถึงกำรน ำ
ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์มำประยุกต์ใช้เพื่อสร้ำงหรือ
จัดกำรสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบและรวดเร็วโดยอำศัย
เทคโนโลยีทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ ซึ่งจำกควำมหมำย
ข้ำงต้น จึงท ำให้เห็นถึงควำมส ำคัญของค ำดังกล่ำว ที่เร่ิม
เข้ำมำมีบทบำทกับกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ในยุค
ปัจจุบันมำกขึ้น ทั้งในรูปแบบสื่อดั้งเดิม (Traditional 
Media) และสื่อใหม่(New Media) (พสนันท์ ปัญญำพร, 
2561)  โดยเฉพำะเมื่อสื่อใหมเ่กิดกำรพัฒนำขึ้นมำกมำย 
หลำกหลำยรูปแบบเอ้ือให้ผู้ส่งสำรและผู้รับสำรท ำหน้ำที่
ส่งสำรและรับสำรได้พร้อมกันเป็นกำรส่ือสำรสองทำง 
(Burnett, R. and Marshall D. P., 2003) จนเกิดเป็น
วิถีของคนส่วนหนึ่งในสังคม  จึงกล่ำวได้ว่ำ สื่อและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในปัจจุบัน ถือเป็นเรื่องส ำคัญ
ประกำรหนึ่งที่มนุษย์ในทุกระดับสังคมจะต้องเรียนรู้ 
เพื่อสำมำรถด ำเนินชีวิตอยู่บนสังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีต่อไปได้ 

ด้วยเหตุนี้ จึ ง เป็นที่มำของกำรใช้สื่ อและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในรูปแบบต่ำง ๆ เป็นเครื่องมือ
ส ำหรับกำรสร้ำง หรือแสวงหำช่องทำง วิธีกำรหรือ
กระบวนกำรที่เหมำะสม ส ำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกร
เพื่อกำรท่องเที่ยวในชุมชน ภำยใต้บริบทของพื้นที่ โดย
มุ่งหวังให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ของบุคลำกรในชุมชนอีกทั้ง
เพื่อเป็นกำรยกระดับควำมรู้ของบุคลำกรในชุมชนใน
ด้ำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี ต่อกำร
จัดกำรทรัพยำกรชุมชนให้เกิดกำรพัฒนำบนพื้นฐำนของ
สภำวะกำรณ์ที่เปล่ียนแปลงไปของเทคโนโลยีในโลกยุค
ปัจจุบันได้ ทั้งนี้เพื่อก่อเกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และ
ควำมยั่งยืนของชุมชนต่อไป 

วิธีการด าเนินงาน 
 กำรด ำเนินกำรในครั้งนี้ ได้ด ำเนินกำรโดยใช้

กระบวนกำรวิจัยภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
บุคคล 3 กลุ่ม ประกอบไปด้วย กลุ่มนักวิจัย กลุ่ม
บุคลำกรชุมชน (กลุ่มแกนน ำชุมชน กลุ่มผู้รู้/ปรำชญ์
ชุมชน กลุ่มเยำวชน : รักบ้ำนกองกำน) และกลุ่ม
เครือข่ำย โดยมีกำรด ำเนินกำรสอดประสำนภำยใต้กำร
ท ำหน้ำที่ของแต่ละกลุ่มบุคคล ดังนี้ 

1) กลุ่มนักวิจัย ท ำหน้ำที่ 
1. ด ำเนินกำรประสำนงำนเชื่อมควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกลุ่มบุคคลต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง และด ำเนินกำรจัด
เวทีกำรมีส่วนร่วม เพื่อระดมควำมคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อได้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และข้อมูล ส ำหรับกำร
วิเครำะห์ 

2. สร้ำงเครื่องมือ ในรูปแบบของสื่อ (Media) 
ทั้งในรูปแบบของสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) โดย
มุ่งเป้ำในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) และ สื่อ
ใหม่ (New Media) ในรูปแบบสื่อออนไลน์ (Online 
Media) เพื่อใช้ส ำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชนเพื่อ
กำรท่องเที่ยวบนพื้นฐำนของควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2) กลุ่มบุคลำกรในชุมชน ท ำหน้ำที่เป็นเจ้ำบ้ำน 
เจ้ำของทรัพยำกรชุมชน ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกของ
กระบวนกำรส ำรวจและให้ข้อมูล รวมถึงท ำหน้ำที่ในกำร
ตัดสินใจต่อแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อ
ท่องเที่ยวของชุมชน  

3) กลุ่มเครือข่ำย ท ำหน้ำที่สอดประสำนให้ควำม
ช่วยเหลือ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ทั้งในด้ำน

ข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม ด้ำนกำรประสำนงำนร่วมกับ
องค์กรต่ำง ๆ และกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ 

โดยมีล ำดับขั้นตอนของกระบวนกำรพัฒนำ
เครื่องมือ สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำหรับกำรจัดกำร
ทรัพยำกรเพื่อกำรท่องท่องเที่ยวชุมชน (ดังภำพที่ 1) 
ดังนี้  

1.  ด ำ เนินกำรส ำรวจและวิ เครำะห์ข้อมูล
ทรัพยำกรทำงวัฒนธรรมเบื้องต้น ด้วยกำรประเมิน
ศักยภำพทรัพยำกรในชุมชนเพื่อกำรจัดกำรท่องเที่ยว 
โดยกำรจ ำแนกทรัพยำกรในรูปแบบของทรัพยำกรที่จับ
ต้องได้และทรัพยำกรที่จับต้องไม่ได้ (ธนิก เลิศชำญฤทธิ์, 
2554) ผ่ำนกำรใช้สื่อสิ่งพิมพ์ แผนที่ประสิทธิภำพสูงใน
ลักษณะของแผนที่เดินดินร่วม เป็นเครื่องมือในกำร
ด ำเนินงำน 

2. ด ำเนินสอบถำม วิเครำะห์ควำมต้องกำรของ
ชุมชน และด ำเนินกำรวำงแผนและออกแบบเครื่องมือ
ออนไลน์ ภำยใต้กำรใช้เทคโนโลยี ให้สอดรับและ
เหมำะสมกับกำรใช้งำนส ำหรับชุมชน โดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรและจัดกำรร่วมกันกับ
คณะผู้วิจัย ภำยใต้กำรระดมควำมคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่ำงกลุ่มบุคคล 3 ฝ่ำย ภำยใต้กำรสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ 3 เร่ือง ดังนี้ 

2.1 ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำร
ทรัพยำกรชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยว  

2.2 ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ประกอบกำรสร้ำงเครื่อง อำทิ 
กำรใช้เคร่ืองมือสื่อสำรเพื่อกำรระบุพิกัด บนพื้นฐำนกำร
ใช้เทคโนโลยีบริกำรแผนที่ประสิทธิภำพสูง (GPS) 
วิธีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เทคโนโลยีบำร์โค้ด 2 มิติ 
(QR Code) และระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

2.3 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในทิศทำงหรือแนว
ทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

3. ด ำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือสื่อและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และถ่ำยทอดกระบวนกำร ควำมรู้และ
วิธีกำรใช้เครื่องมือที่ได้สร้ำงขึ้น แก่ชุมชนโดยเริ่มจำก
กลุ่มแกนน ำชุมชน และกลุ่มเยำวชน: รักบ้ำนกองกำน 

4. ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้
งำนเครื่องมือ จำกกำรวิเครำะห์กำรใช้บริกำรของผู้
ให้บริกำร Web Server และประเมินผลผู้ใช้งำนชุมชน 
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ภำพที่ 1 แสดงกระบวนกำรพฒันำเครื่องมือ สื่อ เทคโนโลยสีำรสนเทศ  

ส ำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรท่องท่องเที่ยวชุมชน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 1. สภาพและการคาดหวังของชุมชนก่อนการ
ด าเนินงาน 

กำรวิเครำะห์ชุมชนก่อนกำรด ำเนินกำรตำม
กระบวนวิจัย เพื่อให้ทรำบถึงลักษณะหรือสภำพกำรณ์
ของชุมชนก่อนกำรด ำเนินงำน และควำมคำดหวังของ
ชุมชน ที่มีต่อกำรด ำเนินงำนวิจัยในคร้ังนี้ ภำยใต้แนวทำง
ของกำรกำรพูดคุยและสอบถำมภำยใต้ประเด็นต่ำง ๆ 
กับบุคลำกรในชุมชน พบว่ำ ชุมชนยังคงขำดควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ เรื่องกำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชนเพื่อกำร
ท่องเที่ยว กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถึงเครื่องมือ
ต่ำง ๆ ส ำหรับกำรประชำสัมพันธ์สถำนที่ท่องเที่ยวใน
ชุมชน อีกทั้งยังคำดหวังให้เกิดรำยได้เสริมจำกกำร
ท่องเที่ยว และเวทีกำรพบปะ พูดคุย ระหว่ำงคนในชุมชน
ให้มำกขึ้น เพื่อกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ และกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ ภูมิปัญญำ ที่มีในชุมชนให้เกิดกำรสำนต่อจำกรุ่น
สู่รุ่น (ดังตำรำงที่ 1)  

2. ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน 
ผลที่ได้จำกกำรด ำเนินกำร ภำยใต้กระบวนกำร

ท ำงำนของกำรวิจัย ภำยใต้รูปแบบสื่อ 2 ประเภท (ดัง
ตำรำงที่  2) ท ำให้อนุมำนได้ว่ำ ประเด็นท่ีค้นพบใน
รูปแบบของผลผลิต จำกกระบวนกำรที่ได้ด ำเนินกำร   
ในรูปแบบของ ผลลัพธ์และกำรเรียนรู้นั้น เป็นผลกำรวิจยั
ที่ได้ตอบโจทย์ของควำมคำดหวังของชุมชนในรูปแบบ
ของเครื่องมือ ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ กำรเรียนรู้
เทคโนโลยี และแนวทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรเบื้องต้น 
ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกฝ่ำย 

แต่ทั้งนี้ควำมคำดหวังต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้น ในรูปแบบของรำยได้เสริมจำกกำรท่องเที่ยวนั้น      
กำรใช้สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือ ยังไม่
สำมำรถวัดผลให้เห็นในเชิงปริมำณได้ ด้วยว่ำเป็นระยะ
เริ่มต้นของกำรศึกษำและกำรทดลองเตรียมควำมพร้อม
ชุมชนต่อกำรท่องเที่ยว ภำยใต้กำรวิจัยที่ใช้นักท่องเที่ยว
จ ำลองเป็นเคร่ืองมือ แต่ทั้งนี้จะมีกำรด ำเนินกำรวัดผลใน
รูปแบบควำมสัมพันธ์ของรำยได้ที่ได้รับจำกกำรท่องเที่ยว
กับสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ จำกกำรวิจัยในระยะต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1  สภำพกำรณ์ก่อนกำรด ำเนินงำน 
 

ก่อนการด าเนินงาน ความคาดหวังจากการด าเนินการ 
1.  คนในชุมชนขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เรื่องกำรจัดกำร

ทรัพยำกรชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยว 
2. คนในชุมชนขำดควำมรู้ ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
3. ขำดเครื่องมือและช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์กำร

ท่องเที่ยวด้วยกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
4. เวทีควำมร่วมมือ พบปะ พูดคุย สร้ำงควำมเข้ำใจ

ระหว่ำงชุมชนเพื่อกำรพัฒนำ เกิดขึ้นน้อย 
5. ขำดหำย กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ภูมิปัญญำ ของชุมชน

จำกรุ่นสู่รุ่น 

1 . ต้ อ ง ก ำ ร เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ ช่ อ ง ท ำ ง ส ำ ห รั บ ก ำ ร  
ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวชุมชน อำทิ แผ่นพับ 
เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์  

2. ชุมชนสำมำรถมีควำมเข้ำใจและสำมำรถด ำเนินกำร
จัดกำรทรัพยำกรชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยวได้ด้วยตัว
ชุมชนเอง 

3. เกิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ภูมิปัญญำจำกผู้รู้/ปรำชญ์
ชุมชน สู่กลุ่มเยำวชน 

4.  เกิดควำมสมัครสมำนสำมัคคีของคนในชุมชน 
5.  เกิดกำรรำยได้เสริมจำกกำรท่องเที่ยว 

ตารางที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำน ภำยใต้รูปแบบสื่อ 2 ประเภท 
  ประเด็นข้อค้นพบ กระบวนการ ผลลัพธ ์ การเรียนรู้ 

1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) :  
    ผลผลิต : 1) เอกสารชุมชน 2) แผ่นพับ 3) โปสเตอร์แผนที่ประสิทธิภาพสูง 
สิ่งพิมพ์ : เอกสำรชุมชน
และแผ่นพับ เป็นเครื่องมือ
ที่ดี ในสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมของกลุ่ม เด็กและ
เยำวชน 

ทีมวิ จั ย ได้ ใ ช้ เอกสำร
ชุมชน และแผ่นพับ เป็น
เครื่องมือในสร้ำงกำร 
ส่วนร่วมในกำรศึกษำ
ทรัพยำกรชุมชน 
 

1)  ได้ รั บควำมร่ วมมือจำกกลุ่ ม
เยำวชนและกลุ่มหนุ่มสำวในกำร  
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรม  
แผนที่เดินดิน 
2) กำรถ่ำยทอดข้อมูลควำมรู้ ภูมิ
ปัญญำจำกผู้รู้/ปรำชญ์ชุมชน สู่กลุ่ม
เยำวชน 

เอกสำรชุมชนและแผ่นพับเป็น
เครื่องมือที่ดีในสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมของกลุ่มเด็กและเยำวชน
ได้ และยังสำมำรถสร้ำงกำร
เรียนรู้ร่วมระหว่ำงกลุ่มเยำวชน/
กลุ่มหนุ่มสำว กับกลุ่มพ่อบ้ำน 
แม่บ้ำน และผู้สูงอำยุได้  

ส่ิ ง พิ ม พ์  :  แ ผ น ที่
ประสิ ทธิ ภำพสู ง เป็ น
เครื่องมือในสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมในศึกษำทรัพยำกร
วัฒนธรรมของชุมชน 
 
 

ที ม วิ จั ย จั ด ท ำ แผนที่
ประสิทธิภำพสูง  โดย
จัดพิมพ์ขนำดใหญ่ (A0) 
เ พื่ อ ใ ช้ ส ำ ห รั บ เ ป็ น
เครื่องมือในกำรศึกษำ
ทรัพยำกรวัฒนธรรมของ
ชุมชนร่วมกันกับชุมชน
บนพื้นฐำนของทรัพยำกร
จริงของชุมชน 

1) ชุมชนเกิดควำมเข้ำใจลักษณะ
ก ำ ย ภ ำ พ ชุ ม ช น แ ล ะ เ ห็ น ภ ำ พ
ทรัพยำกรวัฒนธรรมของชุมชน
เสมือนจริงจำกแผนที่ประสิทธิภำพ
สูง 
2) ชุมชนจัดกำรทรัพยำกรของชุมชน
เพื่อกำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยใช้แผน
ที่ประสิทธิภำพสูง ในกำรออกแบบ
เส้นทำงกำรท่องเที่ยวของชุมชนตำม
ควำมเหมำะสม 
3) เกิดแผนพัฒนำทรัพยำกรและ
แผนพัฒนำพ้ืนท่ีในชุมชน จำกกำรใช้
แผนทีป่ระสิทธิภำพสูง  
4) สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันในทิศ
ทำงกำรพัฒนำชุมชนระหว่ำงคนใน
ชุมชน หน่วยงำนรำชกำร(อบต.) 
หรือหน่วยงำนอื่น  ๆ บนกำรใ ช้
เครื่องมือแผนทีป่ระสิทธิภำพสูง 

1) แผนที่ประสิทธิภำพสูงสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในทรัพยำกร
ของชุมชนได้ชัดเจนเสมือนจริง 
2) ชุมชนใช้แผนทีประสิทธิภำพ
สูง จัดกำรทรัพยำกรชุมชนเพื่อ
กำรท่องเที่ยวได้ในส่วนของ
กำรจั ดกำร โปรแกรมกำร
ท่องเที่ยว 
3) ชุมชนออกแบบโปรแกรม
กำรท่องเที่ยวร่วมกันโดยใช้
แผนที่ประสิทธิภำพสูง 
4)  คณะท ำงำนอำจจะต้อง
สร้ำงเวทีร่วมมือกันระหว่ำง
ชุมชน หน่ วยงำนรำชกำร 
(อบต.) หรือหน่วยงำนอื่น ๆ
โดยใช้ แผนทีประสิทธิภำพสูง 
เป็นเครื่องมือ เพื่อออกแบบ
กำรพัฒนำทรัพยำกรและ
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ภำพที่ 1 แสดงกระบวนกำรพฒันำเครื่องมือ สื่อ เทคโนโลยสีำรสนเทศ  

ส ำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรท่องท่องเที่ยวชุมชน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 1. สภาพและการคาดหวังของชุมชนก่อนการ
ด าเนินงาน 

กำรวิเครำะห์ชุมชนก่อนกำรด ำเนินกำรตำม
กระบวนวิจัย เพื่อให้ทรำบถึงลักษณะหรือสภำพกำรณ์
ของชุมชนก่อนกำรด ำเนินงำน และควำมคำดหวังของ
ชุมชน ที่มีต่อกำรด ำเนินงำนวิจัยในคร้ังนี้ ภำยใต้แนวทำง
ของกำรกำรพูดคุยและสอบถำมภำยใต้ประเด็นต่ำง ๆ 
กับบุคลำกรในชุมชน พบว่ำ ชุมชนยังคงขำดควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ เรื่องกำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชนเพื่อกำร
ท่องเที่ยว กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถึงเครื่องมือ
ต่ำง ๆ ส ำหรับกำรประชำสัมพันธ์สถำนที่ท่องเที่ยวใน
ชุมชน อีกทั้งยังคำดหวังให้เกิดรำยได้เสริมจำกกำร
ท่องเที่ยว และเวทีกำรพบปะ พูดคุย ระหว่ำงคนในชุมชน
ให้มำกข้ึน เพื่อกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ และกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ ภูมิปัญญำ ที่มีในชุมชนให้เกิดกำรสำนต่อจำกรุ่น
สู่รุ่น (ดังตำรำงที่ 1)  

2. ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน 
ผลที่ได้จำกกำรด ำเนินกำร ภำยใต้กระบวนกำร

ท ำงำนของกำรวิจัย ภำยใต้รูปแบบสื่อ 2 ประเภท (ดัง
ตำรำงที่  2) ท ำให้อนุมำนได้ว่ำ ประเด็นที่ค้นพบใน
รูปแบบของผลผลิต จำกกระบวนกำรที่ได้ด ำเนินกำร   
ในรูปแบบของ ผลลัพธ์และกำรเรียนรู้นั้น เป็นผลกำรวิจยั
ที่ได้ตอบโจทย์ของควำมคำดหวังของชุมชนในรูปแบบ
ของเครื่องมือ ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ กำรเรียนรู้
เทคโนโลยี และแนวทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรเบื้องต้น 
ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกฝ่ำย 

แต่ทั้งนี้ควำมคำดหวังต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้น ในรูปแบบของรำยได้เสริมจำกกำรท่องเที่ยวนั้น      
กำรใช้สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือ ยังไม่
สำมำรถวัดผลให้เห็นในเชิงปริมำณได้ ด้วยว่ำเป็นระยะ
เริ่มต้นของกำรศึกษำและกำรทดลองเตรียมควำมพร้อม
ชุมชนต่อกำรท่องเที่ยว ภำยใต้กำรวิจัยที่ใช้นักท่องเที่ยว
จ ำลองเป็นเคร่ืองมือ แต่ทั้งนี้จะมีกำรด ำเนินกำรวัดผลใน
รูปแบบควำมสัมพันธ์ของรำยได้ที่ได้รับจำกกำรท่องเที่ยว
กับสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ จำกกำรวิจัยในระยะต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1  สภำพกำรณ์ก่อนกำรด ำเนินงำน 
 

ก่อนการด าเนินงาน ความคาดหวังจากการด าเนินการ 
1.  คนในชุมชนขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เรื่องกำรจัดกำร

ทรัพยำกรชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยว 
2. คนในชุมชนขำดควำมรู้ ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
3. ขำดเครื่องมือและช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์กำร

ท่องเที่ยวด้วยกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
4. เวทีควำมร่วมมือ พบปะ พูดคุย สร้ำงควำมเข้ำใจ

ระหว่ำงชุมชนเพื่อกำรพัฒนำ เกิดขึ้นน้อย 
5. ขำดหำย กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ภูมิปัญญำ ของชุมชน

จำกรุ่นสู่รุ่น 

1 . ต้ อ ง ก ำ ร เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ ช่ อ ง ท ำ ง ส ำ ห รั บ ก ำ ร  
ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวชุมชน อำทิ แผ่นพับ 
เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์  

2. ชุมชนสำมำรถมีควำมเข้ำใจและสำมำรถด ำเนินกำร
จัดกำรทรัพยำกรชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยวได้ด้วยตัว
ชุมชนเอง 

3. เกิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ภูมิปัญญำจำกผู้รู้/ปรำชญ์
ชุมชน สู่กลุ่มเยำวชน 

4.  เกิดควำมสมัครสมำนสำมัคคีของคนในชุมชน 
5.  เกิดกำรรำยได้เสริมจำกกำรท่องเที่ยว 

ตารางที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำน ภำยใต้รูปแบบสื่อ 2 ประเภท 
  ประเด็นข้อค้นพบ กระบวนการ ผลลัพธ ์ การเรียนรู้ 

1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) :  
    ผลผลิต : 1) เอกสารชุมชน 2) แผ่นพับ 3) โปสเตอร์แผนที่ประสิทธิภาพสูง 
สิ่งพิมพ์ : เอกสำรชุมชน
และแผ่นพับ เป็นเครื่องมือ
ที่ดี ในสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมของกลุ่ม เด็กและ
เยำวชน 

ทีมวิ จั ย ได้ ใ ช้ เอกสำร
ชุมชน และแผ่นพับ เป็น
เครื่องมือในสร้ำงกำร 
ส่วนร่วมในกำรศึกษำ
ทรัพยำกรชุมชน 
 

1)  ได้ รั บควำมร่ วมมือจำกกลุ่ ม
เยำวชนและกลุ่มหนุ่มสำวในกำร  
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรม  
แผนที่เดินดิน 
2) กำรถ่ำยทอดข้อมูลควำมรู้ ภูมิ
ปัญญำจำกผู้รู้/ปรำชญ์ชุมชน สู่กลุ่ม
เยำวชน 

เอกสำรชุมชนและแผ่นพับเป็น
เครื่องมือที่ดีในสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมของกลุ่มเด็กและเยำวชน
ได้ และยังสำมำรถสร้ำงกำร
เรียนรู้ร่วมระหว่ำงกลุ่มเยำวชน/
กลุ่มหนุ่มสำว กับกลุ่มพ่อบ้ำน 
แม่บ้ำน และผู้สูงอำยุได้  

สิ่ ง พิ ม พ์  :  แ ผ น ที่
ประสิ ทธิ ภำพสู ง เป็ น
เครื่องมือในสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมในศึกษำทรัพยำกร
วัฒนธรรมของชุมชน 
 
 

ที ม วิ จั ย จั ด ท ำ แผนที่
ประสิทธิภำพสูง  โดย
จัดพิมพ์ขนำดใหญ่ (A0) 
เ พื่ อ ใ ช้ ส ำ ห รั บ เ ป็ น
เครื่องมือในกำรศึกษำ
ทรัพยำกรวัฒนธรรมของ
ชุมชนร่วมกันกับชุมชน
บนพื้นฐำนของทรัพยำกร
จริงของชุมชน 

1) ชุมชนเกิดควำมเข้ำใจลักษณะ
ก ำ ย ภ ำ พ ชุ ม ช น แ ล ะ เ ห็ น ภ ำ พ
ทรัพยำกรวัฒนธรรมของชุมชน
เสมือนจริงจำกแผนที่ประสิทธิภำพ
สูง 
2) ชุมชนจัดกำรทรัพยำกรของชุมชน
เพื่อกำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยใช้แผน
ที่ประสิทธิภำพสูง ในกำรออกแบบ
เส้นทำงกำรท่องเที่ยวของชุมชนตำม
ควำมเหมำะสม 
3) เกิดแผนพัฒนำทรัพยำกรและ
แผนพัฒนำพ้ืนท่ีในชุมชน จำกกำรใช้
แผนทีป่ระสิทธิภำพสูง  
4) สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันในทิศ
ทำงกำรพัฒนำชุมชนระหว่ำงคนใน
ชุมชน หน่วยงำนรำชกำร(อบต.) 
หรือหน่วยงำนอื่น  ๆ บนกำรใ ช้
เครื่องมือแผนทีป่ระสิทธิภำพสูง 

1) แผนที่ประสิทธิภำพสูงสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในทรัพยำกร
ของชุมชนได้ชัดเจนเสมือนจริง 
2) ชุมชนใช้แผนทีประสิทธิภำพ
สูง จัดกำรทรัพยำกรชุมชนเพื่อ
กำรท่องเที่ยวได้ในส่วนของ
กำรจั ดกำร โปรแกรมกำร
ท่องเที่ยว 
3) ชุมชนออกแบบโปรแกรม
กำรท่องเที่ยวร่วมกันโดยใช้
แผนที่ประสิทธิภำพสูง 
4)  คณะท ำงำนอำจจะต้อง
สร้ำงเวทีร่วมมือกันระหว่ำง
ชุมชน หน่ วยงำนรำชกำร 
(อบต.) หรือหน่วยงำนอื่น ๆ
โดยใช้ แผนทีประสิทธิภำพสูง 
เป็นเครื่องมือ เพื่อออกแบบ
กำรพัฒนำทรัพยำกรและ
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  ประเด็นข้อค้นพบ กระบวนการ ผลลัพธ ์ การเรียนรู้ 
พัฒนำพื้นที่ที่มีกำรขยำยวง
กว้ำงขึ้น 

 
  ประเด็นข้อค้นพบ กระบวนการ ผลลัพธ ์ การเรียนรู้ 

2. สื่อใหม่ (New Media) ในรูปแบบสื่อออนไลน์ (Online Media) 
   ผลผลิต : 1) เว็บไซต์และระบบสารสนเทศ 2) สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) 
สื่อออนไลน์ : เว็บไซต์
และระบบสำรสนเทศ 
เป็นเครื่องมือในสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมในจัดกำร
ทรัพยำกรวัฒนธรรมของ
ชุมชน 

คณะท ำงำนใช้ เว็บไซต์
และระบบสำรสนเทศ 
www.bankongkan.com 
เป็น เครื่ อ งมื อ ในกำร
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมใน
จั ด ก ำ ร ท รั พ ย ำ ก ร
วัฒนธรรมของชุมชน 
ผ่ำนกระบวนกำร 
1) สร้ ำงควำมรู้  ควำม
เข้ำใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ต่ำง ๆ อำทิ เทคโนโลยี
บริกำรแผนทีป่ระสิทธภิำพ
สูง (GPS )  เทคโนโลยี
บำร์โค้ด 2 มิติ (QR Code) 
2) กำรเรียนรู้วิธีกำรใช้
งำนระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกร
ชุมชน 

1) เกิดกำรจัดกำรข้อมูลทรัพยำกร
ชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยว ผ่ำนทำง
ระบบสำรสนเทศและน ำเสนอบน
เว็บไซต์ของชุมชน 
www. bankongkan. com อ ำ ทิ  
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ชุมชน ข้อมูล
กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้อมูล
พิกัดแผนท่ี เป็นต้น 
2) เกิดควำมรู้สึกภูมิใจและมีควำม
เป็นเจ้ำของร่วมในเว็บไซต์และระบบ
สำรสนเทศชุมชน 
3 )  เกิด ช่องทำงกำรสื่อสำรท่ีคน
ภำยนอกชุมชน สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยวได้สะดวก 
ง่ำยขึ้น  
4) เกิดกำรยกระดบัควำมรู้ของบคุลำกร
ในชุมชนต่อกำรใช้เทคโนโลยี ต่ำงๆ 
อำทิ เทคโนโลยีแผนที่ประสิทธิภำพสูง 
(GPS) เทคโนโลยีบำร์โค้ด 2 มิติ (QR 
Code) ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้กำร
ใช้งำนเว็บไซต์และระบบสำรสนเทศ
ของชุมชน 
5) ผู้ เยี่ยมชมเว็บไซต์ตั้งแต่  เดือน 
ม.ค. ถึง ก.ค. 2561 จ ำนวน 1,753 
รำย 

1)  เ ว็ บ ไ ซต์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
สื่อสำรข้อมูลระหว่ำงชุมชนกับ
คนภำยนอกชุมชนได้ดี 
2) ระบบสำรสนเทศเว็บไซต์
สำมำรถจัดกำรข้อมูล ทรัพยำกร
ชุมชนได้ดีกว่ำ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือ
สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) 
 

สื่อออนไลน์: สื่อสังคม
ออนไลน์ (Facebook และ 
Facebook Fanpage)  : 
Bankongkan Maechaem 
เป็นเครื่องมือในสร้ำงกำร
มี ส่ วนร่ วม ในจั ดกำร
ทรัพยำกรวัฒนธรรมของ
ชุมชน 
 

คณะท ำงำนใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์  เพื่ อ ใ ช้ เป็น
เครื่องมือในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรวัฒนธรรม
ร่วมกันกับชุมชน  โดย
กำรใช้กระบวนกำรมี
ส่วนร่วมของกำรเป็น
เจ้ำของหรือผู้ดูแลเพจ
หลักของชุมชน(Admin) 
และใช้กระบวนกำรพี่
เลี้ยงในกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจ ถ่ำยทอดควำมรู้ 

1) ชุมชนเกิดควำมเข้ำใจบทบำท
แ ล ะ แ น วทำ ง  วิ ธี ก ำ ร  ก ำ ร ใ ช้
เ ทค โ น โ ล ยี สื่ อ สั ง ค ม ออน ไลน์  
เทคโนโลยี กำรสื่ อสำรและกำร
ประชำสัมพันธ์ที่ด ี
2) ตัวแทนชุมชน ส ำหรับกำรเป็น
ผู้ดูแลเพจ สื่อสังคมออนไลน์ 
3)  เ กิ ด เ ครื อข่ ำยควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงชุมชน คณะวิจัยและกลุ่ม
เครือข่ำยจำกภำยนอกในลักษณะ
เพื่อนช่วยเพื่อน 
4) สมำชิกในเครือข่ำยสังคมออนไลน์ 
ต้ังแต่เดือน ม.ค.  ถึง ก.ค. 2561 

1)  เกิดกำรเรียนรู้หลักกำร
ท ำงำน วิธีกำรใช้งำน สื่อสังคม
อ อ น ไ ล น์  Facebook ใ น
รูปแบบเพจหลัก (Facebook) 
และ ในรู ปแบบ  แฟน เพจ 
(Facebok Fanpage) 
2)  สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  
(Facebook) สำมำรถใช้เป็น
เครื่องมือในกำรสื่อสำรกัน
ร ะหว่ ำ งคน ภำย ใน ชุมชน
ด้วยกัน  และระหว่ำงคนใน
ชุมชนกับคนนอกชุมชน ได้ดี 

  ประเด็นข้อค้นพบ กระบวนการ ผลลัพธ ์ การเรียนรู้ 
จ ำนวน 116 รำยและมีกำรเข้ำถึง
ข้อมูลจ ำนวน 1,840 ครั้ง 

3)  สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  
(Facebook) เป็นเครื่องมือที่ 
สร้ำงควำมสนใจและสร้ำงกำร
มีส่วนร่วมในชุมชนได้ดีกว่ำ 
สื่อสิ่งพิมพ์ หรือเว็บไซต์ 

 

3. การน าไปใชป้ระโยชน์และความย่ังยืน 
 จำกผลผลิตที่ได้จำกกำรด ำเนินกำรที่อยู่ใน
รูปแบบของเครื่องมือ สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส ำหรับชุมชนที่เป็นรูปธรรมนั้น ท ำให้ชุมชนสำมำรถน ำ
ผลผลิตที่ได้จำกกำรด ำเนินกำรครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดควำม
ต่อเนื่องกับชุมชนได้ในอนำคต ด้วยวิธีกำรส่งเสริมขยำย
วงกำรใช้งำนจำกกลุ่มเยำวชนสู่กลุ่มผู้ใช้งำนอ่ืนๆ และ
กำรพัฒนำเคร่ืองมือให้เหมำะสมกับข้อมูลชุมชนเมื่อเกิด
กำรเปลี่ยนแปลงของข้อมูล ทั้งนี้เพื่อท ำให้ผลผลิตหรือ
เครื่องมือที่ได้เกิดควำมต่อเนื่องและยั่งยืนของกำรใช้
ประโยชน์ ภำยใต้กำรจัดกำรข้อมูลชุมชนด้วยตัวเอง  

ผลผลิต : สื่อดัง้เดิม (Traditional Media) 
ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media)   

ชุมชนได้รับผลผลิตคืนในรูปแบบสิ่งพิมพ์ 
(Hard Copy) และไฟล์ข้อมูล (Soft Copy) (ดังภำพที่ 
2)  ซึ่ ง เป็นข้อมูลตั้ งต้นของชุมชน ซึ่ ง เมื่ อ เกิดกำร

เปล่ียนแปลงของกำรจัดกำรทรัพยำกร ชุมชนสำมำรถ
น ำผลผลิตนี้ไปปรับปรุงให้เหมำะสมได้ด้วยตัวชุมชนเอง 

ผลผลิต : สื่อใหม่ (New Media) ในรูปแบบ
สื่อออนไลน์ (Online Media)  

ชุมชนได้รับผลผลิตคืนในรูปของระบบเว็บไซต์
และระบบสำรสนเทศชุมชน (ดังภำพที่ 3) ซึ่งเป็นกำร
สร้ำงเครื่องมือบนฐำนของเทคโนโลยีที่มีควำมยืดหยุ่น 
ท ำให้เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลกำรจัดกำร
ข้อมูลทรัพยำกรในชุมชน ชุมชนสำมำรถด ำเนินกำร
จัดกำรทรัพยำกรข้อมูลนั้นได้ด้วยตัวเอง ผ่ำนระบบ
ดังกล่ำวได้ทันที ทั้งนี้ในระยะของกำรตั้งตัวต่อกำรใช้
เครื่องมือและกำรปรับปรุงพัฒนำของสื่อทั้ง 2 รูปแบบ 
นักวิจัยยังคงท ำหน้ำที่พี่เลี้ยงให้แก่ชุมชนเพื่อสร้ำงฐำน
ควำมเข้ำใจและมั่นใจแก่ชุมชน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ
และกำรใช้ประโยชน์จำกเครื่องมือบนฐำนกำรปฏิบัติ
ของชุมชนบนควำมยั่งยืนแท้จริงต่อไป 

  

       
ภำพที่ 2 แสดงเครื่องมือ สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) รูปแบบสื่อสิง่พิมพ์ (Printed Media) 

 

     
ภำพที่ 3 แสดงเครื่องมือ สื่อใหม่ (New Media) รูปแบบสื่อออนไลน์ (Online Media) 
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  ประเด็นข้อค้นพบ กระบวนการ ผลลัพธ ์ การเรียนรู้ 
พัฒนำพื้นที่ที่มีกำรขยำยวง
กว้ำงขึ้น 

 
  ประเด็นข้อค้นพบ กระบวนการ ผลลัพธ ์ การเรียนรู้ 

2. สื่อใหม่ (New Media) ในรูปแบบสื่อออนไลน์ (Online Media) 
   ผลผลิต : 1) เว็บไซต์และระบบสารสนเทศ 2) สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) 
สื่อออนไลน์ : เว็บไซต์
และระบบสำรสนเทศ 
เป็นเครื่องมือในสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมในจัดกำร
ทรัพยำกรวัฒนธรรมของ
ชุมชน 

คณะท ำงำนใช้ เว็บไซต์
และระบบสำรสนเทศ 
www.bankongkan.com 
เป็น เครื่ อ งมื อ ในกำร
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมใน
จั ด ก ำ ร ท รั พ ย ำ ก ร
วัฒนธรรมของชุมชน 
ผ่ำนกระบวนกำร 
1) สร้ ำงควำมรู้  ควำม
เข้ำใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ต่ำง ๆ อำทิ เทคโนโลยี
บริกำรแผนทีป่ระสิทธภิำพ
สูง (GPS )  เทคโนโลยี
บำร์โค้ด 2 มิติ (QR Code) 
2) กำรเรียนรู้วิธีกำรใช้
งำนระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกร
ชุมชน 

1) เกิดกำรจัดกำรข้อมูลทรัพยำกร
ชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยว ผ่ำนทำง
ระบบสำรสนเทศและน ำเสนอบน
เว็บไซต์ของชุมชน 
www. bankongkan. com อ ำ ทิ  
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ชุมชน ข้อมูล
กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้อมูล
พิกัดแผนท่ี เป็นต้น 
2) เกิดควำมรู้สึกภูมิใจและมีควำม
เป็นเจ้ำของร่วมในเว็บไซต์และระบบ
สำรสนเทศชุมชน 
3 )  เกิด ช่องทำงกำรสื่อสำรท่ีคน
ภำยนอกชุมชน สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยวได้สะดวก 
ง่ำยขึ้น  
4) เกิดกำรยกระดบัควำมรู้ของบคุลำกร
ในชุมชนต่อกำรใช้เทคโนโลยี ต่ำงๆ 
อำทิ เทคโนโลยีแผนที่ประสิทธิภำพสูง 
(GPS) เทคโนโลยีบำร์โค้ด 2 มิติ (QR 
Code) ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้กำร
ใช้งำนเว็บไซต์และระบบสำรสนเทศ
ของชุมชน 
5) ผู้ เยี่ยมชมเว็บไซต์ตั้งแต่  เดือน 
ม.ค. ถึง ก.ค. 2561 จ ำนวน 1,753 
รำย 

1)  เ ว็ บ ไ ซต์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
สื่อสำรข้อมูลระหว่ำงชุมชนกับ
คนภำยนอกชุมชนได้ดี 
2) ระบบสำรสนเทศเว็บไซต์
สำมำรถจัดกำรข้อมูล ทรัพยำกร
ชุมชนได้ดีกว่ำ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือ
สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) 
 

สื่อออนไลน์: สื่อสังคม
ออนไลน์ (Facebook และ 
Facebook Fanpage)  : 
Bankongkan Maechaem 
เป็นเครื่องมือในสร้ำงกำร
มี ส่ วนร่ วม ในจั ดกำร
ทรัพยำกรวัฒนธรรมของ
ชุมชน 
 

คณะท ำงำนใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์  เพื่ อ ใ ช้ เป็น
เครื่องมือในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรวัฒนธรรม
ร่วมกันกับชุมชน  โดย
กำรใช้กระบวนกำรมี
ส่วนร่วมของกำรเป็น
เจ้ำของหรือผู้ดูแลเพจ
หลักของชุมชน(Admin) 
และใช้กระบวนกำรพี่
เลี้ยงในกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจ ถ่ำยทอดควำมรู้ 

1) ชุมชนเกิดควำมเข้ำใจบทบำท
แ ล ะ แ น วทำ ง  วิ ธี ก ำ ร  ก ำ ร ใ ช้
เ ทค โ น โ ล ยี สื่ อ สั ง ค ม ออน ไลน์  
เทคโนโลยี กำรสื่ อสำรและกำร
ประชำสัมพันธ์ที่ด ี
2) ตัวแทนชุมชน ส ำหรับกำรเป็น
ผู้ดูแลเพจ สื่อสังคมออนไลน์ 
3)  เ กิ ด เ ครื อข่ ำยควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงชุมชน คณะวิจัยและกลุ่ม
เครือข่ำยจำกภำยนอกในลักษณะ
เพื่อนช่วยเพื่อน 
4) สมำชิกในเครือข่ำยสังคมออนไลน์ 
ต้ังแต่เดือน ม.ค.  ถึง ก.ค. 2561 

1)  เกิดกำรเ รียนรู้หลักกำร
ท ำงำน วิธีกำรใช้งำน สื่อสังคม
อ อ น ไ ล น์  Facebook ใ น
รูปแบบเพจหลัก (Facebook) 
และ ในรู ปแบบ  แฟน เพจ 
(Facebok Fanpage) 
2)  สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  
(Facebook) สำมำรถใช้เป็น
เครื่องมือในกำรสื่อสำรกัน
ร ะหว่ ำ งคน ภำย ใน ชุมชน
ด้วยกัน  และระหว่ำงคนใน
ชุมชนกับคนนอกชุมชน ได้ดี 

  ประเด็นข้อค้นพบ กระบวนการ ผลลัพธ ์ การเรียนรู้ 
จ ำนวน 116 รำยและมีกำรเข้ำถึง
ข้อมูลจ ำนวน 1,840 ครั้ง 

3)  สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  
(Facebook) เป็นเครื่องมือที่ 
สร้ำงควำมสนใจและสร้ำงกำร
มีส่วนร่วมในชุมชนได้ดีกว่ำ 
สื่อสิ่งพิมพ์ หรือเว็บไซต์ 

 

3. การน าไปใชป้ระโยชน์และความย่ังยืน 
 จำกผลผลิตที่ได้จำกกำรด ำเนินกำรที่อยู่ใน
รูปแบบของเครื่องมือ สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส ำหรับชุมชนที่เป็นรูปธรรมนั้น ท ำให้ชุมชนสำมำรถน ำ
ผลผลิตที่ได้จำกกำรด ำเนินกำรครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดควำม
ต่อเนื่องกับชุมชนได้ในอนำคต ด้วยวิธีกำรส่งเสริมขยำย
วงกำรใช้งำนจำกกลุ่มเยำวชนสู่กลุ่มผู้ใช้งำนอ่ืนๆ และ
กำรพัฒนำเคร่ืองมือให้เหมำะสมกับข้อมูลชุมชนเมื่อเกิด
กำรเปลี่ยนแปลงของข้อมูล ทั้งนี้เพื่อท ำให้ผลผลิตหรือ
เครื่องมือที่ได้เกิดควำมต่อเนื่องและยั่งยืนของกำรใช้
ประโยชน์ ภำยใต้กำรจัดกำรข้อมูลชุมชนด้วยตัวเอง  

ผลผลิต : สื่อดัง้เดิม (Traditional Media) 
ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media)   

ชุมชนได้รับผลผลิตคืนในรูปแบบสิ่งพิมพ์ 
(Hard Copy) และไฟล์ข้อมูล (Soft Copy) (ดังภำพที่ 
2)  ซึ่ ง เป็นข้อมูลตั้ งต้นของชุมชน ซึ่ ง เมื่ อ เกิดกำร

เปลี่ยนแปลงของกำรจัดกำรทรัพยำกร ชุมชนสำมำรถ
น ำผลผลิตนี้ไปปรับปรุงให้เหมำะสมได้ด้วยตัวชุมชนเอง 

ผลผลิต : สื่อใหม่ (New Media) ในรูปแบบ
สื่อออนไลน์ (Online Media)  

ชุมชนได้รับผลผลิตคืนในรูปของระบบเว็บไซต์
และระบบสำรสนเทศชุมชน (ดังภำพที่ 3) ซึ่งเป็นกำร
สร้ำงเครื่องมือบนฐำนของเทคโนโลยีที่มีควำมยืดหยุ่น 
ท ำให้เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลกำรจัดกำร
ข้อมูลทรัพยำกรในชุมชน ชุมชนสำมำรถด ำเนินกำร
จัดกำรทรัพยำกรข้อมูลนั้นได้ด้วยตัวเอง ผ่ำนระบบ
ดังกล่ำวได้ทันที ทั้งนี้ในระยะของกำรตั้งตัวต่อกำรใช้
เครื่องมือและกำรปรับปรุงพัฒนำของสื่อทั้ง 2 รูปแบบ 
นักวิจัยยังคงท ำหน้ำที่พี่เลี้ยงให้แก่ชุมชนเพื่อสร้ำงฐำน
ควำมเข้ำใจและมั่นใจแก่ชุมชน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ
และกำรใช้ประโยชน์จำกเครื่องมือบนฐำนกำรปฏิบัติ
ของชุมชนบนควำมยั่งยืนแท้จริงต่อไป 

  

       
ภำพที่ 2 แสดงเครื่องมือ สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) รูปแบบสื่อสิง่พิมพ์ (Printed Media) 

 

     
ภำพที่ 3 แสดงเครื่องมือ สื่อใหม่ (New Media) รูปแบบสื่อออนไลน์ (Online Media) 
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ภำพที่ 4 แสดงสถิติกำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์ www.bankongkan.com 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 5 แสดงสถิตผิู้เข้ำร่วมเปน็ในสมำชิกในเครือข่ำยสังคมออนไลน์ :  
Facebook Fanpage : bankongkan 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 6 แสดงสถิติกำรเข้ำถึงข้อมูล Content Facebook Fanpage : bankongkan 
 

อภิปรายผล 
จำกผลกำรศึกษำกำรใช้สื่อและเทคโนโลยี

สำรสนเทศเป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชน
เพื่อกำรท่องเที่ยว กรณีศึกษำบ้ำนกองกำน ต ำบลแม่ศึก  
อ ำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ ผลปรำกฏว่ำในกำร
จัดกำรทรัพยำกรชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยว โดยกำรใช้สื่อ
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2 รูปแบบ คือ  

1. กำรใช้สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ใน
รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) ประกอบไป
ด้วย เอกสำรชุมชนท่องเท่ียวอย่ำงแจ่มบ้ำนกองกำน  
แผ่นพับเพื่อกำรท่องเที่ยวบ้ำนกองกำน และโปสเตอร์
แผนที่ประสิทธิภำพสูงขนำดใหญ่ 

2. กำรใช้สื่อใหม่ (New Media) ในรูปแบบสื่อ
ออนไลน์ (Online Media) ประกอบไปด้วย เว็บไซต์ 

และระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
www. bankongkan. com สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  
Facebook : bankongkan maecheam แ ล ะ
Facebook Fanpage : bankongkan 

ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มนักวิจัย กลุ่มบุคลำกรชุมชน (กลุ่มแกนน ำชุมชน 
กลุ่มผู้รู้/ปรำชญ์ชุมชน กลุ่มเยำวชน : รักบ้ำนกองกำน) 
และกลุ่มเครือข่ำย ด้วยกำรด ำเนินกำรใน 4 ขั้นตอน 
พบว่ำ กำรใช้สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเคร่ืองมือ
ในกำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยวบ้ำน
กองกำน ส่งผลดังนี้ 

1. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและกำรเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่ำงคนในชุมชนกับคนในชุมชน  คนในชุมชนกับ
นอกชุมชน  หรือแม้กระทั่งระหว่ำงคนในชุมชนกับ
คนท ำงำนร่วมกับชุมชน จนท ำให้เกิดกระบวนเรียนรู้ใน
กำรพัฒนำตนเอง พัฒนำชุมชนร่วมกัน ดังที่ วิจำรณ์ 
พำนิช (2547) กล่ำวว่ำ “ควำมรู้” เป็นสิ่งที่ท ำให้ชัดเจน
ได้ยำก  เนื่องจำกมี 3 สิ่งที่เก่ียวข้องกันและต้องแยกจำก
กัน ใ ห้ชัด เจน  คือ   ข้อมูล   (Data)   สำรสนเทศ  
( Information) และควำมรู้  (Knowledge) กล่ำวคือ 
“ข้อมูล” อำจเป็นข้อมูลเชิงบรรยำย หรือข้อมูลเชิง
ปริมำณเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์
หนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หำกมีกำรน ำมำตีควำม
วิเครำะห์  ประมวล  แยกส่วนที่ผิดพลำดออกไป  หรือ
สรุปย่อให้สั้นลง  จะกลำยเป็น  “สำรสนเทศ”  และ
สำรสนเทศจะเปลี่ยนไปเป็น “ควำมรู้” โดยคน โดยผ่ำน
กระบวนกำรต่ำงๆ ได้แก่  กำรเปรียบเทียบ กำร
ตรวจสอบผลกระทบ  กำรเชื่อมโยงกับควำมรู้อ่ืน  กำร
น ำมำอภิปรำยโต้เถียงหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควำมรู้
เกิดขึ้นโดยกระบวนกำรภำยในคนหรือกระบวนกำร
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในองค์กร  เรำจะพบควำมรู้อยู่
ในตัวคนและในกิจกรรมประจ ำวันขององค์กร ควำมรู้
เหล่ำนี้ถ่ำยทอดจำกตัวบุคคลสู่ตัวบุคคล โดยกิจกรรม
ต่ำงๆ ตั้งแต่กำรพูดคุย ไปจนถึงกำรฝึกฝน หรืออำจ
ถ่ำยทอดผ่ำนสื่อ เช่น หนังสือ และสื่ออ่ืนๆ   

2. สร้ำงกำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชนเพื่อกำร
ท่องเที่ยวได้ด้วยตัวชุมชนเอง ซึ่งพบว่ำกำรใช้สื่อดั้งเดิม 

(Traditional Media)  ใ น รู ป แบบของสื่ อ สิ่ ง พิ มพ์  
(Printed Media) สำมำรถช่วยจัดกำรทรัพยำกรข้อมูล
ส ำคัญเพื่อกำรท่องเที่ยวในชุมชนได้ดี โดยกระตุ้นให้
ชุมชนเกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในทุกเพศ 
ทุกวัย และเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกำรรื้อฟื้นข้อมูล
ส ำคัญของชุมชน ส่วนกำรใช้สื่อใหม่ในรูปแบบสื่อ
ออนไลน์ จะสำมำรถช่วยในเรื่องของกำรจัดกำรข้อมูล
ทรัพยำกรเพื่อกำรท่องเที่ยว  ให้อยู่ ในรูปแบบของ
ฐ ำนข้ อ มู ล ออน ไลน์  แ ล ะช่ ว ย ใน เ รื่ อ ง ของ กำ ร
ประชำสัมพันธ์  เผยแพร่  ข้อมูลชุมชน  ให้มีควำม
เหมำะสมกับยุคของกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งกำรใช้
สื่อในรูปแบบออนไลน์จะมีควำมเหมำะสมกับวัยเยำวชน
มำกกว่ำวัยอ่ืน โดยสำมำรถประชำสัมพันธ์ สถำนที่
ส ำคัญหรือสถำนที่ท่องเที่ยวของชุมชนให้แก่บุคลำกร
ภำยนอกได้เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยยะ โดยมีผลสถิติจำกกำร
ติดตำมกำรเข้ำถึงข้อมูลจำกใช้สื่อเว็บไซต์ออนไลน์  
www.bankongkan.com ตั้ งแต่ เดือน  มกรำคม ถึง 
เดือนกรกฏำคม พ.ศ.2561 จ ำนวน 1,753 รำย (ดังภำพ
ที่ 4) และมีผู้ เข้ำร่วมเป็นสมำชิกในเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์  :  Facebook Fanpage จ ำนวน 116 รำย     
(ดังภำพที่ 5)  และมีกำรเข้ำถึงเนื้อหำต่ำงๆ จ ำนวน 
1,840 คร้ัง (ดังภำพที่ 6) 

3. ท ำให้เห็นควำมสัมพันธ์ของกำรใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยว ภำยใต้แนวคิดเชิง
ร ะ บ บ  4 ส่ ว น  คื อ  Input Process Output และ 
Feedback ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมและกำรเรียนรู้ร่วมกัน
ของทุกภำคส่วน (ดังภำพที่ 7) 

จำกผลดังกล่ำวข้ำงต้น อำจกล่ำวได้ว่ำ สื่อและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำมำรถ
จัดกำรทรัพยำกรชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม เพื่อกำรพัฒนำศักยภำพของคนในชุมชน และ
เพื่อได้ซึ่งข้อมูลทรัพยำกรชุมชนที่มีกำรจัดกำรเหมำะสม
กับยุคสมัยของกำรเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีในโลก
ยุคปัจจุบันได้อย่ำงแท้จริง
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ภำพที่ 4 แสดงสถิติกำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์ www.bankongkan.com 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 5 แสดงสถิตผิู้เข้ำร่วมเปน็ในสมำชิกในเครือข่ำยสังคมออนไลน์ :  
Facebook Fanpage : bankongkan 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 6 แสดงสถิติกำรเข้ำถึงข้อมูล Content Facebook Fanpage : bankongkan 
 

อภิปรายผล 
จำกผลกำรศึกษำกำรใช้สื่อและเทคโนโลยี

สำรสนเทศเป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชน
เพื่อกำรท่องเที่ยว กรณีศึกษำบ้ำนกองกำน ต ำบลแม่ศึก  
อ ำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ ผลปรำกฏว่ำในกำร
จัดกำรทรัพยำกรชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยว โดยกำรใช้สื่อ
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2 รูปแบบ คือ  

1. กำรใช้สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ใน
รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) ประกอบไป
ด้วย เอกสำรชุมชนท่องเที่ยวอย่ำงแจ่มบ้ำนกองกำน  
แผ่นพับเพื่อกำรท่องเที่ยวบ้ำนกองกำน และโปสเตอร์
แผนที่ประสิทธิภำพสูงขนำดใหญ่ 

2. กำรใช้สื่อใหม่ (New Media) ในรูปแบบสื่อ
ออนไลน์ (Online Media) ประกอบไปด้วย เว็บไซต์ 

และระบบสำรสนเทศเพื่อกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
www. bankongkan. com สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  
Facebook : bankongkan maecheam แ ล ะ
Facebook Fanpage : bankongkan 

ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มนักวิจัย กลุ่มบุคลำกรชุมชน (กลุ่มแกนน ำชุมชน 
กลุ่มผู้รู้/ปรำชญ์ชุมชน กลุ่มเยำวชน : รักบ้ำนกองกำน) 
และกลุ่มเครือข่ำย ด้วยกำรด ำเนินกำรใน 4 ขั้นตอน 
พบว่ำ กำรใช้สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเคร่ืองมือ
ในกำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยวบ้ำน
กองกำน ส่งผลดังนี้ 

1. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและกำรเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่ำงคนในชุมชนกับคนในชุมชน  คนในชุมชนกับ
นอกชุมชน  หรือแม้กระทั่งระหว่ำงคนในชุมชนกับ
คนท ำงำนร่วมกับชุมชน จนท ำให้เกิดกระบวนเรียนรู้ใน
กำรพัฒนำตนเอง พัฒนำชุมชนร่วมกัน ดังที่ วิจำรณ์ 
พำนิช (2547) กล่ำวว่ำ “ควำมรู้” เป็นสิ่งที่ท ำให้ชัดเจน
ได้ยำก  เนื่องจำกมี 3 สิ่งที่เก่ียวข้องกันและต้องแยกจำก
กัน ใ ห้ชัด เจน  คือ   ข้อมูล   (Data)   สำรสนเทศ  
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ภำพที่ 7 ควำมสัมพนัธ์ของกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือ 

ในกำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยว ภำยใต้แนวคดิเชิงระบบ 4 ส่วน 
(Input Process Output Feedback) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีกำรศึกษำหำแนวทำงกำรพัฒนำ
เครื่องมือสื่อในรูปแบบอ่ืนๆ ที่มีควำมเหมำะสมเพิ่มเติม     
เพื่อกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนอ่ืนๆ อำทิ เช่น ศักยภำพ
ด้ำนกำรตลำด เพื่อสร้ำงช่องทำงในกำรสร้ำงควำมยั่งยืน
ด้ำนเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจำกกำรท่องเที่ยว เป็นต้น 

2. กำรใช้สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
จัดกำรทรัพยำกรของชุมชน โดยใช้กำรท่องเที่ยวเป็น
เงื่อนไขในกำรเรียนรู้  เป็นเพียงตัวอย่ำงหนึ่งในกำร
พัฒนำศักยภำพให้กับชุมชนตำมนโยบำย 4.0 ของ
ภำครัฐ ดังนั้น จึงสำมำรถประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยี
สำรสนเทศเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำศักยภำพชุมชนใน
ด้ำนอ่ืนๆ ต่อไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน 

3. กำรด ำเนินกำรวัดผลเชิงปริมำณในลักษณะ
ของตัวเลขทำงเศรษฐกิจ อำทิ รำยได้เสริมจำกกำร
ท่องเที่ ยว ผ่ ำนกำรเครื่องมือ สื่ อและเทคโนโลยี
สำรสนเทศครั้งนี้ จะมีกำรด ำเนินกำรในระยะต่อไป 
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การบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตาม 
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการการคัดแยกเมล็ดถั่วเขียว 
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บทคัดย่อ 
การบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้

โครงการการคัดแยกเมล็ดถั่วเขียวด้วยการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้ ผ่านการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่วด้วยการใช้เครื่องจักรแก่วิสาหกิจชุมชนไทรงาม ต าบลไทรงาม 
อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดต้นทุนการผลิต 

ในขั้นตอนการด าเนินการของเกษตรกรต่อการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวและเพื่อการส่งเสริมองค์ความรู้แก่
เกษตรกร ด้วยแนวคิดเชิงวิศวกรรมส าหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่อกระบวนการด าเนินงานคัดแยกเมล็ดพันธุ์พืช
ซึ่งผลการด าเนินการพบว่า จากเดิม การคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 20 กิโลกรัม จะต้องใช้ระยะเวลาในการคัดแยก 
1 สัปดาห์ มีการใช้แรงงานทักษะจ านวน 5 คน มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1 ,000 บาท แต่เมื่อมีการใช้เทคโนโลยี
เครื่องจักรส าหรับคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตในรูปแบบของระยะเวลาในการคัดแยก
เหลือเพียง 1 – 2 ชั่วโมง ลดการใช้แรงงานทักษะเหลือเพียงจ านวน 2 คน มีค่าใช้จ่ายลดลงกว่าร้อยละ 50 อีกทั้งการ
อบรมสร้างองค์ความรู้ให้กลุ่มชุมชนจากการด าเนินการในครั้งนี้สามารถช่วยท าให้กลุ่มชุมชนน าไปขยายผลต่อยอดใน
การสร้างอาชีพใหม่และพัฒนาอาชีพเดิมได้เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 16.67 และ 83.33 ตามล าดับ อันเป็นการส่งผลท าให้เกิด
การพัฒนาชุมชน บนความยั่งยืนต่อไปได้อย่างดี 
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enterprise, Tambon Sai Ngam, Sai Ngam District, Kamphaengphet Province. The purpose is to reduce 
production costs. 

In the process of farmer's action of the separation of green bean seeds and to promote the 
knowledge to farmers. Based on the concept of engineering for the application of technology to the 
process of seed extraction, the results showed that the separation of 20 kg of green mung bean 
seeds had to take one week. Five skill workers cost about 1,000 baht, but with the technology used 
to separate the seeds of green beans. It can reduce the production cost in the form of the separation 
time to only 1-2 hours, reduce the skill to only two people, the cost reduced by more than 50%, 
and the training to build knowledge. The communities in this study can help the community to 
expand their occupation and career development by 16.67% and 83.33%, respectively. Significant 
results contribute to the development community. On a sustainable basis, well. 

Keywords  Green Bean, Separate Machine Mesh size 

บทน า 
เนื่องด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไทรงามจังหวัด

ก าแพงเพชร มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจ านวนมากที่
ต้องการ แปรรูปและถนอมอาหาร โดยทางชุมชนมี
แนวคิดเชิงวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอยู่เป็น
ปัจจุบันแล้ว และทางชุมชน ต้องการความอนุเคราะห์
อุปกรณ์เครื่องมือเชิงวิศวกรรม ทางด้านการแปรรูป
การ เกษตร จึ ง ได้ ขอความอนุ เคราะห์จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์เพื่อขอให้มีการสร้างเครื่องต้นแบบ
ส าหรับคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่ ว เขียว ซึ่ งการคัดแยก 
เมล็ดพันธุ์จะน าไปสู่ผลิตภัณฑ์อาหารต่อไป อีกทั้งใน
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากการเกษตรอินทรีย์ได้รับความนยิม
เป็นอย่างสูงและยังสอดคล้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่นของ
ประเทศไทย โดยผลที่จะได้รับจากโครงการนี้ก็คือ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้ านการสนับสนุน
นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ใช้ในการเกษตร ซ่ึงจะท าให้
มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในกลุ่มเกษตรกรเป็นวงกว้าง 

วิธีการด าเนินงาน 
1. ร่ า ง รายละ เ อียด โครงการฯ  จั ดท าแผน

ด าเนินงานย่อย โดยการลงพื้นที่ ในวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ส่งเสริมและผลิต พันธุ์ข้าวดีปทุมธานี 1 ไทรงาม หมู่ที่ 1 
ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
เพื่อประชุมหารือในข้อประเด็นเรื่องเร่งด่วน โดยใช้

หลักการเรียงล าดับความส าคัญ ด้วยพาเรโตไดอะแกรม 
โดยลงพื้นที่ประชุมหารือกับหัวหน้าชุมชนและชุมชน
เป้าหมายเพื่อหาประเด็นปัญหา สาเหตุที่ต้องการแก้ไข
มากสุด เพื่อน าไปท ารายละเอียดในการออกแบบและ
สร้างเครื่องมือตามหลักวิศวกรรม (Electric Motor 
Calculator, 2017; Pulley Calculator, 2017) แ ละ
ด าเนินการน าเสนอเพื่อจัดอบรมต่อไป 

2. น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบใน
หลักการในการเข้าร่วมแก้ปัญหาโดยใช้ศาสตร์สหสาขา
หลายแขนงในการบูรณาการการแก้ไข ได้แก่ วิศวกรรม
การผลิต วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเคร่ืองกล  

3. ปรับรายละเอียดโครงการตามเครื่องมือการ
จัดการความรู้ 

4. ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากรด าเนินงาน
ภายใต้การบูรณาการการมีส่วนร่วมระหว่างนักวิชาการ
และชุมชน (กลุ่มวิสาหกิจ) โดยอาศัยการถ่ายทอดความรู้
ตามหลักวิชาการผ่านการสาธิตและร่วมลงมือปฏิบัติ
ทดลองบนสถานการณ์จริง ท าให้ชุมชนได้เกิดความรู้
ความเข้าใจในเคร่ืองมือและกระบวนการผลิตและวิธีการ
คัดแยกเมล็ดพันธุ์ (Electric Motor Calculator, 2017; 
Pulley Calculator, 2017; Joseph K.& Park, 1979; 
Rebert C. et al, 2000)  

6. ด าเนินโครงการประชุมสัมมนา โดยอาศัย
เครื่องมือการจัดการความรู้ และเคร่ืองมือที่ใช้แก้ปัญหา 

7. ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผล
การด าเนินโครงการ รายงานผลการติดตามการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ผลการด าเนินงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร โดยได้ รับการสนับสนุน เงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2560 จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ด าเนินการ“โครงการ
บูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการ 
การคัดแยกเมล็ดถั่วเขียว” ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 
88 คน ในรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้
ตามการอบรมให้ความรู้การคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
และถั่วขาว หลังจากได้มีการลงพื้นที่และพบปะกลุ่ม
วิสาหกิจพบว่าก าลังในการผลิตหรือวิธีการท างานของ
ชาวบ้านในการคัดแยกขนาดเมล็ดถั่วต้องใช้จ านวน 
คนมาก พึ่งพาทักษะการตัดสินใจส่วนบุคคลในการแยก
ขนาดเมล็ดถั่วเขียวและถั่วขาว ท าให้ใช้เวลามากใน
ขั้นตอนดังกล่าว หลังจากคณะวิจัยได้เข้าไปอธิบายถึง 
เป้าหมายในการผลิตและชี้ให้เห็นถึง เวลาที่สูญเสียไปให้
สัมพันธ์กับค่าแรงต่อนาที ซึ่งชาวบ้านเห็นถึงจุดประสงค์
นี้  จึงเกิดแรงภายในในการศึกษาเรียนรู้และการใช้
เทคโนโลยี เข้ามาช่วยท างาน อีกทั้ งยัง เ ล็ง เห็นถึง 
การท างานที่เร็วจากการใช้เทคโนโลยีและแนวความคิด
ทางวิศวกรรม มาช่วยลดเวลาในกระบวนการที่เป็น 
คอขวดและต้องใช้ประสบการณ์ อีกทั้งมีประสิทธิภาพใน
อนาคตโดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรอ่ืน ๆ ต่อไปได้ เช่น การคัดแยกเมล็ด
พันธุ์ข้าวโพด หรือข้าวดีด ทั้งนี้ทางคณะวิจัยได้ร่วม
ด าเนินงาน โดยการใช้เครื่องคัดแยกเมล็ดถั่วเขียวเป็น
เครื่องมือช่วยในการจัดการความรู้ ให้แก่ วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสริมและผลิต พันธุ์ข้าวดีปทุมธานี 1 ไทรงาม 
หมู่ ที่  1  ต าบลไทรงาม อ า เภอไทรงาม  จั งหวั ด
ก าแพงเพชร ให้สามารถน าความรู้ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์
ในชุมชนต่อไป อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องต้นแบบให้กลุ่ม
เกษตรกรในพื้นที่ได้เห็นและมีโอกาสสร้างแนวคิดให้กับ

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกลุ่มได้ในอนาคตอีกด้วย 
ดังแสดงในภาพที่ 1 – 4 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน 
          ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการและรับ
การฝึกอบรมการประเมินผลการจัดโครงการสัมมนา
“โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการการคัดแยกเมล็ดถั่วเขียว” โดยผู้ เข้าร่วม
โครงการและรับการฝึกอบรม รวม 88 คน พบว่า 
มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 88 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน
ส่วนมาก มีอายุระหว่าง 31-40  ปี คิดเป็นร้อยละ 52.27 
รองลงมา มีอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.82 ผู้เข้า
อบรมอายุมากกว่า 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.23       
และผู้ตอบแบบประเมินมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 5.68           

ภาพที่ 1 การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ 

ภาพที่ 2 การสาธิตการท างานของเคร่ือง 
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enterprise, Tambon Sai Ngam, Sai Ngam District, Kamphaengphet Province. The purpose is to reduce 
production costs. 

In the process of farmer's action of the separation of green bean seeds and to promote the 
knowledge to farmers. Based on the concept of engineering for the application of technology to the 
process of seed extraction, the results showed that the separation of 20 kg of green mung bean 
seeds had to take one week. Five skill workers cost about 1,000 baht, but with the technology used 
to separate the seeds of green beans. It can reduce the production cost in the form of the separation 
time to only 1-2 hours, reduce the skill to only two people, the cost reduced by more than 50%, 
and the training to build knowledge. The communities in this study can help the community to 
expand their occupation and career development by 16.67% and 83.33%, respectively. Significant 
results contribute to the development community. On a sustainable basis, well. 

Keywords  Green Bean, Separate Machine Mesh size 

บทน า 
เนื่องด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไทรงามจังหวัด

ก าแพงเพชร มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจ านวนมากที่
ต้องการ แปรรูปและถนอมอาหาร โดยทางชุมชนมี
แนวคิดเชิงวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอยู่เป็น
ปัจจุบันแล้ว และทางชุมชน ต้องการความอนุเคราะห์
อุปกรณ์เครื่องมือเชิงวิศวกรรม ทางด้านการแปรรูป
การ เกษตร จึ ง ได้ ขอความอนุ เคราะห์จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์เพื่อขอให้มีการสร้างเครื่องต้นแบบ
ส าหรับคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่ ว เขียว ซึ่ งการคัดแยก 
เมล็ดพันธุ์จะน าไปสู่ผลิตภัณฑ์อาหารต่อไป อีกทั้งใน
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากการเกษตรอินทรีย์ได้รับความนยิม
เป็นอย่างสูงและยังสอดคล้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่นของ
ประเทศไทย โดยผลที่จะได้รับจากโครงการนี้ก็คือ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้ านการสนับสนุน
นวัตกรรมและองค์ความรู้ท่ีใช้ในการเกษตร ซ่ึงจะท าให้
มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในกลุ่มเกษตรกรเป็นวงกว้าง 

วิธีการด าเนินงาน 
1. ร่ า ง รายละ เ อียด โครงการฯ  จั ดท าแผน

ด าเนินงานย่อย โดยการลงพื้นที่ ในวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ส่งเสริมและผลิต พันธุ์ข้าวดีปทุมธานี 1 ไทรงาม หมู่ที่ 1 
ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
เพื่อประชุมหารือในข้อประเด็นเรื่องเร่งด่วน โดยใช้

หลักการเรียงล าดับความส าคัญ ด้วยพาเรโตไดอะแกรม 
โดยลงพื้นที่ประชุมหารือกับหัวหน้าชุมชนและชุมชน
เป้าหมายเพื่อหาประเด็นปัญหา สาเหตุที่ต้องการแก้ไข
มากสุด เพื่อน าไปท ารายละเอียดในการออกแบบและ
สร้างเครื่องมือตามหลักวิศวกรรม (Electric Motor 
Calculator, 2017; Pulley Calculator, 2017) แ ละ
ด าเนินการน าเสนอเพื่อจัดอบรมต่อไป 

2. น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบใน
หลักการในการเข้าร่วมแก้ปัญหาโดยใช้ศาสตร์สหสาขา
หลายแขนงในการบูรณาการการแก้ไข ได้แก่ วิศวกรรม
การผลิต วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเคร่ืองกล  

3. ปรับรายละเอียดโครงการตามเครื่องมือการ
จัดการความรู้ 

4. ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากรด าเนินงาน
ภายใต้การบูรณาการการมีส่วนร่วมระหว่างนักวิชาการ
และชุมชน (กลุ่มวิสาหกิจ) โดยอาศัยการถ่ายทอดความรู้
ตามหลักวิชาการผ่านการสาธิตและร่วมลงมือปฏิบัติ
ทดลองบนสถานการณ์จริง ท าให้ชุมชนได้เกิดความรู้
ความเข้าใจในเคร่ืองมือและกระบวนการผลิตและวิธีการ
คัดแยกเมล็ดพันธุ์ (Electric Motor Calculator, 2017; 
Pulley Calculator, 2017; Joseph K.& Park, 1979; 
Rebert C. et al, 2000)  

6. ด าเนินโครงการประชุมสัมมนา โดยอาศัย
เครื่องมือการจัดการความรู้ และเคร่ืองมือที่ใช้แก้ปัญหา 

7. ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผล
การด าเนินโครงการ รายงานผลการติดตามการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ผลการด าเนินงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร โดยได้ รับการสนับสนุน เงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2560 จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ด าเนินการ“โครงการ
บูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการ 
การคัดแยกเมล็ดถั่วเขียว” ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 
88 คน ในรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้
ตามการอบรมให้ความรู้การคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
และถั่วขาว หลังจากได้มีการลงพื้นที่และพบปะกลุ่ม
วิสาหกิจพบว่าก าลังในการผลิตหรือวิธีการท างานของ
ชาวบ้านในการคัดแยกขนาดเมล็ดถั่วต้องใช้จ านวน 
คนมาก พึ่งพาทักษะการตัดสินใจส่วนบุคคลในการแยก
ขนาดเมล็ดถั่วเขียวและถั่วขาว ท าให้ใช้เวลามากใน
ขั้นตอนดังกล่าว หลังจากคณะวิจัยได้เข้าไปอธิบายถึง 
เป้าหมายในการผลิตและชี้ให้เห็นถึง เวลาที่สูญเสียไปให้
สัมพันธ์กับค่าแรงต่อนาที ซึ่งชาวบ้านเห็นถึงจุดประสงค์
นี้  จึงเกิดแรงภายในในการศึกษาเรียนรู้และการใช้
เทคโนโลยี เข้ามาช่วยท างาน อีกทั้ งยัง เ ล็ง เห็นถึง 
การท างานที่เร็วจากการใช้เทคโนโลยีและแนวความคิด
ทางวิศวกรรม มาช่วยลดเวลาในกระบวนการที่เป็น 
คอขวดและต้องใช้ประสบการณ์ อีกทั้งมีประสิทธิภาพใน
อนาคตโดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรอ่ืน ๆ ต่อไปได้ เช่น การคัดแยกเมล็ด
พันธุ์ข้าวโพด หรือข้าวดีด ทั้งนี้ทางคณะวิจัยได้ร่วม
ด าเนินงาน โดยการใช้เครื่องคัดแยกเมล็ดถั่วเขียวเป็น
เครื่องมือช่วยในการจัดการความรู้ ให้แก่ วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสริมและผลิต พันธุ์ข้าวดีปทุมธานี 1 ไทรงาม 
หมู่ ที่  1  ต าบลไทรงาม อ า เภอไทรงาม  จั งหวั ด
ก าแพงเพชร ให้สามารถน าความรู้ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์
ในชุมชนต่อไป อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องต้นแบบให้กลุ่ม
เกษตรกรในพื้นที่ได้เห็นและมีโอกาสสร้างแนวคิดให้กับ

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกลุ่มได้ในอนาคตอีกด้วย 
ดังแสดงในภาพที่ 1 – 4 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน 
          ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการและรับ
การฝึกอบรมการประเมินผลการจัดโครงการสัมมนา
“โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการการคัดแยกเมล็ดถั่วเขียว” โดยผู้ เข้าร่วม
โครงการและรับการฝึกอบรม รวม 88 คน พบว่า 
มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 88 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน
ส่วนมาก มีอายุระหว่าง 31-40  ปี คิดเป็นร้อยละ 52.27 
รองลงมา มีอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.82 ผู้เข้า
อบรมอายุมากกว่า 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.23       
และผู้ตอบแบบประเมินมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 5.68           

ภาพที่ 1 การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ 

ภาพที่ 2 การสาธิตการท างานของเคร่ือง 
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   ภาพที่ 3 การถ่ายทอดความรู้การปรับแต่งเครื่อง 

        ภาพที่ 4 การท างานของเครื่องคัดแยกเมล็ด 

ด้านอาชีพหลัก พบว่า ร้อยละ 47.73 ท าอาชีพ
เกษตรกร รองลงมาคือเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน       
คิดเป็นร้อยละ 34.09 ประกอบอาชีพแม่บ้าน คิดเป็น
ร้อยละ 10.23 และอาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 
7.95 

 ส าหรับระดับการศึกษา พบว่า ร้อยละ 34.09 
ของผู้ตอบแบบประเมินระดับการศึกษาจบระดับ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและ
อนุปริญญา รองลงมาคือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 31.82 จบการศึกษาระดับมัธยมต้น คิดเป็น 
ร้อยละ 20.45 และจบการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็น 
ร้อยละ 13.64 

ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 52.27 มีรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 10,000 บาท รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 

9,001 - 10,000 บาท และรายได้ คิดเป็นร้อยละ 27.27 
มีรายได้ระหว่าง 8,001 - 9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
11.36 และมีรายได้ระหว่าง 7,001 - 8,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 9.09 

การทราบข่าวในการฝึกอบรม พบว่าร้อยละ 
77.27 ทราบข่าวการจัดฝึกอบรมจากหน่วยงานท้องถิ่น 
รองลงมาคือทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ คิดเป็น 
ร้อยละ 22.73 การเข้าร่วมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
กับงานบริการวิชาการแก่สังคมและงานศูนย์การจัดการ
ความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร คิดเป็นร้อยละ 34.09 และไม่เคยเข้าร่วม
ฝึกอบรมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 
คิดเป็นร้อยละ 65.91 และทั้งหมดคือร้อยละ 100 
ไม่เคยลงทะเบียนคนจนประเภทการขาดอาชีพ พบว่า
ผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ได้จากโครงการ แบ่งได้ 3 ด้าน 
คือ ทางเศรษฐกิจ สังคมและ สิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่ดี 
ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ได้จากโครงการ 

ผลที่ได ้ ผลกระทบ 
เศรษฐกิจ 
ลดต้นทุนในการผลิต
จากแรงงานได้ 

มีผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น 

สังคม 
เพิ่ มความสามารถ
ให้กับชุมชนรวมถึง
ความรู้ 

ชุมชนเริ่มเข้าใจในการเขียน
โครงการหัวข้อเพื่อขอการ
สนับสนุนจากรัฐได้เอง 

สิ่งแวดล้อม 
ท าให้ไม่ เกิดการล้น
ของผลิตภัณฑ์แปรรูป 

ชาวบ้านมีเวลาเพิ่มมากขึ้น
สามารถไปพัฒนาชุมชนด้าน
อ่ืน ๆ ได้ 

จากตารางท่ี 1 ผลที่ได้ทางเศรษฐกิจ จากการ
ทดลองใช้เครื่องจักรช่วยในการคัดแยก พบว่า ในช่วง
ของการทดลองใช้งานในช่วงระยะเริ่มต้น ประมาณ 
1 สัปดาห์ จ านวนถั่วขนาด 20 กิโลกรัม จากเดิมใช้
แรงงานมีประสบการณ์ จ านวน 5 คน ค่าแรง 200 บาท
ต่อหัว ใช้เวลาในการคัด 3-4 ชั่วโมง รวมเป็นต้นทุน 
1,000 บาท ต่อ 20 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับการใช้เครื่อง 

จะใช้ เ วลา  1-2 ชั่ ว โมง  ใช้ แรง งาน 2 คนในการ 
คุมเครื่องจักร และ ค่าไฟที่ใช้กับเครื่อง คิดเป็นค่าแรง
เหมา 500 บาท ต่อ 20 กิโลกรัม 

ผลที่ได้จากสิ่งแวดล้อม ประเมินจากจ านวนถั่ว
ที่รอการคัดขนาดและแบ่งเกรดคุณภาพ เมื่อท าได้เร็วขึ้น 
ท าให้แรงงานในชุมชน สามารถใช้เวลาไปพัฒนาท างาน
ด้านการเกษตรอ่ืน ๆ ได้ 
การน าไปใช้ในด้านต่าง ๆ ของชุมชน 

1. แนวคิดของคนในชุมชน พบว่าชุมชนเกิดการ
รักการเรียนรู้ มีความรู้สึกเชิงบวกในชุมชนที่อยู่ เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีอยากพัฒนาตนเองให้สามารถพัฒนา
ท้องถิ่นที่อยู่ และเริ่มรู้จักการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
เรียนรู้ที่จะร่วมวิจัยกับนักวิจัยภาครัฐ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยได้ประเมินจากการสอบถามจากหัวหน้าชมุชน 
และ หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น ประกอบกับทาง 
ทีมวิจัยได้เคยน าผลงานวิจัยชุมชน มาน าเสนอก่อนหน้า
นี้ อย่างต่อเนื่อง 

2. ทิศทางการพัฒนาภายในชุมชน พบว่า
ชุมชนเริ่มเข้าใจในการจ ากัดปัญหา รู้การหาที่มาของ
ปัญหาอย่างเป็นระบบ การจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา และรวมถึงวิธีการการแก้ปัญหา ร่วมกับการวิจัย
ของภาครัฐอย่างยั่งยืน 

3. ความส าเร็จของชุมชน พบว่าการวาง
กระบวนการอย่างเป็นระบบโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ของนั กวิ จั ย ร่ วมกับชุมชน  เป็นกระบวนการที่ มี
ประสิทธิภาพ และสามารถน ามาปฏิบัติได้จริง เช่นการ
ท า บั ญ ชี ค รั ว เ รื อ น แ ล ะ ห ลั ก ก า ร เ บื้ อ ง ต้ น ท า ง
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม แต่ต้องใช้เวลาในการลงพื้นที่
และแลกเปลี่ยนระยะหนึ่ง จึงสามารถวิจัยและพัฒนาให้
ชุมชนเข้มแข็งได้ 

อภิปรายผล 
จากข้อมูลวัดความพึงพอใจด้านการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด
ในเรื่องเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร 
คิดเป็นร้อยละ 97 เรื่องเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือตอบ
ข้อซักถามเป็นอย่างดีและเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจน

และเข้าใจง่าย ส่วนเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก
ตลอดเวลาของการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 96 

ด้านวิทยากร พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจ
มากที่สุดในเรื่องวิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็น
อย่างดี วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่
อบรม และเรื่องวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ คิดเป็นร้อยละ 96 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องการมี
การประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง คิดเป็นร้อยละ 
97 รองลงมาผู้ตอบแบบประเมินคือเรื่องมีการแจ้ง
ก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน เอกสาร
ประกอบการอบรมมีความเหมาะสม การอบรมท าให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มมากขึ้น และมีการ
ประเมินผลการอบรมอย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 96 
ส่วนเรื่องติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่าย
และสะดวก และเร่ืองการให้ข้อมูลค าแนะน าต่าง ๆ มี
ความชัดเจนและถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 95  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้ประเมินมีความ
พึ งพอใจมากที่ สุ ด  ใน เรื่ อ งสื่ อและวั สดุ อุปกรณ์
ประกอบการอบรมมีความทันสมัยพร้อมใช้ งาน 
สภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบ 
และเรื่องบริการอาหารของว่างและเครื่องดื่มมีความ
เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 96 

ด้านประโยชน์จากการรับบริการ ผู้ประเมินมี
ความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ
เวลาและค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 97 ส่วนเรื่องการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 96 ดังตารางสรุป
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดฝึกอบรมโครงการ
บูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการ 
การคัดแยกเมล็ดถั่วเขียว 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ผ่ านการฝึกอบรม 
ร้อยละ 75 ใช้ประโยชน์หลังการอบรมทันที และร้อยละ 
16.67 ใช้ประโยชน์หลังการอบรม 1 เดือน  และหลัง
การรับบริการและอบรมภายใน 2 - 3 เดือน คิดเป็น 
ร้อยละ 8.33 
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   ภาพที่ 3 การถ่ายทอดความรู้การปรับแต่งเครื่อง 

        ภาพที่ 4 การท างานของเครื่องคัดแยกเมล็ด 

ด้านอาชีพหลัก พบว่า ร้อยละ 47.73 ท าอาชีพ
เกษตรกร รองลงมาคือเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน       
คิดเป็นร้อยละ 34.09 ประกอบอาชีพแม่บ้าน คิดเป็น
ร้อยละ 10.23 และอาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 
7.95 

 ส าหรับระดับการศึกษา พบว่า ร้อยละ 34.09 
ของผู้ตอบแบบประเมินระดับการศึกษาจบระดับ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและ
อนุปริญญา รองลงมาคือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 31.82 จบการศึกษาระดับมัธยมต้น คิดเป็น 
ร้อยละ 20.45 และจบการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็น 
ร้อยละ 13.64 

ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 52.27 มีรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 10,000 บาท รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 

9,001 - 10,000 บาท และรายได้ คิดเป็นร้อยละ 27.27 
มีรายได้ระหว่าง 8,001 - 9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
11.36 และมีรายได้ระหว่าง 7,001 - 8,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 9.09 

การทราบข่าวในการฝึกอบรม พบว่าร้อยละ 
77.27 ทราบข่าวการจัดฝึกอบรมจากหน่วยงานท้องถิ่น 
รองลงมาคือทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ คิดเป็น 
ร้อยละ 22.73 การเข้าร่วมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
กับงานบริการวิชาการแก่สังคมและงานศูนย์การจัดการ
ความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร คิดเป็นร้อยละ 34.09 และไม่เคยเข้าร่วม
ฝึกอบรมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 
คิดเป็นร้อยละ 65.91 และทั้งหมดคือร้อยละ 100 
ไม่เคยลงทะเบียนคนจนประเภทการขาดอาชีพ พบว่า
ผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ได้จากโครงการ แบ่งได้ 3 ด้าน 
คือ ทางเศรษฐกิจ สังคมและ สิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่ดี 
ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ได้จากโครงการ 

ผลที่ได ้ ผลกระทบ 
เศรษฐกิจ 
ลดต้นทุนในการผลิต
จากแรงงานได้ 

มีผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น 

สังคม 
เพิ่ มความสามารถ
ให้กับชุมชนรวมถึง
ความรู้ 

ชุมชนเริ่มเข้าใจในการเขียน
โครงการหัวข้อเพื่อขอการ
สนับสนุนจากรัฐได้เอง 

สิ่งแวดล้อม 
ท าให้ไม่ เกิดการล้น
ของผลิตภัณฑ์แปรรูป 

ชาวบ้านมีเวลาเพิ่มมากขึ้น
สามารถไปพัฒนาชุมชนด้าน
อ่ืน ๆ ได้ 

จากตารางที่ 1 ผลที่ได้ทางเศรษฐกิจ จากการ
ทดลองใช้เครื่องจักรช่วยในการคัดแยก พบว่า ในช่วง
ของการทดลองใช้งานในช่วงระยะเริ่มต้น ประมาณ 
1 สัปดาห์ จ านวนถั่วขนาด 20 กิโลกรัม จากเดิมใช้
แรงงานมีประสบการณ์ จ านวน 5 คน ค่าแรง 200 บาท
ต่อหัว ใช้เวลาในการคัด 3-4 ชั่วโมง รวมเป็นต้นทุน 
1,000 บาท ต่อ 20 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับการใช้เครื่อง 

จะใช้ เ วลา  1-2 ชั่ ว โมง  ใช้ แรง งาน 2 คนในการ 
คุมเครื่องจักร และ ค่าไฟที่ใช้กับเครื่อง คิดเป็นค่าแรง
เหมา 500 บาท ต่อ 20 กิโลกรัม 

ผลที่ได้จากสิ่งแวดล้อม ประเมินจากจ านวนถั่ว
ที่รอการคัดขนาดและแบ่งเกรดคุณภาพ เมื่อท าได้เร็วขึ้น 
ท าให้แรงงานในชุมชน สามารถใช้เวลาไปพัฒนาท างาน
ด้านการเกษตรอ่ืน ๆ ได้ 
การน าไปใช้ในด้านต่าง ๆ ของชุมชน 

1. แนวคิดของคนในชุมชน พบว่าชุมชนเกิดการ
รักการเรียนรู้ มีความรู้สึกเชิงบวกในชุมชนที่อยู่ เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีอยากพัฒนาตนเองให้สามารถพัฒนา
ท้องถิ่นที่อยู่ และเริ่มรู้จักการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
เรียนรู้ที่จะร่วมวิจัยกับนักวิจัยภาครัฐ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยได้ประเมินจากการสอบถามจากหัวหน้าชมุชน 
และ หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น ประกอบกับทาง 
ทีมวิจัยได้เคยน าผลงานวิจัยชุมชน มาน าเสนอก่อนหน้า
นี้ อย่างต่อเนื่อง 

2. ทิศทางการพัฒนาภายในชุมชน พบว่า
ชุมชนเริ่มเข้าใจในการจ ากัดปัญหา รู้การหาที่มาของ
ปัญหาอย่างเป็นระบบ การจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา และรวมถึงวิธีการการแก้ปัญหา ร่วมกับการวิจัย
ของภาครัฐอย่างยั่งยืน 

3. ความส าเร็จของชุมชน พบว่าการวาง
กระบวนการอย่างเป็นระบบโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของนั กวิ จั ย ร่ วมกับชุมชน  เป็นกระบวนการที่ มี
ประสิทธิภาพ และสามารถน ามาปฏิบัติได้จริง เช่นการ
ท า บั ญ ชี ค รั ว เ รื อ น แ ล ะ ห ลั ก ก า ร เ บื้ อ ง ต้ น ท า ง
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม แต่ต้องใช้เวลาในการลงพื้นที่
และแลกเปลี่ยนระยะหนึ่ง จึงสามารถวิจัยและพัฒนาให้
ชุมชนเข้มแข็งได้ 

อภิปรายผล 
จากข้อมูลวัดความพึงพอใจด้านการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด
ในเรื่องเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร 
คิดเป็นร้อยละ 97 เรื่องเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือตอบ
ข้อซักถามเป็นอย่างดีและเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจน

และเข้าใจง่าย ส่วนเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก
ตลอดเวลาของการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 96 

ด้านวิทยากร พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจ
มากที่สุดในเรื่องวิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็น
อย่างดี วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่
อบรม และเรื่องวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ คิดเป็นร้อยละ 96 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องการมี
การประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง คิดเป็นร้อยละ 
97 รองลงมาผู้ตอบแบบประเมินคือเรื่องมีการแจ้ง
ก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน เอกสาร
ประกอบการอบรมมีความเหมาะสม การอบรมท าให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มมากขึ้น และมีการ
ประเมินผลการอบรมอย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 96 
ส่วนเรื่องติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่าย
และสะดวก และเรื่องการให้ข้อมูลค าแนะน าต่าง ๆ มี
ความชัดเจนและถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 95  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้ประเมินมีความ
พึ งพอใจมากที่ สุ ด  ใน เรื่ อ งสื่ อและวั สดุ อุปกรณ์
ประกอบการอบรมมีความทันสมัยพร้อมใช้ งาน 
สภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบ 
และเรื่องบริการอาหารของว่างและเครื่องดื่มมีความ
เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 96 

ด้านประโยชน์จากการรับบริการ ผู้ประเมินมี
ความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ
เวลาและค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 97 ส่วนเรื่องการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 96 ดังตารางสรุป
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดฝึกอบรมโครงการ
บูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการ 
การคัดแยกเมล็ดถั่วเขียว 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ผ่ านการฝึกอบรม 
ร้อยละ 75 ใช้ประโยชน์หลังการอบรมทันที และร้อยละ 
16.67 ใช้ประโยชน์หลังการอบรม 1 เดือน  และหลัง
การรับบริการและอบรมภายใน 2 - 3 เดือน คิดเป็น 
ร้อยละ 8.33 
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แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์พบว่า น าความรู้
ไปใช้ในครอบครัว ร้อยละ 48.33 และความรู้ไปใช้ใน
ชุมชนและกลุ่ม ร้อยละ 41.67 และน าไปองค์ความรู้ที่ได้
จากการฝึกอบรมน าไปสอนและบอกความรู้แก่ผู้ อ่ืน 
คิดเป็นร้อยละ 10 

นอกจากนี้  ยั งพบว่ า  ความพึ งพอใจต่ อ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับบริการข้อมูล ให้ค าปรึกษา 
และฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีระดับความ 
พึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.67 มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 3.33 และมีผู้เข้าร่วมอบรม 
ร้อยละ 83.33 สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์จาก
การฝึกอบรมพัฒนาเป็นโอกาสในการพัฒนาอาชีพเดิม 
และผู้ฝึกอบรมน าความรู้ไปขยายผลต่อการสร้างอาชีพ
ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 16.67 ข้อมูลดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการใช้ประโยชน์จ าแนกตามระยะเวลาท่ี
ใช้ประโยชน์แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลการใช้ประโยชน ์ จ านวน ร้อยละ 
หลังการอบรมทันที 45 75.00 
หลังอบรมภายใน 1 เดือน 10 16.67 
หลังการรับบริการ/อบรม 2-3 
เดือน 5 8.33 

หลังการรับบริการ/อบรม 4-6 
เดือน 0 0.00 

รวม 60 100.00 
แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 
น าความรูไ้ปใช้ในครอบครัว 29 48.33 
น าความรูไ้ปใช้ในชุมชน/กลุ่ม 25 41.67 
สอน/บอกความรู้แก่ผู้อื่น 6 10.00 
น าความรูไ้ปดัดแปลงท าแบบ
ใหม ่ 0 0.00 

น าไปท าเป็นรายได้หลัก/เดือน 0 0.00 
น าไปท าเป็นรายได้เสริม/เดือน 0 0.00 
สามารถลดรายจา่ยในครอบครัว
ได้/เดือน 0 0.00 

รวม 60 100.00 
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่
ได้รับจากการบริการข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

มากที่สุด 58 96.67 
มาก 2 3.33 

ปานกลาง 0 0.00 

น้อย 0 0.00 
น้อยที่สุด 0 0.00 
รวม 60 100.00 

การน าความรู้ไปขยายผลต่อ จ านวน ร้อยละ 
สร้างอาชีพใหม ่ 10 16.67 
พัฒนาอาชีพเดิม 50 83.33 
ไม่สามารถสร้างอาชีพใหม่หรือ
พัฒนาอาชีพเดิมได ้ 0 0.00 

รวม 60 100.00 

จากตารางท่ี 2 ด้านแนวทางการน าไปใช้
ประโยชน์ พบว่ากลุ่มชาวบ้านส่วนใหญ่ท่ีท าภาคเกษตร
เกิดแนวความคิดในการพัฒนาอาชีพเดิมที่ท าภายใน
ครัวเรือนเพิ่มขึ้นเช่น ผลที่ได้จากการคัดแยกขนาด 
ถั่วเขียวมี 3 ขนาดได้แก่เกรดเล็ก กลาง และ มาตรฐาน 
จากเดิมคัด เฉพาะเกรดมาตรฐานเพื่ อส่ งขายให้
ผู้ประกอบการ แต่ปัจจุบันสามารถ น ามาพัฒนาอาชีพ
ใหม่ หรือ ท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเช่น ขนาดเล็ก
น ามาท าอาหารสัตว์ ขนาดกลางน ามาท าผลิตภัณฑ์
บริโภคเองและ จัดจ าหน่ายเป็นสินค้าประจ าชุมชนได้ 
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บทคัดย่อ 
       โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนบ้านคลองตาล  หมู่ที่ 8 ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ ศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชน 
โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal; PRA) การด าเนินโครงการระยะเวลา 3 ปี  
(พ.ศ. 2557-2559) ท าให้เกิดโรงสีข้าวระดับชุมชนที่ประสบความส าเร็จ วิธีด าเนินการมี 4 ขั้นตอนคือ 1) จัดให้มีการ
ประชาคมเพื่อให้ทราบถึงความต้องการโรงสีข้าวชุมชนที่แท้จริง 2) ถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการจัดตั้งโรงสีข้าว
ชุมชน 3) การบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชน และ 4) การจัดการทางการตลาด โดยชุมชนสามารถด าเนินการบริหาร
จัดการโรงสีข้าวชุมชนต าบลหนองแขมในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารจัดการได้อย่างเข้มแข็งน าไปสู่รายได้ 
จากการด าเนินกิจการโรงสีข้าวชุมชนต าบลหนองแขม จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของการด าเนิน
กิจการโรงสีข้าวระดับชุมชนต าบลหนองแขมสามารถบริหารจัดการได้อย่างเข้มแข็ง ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมภายใน
ชุมชน การร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันวางแผน เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ 2) การพึ่งพาตนเองโดยใช้ทรัพยากรบุคคล
ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ตามความสามารถ ส่งผลต่อการด าเนินงานสู่ความส าเร็จ 3) ชุมชนต้องมีการเรียนรู้ สามารถ
แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ผลการด าเนินกิจการโรงสีข้าวชุมชนต าบลหนองแขมมีผลก าไร
สุทธิ ในปี พ.ศ.2559 จ านวน 58,645.13 บาท การมีส่วนร่วมจนท าให้ชุมชนสามารถรวมตัวกันและก่อตั้งกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนศูนย์ผลิตแปรรูปข้าวปลอดสารพิษบ้านคลองตาล หมู่ที่ 8 ซึ่งสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่ตนเองและครอบครัว  
โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งแสดงถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้านเศรษฐกิจภายในชุมชน 
 
ค าส าคัญ  การบริหารจัดการ  การมีส่วนร่วม  ชุมชน  โรงสีข้าวชุมชน 
 
Abstract 
       Ban Khlong Tan, Moo 8, Nong Khaem subdistrict, Phrom Piram district, Phitsanulok province is 
a community participated in the Participatory Community’ s Life Quality Improvement project of 
Rajamangala University of Technology Lanna, Phitsanulok Campus.  This study aims to study of 
community rice mill management factors through a Participatory Rural Appraisal (PRA) process. The 
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แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์พบว่า น าความรู้
ไปใช้ในครอบครัว ร้อยละ 48.33 และความรู้ไปใช้ใน
ชุมชนและกลุ่ม ร้อยละ 41.67 และน าไปองค์ความรู้ที่ได้
จากการฝึกอบรมน าไปสอนและบอกความรู้แก่ผู้ อ่ืน 
คิดเป็นร้อยละ 10 

นอกจากนี้  ยั งพบว่ า  ความพึ งพอใจต่ อ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับบริการข้อมูล ให้ค าปรึกษา 
และฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีระดับความ 
พึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.67 มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 3.33 และมีผู้เข้าร่วมอบรม 
ร้อยละ 83.33 สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์จาก
การฝึกอบรมพัฒนาเป็นโอกาสในการพัฒนาอาชีพเดิม 
และผู้ฝึกอบรมน าความรู้ไปขยายผลต่อการสร้างอาชีพ
ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 16.67 ข้อมูลดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการใช้ประโยชน์จ าแนกตามระยะเวลาท่ี
ใช้ประโยชน์แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลการใช้ประโยชน ์ จ านวน ร้อยละ 
หลังการอบรมทันที 45 75.00 
หลังอบรมภายใน 1 เดือน 10 16.67 
หลังการรับบริการ/อบรม 2-3 
เดือน 5 8.33 

หลังการรับบริการ/อบรม 4-6 
เดือน 0 0.00 

รวม 60 100.00 
แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 
น าความรูไ้ปใช้ในครอบครัว 29 48.33 
น าความรูไ้ปใช้ในชุมชน/กลุ่ม 25 41.67 
สอน/บอกความรู้แก่ผู้อื่น 6 10.00 
น าความรูไ้ปดัดแปลงท าแบบ
ใหม ่ 0 0.00 

น าไปท าเป็นรายได้หลัก/เดือน 0 0.00 
น าไปท าเป็นรายได้เสริม/เดือน 0 0.00 
สามารถลดรายจา่ยในครอบครัว
ได้/เดือน 0 0.00 

รวม 60 100.00 
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่
ได้รับจากการบริการข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

มากที่สุด 58 96.67 
มาก 2 3.33 

ปานกลาง 0 0.00 

น้อย 0 0.00 
น้อยที่สุด 0 0.00 
รวม 60 100.00 

การน าความรู้ไปขยายผลต่อ จ านวน ร้อยละ 
สร้างอาชีพใหม ่ 10 16.67 
พัฒนาอาชีพเดิม 50 83.33 
ไม่สามารถสร้างอาชีพใหม่หรือ
พัฒนาอาชีพเดิมได ้ 0 0.00 

รวม 60 100.00 

จากตารางที่  2 ด้านแนวทางการน าไปใช้
ประโยชน์ พบว่ากลุ่มชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ท าภาคเกษตร
เกิดแนวความคิดในการพัฒนาอาชีพเดิมที่ท าภายใน
ครัวเรือนเพิ่มขึ้นเช่น ผลที่ได้จากการคัดแยกขนาด 
ถั่วเขียวมี 3 ขนาดได้แก่เกรดเล็ก กลาง และ มาตรฐาน 
จากเดิมคัด เฉพาะเกรดมาตรฐานเพื่ อส่ งขายให้
ผู้ประกอบการ แต่ปัจจุบันสามารถ น ามาพัฒนาอาชีพ
ใหม่ หรือ ท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเช่น ขนาดเล็ก
น ามาท าอาหารสัตว์ ขนาดกลางน ามาท าผลิตภัณฑ์
บริโภคเองและ จัดจ าหน่ายเป็นสินค้าประจ าชุมชนได้ 
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บทคัดย่อ 
       โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนบ้านคลองตาล  หมู่ที่ 8 ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ ศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชน 
โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal; PRA) การด าเนินโครงการระยะเวลา 3 ปี  
(พ.ศ. 2557-2559) ท าให้เกิดโรงสีข้าวระดับชุมชนที่ประสบความส าเร็จ วิธีด าเนินการมี 4 ขั้นตอนคือ 1) จัดให้มีการ
ประชาคมเพื่อให้ทราบถึงความต้องการโรงสีข้าวชุมชนที่แท้จริง 2) ถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการจัดตั้งโรงสีข้าว
ชุมชน 3) การบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชน และ 4) การจัดการทางการตลาด โดยชุมชนสามารถด าเนินการบริหาร
จัดการโรงสีข้าวชุมชนต าบลหนองแขมในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารจัดการได้อย่างเข้มแข็งน าไปสู่รายได้ 
จากการด าเนินกิจการโรงสีข้าวชุมชนต าบลหนองแขม จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของการด าเนิน
กิจการโรงสีข้าวระดับชุมชนต าบลหนองแขมสามารถบริหารจัดการได้อย่างเข้มแข็ง ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมภายใน
ชุมชน การร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันวางแผน เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ 2) การพึ่งพาตนเองโดยใช้ทรัพยากรบุคคล
ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ตามความสามารถ ส่งผลต่อการด าเนินงานสู่ความส าเร็จ 3) ชุมชนต้องมีการเรียนรู้ สามารถ
แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ผลการด าเนินกิจการโรงสีข้าวชุมชนต าบลหนองแขมมีผลก าไร
สุทธิ ในปี พ.ศ.2559 จ านวน 58,645.13 บาท การมีส่วนร่วมจนท าให้ชุมชนสามารถรวมตัวกันและก่อตั้งกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนศูนย์ผลิตแปรรูปข้าวปลอดสารพิษบ้านคลองตาล หมู่ที่ 8 ซึ่งสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่ตนเองและครอบครัว  
โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งแสดงถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้านเศรษฐกิจภายในชุมชน 
 
ค าส าคัญ  การบริหารจัดการ  การมีส่วนร่วม  ชุมชน  โรงสีข้าวชุมชน 
 
Abstract 
       Ban Khlong Tan, Moo 8, Nong Khaem subdistrict, Phrom Piram district, Phitsanulok province is 
a community participated in the Participatory Community’ s Life Quality Improvement project of 
Rajamangala University of Technology Lanna, Phitsanulok Campus.  This study aims to study of 
community rice mill management factors through a Participatory Rural Appraisal (PRA) process. The 
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3-year project (2014-2016) had created successful community rice mill. There are 4 steps were: 1) 
Public hearing about actual need of community rice mill; 2) Transfer of knowledge about process of 
setting up community rice mill; 3)  Management of rice mills community; and 4)  Marketing 
Management. The community could effectively manage the Nong Khaem subdistrict community rice 
mill in a form of administration committee, resulting in additional income from the rice mill 
operation. The study revealed several factors that led to success and effective management of the 
Nong Khaem subdistrict community rice mill, including: 1) Internal cooperation within the community 
in thinking, operating, and planning to success; 2) Self-reliance on the community’s human resources 
to get the most benefit and success of the operation; and 3) The community’s learning and problem 
solving to strengthen the community. Result of the operation of Nong Khaem subdistrict community 
rice mill showed a net profit of 58,645.13 baht in 2016. The community’s cooperation that resulted 
in the set- up Ban Khlong Tan non- toxic rice processing community enterprise center to gain 
additional income for themselves and their families without middleman clearly demonstrated the 
benefit of economic life quality improvement within the community. 
 
Keywords  management, participation, community, community rice mill 
 
บทน า 
       ชุมชนบ้านคลองตาล หมู่ที่ 8 ต าบลหนองแขม 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ด าเนิน
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมี
ส่วนร่วม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เขตพื้นที่พิษณุโลก ชุมชนบ้านคลองตาลเป็นชุมชน
เกษตรกรรมในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าน่าน มีอาชีพหลักใน
การท านา เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว รายได้จึงมาจากการ
ท านา ความเสี่ยงด้านรายได้คือราคาข้าวเปลือกใน
ตลาดโลกไม่สามารถควบคุมก าหนดราคาขายได้   
การน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด ารงชีวิต กล่าวคือชุมชนบ้านคลองตาลเป็นพื้นที่ 
ท านาและบางพื้นที่ท ากิจกรรมอ่ืน ๆ โรงสีข้าวชุมชนเปน็
หนึ่งในกิจกรรมที่ชุมชนมีความต้องการเพราะในชุมชน
บ้านคลองตาลยังไม่มีโรงสีข้าว ชาวบ้านบริเวณนั้นหาก
จะสีข้าวต้องขนข้าวเปลือกไปสีอีกหมู่บ้านซึ่ งท าให้
ชาวบ้านต้องใช้เวลาและเดินทางพอสมควร อีกทั้ง
ผลกระทบทางด้านราคาผลผลิตข้าวที่ตกต่ าต้นทุนการ
ผลิตสูง  ชุมชนจึงมีแนวความคิดที่จะแปรรูปผลิต
ข้ าว เปลือกเป็นข้ าวสารเพื่ อจ าหน่าย เอง  ดั งนั้น
มหาวิทยาลัยฯ จึงได้น าองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ

เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชน
สามารถยกระดับคุณภาพการผลิตในภาคเกษตรกรรมสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนการด าเนินงานระยะเวลา  
3 ปี ตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2557-2559 ด้วยกระบวนการมี 
ส่วนร่วม (ยุพาพร : 2545) กระบวนการให้บุคคลเข้ามา
มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด 
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล แก้ไขปัญหาร่วมกับ
การใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ
ปฏิบัติงานขององค์การและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จนน ามาสู่
ผลการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จของการด าเนิน
กิจการโรงสีข้าวระดับชุมชนต าบลหนองแขมสามารถ
บริหารจัดการได้อย่างเข้มแข็ง 
 
วิธีการด าเนินงาน 
       การจัดตั้ ง โ รงสี ข้ าวชุ มชนต าบลหนองแขม  
ของชุมชนบ้านคลองตาล หมู่ที่  8 ต าบลหนองแขม 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มุ่งเน้นในเรื่องของ
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักดังภาพที่ 1 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

       1. จัดให้มีการประชาคมเพื่อให้ทราบถึงความ
ต้องการโรงสีข้าวชุมชนที่แท้จริง โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชน ร่วมรับรู้   
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผล ร่วมกันเป็นเจ้าของ ร่วมกัน
จัดท าแผน ปฏิบัติตามแผน และติดตามประเมินผลใน
กิจกรรม เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการ
ด าเนินงาน อันเป็นการปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความเปน็
เจ้าของดังภาพที่ 2 และ 3 
       2. ถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการจัดตั้งโรงสีข้าว
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน
อย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนองค์ความรู้ 
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ และ 
ด้านเกษตรศาสตร์ ร่วมกับชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนใช้
ศักยภาพที่มีอยู่ให้มากที่สุด ใช้ความรู้ ความสามารถมา
ปรับปรุงพัฒนา ให้ชุมชนคิด วางแผน เพ่ือร่วมกัน
คณะท างาน 
       3. การบริหารจัดการโรงสีข้าว มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการเข้ามาบริหารจัดการจ านวน  20 คน  
มีการก าหนดรูปแบบการบริหารงาน มีโครงสร้างการ
บริหารงาน 4 ส่วน ได้แก่ ประธานบริหารโรงสีข้าว  
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบริการและบ ารุงรักษา 
โดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 นางสาวพยอม เนี่ยมเหลี่ยม  
เป็นประธานบริหาร 
       4. การจัดการทางการตลาด กระบวนการรับซื้อ 
การรับซื้อข้าวเปลือกจากกลุ่มผู้ปลูกข้าวปลอดภัย 
บ้านคลองตาล หมู่ที่ 8 ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อน ามาแปรรูปสีเป็นข้าวสาร 
จ าหน่ายภายในชุมชน และภายนอกชุมชน เช่น ตลาด
สดต าบลหนองตม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
ตลาดประชารัฐ หน่วยงานราชการภายในจังหวัด และ
จังหวัดใกล้เคียง 
       กิ จ ก ร ร ม  คื อ  ก า ร พ า ตั ว แ ท น ชุ ม ช น แ ล ะ
คณะกรรมการบริหารหมู่บ้านไปศึกษาดูงานที่โรงสีข้าว
บ้านเวฬุ วัน อ า เภอหนองบัว จั งหวัดนครสวรรค์  
เพื่อศึกษาการบริการจัดการโรงสีข้าวชุมชนอย่างไรให้
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RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol. 2 No. 2 July - December 201828 วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม  2561 29

3-year project (2014-2016) had created successful community rice mill. There are 4 steps were: 1) 
Public hearing about actual need of community rice mill; 2) Transfer of knowledge about process of 
setting up community rice mill; 3)  Management of rice mills community; and 4)  Marketing 
Management. The community could effectively manage the Nong Khaem subdistrict community rice 
mill in a form of administration committee, resulting in additional income from the rice mill 
operation. The study revealed several factors that led to success and effective management of the 
Nong Khaem subdistrict community rice mill, including: 1) Internal cooperation within the community 
in thinking, operating, and planning to success; 2) Self-reliance on the community’s human resources 
to get the most benefit and success of the operation; and 3) The community’s learning and problem 
solving to strengthen the community. Result of the operation of Nong Khaem subdistrict community 
rice mill showed a net profit of 58,645.13 baht in 2016. The community’s cooperation that resulted 
in the set- up Ban Khlong Tan non- toxic rice processing community enterprise center to gain 
additional income for themselves and their families without middleman clearly demonstrated the 
benefit of economic life quality improvement within the community. 
 
Keywords  management, participation, community, community rice mill 
 
บทน า 
       ชุมชนบ้านคลองตาล หมู่ที่ 8 ต าบลหนองแขม 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ด าเนิน
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมี
ส่วนร่วม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เขตพื้นที่พิษณุโลก ชุมชนบ้านคลองตาลเป็นชุมชน
เกษตรกรรมในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าน่าน มีอาชีพหลักใน
การท านา เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว รายได้จึงมาจากการ
ท านา ความเสี่ยงด้านรายได้คือราคาข้าวเปลือกใน
ตลาดโลกไม่สามารถควบคุมก าหนดราคาขายได้   
การน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด ารงชีวิต กล่าวคือชุมชนบ้านคลองตาลเป็นพื้นที่ 
ท านาและบางพื้นที่ท ากิจกรรมอ่ืน ๆ โรงสีข้าวชุมชนเปน็
หนึ่งในกิจกรรมท่ีชุมชนมีความต้องการเพราะในชุมชน
บ้านคลองตาลยังไม่มีโรงสีข้าว ชาวบ้านบริเวณนั้นหาก
จะสีข้าวต้องขนข้าวเปลือกไปสีอีกหมู่บ้านซึ่ งท าให้
ชาวบ้านต้องใช้เวลาและเดินทางพอสมควร อีกทั้ง
ผลกระทบทางด้านราคาผลผลิตข้าวที่ตกต่ าต้นทุนการ
ผลิตสูง  ชุมชนจึงมีแนวความคิดที่จะแปรรูปผลิต
ข้ าว เปลือกเป็น ข้าวสารเพื่ อจ าหน่าย เอง  ดั งนั้น
มหาวิทยาลัยฯ จึงได้น าองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ

เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชน
สามารถยกระดับคุณภาพการผลิตในภาคเกษตรกรรมสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนการด าเนินงานระยะเวลา  
3 ปี ตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2557-2559 ด้วยกระบวนการมี 
ส่วนร่วม (ยุพาพร : 2545) กระบวนการให้บุคคลเข้ามา
มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด 
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล แก้ไขปัญหาร่วมกับ
การใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ
ปฏิบัติงานขององค์การและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จนน ามาสู่
ผลการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จของการด าเนิน
กิจการโรงสีข้าวระดับชุมชนต าบลหนองแขมสามารถ
บริหารจัดการได้อย่างเข้มแข็ง 
 
วิธีการด าเนินงาน 
       การจัดตั้ ง โ รงสี ข้ าวชุ มชนต าบลหนองแขม  
ของชุมชนบ้านคลองตาล หมู่ที่  8 ต าบลหนองแขม 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มุ่งเน้นในเรื่องของ
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักดังภาพที่ 1 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

       1. จัดให้มีการประชาคมเพื่อให้ทราบถึงความ
ต้องการโรงสีข้าวชุมชนที่แท้จริง โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชน ร่วมรับรู้   
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผล ร่วมกันเป็นเจ้าของ ร่วมกัน
จัดท าแผน ปฏิบัติตามแผน และติดตามประเมินผลใน
กิจกรรม เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการ
ด าเนินงาน อันเป็นการปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความเปน็
เจ้าของดังภาพที่ 2 และ 3 
       2. ถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการจัดตั้งโรงสีข้าว
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน
อย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนองค์ความรู้ 
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ และ 
ด้านเกษตรศาสตร์ ร่วมกับชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนใช้
ศักยภาพที่มีอยู่ให้มากที่สุด ใช้ความรู้ ความสามารถมา
ปรับปรุงพัฒนา ให้ชุมชนคิด วางแผน เพ่ือร่วมกัน
คณะท างาน 
       3. การบริหารจัดการโรงสีข้าว มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการเข้ามาบริหารจัดการจ านวน  20 คน  
มีการก าหนดรูปแบบการบริหารงาน มีโครงสร้างการ
บริหารงาน 4 ส่วน ได้แก่ ประธานบริหารโรงสีข้าว  
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบริการและบ ารุงรักษา 
โดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 นางสาวพยอม เนี่ยมเหลี่ยม  
เป็นประธานบริหาร 
       4. การจัดการทางการตลาด กระบวนการรับซื้อ 
การรับซื้อข้าวเปลือกจากกลุ่มผู้ปลูกข้าวปลอดภัย 
บ้านคลองตาล หมู่ที่ 8 ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อน ามาแปรรูปสีเป็นข้าวสาร 
จ าหน่ายภายในชุมชน และภายนอกชุมชน เช่น ตลาด
สดต าบลหนองตม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
ตลาดประชารัฐ หน่วยงานราชการภายในจังหวัด และ
จังหวัดใกล้เคียง 
       กิ จ ก ร ร ม  คื อ  ก า ร พ า ตั ว แ ท น ชุ ม ช น แ ล ะ
คณะกรรมการบริหารหมู่บ้านไปศึกษาดูงานที่โรงสีข้าว
บ้านเวฬุวัน อ า เภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์   
เพื่อศึกษาการบริการจัดการโรงสีข้าวชุมชนอย่างไรให้
ประสบความส าเร็จ 
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ส่วนร่วมจากการตัดสินใจของคนในชุมชน จึงจัดการท า
ประชาคมขึ้น เพื่อให้ได้ผลการตัดสินใจในการจัดตั้ง 
โรงสีข้ าวชุมชน โดยมีผู้ ใหญ่พยอม เนียมเหลี่ ยม  
มอบที่ดินขนาด 1 ไร่ 2 งาน ให้เพื่อจัดตั้งโรงสีข้าวชุมชน 
ซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้าน ซึ่งหากมีการสีข้าวจะไม่ส่งผลกระทบ
ด้านมลพิษแก่ชุมชน โดยงบประมาณที่ด าเนินการจัดตั้ง
โรงสีข้าวชุมชนใช้งบประมาณโครงการ SML พร้อมทั้ง
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงสีข้าวเพื่อเตรียม
จัดตั้งโรงสีข้าวชุมชน โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
กระบวนการชุมชนเข้มแข็งให้เกิดพลังด้วยการ ร่วมคิด 
ร่วมท า แก้ไขปัญหาของชุมชน 
 
กรอบแนวคิด 
       ชุมชนบ้านคลองตาลหมู่ที่  8 ต าบลหนองแขม 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีความพร้อมทั้ง
ด้านทรัพยากรและงบประมาณในการจัดตั้งโรงสีข้าว
ชุมชน ประกอบไปด้วยบุคลากรภายในชุมชนท่ีมี
ศักยภาพในการบริหารจัด งบประมาณของชุมชนในการ
จัดซื้อโรงสีข้าวชุมชน องค์ความรู้ของชุมชน ผลผลิต
ข้าวเปลือกส าหรับการแปรรูปข้าวและที่ส าคัญคือชุมชน
มีความมุ่งมั่นและร่วมแรงร่วมใจในการจัดตั้งโรงสีข้าว
ชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของ
โรงสีข้าวชุมชน และเป็นไปตามแนวคิดที่ว่า องค์กร
แสดงให้เห็นจากกลุ่มบุคคลที่มาร่วมกันท างานด้วย
โครงสร้างและการประสานงานเป็นหลักการชัดเจนแน่
ชัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามที่
ก าหนดเป้าหมายไว้ (Ricky W. Griffin, 1999) โดยใช้
ทรัพยากรจากสภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย คน เงิน 
วัตถุดิบ เครื่องจักร วิธีการ และการบริหาร หรือที่นิยม
เรียกกันว่า 6M’s  
 
ผลการด าเนินงาน 
       ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการโรงสีข้าว
ชุมชนต าบลหนองแขม แบบมีส่วนร่วมของชุมชน  
ที่พร้อมสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้มเข็งขึ้น 
       การจัดตั้งโรงสีข้าวชุมชนต าบลหนองแขม ขนาด
อัตราก าลังการผลิต 4,000 กิโลกรัมต่อวัน มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชนต าบล 
หนองแขม พร้อมทั้งก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ 
แต่ละฝ่าย เพื่อให้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 
การบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชนต าบลหนองแขม
ก าหนดบุคคลรับผิดชอบงานของแผนกงาน 
       ผู้จัดการโรงสีข้าวควรเชิญสมาชิกภายในกลุ่ม
รับทราบโครงสร้างการแบ่งงานภายในโรงสีข้าวชุมชน 
“คลองตาล”ดังภาพที่ 4 และแบ่งงานตามความสามารถ
และความถนัดของสมาชิกแต่ละคน (สืบค้นออนไลน์ : 
2561) 
 

 
ภาพที่ 4 โครงสร้างการบริหารจดัการโรงสีข้าวชุมชน

ต าบลหนองแขม 
 
       คณะกรรมการบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชนมีการ
ระดมทุน มีสมาชิกทั้งหมด 107 ราย และกลุ่มที่ร่วมหุ้น
จ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน
คลองตาล จ านวน 500 หุ้น ศูนย์สาธิตการตลาด จ านวน 
500 หุ้น มีจ านวนหุ้น 2,061 หุ้น หุ้นๆละ 100 บาท 
รวมหุ้นทั้งหมด 206,100 บาท เป็นทุนในการบริหาร
จัดการโรงสีข้าว โรงสีข้าวชุมชนต าบลหนองแขม 
 
การวางแผนการตลาด 
     คณะกรรมการมีการวางแผนการตลาดข้าวสาร ดังนี้ 
       1) ลูกค้าเป้าหมายหลัก ได้แก่ ครัวเรือนภายใน
หมู่บ้านคลองตาล และต าบลหนองแขม ลูกค้าเป้าหมาย
รอง ได้แก่ ร้านจ าหน่ายข้าวสาร 
       2) กลุ่มลูกค้า กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงสุกร 
ชุมชนใกล้เคียง พ่อค้ามารับซื้อผลพลอยได้จากการสีข้าว 

ประธานกรรมการ 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเงิน 
ฝ่ายบริการ 

และบ ารุงรักษา 

       3) ช่องการตลาด 
           - จ าหน่ายให้กับผู้ชื้อข้าวบริโภคภายในชุมชน 
           - จ าหน่ายให้กับผู้ค้าข้าวสารตลาดทั่วไป 
           - จ าหน่ายตลาดประชารัฐภายใต้การก ากับของ
หน่วยงานพัฒนาชุมชน 
       การก าหนดราคาจ าหน่ายข้าวสารและผลพลอยได้
จากการสีข้าว (ราคาผลพลอยได้จากการสีข้าวโรงสีข้าว

ชุมชน จ.พิษณุโลก : 2560) ราคาจ าหน่ายข้าวสาร  
ถังละ 450 บาท กิโลกรัมละ 30 บาท 
ผลพลอยได้จากการสีข้าว  
     ข้าวท่อน 100 กิโลกรัม ขายกิโลกรัมละ 20 บาท 
     ปลายข้าว 50 กิโลกรัม ขายกิโลกรัมละ 10 บาท 
     ร าอ่อน 50 กิโลกรัม ขายกิโลกรัมละ 2 บาท 
     แกลบ 250 กิโลกรัม ขายกระสอบละ 3 บาท 

 
ตารางที่ 1 แสดงรายได้และรายจ่ายของโรงสีข้าวชุมชนต าบลหนองแขม 

เดือน 
(ปี พ.ศ.2559) 

รายได้ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

มกราคม 8,442 309 8,133 
กุมภาพันธ ์ 11,255 2,196 9,059 
มีนาคม 22,560 1,623.74 20,936.26 
เมษายน 25,650 1,704.84 23,945.16 

พฤษภาคม 24,345 2,853.26 21,491.74 
มิถุนายน 25,780 2,769.25 23,010.75 
กรกฎาคม 26,800 2,752.31 24,047.69 
สิงหาคม 27,900 3,054.32 24,845.68 
กันยายน 29,430 3,389.54 26,040.46 
ตุลาคม 30,560 3,754.21 26,805.79 

พฤศจิกายน 32,800 3,323.56 29,476.44 
ธันวาคม 30,800 3,873.84 26,926.16 

รวมทั้งสิ้น 296,322 31,576.87 264,745.13 
 

       จากตารางที่  1 แสดงรายได้ และค่ า ใช้ จ่ า ย  
ในการบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชนต าบลหนองแขม 
ระยะเวลา 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม – 
ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงให้เห็นรายได้ทั้งหมด จ านวน 
296,322 บาท และรายจ่ายจ านวน 31,576.87 บาท 
โดยรายจ่ายท่ีก าหนดไว้ประกอบด้วยค่าแรงสีข้าว  
300 บาท/วัน ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 1,531.41 บาท/เดือน  
ค่าซ่อมบ ารุงเฉลี่ย 800 บาท/เดือน และแสดงยอดเงิน
คงเหลือหลังหักค่าใช้จ่าย จ านวน 264,745.13 บาท 
(ข้อมูล : สมุดบันทึกข้อมูลโรงสีข้าวชุมชน) 
       ผลการด า เนินกิจการโรงสีข้ าวชุมชนต าบล 
หนองแขมมีผลก าไรสุทธิ จ านวน  58,645.13 บาท  
การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี การมีส่วนร่วมในชุมชน

สามารถรวมตัวกันและก่อตั้ งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ศูนย์ผลิตแปรรูปข้าวปลอดสารพิษบ้านคลองตาล  
หมู่ที่  8 ซึ่ งสามารถสร้างรายได้ ใ ห้แก่ตนเองและ
ครอบครัวโดยไม่ ผ่านพ่อค้าคนกลาง  นั้นแสดงถึง 
การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้านเศรษฐกิจและ 
ด้านสุขภาพ ส่งผลให้ชีวิตชุมชนดีขึ้นสามารถเพิ่มรายได้
และลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนได้  
 
สรุปผลการศึกษา 
       ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของการด าเนินกิจการ
โรงสีข้าวระดับชุมชนต าบลหนองแขมสามารถบริหาร
จัดการได้อย่างเข้มแข็ง ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมภายใน
ชุมชน การร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันวางแผน  
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ส่วนร่วมจากการตัดสินใจของคนในชุมชน จึงจัดการท า
ประชาคมขึ้น เพื่อให้ได้ผลการตัดสินใจในการจัดตั้ง 
โรงสีข้ าวชุมชน โดยมีผู้ ใหญ่พยอม เนียมเหลี่ ยม  
มอบที่ดินขนาด 1 ไร่ 2 งาน ให้เพื่อจัดตั้งโรงสีข้าวชุมชน 
ซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้าน ซึ่งหากมีการสีข้าวจะไม่ส่งผลกระทบ
ด้านมลพิษแก่ชุมชน โดยงบประมาณที่ด าเนินการจัดตั้ง
โรงสีข้าวชุมชนใช้งบประมาณโครงการ SML พร้อมทั้ง
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงสีข้าวเพื่อเตรียม
จัดตั้งโรงสีข้าวชุมชน โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
กระบวนการชุมชนเข้มแข็งให้เกิดพลังด้วยการ ร่วมคิด 
ร่วมท า แก้ไขปัญหาของชุมชน 
 
กรอบแนวคิด 
       ชุมชนบ้านคลองตาลหมู่ที่  8 ต าบลหนองแขม 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีความพร้อมทั้ง
ด้านทรัพยากรและงบประมาณในการจัดตั้งโรงสีข้าว
ชุมชน ประกอบไปด้วยบุคลากรภายในชุมชนท่ีมี
ศักยภาพในการบริหารจัด งบประมาณของชุมชนในการ
จัดซื้อโรงสีข้าวชุมชน องค์ความรู้ของชุมชน ผลผลิต
ข้าวเปลือกส าหรับการแปรรูปข้าวและที่ส าคัญคือชุมชน
มีความมุ่งมั่นและร่วมแรงร่วมใจในการจัดตั้งโรงสีข้าว
ชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของ
โรงสีข้าวชุมชน และเป็นไปตามแนวคิดที่ว่า องค์กร
แสดงให้เห็นจากกลุ่มบุคคลที่มาร่วมกันท างานด้วย
โครงสร้างและการประสานงานเป็นหลักการชัดเจนแน่
ชัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามที่
ก าหนดเป้าหมายไว้ (Ricky W. Griffin, 1999) โดยใช้
ทรัพยากรจากสภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย คน เงิน 
วัตถุดิบ เครื่องจักร วิธีการ และการบริหาร หรือที่นิยม
เรียกกันว่า 6M’s  
 
ผลการด าเนินงาน 
       ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการโรงสีข้าว
ชุมชนต าบลหนองแขม แบบมีส่วนร่วมของชุมชน  
ที่พร้อมสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้มเข็งขึ้น 
       การจัดตั้งโรงสีข้าวชุมชนต าบลหนองแขม ขนาด
อัตราก าลังการผลิต 4,000 กิโลกรัมต่อวัน มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชนต าบล 
หนองแขม พร้อมทั้งก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ 
แต่ละฝ่าย เพื่อให้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 
การบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชนต าบลหนองแขม
ก าหนดบุคคลรับผิดชอบงานของแผนกงาน 
       ผู้จัดการโรงสีข้าวควรเชิญสมาชิกภายในกลุ่ม
รับทราบโครงสร้างการแบ่งงานภายในโรงสีข้าวชุมชน 
“คลองตาล”ดังภาพที่ 4 และแบ่งงานตามความสามารถ
และความถนัดของสมาชิกแต่ละคน (สืบค้นออนไลน์ : 
2561) 
 

 
ภาพที่ 4 โครงสร้างการบริหารจดัการโรงสีข้าวชุมชน

ต าบลหนองแขม 
 
       คณะกรรมการบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชนมีการ
ระดมทุน มีสมาชิกทั้งหมด 107 ราย และกลุ่มที่ร่วมหุ้น
จ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน
คลองตาล จ านวน 500 หุ้น ศูนย์สาธิตการตลาด จ านวน 
500 หุ้น มีจ านวนหุ้น 2,061 หุ้น หุ้นๆละ 100 บาท 
รวมหุ้นทั้งหมด 206,100 บาท เป็นทุนในการบริหาร
จัดการโรงสีข้าว โรงสีข้าวชุมชนต าบลหนองแขม 
 
การวางแผนการตลาด 
     คณะกรรมการมีการวางแผนการตลาดข้าวสาร ดังนี้ 
       1) ลูกค้าเป้าหมายหลัก ได้แก่ ครัวเรือนภายใน
หมู่บ้านคลองตาล และต าบลหนองแขม ลูกค้าเป้าหมาย
รอง ได้แก่ ร้านจ าหน่ายข้าวสาร 
       2) กลุ่มลูกค้า กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงสุกร 
ชุมชนใกล้เคียง พ่อค้ามารับซื้อผลพลอยได้จากการสีข้าว 

ประธานกรรมการ 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเงิน 
ฝ่ายบริการ 

และบ ารุงรักษา 

       3) ช่องการตลาด 
           - จ าหน่ายให้กับผู้ชื้อข้าวบริโภคภายในชุมชน 
           - จ าหน่ายให้กับผู้ค้าข้าวสารตลาดทั่วไป 
           - จ าหน่ายตลาดประชารัฐภายใต้การก ากับของ
หน่วยงานพัฒนาชุมชน 
       การก าหนดราคาจ าหน่ายข้าวสารและผลพลอยได้
จากการสีข้าว (ราคาผลพลอยได้จากการสีข้าวโรงสีข้าว

ชุมชน จ.พิษณุโลก : 2560) ราคาจ าหน่ายข้าวสาร  
ถังละ 450 บาท กิโลกรัมละ 30 บาท 
ผลพลอยได้จากการสีข้าว  
     ข้าวท่อน 100 กิโลกรัม ขายกิโลกรัมละ 20 บาท 
     ปลายข้าว 50 กิโลกรัม ขายกิโลกรัมละ 10 บาท 
     ร าอ่อน 50 กิโลกรัม ขายกิโลกรัมละ 2 บาท 
     แกลบ 250 กิโลกรัม ขายกระสอบละ 3 บาท 

 
ตารางที่ 1 แสดงรายได้และรายจ่ายของโรงสีข้าวชุมชนต าบลหนองแขม 

เดือน 
(ปี พ.ศ.2559) 

รายได้ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

มกราคม 8,442 309 8,133 
กุมภาพันธ ์ 11,255 2,196 9,059 
มีนาคม 22,560 1,623.74 20,936.26 
เมษายน 25,650 1,704.84 23,945.16 

พฤษภาคม 24,345 2,853.26 21,491.74 
มิถุนายน 25,780 2,769.25 23,010.75 
กรกฎาคม 26,800 2,752.31 24,047.69 
สิงหาคม 27,900 3,054.32 24,845.68 
กันยายน 29,430 3,389.54 26,040.46 
ตุลาคม 30,560 3,754.21 26,805.79 

พฤศจิกายน 32,800 3,323.56 29,476.44 
ธันวาคม 30,800 3,873.84 26,926.16 

รวมทั้งสิ้น 296,322 31,576.87 264,745.13 
 

       จากตารางที่  1 แสดงรายได้ และค่ า ใช้ จ่ า ย  
ในการบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชนต าบลหนองแขม 
ระยะเวลา 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม – 
ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงให้เห็นรายได้ทั้งหมด จ านวน 
296,322 บาท และรายจ่ายจ านวน 31,576.87 บาท 
โดยรายจ่ายที่ก าหนดไว้ประกอบด้วยค่าแรงสีข้าว  
300 บาท/วัน ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 1,531.41 บาท/เดือน  
ค่าซ่อมบ ารุงเฉลี่ย 800 บาท/เดือน และแสดงยอดเงิน
คงเหลือหลังหักค่าใช้จ่าย จ านวน 264,745.13 บาท 
(ข้อมูล : สมุดบันทึกข้อมูลโรงสีข้าวชุมชน) 
       ผลการด า เนินกิจการโรงสีข้ าวชุมชนต าบล 
หนองแขมมีผลก าไรสุทธิ จ านวน  58,645.13 บาท  
การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี การมีส่วนร่วมในชุมชน

สามารถรวมตัวกันและก่อตั้ งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ศูนย์ผลิตแปรรูปข้าวปลอดสารพิษบ้านคลองตาล  
หมู่ที่  8 ซึ่ งสามารถสร้างรายได้ ใ ห้แก่ตนเองและ
ครอบครัวโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง  นั้นแสดงถึง 
การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้านเศรษฐกิจและ 
ด้านสุขภาพ ส่งผลให้ชีวิตชุมชนดีขึ้นสามารถเพิ่มรายได้
และลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนได้  
 
สรุปผลการศึกษา 
       ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของการด าเนินกิจการ
โรงสีข้าวระดับชุมชนต าบลหนองแขมสามารถบริหาร
จัดการได้อย่างเข้มแข็ง ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมภายใน
ชุมชน การร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันวางแผน  
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เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ 2) การพึ่งพาตนเองโดยใช้
ทรัพยากรบุคคลในชุมชน ใ ห้ เกิดประโยชน์ตาม
ความสามารถ ส่งผลต่อการด าเนินงานสู่ความส าเร็จ  
3) ชุมชนต้องมีการเรียนรู้สามารถแก้ปัญหาได้ด้วย
ตัวเอง เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
 
อภิปรายผล 
       โรงสีข้าวชุมชนต าบลหนองแขม มีการรับซื้อ
ข้าวเปลือกภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง เพื่อน ามา
แปรรูปสีเป็นข้าวสาร จ าหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไป เช่น 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนบริการสีข้าวให้แก่
สมาชิกและชุมชน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้ามา
บริหารจัดการจ านวน 20 คน ตามโครงสร้างการบริหาร
จัดการโรงสีข้าวชุมชนมีการแต่งต้ังประธานกรรมการ  
มีหน้าที่บริหารงานกลุ่มฯ ให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้ อ งกับวั ตถุประสงค์ ของกา รด า เนิน ง าน
ประสานงาน รวมทั้งชี้แจงและท าความเข้าใจกับสมาชิก
ถึงแผนการท างาน ผลงานและความร่วมมือต่าง ๆ 
       ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ 1) บริหารงานทั่วไป โดยเน้น
การบริหารจัดการเวลาการท างานของเครื่องจักร 
จัดล าดับการให้บริการ จัดระบบการผลิตและบริหาร
รายได้ให้เกิดประโยชน์ 2) รวบรวมข้อมูลและสรุปผล
การท างานจากคณะกรรมการกลุ่มฯ ทุก  ๆ ฝ่าย  
3) รวบรวม บันทึกข้อมูล และจัดท าบันทึกผลการ
ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการใช้
เครื่องจักรกลการเกษตร 
       ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ 1) วางแผน ควบคุมดูแล 
ตรวจสอบเงินรายได้และค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงสี
ข้าวชุมชนต าบลหนองแขม เช่น ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเครื่องจักรฯ เป็นต้น 2) จัดท าบัญชี รายรับ-
รายจ่าย อย่างชัดเจนและถูกต้องสมบูรณ์ 3) จัดสรร
รายได้จากการด าเนินงานคณะกรรมการตามแนว
ทางการบริหารรายได้ 
       ฝ่ายบริการและบ ารุงรักษามีหน้าที่ 1) ควบคุมดูแล
การใช้งาน การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรฯ 
ของโครงการให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้านเทคนิคพร้อม
ที่จะใช้งานตลอดเวลา มีความปลอดภัยและมีจ านวน
ครบถ้วน 2) จัดท าบัญชีพัสดุ-ครุภัณฑ์ 3) จัดท าบันทึก
การใช้งานและปัญหาของการใช้งานเครื่องจักรฯ 

       การบริหารจัดการเป็นระยะเวลา 2 ปี มีผลการ
ด าเนินงานที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ 
ท้ังทางตรงและทางอ้อมเป็นอย่างดี ได้แก่ สร้างรายได้
เพิ่มให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และการสร้างองค์ความรู้ 
ด้านการบริหารจัดการ การด าเนินธุรกิจโรงสีข้าวชุมชน
ต าบลหนองแขมให้แก่คนในชุมชน โดยคนในชุมชนได้มี
โอกาสเข้ามาร่วมมือกัน ช่วยกันบริหารจัดการองค์การ
และการจั ดการนี้ ก่ อ ใ ห้ เกิ ด  “องค์ความรู้ ใหม่ ”  
การบริหารจัดการโรงสีข้าวระดับชุมชนอย่างยั่งยืน   
มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน
บริหารจัดการโรงสีข้าว การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพิ่มผลผลิตข้าวแก่
ชุมชนใกล้ เคียง และการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
ผลพลอยได้จากโรงสีเป็นสินค้าที่สามารถเพิ่มมูลค่า 
ได้อีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันการใช้สารสกัดสมุนไพรได้รับความสนใจจากทั่วโลก เนื่องจากสามารถเตรียมจากทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สร้างเสริมได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยจึงได้มีแผนพัฒนาและผลักดันให้สมุนไพรไทยเป็นพืชเศรษฐกจิ
ตัวใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชนมากขึ้น ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เร่ืองการ
สกัดน้้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรด้วยเทคนิคต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ต้าบลข่วงเปา อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยการยกตัวอย่างเทคนิคการสกัดน้้ามันหอมระเหยจากตะไคร้หอมด้วยชุดกลั่นเคลเวนเจอร์และชุดกลั่นระบบคูลลิ่ง
คอนเดนเซอร์ พบว่า ได้ร้อยละผลผลิตมีค่า 0.38 และ 0.54 ตามล้าดับ จากนั้นน้าน้้ามันตะไคร้หอมที่สกัดได้ไปผลิต
สเปรย์ไล่ยุงแล้วทดสอบประสิทธิภาพการไล่ยุงพบว่า มีระยะเวลาในการป้องกันยุงกัดนาน 3-5 ชั่วโมง ซึ่งใกล้เคียงกับ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่ขายตามท้องตลาด และผู้เข้ารับการอบรม 34 คน มีความพึงพอใจต่อโครงการระดับมาก 
 

ค้าส้าคัญ  การสกัดสมุนไพร น้้ามันหอมระเหย ตะไคร้หอม สเปรย์ไล่ยุง 
 

Abstract 
 Nowadays, the use of herbal extraction has drawn worldwide attention because it was 
produced from renewable natural resources and safe to environment. Thailand plans to develop 
and promote Thai herbs as a new economic crop to increase opportunities and alternative choices 
for the Thai people. Therefore, this research aims to provide the knowledge about extraction 
techniques of essential oils from medicinal plants in Khuangpao subdistrict, Chom Thong district, 
Chiang Mai province. The extraction of essential oil form Citronella grass using clevenger and cooling 
condenser techniques was studied. From the results, it was found that the %yields of the extract 
obtained from clevenger and cooling condenser techniques were 0.38 and 0.54, respectively. The 
obtained essential oils were utilized to produce mosquito repellant spray. We found that our 
prepared mosquito repellant spray showed the protection time about 3-5 hours similar to the 
commercial mosquito repellant spray and 34 trainees highly satisfied in this project.  
 

Keywords  herbal extraction plant, essential oil, citronella grass, mosquito repellent 
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เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ 2) การพึ่งพาตนเองโดยใช้
ทรัพยากรบุคคลในชุมชน ใ ห้ เกิดประโยชน์ตาม
ความสามารถ ส่งผลต่อการด าเนินงานสู่ความส าเร็จ  
3) ชุมชนต้องมีการเรียนรู้สามารถแก้ปัญหาได้ด้วย
ตัวเอง เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
 
อภิปรายผล 
       โรงสีข้าวชุมชนต าบลหนองแขม มีการรับซื้อ
ข้าวเปลือกภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง เพื่อน ามา
แปรรูปสีเป็นข้าวสาร จ าหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไป เช่น 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนบริการสีข้าวให้แก่
สมาชิกและชุมชน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้ามา
บริหารจัดการจ านวน 20 คน ตามโครงสร้างการบริหาร
จัดการโรงสีข้าวชุมชนมีการแต่งตั้งประธานกรรมการ  
มีหน้าที่บริหารงานกลุ่มฯ ให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้ อ งกับวั ตถุประสงค์ ของกา รด า เนิน ง าน
ประสานงาน รวมทั้งชี้แจงและท าความเข้าใจกับสมาชิก
ถึงแผนการท างาน ผลงานและความร่วมมือต่าง ๆ 
       ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ 1) บริหารงานทั่วไป โดยเน้น
การบริหารจัดการเวลาการท างานของเครื่องจักร 
จัดล าดับการให้บริการ จัดระบบการผลิตและบริหาร
รายได้ให้เกิดประโยชน์ 2) รวบรวมข้อมูลและสรุปผล
การท างานจากคณะกรรมการกลุ่มฯ ทุก  ๆ ฝ่าย  
3) รวบรวม บันทึกข้อมูล และจัดท าบันทึกผลการ
ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการใช้
เครื่องจักรกลการเกษตร 
       ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ 1) วางแผน ควบคุมดูแล 
ตรวจสอบเงินรายได้และค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงสี
ข้าวชุมชนต าบลหนองแขม เช่น ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเครื่องจักรฯ เป็นต้น 2) จัดท าบัญชี รายรับ-
รายจ่าย อย่างชัดเจนและถูกต้องสมบูรณ์ 3) จัดสรร
รายได้จากการด าเนินงานคณะกรรมการตามแนว
ทางการบริหารรายได้ 
       ฝา่ยบริการและบ ารุงรักษามีหน้าที่ 1) ควบคุมดูแล
การใช้งาน การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรฯ 
ของโครงการให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้านเทคนิคพร้อม
ที่จะใช้งานตลอดเวลา มีความปลอดภัยและมีจ านวน
ครบถ้วน 2) จัดท าบัญชีพัสดุ-ครุภัณฑ์ 3) จัดท าบันทึก
การใช้งานและปัญหาของการใช้งานเครื่องจักรฯ 

       การบริหารจัดการเป็นระยะเวลา 2 ปี มีผลการ
ด าเนินงานที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ 
ท้ังทางตรงและทางอ้อมเป็นอย่างดี ได้แก่ สร้างรายได้
เพิ่มให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และการสร้างองค์ความรู้ 
ด้านการบริหารจัดการ การด าเนินธุรกิจโรงสีข้าวชุมชน
ต าบลหนองแขมให้แก่คนในชุมชน โดยคนในชุมชนได้มี
โอกาสเข้ามาร่วมมือกัน ช่วยกันบริหารจัดการองค์การ
และการจั ดการนี้ ก่ อ ใ ห้ เกิ ด  “องค์ความรู้ ใหม่ ”  
การบริหารจัดการโรงสีข้าวระดับชุมชนอย่างยั่งยืน   
มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน
บริหารจัดการโรงสีข้าว การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพิ่มผลผลิตข้าวแก่
ชุมชนใกล้ เคียง และการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
ผลพลอยได้จากโรงสี เป็นสินค้าที่สามารถเพิ่มมูลค่า 
ได้อีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันการใช้สารสกัดสมุนไพรได้รับความสนใจจากทั่วโลก เนื่องจากสามารถเตรียมจากทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สร้างเสริมได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยจึงได้มีแผนพัฒนาและผลักดันให้สมุนไพรไทยเป็นพืชเศรษฐกจิ
ตัวใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชนมากขึ้น ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เร่ืองการ
สกัดน้้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรด้วยเทคนิคต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ต้าบลข่วงเปา อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยการยกตัวอย่างเทคนิคการสกัดน้้ามันหอมระเหยจากตะไคร้หอมด้วยชุดกลั่นเคลเวนเจอร์และชุดกลั่นระบบคูลลิ่ง
คอนเดนเซอร์ พบว่า ได้ร้อยละผลผลิตมีค่า 0.38 และ 0.54 ตามล้าดับ จากนั้นน้าน้้ามันตะไคร้หอมที่สกัดได้ไปผลิต
สเปรย์ไล่ยุงแล้วทดสอบประสิทธิภาพการไล่ยุงพบว่า มีระยะเวลาในการป้องกันยุงกัดนาน 3-5 ชั่วโมง ซึ่งใกล้เคียงกับ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่ขายตามท้องตลาด และผู้เข้ารับการอบรม 34 คน มีความพึงพอใจต่อโครงการระดับมาก 
 

ค้าส้าคัญ  การสกัดสมุนไพร น้้ามันหอมระเหย ตะไคร้หอม สเปรย์ไล่ยุง 
 

Abstract 
 Nowadays, the use of herbal extraction has drawn worldwide attention because it was 
produced from renewable natural resources and safe to environment. Thailand plans to develop 
and promote Thai herbs as a new economic crop to increase opportunities and alternative choices 
for the Thai people. Therefore, this research aims to provide the knowledge about extraction 
techniques of essential oils from medicinal plants in Khuangpao subdistrict, Chom Thong district, 
Chiang Mai province. The extraction of essential oil form Citronella grass using clevenger and cooling 
condenser techniques was studied. From the results, it was found that the %yields of the extract 
obtained from clevenger and cooling condenser techniques were 0.38 and 0.54, respectively. The 
obtained essential oils were utilized to produce mosquito repellant spray. We found that our 
prepared mosquito repellant spray showed the protection time about 3-5 hours similar to the 
commercial mosquito repellant spray and 34 trainees highly satisfied in this project.  
 

Keywords  herbal extraction plant, essential oil, citronella grass, mosquito repellent 
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บทน้า 
 ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) มีวัตถุดิบ พืช
สมุนไพรมากมายประมาณ 11,625 ชนิด ซึ่งมีเพียง 
1,800 ชนิดเท่านั้น  ที่มีการน้ามาใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เกษตรแปรรูป สมุนไพรแปรรูป 
(สารสกัดสมุนไพร เครื่องส้าอาง ผลิตภัณฑ์สปา ฯลฯ) 
(ลักษณะเลิศ เปรมปรีดิ์, 2560) เมื่อพิจารณาการส่งออก
สมุนไพรช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2561 พบว่ามีมูลค่าไม่สูง
มากนัก (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 
2561) เนื่องจากผลิตกันในครัวเรือนมากกว่าผลิตเพื่อ
การค้า เกษตรกรไทยขาดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและ
เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพ ขณะเดียวกันสินค้าที่มีแนวโน้มและเป็นท่ี
ต้องการของตลาดโลกคือ สารสกัดสมุนไพร (Global 
Herbal Medicine Market by Segment, 2014)  
ด้วยเหตุนี้รัฐบาลไทยจึงมีแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการ
พัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่  1  พ.ศ.2560 - 2564  
เพื่อผลักดันให้สมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างความ 
มั่งคั่งและมั่นคงให้กับประเทศ (ข้อมูลทางบรรณานุกรม
หอสมุดแห่งชาติ, 2560) 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสมุนไพร 
(Herbal city) (วัฒนศักดิ์  ศรรุ่ ง  และคณะ, 2560)  
ตามแผนแม่บทแห่งชาติ  ได้มี โครงการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนด้านสมุนไพรเกิดขึ้นในหลาย
พื้นที่ (วิวัฒน์ ศรีวิชา, 2553; พรหมมินทร์ สายนาค้า, 
2554; จุฬาวลี มณีเลิศ, 2559; ภคพร สาทลาลัย, 2560; 
สามารถ ใจเตี้ย และพัชรี วงศ์ฟั่น, 2560) ประกอบกับ
ชมรมผู้สูงอายุเขตพื้นที่ต้าบลข่วงเปา อ้าเภอจอมทอง 
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใหม่  มี กิ จ ก ร รมกา รท้ า ผ ลิ ตภัณฑ์ 
จากสมุนไพร เช่น สบู่ แชมพู เพื่อหารายได้เสริมและ
พัฒนาศักยภาพการใช้ชีวิต จึงมีความประสงค์เรียนรู้
เทคนิคการสกัดสมุนไพรเพื่อน้าไปใช้ส้าหรับผลิตภัณฑ์ 
ที่ท้าอยู่ คณะผู้วิจัยจึงได้น้าไปด้าเนินการเพื่อให้บรรลุผล
ส้าเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการสกัดสมุนไพรด้วยเทคนิคต่าง ๆ นอกจากนี้
ยังสามารถน้าน้้ามันหอมระเหยที่ได้ไปพัฒนาต่อยอด 
 

เป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุงกลิน่ตะไคร้หอม เพื่อสร้างองค์
ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจได้น้าไปสร้าง
รายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
วิธีการด้าเนินงาน 
 ทีมวิทยากร คณาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
ค ณ ะ วิ ท ย าศ าสตร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ลยี ก า ร เ กษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่   
ได้ด้าเนินการถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพก่อให้เกิดความเข้าใจในด้านการแปรรูป
สมุนไพรเรื่องการสกัดสมุนไพรด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนแก่ชมรมผู้สู งอายุที่ ร่ วม
โครงการ จ้านวน 34 คน ผ่านการประสานงานของ
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต้าบลข่วงเปา อ.จอมทอง 
จ.เชียงใหม่ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์แก่ชาวบ้านผู้สนใจ  
อีกทั้งพร้อมน้าผลลัพธ์ของการด้าเนินโครงการครั้งนี้เข้า
เสริมในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ 
ของชุมชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวต่อไป โดยมีรายละเอียด
ขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยการ
ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการน้าสมุนไพรมาใช้ประโยชน์
ในรูปแบบของน้้ามันหอมระเหย และการสกัดสมุนไพร
ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (ประเทืองศรี สินชัยศรี , 
2545) 
1. การกลั่น (Distillation) 

- การกลั่นด้วยน้้า (Water distillation) 
- การกลั่นด้วยน้้าและไอน้้า (Water and Steam 

distillation) 
 - การกลั่นด้วยไอน้้า (Steam distillation) 

2.  การสกัดด้วยตัวท้าละลาย (Solvent extraction) 
3. การบีบหรือบีบเย็น (Expression/Cold expression) 
4. การสกัดโดยใช้ไขมัน (Enfleurage) 
5. การสกัดโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์  (Super-critical 

carbon dioxide extraction) 
ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีส่วนร่วมในอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอันก่อให้เกิดความรู้ร่วมกัน ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1  บรรยายความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสมุนไพรและ 
การสกัดน้้ามนัหอมระเหยด้วยเทคนิคต่างๆ 

 
ขั้นตอนที่ 2 ตะไคร้หอมเป็นพืชตัวอย่างที่ถูกน้ามาศึกษา 
เนื่องจากเป็นสมุนไพรพื้นบ้านมีสรรพคุณทางยา 
รักษาโรค ไล่แมลง และแปรรูปได้หลากหลาย (ศูนย์
การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ, 2556) นอกจากนี้ชาวบ้านในเขตพื้นที่
ต้าบลข่วงเปาซึ่งมีอาชีพหลักที่ถูกส่งเสริมในยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ(องค์การบริหารส่วนต้าบล 
ข่วงเปา, 2561) นั่นคือ อาชีพเกษตรกรรมและอาชีพ
ปลูกพืชผักสวนครัว ด้วยเหตุนี้จึงสามารถจัดหาพืช
สมุนไพรดังกล่าวได้ง่าย เริ่มจากการน้าตะไคร้หอม 
ล้างน้้าให้สะอาด น้าไปตากแดดให้แห้งแล้วห่ันเป็นชิ้น
เล็ก ๆ จากนั้นติดตั้งชุดกลั่นเพื่อสกัดน้้ามันหอมระเหย 
โดยใช้ เทคนิคการกลั่นด้วยน้้า  ต้มเป็นระยะเวลา  
4 ชั่วโมง ด้วยชุดกลั่นเคลเวนเจอร์ (Clevenger) และชดุ
กลั่นระบบคูลลิ่งคอนเดนเซอร์ (Cooling condenser) 
แสดงดังภาพที่ 2 และ 3 ตามล้าดับ 

 
ภาพที่ 2  ปฏิบัติการกลั่นน้้ามันหอมระเหยด้วย 

ชุดกลั่นเคลเวนเจอร์ (Clevenger) 

 
ภาพที่ 3  ปฏิบัติการกลั่นน้้ามันหอมระเหยด้วยระบบ 

คูลลิ่งคอนเดนเซอร์ (Cooling condenser) 
 
ขั้นตอนที่ 3 เตรียมสเปรย์ไล่ยุงกลิ่นตะไคร้หอม (จิรพัฒน์
พงษ์ เสนาบุตร, 2560)โดยผสมเอทิลแอลกอฮอล์กับ 
น้้าต้มตะไคร้หอม ในสัดส่วน 1 ต่อ 4 โดยปริมาตร ลงใน
บีกเกอร์ขนาด 100 mL หยดน้้ามันหอมระเหยที่ได้จาก
การสกัด 5-10 mL แล้วบรรจุขวด ดังภาพที่ 4 พร้อม
สาธิตและปฏิบัติการด้วยตนเอง ดังภาพที่  5 และ 6 
ตามล้าดับ 
 

 
ภาพที่ 4  การเตรียมสเปรย์ไล่ยุงกลิ่นตะไคร้หอม 
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บทน้า 
 ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) มีวัตถุดิบ พืช
สมุนไพรมากมายประมาณ 11,625 ชนิด ซึ่งมีเพียง 
1,800 ชนิดเท่านั้น  ที่มีการน้ามาใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เกษตรแปรรูป สมุนไพรแปรรูป 
(สารสกัดสมุนไพร เครื่องส้าอาง ผลิตภัณฑ์สปา ฯลฯ) 
(ลักษณะเลิศ เปรมปรีดิ์, 2560) เมื่อพิจารณาการส่งออก
สมุนไพรช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2561 พบว่ามีมูลค่าไม่สูง
มากนัก (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 
2561) เนื่องจากผลิตกันในครัวเรือนมากกว่าผลิตเพื่อ
การค้า เกษตรกรไทยขาดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและ
เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพ ขณะเดียวกันสินค้าที่มีแนวโน้มและเป็นท่ี
ต้องการของตลาดโลกคือ สารสกัดสมุนไพร (Global 
Herbal Medicine Market by Segment, 2014)  
ด้วยเหตุนี้รัฐบาลไทยจึงมีแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการ
พัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1  พ.ศ.2560 - 2564  
เพื่อผลักดันให้สมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างความ 
มั่งคั่งและมั่นคงให้กับประเทศ (ข้อมูลทางบรรณานุกรม
หอสมุดแห่งชาติ, 2560) 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสมุนไพร 
(Herbal city) (วัฒนศักดิ์  ศรรุ่ ง  และคณะ, 2560)  
ตามแผนแม่บทแห่งชาติ  ได้มี โครงการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนด้านสมุนไพรเกิดขึ้นในหลาย
พื้นที่ (วิวัฒน์ ศรีวิชา, 2553; พรหมมินทร์ สายนาค้า, 
2554; จุฬาวลี มณีเลิศ, 2559; ภคพร สาทลาลัย, 2560; 
สามารถ ใจเตี้ย และพัชรี วงศ์ฟั่น, 2560) ประกอบกับ
ชมรมผู้สูงอายุเขตพื้นที่ต้าบลข่วงเปา อ้าเภอจอมทอง 
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใหม่  มี กิ จ ก ร รมกา ร ท้ า ผลิ ตภัณฑ์ 
จากสมุนไพร เช่น สบู่ แชมพู เพื่อหารายได้เสริมและ
พัฒนาศักยภาพการใช้ชีวิต จึงมีความประสงค์เรียนรู้
เทคนิคการสกัดสมุนไพรเพื่อน้าไปใช้ส้าหรับผลิตภัณฑ์ 
ที่ท้าอยู่ คณะผู้วิจัยจึงได้น้าไปด้าเนินการเพื่อให้บรรลุผล
ส้าเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการสกัดสมุนไพรด้วยเทคนิคต่าง ๆ นอกจากนี้
ยังสามารถน้าน้้ามันหอมระเหยที่ได้ไปพัฒนาต่อยอด 
 

เป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุงกลิน่ตะไคร้หอม เพื่อสร้างองค์
ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจได้น้าไปสร้าง
รายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
วิธีการด้าเนินงาน 
 ทีมวิทยากร คณาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
ค ณ ะ วิ ท ย าศ าสตร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ลยี ก า ร เ กษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่   
ได้ด้าเนินการถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพก่อให้เกิดความเข้าใจในด้านการแปรรูป
สมุนไพรเรื่องการสกัดสมุนไพรด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนแก่ชมรมผู้สู งอายุที่ ร่ วม
โครงการ จ้านวน 34 คน ผ่านการประสานงานของ
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต้าบลข่วงเปา อ.จอมทอง 
จ.เชียงใหม่ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์แก่ชาวบ้านผู้สนใจ  
อีกทั้งพร้อมน้าผลลัพธ์ของการด้าเนินโครงการครั้งนี้เข้า
เสริมในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ 
ของชุมชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวต่อไป โดยมีรายละเอียด
ขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยการ
ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการน้าสมุนไพรมาใช้ประโยชน์
ในรูปแบบของน้้ามันหอมระเหย และการสกัดสมุนไพร
ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (ประเทืองศรี สินชัยศรี , 
2545) 
1. การกลั่น (Distillation) 

- การกลั่นด้วยน้้า (Water distillation) 
- การกลั่นด้วยน้้าและไอน้้า (Water and Steam 

distillation) 
 - การกลั่นด้วยไอน้้า (Steam distillation) 

2.  การสกัดด้วยตัวท้าละลาย (Solvent extraction) 
3. การบีบหรือบีบเย็น (Expression/Cold expression) 
4. การสกัดโดยใช้ไขมัน (Enfleurage) 
5. การสกัดโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์  (Super-critical 

carbon dioxide extraction) 
ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีส่วนร่วมในอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอันก่อให้เกิดความรู้ร่วมกัน ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1  บรรยายความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสมุนไพรและ 
การสกัดน้้ามนัหอมระเหยด้วยเทคนิคต่างๆ 

 
ขั้นตอนที่ 2 ตะไคร้หอมเป็นพืชตัวอย่างที่ถูกน้ามาศึกษา 
เนื่องจากเป็นสมุนไพรพื้นบ้านมีสรรพคุณทางยา 
รักษาโรค ไล่แมลง และแปรรูปได้หลากหลาย (ศูนย์
การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ, 2556) นอกจากนี้ชาวบ้านในเขตพื้นที่
ต้าบลข่วงเปาซึ่งมีอาชีพหลักที่ถูกส่งเสริมในยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ(องค์การบริหารส่วนต้าบล 
ข่วงเปา, 2561) นั่นคือ อาชีพเกษตรกรรมและอาชีพ
ปลูกพืชผักสวนครัว ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถจัดหาพืช
สมุนไพรดังกล่าวได้ง่าย เริ่มจากการน้าตะไคร้หอม 
ล้างน้้าให้สะอาด น้าไปตากแดดให้แห้งแล้วห่ันเป็นชิ้น
เล็ก ๆ จากนั้นติดตั้งชุดกลั่นเพื่อสกัดน้้ามันหอมระเหย 
โดยใช้ เทคนิคการกลั่นด้วยน้้า  ต้มเป็นระยะเวลา  
4 ชั่วโมง ด้วยชุดกลั่นเคลเวนเจอร์ (Clevenger) และชดุ
กลั่นระบบคูลลิ่งคอนเดนเซอร์ (Cooling condenser) 
แสดงดังภาพที่ 2 และ 3 ตามล้าดับ 

 
ภาพที่ 2  ปฏิบัติการกลั่นน้้ามันหอมระเหยด้วย 

ชุดกลั่นเคลเวนเจอร์ (Clevenger) 

 
ภาพที่ 3  ปฏิบัติการกลั่นน้้ามันหอมระเหยด้วยระบบ 

คูลลิ่งคอนเดนเซอร์ (Cooling condenser) 
 
ขั้นตอนที่ 3 เตรียมสเปรย์ไล่ยุงกลิ่นตะไคร้หอม (จิรพัฒน์
พงษ์ เสนาบุตร, 2560)โดยผสมเอทิลแอลกอฮอล์กับ 
น้้าต้มตะไคร้หอม ในสัดส่วน 1 ต่อ 4 โดยปริมาตร ลงใน
บีกเกอร์ขนาด 100 mL หยดน้้ามันหอมระเหยที่ได้จาก
การสกัด 5-10 mL แล้วบรรจุขวด ดังภาพที่ 4 พร้อม
สาธิตและปฏิบัติการด้วยตนเอง ดังภาพที่  5 และ 6 
ตามล้าดับ 
 

 
ภาพที่ 4  การเตรียมสเปรย์ไล่ยุงกลิ่นตะไคร้หอม 
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ภาพที่ 5  สาธิตการเตรียมผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุง 

กลิ่นตะไคร้หอม 

 
ภาพที่ 6  ปฏิบัติการเตรียมผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุง 

              กลิ่นตะไคร้หอมด้วยตนเอง 

ขั้นตอนที่ 4 ติดตามและประเมินผลโดยการวางแผน
ร่วมมือประสานงานกับ อบต.ข่วงเปา ในด้านการใช้
ประโยชน์จริงและรายได้ที่เพิ่มข้ึนหลังเข้ารับการอบรม 
 
ผลการด้าเนินงาน 
 คณะผู้วิจัย ได้สาธิตพร้อมลงมือปฏิบัติการ
ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมโดยแยกผลการด้าเนินงาน
แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
1. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสกัดน้้ามัน
หอมระเหยด้วยชุดกลั่นเคลเวนเจอร์กับชุดกลั่นระบบ 
คูลลิ่งคอนเดนเซอร์ สามารถแสดงผลได้ดังตารางที่ 1 
2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสเปรย์ไล่ยุงกลิ่น
ตะไคร้หอมที่ เตรียมได้กับสเปรย์ ไล่ยุ งที่ ขายตาม
ท้องตลาด สามารถแสดงผลได้ดังตารางที่ 2 
3. สภาพชุมชนก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง 

คณะผู้วิจัย ได้ท้าการทบทวนถึงสภาพของ
ชุมชนก่อนการพัฒนา และคาดการณ์ถึ งผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถแสดงผลได้ดังตารางที่ 3

 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสกัดน้้ามันหอมระเหยจากตะไคร้หอมด้วยชุดกลั่นเคลเวนเจอร์กับ 

    ชุดกลั่นระบบคูลลิ่งคอนเดนเซอร์ 

ชนิดของชุดกลั่น 
น ้าหนักตะไคร้หอม 

ที่ใช้ในการสกดั ระยะเวลาการกลั่น ปริมาณน ้ามัน 
หอมระเหย ร้อยละผลผลิต 

(กิโลกรัม) (ชั่วโมง) (มิลลิลิตร) (กรัม) (%yield) 
ชุดกลั่นเคลเวนเจอร์ 0.20 4 0.85 0.75 0.38 
ชุดกลั่นระบบคลูลิ่ง
คอนเดนเซอร์ 5.00 4 30.0 27.00 0.54 

 
ตารางที่ 2  ประสิทธิภาพการไล่ยุงของสเปรย์ไล่ยุงกลิ่นตะไคร้หอม 

ชนิดของสเปรย์ไล่ยุง ระยะเวลาเฉลี่ยการป้องกันยุงกัด 
(ชั่วโมง) 

1. สเปรยไ์ล่ยุงกลิน่ตะไคร้หอมที่เตรียมได้ 3 – 5 
2. สเปรย์ไล่ยุงกลิน่ตะไคร้หอมที่ขายตามท้องตลาด 
   (อภัยภูเบศร / เพียวกรีน / มอร์เพียว / ซอฟเฟล / ชิลด์ท้อกซ์) 3 – 7 

 

 

ตารางที่ 3  สภาพชุมชนก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง 
สภาพชุมชนก่อนการเปลี่ยนแปลง สภาพชุมชนหลังการเปลี่ยนแปลง 

 1. ประโยชน์จากสมุนไพร 
- ปลูกหอมแดง กระเทียม พริก ตะไคร้ ถั่วเหลือง  และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อค้าขายในรูปแบบของวัตถุดิบโดย
ยังไม่ได้ผ่านการแปรรูป 
- ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน   

1. ประโยชน์จากสมนุไพร 
- พัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพื่อการ
บริโภคภายในครัวเรือนสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อการค้า 
ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชเศรษฐกิจชุมชน สร้างงาน
และรายได้เสริมให้กับสมาชิกในชุมชนมากข้ึน 

2. วิธีการแปรรูป 
    - -  การสกัดแบบดั้งเดิม โดยการต้มน้้ารวมกับสมุนไพร

โดยตรง แล้วกรองแยกกากท้าให้ได้ เพียงน้้ าต้ม
สมุนไพร ไม่สามารถแยกส่วนของน้้ามันออกมาได้ 

2. วิธีการแปรรูป 
- ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่องการสกัดด้วยเทคนิค
ใหม่ที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้น้้ามันหอมระเหยได้
มากกว่าเดิม ซึ่งเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

3. ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
- น้าน้้าต้มสมุนไพรมาท้า สบู่ แชมพู เพื่อสร้างรายได้
เสริม 

3. ผลิตภัณฑ์จากสมนุไพร 
- ได้น้า้มันหอมระเหยที่บริสุทธิม์ีมาตรฐานมากข้ึน 
- ได้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่แก่ชุมชนคือ สเปรยไ์ล่ยงุ 

การน้าไปใช้ 
 การสกัดสมุนไพรด้วยเทคนิคต่าง  ๆ เพื่อ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ต้าบลข่วงเปา อ้าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการถ่ายทอดผลงานวิจัย 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ งสอดคล้องกับ
นโยบายของประเทศที่ต้องการผลักดันให้สมุนไพรเป็น
พืชเศรษฐกิจ โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาจัดท้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใ ห้แก่
ผู้ประกอบการและประชาชนผู้ที่สนใจในพื้นที่ดังกล่าว
ได้รับความรู้และเทคนิคการสกัดสมุนไพรที่ถูกต้อง  
เพื่อพัฒนายกระดับศักยภาพด้านการผลิตแปรรูป
สมุนไพรให้มีมาตรฐานและคุณภาพ สามารถน้าหลักการ
ที่ได้รับการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ช่วยในการสกัดสมุนไพรที่เหมาะสมกับ
บริบทของชุมชนได้ กล่าวคือ จากหลักการของการสกัด
น้้ า มั นหอมระ เหยโดยใช้ เทคนิคการกลั่นด้วยน้้ า  
ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ส้าคัญ 2 ส่วน คือ หม้อกลั่น
และเครื่องควบแน่น ทางชุมชนสามารถประยุกต์น้าวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุมชนทดแทนเครื่องแก้วที่มีราคาแพง
สร้างเป็นชุดกลั่นได้ เช่น การประยุกต์ใช้หม้อก๋วยเตี๋ยว
สร้างเป็นหม้อกลั่น การประยุกต์ใช้ท่อประปาเป็น 
เครื่องควบแน่น เป็นต้น 

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
สารเคมีสังเคราะห์เพื่อป้องกันยุงในขนาดและปริมาณที่
ไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง อาจท้าให้ยุงเกิดการสร้าง
ความต้านทานต่อสารเคมีนั้นในภายหลัง และเกิดการ
ปนเปื้อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมได้ (Katz TM et al, 
2008) ดังนั้นจึงมีการศึกษาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่
น้ามาใช้ท้าผลิตภัณฑ์ไล่ยุงมากขึ้น การท้าสเปรย์ไล่ยุง
กลิ่นตะไคร้หอมที่ ผู้เข้ารับการอบรมได้ลองฝึกปฏิบัติจึง
เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถน้ามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยุง
ได้ เนื่องจากขั้นตอนการท้าไม่ยุ่งยากซับซ้อน ท้าได้ง่าย
ด้วยตนเอง สะดวกในการพกพา และมีประสิทธิภาพใน
การไล่ ยุ ง ใกล้ เคียงกับผลิตภัณฑ์ ไล่ ยุ งที่ ขายตาม
ท้องตลาด นอกจากนี้ถ้าพัฒนาออกแบบรูปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเป็นที่นิยมก็จะสามารถน้าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์สร้างรายได้ให้กับตนเองได้อีกทาง
หนึ่งด้วย 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษา หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนในครั้งนี้  
ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการช่วยกันพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ( Innovation-
driven economy) ซึ่งเป็น 1 ในวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร สามารถแก้ไขปัญหาเพื่อ
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ภาพที่ 5  สาธิตการเตรียมผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุง 

กลิ่นตะไคร้หอม 

 
ภาพที่ 6  ปฏิบัติการเตรียมผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุง 

              กลิ่นตะไคร้หอมด้วยตนเอง 

ขั้นตอนที่ 4 ติดตามและประเมินผลโดยการวางแผน
ร่วมมือประสานงานกับ อบต.ข่วงเปา ในด้านการใช้
ประโยชน์จริงและรายได้ที่เพิ่มข้ึนหลังเข้ารับการอบรม 
 
ผลการด้าเนินงาน 
 คณะผู้วิจัย ได้สาธิตพร้อมลงมือปฏิบัติการ
ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมโดยแยกผลการด้าเนินงาน
แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
1. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสกัดน้้ามัน
หอมระเหยด้วยชุดกลั่นเคลเวนเจอร์กับชุดกลั่นระบบ 
คูลลิ่งคอนเดนเซอร์ สามารถแสดงผลได้ดังตารางที่ 1 
2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสเปรย์ไล่ยุงกลิ่น
ตะไคร้หอมที่ เตรียมได้กับสเปรย์ ไล่ยุ งที่ ขายตาม
ท้องตลาด สามารถแสดงผลได้ดังตารางที่ 2 
3. สภาพชุมชนก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง 

คณะผู้วิจัย ได้ท้าการทบทวนถึงสภาพของ
ชุมชนก่อนการพัฒนา และคาดการณ์ถึ งผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถแสดงผลได้ดังตารางที่ 3

 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสกัดน้้ามันหอมระเหยจากตะไคร้หอมด้วยชุดกลั่นเคลเวนเจอร์กับ 

    ชุดกลั่นระบบคูลลิ่งคอนเดนเซอร์ 

ชนิดของชุดกลั่น 
น ้าหนักตะไคร้หอม 

ที่ใช้ในการสกดั ระยะเวลาการกลั่น ปริมาณน ้ามัน 
หอมระเหย ร้อยละผลผลิต 

(กิโลกรัม) (ชั่วโมง) (มิลลิลิตร) (กรัม) (%yield) 
ชุดกลั่นเคลเวนเจอร์ 0.20 4 0.85 0.75 0.38 
ชุดกลั่นระบบคลูลิ่ง
คอนเดนเซอร์ 5.00 4 30.0 27.00 0.54 

 
ตารางที่ 2  ประสิทธิภาพการไล่ยุงของสเปรย์ไล่ยุงกลิ่นตะไคร้หอม 

ชนิดของสเปรย์ไล่ยุง ระยะเวลาเฉลี่ยการป้องกันยุงกัด 
(ชั่วโมง) 

1. สเปรยไ์ล่ยุงกลิน่ตะไคร้หอมที่เตรียมได้ 3 – 5 
2. สเปรย์ไล่ยุงกลิน่ตะไคร้หอมที่ขายตามท้องตลาด 
   (อภัยภูเบศร / เพียวกรีน / มอร์เพียว / ซอฟเฟล / ชิลด์ท้อกซ์) 3 – 7 

 

 

ตารางที่ 3  สภาพชุมชนก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง 
สภาพชุมชนก่อนการเปลี่ยนแปลง สภาพชุมชนหลังการเปลี่ยนแปลง 

 1. ประโยชน์จากสมุนไพร 
- ปลูกหอมแดง กระเทียม พริก ตะไคร้ ถั่วเหลือง  และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อค้าขายในรูปแบบของวัตถุดิบโดย
ยังไม่ได้ผ่านการแปรรูป 
- ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน   

1. ประโยชน์จากสมนุไพร 
- พัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพื่อการ
บริโภคภายในครัวเรือนสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อการค้า 
ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชเศรษฐกิจชุมชน สร้างงาน
และรายได้เสริมให้กับสมาชิกในชุมชนมากข้ึน 

2. วิธีการแปรรูป 
    - -  การสกัดแบบดั้งเดิม โดยการต้มน้้ารวมกับสมุนไพร

โดยตรง แล้วกรองแยกกากท้าให้ได้ เพียงน้้ าต้ม
สมุนไพร ไม่สามารถแยกส่วนของน้้ามันออกมาได้ 

2. วิธีการแปรรูป 
- ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่องการสกัดด้วยเทคนิค
ใหม่ที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้น้้ามันหอมระเหยได้
มากกว่าเดิม ซึ่งเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

3. ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
- น้าน้้าต้มสมุนไพรมาท้า สบู่ แชมพู เพื่อสร้างรายได้
เสริม 

3. ผลิตภัณฑ์จากสมนุไพร 
- ได้น้า้มันหอมระเหยที่บริสุทธิม์ีมาตรฐานมากข้ึน 
- ได้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่แก่ชุมชนคือ สเปรยไ์ล่ยงุ 

การน้าไปใช้ 
 การสกัดสมุนไพรด้วยเทคนิคต่าง  ๆ เพื่อ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ต้าบลข่วงเปา อ้าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการถ่ายทอดผลงานวิจัย 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ งสอดคล้องกับ
นโยบายของประเทศที่ต้องการผลักดันให้สมุนไพรเป็น
พืชเศรษฐกิจ โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาจัดท้าโครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการ ใ ห้แก่
ผู้ประกอบการและประชาชนผู้ที่สนใจในพื้นที่ดังกล่าว
ได้รับความรู้และเทคนิคการสกัดสมุนไพรที่ถูกต้อง  
เพื่อพัฒนายกระดับศักยภาพด้านการผลิตแปรรูป
สมุนไพรให้มีมาตรฐานและคุณภาพ สามารถน้าหลักการ
ที่ได้รับการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ช่วยในการสกัดสมุนไพรที่เหมาะสมกับ
บริบทของชุมชนได้ กล่าวคือ จากหลักการของการสกัด
น้้ า มั นหอมระ เหยโดยใช้ เทคนิคการกลั่นด้วยน้้ า  
ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ส้าคัญ 2 ส่วน คือ หม้อกลั่น
และเครื่องควบแน่น ทางชุมชนสามารถประยุกต์น้าวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุมชนทดแทนเครื่องแก้วที่มีราคาแพง
สร้างเป็นชุดกลั่นได้ เช่น การประยุกต์ใช้หม้อก๋วยเตี๋ยว
สร้างเป็นหม้อกลั่น  การประยุกต์ใช้ท่อประปาเป็น 
เครื่องควบแน่น เป็นต้น 

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
สารเคมีสังเคราะห์เพื่อป้องกันยุงในขนาดและปริมาณที่
ไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง อาจท้าให้ยุงเกิดการสร้าง
ความต้านทานต่อสารเคมีนั้นในภายหลัง และเกิดการ
ปนเปื้อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมได้ (Katz TM et al, 
2008) ดังนั้นจึงมีการศึกษาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่
น้ามาใช้ท้าผลิตภัณฑ์ไล่ยุงมากขึ้น การท้าสเปรย์ไล่ยุง
กลิ่นตะไคร้หอมที่ ผู้เข้ารับการอบรมได้ลองฝึกปฏิบัติจึง
เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถน้ามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยุง
ได้ เนื่องจากขั้นตอนการท้าไม่ยุ่งยากซับซ้อน ท้าได้ง่าย
ด้วยตนเอง สะดวกในการพกพา และมีประสิทธิภาพใน
การไล่ ยุ ง ใกล้ เคียงกับผลิตภัณฑ์ ไล่ ยุ งที่ ขายตาม
ท้องตลาด นอกจากนี้ถ้าพัฒนาออกแบบรูปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเป็นที่นิยมก็จะสามารถน้าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์สร้างรายได้ให้กับตนเองได้อีกทาง
หนึ่งด้วย 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษา หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนในครั้งนี้  
ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการช่วยกันพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ( Innovation-
driven economy) ซึ่งเป็น 1 ในวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร สามารถแก้ไขปัญหาเพื่อ
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หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางอันเป็น
ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป 
 
อภิปรายผล 

การสกัดน้้ามันหอมระเหยจากใบตะไคร้หอมที่
ใช้ถ่ายทอดในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ใช้เทคนิคการ
กลั่นด้วยน้้า (Water distillation / Hydrodistillation) 
(ประเทืองศรี สินชัยศรี, 2545) หลักการคือ ใช้น้้าร้อนเข้า
ไปแยกน้้ ามันหอมระเหยออกมาจากพืช โดยการ 
แทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อพืช ความร้อนจะท้าให้น้้ามัน
หอมระเหยออกมากลายเป็นไอปนมากับน้้าร้อนหรือ 
ไอน้้า เมื่อผ่านเครื่องควบแน่น (Condenser) ไอน้้าและ
ไอของน้้ามันหอมระเหยจะควบแน่นได้น้้ามันหอมระเหย
ที่มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีเหลืองอ่อนและน้้าแยกชั้น
กัน ซึ่งการกลั่นพืชปริมาณน้อย ๆ ในปฏิบัติการครั้งนี้  
ใช้ใบตะไคร้หอมเพียง 0.20 kg  ผ่านกระบวนการสกัด
ด้วยชุดกลั่นเคลเวนเจอร์ ดังภาพที่ 7 ด้วยการต้มนาน  
4 ชั่วโมง จะได้น้้ามันหอมระเหยปริมาตร 0.85 mL หรือ 
หนัก 0.75 g (0.38 %yield)  

 
ภาพที่ 7  การกลั่นน้้ามนัหอมระเหยด้วยชุดกลั่น 

เคลเวนเจอร์ (Clevenger) 

ส่วนการกลั่นพืชปริมาณมาก ควรใช้ชุดกลั่นที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้น อาจท้าด้วยเหล็ก สแตนเลส หรือทองแดง
โดยอาศัยหลักการเดียวกัน เช่น ชุดกลั่น ระบบคูลลิ่ง
คอนเดนเซอร์ ขนาด 100 ลิตร ดังภาพที่ 8 จะสามารถใช้ 
ใบตะไคร้หอมได้มากถึง 25 kg (ปฏิบัติการนี้ใช้ใบตะไคร้
หอม 5 kg) ต้มด้วยระยะเวลา 4 ชั่วโมงเท่ากัน จะได้

น้้ามันหอมระเหยปริมาตร 30.0 mL หรือ หนัก 27.00 g 
(0.54 %yield) ทั้งนี้ถ้าต้องการเพิ่มผลผลิตน้้ามันหอม
ระเหยก็สามารถท้าได้โดยการเพิ่มปริมาณใบตะไคร้หอม
ที่ใช้สกัด ระยะเวลาในการต้ม และการออกแบบพัฒนา
เพิ่มความจุของชุดกลั่นนั่นเอง  

 
ภาพที่ 8  การกลั่นน้้ามันหอมระเหยด้วยระบบคูลลิ่ง  

       คอนเดนเซอร์ (Cooling Condenser) 

การกลั่นโดยใช้น้้านี้มีข้อดีคือ เป็นวิธีที่ง่าย 
กลั่นได้อย่างรวดเร็ว สามารถปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อเพิ่ม
ปริมาณผลผลิตได้ แต่มีข้อเสียคือ ในกรณีที่ต้องกลั่นพืช
ปริมาณมาก ๆ ความร้อนที่ให้สู่หม้อกลั่นจะไม่สม่้าเสมอ
ตลอดทั้งหม้อกลั่น พืชที่อยู่ด้านล่างใกล้กับเตาอาจเกิด
การไหม้ได้ ท้าให้น้้ามันหอมระเหยที่กลั่นได้มีกลิ่นไหม้
ติดปนมาและมีสารไม่พึงประสงค์ติดมาในน้้ามันหอม
ระเหยได้ อีกทั้งการกลั่นโดยวิธีนี้พืชจะต้องสัมผัสกับ 
น้้าเดือดโดยตรงเป็นเวลานาน ท้าให้องค์ประกอบทาง
เคมีของน้้ามันหอมระเหยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
บางส่วน 

จากผลการทดสอบประสิทธิภาพการไล่ยุงของ
สเปรย์ไล่ยุงกลิ่นตะไคร้หอมที่เตรียมได้พบว่า สามารถ
ป้องกันยุงกัดได้ดีในระดับที่น่าพอใจ โดยมีระยะเวลาใน
การป้องกันยุงกัดนาน 3 – 5 ชั่วโมง สอดคล้องกับ
การศึกษาฤทธิ์ไล่ยุงของต้ารับน้้ามันหอมระเหยจาก
ตะไคร้หอมที่สามารถป้องกันยุงลายได้นาน 3 ชั่วโมง 
(สุวรรณ ธีระวรพันธ์, 2550) และใกล้เคียงกับสเปรย์ไล่
ยุงกลิ่นชนิดเดียวกันจากหลายยี่ห้อที่ขายตามท้องตลาด 
ซึ่งมีประสิทธิภาพป้องกันยุงกัดได้นานถึง 3 – 7 ชั่วโมง 
(Kapook Home ของใช้ในบ้าน, 2561)    

 น้้ามันตะไคร้หอมได้รับการจดทะเบียนกับ 
United States Environmental Protection Agency  
(US EPA) ว่าเป็นสารไล่แมลง (Fradin Ms, 1998) ซึ่งมี
ส่วนประกอบที่ส้าคัญคือ citronellal, geraniol และ 
citronellol ซึ่งมีฤทธิ์ในการไล่ยุง เนื่องจากไอระเหยนั้น
มีกลิ่นและรสที่ยุงไม่ชอบ ท้าหน้าที่เป็นเกราะก้าบัง  
เ มื่ อ ยุ งบิ น เข้ ามา ใกล้ ก็ จ ะบินหนีออกไป  ดั งนั้ น
ความสามารถในการไล่ยุงจึงขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและ
อัตราการระเหยของน้้ามันหอมระเหยแต่ละชนิดนั่นเอง 
(Grason LR, Winnike Me, 1998) 
 จากการถ่ายทอดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งนี้ นอกจากผู้เข้ารับการอบรมจะได้เพิ่มพูนความรู้
และทักษะการสกัดสมุนไพรที่ถูกต้องเพื่อที่จะน้าไปใช้
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิม เช่น สบู่ แชมพู ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานมากขึ้นแล้ว สเปรย์สมุนไพรไล่ยุงที่เตรียม
ได้ยัง เป็นอีกทางเลือกหนึ่ งของการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสมุนไพรทดแทนการใช้สารเคมี
อันตราย เนื่องจากผลิตได้ง่าย ต้นทุนต่้า ใช้ประโยชน์ได้
จริง ซึ่งเป็นการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ชุมชนไปด้วย จากการศึกษาครั้ งนี้ท้าให้มอง เ ห็น
วิวัฒนาการของการพัฒนาชุมชนในอนาคตทั้งนี้เพื่อให้
ประสบความส้าเร็จตามเป้าหมาย จึงมีข้อเสนอแนะ
เบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 
1) ส่งเสริมสนับสนุน การน้าองค์ความรู้ดังกล่าวไป
เผยแพร่เพื่อพัฒนาจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่ม 
อ่ืน ๆ และการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
2) วางแผนติดตามประเมินผลหลังจากอบรมโดยการ
ประสานงานกับ อบต.ข่วงเปาว่าผู้ เข้าอบรมมีการ
น้าไปใช้ประโยชน์และรายได้เพิ่มข้ึนมากน้อยเพียงใด  
3) การน้าไปทดสอบเพื่อให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรมสเปรย์ไล่ยุง และการพัฒนาต่อยอดไปสู่
กระบวนการท้าสารให้บริสุทธิ์ (Purification) ให้ได้สาร
สกัดสมุนไพรที่มีคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งด้านการ
พัฒนาพืชเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป            
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หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางอันเป็น
ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป 
 
อภิปรายผล 

การสกัดน้้ามันหอมระเหยจากใบตะไคร้หอมที่
ใช้ถ่ายทอดในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ใช้เทคนิคการ
กลั่นด้วยน้้า (Water distillation / Hydrodistillation) 
(ประเทืองศรี สินชัยศรี, 2545) หลักการคือ ใช้น้้าร้อนเข้า
ไปแยกน้้ ามันหอมระเหยออกมาจากพืช โดยการ 
แทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อพืช ความร้อนจะท้าให้น้้ามัน
หอมระเหยออกมากลายเป็นไอปนมากับน้้าร้อนหรือ 
ไอน้้า เมื่อผ่านเครื่องควบแน่น (Condenser) ไอน้้าและ
ไอของน้้ามันหอมระเหยจะควบแน่นได้น้้ามันหอมระเหย
ที่มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีเหลืองอ่อนและน้้าแยกชั้น
กัน ซึ่งการกลั่นพืชปริมาณน้อย ๆ ในปฏิบัติการครั้งนี้  
ใช้ใบตะไคร้หอมเพียง 0.20 kg  ผ่านกระบวนการสกัด
ด้วยชุดกลั่นเคลเวนเจอร์ ดังภาพที่ 7 ด้วยการต้มนาน  
4 ชั่วโมง จะได้น้้ามันหอมระเหยปริมาตร 0.85 mL หรือ 
หนัก 0.75 g (0.38 %yield)  

 
ภาพที่ 7  การกลั่นน้้ามนัหอมระเหยด้วยชุดกลั่น 

เคลเวนเจอร์ (Clevenger) 

ส่วนการกลั่นพืชปริมาณมาก ควรใช้ชุดกลั่นที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้น อาจท้าด้วยเหล็ก สแตนเลส หรือทองแดง
โดยอาศัยหลักการเดียวกัน เช่น ชุดกลั่น ระบบคูลลิ่ง
คอนเดนเซอร์ ขนาด 100 ลิตร ดังภาพที่ 8 จะสามารถใช้ 
ใบตะไคร้หอมได้มากถึง 25 kg (ปฏิบัติการนี้ใช้ใบตะไคร้
หอม 5 kg) ต้มด้วยระยะเวลา 4 ชั่วโมงเท่ากัน จะได้

น้้ามันหอมระเหยปริมาตร 30.0 mL หรือ หนัก 27.00 g 
(0.54 %yield) ทั้งนี้ถ้าต้องการเพิ่มผลผลิตน้้ามันหอม
ระเหยก็สามารถท้าได้โดยการเพิ่มปริมาณใบตะไคร้หอม
ที่ใช้สกัด ระยะเวลาในการต้ม และการออกแบบพัฒนา
เพิ่มความจุของชุดกลั่นนั่นเอง  

 
ภาพที่ 8  การกลั่นน้้ามันหอมระเหยด้วยระบบคูลลิ่ง  

       คอนเดนเซอร์ (Cooling Condenser) 

การกลั่นโดยใช้น้้านี้มีข้อดีคือ เป็นวิธีที่ง่าย 
กลั่นได้อย่างรวดเร็ว สามารถปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อเพิ่ม
ปริมาณผลผลิตได้ แต่มีข้อเสียคือ ในกรณีที่ต้องกลั่นพืช
ปริมาณมาก ๆ ความร้อนที่ให้สู่หม้อกลั่นจะไม่สม่้าเสมอ
ตลอดทั้งหม้อกลั่น พืชที่อยู่ด้านล่างใกล้กับเตาอาจเกิด
การไหม้ได้ ท้าให้น้้ามันหอมระเหยที่กลั่นได้มีกลิ่นไหม้
ติดปนมาและมีสารไม่พึงประสงค์ติดมาในน้้ามันหอม
ระเหยได้ อีกทั้งการกลั่นโดยวิธีนี้พืชจะต้องสัมผัสกับ 
น้้าเดือดโดยตรงเป็นเวลานาน ท้าให้องค์ประกอบทาง
เคมีของน้้ามันหอมระเหยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
บางส่วน 

จากผลการทดสอบประสิทธิภาพการไล่ยุงของ
สเปรย์ไล่ยุงกลิ่นตะไคร้หอมที่เตรียมได้พบว่า สามารถ
ป้องกันยุงกัดได้ดีในระดับที่น่าพอใจ โดยมีระยะเวลาใน
การป้องกันยุงกัดนาน 3 – 5 ชั่วโมง สอดคล้องกับ
การศึกษาฤทธิ์ไล่ยุงของต้ารับน้้ามันหอมระเหยจาก
ตะไคร้หอมที่สามารถป้องกันยุงลายได้นาน 3 ชั่วโมง 
(สุวรรณ ธีระวรพันธ์, 2550) และใกล้เคียงกับสเปรย์ไล่
ยุงกลิ่นชนิดเดียวกันจากหลายยี่ห้อที่ขายตามท้องตลาด 
ซึ่งมีประสิทธิภาพป้องกันยุงกัดได้นานถึง 3 – 7 ชั่วโมง 
(Kapook Home ของใช้ในบ้าน, 2561)    

 น้้ามันตะไคร้หอมได้รับการจดทะเบียนกับ 
United States Environmental Protection Agency  
(US EPA) ว่าเป็นสารไล่แมลง (Fradin Ms, 1998) ซึ่งมี
ส่วนประกอบที่ส้าคัญคือ citronellal, geraniol และ 
citronellol ซึ่งมีฤทธิ์ในการไล่ยุง เนื่องจากไอระเหยนั้น
มีกลิ่นและรสที่ยุงไม่ชอบ ท้าหน้าที่เป็นเกราะก้าบัง  
เ มื่ อ ยุ งบิ น เข้ ามา ใกล้ ก็ จ ะบินหนีออกไป  ดั งนั้ น
ความสามารถในการไล่ยุงจึงขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและ
อัตราการระเหยของน้้ามันหอมระเหยแต่ละชนิดนั่นเอง 
(Grason LR, Winnike Me, 1998) 
 จากการถ่ายทอดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งนี้ นอกจากผู้เข้ารับการอบรมจะได้เพิ่มพูนความรู้
และทักษะการสกัดสมุนไพรที่ถูกต้องเพื่อที่จะน้าไปใช้
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิม เช่น สบู่ แชมพู ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานมากขึ้นแล้ว สเปรย์สมุนไพรไล่ยุงที่เตรียม
ได้ยัง เป็นอีกทางเลือกหนึ่ งของการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสมุนไพรทดแทนการใช้สารเคมี
อันตราย เนื่องจากผลิตได้ง่าย ต้นทุนต่้า ใช้ประโยชน์ได้
จริง ซึ่งเป็นการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ชุมชนไปด้วย จากการศึกษาครั้ งนี้ท้าให้มอง เ ห็น
วิวัฒนาการของการพัฒนาชุมชนในอนาคตท้ังนี้เพื่อให้
ประสบความส้าเร็จตามเป้าหมาย จึงมีข้อเสนอแนะ
เบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 
1) ส่งเสริมสนับสนุน การน้าองค์ความรู้ดังกล่าวไป
เผยแพร่เพื่อพัฒนาจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่ม 
อ่ืน ๆ และการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
2) วางแผนติดตามประเมินผลหลังจากอบรมโดยการ
ประสานงานกับ อบต.ข่วงเปาว่าผู้ เข้าอบรมมีการ
น้าไปใช้ประโยชน์และรายได้เพิ่มข้ึนมากน้อยเพียงใด  
3) การน้าไปทดสอบเพื่อให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรมสเปรย์ไล่ยุง และการพัฒนาต่อยอดไปสู่
กระบวนการท้าสารให้บริสุทธิ์ (Purification) ให้ได้สาร
สกัดสมุนไพรที่มีคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งด้านการ
พัฒนาพืชเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป            
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดและศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสมของการอบแห้งเห็ด ส าหรับการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส าหรับ 
การแปรรูปด้วยการอบแห้ง ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาในการอบได้ ผลการวิจัยพบว่าเครื่องอบลมร้อนที่
พัฒนาขึ้นสามารถควบคุมอุณหภูมิการท างานได้ท่ี 0 – 100 องศาเซลเซียส สามารถตั้งเวลาได้ 0 - 8 ชั่วโมง  
ผลการศึกษาการแปรรูปเห็ดตัวอย่าง ที่เป็นเห็ดหลินจือ พบว่าจ านวนที่เหมาะสมต่อการอบแต่ละถาด (ชั้น) อยู่ที่  
1 กิโลกรัม และสามารถอบได้ 10 กิโลกรัมต่อการอบ 1 คร้ัง อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการอบเห็ดหลินจืออยู่ที่ 40 องศา
เซลเซียสส าหรับการอบใน 2 ชั่วโมงแรก และ 70 องศาเซลเซียสส าหรับ 4 ชั่วโมงถัดไป   ปริมาณน้ าหนักต่อเวลา 
พบว่าปริมาณน้ าหนักของเห็ดที่ใช้อบ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 75% ที่ช่วงเวลาการอบ 1 ชั่วโมง จนปริมาณน้ าหนัก
ต่อเวลา เหลือค่าน้ าหนักที่ 25% ที่ช่วงเวลาการอบ 6 ชั่วโมง จุดคุ้มทุนของการลงทุนในครั้งนี้ เมื่อเทียบกับวิธีการอบ
แบบดั้งเดิม จะอยู่ที่การอบในรอบที่ 42 เป็นต้นไป และก าไรที่ได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์อยู่ที่ 50% เมื่อเทียบกั บ
การวิธีการแบบดั้งเดิม 
 
ค าส าคัญ  การแปรรูปเห็ด เห็ดหลินจือ เคร่ืองอบลมร้อน 
 
Abstract 
 The objective for this research is to develop the potential and capability of drying mushroom 
processing, and study the suitable type of mushroom for drying processing. The drying processing 
developed by using the innovation that can be able to control temperature and time. From the 
researched founded that the electric dryer that we develop for drying processing, can control the 
temperature at the range between 0 to 100 Degree Celsius, and can set the time between 0 to 8 
hours. The study of sample mushroom which used this drying processing technique we found that 
Shiitake mushroom (Ganoderma Lucidum) has the suitable amount as following; 1 kilogram per tray 



RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol. 2 No. 2 July - December 201840 วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม  2561 41

ลักษณะเลิศ เปรมปรีดิ์ .  2560. “สมุนไพรไทย :  
ภูมิปัญญาไทยสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ .” 
TPSO Journal. ปีที่ 7 (66), 4-5.  

วัฒนศักดิ์ ศรรุ่ง และคณะ. 2560. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City). (ฉบับที่ 1). 
กรุงเทพฯ: ส้านักงานคณะกรรมการนโยบาย
สมุนไพรแห่งชาติ กองวิชาการและแผนงาน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข.   

วิวัฒน์ ศรีวิชา. 2553. การผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพ. 
รายงานฉบับสมบู รณ์  โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยี  คลินิกเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจาก
กรมศุลกากร, 2561. สินค้าส่งออกส้าคัญของ
ไทยตาม โคร งสร้ า ง สิ นค้ า ส่ ง ออก โลก . 
[ออนไลน์] ได้จาก: http://tradereport.moc. 
go.th/TradeThai.aspx 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ. 2556. การแปรรูปสมุนไพร. ฉบบั
ที่ 1. จันทบุรี : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอ 
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี. 

สามารถ ใจเตี้ย และพัชรี วงศ์ฟั่น. 2560. “ความ
หลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพืช
สมุนไพรพื้นบ้านในพื้นที่ลุ่มน้้าลี้ จังหวัดล้าพูน.” 
วารสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
อุตรดิตถ์. ปีที่ 9 (1), 13-22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุวรรณ ธีระวรพันธ์. 2550. สมุนไพรป้องกันยุง. จุลสาร
ข้อมูลสมุนไพร ฉบับที่ 24 (3). กรุงเทพมหานคร: 
ส้านักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

องค์การบริหารส่วนต้าบลข่วงเปา. 2561. แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบล
ข่วง เปา . [ออนไลน์ ] ได้ จาก : http://www. 
khuangpao.go.th/index.php?p=1 

Fradin MS. 1998. “Mosquitoes and mosquito 
repellents: a clinician’s guide”. Ann 
Intern Med. 128: 931-940. 

Garson LR, Winnike ME. 1968. “Relationships 
between insect repellency and chemical 
and physical parameters-a review”. J 
Med Ent. 5(3): 339-352. 

Global Herbal Medicine Market by Segment., 2014. 
Growth Projections in Key Product 
Segments. [Online] Available at: http:// 
strategyr.com/MarketResearch/Herbal_S
upplements_and_Remedies_Market_ 
Trends. asp (Feb.,2015) 

Kapook Home ของใช้ในบ้าน. 2561. 7 สเปรย์ไล่ยุง
จ ากตะ ไคร้ หอม  ฉี ดกั น ไ ว้ก่ อนขาลาย . 
[ออนไลน์] ได้จาก: https://home.kapook.com/ 
view196335. html 

Katz TM, Miller JH, Hebert AA. 2008. “Insect 
repellents: Historical perspective and 
new development”. J Am Acad Dermatol. 
58: 865-871.  

 

การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด  
กรณีสุขประเสริฐฟาร์มเห็ด 

Potential Development and Capacity Building for Mushroom Product 
Processing: Case study of Sukprasert Mushroom Farm  

 
พินิจ เนื่องภิรมย1์* นพรัตน์  เตชะพันธ์รัตนกุล2 สาคร ปันตา3 ดิเรก มณีวรรณ4 และ กิจจา ไชยทนุ5 
Pinit Nuangpirom 1*  Noparat Techapunratanakul2 Sakorn Panta3 Direk Maneewan4  

and Kitchar Chitanu5 
 

1ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
2,3อาจารย์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
4ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
5อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
1Asistant Professor. DR.,  Rajamangala University of Technology Lanna 
2,3 Lecturer, Rajamangala University of Technology Lanna 
4Asistant Professor. Rajamangala University of Technology Lanna 
5 Lecturer. DR., Rajamangala University of Technology Lanna 
*E-mail : elecpnt@rmutl.ac.th, เบอร์โทรศัพท์ 089-5552266 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดและศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสมของการอบแห้งเห็ด ส าหรับการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส าหรับ 
การแปรรูปด้วยการอบแห้ง ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาในการอบได้ ผลการวิจัยพบว่าเครื่องอบลมร้อนที่
พัฒนาขึ้นสามารถควบคุมอุณหภูมิการท างานได้ที่ 0 – 100 องศาเซลเซียส สามารถตั้งเวลาได้ 0 - 8 ชั่วโมง  
ผลการศึกษาการแปรรูปเห็ดตัวอย่าง ที่เป็นเห็ดหลินจือ พบว่าจ านวนที่เหมาะสมต่อการอบแต่ละถาด (ชั้น) อยู่ที่  
1 กิโลกรัม และสามารถอบได้ 10 กิโลกรัมต่อการอบ 1 คร้ัง อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการอบเห็ดหลินจืออยู่ที่ 40 องศา
เซลเซียสส าหรับการอบใน 2 ชั่วโมงแรก และ 70 องศาเซลเซียสส าหรับ 4 ชั่วโมงถัดไป   ปริมาณน้ าหนักต่อเวลา 
พบว่าปริมาณน้ าหนักของเห็ดที่ใช้อบ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 75% ที่ช่วงเวลาการอบ 1 ชั่วโมง จนปริมาณน้ าหนัก
ต่อเวลา เหลือค่าน้ าหนักที่ 25% ที่ช่วงเวลาการอบ 6 ชั่วโมง จุดคุ้มทุนของการลงทุนในครั้งนี้ เมื่อเทียบกับวิธีการอบ
แบบดั้งเดิม จะอยู่ที่การอบในรอบที่ 42 เป็นต้นไป และก าไรที่ได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์อยู่ที่ 50% เมื่อเทียบกั บ
การวิธีการแบบดั้งเดิม 
 
ค าส าคัญ  การแปรรูปเห็ด เห็ดหลินจือ เคร่ืองอบลมร้อน 
 
Abstract 
 The objective for this research is to develop the potential and capability of drying mushroom 
processing, and study the suitable type of mushroom for drying processing. The drying processing 
developed by using the innovation that can be able to control temperature and time. From the 
researched founded that the electric dryer that we develop for drying processing, can control the 
temperature at the range between 0 to 100 Degree Celsius, and can set the time between 0 to 8 
hours. The study of sample mushroom which used this drying processing technique we found that 
Shiitake mushroom (Ganoderma Lucidum) has the suitable amount as following; 1 kilogram per tray 
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per level and 10 trays per a time of drying, and the suitable temperature is 40 Degree Celsius for 
first two hours and for the next four hours, the suitable temperature is 70 degree Celsius. For the 
Weight gain per time, It was found that the weight of mushrooms continuous decrease from 75% at 
1 hr to  25% at 6 hours. Also for the break-even point of the drying technique when compared whit 
the original drying technique is in the 42nd time of drying, and the profit for drying mushroom 
processing is 50 percent when we compare with the original drying technique. 
 
Keywords  Mushroom processing, Ganoderma Lucidum, Hot air dryer 
 
บทน า 

สุ ขประ เสริ ฐฟาร์ ม เ ห็ด  ด า เนินการโดย           
นางสุเทียน ใจเมคา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 53 หมู่ 11 ต าบล    
แม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เร่ิมด าเนิน
กิจการ การเพาะเห็ดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541 บนเนื้อที่
ขนาด 1 ไร่เศษ โดยเริ่มจากการเพาะเห็ดสกุลนางฟ้า 
เห็ดนางรม และได้พัฒนาการเพาะเห็ดในตระกูลต่าง ๆ 
เช่น เห็ดขอน เห็ดลม เห็ดหอม และเห็ดเป๋าฮื้อ อย่าง
ต่อเนื่อง จนถึงปี พ.ศ. 2559 ทางเจ้าของฟาร์ม ได้ริเริ่ม
ท าการทดลองเพาะเห็ดหลินจือ ที่เป็นเห็ดที่มีมูลค่าสูง 
โดยวิธีการศึกษาด้วยตนเอง และการฝึกอบรมจาก
หน่วยงานราชการ จนประสบความส าเร็จ  

กระบวนการเพาะเห็ดของสุขประเสริฐฟาร์ม 
จะใช้วิธีการพึ่งพาตนเองด้วยหลักการของปรัชญา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง ตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ
และสร้างโรงเรือนส าหรับเพาะเห็ด การท าก้อนเชื้อเพาะ
เห็ดที่คิดค้นส่วนผสมต่าง ๆ เพื่อให้ได้คุณค่าทางอาหาร
ของเห็ดมากยิ่งขึ้น การหยอดเชื้อและบ่มเพาะเห็ด และ
ขั้นตอนของการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ได้จ านวนครั้งและ
เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ผลผลิตที่ได้จากสุขประเสริฐ
ฟาร์ม มีการวางจ าหน่ายตั้งแต่เชื้อเห็ด เชื้อเห็ดอัดก้อน 
รวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตรที่ประกอบไปด้วยเห็ด
นานาชนิด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด เป็นต้น 

จากการสัมภาษณ์ เจ้ าของฟาร์ม ในด้ าน
กระบวนการผลิตและเพาะเห็ดแต่ละชนิด พบว่ามีความ
แตกต่างกันด้วยกระบวนการและสภาพแวดล้อมที่
จ าเป็นต่อการเพาะเห็ดชนิดนั้น ๆ การดูแล เอาใจใส่ 
และการใช้เทคนิคเฉพาะทางที่คิดค้น ด้วยการทดลอง 
และประสบความส าเร็จในปัจจุบัน อันจะสังเกตได้จาก
การให้ความสนใจของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้บริโภค และ
สถาบันการศึกษา ที่ได้ส่งบุคลากรมาศึกษาดูงาน และ
เข้ารับการอบรมในฟาร์มเห็ดอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ใน

ด้านเศรษฐศาสตร์ของการท าฟาร์มเห็ด จ าเป็นต้องมี
การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มมูลค่าของสินค้า เพื่อท าก าไร 
และส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และ
จะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการเคลื่อนตัว
สอดคล้องกับนโยบายของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม จึงเป็นแรงผลักดันให้เกษตรกรผู้เพาะเห็ดได้ท า
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด เพื่อการสร้างมูลค่ารวมไปถึง
เป็นการถนอมอาหารให้สามารถเก็บรักษาได้นาน โดย
เริ่มต้นจากการทดลองน าเห็ดหลินจือ ไปตากแห้งด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ และใช้วิธีการลองผิดลองถูกด้วย
ประสบการณ์ส่วนตัวของเกษตรกร ส่งผลให้ผลผลิต
ออกมาเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังพบว่าเห็ด
หลินจือที่ได้จากการตากแห้งด้วยแสงอาทิตย์มีข้อจ ากัด
ในเรื่องของปริมาณแสงที่ขึ้นอยู่กับเวลา และฤดูกาล 
ประกอบกับเห็ดหลินจือที่ได้จากการตากแห้ง ยังคงมี
ความชื้นสะสมอยู่ภายในเห็ด ส่งผลให้อายุในการเก็บ
รักษาของเห็ดหลินจือที่ตากแห้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่ได้
เพียง 6 เดือน ก็จะเกิดเชื้อราขึ้นที่ตัวเห็ด ประกอบกับ
ทางสุขประเสริฐฟาร์มเห็ดได้มีการเพาะเห็ดส าหรับ
จ าหน่ายเป็นเห็ดสดหลายชนิด อาทิ เช่น เห็ดนางรม 
เห็ดลม เห็ดขอน เห็ดหอม และเห็ดเป๋าฮื้อ อยู่แล้ว จึงมี
ความสนใจที่จะทดลองแปรรูปเห็ดต่างชนิดเหล่านี้ด้วย
การอบแห้ง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า และ 
ยืดอายุการเก็บรักษาเห็ดเมื่อถึงมือผู้บริโภคได้อย่าง
ยาวนานและปลอดภัย 

ด้วยเหตุนี้ ทางสุขประเสริฐฟาร์มเห็ด จึงมี
ความต้องการในการท าความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ
ส าหรับพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด ด้วยการใช้นวัตกรรมส าหรับการที่
สามารถควบคุมอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม และศึกษา
รูปแบบการอบแห้ง เพื่อการแปรรูปเ ห็ดแต่ละชนิด 

ส าหรับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของสุขประเสริฐ
ฟาร์มเห็ด 

 
การด าเนินงาน 

การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด ด้วยนวัตกรรมเครื่องอบแห้งด้วย
ลมร้อน กรณีศึกษาของสุขประเสริฐฟาร์มเห็ด แบบมี
ส่ วนร่ วม เพื่ อความยั่ งยืน  มีกระบวนการแสดง 
ดังภาพที่ 1 
 

              

                        

        

                

             

                  

                     

       

       

    

 
ภาพที่ 1 กระบวนการด าเนนิการ 

 
ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการด าเนินการที่เริ่ม

จากการศึกษากระบวนการอบแห้งของฟาร์ม เพื่อศึกษา
วิธีการ รูปแบบ และเงื่อนไขในการอบ เพื่อให้ได้เห็ด
อบแห้งที่มีคุณภาพ และศึกษาการแปรรูปเห็ดชนิดอื่น ๆ
ที่มีความเป็นไปได้ ส าหรับการแปรรูป จากนั้นก าหนด

เงือ่นไข เป็นขอบเขตของการออกแบบนวัตกรรมส าหรับ
การแปรรูปเห็ดด้วยการอบแห้ง แล้วท าการเตรียมวัสดุ
และประกอบตัวเครื่อง เพ่ือให้พร้อมต่อการใช้งาน 
ส าหรับการศึกษาการแปรรูปเห็ดแต่ละชนิด ที่เกี่ยวกับ
อุณหภูมิ ระยะเวลาที่เหมาะสม และจุดคุ้มทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น  เมื่ อใช้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น ในครั้ งนี้   
โดยแต่ละกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้น มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
1. การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาโดยภาพรวม พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่
จ าหน่ายของสุขประเสริฐฟาร์มเห็ด ประกอบไปด้วย
ก้อนเชื้อเห็ดพันธุ์ต่าง ๆ เห็ดสด และอุปกรณ์ส าหรับ
เพาะเห็ด รูปแบบการแปรรูปเห็ดสดที่เหลือจากการ
จ าหน่าย จะใช้วิธีการตากแห้งด้วยแสงอาทิตย์ ร่วมกัน
กับการอบแห้งด้วยเครื่องจักรโดยการจ้าง บริษัทเอกชน
ในการอบ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการอบ และการขนส่ง 
ส าหรับเทคนิคการอบจากที่ ศึกษาพบว่า เกษตรกร  
มีความต้องการการอบแบบลมร้อน ที่สามารถควบคุม
อุณหภูมิได้ 50 – 90 องศาเซลเซียส ส าหรับการศึกษา
หาค่าที่เหมาะสมในการอบแห้งแต่ละชนิดต่อไป 

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีงานวิจัยอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
กับการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่าง  ๆ เช่น 
ภิญโญ และคณะ(2554) กล่าวถึง ทฤษฎีการอบแห้ง  
คือ กระบวนการให้ความร้อนกับของแข็งที่มีของเหลว
ประกอบอยู่หรือการให้ความร้อนกับสารละลาย เพื่อให้
ของเหลวหรือตัวละลายนั้นระเหยออกไป กระบวนการ
อบแห้งสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามวิธีการ
ให้ความร้อนหรือลักษณะของก๊าซร้อน โดยใช้กลไกการ
อบแห้งและความเร็วเชิงมวลในการอบแห้งที่แตกต่างกัน
ไปตามลักษณะท างานกายภาพของวัสดุที่จะอบแห้งใน
กรณีสารละลายหรือวัสดุจ าพวกเจล น้ าจะกลายเป็นไอ 
หลังจากการเคลื่อนย้ายมาที่พื้นผิววัสดุ โดยการแพร่แต่
ในกรณีของแข็งที่มีรูพรุนมาก น้ าอาจเคลื่อนย้ายมาที่ผิว
ของวัสดุโดยการแพร่ของไอน้ า หรือการไหลที่หนืดอย่าง
อิสระ ซึ่งความร้อนทั้งหมดที่ป้อนเข้าสู่วัสดุในช่วงนี้  
จะใช้ในการท าให้น้ ากลายเป็นไอ ในช่วงนี้อุณหภูมิของ
วัสดุจะคงที่ ถ้าวัสดุได้รับความร้อนจากการป้อนลมร้อน
เพียงอย่างเดียว อุณหภูมิของวัสดุจะเท่ากับอุณหภูมิ
กระเปาะเปียกของความร้อน เมื่อเวลาผ่านไปการถ่ายเท
น้ าในเนื้อของวัสดุจะค่อย ๆ ช้าลง และน้ าก็จะเริ่ม
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per level and 10 trays per a time of drying, and the suitable temperature is 40 Degree Celsius for 
first two hours and for the next four hours, the suitable temperature is 70 degree Celsius. For the 
Weight gain per time, It was found that the weight of mushrooms continuous decrease from 75% at 
1 hr to  25% at 6 hours. Also for the break-even point of the drying technique when compared whit 
the original drying technique is in the 42nd time of drying, and the profit for drying mushroom 
processing is 50 percent when we compare with the original drying technique. 
 
Keywords  Mushroom processing, Ganoderma Lucidum, Hot air dryer 
 
บทน า 

สุ ขประ เสริ ฐฟาร์ ม เ ห็ด  ด า เนินการโดย           
นางสุเทียน ใจเมคา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 53 หมู่ 11 ต าบล    
แม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เร่ิมด าเนิน
กิจการ การเพาะเห็ดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541 บนเนื้อที่
ขนาด 1 ไร่เศษ โดยเริ่มจากการเพาะเห็ดสกุลนางฟ้า 
เห็ดนางรม และได้พัฒนาการเพาะเห็ดในตระกูลต่าง ๆ 
เช่น เห็ดขอน เห็ดลม เห็ดหอม และเห็ดเป๋าฮื้อ อย่าง
ต่อเนื่อง จนถึงปี พ.ศ. 2559 ทางเจ้าของฟาร์ม ได้ริเริ่ม
ท าการทดลองเพาะเห็ดหลินจือ ที่เป็นเห็ดที่มีมูลค่าสูง 
โดยวิธีการศึกษาด้วยตนเอง และการฝึกอบรมจาก
หน่วยงานราชการ จนประสบความส าเร็จ  

กระบวนการเพาะเห็ดของสุขประเสริฐฟาร์ม 
จะใช้วิธีการพึ่งพาตนเองด้วยหลักการของปรัชญา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง ตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ
และสร้างโรงเรือนส าหรับเพาะเห็ด การท าก้อนเชื้อเพาะ
เห็ดที่คิดค้นส่วนผสมต่าง ๆ เพื่อให้ได้คุณค่าทางอาหาร
ของเห็ดมากยิ่งขึ้น การหยอดเชื้อและบ่มเพาะเห็ด และ
ขั้นตอนของการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ได้จ านวนครั้งและ
เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ผลผลิตที่ได้จากสุขประเสริฐ
ฟาร์ม มีการวางจ าหน่ายตั้งแต่เชื้อเห็ด เชื้อเห็ดอัดก้อน 
รวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตรท่ีประกอบไปด้วยเห็ด
นานาชนิด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด เป็นต้น 

จากการสัมภาษณ์ เจ้ าของฟาร์ม ในด้ าน
กระบวนการผลิตและเพาะเห็ดแต่ละชนิด พบว่ามีความ
แตกต่างกันด้วยกระบวนการและสภาพแวดล้อมที่
จ าเป็นต่อการเพาะเห็ดชนิดนั้น ๆ การดูแล เอาใจใส่ 
และการใช้เทคนิคเฉพาะทางที่คิดค้น ด้วยการทดลอง 
และประสบความส าเร็จในปัจจุบัน อันจะสังเกตได้จาก
การให้ความสนใจของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้บริโภค และ
สถาบันการศึกษา ท่ีได้ส่งบุคลากรมาศึกษาดูงาน และ
เข้ารับการอบรมในฟาร์มเห็ดอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ใน

ด้านเศรษฐศาสตร์ของการท าฟาร์มเห็ด จ าเป็นต้องมี
การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มมูลค่าของสินค้า เพื่อท าก าไร 
และส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และ
จะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการเคลื่อนตัว
สอดคล้องกับนโยบายของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม จึงเป็นแรงผลักดันให้เกษตรกรผู้เพาะเห็ดได้ท า
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด เพื่อการสร้างมูลค่ารวมไปถึง
เป็นการถนอมอาหารให้สามารถเก็บรักษาได้นาน โดย
เริ่มต้นจากการทดลองน าเห็ดหลินจือ ไปตากแห้งด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ และใช้วิธีการลองผิดลองถูกด้วย
ประสบการณ์ส่วนตัวของเกษตรกร ส่งผลให้ผลผลิต
ออกมาเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังพบว่าเห็ด
หลินจือที่ได้จากการตากแห้งด้วยแสงอาทิตย์มีข้อจ ากัด
ในเรื่องของปริมาณแสงที่ขึ้นอยู่กับเวลา และฤดูกาล 
ประกอบกับเห็ดหลินจือที่ได้จากการตากแห้ง ยังคงมี
ความชื้นสะสมอยู่ภายในเห็ด ส่งผลให้อายุในการเก็บ
รักษาของเห็ดหลินจือที่ตากแห้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่ได้
เพียง 6 เดือน ก็จะเกิดเชื้อราขึ้นที่ตัวเห็ด ประกอบกับ
ทางสุขประเสริฐฟาร์มเห็ดได้มีการเพาะเห็ดส าหรับ
จ าหน่ายเป็นเห็ดสดหลายชนิด อาทิ เช่น เห็ดนางรม 
เห็ดลม เห็ดขอน เห็ดหอม และเห็ดเป๋าฮื้อ อยู่แล้ว จึงมี
ความสนใจที่จะทดลองแปรรูปเห็ดต่างชนิดเหล่านี้ด้วย
การอบแห้ง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า และ 
ยืดอายุการเก็บรักษาเห็ดเมื่อถึงมือผู้บริโภคได้อย่าง
ยาวนานและปลอดภัย 

ด้วยเหตุนี้ ทางสุขประเสริฐฟาร์มเห็ด จึงมี
ความต้องการในการท าความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ
ส าหรับพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด ด้วยการใช้นวัตกรรมส าหรับการที่
สามารถควบคุมอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม และศึกษา
รูปแบบการอบแห้ง เพื่อการแปรรูปเ ห็ดแต่ละชนิด 

ส าหรับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของสุขประเสริฐ
ฟาร์มเห็ด 

 
การด าเนินงาน 

การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด ด้วยนวัตกรรมเครื่องอบแห้งด้วย
ลมร้อน กรณีศึกษาของสุขประเสริฐฟาร์มเห็ด แบบมี
ส่ วนร่ วม เพื่ อความยั่ งยืน  มีกระบวนการแสดง 
ดังภาพที่ 1 
 

              

                        

        

                

             

                  

                     

       

       

    

 
ภาพที่ 1 กระบวนการด าเนนิการ 

 
ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการด าเนินการที่เริ่ม

จากการศึกษากระบวนการอบแห้งของฟาร์ม เพื่อศึกษา
วิธีการ รูปแบบ และเงื่อนไขในการอบ เพื่อให้ได้เห็ด
อบแห้งที่มีคุณภาพ และศึกษาการแปรรูปเห็ดชนิดอื่น ๆ
ที่มีความเป็นไปได้ ส าหรับการแปรรูป จากนั้นก าหนด

เงือ่นไข เป็นขอบเขตของการออกแบบนวัตกรรมส าหรับ
การแปรรูปเห็ดด้วยการอบแห้ง แล้วท าการเตรียมวัสดุ
และประกอบตัวเครื่อง เพื่อให้พร้อมต่อการใช้งาน 
ส าหรับการศึกษาการแปรรูปเห็ดแต่ละชนิด ที่เกี่ยวกับ
อุณหภูมิ ระยะเวลาที่เหมาะสม และจุดคุ้มทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น  เมื่ อใช้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น ในครั้ งนี้   
โดยแต่ละกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้น มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
1. การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาโดยภาพรวม พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่
จ าหน่ายของสุขประเสริฐฟาร์มเห็ด ประกอบไปด้วย
ก้อนเชื้อเห็ดพันธุ์ต่าง ๆ เห็ดสด และอุปกรณ์ส าหรับ
เพาะเห็ด รูปแบบการแปรรูปเห็ดสดที่เหลือจากการ
จ าหน่าย จะใช้วิธีการตากแห้งด้วยแสงอาทิตย์ ร่วมกัน
กับการอบแห้งด้วยเครื่องจักรโดยการจ้าง บริษัทเอกชน
ในการอบ ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายในการอบ และการขนส่ง 
ส าหรับเทคนิคการอบจากที่ศึกษาพบว่า เกษตรกร  
มีความต้องการการอบแบบลมร้อน ที่สามารถควบคุม
อุณหภูมิได้ 50 – 90 องศาเซลเซียส ส าหรับการศึกษา
หาค่าที่เหมาะสมในการอบแห้งแต่ละชนิดต่อไป 

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีงานวิจัยอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
กับการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่าง  ๆ เช่น 
ภิญโญ และคณะ(2554) กล่าวถึง ทฤษฎีการอบแห้ง  
คือ กระบวนการให้ความร้อนกับของแข็งท่ีมีของเหลว
ประกอบอยู่หรือการให้ความร้อนกับสารละลาย เพื่อให้
ของเหลวหรือตัวละลายนั้นระเหยออกไป กระบวนการ
อบแห้งสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามวิธีการ
ให้ความร้อนหรือลักษณะของก๊าซร้อน โดยใช้กลไกการ
อบแห้งและความเร็วเชิงมวลในการอบแห้งที่แตกต่างกัน
ไปตามลักษณะท างานกายภาพของวัสดุที่จะอบแห้งใน
กรณีสารละลายหรือวัสดุจ าพวกเจล น้ าจะกลายเป็นไอ 
หลังจากการเคลื่อนย้ายมาที่พื้นผิววัสดุ โดยการแพร่แต่
ในกรณีของแข็งที่มีรูพรุนมาก น้ าอาจเคลื่อนย้ายมาที่ผิว
ของวัสดุโดยการแพร่ของไอน้ า หรือการไหลที่หนืดอย่าง
อิสระ ซึ่งความร้อนทั้งหมดที่ป้อนเข้าสู่วัสดุในช่วงนี้  
จะใช้ในการท าให้น้ ากลายเป็นไอ ในช่วงนี้อุณหภูมิของ
วัสดุจะคงที่ ถ้าวัสดุได้รับความร้อนจากการป้อนลมร้อน
เพียงอย่างเดียว อุณหภูมิของวัสดุจะเท่ากับอุณหภูมิ
กระเปาะเปียกของความร้อน เมื่อเวลาผ่านไปการถ่ายเท
น้ าในเนื้อของวัสดุจะค่อย ๆ ช้าลง และน้ าก็จะเริ่ม
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ถ่ายเทไปยังพื้นผิวของวัสดุไม่ทัน ช่วงการอบแห้งอัตรา
คงที่ จะสิ้นสุดลง อัตราการอบแห้งก็จะเริ่มช้าลง 
อัตราส่วนความชื้นในวัสดุ ณ จุดนี้เรียกว่าอัตราส่วน
ความชื้นวิกฤต เลยจุดนี้ไปเรียกอีกช่วงอัตราการอบแห้ง
ช้าลง จนในที่สุดอัตราส่วนความชื้นในวัสดุจะเข้าสู่
อัตราส่วนความชื้นสมดุลนี้ไปก็จะไม่มีที่สิ้นสุด 

การถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวล
ระหว่างวัสดุกับอากาศเหมือนกับการถ่ายเทความร้อน
และการถ่ า ย เทมวลร้ อนที่ ก ระ เปาะ เปี ยกข อ ง
เทอร์โมมิเตอร์ การถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวล
จะเกิดขึ้นที่ผิวนอกของวัสดุ เท่านั้น  โดยประมาณ
ความชื้นที่ผิวของวัสดุจะมีประมาณมากเมื่อเพิ่ม
ความเร็วลมที่ไหลผ่านวัสดุ  จะท าให้ฟิล์มอากาศนิ่ง  
มีความหนาลดลงด้วย เมื่อเพิ่มอุณหภูมิการอบแห้งจะ
ท าให้ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างผิววัสดุและ
อากาศร้อนที่ไหลอย่างอิสระมีมากขึ้น เป็นผลท าให้การ
ถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลดีขึ้น เมื่อลดค่า
ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศอบแห้งได้  จะเป็นผลให้
ความแตกต่างระหว่างอัตราความชื้นที่อ่ิมตัวที่ผิววัสดุ
และอัตราส่วนความชื้นอากาศร้อนที่ไหลอย่างอิสระมี
มากขึ้น เป็นผลให้การถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเท
มวลดีขึ้น เมื่อลดค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศอบแห้ง
ได้ จะเป็นผลให้ความแตกต่างระหว่างความชื้นอ่ิมตัวที่
ผิววัสดุและอัตราความชื้นอากาศที่ไหลอย่างอิสระมีมาก
ขึ้น ท าให้เกิดการถ่ายเทมวลดีขึ้น ดังนั้นตัวแปรส าคัญ 
ที่มีผลต่อช่วงอัตราการอบแห้งให้คงที่  คือ อุณหภูมิ 
ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลมร้อน 

ในช่วงอัตราการอบแห้งลดลง ความชื้นของ
วัสดุมีค่าต่ ากว่าความชื้นวิกฤตการถ่ายเทความร้อนและ
การถ่ายเทมวลมิได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ผิววัสดุเท่านั้น แต่เกิด
ภายในเนื้อวัสดุด้วย การเคลื่อนที่ของน้ าจากภายในวัสดุ
มายังผิวช้ากว่าการพาความชื้นจากผิววัสดุไปยังอากาศ 
ท าให้อัตราการอบแห้งลดลง อัตราการระเหยน้ าจะถูก
ควบคุมโดยความต้านทานต่อการเคลื่อนที่ของโมเลกุล
ของน้ าในวัสดุ ในขณะนั้นอุณหภูมิของวัสดุมีค่าสูงขึ้น 
และสูงกว่าอุณหภูมิกระเปราะเปียก เมื่อลดค่าความชื้น
สัมพัทธ์ของอากาศอบแห้ง จะเป็นผลให้เกิดความ
แตกต่างระหว่างอัตราส่วนความชื้นเพิ่มขึ้น และมีผลให้
ค่าสัมประสิทธิ การแพร่ความชื้นเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นเมื่อ
เพิ่มอุณหภูมิหรือลดความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศแล้ว จะ
เป็นผลให้การถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลดีขึ้น 

ความชื้นสมดุลของวัสดุมีความส าคัญต่อ
กระบวนการอบแห้ง เพราะการอบแห้งวัสดุโดยใช้
อากาศที่สภาวะคงที่ ความชื้นของวัสดุจะลดต่ าลงจนถึง
จุด ๆ หนึ่งซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงในขณะนั้นความชื้นในวัสดุ
มีความดันไอเท่ากับความดันไอของบรรยากาศที่อยู ่
รอบ ๆ และอุณหภูมิของวัสดุก็เท่ากับอุณหภูมิของ
อากาศรอบ  ๆ ด้ วย  ซึ่ ง เรี ยกว่ า  ความชื้ นสมดุล  
ค่าความชื้นสมดุลขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุ อุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ 

ปริมาณไอน้ าที่มีอยู่ในอากาศ เมื่อน้ าได้รับ
ความร้อนน้ าจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอ
เรียกว่า การระเหย ซึ่งความร้อนที่ใช้ในกระบวนการท า
ให้น้ าระเหยกลายเป็นไอเรียกว่า ความร้อนแฝง เมื่อ
อากาศเย็นลงไอน้ าจะเริ่มกลั่นตัวเป็นละออง ดังนั้น 
อุณหภูมิจึ ง เป็นตัวก าหนดปริมาณไอน้ า ในอากาศ 
อากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะรับไอน้ าได้มากกว่าอากาศที่มี
อุณหภูมิต่ า ถ้าอากาศไม่สามารถรับไอน้ าได้เรียกว่า  
ไอน้ าอ่ิมตัว 

ในด้านมาตรฐานความชื้นท่ีเป็นตัวแปรส าคัญ
ส าหรับการอบแห้ง สมชาติ โสภณรณฤทธิ์  (2537)  
กล่าวว่า ความชื้นเป็นตัวบอกปริมาณของน้ าที่มีอยู่ใน
วัสดุ เมื่อเทียบกับ  มวลของวัสดุที่ชิ้นหรือวัสดุแห้ง  
การบอกความชื้นในวัสดุมี  2 แบบ คือ ความชื้น
มาตรฐานเปียกซึ่งเป็นสัดส่วนระหว่างน้ าหนักของน้ า
และน้ าหนักรวมของวัสดุหาได้จากสมการที่ (1) ส่วน
ความชื้นมาตรฐานแห้งของวัสดุหาได้จากสมการที่ (2) 

 
1) ความชื้นมาตรฐานเปียก 
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 2) ความชื้นมาตรฐานแห้ง 
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เมื่อ wM   คือ ความชื้นมาตรฐานเปยีก % (wet basis) 
      dM  คือ ความชื้นมาตรฐานแห้ง % (dry basis) 
      w    คือ มวลของวัสดุเปียก (kg) 
         d    คือ มวลของวัสดุแห้ง (kg) 

 

นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยกลุ่มอ่ืน ๆ ได้ท าวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยการอบแห้ง  

เช่น จันจิรา (2545)  ได้ท าการศึกษาเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบโมดุล มีลักษณะพิเศษ คือใช้
อบแห้งผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด โดยมีระบบควบคุม
อุณหภูมิและระบบปรับอัตราการไหลของอากาศภายใน
ห้องอบแห้งให้คงที่ได้ตามต้องการ การศึกษาการอบแห้ง
เห็ดนางฟ้าโดยใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
โมดุล โดยพิจารณาที่สีความแห้งของเห็ด อุณหภูมิที่ใช้
ส าหรับการอบแห้งคือ 60 องศาเซลเซียส ใช้เวลา  
7 ชั่วโมง 

Zheng-Wei Cuiet (2549)  ได้ท าการศึกษา
การอบแห้งแบบผสมผสาน โดยใช้การอบแห้งแบบ
ไมโครเวฟ-สุญญากาศ และการอบแห้งสุญญากาศแบบ
ธรรมดา เริ่มจากการอบแห้งเห็ดหลินจือในเคร่ืองระเหย
แบบฟิล์มภายใต้สุญญากาศ น้ าในเห็ดหลินจือจะถูกท า
ใ ห้ระ เหยที่ อุณหภูมิ  60–65 องศา เซลเซียส และ
ความชื้นประมาณ 70% (มาตรฐานเปียก) แล้วน าเห็ดที่
อบแห้งจากเครื่องระเหยแบบฟิล์มภายใต้สุญญากาศไป
อบแห้งอีกครั้งโดยใช้การอบแบบไมโครเวฟ–สุญญากาศ 
จนเหลือความชื้นประมาณ 10% จากนั้นน าเห็ดหลินจือ
ไปอบแห้งด้วยวิธีการอบแห้งสุญญากาศแบบธรรมดา  
ที่อุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียสจนมีความชื้นสุดท้าย
ประมาณ 6% ผลการทดลองพบว่า เมื่อเปรียบเทียบ 
การเก็บรักษาโพลีแซคคาไรด์และกรดกาโนเดอริคใน 
เห็ดหลินจือ แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของการอบแห้งโดย
วิธีผสมผสานใกล้เคียงกับการแช่แข็งอบแห้ง และดีกว่า
การอบแห้งแบบสุญญากาศธรรมดา 

 
2. การออกแบบตัวเครื่อง 

หลักการท างานโดยภาพรวม เริ่มจากการ
เลือกใช้อุปกรณ์ตั้งเวลาประเภท Timer ในการก าหนด
ระยะเวลาในการท างานของตัวเครื่อง เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการท างานที่ตั้งไว้ วงจรจะตัดการท างาน  
โดยการตัดไฟฟ้ากระแสสลับ ที่ใช้เลี้ยงระบบการท างาน
ทั้งหมด อุปกรณ์เอาต์พุตของระบบ แบ่งเป็นสองส่วน 
ได้แก่ ส่วนของการให้ความร้อน ผ่านขดลวดความร้อน 
ที่ออกแบบให้มีการใช้ขดลวดทั้งหมด 3 ขด ส าหรับ
ด้านล่าง และด้านข้างทั้งสองข้าง เพื่อให้การกระจาย
ความร้อนทั่วถึง และครอบคลุมมากที่สุด และส่วนของ
การกระจายความร้อน โดยใช้พัดลมเป่าจากด้านบน 
เพื่อให้ความร้อนมีการหมุนเวียนภายในตู้อบ ส าหรับ
อุปกรณ์ควบคุมการท างาน ในด้านของขดลวดความร้อน 

เลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ หรือ Termostat แบบ
ดิจิทัล ส าหรับการควบคุมแบบละเอียด และแบบ 
แอนะล็อก ส าหรับการควบคุมอุณหภูมิเกินสูงสุด ส่วน
ในด้านการควบคุมการท างานของพัดลม จะท างาน
สอดคล้องกับการควบคุมระบบไฟฟ้ า  กล่ าวคือ 
เมื่อ Timer มีการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจะจ่ายไฟโดยตรง
ให้กับระบบควบคุมการท างานของพัดลมและสามารถ
ปรับระดับความเร็วของพัดลมได้ทันที และหลักการที่
กล่าวมาข้างต้น แสดงดังภาพที่ 2 

โครงสร้างของตู้อบ มีขนาดความกว้าง (a) 
เท่ากับ 80 ซม. ความยาว (b) เท่ากับ 65 ซม. และความ
สูง (c) เท่ากับ 170 ซม. รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 2 หลักการท างาน 
 

a

c

a

b

ภาพที่ 3 โครงสร้างของตู้อบลมร้อน 
 

โครงส ร้างออกแบบโดยใช้ วัสดุประเภท 
สแตนเลส ที่มีคุณสมบัติทนความร้อน มีความหนา  
3 มม. แสดงโครงสร้างมุมมองภาพรวม ดังภาพที่ 4  

 

 
ภาพที่ 4 โครงสร้างตู้อบมุมมองภาพรวม 
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ถ่ายเทไปยังพื้นผิวของวัสดุไม่ทัน ช่วงการอบแห้งอัตรา
คงที่ จะสิ้นสุดลง อัตราการอบแห้งก็จะเริ่มช้าลง 
อัตราส่วนความชื้นในวัสดุ ณ จุดนี้เรียกว่าอัตราส่วน
ความชื้นวิกฤต เลยจุดนี้ไปเรียกอีกช่วงอัตราการอบแห้ง
ช้าลง จนในที่สุดอัตราส่วนความชื้นในวัสดุจะเข้าสู่
อัตราส่วนความชื้นสมดุลนี้ไปก็จะไม่มีที่สิ้นสุด 

การถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวล
ระหว่างวัสดุกับอากาศเหมือนกับการถ่ายเทความร้อน
และการถ่ า ย เทมวลร้ อนที่ ก ระ เปาะ เปี ยกข อ ง
เทอร์โมมิเตอร์ การถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวล
จะเกิดขึ้นที่ผิวนอกของวัสดุ เท่านั้น  โดยประมาณ
ความชื้นที่ผิวของวัสดุจะมีประมาณมากเมื่อเพิ่ม
ความเร็วลมที่ไหลผ่านวัสดุ  จะท าให้ฟิล์มอากาศนิ่ง  
มีความหนาลดลงด้วย เมื่อเพิ่มอุณหภูมิการอบแห้งจะ
ท าให้ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างผิววัสดุและ
อากาศร้อนที่ไหลอย่างอิสระมีมากขึ้น เป็นผลท าให้การ
ถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลดีขึ้น เมื่อลดค่า
ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศอบแห้งได้  จะเป็นผลให้
ความแตกต่างระหว่างอัตราความชื้นที่อ่ิมตัวที่ผิววัสดุ
และอัตราส่วนความชื้นอากาศร้อนที่ไหลอย่างอิสระมี
มากขึ้น เป็นผลให้การถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเท
มวลดีขึ้น เมื่อลดค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศอบแห้ง
ได้ จะเป็นผลให้ความแตกต่างระหว่างความชื้นอ่ิมตัวที่
ผิววัสดุและอัตราความชื้นอากาศที่ไหลอย่างอิสระมีมาก
ขึ้น ท าให้เกิดการถ่ายเทมวลดีขึ้น ดังนั้นตัวแปรส าคัญ 
ที่มีผลต่อช่วงอัตราการอบแห้งให้คงที่  คือ อุณหภูมิ 
ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลมร้อน 

ในช่วงอัตราการอบแห้งลดลง ความชื้นของ
วัสดุมีค่าต่ ากว่าความชื้นวิกฤตการถ่ายเทความร้อนและ
การถ่ายเทมวลมิได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ผิววัสดุเท่านั้น แต่เกิด
ภายในเนื้อวัสดุด้วย การเคลื่อนที่ของน้ าจากภายในวัสดุ
มายังผิวช้ากว่าการพาความชื้นจากผิววัสดุไปยังอากาศ 
ท าให้อัตราการอบแห้งลดลง อัตราการระเหยน้ าจะถูก
ควบคุมโดยความต้านทานต่อการเคลื่อนที่ของโมเลกุล
ของน้ าในวัสดุ ในขณะนั้นอุณหภูมิของวัสดุมีค่าสูงขึ้น 
และสูงกว่าอุณหภูมิกระเปราะเปียก เมื่อลดค่าความชื้น
สัมพัทธ์ของอากาศอบแห้ง จะเป็นผลให้เกิดความ
แตกต่างระหว่างอัตราส่วนความชื้นเพิ่มขึ้น และมีผลให้
ค่าสัมประสิทธิ การแพร่ความชื้นเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นเมื่อ
เพิ่มอุณหภูมิหรือลดความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศแล้ว จะ
เป็นผลให้การถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลดีขึ้น 

ความชื้นสมดุลของวัสดุมีความส าคัญต่อ
กระบวนการอบแห้ง เพราะการอบแห้งวัสดุโดยใช้
อากาศที่สภาวะคงที่ ความชื้นของวัสดุจะลดต่ าลงจนถึง
จุด ๆ หนึ่งซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงในขณะนั้นความชื้นในวัสดุ
มีความดันไอเท่ากับความดันไอของบรรยากาศที่อยู ่
รอบ ๆ และอุณหภูมิของวัสดุก็เท่ากับอุณหภูมิของ
อากาศรอบ  ๆ ด้ วย  ซึ่ ง เรี ยกว่ า  ความชื้ นสมดุล  
ค่าความชื้นสมดุลขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุ อุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ 

ปริมาณไอน้ าที่มีอยู่ในอากาศ เมื่อน้ าได้รับ
ความร้อนน้ าจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอ
เรียกว่า การระเหย ซึ่งความร้อนที่ใช้ในกระบวนการท า
ให้น้ าระเหยกลายเป็นไอเรียกว่า ความร้อนแฝง เมื่อ
อากาศเย็นลงไอน้ าจะเริ่มกลั่นตัวเป็นละออง ดังนั้น 
อุณหภูมิจึ ง เป็นตัวก าหนดปริมาณไอน้ า ในอากาศ 
อากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะรับไอน้ าได้มากกว่าอากาศที่มี
อุณหภูมิต่ า ถ้าอากาศไม่สามารถรับไอน้ าได้เรียกว่า  
ไอน้ าอ่ิมตัว 

ในด้านมาตรฐานความชื้นที่เป็นตัวแปรส าคัญ
ส าหรับการอบแห้ง สมชาติ โสภณรณฤทธิ์  (2537)  
กล่าวว่า ความชื้นเป็นตัวบอกปริมาณของน้ าที่มีอยู่ใน
วัสดุ เมื่อเทียบกับ  มวลของวัสดุที่ชิ้นหรือวัสดุแห้ง  
การบอกความชื้นในวัสดุมี  2 แบบ คือ ความชื้น
มาตรฐานเปียกซึ่งเป็นสัดส่วนระหว่างน้ าหนักของน้ า
และน้ าหนักรวมของวัสดุหาได้จากสมการที่ (1) ส่วน
ความชื้นมาตรฐานแห้งของวัสดุหาได้จากสมการที่ (2) 

 
1) ความชื้นมาตรฐานเปียก 
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                     (1) 
 

 2) ความชื้นมาตรฐานแห้ง 
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                    (2) 
 

เมื่อ wM   คือ ความชื้นมาตรฐานเปยีก % (wet basis) 
      dM  คือ ความชื้นมาตรฐานแห้ง % (dry basis) 
      w    คือ มวลของวัสดุเปียก (kg) 
         d    คือ มวลของวัสดุแห้ง (kg) 

 

นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยกลุ่มอ่ืน ๆ ได้ท าวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยการอบแห้ง  

เช่น จันจิรา (2545)  ได้ท าการศึกษาเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบโมดุล มีลักษณะพิเศษ คือใช้
อบแห้งผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด โดยมีระบบควบคุม
อุณหภูมิและระบบปรับอัตราการไหลของอากาศภายใน
ห้องอบแห้งให้คงที่ได้ตามต้องการ การศึกษาการอบแห้ง
เห็ดนางฟ้าโดยใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
โมดุล โดยพิจารณาที่สีความแห้งของเห็ด อุณหภูมิที่ใช้
ส าหรับการอบแห้งคือ 60 องศาเซลเซียส ใช้เวลา  
7 ชั่วโมง 

Zheng-Wei Cuiet (2549)  ได้ท าการศึกษา
การอบแห้งแบบผสมผสาน โดยใช้การอบแห้งแบบ
ไมโครเวฟ-สุญญากาศ และการอบแห้งสุญญากาศแบบ
ธรรมดา เริ่มจากการอบแห้งเห็ดหลินจือในเคร่ืองระเหย
แบบฟิล์มภายใต้สุญญากาศ น้ าในเห็ดหลินจือจะถูกท า
ใ ห้ระ เหยที่ อุณหภูมิ  60–65 องศา เซลเซียส และ
ความชื้นประมาณ 70% (มาตรฐานเปียก) แล้วน าเห็ดที่
อบแห้งจากเครื่องระเหยแบบฟิล์มภายใต้สุญญากาศไป
อบแห้งอีกครั้งโดยใช้การอบแบบไมโครเวฟ–สุญญากาศ 
จนเหลือความชื้นประมาณ 10% จากนั้นน าเห็ดหลินจือ
ไปอบแห้งด้วยวิธีการอบแห้งสุญญากาศแบบธรรมดา  
ที่อุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียสจนมีความชื้นสุดท้าย
ประมาณ 6% ผลการทดลองพบว่า เมื่อเปรียบเทียบ 
การเก็บรักษาโพลีแซคคาไรด์และกรดกาโนเดอริคใน 
เห็ดหลินจือ แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของการอบแห้งโดย
วิธีผสมผสานใกล้เคียงกับการแช่แข็งอบแห้ง และดีกว่า
การอบแห้งแบบสุญญากาศธรรมดา 

 
2. การออกแบบตัวเครื่อง 

หลักการท างานโดยภาพรวม เริ่มจากการ
เลือกใช้อุปกรณ์ต้ังเวลาประเภท Timer ในการก าหนด
ระยะเวลาในการท างานของตัวเครื่อง เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการท างานที่ตั้งไว้ วงจรจะตัดการท างาน  
โดยการตัดไฟฟ้ากระแสสลับ ที่ใช้เลี้ยงระบบการท างาน
ทั้งหมด อุปกรณ์เอาต์พุตของระบบ แบ่งเป็นสองส่วน 
ได้แก่ ส่วนของการให้ความร้อน ผ่านขดลวดความร้อน 
ที่ออกแบบให้มีการใช้ขดลวดทั้งหมด 3 ขด ส าหรับ
ด้านล่าง และด้านข้างทั้งสองข้าง เพื่อให้การกระจาย
ความร้อนทั่วถึง และครอบคลุมมากที่สุด และส่วนของ
การกระจายความร้อน โดยใช้พัดลมเป่าจากด้านบน 
เพื่อให้ความร้อนมีการหมุนเวียนภายในตู้อบ ส าหรับ
อุปกรณ์ควบคุมการท างาน ในด้านของขดลวดความร้อน 

เลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ หรือ Termostat แบบ
ดิจิทัล ส าหรับการควบคุมแบบละเอียด และแบบ 
แอนะล็อก ส าหรับการควบคุมอุณหภูมิเกินสูงสุด ส่วน
ในด้านการควบคุมการท างานของพัดลม จะท างาน
สอดคล้องกับการควบคุมระบบไฟฟ้ า  กล่ าวคือ 
เมื่อ Timer มีการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจะจ่ายไฟโดยตรง
ให้กับระบบควบคุมการท างานของพัดลมและสามารถ
ปรับระดับความเร็วของพัดลมได้ทันที และหลักการที่
กล่าวมาข้างต้น แสดงดังภาพที่ 2 

โครงสร้างของตู้อบ มีขนาดความกว้าง (a) 
เท่ากับ 80 ซม. ความยาว (b) เท่ากับ 65 ซม. และความ
สูง (c) เท่ากับ 170 ซม. รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 3 

 
             

                           

                    

           

                     

               220 V 50 Hz
AC

ภาพที่ 2 หลักการท างาน 
 

a

c

a

b

ภาพที่ 3 โครงสร้างของตู้อบลมร้อน 
 

โครงสร้ า งออกแบบโดยใช้ วัสดุประเภท 
สแตนเลส ที่มีคุณสมบัติทนความร้อน มีความหนา  
3 มม. แสดงโครงสร้างมุมมองภาพรวม ดังภาพที่ 4  

 

 
ภาพที่ 4 โครงสร้างตู้อบมุมมองภาพรวม 
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ฝาครอบตู้อบ ใช้วัสดุประเภทสแตนเลส แบบ
ผิวเรียบ หนา 3 มม. สามารถประกอบเข้ากับตู้ได้อย่าง
พอด ีแสดงการออกแบบดังภาพที่ 5 

 
 

       
ก) ด้านหนา้     ข) มุมมองภาพรวม 

ภาพที่ 5 ฝาครอบตู้อบ 
 

ประตูส าหรับการเปิด ปิด ตู้อบ มีการออกแบบ
โดยใช้วัสดุประเภทสแตนเลส  ร่วมกันกับกระจก 
ทนความร้อน เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถสังเกตการท างาน
ของตู้และผลผลิตที่อยู่ ในตู้ ได้  ลักษณะของประตู   
เปิด-ปิดที่ออกแบบ แสดงดังภาพที่ 6 

 
 

     
       ก)  ด้านหนา้               ข) มุมมองภาพรวม 

ภาพที่ 6 การออกแบบประตูส าหรับเปิด-ปิดตู้อบ 
 

ตะแกรงส าหรับใส่วัสดุอบในตู้ ออกแบบให้มีรู
ส าหรับระบายอากาศ ที่ช่วยส่งผลให้อากาศร้อนมีการ
หมุนเวียนภายในตู้ได้อย่างทั่วถึงนั่นเอง ลักษณะของ
ตะแกรง แสดงดังภาพที่ 7 

 
 

 
      ก)  ด้านบน                   ข) มุมมองภาพรวม 

ภาพที่ 7 ลักษณะของตะแกรง 
 

  
         ก)  ด้านข้าง (ข) มุมมองภาพรวม 

ภาพที่ 8 การออกแบบฝาปิดด้านบน 
 

 
 

   
      ก)  ด้านหนา้              ข) มุมมองภาพรวม 

ภาพที่ 9 การวางส่วนประกอบเข้าด้วยกัน 
 

ฝาครอบด้านบน เลือกใช้วัสดุประเภทเดียวกัน 
มีลักษณะโครงสร้างแสดงดังภาพที่  8 และเมื่อน า
ส่วนประกอบแต่ละส่วนที่ได้ออกแบบไว้ข้างต้น มาวาง
รวมกัน เพื่อตรวจสอบขนาดและโครงสร้างที่ได้ออกแบบ 
(ภาพที่9) เพื่อน าไปสร้างเป็นชิ้นงานจริง  
 
3. การประกอบตัวเครื่อง 
 การประกอบตัวเครื่อง หลังจากที่ได้ท าการ
ออกแบบ เ ส ร็ จ สิ้ น  จึ ง ไ ด้ ด า เ นิ น ก า รส ร้ า งตาม
กระบวนการที่ออกแบบ ค านึงถึงความปลอดภัยทาง
ไฟฟ้า ความถูกต้องทางหลักวิศวกรรม ลักษณะของตู้อบ
ที่สร้างเสร็จ แสดงดังภาพที่ 10 

   
      ก)  ด้านหนา้              ข) มุมมองภาพรวม 

ภาพที่ 10 การวางสว่นประกอบเข้าด้วยกัน 
 

4. การทดสอบการท างาน 
การทดสอบการท างานของตัวเครื่องโดย

ภาพรวม ที่มีการท างานร่วมกันของอุปกรณ์ในระบบ
อย่างสัมพันธ์กัน (พิจารณาภาพที่ 11) โดยเริ่มจากการ
เปิดสวิตช์ควบคุมหลัก (หมายเลข1) สวิตช์ควบคุมพัดลม 
(หมายเลข 2) สวิตช์ควบคุมการตั้งเวลา (หมายเลข 3) 
จากนั้นท าการตั้งค่าอุณหภูมิของตัวควบคุมอุณหภูมิหลกั 
(หมายเลข 5) ให้อยู่ที่ระดับสูงกว่าอุณหภูมิที่ต้องการ
เล็กน้อย เช่นต้องการจ ากัดอุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส 
ควรตั้งค่าไว้ที่ประมาณ 75 องศาเซลเซียส เป็นต้น 
จากนั้น ท าการปรับตั้งค่าอุณหภูมิ  ของตัวควบคุม
อุณหภูมิรอง (หมายเลข 6) โดยตั้งค่าให้พอดีกับอุณหภูมิ
ที่ต้องการ และต่ ากว่า  ค่าอุณหภูมิของตัวควบคุม
อุณหภูมิหลัก เสร็จแล้วท าการตั้งค่าความเร็วของพัดลม
กระจายอากาศ (หมายเลข 8) เพื่อก าหนดความแรงของ
พัดลม ส าหรับกระจายความร้อน เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า 
ทั้งหมดแล้ว จึงท าการตั้งค่าเวลาการท างานที่ตัวตั้งเวลา
การท างาน (หมายเลข 7) ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า
การท างานของตู้อบลมร้อน ผลการทดสอบพบว่า
ตัวเครื่องมีการท างานที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบและ
ถูกต้องตามหลักการที่ ได้ออกแบบไว้ทุกประการ  
แสดงดังภาพที่ 11   

 

6)                     5)                      
1)                 

2)                  
3)                        

4)             
8)                     

9)                     
7)                     

ภาพที่ 11 ส่วนควบคุมการท างาน 
 
5. การมีส่วนร่วมของชุมชน 

กระบวนการท่ีเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน กรณี
ของสุขประเสริฐฟาร์มเห็ด ที่มีความจ าเป็นต่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ในขั้นต้นทางผู้น าในชุมชนได้เข้ามามี
บทบาทในการร่วมก าหนดเงื่อนไขและองค์ประกอบที่
ส าคัญในการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อการแก้ปัญหา 
และในขั้นตอนหลังจากที่พัฒนานวัตกรรมเสร็จสิ้น  

การมีส่วนร่วมของชุมชน จะเกิดข้ึนในรูปแบบของการ
น านวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการแปรรูป
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ห็ ด  ก ร ณี ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง ก า ร แ ป ร รู ป 
เห็ดหลินจือด้วยวิธีการอบแห้ง  เพื่อบรรจุลงในถุง
ออกจ าหน่ายมีกระบวนการหลังจากที่เกษตรกร ท าการ
เพาะเลี้ยงเห็ดจนสมบูรณ์และท าการเก็บเก่ียวดังนี้ 

1. ท าการชะล้างท าความสะอาดเห็ด แล้วผึ่ง
ตากอากาศไว้สักพัก 

2. ท าการห่ันเห็ดหลินจือเป็นชิ้นบาง ๆ แสดง
ดังภาพที่12 

 

 
ภาพที่ 12 การห่ันเห็ดหลินจือ 

 

3. จัดเรียงเห็ดหลินจือ ลงในตะแกรงส าหรับใส่
เข้าเตาอบ ดังภาพที่ 13 

 

 
ภาพที่ 13 การจัดเรียงเห็ดหลินจือเข้าเตาอบ 

 
 4. ท าการศึกษารูปแบบการอบที่เหมาะสมและ
บันทึกผลโดยการสอนให้เกษตรกรสามารถใช้นวัตกรรม
ที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อท าการศึกษาและทดสอบรูปแบบการ
อบแห้งเห็ดหลินจือที่ เหมาะสมที่สุด และบันทึกผล  
เพื่อท าการวิเคราะห์ร่วมกันกับนักวิจัย 
 องค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ทีมนักวิจัย และประชากรในชุมชนจะส่งให้เกิดความ
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ฝาครอบตู้อบ ใช้วัสดุประเภทสแตนเลส แบบ
ผิวเรียบ หนา 3 มม. สามารถประกอบเข้ากับตู้ได้อย่าง
พอด ีแสดงการออกแบบดังภาพที่ 5 

 
 

       
ก) ด้านหนา้     ข) มุมมองภาพรวม 

ภาพที่ 5 ฝาครอบตู้อบ 
 

ประตูส าหรับการเปิด ปิด ตู้อบ มีการออกแบบ
โดยใช้วัสดุประเภทสแตนเลส  ร่วมกันกับกระจก 
ทนความร้อน เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถสังเกตการท างาน
ของตู้และผลผลิตที่อยู่ ในตู้ ได้  ลักษณะของประตู   
เปิด-ปิดที่ออกแบบ แสดงดังภาพที่ 6 

 
 

     
       ก)  ด้านหนา้               ข) มุมมองภาพรวม 

ภาพที่ 6 การออกแบบประตูส าหรับเปิด-ปิดตู้อบ 
 

ตะแกรงส าหรับใส่วัสดุอบในตู้ ออกแบบให้มีรู
ส าหรับระบายอากาศ ที่ช่วยส่งผลให้อากาศร้อนมีการ
หมุนเวียนภายในตู้ได้อย่างทั่วถึงนั่นเอง ลักษณะของ
ตะแกรง แสดงดังภาพที่ 7 

 
 

 
      ก)  ด้านบน                   ข) มุมมองภาพรวม 

ภาพที่ 7 ลักษณะของตะแกรง 
 

  
         ก)  ด้านข้าง (ข) มุมมองภาพรวม 

ภาพที่ 8 การออกแบบฝาปิดด้านบน 
 

 
 

   
      ก)  ด้านหนา้              ข) มุมมองภาพรวม 

ภาพที่ 9 การวางส่วนประกอบเข้าด้วยกัน 
 

ฝาครอบด้านบน เลือกใช้วัสดุประเภทเดียวกัน 
มีลักษณะโครงสร้างแสดงดังภาพที่  8 และเมื่อน า
ส่วนประกอบแต่ละส่วนที่ได้ออกแบบไว้ข้างต้น มาวาง
รวมกัน เพื่อตรวจสอบขนาดและโครงสร้างที่ได้ออกแบบ 
(ภาพที่9) เพื่อน าไปสร้างเป็นชิ้นงานจริง  
 
3. การประกอบตัวเครื่อง 
 การประกอบตัวเครื่อง หลังจากที่ได้ท าการ
ออกแบบ เ ส ร็ จ สิ้ น  จึ ง ไ ด้ ด า เ นิ น ก า รส ร้ า งตาม
กระบวนการที่ออกแบบ ค านึงถึงความปลอดภัยทาง
ไฟฟ้า ความถูกต้องทางหลักวิศวกรรม ลักษณะของตู้อบ
ที่สร้างเสร็จ แสดงดังภาพที่ 10 

   
      ก)  ด้านหนา้              ข) มุมมองภาพรวม 

ภาพที่ 10 การวางสว่นประกอบเข้าด้วยกัน 
 

4. การทดสอบการท างาน 
การทดสอบการท างานของตัวเครื่องโดย

ภาพรวม ที่มีการท างานร่วมกันของอุปกรณ์ในระบบ
อย่างสัมพันธ์กัน (พิจารณาภาพที่ 11) โดยเริ่มจากการ
เปิดสวิตช์ควบคุมหลัก (หมายเลข1) สวิตช์ควบคุมพัดลม 
(หมายเลข 2) สวิตช์ควบคุมการต้ังเวลา (หมายเลข 3) 
จากนั้นท าการตั้งค่าอุณหภูมิของตัวควบคุมอุณหภูมิหลกั 
(หมายเลข 5) ให้อยู่ที่ระดับสูงกว่าอุณหภูมิที่ต้องการ
เล็กน้อย เช่นต้องการจ ากัดอุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส 
ควรตั้งค่าไว้ที่ประมาณ 75 องศาเซลเซียส เป็นต้น 
จากนั้น  ท าการปรับตั้งค่าอุณหภูมิ  ของตัวควบคุม
อุณหภูมิรอง (หมายเลข 6) โดยตั้งค่าให้พอดีกับอุณหภูมิ
ที่ต้องการ และต่ ากว่า  ค่าอุณหภูมิของตัวควบคุม
อุณหภูมิหลัก เสร็จแล้วท าการตั้งค่าความเร็วของพัดลม
กระจายอากาศ (หมายเลข 8) เพื่อก าหนดความแรงของ
พัดลม ส าหรับกระจายความร้อน เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า 
ทั้งหมดแล้ว จึงท าการตั้งค่าเวลาการท างานที่ตัวตั้งเวลา
การท างาน (หมายเลข 7) ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า
การท างานของตู้อบลมร้อน ผลการทดสอบพบว่า
ตัวเครื่องมีการท างานที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบและ
ถูกต้องตามหลักการที่ ได้ออกแบบไว้ทุกประการ  
แสดงดังภาพที่ 11   

 

6)                     5)                      
1)                 

2)                  
3)                        

4)             
8)                     

9)                     
7)                     

ภาพที่ 11 ส่วนควบคุมการท างาน 
 
5. การมีส่วนร่วมของชุมชน 

กระบวนการที่เข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน กรณี
ของสุขประเสริฐฟาร์มเห็ด ที่มีความจ าเป็นต่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ในขั้นต้นทางผู้น าในชุมชนได้เข้ามามี
บทบาทในการร่วมก าหนดเงื่อนไขและองค์ประกอบที่
ส าคัญในการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อการแก้ปัญหา 
และในขั้นตอนหลังจากที่พัฒนานวัตกรรมเสร็จสิ้น  

การมีส่วนร่วมของชุมชน จะเกิดขึ้นในรูปแบบของการ
น านวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการแปรรูป
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ห็ ด  ก ร ณี ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง ก า ร แ ป ร รู ป 
เห็ดหลินจือด้วยวิธีการอบแห้ง  เพื่อบรรจุลงในถุง
ออกจ าหน่ายมีกระบวนการหลังจากท่ีเกษตรกร ท าการ
เพาะเลี้ยงเห็ดจนสมบูรณ์และท าการเก็บเก่ียวดังนี้ 

1. ท าการชะล้างท าความสะอาดเห็ด แล้วผึ่ง
ตากอากาศไว้สักพัก 

2. ท าการห่ันเห็ดหลินจือเป็นชิ้นบาง ๆ แสดง
ดังภาพที่12 

 

 
ภาพที่ 12 การห่ันเห็ดหลินจือ 

 

3. จัดเรียงเห็ดหลินจือ ลงในตะแกรงส าหรับใส่
เข้าเตาอบ ดังภาพที่ 13 

 

 
ภาพที่ 13 การจัดเรียงเห็ดหลินจือเข้าเตาอบ 

 
 4. ท าการศึกษารูปแบบการอบที่เหมาะสมและ
บันทึกผลโดยการสอนให้เกษตรกรสามารถใช้นวัตกรรม
ที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อท าการศึกษาและทดสอบรูปแบบการ
อบแห้งเห็ดหลินจือที่ เหมาะสมที่สุด และบันทึกผล  
เพื่อท าการวิเคราะห์ร่วมกันกับนักวิจัย 
 องค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ทีมนักวิจัย และประชากรในชุมชนจะส่งให้เกิดความ



RMUTL Journal Socially of Engaged Sholarship
Vol. 1 No. 1 January - June 2016

RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol. 2 No. 2 July - December 201848 วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม  2561 49

คงทนทางการเรียนรู้ และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา 
แปรเปลี่ยนเป็นความเข้มแข็งของชุมชนที่สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ต่อไป 
 
ผลการด าเนินงาน 
1. ผลการศึกษาอุณหภูมิของการอบแห้ง 

การทดสอบการท างานของตู้อบแห้งที่ก าหนด
อุณหภูมิอยู่ในช่วง 40 ถึง 90 องศาเซลเซียส ที่ระดับ
ความเร็วของพัดลมปานกลาง (หมุนไว้ที่จุดกึ่งกลาง) 
พบว่าในแต่ละค่าของอุณหภูมิที่ก าหนด ใช้ระยะเวลาใน
การปรับอุณหภูมิ อยู่ในช่วงเวลา 18 – 22 นาที อุณหภูมิ
ภายในตู้จึงจะสามารถท าให้มีค่าเท่ากับระดับอุณหภูมิ
ที่ตั้งไว้ได้  แสดงดังภาพที่ 14 

จากนั้นท าการทดสอบอุณหภูมิในการท างาน
ของตู้อบ ที่มีการก าหนดความเร็วของพัดลมที่  ระดับ
สูงสุด และท าการตั้งค่าอุณหภูมิก าหนดตั้งแต่ 40 องศา
เซลเซียส ถึง 90 องศาเซลเซียส พบว่าระยะเวลาในการ
ท าอุณหภูมิให้มีค่าเท่ากับที่ก าหนด ใช้ระยะเวลานานขึ้น 
ตั้ ง แต่  21 – 29 นาที  สู งกว่ า เ งื่ อนไขแรกที่ มี การ 
ก าหนดระดับความเร็วของพัดลมไว้ที่ระดับปานกลาง 
ดังภาพที่ 15 

ภาพที่ 16 แสดงผลการทดสอบวัดอุณหภูมิของ
ถาดแต่ละชั้น โดยที่ถาดที่ 1 หมายถึงถาดที่อยู่ชั้นบนสุด 
ใกล้กับพัดลมกระจายความร้อนและถัดมาในถาด 
ชั้นต่าง ๆ จนถึงชั้นล่างสุดคือชั้นที่ 10 ก าหนดอุณหภูมิ
ทดสอบที่ระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ 40 องศาเซลเซียส ถึง  
90 องศา เซลเซียส  ที่ เ วลา  30 นาทีขึ้ น ไป  พบว่า 
ค่าอุณหภูมิที่ถาดแต่ละชั้น  มีค่าแตกต่างกัน เพียง
เล็กน้อย จากที่ก าหนดไว้จากแผงหน้าปัดของตัวเครื่อง 
โดยที่ถาดในชั้นที่ 1 จะมีค่าอุณหภูมิสูงสุดและค่อย ๆ 
ลดอุณหภูมิลงมา ตามระดับของชั้นอ่ืน ๆ จนถึงชั้น
ล่างสุด  

ภาพที่  17 แสดงร้อยละของค่าความชื้น
มาตรฐานเปียก ของการอบแห้งเห็ดที่ระดับอุณหภูมิ 
ต่าง ๆ ตั้งแต่ 40 ถึง 70 องศาเซลเซียส ของปริมาณเห็ด
ที่ทดสอบ 100 กรัม พบว่าค่าความชื้นมีค่าลดลงอย่าง
ต่อเนื่องแปรผันตรงกับเวลาที่เพิ่มขึ้น โดยอุณหภูมิที่
เหมาะสมส าหรับการอบแห้งเห็ดเพื่อให้เกิดความชื้นที่
ระดับ 16% คืออุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส ที่เวลา 
6.5 ชั่วโมง 

ภาพที่ 18 แสดงผลการทดสอบการวางปรมิาณ
เ ห็ดที่ ขนาดน้ าหนั กรวม  ตั้ ง แต่  1  กิ โ ลกรั ม  ถึ ง  
1.5 กิโลกรัม บนถาดในชั้นที่ 1 ที่อุณหภูมิคงที่ 70 องศา
เซลเซียส เพื่อศึกษาระดับความชื้นมาตรฐานเปียกของ
ปริมาณเห็ดที่น้ าหนักแตกต่างกัน ผลการทดสอบ พบว่า 
ปริมาณเห็ดที่จัดวางบนถาดตะแกรงส าหรับอบที่ขนาด 
1 กิโลกรัม จะท าให้ค่าความชื้นมาตรฐานเปียกมีค่า
ลดลงได้มากที่สุด  

ภาพที่  19 แสดงปริมาณน้ าหนักต่อเวลา 
ที่ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 – 6 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิการอบแห้ง
เท่ากับ 70 องศาเซลเซียส ผลการทดสอบพบว่า ปริมาณ
น้ าหนักของเห็ดที่ใช้อบ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 75%  
ที่ช่วงเวลาการอบ 1 ชั่วโมง จนปริมาณน้ าหนักต่อเวลา 
เหลือค่าน้ าหนักที่ 25% ที่ช่วงเวลาการอบ 6 ชั่วโมง 

 

 
ภาพที่ 14 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่อเวลาที่ความเร็ว

พัดลมปานกลาง 
 

 
ภาพที่ 15 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่อเวลาที่ความเร็ว

พัดลมสูงสุด 

 
ภาพที่ 16 ค่าอุณหภูมิที่ถาดแต่ละชัน้ 

 

 
ภาพที่ 17 อุณหภูมิของการอบที่ส่งผลต่อค่าความชื้น 

 

 
ภาพที่ 18 อุณหภูมิของการอบที่ส่งผลต่อค่าความชื้น 

 

 
ภาพที่ 19 ปริมาณน้ าหนักต่อเวลาที่อุณหภูมิ 70  

องศาเซลเซียส 

2. ผลการค านวณค่าใช้จ่ายในการอบแห้ง 
ในด้านการค านวณเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นระหว่างการอบแบบดั้งเดิม (จ้างเอกชน) และ 
การอบด้วยการลงทุนสร้างเครื่องอบ โดยวิธีการอบแบบ
ปกติที่ใช้วิธีการจ้าง จะมีค่าอบกิโลกรัมละ 50 บาท  
ในการเก็บเกี่ยวเห็ดเพื่อใช้อบ จะเก็บครั้งละ 350 ก้อน 
ได้ผลผลิต 10 กิโลกรัม ดังนั้นในการอบแต่ละคร้ังจะเสีย
ค่าจ้างในการอบท่ี 500 บาท ต่อ 10 กิโลกรัม และ 
ค่าเดินทางไป-กลับ ที่ร้านอบ อยู่ที่ 500 บาทต่อครั้ง 
ดังนั้นในการอบ จึงเสียค่าใช้จ่าย 1 ,000 บาท ต่อ  
10 กิโลกรัม และในการเพาะเห็ดของโรงเรือนทั้งหมด  
มี 14,000 ก้อน คิดเป็นผลผลิต น้ าหนัก 400 กิโลกรัม 
ดังนั้นจะใช้ค่าใช้จ่ายในการอบทั้งหมด ใน 1 โรงเรือน 
เท่ากับ 40,000 บาท  และเมื่อคิดค่าใช้จ่ายในการอบ
ด้วยนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น ที่ใช้เงินลงทุนส าหรับค่าตู้อบ 
ที่  40,000 บาทรวมกับค่าใช้จ่ายในการอบทั้งหมด  
400 กิโลกรัม คิดเป็น 40 ครั้ง(ค่าไฟฟ้า 3,000 วัตต์ต่อ 
1 ชั่วโมง อบทั้งหมด 6 ชั่วโมงต่อ 10 กิโลกรัม คิดเป็น 
18 ยูนิต หรือเท่ากับ 37 บาท) เท่ากับเงิน 1,480 บาท 
รวมเป็น 41,480 บาท ดังนั้น จุดคุ้มทุนและก าไรจะอยู่ที่
การอบในครั้ง ที่ 42 เป็นต้นไป 

 
3. ผลผลิตที่ได้จากการแปรรูปเห็ดหลินจือ 

การคิดรายได้  จากการจ าหน่ายเห็ดอบแห้ง 
กรณีเห็ดหลินจือ ตามกระบวนการที่กล่าวไว้ข้างต้น และ
ผลจากการศึกษาการอบแห้งเห็ดหลินจือ ที่พบว่ามี
กระบวนการอบ 2 ขั้นตอนคือ การอบแบบรักษา
คุณภาพของเห็ด ด้วยการอบที่อุณหภูมิ 40 องศา ใน  
2 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นจึงท าการอบแห้งที่อุณหภูมิ  
70 องศาเซลเซียส อีก 4 ชั่วโมง รวมเป็น 6 ชั่วโมง 
ลักษณะของเห็ดที่ได้จากการอบแสดงดังภาพที่ 20  

ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ 
เห็ดหลินจือ ที่ ได้มาตรฐาน ทั้งในส่วนของรูปแบบ  
การก าหนดขนาด ปริมาณของการบรรจุและการก าหนด
ราคาที่เหมาะสมของวัตถุดิบ (1 ถุง : 50 กรัม : 100 
บาท) ท าให้มีมูลค่าสูงขึ้น อีกทั้งเมื่อท าการค านวณมูลค่า
ผลก าไรที่ได้จากการจ าหน่าย ที่สามารถลดต้นทุนการ
ผลิตด้านแรงงานลงได้ จึงท าให้ได้ผลก า ไรที่สูงขึ้น
กว่ า เดิมถึ งร้อยละ 50 แสดงตั วอย่ า งผลิตภัณฑ์ 
ดังภาพที่ 21 
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คงทนทางการเรียนรู้ และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา 
แปรเปลี่ยนเป็นความเข้มแข็งของชุมชนที่สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ต่อไป 
 
ผลการด าเนินงาน 
1. ผลการศึกษาอุณหภูมิของการอบแห้ง 

การทดสอบการท างานของตู้อบแห้งที่ก าหนด
อุณหภูมิอยู่ในช่วง 40 ถึง 90 องศาเซลเซียส ที่ระดับ
ความเร็วของพัดลมปานกลาง (หมุนไว้ที่จุดกึ่งกลาง) 
พบว่าในแต่ละค่าของอุณหภูมิที่ก าหนด ใช้ระยะเวลาใน
การปรับอุณหภูมิ อยู่ในช่วงเวลา 18 – 22 นาที อุณหภูมิ
ภายในตู้จึงจะสามารถท าให้มีค่าเท่ากับระดับอุณหภูมิ
ที่ตั้งไว้ได้  แสดงดังภาพที่ 14 

จากนั้นท าการทดสอบอุณหภูมิในการท างาน
ของตู้อบ ที่มีการก าหนดความเร็วของพัดลมที่  ระดับ
สูงสุด และท าการตั้งค่าอุณหภูมิก าหนดตั้งแต่ 40 องศา
เซลเซียส ถึง 90 องศาเซลเซียส พบว่าระยะเวลาในการ
ท าอุณหภูมิให้มีค่าเท่ากับที่ก าหนด ใช้ระยะเวลานานขึ้น 
ตั้ ง แต่  21 – 29 นาที  สู งกว่ า เ งื่ อนไขแรกที่ มี การ 
ก าหนดระดับความเร็วของพัดลมไว้ที่ระดับปานกลาง 
ดังภาพที่ 15 

ภาพที่ 16 แสดงผลการทดสอบวัดอุณหภูมิของ
ถาดแต่ละชั้น โดยที่ถาดที่ 1 หมายถึงถาดที่อยู่ชั้นบนสุด 
ใกล้ กับพัดลมกระจายความร้อนและถัดมาในถาด 
ชั้นต่าง ๆ จนถึงชั้นล่างสุดคือชั้นที่ 10 ก าหนดอุณหภูมิ
ทดสอบที่ระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ 40 องศาเซลเซียส ถึง  
90 องศา เซลเ ซียส  ที่ เ วลา  30 นาทีขึ้ น ไป  พบว่า 
ค่าอุณหภูมิที่ถาดแต่ละชั้น  มีค่าแตกต่างกัน เพียง
เล็กน้อย จากที่ก าหนดไว้จากแผงหน้าปัดของตัวเครื่อง 
โดยที่ถาดในชั้นที่ 1 จะมีค่าอุณหภูมิสูงสุดและค่อย ๆ 
ลดอุณหภูมิลงมา ตามระดับของชั้นอ่ืน ๆ จนถึงชั้น
ล่างสุด  

ภาพที่  17 แสดงร้อยละของค่าความชื้น
มาตรฐานเปียก ของการอบแห้งเห็ดที่ระดับอุณหภูมิ 
ต่าง ๆ ตั้งแต่ 40 ถึง 70 องศาเซลเซียส ของปริมาณเห็ด
ที่ทดสอบ 100 กรัม พบว่าค่าความชื้นมีค่าลดลงอย่าง
ต่อเนื่องแปรผันตรงกับเวลาที่เพิ่มขึ้น โดยอุณหภูมิที่
เหมาะสมส าหรับการอบแห้งเห็ดเพื่อให้เกิดความชื้นที่
ระดับ 16% คืออุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส ที่เวลา 
6.5 ชั่วโมง 

ภาพที่ 18 แสดงผลการทดสอบการวางปรมิาณ
เ ห็ดที่ ขนาดน้ าหนั กรวม  ตั้ ง แต่  1  กิ โ ลกรั ม  ถึ ง  
1.5 กิโลกรัม บนถาดในชั้นที่ 1 ที่อุณหภูมิคงที่ 70 องศา
เซลเซียส เพื่อศึกษาระดับความชื้นมาตรฐานเปียกของ
ปริมาณเห็ดที่น้ าหนักแตกต่างกัน ผลการทดสอบ พบว่า 
ปริมาณเห็ดที่จัดวางบนถาดตะแกรงส าหรับอบที่ขนาด 
1 กิโลกรัม จะท าให้ค่าความชื้นมาตรฐานเปียกมีค่า
ลดลงได้มากที่สุด  

ภาพที่  19 แสดงปริมาณน้ าหนักต่อเวลา 
ที่ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 – 6 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิการอบแห้ง
เท่ากับ 70 องศาเซลเซียส ผลการทดสอบพบว่า ปริมาณ
น้ าหนักของเห็ดที่ใช้อบ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 75%  
ที่ช่วงเวลาการอบ 1 ชั่วโมง จนปริมาณน้ าหนักต่อเวลา 
เหลือค่าน้ าหนักที่ 25% ที่ช่วงเวลาการอบ 6 ชั่วโมง 

 

 
ภาพที่ 14 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่อเวลาที่ความเร็ว

พัดลมปานกลาง 
 

 
ภาพที่ 15 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่อเวลาที่ความเร็ว

พัดลมสูงสุด 

 
ภาพที่ 16 ค่าอุณหภูมิที่ถาดแต่ละชัน้ 

 

 
ภาพที่ 17 อุณหภูมิของการอบที่ส่งผลต่อค่าความชื้น 

 

 
ภาพที่ 18 อุณหภูมิของการอบที่ส่งผลต่อค่าความชื้น 

 

 
ภาพที่ 19 ปริมาณน้ าหนักต่อเวลาที่อุณหภูมิ 70  

องศาเซลเซียส 

2. ผลการค านวณค่าใช้จ่ายในการอบแห้ง 
ในด้านการค านวณเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นระหว่างการอบแบบดั้งเดิม (จ้างเอกชน) และ 
การอบด้วยการลงทุนสร้างเครื่องอบ โดยวิธีการอบแบบ
ปกติที่ใช้วิธีการจ้าง จะมีค่าอบกิโลกรัมละ 50 บาท  
ในการเก็บเก่ียวเห็ดเพื่อใช้อบ จะเก็บครั้งละ 350 ก้อน 
ได้ผลผลิต 10 กิโลกรัม ดังนั้นในการอบแต่ละคร้ังจะเสีย
ค่าจ้างในการอบที่  500 บาท ต่อ 10 กิโลกรัม และ 
ค่าเดินทางไป-กลับ ที่ร้านอบ อยู่ที่ 500 บาทต่อครั้ง 
ดังนั้นในการอบ จึงเสียค่าใช้จ่าย 1 ,000 บาท ต่อ  
10 กิโลกรัม และในการเพาะเห็ดของโรงเรือนท้ังหมด  
มี 14,000 ก้อน คิดเป็นผลผลิต น้ าหนัก 400 กิโลกรัม 
ดังนั้นจะใช้ค่าใช้จ่ายในการอบทั้งหมด ใน 1 โรงเรือน 
เท่ากับ 40,000 บาท  และเมื่อคิดค่าใช้จ่ายในการอบ
ด้วยนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น ที่ใช้เงินลงทุนส าหรับค่าตู้อบ 
ที่  40,000 บาทรวมกับค่าใช้จ่ายในการอบท้ังหมด  
400 กิโลกรัม คิดเป็น 40 ครั้ง(ค่าไฟฟ้า 3,000 วัตต์ต่อ 
1 ชั่วโมง อบทั้งหมด 6 ชั่วโมงต่อ 10 กิโลกรัม คิดเป็น 
18 ยูนิต หรือเท่ากับ 37 บาท) เท่ากับเงิน 1,480 บาท 
รวมเป็น 41,480 บาท ดังนั้น จุดคุ้มทุนและก าไรจะอยู่ที่
การอบในครั้ง ที่ 42 เป็นต้นไป 

 
3. ผลผลิตที่ได้จากการแปรรูปเห็ดหลินจือ 

การคิดรายได้  จากการจ าหน่ายเห็ดอบแห้ง 
กรณีเห็ดหลินจือ ตามกระบวนการที่กล่าวไว้ข้างต้น และ
ผลจากการศึกษาการอบแห้งเห็ดหลินจือ ที่พบว่ามี
กระบวนการอบ 2 ขั้นตอนคือ การอบแบบรักษา
คุณภาพของเห็ด ด้วยการอบที่อุณหภูมิ 40 องศา ใน  
2 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นจึงท าการอบแห้งที่อุณหภูมิ  
70 องศาเซลเซียส อีก 4 ชั่วโมง รวมเป็น 6 ชั่วโมง 
ลักษณะของเห็ดที่ได้จากการอบแสดงดังภาพที่ 20  

ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ 
เห็ดหลินจือ ที่ ได้มาตรฐาน ทั้งในส่วนของรูปแบบ  
การก าหนดขนาด ปริมาณของการบรรจุและการก าหนด
ราคาที่เหมาะสมของวัตถุดิบ (1 ถุง : 50 กรัม : 100 
บาท) ท าให้มีมูลค่าสูงขึ้น อีกทั้งเมื่อท าการค านวณมูลค่า
ผลก าไรที่ได้จากการจ าหน่าย ที่สามารถลดต้นทุนการ
ผลิตด้านแรงงานลงได้ จึงท าให้ได้ผลก า ไรที่สูงขึ้น
กว่ า เดิมถึ งร้อยละ 50 แสดงตั วอย่ า งผลิตภัณฑ์ 
ดังภาพที่ 21 
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  ภาพที่ 20 เห็ดหลินจือที่ผ่านการอบแห้ง 
 

    

ภาพที่ 21 ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจอือบแห้ง 
 
สรุปผลการวิจัย  

งานวิจัยนี้ น าเสนอการพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด  
กรณีสุขประเสริฐฟาร์ม ด้วยการพัฒนานวัตกรรมส าหรบั 
การแปรรูปเห็ดด้วยเครื่องอบลมร้อน ใช้หลักการของ
การให้ความร้อนด้วยขดลวดความร้อนร่วมกับการ
กระจายอากาศของพัดลม ควบคุมการท างานด้วยการ 
ตั้งเวลา และอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิทั้งแบบดิจิทัลและ
แอนะล็อกที่ท างานภายใต้ เงื่อนไขการก าหนดค่า 
จากผู้ใช้งาน ผลการวิจัยที่ได้ สรุปได้ดังนี้ 

1. ตัวเครื่องสามารถก าหนดอุณหภูมิได้ตั้งแต่  
0 ถึง 100 องศาเซลเซียส แต่ในการใช้งานจริงไม่ควร
ก าหนดเกิน 90 องศาเซลเซียส การก าหนดอุณหภูมิ 
อยู่ในช่วง 40 ถึง 90 องศาเซลเซียส ที่ระดับความเร็ว
ของพัดลมปานกลาง ใช้ระยะเวลาในการปรับอุณหภูมิ  
18 – 22 นาที ในขณะที่ระดับความเร็วของพัดลมสูงสุด 
ใช้เวลา 21 – 29 นาที ใช้เวลานานกว่าระดับพัดลม 
ปานกลาง  ค่ า อุณหภูมิที่ ถาดอบทั้ ง  10 ชั้ น  มีค่ า 
อุณหภูมิ ตามที่ ก าหนด และมีความแตกต่ า งกัน 
เล็กน้อย เมื่อเทียบกันระหว่างชั้นบนสุดและล่างสุด 
อย่างยอมรับได้ 

2. ค่าความชื้นมาตรฐานเปียก ของการอบแห้ง
เห็ด ตั้งแต่ 40 ถึง 70 องศาเซลเซียส ของปริมาณเห็ดที่
ทดสอบ 100 กรัม พบว่าค่าความชื้นมีค่าลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง แปรผันตรงกับเวลาที่เพิ่มขึ้น โดยอุณหภูมิที่
เหมาะสมคืออุณหภูมิที่  70 องศาเซลเซียส ที่ เวลา  
6 ชั่ ว โมง ในขณะที่ปริมาณการวางเห็ดเพื่ ออบ ที่
เหมาะสม อยู่ที่ชั้นละ 1 กิโลกรัม รวมทั้งหมด 10 ชั้น 
คิดเป็น 10 กิโลกรัมต่อการอบ 1 ครั้ง  และปริมาณ
น้ าหนักต่อเวลา พบว่าปริมาณน้ าหนักของเห็ดที่ใช้อบ 
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้ งแต่ 75% ที่ช่วงเวลาการอบ  
1 ชั่วโมง จนปริมาณน้ าหนักต่อเวลา เหลือค่าน้ าหนักที่ 
16% ที่ช่วงเวลาการอบ 6.5 ชั่วโมง 

3. การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่าง
การอบแบบดั้งเดิม (จ้างเอกชน) และการอบด้วยการ
ลงทุนสร้างเครื่องอบ พบว่าจุดคุ้มทุนและก าไรจะอยู่ที่
การอบในรอบที่ 42 เป็นต้นไป 

4. ผลผลิตที่ได้จากการแปรรูป ได้ผลิตภัณฑ์
เห็ดหลินจืออบแห้ง ที่เป็นสินค้าภายใต้การด าเนินการ
ของสุขประเสริ ฐฟาร์มเ ห็ดร่ วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บรรจุถุงละ 50 กรัมที่ ราคา
ขายถุงละ 100 บาท เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นจากเดิม 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด กรณี
สุขประเสริฐฟาร์มเห็ด ในครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้กับงานในด้าน 
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การน าไปใช้ 

เครื่องอบแห้งลมร้อนส าหรับการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เห็ดมีการน าไปใช้ในกรณีของสุขประเสริฐ
ฟาร์มเห็ด ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาอาชีพให้กับ
เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ 

 
ข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาตู้อบครั้งนี้ เน้นหลักการของการ
สร้างความร้อนด้วยขดลวดทางไฟฟ้า อย่างไรก็ดี ในการ
วิจัยครั้งต่อไป ควรมีการน าเทคโนโลยีของแสงอาทิตยม์า
พัฒนารูปแบบการอบให้มีการประหยัดพลังงานมากข้ึน

กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
งบประมาณ โคร ง ก า รค ว าม ร่ ว มมื อ กั น ใ น ก า ร 
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับ
การน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมไปพัฒนาและ
ยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้ นที่
ภาคเหนือ 6 จังหวัด 
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ความชื้นข้าวเปลือกของชาวนา อ า เภอ 
ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์เพื่อแก้ไขปัญหา
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  ภาพที่ 20 เห็ดหลินจือที่ผ่านการอบแห้ง 
 

    

ภาพที่ 21 ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจอือบแห้ง 
 
สรุปผลการวิจัย  

งานวิจัยนี้ น าเสนอการพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด  
กรณีสุขประเสริฐฟาร์ม ด้วยการพัฒนานวัตกรรมส าหรบั 
การแปรรูปเห็ดด้วยเครื่องอบลมร้อน ใช้หลักการของ
การให้ความร้อนด้วยขดลวดความร้อนร่วมกับการ
กระจายอากาศของพัดลม ควบคุมการท างานด้วยการ 
ตั้งเวลา และอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิทั้งแบบดิจิทัลและ
แอนะล็อกที่ท างานภายใต้ เงื่อนไขการก าหนดค่า 
จากผู้ใช้งาน ผลการวิจัยที่ได้ สรุปได้ดังนี้ 

1. ตัวเครื่องสามารถก าหนดอุณหภูมิได้ตั้งแต่  
0 ถึง 100 องศาเซลเซียส แต่ในการใช้งานจริงไม่ควร
ก าหนดเกิน 90 องศาเซลเซียส การก าหนดอุณหภูมิ 
อยู่ในช่วง 40 ถึง 90 องศาเซลเซียส ที่ระดับความเร็ว
ของพัดลมปานกลาง ใช้ระยะเวลาในการปรับอุณหภูมิ  
18 – 22 นาที ในขณะที่ระดับความเร็วของพัดลมสูงสุด 
ใช้เวลา 21 – 29 นาที ใช้เวลานานกว่าระดับพัดลม 
ปานกลาง  ค่ า อุณหภูมิที่ ถาดอบทั้ ง  10 ชั้ น  มีค่ า 
อุณหภูมิ ตามที่ ก าหนด และมีความแตกต่ า งกัน 
เล็กน้อย เมื่อเทียบกันระหว่างชั้นบนสุดและล่างสุด 
อย่างยอมรับได้ 

2. ค่าความชื้นมาตรฐานเปียก ของการอบแห้ง
เห็ด ตั้งแต่ 40 ถึง 70 องศาเซลเซียส ของปริมาณเห็ดที่
ทดสอบ 100 กรัม พบว่าค่าความชื้นมีค่าลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง แปรผันตรงกับเวลาที่เพิ่มขึ้น โดยอุณหภูมิที่
เหมาะสมคืออุณหภูมิที่  70 องศาเซลเซียส ที่ เวลา  
6 ชั่ ว โมง ในขณะที่ปริมาณการวางเห็ดเพื่ ออบ ที่
เหมาะสม อยู่ที่ชั้นละ 1 กิโลกรัม รวมทั้งหมด 10 ชั้น 
คิดเป็น 10 กิโลกรัมต่อการอบ 1 ครั้ง  และปริมาณ
น้ าหนักต่อเวลา พบว่าปริมาณน้ าหนักของเห็ดที่ใช้อบ 
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้ งแต่ 75% ที่ช่วงเวลาการอบ  
1 ชั่วโมง จนปริมาณน้ าหนักต่อเวลา เหลือค่าน้ าหนักที่ 
16% ที่ช่วงเวลาการอบ 6.5 ชั่วโมง 

3. การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่าง
การอบแบบดั้งเดิม (จ้างเอกชน) และการอบด้วยการ
ลงทุนสร้างเครื่องอบ พบว่าจุดคุ้มทุนและก าไรจะอยู่ที่
การอบในรอบที่ 42 เป็นต้นไป 

4. ผลผลิตที่ได้จากการแปรรูป ได้ผลิตภัณฑ์
เห็ดหลินจืออบแห้ง ที่เป็นสินค้าภายใต้การด าเนินการ
ของสุขประเสริ ฐฟาร์มเ ห็ดร่ วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บรรจุถุงละ 50 กรัมที่ ราคา
ขายถุงละ 100 บาท เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นจากเดิม 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด กรณี
สุขประเสริฐฟาร์มเห็ด ในครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้กับงานในด้าน 
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การน าไปใช้ 

เครื่องอบแห้งลมร้อนส าหรับการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เห็ดมีการน าไปใช้ในกรณีของสุขประเสริฐ
ฟาร์มเห็ด ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาอาชีพให้กับ
เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ 
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การศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์จากมะไฟจีนของกลุ่มแปรรูปมะไฟจีน 
ต าบลท่าน้าว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์จากมะไฟจีนของกลุ่มแปรรูปมะไฟจีนต าบลท่าน้าว อ าเภอ  
ภูเพียง จังหวัดน่านในการวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์จากมะไฟจีนของกลุ่ม
แปรรูปมะไฟจีน ต าบลท่าน้าว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการผลิตสินค้ามะไฟจีนของกลุ่มแปรรูปมะไฟจีน กลุ่มประชากรได้แก่ สมาชิกกลุ่มแปรรูปมะไฟจีน 
จ านวน 30 ราย ข้อมูลถูกรวบรวมโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง และการสังเกตการณ์ ผลการวิจัยพบว่าการ
บริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านสภาพความพร้อมของการด าเนินงานของกลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์จากมะไฟจีนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือมีความพร้อมในด้านการปรับปรุงคุณภาพสินค้า และด้านการ
ส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนของด้านทรัพยากรสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน
เกี่ยวกับการผลิตพบว่า มีการรักษาสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต ของผลิตภัณฑ์จากมะไฟจีนของกลุ่มแปรรูปมะไฟจีนมี 2 แนวทางได้แก่  
1) สร้างผู้ประกอบการให้เป็นผู้น าในการฝึกอบรมและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา  2) ควรหาช่องทางการจัด
จ าหน่ายเพิ่มเติม โดยจัดตั้งศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ในจังหวัดอ่ืน ๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกไป
ต่างประเทศ 
 
ค าส าคัญ  สภาพแวดล้อมทางธรุกิจ มะไฟจีน 
 
Abstract  

A Study of Business Environment of Wampee Fruit Products of the Wampee Producing Groups 
in Tambol Tanow, Phupieng District, Nan Province in this study aims to study the Business Environment 
of Wampee Fruit Products of the Wampee Producing Groups in Tambol Tanow, Phupieng District, Nan 
Province and to study the way in solving the management problems is order to increase the efficiency 
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of Wampee Fruit Products productions of the Wampee Producing Groups. The population are groups of 
30 people producing Wampee Fruit products productions of the Wampee Producing Groups. Data were 
collected by 30 the entrepreneur In-depth interview se-mi structure and observation. Result of the 
research in respect of the resources, business environmental conditions, the 4 managements, found 
that, in the overall, to be in high level whereas the aspect of the readiness condition on the carrying 
out of the operations of Wampee Fruit Products in the overall picture is found to be at a high level,  
i. e. their readiness on the goods quality improvements and promotions from government sector 
organizations. In respect of products and community strenuousness in regard in regard to the products, 
find that there has been an environmental conservation in the production process without any 
environmental impact. In solving problems and increasing the efficiency on Wampee Fruit products 
productions of the Wampee Producing Groups, there are 2 recommended ways as follows: 1) Creating 
entrepreneur to be the leaders to search for trainings are held and additional knowledge at all times, 
2) More distributing channels should be sought by establishing Wampee Fruit Products Distributing 
Center in each Province, and develop products for export to foreign countries.  
  
Keywords   Business Environment, Wampee fruit      
 
บทน า 
          มะไฟจีน [Clausena lansium (Lour.) Skeels]  
มีการปลูกมากในพื้นที่จังหวัดน่าน และจัดเป็นผลไม้ที่เป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน  ในพื้นที่ต าบลท่าน้าวที่ตั้งอยู่
ในเขตการปกครองของอ า เภอภู เพียง จังหวัดน่าน  
การแปรรูปมะไฟจีนนิยมน ามาท าเป็นมะไฟจีนเชื่อมแห้ง 
ปัจจุบันมะไฟจีนเชื่อมแห้งได้กลายเป็นของฝากขึ้นชื่อ
ประจ าจังหวัดน่าน มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
กลุ่มแปรรูปมะไฟจีนที่มีความเข้มแข็งและใหญ่ที่สุดใน
จังหวัดน่านตั้งอยู่ในต าบลท่าน้าวได้แก่ วิสาหกิจชุมชน
แปรรูปมะไฟจีนบ้านกอก  โดยมีการผลิตผลิตภัณฑ์มะไฟ
จีนเชื่อมแห้งเป็นผลิตภัณฑ์หลักโดยใช้วัตถุดิบปีละ  
10 – 12 ตัน (ขึ้นกับปริมาณผลผลิตในแต่ละปี) จ าหน่าย
ได้เป็นเงินไม่ต่ ากว่า 5 แสนบาทต่อปี (มลิวรรณ์ กิจชัย
เจริญและคณะ, 2557) การส่งเสริมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากมะไฟจีนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะไฟจีน 
ต าบลท่าน้าว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จากหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
ได้น ามะไฟจีนเชื่อมแห้งที่ตกเกรด (ด้านรูปร่าง สีสัน)  
มาทดลองท าเป็นผลิตภัณฑ์ เม็ดอมมะไฟจีนและได้
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป 

มะไฟจีน โดยขณะนี้ผลิตภัณฑ์ได้ออกวางตลาดและได้รับ
การตอบรับจากผู้บริโภค เป็นอย่างดีมีการสั่งซื้อเข้ามาโดย
ตลอด ท าให้สามารถแก้ปัญหาและเพิ่มมูลค่าให้กับ 
มะไฟจีนเชื่อมแห้งตกเกรดได้เป็นอย่างดี (มลิวรรณ์ กิจชัย
เจริญและคณะ, 2557) จากศักยภาพของมะไฟจีนในการ
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวท า
ให้เกิดรายได้กับเกษตรกรผู้ปลูกและกลุ่มแปรรูป และยังได้
มีการแก้ปัญหารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ปัญหาสุขาภิบาล 
การผลิต จึงได้จัดการอบรมความรู้เรื่อง “ข้อคิดพัฒนา
แบบบรรจุภัณฑ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน” และได้เชิญ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน 
เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัด  
พาณิชย์จังหวัด สหกรณ์การเกษตรจังหวัดและพัฒนา
ชุมชน  
          จากการแก้ ไขปัญหาต่าง  ๆ ดั งกล่ าวขั้นต้น  
ซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะในด้านการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้น  
ยังไม่พบการแก้ปัญหาในทุกด้าน โดยธรรมชาติของธุรกิจ
จะต้องมีการแข่งขันและสามารถที่จะหาวิธีวัดความส าเร็จ
ทางธุรกิจได้ ดังนั้นหากต้องการเพิ่มโอกาสแห่งความส าเรจ็ 
ก็จะต้องศึกษาการด าเนินของธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการ 
หรือเจ้าของธุรกิจจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจหลาย

 

ด้าน เพื่อที่จะจัดตั้งและด าเนินธุรกิจของตนเองที่ส าคัญ
ได้แก่ ด้านการจัดการ การผลิต การตลาด การเงิน การ
จดัการความเสี่ยง การบัญชี กฎหมาย ธุรกิจและภาษีอากร 
เป็นต้น ถือเป็นความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาสภาพแวดล้อม
ธุรกิจเพื่อการปรับตัวของธุรกิจให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  
 การวิ เคราะห์ทิศทางและสถานะของกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนเป็นส่ิงส าคัญ เป็นการประเมินผลงานใน
ปัจจุบันและอดีต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพ
ของการจัดการ และแสดงความเป็นมา ความเป็นอยู่และ
ความเป็นไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้อย่างชัดเจน การ
ระบุปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญเกิดขึ้นจากผลการวิเคราะห์
สรุปผลสภาพแวดล้อมภายนอกประกอบกับสภาพปัจจุบัน
ภายใน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจทั้งหมดเป็น
การเชื่อมโยงข้อมูลของการศึกษา การบูรณาการทั้งความรู้ 
ความเข้าใจ ทิศทางและผลงานของธุรกิจ มีประโยชน์ชี้ชัด
เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่จะน าไปพัฒนา
ต่อเป็นแนวทางของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ผู้ วิ จัยจึ ง เ ห็นความส าคัญและมีความจ าเป็นในการ
ท าการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแปรรูปมะไฟจีน ต าบลท่าน้าว อ าเภอภูเพียง จังหวัด
น่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลผู้ประกอบการ
ส าหรับปรับปรุงและหาวิธีการปรับปรุงการวางแผนกลยทุธ์
ต่ าง  ๆ ในการตัดสินใจการด าเนินธุ รกิจให้ประสบ
ความส าเร็จเพื่อศึกษาแนวทางในการและไขปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าของผู้ผลิตสินค้า และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของผู้ผลิตสินค้า OTOP ในการ
ส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ในระดับชุมชน ท้องถิ่น 
ให้มีจุดเด่นจุดขายให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งนี้  เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การ
ยกระดับมาตรฐานสากลให้เป็นที่ยอมรับและน าไปสู่การ
จ าหน่ายมากขึ้นมีก าไรเพื่อเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้กับ
ชุมชนสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ท าให้มีการหมุนเวียน
ของเศรษฐกิจในชุมชน  อันน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน  
สามารถท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ใน
ที่สุด  และผู้เกี่ยวข้องจะได้น าผลการวิจัยในครั้งนีไ้ปพฒันา
ปรับปรุงคุณภาพด้านการผลิตให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น 
แก่ชุมชน ทั้งยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมของความเป็นไทย

ท าให้พึ่งตนเองมีอิสระทางความคิดสามารถสร้างสรรค์ 
สิ่งใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป 
 
วิธีการด าเนินงาน 

สภาพแวดล้อมองค์กร หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กรและในทาง 
กลับกันก็สามารถได้รับผลกระทบจากการด าเนินงาน 
ของธุรกิจ สภาพแวดล้อมแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท  
1. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) เป็น
แรงผลักดันภายในธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการจัดการและ
ด าเนินงานของธุรกิจ ซึ่งธุรกิจสามารถควบคุมและ จัดการ
สภาพแวดล้อมลักษณะนี้ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีต้องการ
ได้ ซึ่งในการจัดการผู้บริหารต้องท าการศึกษาปัจจัยเหล่านี้
เพื่อประเมินจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weakness) 
ขององค์กร 2.  สภาพแวดล้อมภายนอก (External 
Environment) เป็นปัจจัยภายนอกที่ธุรกิจไม่สามารถ
ด าเนินการควบคุมให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ เป็นสิ่งที่
ไม่ ส ามารถก าหนดขอบเขตได้ อย่ า งชัด เจนดังนั้ น
สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจจึงได้แก่องค์ประกอบ
ทั้งหมดที่อยู่ภายนอกธุรกิจซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานส่วน
หนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของธุรกิจเป็นพลังผลักดันจาก
ภายนอก องค์การที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ ซึ่งพลังเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาและก่อให้เกิดทั้งที่เป็นโอกาส (Opportunities) 
และอุปสรรค (Threats) ต่อการด าเนินงานขององค์การ   
โดยสามารถจัดแบ่งสภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจได้
ดังนี้  
การบริหารจัดการ 
 กระบวนการบ ริหารจั ดการ  ( Management  
Process) หมายถึง กระบวนการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ขององค์กร ซึ่งกระบวนการการบริหารจัดการนี้สามารถ
แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องกันได้อย่างมีปฏิสัมพันธ์
สอดคล้องและต่อเนื่อง (คเชนทร์, 2542) ทั้งนี้หน้าที่ของ
การบริหาร ประกอบด้วยกิจกรรมพื้นฐาน 4 ประการหรือ
อาจแบ่งในลักษณะที่เป็นขั้นตอนดังนี้ 1. การวางแผน 
(Planning) สิ่งที่องค์กรต้องการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
การวางแผนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเหตุการณ์ปัจจุบัน
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of Wampee Fruit Products productions of the Wampee Producing Groups. The population are groups of 
30 people producing Wampee Fruit products productions of the Wampee Producing Groups. Data were 
collected by 30 the entrepreneur In-depth interview se-mi structure and observation. Result of the 
research in respect of the resources, business environmental conditions, the 4 managements, found 
that, in the overall, to be in high level whereas the aspect of the readiness condition on the carrying 
out of the operations of Wampee Fruit Products in the overall picture is found to be at a high level,  
i. e. their readiness on the goods quality improvements and promotions from government sector 
organizations. In respect of products and community strenuousness in regard in regard to the products, 
find that there has been an environmental conservation in the production process without any 
environmental impact. In solving problems and increasing the efficiency on Wampee Fruit products 
productions of the Wampee Producing Groups, there are 2 recommended ways as follows: 1) Creating 
entrepreneur to be the leaders to search for trainings are held and additional knowledge at all times, 
2) More distributing channels should be sought by establishing Wampee Fruit Products Distributing 
Center in each Province, and develop products for export to foreign countries.  
  
Keywords   Business Environment, Wampee fruit      
 
บทน า 
          มะไฟจีน [Clausena lansium (Lour.) Skeels]  
มีการปลูกมากในพื้นที่จังหวัดน่าน และจัดเป็นผลไม้ที่เป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน  ในพื้นที่ต าบลท่าน้าวที่ตั้งอยู่
ในเขตการปกครองของอ า เภอภู เพียง จังหวัดน่าน  
การแปรรูปมะไฟจีนนิยมน ามาท าเป็นมะไฟจีนเชื่อมแห้ง 
ปัจจุบันมะไฟจีนเชื่อมแห้งได้กลายเป็นของฝากขึ้นชื่อ
ประจ าจังหวัดน่าน มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
กลุ่มแปรรูปมะไฟจีนที่มีความเข้มแข็งและใหญ่ที่สุดใน
จังหวัดน่านตั้งอยู่ในต าบลท่าน้าวได้แก่ วิสาหกิจชุมชน
แปรรูปมะไฟจีนบ้านกอก  โดยมีการผลิตผลิตภัณฑ์มะไฟ
จีนเชื่อมแห้งเป็นผลิตภัณฑ์หลักโดยใช้วัตถุดิบปีละ  
10 – 12 ตัน (ขึ้นกับปริมาณผลผลิตในแต่ละปี) จ าหน่าย
ได้เป็นเงินไม่ต่ ากว่า 5 แสนบาทต่อปี (มลิวรรณ์ กิจชัย
เจริญและคณะ, 2557) การส่งเสริมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากมะไฟจีนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะไฟจีน 
ต าบลท่าน้าว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จากหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
ได้น ามะไฟจีนเชื่อมแห้งที่ตกเกรด (ด้านรูปร่าง สีสัน)  
มาทดลองท าเป็นผลิตภัณฑ์ เม็ดอมมะไฟจีนและได้
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป 

มะไฟจีน โดยขณะนี้ผลิตภัณฑ์ได้ออกวางตลาดและได้รับ
การตอบรับจากผู้บริโภค เป็นอย่างดีมีการสั่งซื้อเข้ามาโดย
ตลอด ท าให้สามารถแก้ปัญหาและเพิ่มมูลค่าให้กับ 
มะไฟจีนเชื่อมแห้งตกเกรดได้เป็นอย่างดี (มลิวรรณ์ กิจชัย
เจริญและคณะ, 2557) จากศักยภาพของมะไฟจีนในการ
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวท า
ให้เกิดรายได้กับเกษตรกรผู้ปลูกและกลุ่มแปรรูป และยังได้
มีการแก้ปัญหารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ปัญหาสุขาภิบาล 
การผลิต จึงได้จัดการอบรมความรู้เรื่อง “ข้อคิดพัฒนา
แบบบรรจุภัณฑ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน” และได้เชิญ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน 
เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัด  
พาณิชย์จังหวัด สหกรณ์การเกษตรจังหวัดและพัฒนา
ชุมชน  
          จากการแก้ ไขปัญหาต่าง  ๆ ดั งกล่ าวขั้นต้น  
ซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะในด้านการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้น  
ยังไม่พบการแก้ปัญหาในทุกด้าน โดยธรรมชาติของธุรกิจ
จะต้องมีการแข่งขันและสามารถที่จะหาวิธีวัดความส าเร็จ
ทางธุรกิจได้ ดังนั้นหากต้องการเพิ่มโอกาสแห่งความส าเรจ็ 
ก็จะต้องศึกษาการด าเนินของธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการ 
หรือเจ้าของธุรกิจจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจหลาย

 

ด้าน เพื่อที่จะจัดตั้งและด าเนินธุรกิจของตนเองที่ส าคัญ
ได้แก่ ด้านการจัดการ การผลิต การตลาด การเงิน การ
จัดการความเสี่ยง การบัญชี กฎหมาย ธุรกิจและภาษีอากร 
เป็นต้น ถือเป็นความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาสภาพแวดล้อม
ธุรกิจเพื่อการปรับตัวของธุรกิจให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  
 การวิ เคราะห์ทิศทางและสถานะของกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนเป็นสิ่งส าคัญ เป็นการประเมินผลงานใน
ปัจจุบันและอดีต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพ
ของการจัดการ และแสดงความเป็นมา ความเป็นอยู่และ
ความเป็นไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้อย่างชัดเจน การ
ระบุปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญเกิดขึ้นจากผลการวิเคราะห์
สรุปผลสภาพแวดล้อมภายนอกประกอบกับสภาพปัจจุบัน
ภายใน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจทั้งหมดเป็น
การเชื่อมโยงข้อมูลของการศึกษา การบูรณาการทั้งความรู้ 
ความเข้าใจ ทิศทางและผลงานของธุรกิจ มีประโยชน์ชี้ชัด
เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่จะน าไปพัฒนา
ต่อเป็นแนวทางของการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ผู้ วิ จัยจึ ง เ ห็นความส าคัญและมีความจ าเป็นในการ
ท าการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแปรรูปมะไฟจีน ต าบลท่าน้าว อ าเภอภูเพียง จังหวัด
น่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลผู้ประกอบการ
ส าหรับปรับปรุงและหาวิธีการปรับปรุงการวางแผนกลยทุธ์
ต่ าง  ๆ ในการตัดสินใจการด าเนินธุ รกิจให้ประสบ
ความส าเร็จเพื่อศึกษาแนวทางในการและไขปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าของผู้ผลิตสินค้า และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของผู้ผลิตสินค้า OTOP ในการ
ส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ในระดับชุมชน ท้องถ่ิน 
ให้มีจุดเด่นจุดขายให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งนี้  เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การ
ยกระดับมาตรฐานสากลให้เป็นที่ยอมรับและน าไปสู่การ
จ าหน่ายมากขึ้นมีก าไรเพื่อเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้กับ
ชุมชนสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ท าให้มีการหมุนเวียน
ของเศรษฐกิจในชุมชน  อันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
สามารถท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ใน
ที่สุด  และผู้เกี่ยวข้องจะได้น าผลการวิจัยในครั้งนีไ้ปพฒันา
ปรับปรุงคุณภาพด้านการผลิตให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น 
แก่ชุมชน ทั้งยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมของความเป็นไทย

ท าให้พึ่งตนเองมีอิสระทางความคิดสามารถสร้างสรรค์ 
สิ่งใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป 
 
วิธีการด าเนินงาน 

สภาพแวดล้อมองค์กร หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กรและในทาง 
กลับกันก็สามารถได้รับผลกระทบจากการด าเนินงาน 
ของธุรกิจ สภาพแวดล้อมแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท  
1. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) เป็น
แรงผลักดันภายในธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการจัดการและ
ด าเนินงานของธุรกิจ ซึ่งธุรกิจสามารถควบคุมและ จัดการ
สภาพแวดล้อมลักษณะนี้ให้เป็นไปตามแนวทางที่ต้องการ
ได้ ซึ่งในการจัดการผู้บริหารต้องท าการศึกษาปัจจัยเหล่านี้
เพื่อประเมินจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weakness) 
ขององค์กร 2.  สภาพแวดล้อมภายนอก (External 
Environment) เป็นปัจจัยภายนอกที่ธุรกิจไม่สามารถ
ด าเนินการควบคุมให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ เป็นสิ่งที่
ไม่ ส ามารถก าหนดขอบเขตได้ อย่ า งชัด เจนดังนั้ น
สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจจึงได้แก่องค์ประกอบ
ทั้งหมดที่อยู่ภายนอกธุรกิจซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานส่วน
หนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของธุรกิจเป็นพลังผลักดันจาก
ภายนอก องค์การที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ ซึ่งพลังเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาและก่อให้เกิดทั้งที่เป็นโอกาส (Opportunities) 
และอุปสรรค (Threats) ต่อการด าเนินงานขององค์การ   
โดยสามารถจัดแบ่งสภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจได้
ดังนี้  
การบริหารจัดการ 
 กระบวนการบริหารจั ดการ  ( Management  
Process) หมายถึง กระบวนการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ขององค์กร ซ่ึงกระบวนการการบริหารจัดการนี้สามารถ
แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องกันได้อย่างมีปฏิสัมพันธ์
สอดคล้องและต่อเนื่อง (คเชนทร์, 2542) ทั้งนี้หน้าที่ของ
การบริหาร ประกอบด้วยกิจกรรมพื้นฐาน 4 ประการหรือ
อาจแบ่งในลักษณะที่เป็นขั้นตอนดังนี้ 1. การวางแผน 
(Planning) สิ่งที่องค์กรต้องการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
การวางแผนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเหตุการณ์ปัจจุบัน
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และอนาคตซึ่งท าได้โดยการให้บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ที่
ต้องการ การวางแผนจึงต้องอาศัยการก าหนดกลยุทธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ แม้ว่าพื้นฐานของการจัดการโดยท่ัวไปเป็น
งานของผู้บริหารการวางแผนเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ให้ประสบความส าเร็จและการประเมิน
กลยุทธ์ การวางแผนจะช่วยให้องค์กรก าหนดข้อดีจาก
โอกาสภายนอกและท าให้เกิดผลกระทบจากอุปสรรค
ภายนอกต่ าที่สุด โดยต้องมองเหตุการณ์ในอดีตและ
ปัจจุบันเพื่อคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การ
วางแผน 2. การจัดการองค์กร (Organizing) จุดมุ่งหมาย
ของการจัดการองค์กรคือ การใช้ความพยายามทุกกรณี
โดยการก าหนดงานและความส าคัญของอ านาจหน้าที่ 
ธุรกิจที่มีการจัดองค์กรที่ดีสามารถจูงใจให้ผู้บริหารและ
พนักงานให้มองเห็นความส าคัญของความส าเร็จของ
องค์กรการก าหนดลักษณะเฉพาะของงาน ( Work  
Specialization) ด้วยการแบ่งงานประกอบด้วยงานที่
ก าหนดออกมาเป็นแผนก การจัดแผนกและการมอบ
อ านาจหน้าที่  (Delegating  Authority) การแยกงาน
ออกเป็นงานย่อยตามการพัฒนารายละเอียดของงาน  
( Job  Description)  แ ล ะ คุ ณ สม บั ติ ข อ ง ง าน  ( Job  
Specification) 3. การสั่งการ (Leading/Directing) การ
ใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานและน าไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ระบุไว้หรือเป็นกระบวนการ
จัดการให้สมาชิกในองค์กรท างานร่วมกันได้ด้วยวิธีต่าง ๆ 
เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนและเข้าใจถ่องแท้
ได้ยาก การน าหรือการสั่งการจึงต้องใช้ความสามารถ
หลายเรื่องควบคู่กันไป อาทิ ภาวะความเป็นผู้น าของ
ผู้บริหาร การจูงใจการติดต่อสื่อสารในองค์กร และการ
ท างานเป็นทีม เป็นต้น  4. การควบคุม (Controlling)  
การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร ถือว่าเป็นกระบวนการ
ตรวจสอบ หรือติดตามผลและ ประเมินการปฏิบัติงานใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อรักษาให้องค์กรด าเนินไป
ในทิศทางสู่เป้าหมายอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์หลัก
ขององค์กร  
ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานด้านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ คือ คุณสมบัติทุก ๆ ประการของ
สิ่งของสิ่งที่ด ารงอยู่ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ

และเป็นที่ยอมรับของลูกค้ากลุ่มนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน เช่น 
ความพอใจในผลิตภัณฑ์ ความพอใจในการบริการ ทั้งที่
บอกออกมาได้ และที่ไม่ได้บ่งบอกออกมา การควบคุม
คุณภาพ หมายถึง กิจกรรม เทคนิค ในระดับปฏิบัติการซึ่ง
น ามาใช้เพื่อท าให้เกิดความสอดคล้องกับข้อที่ก าหนดการ
ประกันคุณภาพคือ การกระท าท่ีมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า 
และเป็นไปอย่างมีระบบซึ่งจ าเป็นต้องมีเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการด้านคุณภาพตามที่ตกลงกันไว้กับลูกค้าได้ เพราะ
ต้องการให้มีการจัดการด้านคุณภาพให้ชัดเจน  
1. เพื่อต้องการลดของเสียหรือบริการที่ไม่ดีให้น้อยลง  
2. เพื่อให้มีการประสานให้ชัดเจนสามารถวางใจได้  
3. เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีตรง

กับที่ลูกค้าต้องการ  
4. เพื่อสามารถควบคุมประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้ผู้

ซื้อเกิดความมั่นใจในสินค้าหรือบริการ 
แนวคิด เกี่ ยวกับภูมิความรู้ ความช านาญ ( Human 
Capital) การเพิ่มขึ้นของผลผลิตประชาชาตินั้นมีสัดส่วนที่
มากกว่าการเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เช่น ที่ดิน 
จ านวนแรงงาน และต้นทุนทางกายภาพโดยเปรียบเทียบ
จึงมีการน ามาพิจารณาและให้ความส าคัญถึงเรื่องการ
ลงทุนในทุนมนุษย์ (Human Capital) ได้แบ่งองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ส าคัญ 3 อย่าง คือ ความสามารถ (Ability) 
พฤติกรรม (Behavior) และความพยายาม (Effort)  
โดยระบุว่า ความสามารถ หมายถึง ความช านาญ ในชุด
ของกิจกรรม หรืองานรูปแบบใด โดยความสามารถ
ประกอบด้วยส่วนย่อย ๆ อีก 3 ส่วน ดังนี้ 
1. ความรู้ (Knowledge) เปี่ยมด้วยความรู้ในข้อเท็จจริงที่
จ าเป็นส าหรับท างานหนึ่งๆ ความรู้นี้มีลักษณะกว้างขวาง
กว่าทักษะ เพราะความรู้บ่งบอกถึงขอบเขตสติปัญญา
ภายในงานหรือภารกิจที่บุคคลหนึ่งกระท าอยู่ 
2. ทักษะ (Skill) หมายถึง ความคล่องแคล่ว รู้จักขั้นตอน
และวิธีการปฏิบัติภารกิจใดภารกิจหนึ่งให้ลุล่วงได้เป็น
อย่างดี ทักษะมีตั้งแต่ความแข็งแกร่งทางกายภาพไปจนถึง
ความปราดเปรียวคล่องแคล่วกับการเรียนรู้เฉพาะเรื่อง 
เนื้อหาส าคัญก็คือการเก่งเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
3. ความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรค์ (Talent) เป็น
คุณสมบัติส าหรับท างานใดงานหนึ่งอย่างเห็นได้ชัด ติดตัว

 

มาแต่ก า เนิด จากการฝึกฝนตนเองจนคล่องแคล่ว
เชี่ยวชาญ 
ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด  

ความหมายของกลยุทธ์การตลาด (Marketing 
Strategies) ค าว่า “กลยุทธ์การตลาด” มีผู้ให้ความหมาย
ไว้ดังนี้ ศุภางค์ศรี (2546) กล่าวว่า “กลยุทธ์การตลาด” 
หมายถึง ขั้นตอนในการก าหนดจุดหมายทางการตลาดเพื่อ
สนองความพอใจของตลาดและบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
กระบวนการใช้ส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกับ
ลูกค้าหรือตลาดเป้าหมายเป็นวิธีพื้ นฐานให้เกิดความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบไปด้วยการตัดสินใจการ
ก าหนดเป้าหมายการก าหนดผลิตภัณฑ์ การก าหนดส่วน
ประสมทางการตลาดและก าหนดระดับค่าใช้จ่ายใน
การตลาดเป็นแผนการที่ใช้ในการแข่งขันให้ได้มา ส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็นปัจจัยที่กิจการ
สามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสม
การตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด  
(ศิริ วรรณ เสรีรัตน์  และคณะ , 2541) ส่ วนประสม
การตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์  (Product) การ 
จัดจ าหน่าย (Place) การก าหนดราคา (Price) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกส่วนประสมทาง
การตลาดได้อีกอย่างหนึ่งว่า 4’Ps ส่วนประกอบทั้ง 4 ตัวนี้ 
ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน P แต่ละตัวมีความส าคัญ 
เท่าเทียมกันแต่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารการตลาดแต่ละคนจะ
วางกลยุทธ์โดยเน้นน้ าหนักที่ P ใดมากกว่ากัน เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของเป้าหมายทาง
การตลาด คือ ตัวผู้บริโภค 
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยแรกที่จะแสดงว่ากิจการ
พร้อมจะท าธุรกิจได้ กิจการนั้นจะต้องมีสิ่งที่จะเสนอขาย 
อาจเป็นสินค้าที่มีตัวตน มีต านาน มีบริการ ความคิด 
(Idea) ที่จะตอบสนองความต้อง  
2. การจัดจ าหน่าย (Place or Distribution) ผลิตภัณฑ์ที่
ผู้ผลิตผลิตขึ้นมาได้นั้น ถึงแม้ว่าจะมี คุณภาพดีเพียงใด 
ก็ตาม ถ้าผู้บริโภคไม่ทราบแหล่งซื้อและไม่สามารถจะ
จัดหามาได้เมื่อเกิดความต้องการ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมา 
ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้  
3. การก าหนดราคา (Price) เมื่อธุรกิจได้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขึ้นมา รวมทั้งหาช่องทางการจัดจ าหน่ายและ

วิธีการแจกจ่ายตัวสินค้าได้แล้ว สิ่งส าคัญที่ธุรกิจจะต้อง
ด าเนินการต่อไป คือ การก าหนดราคาที่เหมาะสมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ที่จะน าไปเสนอขายก่อนที่จะก าหนดราคาสินค้า  
ความพร้อมและการส่งเสริมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์   

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมในท้องถิ่นเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานราก
ให้เข้มแข็งโดยรัฐบาลสนับสนุนช่วยเหลือด้านความรู้  
เทคโนโลยี ทุน การบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินค้าจาก
ชุมชนไปสู่ตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในการ
ด าเนินโครงการเพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการพัฒนาสินค้า โดยรัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือใน
ด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยง
สินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย
ระบบร้านค้าเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถ่ิน สร้างชุมชนให้
เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
รายได้ด้วยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพมีจุดเด่นและมูลค่า  
เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  โครงการนี้
พัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งหวังสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถ
ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นโดย
การผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ใ ห้
กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นสามารถ
จ าหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีหลักการ
พื้นฐาน  3  ประการ  คือ 
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global)กล่าวคือ 
มีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าให้เกิดจุดเด่นเฉพาะ
โดยสอดคล้องกับวัฒนธรรม และเป็นที่คาดหวังของตลาด  
มีช่องทางการขายเร่ิมจากตลาดในชุมชนสู่ตลาดเมือง  
และพัฒนาไปยังตลาดต่างประเทศ 
2. พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-
Creativity)  ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบหาได้ง่ายสามารถท าได้
เองในชุมชนมีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง มีเอกลักษณ์  
ไม่ซ้ าแบบกัน สร้างตราสินค้าและอาจรื้อฟื้นภูมิหลัง
วัฒนธรรมประเพณีเฉพาะของหมู่บ้าน เช่น สินค้าอาหาร
สูตรโบราณ สินค้าทอลายเฉพาะท้องถิ่น 
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และอนาคตซึ่งท าได้โดยการให้บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ที่
ต้องการ การวางแผนจึงต้องอาศัยการก าหนดกลยุทธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ แม้ว่าพื้นฐานของการจัดการโดยท่ัวไปเป็น
งานของผู้บริหารการวางแผนเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ให้ประสบความส าเร็จและการประเมิน
กลยุทธ์ การวางแผนจะช่วยให้องค์กรก าหนดข้อดีจาก
โอกาสภายนอกและท าให้เกิดผลกระทบจากอุปสรรค
ภายนอกต่ าที่สุด โดยต้องมองเหตุการณ์ในอดีตและ
ปัจจุบันเพื่อคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การ
วางแผน 2. การจัดการองค์กร (Organizing) จุดมุ่งหมาย
ของการจัดการองค์กรคือ การใช้ความพยายามทุกกรณี
โดยการก าหนดงานและความส าคัญของอ านาจหน้าที่ 
ธุรกิจที่มีการจัดองค์กรที่ดีสามารถจูงใจให้ผู้บริหารและ
พนักงานให้มองเห็นความส าคัญของความส าเร็จของ
องค์กรการก าหนดลักษณะเฉพาะของงาน ( Work  
Specialization) ด้วยการแบ่งงานประกอบด้วยงานท่ี
ก าหนดออกมาเป็นแผนก การจัดแผนกและการมอบ
อ านาจหน้าท่ี (Delegating  Authority) การแยกงาน
ออกเป็นงานย่อยตามการพัฒนารายละเอียดของงาน  
( Job  Description)  แ ล ะ คุ ณ สม บั ติ ข อ ง ง าน  ( Job  
Specification) 3. การสั่งการ (Leading/Directing) การ
ใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานและน าไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีระบุไว้หรือเป็นกระบวนการ
จัดการให้สมาชิกในองค์กรท างานร่วมกันได้ด้วยวิธีต่าง ๆ 
เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนและเข้าใจถ่องแท้
ได้ยาก การน าหรือการสั่งการจึงต้องใช้ความสามารถ
หลายเรื่องควบคู่กันไป อาทิ ภาวะความเป็นผู้น าของ
ผู้บริหาร การจูงใจการติดต่อสื่อสารในองค์กร และการ
ท างานเป็นทีม เป็นต้น  4. การควบคุม (Controlling)  
การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร ถือว่าเป็นกระบวนการ
ตรวจสอบ หรือติดตามผลและ ประเมินการปฏิบัติงานใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อรักษาให้องค์กรด าเนินไป
ในทิศทางสู่เป้าหมายอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์หลัก
ขององค์กร  
ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานด้านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ คือ คุณสมบัติทุก ๆ ประการของ
สิ่งของสิ่งที่ด ารงอยู่ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ

และเป็นที่ยอมรับของลูกค้ากลุ่มนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน เช่น 
ความพอใจในผลิตภัณฑ์ ความพอใจในการบริการ ทั้งที่
บอกออกมาได้ และที่ไม่ได้บ่งบอกออกมา การควบคุม
คุณภาพ หมายถึง กิจกรรม เทคนิค ในระดับปฏิบัติการซึ่ง
น ามาใช้เพื่อท าให้เกิดความสอดคล้องกับข้อที่ก าหนดการ
ประกันคุณภาพคือ การกระท าที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า 
และเป็นไปอย่างมีระบบซึ่งจ าเป็นต้องมีเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการด้านคุณภาพตามที่ตกลงกันไว้กับลูกค้าได้ เพราะ
ต้องการให้มีการจัดการด้านคุณภาพให้ชัดเจน  
1. เพื่อต้องการลดของเสียหรือบริการที่ไม่ดีให้น้อยลง  
2. เพื่อให้มีการประสานให้ชัดเจนสามารถวางใจได้  
3. เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีตรง

กับที่ลูกค้าต้องการ  
4. เพื่อสามารถควบคุมประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้ผู้

ซื้อเกิดความมั่นใจในสินค้าหรือบริการ 
แนวคิด เกี่ ยวกับภูมิความรู้ ความช านาญ ( Human 
Capital) การเพิ่มขึ้นของผลผลิตประชาชาตินั้นมีสัดส่วนที่
มากกว่าการเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เช่น ที่ดิน 
จ านวนแรงงาน และต้นทุนทางกายภาพโดยเปรียบเทียบ
จึงมีการน ามาพิจารณาและให้ความส าคัญถึงเรื่องการ
ลงทุนในทุนมนุษย์ (Human Capital) ได้แบ่งองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ส า คัญ 3 อย่าง คือ ความสามารถ (Ability) 
พฤติกรรม (Behavior) และความพยายาม (Effort)  
โดยระบุว่า ความสามารถ หมายถึง ความช านาญ ในชุด
ของกิจกรรม หรืองานรูปแบบใด โดยความสามารถ
ประกอบด้วยส่วนย่อย ๆ อีก 3 ส่วน ดังนี้ 
1. ความรู้ (Knowledge) เปี่ยมด้วยความรู้ในข้อเท็จจริงที่
จ าเป็นส าหรับท างานหนึ่งๆ ความรู้นี้มีลักษณะกว้างขวาง
กว่าทักษะ เพราะความรู้บ่งบอกถึงขอบเขตสติปัญญา
ภายในงานหรือภารกิจที่บุคคลหนึ่งกระท าอยู่ 
2. ทักษะ (Skill) หมายถึง ความคล่องแคล่ว รู้จักขั้นตอน
และวิธีการปฏิบัติภารกิจใดภารกิจหนึ่งให้ลุล่วงได้เป็น
อย่างดี ทักษะมีตั้งแต่ความแข็งแกร่งทางกายภาพไปจนถึง
ความปราดเปรียวคล่องแคล่วกับการเรียนรู้เฉพาะเรื่อง 
เนื้อหาส าคัญก็คือการเก่งเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
3. ความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรค์ (Talent) เป็น
คุณสมบัติส าหรับท างานใดงานหนึ่งอย่างเห็นได้ชัด ติดตัว

 

มาแต่ก า เนิด จากการฝึกฝนตนเองจนคล่องแคล่ว
เชี่ยวชาญ 
ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด  

ความหมายของกลยุทธ์การตลาด (Marketing 
Strategies) ค าว่า “กลยุทธ์การตลาด” มีผู้ให้ความหมาย
ไว้ดังนี้ ศุภางค์ศรี (2546) กล่าวว่า “กลยุทธ์การตลาด” 
หมายถึง ขั้นตอนในการก าหนดจุดหมายทางการตลาดเพื่อ
สนองความพอใจของตลาดและบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
กระบวนการใช้ส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกับ
ลูกค้าหรือตลาดเป้าหมายเป็นวิธีพื้ นฐานให้เกิดความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบไปด้วยการตัดสินใจการ
ก าหนดเป้าหมายการก าหนดผลิตภัณฑ์ การก าหนดส่วน
ประสมทางการตลาดและก าหนดระดับค่าใช้จ่ายใน
การตลาดเป็นแผนการที่ใช้ในการแข่งขันให้ได้มา ส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็นปัจจัยที่กิจการ
สามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสม
การตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด  
(ศิ ริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ , 2541) ส่ วนประสม
การตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์  (Product) การ 
จัดจ าหน่าย (Place) การก าหนดราคา (Price) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกส่วนประสมทาง
การตลาดได้อีกอย่างหนึ่งว่า 4’Ps ส่วนประกอบทั้ง 4 ตัวนี้ 
ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน P แต่ละตัวมีความส าคัญ 
เท่าเทียมกันแต่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารการตลาดแต่ละคนจะ
วางกลยุทธ์โดยเน้นน้ าหนักที่ P ใดมากกว่ากัน เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของเป้าหมายทาง
การตลาด คือ ตัวผู้บริโภค 
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยแรกที่จะแสดงว่ากิจการ
พร้อมจะท าธุรกิจได้ กิจการนั้นจะต้องมีสิ่งที่จะเสนอขาย 
อาจเป็นสินค้าที่มีตัวตน มีต านาน มีบริการ ความคิด 
(Idea) ที่จะตอบสนองความต้อง  
2. การจัดจ าหน่าย (Place or Distribution) ผลิตภัณฑ์ที่
ผู้ผลิตผลิตขึ้นมาได้นั้น ถึงแม้ว่าจะมี คุณภาพดีเพียงใด 
ก็ตาม ถ้าผู้บริโภคไม่ทราบแหล่งซื้อและไม่สามารถจะ
จัดหามาได้เมื่อเกิดความต้องการ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมา 
ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้  
3. การก าหนดราคา (Price) เมื่อธุรกิจได้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขึ้นมา รวมทั้งหาช่องทางการจัดจ าหน่ายและ

วิธีการแจกจ่ายตัวสินค้าได้แล้ว สิ่งส าคัญที่ธุรกิจจะต้อง
ด าเนินการต่อไป คือ การก าหนดราคาที่เหมาะสมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ที่จะน าไปเสนอขายก่อนที่จะก าหนดราคาสินค้า  
ความพร้อมและการส่งเสริมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์   

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมในท้องถิ่นเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานราก
ให้เข้มแข็งโดยรัฐบาลสนับสนุนช่วยเหลือด้านความรู้  
เทคโนโลยี ทุน การบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินค้าจาก
ชุมชนไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการ
ด าเนินโครงการเพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการพัฒนาสินค้า โดยรัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือใน
ด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยง
สินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย
ระบบร้านค้าเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถ่ิน สร้างชุมชนให้
เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
รายได้ด้วยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพมีจุดเด่นและมูลค่า  
เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  โครงการนี้
พัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งหวังสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถ
ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นโดย
การผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ใ ห้
กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นสามารถ
จ าหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีหลักการ
พื้นฐาน  3  ประการ  คือ 
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global)กล่าวคือ 
มีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าให้เกิดจุดเด่นเฉพาะ
โดยสอดคล้องกับวัฒนธรรม และเป็นที่คาดหวังของตลาด  
มีช่องทางการขายเริ่มจากตลาดในชุมชนสู่ตลาดเมือง  
และพัฒนาไปยังตลาดต่างประเทศ 
2. พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-
Creativity)  ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบหาได้ง่ายสามารถท าได้
เองในชุมชนมีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง มีเอกลักษณ์  
ไม่ซ้ าแบบกัน สร้างตราสินค้าและอาจรื้อฟื้นภูมิหลัง
วัฒนธรรมประเพณีเฉพาะของหมู่บ้าน เช่น สินค้าอาหาร
สูตรโบราณ สินค้าทอลายเฉพาะท้องถิ่น 



RMUTL Journal Socially of Engaged Sholarship
Vol. 1 No. 1 January - June 2016

RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol. 2 No. 2 July - December 201858 วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม  2561 59

 

3 .  การส ร้า งทรัพยากรมนุษย์  ( Human Resource 
Development)  สร้างบุคคลให้มีความคิดกว้างไกล มี
ความรู้ความสามารถศึกษาหาความรู้ในด้านที่ท าให้รู้จริง  
เกิดความช านาญเฉพาะด้าน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อลดต้นทุนการผลิตสามารถท าให้ได้มากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน อย่างไรก็ตามในการผลิตภัณฑ์  
OTOP  ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  
หากแต่หมายรวมถึงกระบวนการทางความคิด การบริการ
ดูแลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
รักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น  จุด
ขายที่ รู้ จักกันแพร่หลายไปทั่ วประเทศและทั่ ว โลก 
(กระทรวงมหาดไทย, 2550)  
การส่งเสริมจากรัฐบาล 

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการ “หนึ่ง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (One Tambon One Product : 
OTOP) เป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองภายใต้นโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความ
ยากจนของประเทศด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับ 
รากหญ้าของรัฐบาลโดยเน้นพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจใน
ชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้เป็นของตนเอง
สามารถพึ่งตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการน า 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพยากรในท้องถิ่นมาปรับใช้ในการ
ผลิตและพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนรวม
ไปถึ งสถานที่ ท่ อ ง เที่ ย วขนบธรรม เนี ยมประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนแล้วแต่ว่าชุมชนใดจะมีวัตถุดิบ
ในด้านใดเป็นหลัก และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดการ
พัฒนาร่วมกันทั้งระบบระหว่างวิสาหกิจชุมชนหรือท้องถิ่น 

จากทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้
เป็นกรอบแนวคิดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจประกอบด้วย  
3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่  1 หลักเกณฑ์การพิจารณาด้าน
ผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2 และ 3 ผู้วิจัยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด
ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (252 : 19)  ใน
เร่ืองเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดสรรระดับดาว ประกอบด้วย 
2 ส่วน ส่วน 2 หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความเป็นไปได้
ทางการตลาด ได้แก่ (1) การตลาด (2 ) เรื่องราวของ
ต านานผลิตภัณฑ์ ส่วน 3 หลักเกณฑ์การพิจารณาด้าน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ คือ  
1.การวางแผน 2.การจัดองค์กร 3.การสั่งการ 4.การ
ควบคุม ด้านสภาพความพร้อมและการส่งเสริมจาก
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 1. สภาพความพร้อมในการ
ด าเนินงาน  2. การส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ดังแสดง
ในภาพประกอบกรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด   
 การตลาด 
 เรื่องราวของต านานผลิตภัณฑ ์
 ลักษณะเกณฑ์เฉพาะผลติภณัฑ ์

 
 

ด้านบริหารจัดการ   
 การวางแผน 
 การจัดการองค์กร 
 การสั่งการ 
 การควบคุม 
 

ด้านสภาพความพร้อม   
 สภาพความพร้อมในการ

ด าเนินงาน   
 การส่งเสริมจากหน่วยงาน

ภาครัฐ   

 
 

 

ด้านผลิตภัณฑ์   
 การผลิต 
 การพัฒนาผลิตภณัฑ์  
 ความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 

การด า เนินงานวิจั ยครั้ งนี้  ผู้ วิ จั ย ได้ก าหนดวิธี การ
ด าเนินงานวิจัยเป็นขั้นตอนดังนี้ 
          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยสภาพแวดล้อมภายนอกและ
สภาพแวดล้อมภายใน โดยระบุตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
ไปที่กลุ่มสมาชิกแปรรูปมะไฟจีนในปัจจุบัน  จ านวน  
30 ราย การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การสร้างเคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ โดยศึกษารวบรวมข้อมูล
จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีแนวคิดรวมถึงเอกสาร
ต่าง ๆ เพื่อออกแบบค าถามใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ
กึ่ ง โครงสร้าง  ( In-depth interview se-mi structure) 
โ ดย ใช้ ชนิ ดค า ถามแบบปลาย เปิ ด  (Open ended 
question) เพื่อให้ผู้รับการสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็น
ว่าเป็นอุปสรรค หรือโอกาสในแต่ละหัวข้อ ค าถามที่ใช้ใน
การสัมภาษณ์เดี่ยว โดยมีสาระตรงกับวัตถุประสงค์และ
ครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัยและน าแบบสอบถาม
ไปขอค าแนะน าผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงและ
เกี่ยวข้องกับการจัดการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบ
เครื่องมือโดยใช้การสัมภาษณ์ 
          การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลได้
จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์กับสมาชิกกลุ่ม
กลุ่มแปรรูปมะไฟจีน 2) ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary 
Data) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และการศึกษา
ค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎี
โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ ต าราทาง

วิชาการ งานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการด าเนินงาน
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานวิจัยเป็น
ขั้นตอนดังนี้ 
          การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์
ข้อมูลสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในด้านการบริหารจัดการ 
คือ (1) การวางแผน (2) การจัดองค์กร (3) การสั่งการ  
(4) การควบคุม และด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของ
ชุมชน (1) ด้านการผลิต (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
(3) ความเข้มแข็งของชุมชน ความเป็นไปได้ทางการตลาด 
(1) การตลาด (2)  เรื่ องราวของต านานผลิตภัณฑ์   
(3) ลักษณะเกณฑ์เฉพาะผลิตภัณฑ์ ด้านสภาพความพร้อม
และการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐได้แก่ (1) สภาพ
ความพร้อมในการด าเนินงาน (2) การส่งเสริมจาก
หน่วยงานภาครัฐ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content  
Analysis) โดยการจ าแนก ถ้อยค า หรือข้อความที่กลุ่ม
ตั ว อ ย่ า ง แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แล้วน ามาตีความ สังเคราะห์  
และวิเคราะห์ ด้วยหลักแห่งเหตุผล สร้างข้อสรุปแบบ
อุปนัย  (Induction  Analysis) อภิปรายถึงข้อเท็จจริงที่
ค้นพบตามสภาพการณ์ ปรากฏการณ์ ความสัมพันธ์และ
ประเด็นส าคัญ เพื่อตอบค าถามการศึกษาโดยปัจจัย
สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญของธุรกิจ  
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจจะด าเนินการ  
คือ การน าสารสนเทศความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ 
ที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้วมาก าหนดว่าเป็นโอกาส หรืออุปสรรค
เรียงล าดับตามความส าคัญของปัจจัย และน าไปสู่ 
การสรุปผล

ผลการด าเนินงาน  
ตารางที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านการบริหาร
จัดการ ปัจจัยที่อ้างถึงผลกระทบ สรุป (โอกาส/

อุปสรรค) 
1. การวางแผน      การวางแผนจัดหาเงินทุน จัดหาวัตถุดิบ การใช้วัตถุดิบ การจัดจ าหน่าย  

การผลิตสินค้า การประชาสัมพันธ์และ ระบบบัญชี เช่น “กิจการอยู่มาหลายปี
แล้ว มีเงินทุนหมุนเวียน จากก าไรสะสม ตอนก่อตั้งใหม่ก็ต้องการเงินทุน ซึ่งมี
หน่วยงานท่ีช่วยเหลือ อย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน 
โครงการพัฒนาชุมชน อุตสาหกรรม สหกรณ์ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ขอโครงการนอกจากจะ
มีหน่วยงานมาช่วยเหลือ เนื่องจากมีเงินทุนที่สะสมมาเร่ือย ๆ” 

โอกาส 
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3 .  การสร้ า งทรัพยากรมนุษย์  ( Human Resource 
Development)  สร้างบุคคลให้มีความคิดกว้างไกล มี
ความรู้ความสามารถศึกษาหาความรู้ในด้านที่ท าให้รู้จริง  
เกิดความช านาญเฉพาะด้าน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อลดต้นทุนการผลิตสามารถท าให้ได้มากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน อย่างไรก็ตามในการผลิตภัณฑ์  
OTOP  ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  
หากแต่หมายรวมถึงกระบวนการทางความคิด การบริการ
ดูแลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
รักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น  จุด
ขายที่ รู้ จักกันแพร่หลายไปทั่ วประเทศและทั่ ว โลก 
(กระทรวงมหาดไทย, 2550)  
การส่งเสริมจากรัฐบาล 

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการ “หนึ่ง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (One Tambon One Product : 
OTOP) เป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองภายใต้นโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความ
ยากจนของประเทศด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับ 
รากหญ้าของรัฐบาลโดยเน้นพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจใน
ชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้เป็นของตนเอง
สามารถพึ่งตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการน า 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพยากรในท้องถิ่นมาปรับใช้ในการ
ผลิตและพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนรวม
ไปถึ งสถานที่ ท่ อ ง เที่ ย วขนบธรรม เนี ยมประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนแล้วแต่ว่าชุมชนใดจะมีวัตถุดิบ
ในด้านใดเป็นหลัก และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดการ
พัฒนาร่วมกันทั้งระบบระหว่างวิสาหกิจชุมชนหรือท้องถิ่น 

จากทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้
เป็นกรอบแนวคิดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจประกอบด้วย  
3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่  1 หลักเกณฑ์การพิจารณาด้าน
ผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2 และ 3 ผู้วิจัยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด
ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (252 : 19)  ใน
เร่ืองเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดสรรระดับดาว ประกอบด้วย 
2 ส่วน ส่วน 2 หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความเป็นไปได้
ทางการตลาด ได้แก่ (1) การตลาด (2 ) เรื่องราวของ
ต านานผลิตภัณฑ์ ส่วน 3 หลักเกณฑ์การพิจารณาด้าน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ คือ  
1.การวางแผน 2.การจัดองค์กร 3.การส่ังการ 4.การ
ควบคุม ด้านสภาพความพร้อมและการส่งเสริมจาก
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 1. สภาพความพร้อมในการ
ด าเนินงาน  2. การส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ดังแสดง
ในภาพประกอบกรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด   
 การตลาด 
 เรื่องราวของต านานผลิตภัณฑ ์
 ลักษณะเกณฑ์เฉพาะผลติภณัฑ ์

 
 

ด้านบริหารจัดการ   
 การวางแผน 
 การจัดการองค์กร 
 การสั่งการ 
 การควบคุม 
 

ด้านสภาพความพร้อม   
 สภาพความพร้อมในการ

ด าเนินงาน   
 การส่งเสริมจากหน่วยงาน

ภาครัฐ   

 
 

 

ด้านผลิตภัณฑ์   
 การผลิต 
 การพัฒนาผลิตภณัฑ์  
 ความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 

การด า เนินงานวิจั ยครั้ งนี้  ผู้ วิ จั ย ได้ก าหนดวิธี การ
ด าเนินงานวิจัยเป็นขั้นตอนดังนี้ 
          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยสภาพแวดล้อมภายนอกและ
สภาพแวดล้อมภายใน โดยระบุตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
ไปที่กลุ่มสมาชิกแปรรูปมะไฟจีนในปัจจุบัน  จ านวน  
30 ราย การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การสร้างเคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ โดยศึกษารวบรวมข้อมูล
จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีแนวคิดรวมถึงเอกสาร
ต่าง ๆ เพื่อออกแบบค าถามใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ
กึ่ ง โครงสร้าง  ( In-depth interview se-mi structure) 
โ ดย ใช้ ชนิ ดค า ถามแบบปลาย เปิ ด  (Open ended 
question) เพื่อให้ผู้รับการสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็น
ว่าเป็นอุปสรรค หรือโอกาสในแต่ละหัวข้อ ค าถามที่ใช้ใน
การสัมภาษณ์เดี่ยว โดยมีสาระตรงกับวัตถุประสงค์และ
ครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัยและน าแบบสอบถาม
ไปขอค าแนะน าผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงและ
เกี่ยวข้องกับการจัดการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบ
เครื่องมือโดยใช้การสัมภาษณ์ 
          การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลได้
จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์กับสมาชิกกลุ่ม
กลุ่มแปรรูปมะไฟจีน  2) ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary 
Data) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และการศึกษา
ค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎี
โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ ต าราทาง

วิชาการ งานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการด าเนินงาน
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานวิจัยเป็น
ขั้นตอนดังนี้ 
          การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์
ข้อมูลสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในด้านการบริหารจัดการ 
คือ (1) การวางแผน (2) การจัดองค์กร (3) การสั่งการ  
(4) การควบคุม และด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของ
ชุมชน (1) ด้านการผลิต (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
(3) ความเข้มแข็งของชุมชน ความเป็นไปได้ทางการตลาด 
(1) การตลาด (2)  เรื่ องราวของต านานผลิตภัณฑ์   
(3) ลักษณะเกณฑ์เฉพาะผลิตภัณฑ์ ด้านสภาพความพร้อม
และการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐได้แก่ (1) สภาพ
ความพร้อมในการด าเนินงาน (2) การส่งเสริมจาก
หน่วยงานภาครัฐ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content  
Analysis) โดยการจ าแนก ถ้อยค า หรือข้อความที่กลุ่ม
ตั ว อ ย่ า ง แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แล้วน ามาตีความ สังเคราะห์  
และวิเคราะห์ ด้วยหลักแห่งเหตุผล สร้างข้อสรุปแบบ
อุปนัย  (Induction  Analysis) อภิปรายถึงข้อเท็จจริงที่
ค้นพบตามสภาพการณ์ ปรากฏการณ์ ความสัมพันธ์และ
ประเด็นส าคัญ เพื่อตอบค าถามการศึกษาโดยปัจจัย
สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญของธุรกิจ  
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจจะด าเนินการ  
คือ การน าสารสนเทศความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ 
ที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้วมาก าหนดว่าเป็นโอกาส หรืออุปสรรค
เรียงล าดับตามความส าคัญของปัจจัย และน าไปสู่ 
การสรุปผล

ผลการด าเนินงาน  
ตารางที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านการบริหาร
จัดการ ปัจจัยที่อ้างถึงผลกระทบ สรุป (โอกาส/

อุปสรรค) 
1. การวางแผน      การวางแผนจัดหาเงินทุน จัดหาวัตถุดิบ การใช้วัตถุดิบ การจัดจ าหน่าย  

การผลิตสินค้า การประชาสัมพันธ์และ ระบบบัญชี เช่น “กิจการอยู่มาหลายปี
แล้ว มีเงินทุนหมุนเวียน จากก าไรสะสม ตอนก่อตั้งใหม่ก็ต้องการเงินทุน ซึ่งมี
หน่วยงานที่ช่วยเหลือ อย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน 
โครงการพัฒนาชุมชน อุตสาหกรรม สหกรณ์ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ขอโครงการนอกจากจะ
มีหน่วยงานมาช่วยเหลือ เนื่องจากมีเงินทุนที่สะสมมาเร่ือย ๆ” 

โอกาส 
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ด้านการบริหาร
จัดการ ปัจจัยที่อ้างถึงผลกระทบ สรุป (โอกาส/

อุปสรรค) 
2. การจัดองค์กร      การก าหนดงานหน้าที่ที่ต้องท า การพิจารณาสิ่งที่ต้องท า การก าหนด

คุณลักษณะของงาน การแบ่งแผนกและหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการแยกงาน
ออกเป็นงานย่อย การพัฒนารายละเอียดของงาน และการจัดคุณสมบัติของ
เครื่องมือที่ใช้ เช่น “มีการแบ่งหน้าท่ีกัน และสามารถช่วยงานกันได้หมด ถ้างาน
ไหนยุ่งต้องมาช่วยกัน  มีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาก็ท า” 

โอกาส 

3. การสั่งการ      ประธานมีภาวการณ์เป็นผู้น า การมีแรงจูงใจ การติดต่อสื่อสารภายในกลุ่ม 
การท างานเป็นทีม การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถใน
งานที่ท า และมีความรับผิดชอบในงานท่ีท า เช่น“อยู่มานานแล้ว มีการช่วยเหลือ
กัน หากมีการท างาน ถ้ามีอบรมมีประชุมก็มาร่วมกับเขา ตอนที่เราไม่ว่างก็สละ
เวลาการท าเกษตรมาร่วมก่อน”  

โอกาส 

4. การควบคุม      มีการควบคุมพนักงาน ระบบบัญชี แผนการผลิต การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ 
การจัดหาวัตถุดิบ การใช้วัตถุดิบ และควบคุมคุณภาพสินค้า เช่น“มีฝ่ายบริหาร
จัดการจะมีป้านาและลูกสาวช่วย มีลูก 2 คน ลูกเขาเป็นอาจารย์ว่างก็มาเคลียร์
บัญชี จัดการให้แม่” “ผลิตภัณฑ์จะมีพี่ยอร์ชเป็นอาจารย์มาช่วยออกแบบให้
ทันสมัยตลอด” 

โอกาส 

ตารางที่ 2 ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์และความเข็มแข็งของชุมชน
ด้านผลิตภัณฑ์
และความเข็ม
แข็งของชมุชน 

ปัจจัยที่อ้างถึงผลกระทบ สรุป (โอกาส/
อุปสรรค) 

1.ด้านการผลิต      มีแหล่งที่มาของวัตถุดิบ การขยายปัจจัยการผลิต การรักษาสิ่งแวดล้อมใน
กระบวนการผลิตและมีศักยภาพการผลิตจ านวนมากเพื่อจ าหน่าย เช่น “มีอุปกรณ์ช่วย
บีบเมล็ดแต่มันใช้ได้ไม่ดี ที่บีบเมล็ดได้มามันไม่เหมือนที่เอามือท า ผลผลิตออกมามันไม่
ดีมันเละเมล็ดออกไม่หมด” “ในหมู่บ้านมีวัตถุดิบ มีมะไฟจีนเยอะ มะไฟจีนออกช่วงฤดู
ฝน ออกผลมาประดังกันในช่วงเวลาที่ฝนตก จะขยายยังไงก็ขยายไม่ค่อยได้”  

อุปสรรค 

2. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์

     มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ในรอบปีที่ผ่านมา การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ
พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ เช่น “ประธานและสมาชิกในครอบครัว ได้ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เอง มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกมาตลอดแทบทุกปี จากมะไฟจีน
เมล็ดล้วน ๆ ก็ท าเป็นลูกอมมะไฟจีนรสกระเจี๊ยบ” “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบ
บรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อการปรับเปลี่ยนตามสมัย” 

โอกาส 

3. ความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

     ระยะเวลาในการจัดตั้งชุมชน (ตั้งแต่เริ่มท าธุรกิจ) การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ประเด็น ปัจจัยการผลิต (แรงงาน, หรือทุน) และการจัดท าบัญชีอย่างเป็นระบบ เช่น 
“ระยะเวลาเริ่มท าธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2538-ปัจจุบันเป็นเวลา 23 ปี มีการจัดท าบัญชีที่
สามารถตรวจสอบได้ กรมตรวจฯ จะมีการประสานมาก่อนซึ่งหมดโครงการแล้ว  แต่มี
การท ารายรับ-รายจ่าย งบใช้จ่าย” “เริ่มท าธุรกิจตั้งแต่ปี 2538-ปัจจุบัน มีการจัดท า
บัญชีรายรับรายจ่าย” 

โอกาส 

 

ตารางที่ 3  ด้านความเปน็ไปไดท้างการตลาด 
ด้านความเป็นไป
ได้ทางการตลาด ปัจจัยที่อ้างถึงผลกระทบ สรุป (โอกาส/

อุปสรรค) 
1. ความเป็นไป
ได้ทางการตลาด 

     แหล่งจ าหน่ายหลัก ตลาดภายในจังหวัด ภายนอกจังหวัด หรือต่างประเทศ 
รายได้จากการจัดจ าหน่ายสินค้าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ความต่อเนื่องของตลาด  
มีลูกค้าใหม่ ลูกค้าเก่า มีการสั่งซื้อสม่ าเสมอ และการจ าหน่ายเองในประเทศ และ
ต่างประเทศ เช่น “วัตถุดิบไม่เพียงพอที่จะส่งออกนอกประเทศ แต่มีคนรับไปขาย
ต่างประเทศ ซึ่งทางกลุ่มมะไฟจีนไม่ได้ส่งโดยตรง ซึ่งส่งออกโดยพ่อค้าคนกลาง 
ส่วนต่างจังหวัดมีการส่งไปขายทั่ว ๆ ไป มีลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีคน
จีนมาซื้อ”   

อุปสรรค 

2. เร่ืองราวหรือ
ต านานผลิตภัณฑ ์

     มีการบันทึกเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ และมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิม และ
มีการพัฒนาสร้างสรรค์ เช่น "มีการใส่สรรพคุณ ความเป็นมาบนผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค
รู้จักมะไฟจีนมากข้ึน และรู้ว่าคือผลไม้สมุนไพร ให้ความชุ่มคอ แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
ขับลมในกระเพาะอาหาร ฉะนั้น ความนิยมบริโภคจึงมากตามมา" 

โอกาส 

3. ลักษณะเกณฑ์
เฉพาะผลิตภัณฑ์ 

     ใช้สีธรรมชาติจากส่วนประกอบที่ใช้ท า และปราศจากกลิ่น รส ที่ไม่พึงประสงค์
และไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่สัมผัสได้ลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนารูปแบบ 
อย่างต่อเนื่อง สวยงาน ทันสมัย ประณีต รักษาง่าย มีความเป็นศิลปะ ภูมิปัญญา
ไทย แสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นหรือภูมิภาค และ มีเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐาน เช่น“มะไฟจีนจะมีกลิ่นเฉพาะของตัวมันเอง เพราะเป็นพืชตระกูลส้ม 
เปลือกเหมือนเปลือกส้มเปลือกมะนาว มีน้ ามันหอมในตัวของมันเอง มีเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานอย่าง เครื่องหมายการค้า อย.” “มีการพัฒนาลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์ ให้สวยงาม พัฒนาขึ้น แต่ก่อนก็บรรจุในถุงธรรมดา นาน ๆ ไปก็มี
ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เราพบมาเราก็เก็บตัวนั้นมาปรับปรุงของเรา” 

โอกาส 

ตารางที่ 4  ด้านสภาพความพรอ้มในการด าเนินงานและการสง่เสริมจากหน่วยงานภาครัฐ
ด้านสภาพความพร้อม
ในการด าเนินงานและ
การส่งเสริมจาก
หน่วยงานภาครัฐ 

ปัจจัยที่อ้างถึงผลกระทบ สรุป (โอกาส/
อุปสรรค) 

1.สภาพความพร้อมใน
การด าเนินงาน 

          ความเหมาะสมในสถานท่ีตั้ง ความพร้อมด้านไฟฟ้า น้ า โทรศัพท์  
การรวมกลุ่มในชุมชน การแบ่งงานกันในกลุ่ม ความร่วมมือของสมาชิกกลุ่ม 
ความสามารถและความช านาญของสมาชิก การติดต่อกับผู้จัดส่งวัตถุดิบ  
การจัดหาเทคโนโลยีการผลิต การผลิตที่เพียงพอกับความต้องการลูกค้า  
การออกแบบสินค้า การคิดต้นทุนสินค้า การหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม  
การตั้งราคาสินค้า การปรับปรุงคุณภาพสินค้า ความคงทนของสินค้า  
การถูกเลียนแบบสินค้า  การติดต่อกับลูกค้า และการประชาสัมพันธ์   
เช่น “ความเหมาะสมของสถานท่ี ไฟฟ้า น้ า โทรศัพท์ เหมาะสม มีความ
สามัคคี มีการท างานร่วมกัน การตั้งราคาสินค้า แล้วแต่วัตถุดิบ เพิ่มตาม

โอกาส 
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ด้านการบริหาร
จัดการ ปัจจัยที่อ้างถึงผลกระทบ สรุป (โอกาส/

อุปสรรค) 
2. การจัดองค์กร      การก าหนดงานหน้าที่ที่ต้องท า การพิจารณาสิ่งที่ต้องท า การก าหนด

คุณลักษณะของงาน การแบ่งแผนกและหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการแยกงาน
ออกเป็นงานย่อย การพัฒนารายละเอียดของงาน และการจัดคุณสมบัติของ
เครื่องมือที่ใช้ เช่น “มีการแบ่งหน้าท่ีกัน และสามารถช่วยงานกันได้หมด ถ้างาน
ไหนยุ่งต้องมาช่วยกัน  มีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาก็ท า” 

โอกาส 

3. การสั่งการ      ประธานมีภาวการณ์เป็นผู้น า การมีแรงจูงใจ การติดต่อสื่อสารภายในกลุ่ม 
การท างานเป็นทีม การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถใน
งานท่ีท า และมีความรับผิดชอบในงานท่ีท า เช่น“อยู่มานานแล้ว มีการช่วยเหลือ
กัน หากมีการท างาน ถ้ามีอบรมมีประชุมก็มาร่วมกับเขา ตอนที่เราไม่ว่างก็สละ
เวลาการท าเกษตรมาร่วมก่อน”  

โอกาส 

4. การควบคุม      มีการควบคุมพนักงาน ระบบบัญชี แผนการผลิต การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ 
การจัดหาวัตถุดิบ การใช้วัตถุดิบ และควบคุมคุณภาพสินค้า เช่น“มีฝ่ายบริหาร
จัดการจะมีป้านาและลูกสาวช่วย มีลูก 2 คน ลูกเขาเป็นอาจารย์ว่างก็มาเคลียร์
บัญชี จัดการให้แม่” “ผลิตภัณฑ์จะมีพี่ยอร์ชเป็นอาจารย์มาช่วยออกแบบให้
ทันสมัยตลอด” 

โอกาส 

ตารางที่ 2 ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์และความเข็มแข็งของชุมชน
ด้านผลิตภัณฑ์
และความเข็ม
แข็งของชมุชน 

ปัจจัยที่อ้างถึงผลกระทบ สรุป (โอกาส/
อุปสรรค) 

1.ด้านการผลิต      มีแหล่งที่มาของวัตถุดิบ การขยายปัจจัยการผลิต การรักษาสิ่งแวดล้อมใน
กระบวนการผลิตและมีศักยภาพการผลิตจ านวนมากเพื่อจ าหน่าย เช่น “มีอุปกรณ์ช่วย
บีบเมล็ดแต่มันใช้ได้ไม่ดี ที่บีบเมล็ดได้มามันไม่เหมือนที่เอามือท า ผลผลิตออกมามันไม่
ดีมันเละเมล็ดออกไม่หมด” “ในหมู่บ้านมีวัตถุดิบ มีมะไฟจีนเยอะ มะไฟจีนออกช่วงฤดู
ฝน ออกผลมาประดังกันในช่วงเวลาที่ฝนตก จะขยายยังไงก็ขยายไม่ค่อยได้”  

อุปสรรค 

2. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์

     มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ในรอบปีที่ผ่านมา การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ
พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ เช่น “ประธานและสมาชิกในครอบครัว ได้ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เอง มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกมาตลอดแทบทุกปี จากมะไฟจีน
เมล็ดล้วน ๆ ก็ท าเป็นลูกอมมะไฟจีนรสกระเจี๊ยบ” “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบ
บรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อการปรับเปลี่ยนตามสมัย” 

โอกาส 

3. ความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

     ระยะเวลาในการจัดตั้งชุมชน (ตั้งแต่เริ่มท าธุรกิจ) การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ประเด็น ปัจจัยการผลิต (แรงงาน, หรือทุน) และการจัดท าบัญชีอย่างเป็นระบบ เช่น 
“ระยะเวลาเริ่มท าธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2538-ปัจจุบันเป็นเวลา 23 ปี มีการจัดท าบัญชีที่
สามารถตรวจสอบได้ กรมตรวจฯ จะมีการประสานมาก่อนซึ่งหมดโครงการแล้ว  แต่มี
การท ารายรับ-รายจ่าย งบใช้จ่าย” “เริ่มท าธุรกิจตั้งแต่ปี 2538-ปัจจุบัน มีการจัดท า
บัญชีรายรับรายจ่าย” 

โอกาส 

 

ตารางที่ 3  ด้านความเปน็ไปไดท้างการตลาด 
ด้านความเป็นไป
ได้ทางการตลาด ปัจจัยที่อ้างถึงผลกระทบ สรุป (โอกาส/

อุปสรรค) 
1. ความเป็นไป
ได้ทางการตลาด 

     แหล่งจ าหน่ายหลัก ตลาดภายในจังหวัด ภายนอกจังหวัด หรือต่างประเทศ 
รายได้จากการจัดจ าหน่ายสินค้าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ความต่อเนื่องของตลาด  
มีลูกค้าใหม่ ลูกค้าเก่า มีการสั่งซื้อสม่ าเสมอ และการจ าหน่ายเองในประเทศ และ
ต่างประเทศ เช่น “วัตถุดิบไม่เพียงพอที่จะส่งออกนอกประเทศ แต่มีคนรับไปขาย
ต่างประเทศ ซึ่งทางกลุ่มมะไฟจีนไม่ได้ส่งโดยตรง ซึ่งส่งออกโดยพ่อค้าคนกลาง 
ส่วนต่างจังหวัดมีการส่งไปขายทั่ว ๆ ไป มีลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีคน
จีนมาซื้อ”   

อุปสรรค 

2. เร่ืองราวหรือ
ต านานผลิตภัณฑ ์

     มีการบันทึกเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ และมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิม และ
มีการพัฒนาสร้างสรรค์ เช่น "มีการใส่สรรพคุณ ความเป็นมาบนผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค
รู้จักมะไฟจีนมากข้ึน และรู้ว่าคือผลไม้สมุนไพร ให้ความชุ่มคอ แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
ขับลมในกระเพาะอาหาร ฉะนั้น ความนิยมบริโภคจึงมากตามมา" 

โอกาส 

3. ลักษณะเกณฑ์
เฉพาะผลิตภัณฑ์ 

     ใช้สีธรรมชาติจากส่วนประกอบที่ใช้ท า และปราศจากกลิ่น รส ที่ไม่พึงประสงค์
และไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่สัมผัสได้ลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนารูปแบบ 
อย่างต่อเนื่อง สวยงาน ทันสมัย ประณีต รักษาง่าย มีความเป็นศิลปะ ภูมิปัญญา
ไทย แสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นหรือภูมิภาค และ มีเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐาน เช่น“มะไฟจีนจะมีกลิ่นเฉพาะของตัวมันเอง เพราะเป็นพืชตระกูลส้ม 
เปลือกเหมือนเปลือกส้มเปลือกมะนาว มีน้ ามันหอมในตัวของมันเอง มีเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานอย่าง เครื่องหมายการค้า อย.” “มีการพัฒนาลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์ ให้สวยงาม พัฒนาขึ้น แต่ก่อนก็บรรจุในถุงธรรมดา นาน ๆ ไปก็มี
ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เราพบมาเราก็เก็บตัวนั้นมาปรับปรุงของเรา” 

โอกาส 

ตารางที่ 4  ด้านสภาพความพรอ้มในการด าเนินงานและการสง่เสริมจากหน่วยงานภาครัฐ
ด้านสภาพความพร้อม
ในการด าเนินงานและ
การส่งเสริมจาก
หน่วยงานภาครัฐ 

ปัจจัยที่อ้างถึงผลกระทบ สรุป (โอกาส/
อุปสรรค) 

1.สภาพความพร้อมใน
การด าเนินงาน 

          ความเหมาะสมในสถานที่ตั้ง ความพร้อมด้านไฟฟ้า น้ า โทรศัพท์  
การรวมกลุ่มในชุมชน การแบ่งงานกันในกลุ่ม ความร่วมมือของสมาชิกกลุ่ม 
ความสามารถและความช านาญของสมาชิก การติดต่อกับผู้จัดส่งวัตถุดิบ  
การจัดหาเทคโนโลยีการผลิต การผลิตที่เพียงพอกับความต้องการลูกค้า  
การออกแบบสินค้า การคิดต้นทุนสินค้า การหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม  
การตั้งราคาสินค้า การปรับปรุงคุณภาพสินค้า ความคงทนของสินค้า  
การถูกเลียนแบบสินค้า  การติดต่อกับลูกค้า และการประชาสัมพันธ์   
เช่น “ความเหมาะสมของสถานที่ ไฟฟ้า น้ า โทรศัพท์ เหมาะสม มีความ
สามัคคี มีการท างานร่วมกัน การตั้งราคาสินค้า แล้วแต่วัตถุดิบ เพิ่มตาม

โอกาส 
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ด้านสภาพความพร้อม
ในการด าเนินงานและ
การส่งเสริมจาก
หน่วยงานภาครัฐ 

ปัจจัยที่อ้างถึงผลกระทบ สรุป (โอกาส/
อุปสรรค) 

วัตถุดิบ ความช านาญของสมาชิกในกลุ่ม ต่างกันเคยมีคนเลียนแบบสินค้าแต่
ไม่สามารถท าได้” “สถานที่ตั้ งมีความเหมาะสม อยู่ ใกล้แหล่งชุมชน  
ด้านไฟฟ้า น้ า โทรศัพท์ มีความพร้อมหมด สิ่งแวดล้อมบ าบัดน้ าเสียต่าง ๆ  
มีเรียบร้อย น้ าเสียก็เก็บไว้ต่างหาก ไม่ได้ไปรบกวนใคร” “การตั้งราคาสินค้า
อยู่ที่วัตถุดิบ หากซื้อถูกราคากลาง ๆ แต่หากแพงก็จะเพิ่มขึ้น การถูก
เลียนแบบของสินค้า คนท ามีหลายกลุ่ม ไม่รู้ว่าใครลอกเลียนใคร ไม่ได้มีแต่
กลุ่มป้าที่ท า จึงไม่รู้ว่าถูกเลียนแบบหรือไม่ แต่ละกลุ่มแต่ละชุมชนก็จะมีสูตร
ของเขาเอง อย่างถ้าเราออกงานบ่อย ลูกค้าก็จะติชมหวานไป หวานไปนะ  
เราก็ปรับปรุงให้มันได้เหมาะสมพอดี”  

2.การส่งเสริมจาก
หน่วยงานภาครัฐ 

     การให้ค าปรึกษา จัดอบรม จัดนิทรรศการ การแนะน าการผลิต การหา
อุปกรณ์การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การหา
วัตถุดิบ การหาตลาด การหาเงินทุนให้ การรับรองสินค้า การหาผู้เชี่ยวชาญ 
การหาเครือข่าย แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการจัดการอย่าง
ครบวงจร เช่น  
“มีหน่วยงานให้ค าปรึกษา แนะน าบรรจุภัณฑ์ จากสหกรณ์ พัฒนาชุมชน มี
การจัดอบรมบ่อยมาก จะไปอบรมอยู่ตลอด ในจังหวัดน่าน ส่วนมากท่ี
โรงแรมเทวราช โรงแรมดิเอ็มเพลส ในปี 2557 ได้ไปจัดบูทออกบูธ KBO ที่
เมืองทองธานี กรุงเทพฯ” “มีการแนะน าการตลาด การวางแผนตลาด แต่
การบรรจุภัณฑ์และการผลิตเขาไม่สามารถมาช่วยเหลือเราได้ อุปกรณ์การ
ผลิตจัดหาเอง มีปีหนึ่ง ได้งบอยู่ดีมีสุขของกรมพัฒนาชุมชน แสนกว่าบาท” 
“มีหน่วยงานมาช่วยให้ค าปรึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน ต่างจังหวัดก็จะมีเชียงราย พะเยา  มีอบรมที่โรงแรมในเมือง มี
การจัดนิทรรศการกาลตามข่วงเมือง  มีการแนะน าการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ให้ ภาครัฐแนะน าการตลาด  พัฒนาชุมชน”   

โอกาส 

การน าไปใช้ 
ผู้ วิจัยได้น าผลจากการวิ เคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถามมาเป็นแนวทางในการพิจารณาเก่ียวกับ
ปัจจัยที่มีผลกระทบ (โอกาสหรืออุปสรรค) ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านผลิตภัณฑ์และความเข็มแข็งของชุมชน  
ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด สภาพความพร้อม และ 
การส่งเสริมจากภาครัฐ พบว่ามีแนวทางในการแก้ปัญหา 
การบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแปรรูปมะไฟจีนไว้ 3 ข้อ ดังนี้      

          1. การศึกษาข้อมูลผู้ประกอบการส าหรับปรับปรุง
และหาวิธีการปรับปรุงการวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการ
ตัดสินใจการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ พบว่าด้าน
การบริหารจัดการ ถือเป็น “โอกาส” ในทุกด้าน แสดงให้
เห็นการว่าที่กลุ่มมีการบริหารจัดการที่ดีส่งผลให้กลุ่ม 
ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จากการด ารงอยู่
ของกลุ่มมาเป็นระยะเวลานาน และมีการขยายตัวของ
กลุ่มที่มีขนาดใหญ่ขึ้นวัดได้จากจ านวนสมาชิกจากทุน
ด าเนินงาน ดังนั้นการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

 

กลุ่มวิสาหกิจนั้น ต้องให้ความส าคัญการบริหารจัดการ 
โดยมุ่ ง เน้นในการปรับปรุงและหาวิธี การปรับปรุ ง 
การวางแผนกลยุทธ์ในด้าน การวางแผน การจัดองค์กร 
การสั่งการ การควบคุม ในการตัดสินใจการด าเนินธุรกิจให้ 
ประสบความส าเร็จ และโดยอาจจะมีการฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ด้ านการบริหารจัดการส่ ง เสริม ใ ห้
ผู้ประกอบการมีภาวะผู้น า มีความสามารถบริหารจัดการ
กลุ่ ม  และกระตุ้น ให้มี การแสวงหาความรู้ เพิ่ ม เติม
ตลอดเวลา 
          2. การศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการสินค้าของผู้ผลิตสินค้า พบว่าด้าน
ผลิตภัณฑ์และความเข็มแข็งของชุมชน ยังพบว่าการผลิต 
ถือเป็น “อุปสรรค” ยังพบปัญหาศักยภาพการผลิต และ
การขยายการผลิตยังเกิดปัญหา อุปกรณ์ที่ใช้ทุ่นแรง ยังไม่
สามารถช่วยการผลิตในส่วนของการบีบเมล็ดเหมือนที่ เอา
มือท า ผลผลิตออกมาไม่ดีมันเละเมล็ดออกไม่หมด และยัง
พบปัญหาการจัดเก็บวัตถุดิบมะไฟจีนออกช่วงฤดูฝน  
ออกผลมาประดังกันในช่วงเวลาที่ฝนตก ไม่สามารถเก็บ
วัตถุดิบไว้ผลิตได้นานไม่สามารถจะขยายการผลิตได้ ดังนั้น
ควรให้ความสนใจในประเด็นปัญหานี้  โดยสนับสนุน
แนวทางแก้ปัญหาเช่น การสนับสนุนให้มีห้องเย็นเพื่อเก็บ
วัตถุดิบให้ใช้ในการผลิตได้ตลอดปี มีเครื่องบรรจุภัณฑ์
แบบสุญญากาศ และการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เพื่ อใ ห้กระบวนการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ได้นานยิ่งขึ้น  และ ด้านความเป็นไปได้ทาง
การตลาด การขยายตลาดถือเป็น “อุปสรรค” ยังพบ
ปัญหาการผลิตไม่เพียงพอ และการน าไปจัดจ าหน่ายสู่
ตลาดต่างประเทศ เนื่องจากวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต
ตลอดทั้งปี เกี่ยวเนื่องกับอุปสรรคในการจัดเก็บวัตถุดิบ 
และการขยายตลาดต่างประเทศ  โดยผลิตภัณฑ์มีพ่อค้า
คนกลางคนรับไปขายต่างประเทศ ซ่ึงทางกลุ่มมะไฟจีน
ไม่ได้ส่งโดยตรง มีคนจีนมาซื้อ ซึ่งในด้านนี้จะเห็นได้ชดัเจน
ว่ า ผลิ ตภัณฑ์ มะ ไฟจี นสามารถขยายตลาด ไปยั ง
ต่างประเทศได้เห็นควรสนับสนุนการผลิตเพื่อส่งออกนอก
ประเทศ โดยการพัฒนาทางด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง 
เช่นการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร การ
พัฒนาจากรูปแบบการตลาดท่ีทันสมัย เช่น การตลาด
ออนไลน์ และการพัฒนาทางด้านภาษาต่างชาติส าหรับ

ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาสินค้าให้ให้มีจุดเด่น จุดขายให้
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
          3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของผู้ผลิตสินค้า 
OTOP  ในการส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ในระดับ
ชุมชน  ท้องถิ่นให้มีจุดเด่นจุดขายให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย พบว่าสภาพความพร้อมในการด าเนินงานและ
การส่งเสริมจากภาครัฐถือเป็น “โอกาส” กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่ มแปรรูปมะไฟจี น  มีความพร้อมในด้ าน
สาธารณูปโภคและหน่วยงานทางภาครัฐ เช่น มหาวิทยาลัย
ราชมงคลล้านนานา่น ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลติภณัฑ์
บรรจุภัณฑ์มาโดยตลอด โดยสามารถเห็นภาพก่อนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และยอมรับจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนก่อให้เกิดกระบวนการที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น กลุ่มวิสาหกิจมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
มากขึ้นจากผลลัพธ์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนั้นการเตรียมความพร้อม
และการส่งเสริมจากภาครัฐซึ่งมีทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ศึกษาดูงาน ตลอดจนได้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และ
พัฒนากระบวนการผลิตไปด้วยการสนับสนุนส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนานั้นเป็นแนวทางที่จะท าให้เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตของผู้ผลิตสินค้า  OTOP  
 
อภิปรายผล 
ด้านการบริหารจัดการ 
          จากการวิ เคราะห์ปัจจัยที่ อ้างถึงโอกาสและ
อุปสรรคพบว่า ด้านการบริหารจัดการถือเป็น “โอกาส”
ผู้ประกอบการมีภาวะผู้น า มีความสามารถบริหารจัดการ
กลุ่มที่ดี และมีกระบวนการที่ท าให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงที่
ดีขึ้น มีการแสวงหาความรู้ เพิ่มเติมตลอดเวลา กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะไฟจีน ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม โดยการน าความรู้ความสามารถที่ได้
จากการฝึกอบรมน าความรู้ความเชี่ยวชาญที่ได้มาท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลง โดยการบริหารจัดการกลุ่ม ธุรกิจ
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนการท างาน 
วางแผนธุรกิจ อันเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินธุรกิจได้  
มีการพัฒนาความเป็นผู้น าสามารถเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐกับกลุ่มผู้ผลิตที่มีความ
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ด้านสภาพความพร้อม
ในการด าเนินงานและ
การส่งเสริมจาก
หน่วยงานภาครัฐ 

ปัจจัยที่อ้างถึงผลกระทบ สรุป (โอกาส/
อุปสรรค) 

วัตถุดิบ ความช านาญของสมาชิกในกลุ่ม ต่างกันเคยมีคนเลียนแบบสินค้าแต่
ไม่สามารถท าได้” “สถานที่ตั้ งมีความเหมาะสม อยู่ ใกล้แหล่งชุมชน  
ด้านไฟฟ้า น้ า โทรศัพท์ มีความพร้อมหมด สิ่งแวดล้อมบ าบัดน้ าเสียต่าง ๆ  
มีเรียบร้อย น้ าเสียก็เก็บไว้ต่างหาก ไม่ได้ไปรบกวนใคร” “การตั้งราคาสินค้า
อยู่ที่วัตถุดิบ หากซื้อถูกราคากลาง ๆ แต่หากแพงก็จะเพิ่มขึ้น การถูก
เลียนแบบของสินค้า คนท ามีหลายกลุ่ม ไม่รู้ว่าใครลอกเลียนใคร ไม่ได้มีแต่
กลุ่มป้าที่ท า จึงไม่รู้ว่าถูกเลียนแบบหรือไม่ แต่ละกลุ่มแต่ละชุมชนก็จะมีสูตร
ของเขาเอง อย่างถ้าเราออกงานบ่อย ลูกค้าก็จะติชมหวานไป หวานไปนะ  
เราก็ปรับปรุงให้มันได้เหมาะสมพอดี”  

2.การส่งเสริมจาก
หน่วยงานภาครัฐ 

     การให้ค าปรึกษา จัดอบรม จัดนิทรรศการ การแนะน าการผลิต การหา
อุปกรณ์การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การหา
วัตถุดิบ การหาตลาด การหาเงินทุนให้ การรับรองสินค้า การหาผู้เชี่ยวชาญ 
การหาเครือข่าย แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการจัดการอย่าง
ครบวงจร เช่น  
“มีหน่วยงานให้ค าปรึกษา แนะน าบรรจุภัณฑ์ จากสหกรณ์ พัฒนาชุมชน มี
การจัดอบรมบ่อยมาก จะไปอบรมอยู่ตลอด ในจังหวัดน่าน ส่วนมากที่
โรงแรมเทวราช โรงแรมดิเอ็มเพลส ในปี 2557 ได้ไปจัดบูทออกบูธ KBO ที่
เมืองทองธานี กรุงเทพฯ” “มีการแนะน าการตลาด การวางแผนตลาด แต่
การบรรจุภัณฑ์และการผลิตเขาไม่สามารถมาช่วยเหลือเราได้ อุปกรณ์การ
ผลิตจัดหาเอง มีปีหนึ่ง ได้งบอยู่ดีมีสุขของกรมพัฒนาชุมชน แสนกว่าบาท” 
“มีหน่วยงานมาช่วยให้ค าปรึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน ต่างจังหวัดก็จะมีเชียงราย พะเยา  มีอบรมที่โรงแรมในเมือง มี
การจัดนิทรรศการกาลตามข่วงเมือง  มีการแนะน าการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ให้ ภาครัฐแนะน าการตลาด  พัฒนาชุมชน”   

โอกาส 

การน าไปใช้ 
ผู้ วิจัยได้น าผลจากการวิ เคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถามมาเป็นแนวทางในการพิจารณาเก่ียวกับ
ปัจจัยที่มีผลกระทบ (โอกาสหรืออุปสรรค) ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านผลิตภัณฑ์และความเข็มแข็งของชุมชน  
ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด สภาพความพร้อม และ 
การส่งเสริมจากภาครัฐ พบว่ามีแนวทางในการแก้ปัญหา 
การบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแปรรูปมะไฟจีนไว้ 3 ข้อ ดังนี้      

          1. การศึกษาข้อมูลผู้ประกอบการส าหรับปรับปรุง
และหาวิธีการปรับปรุงการวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการ
ตัดสินใจการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ พบว่าด้าน
การบริหารจัดการ ถือเป็น “โอกาส” ในทุกด้าน แสดงให้
เห็นการว่าที่กลุ่มมีการบริหารจัดการที่ดีส่งผลให้กลุ่ม 
ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จากการด ารงอยู่
ของกลุ่มมาเป็นระยะเวลานาน และมีการขยายตัวของ
กลุ่มที่มีขนาดใหญ่ขึ้นวัดได้จากจ านวนสมาชิกจากทุน
ด าเนินงาน ดังนั้นการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

 

กลุ่มวิสาหกิจนั้น ต้องให้ความส าคัญการบริหารจัดการ 
โดยมุ่ ง เน้นในการปรับปรุงและหาวิธี การปรับปรุ ง 
การวางแผนกลยุทธ์ในด้าน การวางแผน การจัดองค์กร 
การสั่งการ การควบคุม ในการตัดสินใจการด าเนินธุรกิจให้ 
ประสบความส าเร็จ และโดยอาจจะมีการฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ด้ านการบริหารจัดการส่ ง เสริม ใ ห้
ผู้ประกอบการมีภาวะผู้น า มีความสามารถบริหารจัดการ
กลุ่ ม  และกระตุ้น ให้มี การแสวงหาความรู้ เพิ่ ม เติม
ตลอดเวลา 
          2. การศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการสินค้าของผู้ผลิตสินค้า พบว่าด้าน
ผลิตภัณฑ์และความเข็มแข็งของชุมชน ยังพบว่าการผลิต 
ถือเป็น “อุปสรรค” ยังพบปัญหาศักยภาพการผลิต และ
การขยายการผลิตยังเกิดปัญหา อุปกรณ์ที่ใช้ทุ่นแรง ยังไม่
สามารถช่วยการผลิตในส่วนของการบีบเมล็ดเหมือนที่ เอา
มือท า ผลผลิตออกมาไม่ดีมันเละเมล็ดออกไม่หมด และยัง
พบปัญหาการจัดเก็บวัตถุดิบมะไฟจีนออกช่วงฤดูฝน  
ออกผลมาประดังกันในช่วงเวลาที่ฝนตก ไม่สามารถเก็บ
วัตถุดิบไว้ผลิตได้นานไม่สามารถจะขยายการผลิตได้ ดังนั้น
ควรให้ความสนใจในประเด็นปัญหานี้  โดยสนับสนุน
แนวทางแก้ปัญหาเช่น การสนับสนุนให้มีห้องเย็นเพื่อเก็บ
วัตถุดิบให้ใช้ในการผลิตได้ตลอดปี มีเครื่องบรรจุภัณฑ์
แบบสุญญากาศ และการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เพื่ อใ ห้กระบวนการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ได้นานยิ่งขึ้น  และ ด้านความเป็นไปได้ทาง
การตลาด การขยายตลาดถือเป็น “อุปสรรค” ยังพบ
ปัญหาการผลิตไม่เพียงพอ และการน าไปจัดจ าหน่ายสู่
ตลาดต่างประเทศ เนื่องจากวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต
ตลอดทั้งปี เกี่ยวเนื่องกับอุปสรรคในการจัดเก็บวัตถุดิบ 
และการขยายตลาดต่างประเทศ  โดยผลิตภัณฑ์มีพ่อค้า
คนกลางคนรับไปขายต่างประเทศ ซึ่งทางกลุ่มมะไฟจีน
ไม่ได้ส่งโดยตรง มีคนจีนมาซื้อ ซึ่งในด้านนี้จะเห็นได้ชดัเจน
ว่ าผ ลิตภัณฑ์ มะ ไฟจี นสามารถขยายตลาด ไปยั ง
ต่างประเทศได้เห็นควรสนับสนุนการผลิตเพื่อส่งออกนอก
ประเทศ โดยการพัฒนาทางด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง 
เช่นการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร การ
พัฒนาจากรูปแบบการตลาดท่ีทันสมัย เช่น การตลาด
ออนไลน์ และการพัฒนาทางด้านภาษาต่างชาติส าหรับ

ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาสินค้าให้ให้มีจุดเด่น จุดขายให้
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
          3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของผู้ผลิตสินค้า 
OTOP  ในการส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ในระดับ
ชุมชน  ท้องถิ่นให้มีจุดเด่นจุดขายให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย พบว่าสภาพความพร้อมในการด าเนินงานและ
การส่งเสริมจากภาครัฐถือเป็น “โอกาส” กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่ มแปรรูปมะไฟจี น  มีความพร้อมในด้ าน
สาธารณูปโภคและหน่วยงานทางภาครัฐ เช่น มหาวิทยาลัย
ราชมงคลล้านนานา่น ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลติภณัฑ์
บรรจุภัณฑ์มาโดยตลอด โดยสามารถเห็นภาพก่อนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และยอมรับจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนก่อให้เกิดกระบวนการที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น กลุ่มวิสาหกิจมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
มากขึ้นจากผลลัพธ์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนั้นการเตรียมความพร้อม
และการส่งเสริมจากภาครัฐซึ่งมีทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ศึกษาดูงาน ตลอดจนได้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และ
พัฒนากระบวนการผลิตไปด้วยการสนับสนุนส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนานั้นเป็นแนวทางที่จะท าให้เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตของผู้ผลิตสินค้า  OTOP  
 
อภิปรายผล 
ด้านการบริหารจัดการ 
          จากการวิ เคราะห์ปัจจัย ท่ีอ้างถึงโอกาสและ
อุปสรรคพบว่า ด้านการบริหารจัดการถือเป็น “โอกาส”
ผู้ประกอบการมีภาวะผู้น า มีความสามารถบริหารจัดการ
กลุ่มที่ดี และมีกระบวนการที่ท าให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงที่
ดีขึ้น มีการแสวงหาความรู้ เพิ่มเติมตลอดเวลา กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะไฟจีน ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม โดยการน าความรู้ความสามารถที่ได้
จากการฝึกอบรมน าความรู้ความเชี่ยวชาญที่ได้มาท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยการบริหารจัดการกลุ่ม ธุรกิจ
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนการท างาน 
วางแผนธุรกิจ อันเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินธุรกิจได้  
มีการพัฒนาความเป็นผู้น าสามารถเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐกับกลุ่มผู้ผลิตที่มีความ
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พร้อมในการขยายตัวในการสร้างเครือข่าย และการพัฒนา
กิจการกลุ่มให้มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้อง
กับสุภัทรา (2547) ศึกษาเร่ืองกิจกรรมกลุ่มการผลิตและ
การตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษากลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรใน
จังหวัดอ่างทอง พบว่า การขยายการสร้างเครือข่ายการ
ผลิต การบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ เพิ่มทักษะอย่าง
ต่อเนื่องจะต้องสร้างเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม จะสามารถ
แก้ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการได้  
นอกจากนี้ อุดมรัศมี (2545) ศึกษาการจัดท าระบบการ
จัดล าดับงานการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ลดอัตราการผลิตงานเสร็จไม่ทันก าหนดส่งมอบ โดยศึกษา
สภาพการท างานและปัญหาการวางแผนการผลิตที่ไม่มี
ประสิทธิภาพในธุรกิจสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหาแนว
ทางแก้ไขโดยการศึกษาวิธีการท างาน พบว่าสาเหตุส าคัญ
ที่ท าให้ระบบการวางแผนการผลิตไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
ทัศนีพร (2552) ศึกษาโครงการวิจัยการวิ เคราะห์ 
บรรจุ ภัณฑ์  และ  ศั กยภาพชุ มชน  ตาม โครงการ  
“หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” อ าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า อย่างไรก็ตามในการประกอบธุรกิจนั้น 
การบริหารจัดการถือว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านการบริหารงาน บริหารคน หรือการบริหารทรัพยากร 
ถ้าในกลุ่มองค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีมี คุณภาพก็จะท า
ให้ธุรกิจเหล่านั้นประสบความส าเร็จ สามารถบริหารงาน
ให้ลุล่วงไปด้วยดี สอดคล้องกับการศึกษาของกาญจนา 
(2530) พบว่า  ปัจจัยที่ท าให้ เกิดการพึ่ งตนเองทาง
เศรษฐกิจได้คือ การจัดตั้งกลุ่ม องค์กรในชุมชน การ
บริหารกลุ่ม การสร้างทีมงาน การมีส่วนรวม ของสมาชิก 
การสรรหากรรมการโดยเฉพาะผู้น ากลุ่ม ก็เป็นปัจจัย
สนับสนุนที่ท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จได้ โดยเฉพาะ
การรวมกลุ่มเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญมากต่อความส าเร็จ 
ทั้งนี้ยัง สอดคล้องกับผลการศึกษาของใจมนัส (2540) 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของ
ธุรกิจชุมชน ได้แก่ การบริหารจัดการ ตัวสมาชิกเอง การมี
ส่วนร่วมของสมาชิก ความเป็นผู้น า 
ด้านการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็ง
ของชุมชน   

ด้านการผลิตถือเป็น “อุปสรรค” ยังพบปัญหา
ศักยภาพการผลิต และการขยายการผลิตยังเกิดปัญหา 
อุปกรณ์ที่ใช้ทุ่นแรง ยังไม่สามารถช่วยการผลิตในส่วนของ
การบีบเมล็ดเหมือนที่เอามือท า ผลผลิตออกมาไม่ดีมันเละ
เมล็ดออกไม่หมด และยังพบปัญหาการจัดเก็บวัตถุดิบ
มะไฟจีนออกช่วงฤดูฝน ออกผลมาประดังกันในช่วงเวลาที่
ฝนตก มะไฟจีนจะมีกลิ่นไม่ดี ไม่สามารถเก็บวัตถุดิบไว้
ผลิตได้นานไม่สามารถจะขยายการผลิตได้   จึงควรมี
ก ระบวนการแก้ ไ ขกระบวนการที่ ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร 
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ได้แก่ การสนับสนุนให้มีห้องเย็นเพื่อ
เก็บวัตถุดิบให้ใช้ในการผลิตได้ตลอดปี มีเครื่องบรรจุภัณฑ์
แบบสุญญากาศ และการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เพื่ อใ ห้กระบวนการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ ได้นานยิ่ งขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บุ ญ น า  ( 2543 :153) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษ า บ ท บ า ท ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น: การวิจัย 
รายกรณีสถาบันราชภัฏเพชรบุรี พบว่าบทบาทด้านการ
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีในท้องถิ่น 
ภาครัฐควรส่งเสริมการหาวัตถุดิบให้กับผู้ผลิตสินค้า 
สอดคล้องกับรัตติยา (2548 : 95) พบว่า ภาครัฐควรให้
ความรู้ทางด้านการหาวัตถุดิบอ่ืนทดแทนที่ ก าลังจะขาด
แคลนในปัจจุบัน  สอดคล้องกับ จิราพร และคณะ (2551) 
ศึกษาเรื่องโครงการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อยกระดับ
คุณภาพ ปลาส้ม ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มมีการควบคุม
การผลิตที่ไม่สม่ าเสมอ ไม่มีที่จัดเก็บวัตถุดิบบางครั้งสด
บางครั้งไม่สด ประกอบกับใช้โรงเรือนชั่วคราว กลุ่ม
ต้องการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากปลาที่ทางกลุ่ม
ต้ องการ เรี ยนรู้  สุ ขลั กษณะการผลิ ตสถานที่ ผลิ ต 
เช่นเดียวกับกัลยา (2550) ศึกษาโครงการวิจัยกระบวนการ
เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน พบว่า ด้านการพัฒนาผู้ผลิตใน
ชุมชนมีปัญหาขาดวัตถุดิบและด้านการพัฒนาผู้ผลิตใน
ชุมชนขาดทักษะในการ ผลิตในบางกลุ่ม กลุ่มประเภท
อาหารและเครื่องดื่ม พบว่า ผลิตภัณฑ์ต้องมีสีธรรมชาติ

 

ของส่วนประกอบท่ีใช้ท าและปราศจากกล่ิน รส ท่ีไม่ 
พึงประสงค์และไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่สัมผัสได้มากที่สุด  

ในส่วนของด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความ
เข้มแข็งของชุมชน ถือเป็นโอกาส พบว่าการรักษา
สิ่ งแวดล้อมใน กระบวนการผลิต คือการผลิตไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเปลือกและเมล็ดที่เหลือน าไปท า
ปุ๋ยหมัก และท าบ่อน้ าทิ้งไม่ให้ท าลายสิ่งแวดล้อม และใช้
วัตถุดิบภายในประเทศ สอดคล้องกับ บุญอนันต์ (2549)  
ที่พบว่า กระบวนที่จะสร้างสรรค์คืนพลังสู่ชุมชนมีขั้นตอน
ดังนี้ 1.ชุมชนร่วมกันใช้ความรู้ ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์
ของกลุ่ม 2.สนับสนุนการเรียนรู้ในกลุ่มและเครือข่ายใน
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และการตลาด 3.ปรับตัวจากการ
ผลิตให้ค านึงถึงมาตรฐานและคุณภาพ 4.ให้เกิดการร่วม
การบริหารจัดการในกลุ่มเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 5.ให้น า
การผลิตใส่ใจต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6.สังคมร่วมกันดูแลรักษาชุมชนและความเป็นเจ้าของ   
7.ชุมชนตั้งกลุ่มเรียนรู้ที่พึ่งตนเองและท าให้ชุมชนเข้มแข็ง
ในที่สุด ซึ่งตรงกับ ณัฐธยาน์ (2549) พบว่า ปัจจัยภายนอก
ของกลุ่มผู้ผลิตที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ นโยบายการตลาดของผู้แข่งขันและความพึง
พอใจของลูกค้าที่ เป็นตัวก าหนดและสอดคล้องกับ  
ภูเมศ (2547) ศึกษา เรื่อง ศักยภาพของชุมชนด้าน
ผลิตภัณฑ์โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัด จันทบุรี ในด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผู้ผลิตมี
การพัฒนาแนวคิดของตนเองหรือกลุ่มตามความต้องการ
ของลูกค้ ามากที่ สุ ด  สามารถออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง และด้านความเข็มแข็งของชุมชน 
พบว่า ระยะเวลาในการจัดตั้งกลุ่มตั้งแต่เริ่มท าธุรกิจ 5 ปี 
ขึ้นไป ท าให้มีความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นได้มีโอกาส
รับรู้ข่าวสารภายใน กลุ่มเป็นอย่างดี 
ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด  

เรื่องราวหรือต านานผลิตภัณฑ์ และลักษณะ
เกณฑ์เฉพาะผลิตภัณฑ์ ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
ถือเป็น “อุปสรรค” ยังพบปัญหาการผลิตไม่เพียงพอ และ
การน าไปจัดจ าหน่ายสู่ตลาดตา่งประเทศ เนื่องจากวัตถุดิบ

ไม่เพียงพอต่อการผลิตตลอดทั้งปี เกี่ยวเนื่องกับอุปสรรค
ในการจัดเก็บวัตถุดิบ  จึ งควรมีกระบวนการแ ก้ไข
กระบวนการที่ท าให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ได้แก่ 
โดยการพัฒนาทางด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่นการให้
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร การพัฒนาจาก
รูปแบบการตลาดที่ทันสมัย เช่น การตลาดออนไลน์ และ
การพัฒนาทางด้านภาษาต่างชาติส าหรับผู้ประกอบการ
เพื่อพัฒนาสินค้าให้ให้มีจุดเด่น จุดขายให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายสอดคล้องกับทัศนาวลัย (2547) ศึกษาเรื่อง 
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
แพรวาในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าส่วนปัญหาทางด้าน
การตลาดได้แก่ ปัญหาการขาดทักษะในการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ในราคาต่ า และการขาด
ตลาดรองรับท่ีแน่นอน แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ 
การตลาดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จะประสบความส าเร็จ
ได้นั้นหน่วยงานภาครัฐจะต้องเป็นแกนน าในการสนับสนุน 
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาขึ้น และที่ส าคัญอย่างยิ่งกลุ่ม
ผู้ผลิตจะต้องให้ ความร่วมมือในการพัฒนานี้ด้วย สุจิตรา 
(2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม
ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ าหนึ่ ง ต า บลหนึ่ ง ผลิ ตภัณฑ์ ใ นจั งห วั ด
อุบลราชธานี พบว่ากลุ่มผู้ผลิตสินค้าOTOP มีปัญหาการ
ด าเนินธุรกิจในด้านบัญชี  ความเป็นไปได้ทางการตลาดมี
ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่และมีการสั่งซื้ออย่างสม่ าเสมอ
ลูกค้าส่ วนใหญ่มาจากการจ าหน่ายเองในประเทศ 
โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดงาน OTOP CITY ที่เมืองทองธานี 
ในแต่ละครั้งจะมีผู้ผลิตสินค้าในระดับ 3-5 ดาวเท่านั้น 
ถึงจะมีโอกาสเขามาขายในงาน ท าให้มียอดการจ าหน่าย
สินค้าเป็นที่พอใจให้กับผู้ผลิตและถูกใจลูกค้า แต่หาก
ภาครัฐสนับสนุนให้โอกาสผู้ผลิตในระดับ 1-2 ดาวเขามา
จ าหน่ายสินค้าในงานก็จะเป็นการส่งเสริมเพิ่มช่องทาง
การตลาดและเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองใน
อนาคตเพื่อที่จะก้าวเขามาสู่ระดับดาวที่สูงขึ้น เรื่องราว
หรือต านานของผลิตภัณฑ์และลักษณะเกณฑ์เฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ มีการบันทึกและมีการน าเสนอ (มีเอกสารหรือ
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พร้อมในการขยายตัวในการสร้างเครือข่าย และการพัฒนา
กิจการกลุ่มให้มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้อง
กับสุภัทรา (2547) ศึกษาเรื่องกิจกรรมกลุ่มการผลิตและ
การตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษากลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรใน
จังหวัดอ่างทอง พบว่า การขยายการสร้างเครือข่ายการ
ผลิต การบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ เพิ่มทักษะอย่าง
ต่อเนื่องจะต้องสร้างเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม จะสามารถ
แก้ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการได้  
นอกจากนี้ อุดมรัศมี (2545) ศึกษาการจัดท าระบบการ
จัดล าดับงานการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ลดอัตราการผลิตงานเสร็จไม่ทันก าหนดส่งมอบ โดยศึกษา
สภาพการท างานและปัญหาการวางแผนการผลิตที่ไม่มี
ประสิทธิภาพในธุรกิจสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหาแนว
ทางแก้ไขโดยการศึกษาวิธีการท างาน พบว่าสาเหตุส าคัญ
ที่ท าให้ระบบการวางแผนการผลิตไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
ทัศนีพร (2552) ศึกษาโครงการวิจัยการวิ เคราะห์ 
บรรจุ ภัณฑ์  และ  ศั กยภาพชุ มชน  ตาม โครงการ  
“หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” อ าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า อย่างไรก็ตามในการประกอบธุรกิจนั้น 
การบริหารจัดการถือว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านการบริหารงาน บริหารคน หรือการบริหารทรัพยากร 
ถ้าในกลุ่มองค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีมี คุณภาพก็จะท า
ให้ธุรกิจเหล่านั้นประสบความส าเร็จ สามารถบริหารงาน
ให้ลุล่วงไปด้วยดี สอดคล้องกับการศึกษาของกาญจนา 
(2530) พบว่า  ปัจจัยที่ท าให้ เกิดการพึ่ งตนเองทาง
เศรษฐกิจได้คือ การจัดตั้งกลุ่ม องค์กรในชุมชน การ
บริหารกลุ่ม การสร้างทีมงาน การมีส่วนรวม ของสมาชิก 
การสรรหากรรมการโดยเฉพาะผู้น ากลุ่ม ก็เป็นปัจจัย
สนับสนุนที่ท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จได้ โดยเฉพาะ
การรวมกลุ่มเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญมากต่อความส าเร็จ 
ทั้งนี้ยัง สอดคล้องกับผลการศึกษาของใจมนัส (2540) 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของ
ธุรกิจชุมชน ได้แก่ การบริหารจัดการ ตัวสมาชิกเอง การมี
ส่วนร่วมของสมาชิก ความเป็นผู้น า 
ด้านการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็ง
ของชุมชน   

ด้านการผลิตถือเป็น “อุปสรรค” ยังพบปัญหา
ศักยภาพการผลิต และการขยายการผลิตยังเกิดปัญหา 
อุปกรณ์ที่ใช้ทุ่นแรง ยังไม่สามารถช่วยการผลิตในส่วนของ
การบีบเมล็ดเหมือนที่เอามือท า ผลผลิตออกมาไม่ดีมันเละ
เมล็ดออกไม่หมด และยังพบปัญหาการจัดเก็บวัตถุดิบ
มะไฟจีนออกช่วงฤดูฝน ออกผลมาประดังกันในช่วงเวลาที่
ฝนตก มะไฟจีนจะมีกลิ่นไม่ดี ไม่สามารถเก็บวัตถุดิบไว้
ผลิตได้นานไม่สามารถจะขยายการผลิตได้   จึงควรมี
ก ระบวนการแก้ ไ ขกระบวนการที่ ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร 
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ได้แก่ การสนับสนุนให้มีห้องเย็นเพื่อ
เก็บวัตถุดิบให้ใช้ในการผลิตได้ตลอดปี มีเครื่องบรรจุภัณฑ์
แบบสุญญากาศ และการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เพื่ อใ ห้กระบวนการเก็บ รักษา
ผลิตภัณฑ์ ได้นานยิ่ งขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บุ ญ น า  ( 2543 :153) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษ า บ ท บ า ท ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น: การวิจัย 
รายกรณีสถาบันราชภัฏเพชรบุรี พบว่าบทบาทด้านการ
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีในท้องถิ่น 
ภาครัฐควรส่งเสริมการหาวัตถุดิบให้กับผู้ผลิตสินค้า 
สอดคล้องกับรัตติยา (2548 : 95) พบว่า ภาครัฐควรให้
ความรู้ทางด้านการหาวัตถุดิบอ่ืนทดแทนที่ ก าลังจะขาด
แคลนในปัจจุบัน  สอดคล้องกับ จิราพร และคณะ (2551) 
ศึกษาเรื่องโครงการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อยกระดับ
คุณภาพ ปลาส้ม ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มมีการควบคุม
การผลิตที่ไม่สม่ าเสมอ ไม่มีที่จัดเก็บวัตถุดิบบางครั้งสด
บางครั้งไม่สด ประกอบกับใช้โรงเรือนชั่วคราว กลุ่ม
ต้องการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากปลาที่ทางกลุ่ม
ต้ องการ เรี ยนรู้  สุ ขลั กษณะการผลิ ตสถานที่ ผลิ ต 
เช่นเดียวกับกัลยา (2550) ศึกษาโครงการวิจัยกระบวนการ
เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน พบว่า ด้านการพัฒนาผู้ผลิตใน
ชุมชนมีปัญหาขาดวัตถุดิบและด้านการพัฒนาผู้ผลิตใน
ชุมชนขาดทักษะในการ ผลิตในบางกลุ่ม กลุ่มประเภท
อาหารและเครื่องดื่ม พบว่า ผลิตภัณฑ์ต้องมีสีธรรมชาติ

 

ของส่วนประกอบที่ใช้ท าและปราศจากกลิ่น รส ที่ไม่ 
พึงประสงค์และไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่สัมผัสได้มากที่สุด  

ในส่วนของด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความ
เข้มแข็งของชุมชน ถือเป็นโอกาส พบว่าการรักษา
สิ่ งแวดล้อมใน กระบวนการผลิต คือการผลิตไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเปลือกและเมล็ดที่เหลือน าไปท า
ปุ๋ยหมัก และท าบ่อน้ าทิ้งไม่ให้ท าลายสิ่งแวดล้อม และใช้
วัตถุดิบภายในประเทศ สอดคล้องกับ บุญอนันต์ (2549)  
ที่พบว่า กระบวนที่จะสร้างสรรค์คืนพลังสู่ชุมชนมีขั้นตอน
ดังนี้ 1.ชุมชนร่วมกันใช้ความรู้ ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์
ของกลุ่ม 2.สนับสนุนการเรียนรู้ในกลุ่มและเครือข่ายใน
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และการตลาด 3.ปรับตัวจากการ
ผลิตให้ค านึงถึงมาตรฐานและคุณภาพ 4.ให้เกิดการร่วม
การบริหารจัดการในกลุ่มเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 5.ให้น า
การผลิตใส่ใจต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6.สังคมร่วมกันดูแลรักษาชุมชนและความเป็นเจ้าของ   
7.ชุมชนตั้งกลุ่มเรียนรู้ที่พึ่งตนเองและท าให้ชุมชนเข้มแข็ง
ในที่สุด ซึ่งตรงกับ ณัฐธยาน์ (2549) พบว่า ปัจจัยภายนอก
ของกลุ่มผู้ผลิตที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ นโยบายการตลาดของผู้แข่งขันและความพึง
พอใจของลูกค้าที่ เป็นตัวก าหนดและสอดคล้องกับ  
ภูเมศ (2547) ศึกษา เรื่อง ศักยภาพของชุมชนด้าน
ผลิตภัณฑ์โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัด จันทบุรี ในด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผู้ผลิตมี
การพัฒนาแนวคิดของตนเองหรือกลุ่มตามความต้องการ
ของลูกค้ ามากที่ สุ ด  สามารถออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง และด้านความเข็มแข็งของชุมชน 
พบว่า ระยะเวลาในการจัดตั้งกลุ่มตั้งแต่เริ่มท าธุรกิจ 5 ปี 
ขึ้นไป ท าให้มีความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นได้มีโอกาส
รับรู้ข่าวสารภายใน กลุ่มเป็นอย่างดี 
ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด  

เรื่องราวหรือต านานผลิตภัณฑ์ และลักษณะ
เกณฑ์เฉพาะผลิตภัณฑ์ ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
ถือเป็น “อุปสรรค” ยังพบปัญหาการผลิตไม่เพียงพอ และ
การน าไปจัดจ าหน่ายสู่ตลาดตา่งประเทศ เนื่องจากวัตถุดิบ

ไม่เพียงพอต่อการผลิตตลอดทั้งปี เกี่ยวเนื่องกับอุปสรรค
ในการจัดเก็บวัตถุดิบ  จึ งควรมีกระบวนการแก้ ไข
กระบวนการที่ท าให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ได้แก่ 
โดยการพัฒนาทางด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่นการให้
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร การพัฒนาจาก
รูปแบบการตลาดที่ทันสมัย เช่น การตลาดออนไลน์ และ
การพัฒนาทางด้านภาษาต่างชาติส าหรับผู้ประกอบการ
เพื่อพัฒนาสินค้าให้ให้มีจุดเด่น จุดขายให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายสอดคล้องกับทัศนาวลัย (2547) ศึกษาเรื่อง 
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
แพรวาในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าส่วนปัญหาทางด้าน
การตลาดได้แก่ ปัญหาการขาดทักษะในการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ในราคาต่ า และการขาด
ตลาดรองรับที่แน่นอน แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ 
การตลาดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จะประสบความส าเร็จ
ได้นั้นหน่วยงานภาครัฐจะต้องเป็นแกนน าในการสนับสนุน 
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาขึ้น และที่ส าคัญอย่างยิ่งกลุ่ม
ผู้ผลิตจะต้องให้ ความร่วมมือในการพัฒนานี้ด้วย สุจิตรา 
(2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม
ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ าหนึ่ ง ต า บลหนึ่ ง ผลิ ตภัณฑ์ ใ นจั งห วั ด
อุบลราชธานี พบว่ากลุ่มผู้ผลิตสินค้าOTOP มีปัญหาการ
ด าเนินธุรกิจในด้านบัญชี  ความเป็นไปได้ทางการตลาดมี
ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่และมีการสั่งซื้ออย่างสม่ าเสมอ
ลูกค้าส่ วนใหญ่มาจากการจ าหน่ายเองในประเทศ 
โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดงาน OTOP CITY ที่เมืองทองธานี 
ในแต่ละครั้งจะมีผู้ผลิตสินค้าในระดับ 3-5 ดาวเท่านั้น 
ถึงจะมีโอกาสเขามาขายในงาน ท าให้มียอดการจ าหน่าย
สินค้าเป็นที่พอใจให้กับผู้ผลิตและถูกใจลูกค้า แต่หาก
ภาครัฐสนับสนุนให้โอกาสผู้ผลิตในระดับ 1-2 ดาวเขามา
จ าหน่ายสินค้าในงานก็จะเป็นการส่งเสริมเพิ่มช่องทาง
การตลาดและเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองใน
อนาคตเพื่อที่จะก้าวเขามาสู่ระดับดาวที่สูงขึ้น เรื่องราว
หรือต านานของผลิตภัณฑ์และลักษณะเกณฑ์เฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ มีการบันทึกและมีการน าเสนอ (มีเอกสารหรือ
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ค าอธิบายประกอบตัวผลิตภัณฑ์) และเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นดั้งเดิมและมีการพัฒนาสร้างสรรค์เรื่องราวเพราะ
ต านานผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ของคนในท้องถิ่นมานาน
สืบทอดต่อกันมาเป็นของที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวันแต่
โบราณเป็นของขึ้นชื่อของคนในท้องถิ่น สอดคล้องกับ 
(วิทยา, 2550) กล่าวว่าการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีทั้งการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ศึกษาดูงานสามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และ
พัฒนากระบวนการผลิตไปด้วย 
สภาพความพร้อมในการด าเนินงาน  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะไฟจีน มีความ
พร้อมในด้านสาธารณูปโภค มีความเหมาะสมของสถาน
ที่ตั้ ง มีความสะดวก และหน่วยงานทางภาครัฐ เช่น
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน่าน ได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์มาโดยตลอด ซึ่งมีทั้งการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ศึกษาดูงาน ตลอดจนได้พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ และพัฒนากระบวนการผลิตไปด้วย ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงกระบวนการพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการถ่ายทอดบริการทางวิชาการ
โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
จากผลลัพธ์ที่ได้ในด้านความพร้อมในการด าเนินงานที่ถือ
เป็นโอกาส หน่วยงานภาครัฐจึงควรน าการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชุนบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาให้คง
อยู่ต่อไปสอดคล้องกับ ศราวุธ (2547 : บทคัดย่อ) ได้
ท าการศึกษา แนวทางการบริหารงานหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ตามทัศนะของกลุ่มผู้ผลิตที่ได้รับ คัดเลือกเป็น
สุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยผลการวิจัย พบว่า
สภาพการด า เนิน งานของกลุ่ มผู้ ผลิ ต  ส่ วน ใหญ่มี
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีงานท าและ
รายได้เพิ่ม การปฏิบัติงานของสมาชิกท าเต็มเวลา แนว
ทางการบริหารงานของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มผู้ผลิตที่มีสถานภาพส่วนบุคคลส่วนใหญ่
คัดเลือกสมาชิกเป็นบุคคลที่มีภูมิล าเนาในพื้นที่หรือพื้นที่
ใ กล้ เคี ย งก าหนดภาระหน้ าที่ จ าก ความถนัดหรื อ
ความสามารถของสมาชิกมีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับ

ร้านค้าชุมชนและมีการแลกเปลี่ยนสินค้าและผลิตสินค้าให้
เป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้วทัศนีย์พร 
และคณะ (2552)  ศึกษาโครงการวิจัยการวิ เคราะห์
ศักยภาพของชุมชน ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยท าให้พบว่าสมาชิกของกลุ่ม
อาชีพมีศักยภาพในการพัฒนาตนให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่น
ต่อไปด้วยความภาคภูมิใจในด้านกระบวนการการจัดการ
ความรู้ เพราะว่าสมาชิกในกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มมีความ
กระตือรือร้นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของตนเพิ่มขึ้น (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, 
2548) 
ด้านการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ 

การส่ ง เสริมจากภาครัฐถือ เป็น “โอกาส” 
หน่วยงานภาครัฐเป็นแกนน าในการสนับสนุนส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาขึ้นและที่ส าคัญอย่างยิ่งกลุ่มผู้ผลิตจะต้องให้ 
ความร่วมมือในการพัฒนานี้ด้ วย ผู้ ผลิตต้องมีการ 
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการภายในชุมชนจนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น 
ดังนั้นการส่งเสริมจากภาครัฐจึงเป็นความจ าเป็นที่จะต้อง
ใช้เป็นแนวทางการติดตามและธ ารงอยู่ ตลอดจนรักษา
พัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไปในการพัฒนาคุณภาพ
การผลิตสินค้าในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง (กรมพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย, 2552) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วิทยา (2550) พบว่าเน้นพิจารณาในด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ความสามารถการใช้เทคโนโลยี การตลาด นอกจากนี้ยัง
พบชัดเจนว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ส าคัญให้มีความสอดคล้อง ทั้งนี้สอดคล้องกับ ณัฐธยาน์ 
(2549 : 165) พบว่าควรพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตให้มีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการผลิต
สิ นค้ าถื อ เป็นฐานส าคัญต่ อความอยู่ รอดของการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ และต้องส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีในการผลิตสมัยให้มากขึ้นเพื่อเป็นการลดต้นทุน
และสร้างมาตรฐานสินค้าให้ต่อเนื่องพร้อมทั้งใ ห้ความรู้ 
และฝึกฝนทักษะแก่กลุ่มผู้ผลิต นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ

 

อ านวย (2553) พบว่ารายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนนั้นทุกจังหวัดได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์มีการประสานงานและท างานร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและ
เอกชนระดับจังหวัดและอ าเภอในการส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ รูปแบบ
บรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อ การสร้างตราสินค้าการผลิตอาหาร 
ปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตอาหารแปรรูปให้มีความเป็น
มาตรฐานมากยิ่งขึ้นและสร้างความสามารถในการผลิตที่มี
ปริมาณมาก ๆ เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด
และปลอดภัยเพื่อให้สามารถลดป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความเสี่ยงของอาหารที่ผลิตภายในประเทศได้อย่างตรง 
เป้าหมายมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด   
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8. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ภาควิชาบริหารการศึกษา.บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

จิราพร  รุ่งเลิศเกรียงไกร และคณะ. 2551 . โครงการ
พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพ
ปลาส้ม. กรุงเทพฯ : ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง. 
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมงวิทยาเขต 
บางเขน  

ใจมานัส  พลอยดี.  2540. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ
และความล้มเหลวของธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างภาพรวมและภาพย่อย บ้าน
คิรีวงษ์ อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
และ อ า เภอด า เขื่ อนแก้ว  จั งห วัดยโสธร .
วิทยานิพนธ์สังคมวิทยา มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประชากรศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยา บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ชัญญา บุญบุรี. 2550. ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ 
จากผ้าฝ้าย อ า เภอป่าซาง จั งหวัดล าพูน.  
ก า ร ค้ น ค ว้ า แ บ บ อิ ส ร ะ บั ญ ชี ม ห า บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่ 

ชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว. 2545. การปรับปรุงวิธีการงบประมาณ
ของกระทรวงมหาดไทย. [ออนไลน์]  ได้จาก : 
http://www.stabundamrong.go.th/research
/rd/23908.html  

ณัฐธยาน์  อิสระนุ กู ล ธรรม .  2549 .  การประ เมิน
สถานการณ์ปัจจัยภายนอกของกลุ่มผู้ผลิต
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในโครงการ
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 3-5 ดาว. 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม ภาควิชาบริหาร 
เทคนิคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ    



RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol. 2 No. 2 July - December 201866 วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม  2561 67

 

ค าอธิบายประกอบตัวผลิตภัณฑ์) และเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นดั้งเดิมและมีการพัฒนาสร้างสรรค์เรื่องราวเพราะ
ต านานผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ของคนในท้องถิ่นมานาน
สืบทอดต่อกันมาเป็นของที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวันแต่
โบราณเป็นของขึ้นชื่อของคนในท้องถิ่น สอดคล้องกับ 
(วิทยา, 2550) กล่าวว่าการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีทั้งการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ศึกษาดูงานสามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และ
พัฒนากระบวนการผลิตไปด้วย 
สภาพความพร้อมในการด าเนินงาน  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะไฟจีน มีความ
พร้อมในด้านสาธารณูปโภค มีความเหมาะสมของสถาน
ที่ตั้ ง มีความสะดวก และหน่วยงานทางภาครัฐ เช่น
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน่าน ได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์มาโดยตลอด ซึ่งมีทั้งการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ศึกษาดูงาน ตลอดจนได้พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ และพัฒนากระบวนการผลิตไปด้วย ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงกระบวนการพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนการถ่ายทอดบริการทางวิชาการ
โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
จากผลลัพธ์ที่ได้ในด้านความพร้อมในการด าเนินงานที่ถือ
เป็นโอกาส หน่วยงานภาครัฐจึงควรน าการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชุนบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาให้คง
อยู่ต่อไปสอดคล้องกับ ศราวุธ (2547 : บทคัดย่อ) ได้
ท าการศึกษา แนวทางการบริหารงานหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ตามทัศนะของกลุ่มผู้ผลิตที่ได้รับ คัดเลือกเป็น
สุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยผลการวิจัย พบว่า
สภาพการด า เนิน งานของกลุ่ มผู้ ผลิ ต  ส่ วน ใหญ่มี
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีงานท าและ
รายได้เพิ่ม การปฏิบัติงานของสมาชิกท าเต็มเวลา แนว
ทางการบริหารงานของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มผู้ผลิตที่มีสถานภาพส่วนบุคคลส่วนใหญ่
คัดเลือกสมาชิกเป็นบุคคลที่มีภูมิล าเนาในพื้นที่หรือพื้นที่
ใ กล้ เคี ย งก าหนดภาระหน้ าที่ จ าก ความถนัดหรื อ
ความสามารถของสมาชิกมีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับ

ร้านค้าชุมชนและมีการแลกเปลี่ยนสินค้าและผลิตสินค้าให้
เป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้วทัศนีย์พร 
และคณะ (2552)  ศึกษาโครงการวิจัยการวิเคราะห์
ศักยภาพของชุมชน ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยท าให้พบว่าสมาชิกของกลุ่ม
อาชีพมีศักยภาพในการพัฒนาตนให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่น
ต่อไปด้วยความภาคภูมิใจในด้านกระบวนการการจัดการ
ความรู้ เพราะว่าสมาชิกในกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มมีความ
กระตือรือร้นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของตนเพิ่มขึ้น (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, 
2548) 
ด้านการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ 

การส่ ง เสริมจากภาครัฐถือ เป็น “โอกาส” 
หน่วยงานภาครัฐเป็นแกนน าในการสนับสนุนส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาขึ้นและที่ส าคัญอย่างยิ่งกลุ่มผู้ผลิตจะต้องให้ 
ความร่วมมือในการพัฒนานี้ด้ วย ผู้ ผลิตต้องมีการ 
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการภายในชุมชนจนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น 
ดังนั้นการส่งเสริมจากภาครัฐจึงเป็นความจ าเป็นที่จะต้อง
ใช้เป็นแนวทางการติดตามและธ ารงอยู่ ตลอดจนรักษา
พัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไปในการพัฒนาคุณภาพ
การผลิตสินค้าในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง (กรมพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย, 2552) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วิทยา (2550) พบว่าเน้นพิจารณาในด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ความสามารถการใช้เทคโนโลยี การตลาด นอกจากนี้ยัง
พบชัดเจนว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ส าคัญให้มีความสอดคล้อง ทั้งนี้สอดคล้องกับ ณัฐธยาน์ 
(2549 : 165) พบว่าควรพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตให้มีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการผลิต
สิ นค้ าถื อ เป็นฐานส าคัญต่ อความอยู่ รอดของการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ และต้องส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีในการผลิตสมัยให้มากขึ้นเพื่อเป็นการลดต้นทุน
และสร้างมาตรฐานสินค้าให้ต่อเนื่องพร้อมทั้งใ ห้ความรู้ 
และฝึกฝนทักษะแก่กลุ่มผู้ผลิต นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ

 

อ านวย (2553) พบว่ารายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนนั้นทุกจังหวัดได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์มีการประสานงานและท างานร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและ
เอกชนระดับจังหวัดและอ าเภอในการส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ รูปแบบ
บรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อ การสร้างตราสินค้าการผลิตอาหาร 
ปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตอาหารแปรรูปให้มีความเป็น
มาตรฐานมากยิ่งขึ้นและสร้างความสามารถในการผลิตที่มี
ปริมาณมาก ๆ เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด
และปลอดภัยเพื่อให้สามารถลดป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความเสี่ยงของอาหารที่ผลิตภายในประเทศได้อย่างตรง 
เป้าหมายมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด   
 
กิตติกรรมประกาศ 
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ทัศนาวลัย  พรหมเสน. 2547 . แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธการตลาด หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
(OTOP) ของกลุ่ มผู้ ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้ า ไหม 
แพรวา ในจั งห วัดกาฬสินธุ์ .  วิทยานิพนธ์  
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คณะศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
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การ วิ เคราะห์ศั กยภาพของธุ รกิ จชุ มชน . 
[ออนไลน์]  ไ ด้จาก :http://www.tpresearch. 
info/research/research2/proposal.php  

บุญน า  ปานข า. 2543. บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น:  การวิจัยรายกรณี  
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยการศึกษา  บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

บุญอนันต์  พินัยทรัพย์. 2549. โครงการศึกษาชุมชน
เข้มแข็ง กระบวนการสร้างสรรค์คืนพลังสู่ชุมชน 
: หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์. กรุงเทพฯ : ส านัก 
วิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.    

มลิวรรณ์  กิจชัยเจริญ, สุภาวดี  ศรีแย้ม  จิรรัชต์  กันทะขู้, 
และบุษบา  มะโนแสน.  2557. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากมะไฟจีนของกลุ่มแปรรูปมะไฟจีน 
ต าบลท่าน้าว อ า เภอภู เพียง  จังหวัดน่าน . 
วา รสา รพัฒนาชุ มชนน่ าน  : มหาวิ ทยาลั ย 
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
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ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  

วิทยา  เมฆข าและคณะ. 2550. การถ่ายทอดแนวทางการ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจปริ้น.  

วลีรักษ   สิทธิสม. 2553. การศึกษาสภาพการบริหาร
จั ด ก า รสิ นค า  OTOP ใ นจั ง ห วัดนนทบุ รี  
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ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตามทัศนะ ของกลุ่มผู้ผลิต
ที่ ได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ท ย .  วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ค รุ ศ า ส ต ร์  
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิ ช าธุ รกิ จ
อุตสาหกรรม ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2538. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: 
พัฒนาศึกษา. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์. 
2552. การบริหารตลาดยุคใหม่.  กรุงเทพฯ:
พัฒนาศึกษา. 

ศุภางค์ศรี  อ่ าสุดใจ. 2546. การศึกษาพฤติกรรมการใช้
บริการต่าง ๆ บน Internet ของนักศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร. [ออนไลน์]. ได้จาก : www. 
exmba.edu/ACADEMIC  

สถาบันวิจัยและพัฒนา. 2552 . การวิจัยทองถิ่น เพื่อ
แผ่นดินไทย. เอกสารประกอบประชุมวิชาการเพือ่
พัฒนาพื้นที่ระดับชาติครั้งที่ 1. กรุงเทพ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

สุภัทรา  สุภาภรณ์. 2547. กิจกรรมกลุ่มการผลิตและ
การตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในโครงการหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษากลุ่มสตรี
สหกรณ์การ เกษตร  ในจั งห วัดอ่ า งทอง . 
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ภาควิชาทรัพยากรดินและ
สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

สุจิตรา  จองโพธิ์. 2550. การด าเนินงานเชิงธุรกิจของ
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ใน
จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

อุดมรัศมี หลายชูไทย. 2545 . การจัดตารางการผลิต
ส าหรับโรงพิมพ์บรรจุภัณฑ์.  [ออนไลน์]. ได้จาก 

 

:http://www.researchgate.net/publication/
27802161  

อ านวย  งามวงษ์วาน. 2553 . รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ

กลุ่ ม จั งห วัดภาคกลางตอนบน ประจ าปี
งบประมาณ. [ออนไลน์]. ได้จาก :http://docs. 
google.com/viewer?a=v&q=cache:FIlxZckn
chQJ:www.nonthaburi.go.th/Strategy 
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Abstract  
This research mainly focused on A comparative cost analysis of Herbal Incense: Case study of 

Herbal  Incense Mosquito Group, Tambon Numkaen, Amphoe Phu Phiang, Nan Province. The objective 
of the research is a comparative cost, benefit and price. Data was collected by 25 the entrepreneur  
In-dept interview se-mi structure and observation. The study found that production costs of the Original 
Herbal Incense consisted of direct material cost was 1,781.25 baht, direct labor cost was 2,000 baht, 
production expense was 595 baht. The total cost of the Original Herbal Incense was 4,376.25 baht, cost 
per unit was 3.50 baht, cost per unit of sale was 35 baht. The wholesale cost was 22 baht and the retail 
price was 25 baht. Sale income per mount was 2,400 baht. Gross loss margin was 82.34 percent and 
operating loss margin was 92.76 percent. The production cost of the New Herbal Incense consisted of 
direct material cost was 1,315 baht, direct labor cost was 1,140 baht, production expense was  
4,165 baht. The total cost of the New Herbal Incense was 6,620 baht, cost per unit was 6.62 baht, cost 
per unit of sale was 13.24 baht. The wholesale cost was 25.00 baht and the retail price was 30 baht. 
Sale income per mount was 13,500 baht. Gross profit margin was 50.96 percent and operating profit 
margin was 49.11 percent. The Herbal Incense Mosquito Group was ready to operate but unable to 
calculate their production cost correctly which did not cover all the cost. After studying and the group 
was advised from researcher, the group were able to calculate the production cost and set the selling 
price correctly. However, The Herbal Incense Mosquito Group still needed the support from government 
or related organization. 
  
Keywords   cost and benefit, profit margin, herbal incense 
 
บทน้า 
          หมู่บ้านน  าแก่น ต าบลน  าแก่น อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน เป็นแหล่งที่ผลิตธูปหอมที่ส าคัญแห่งหนึ่งใน
จังหวัดน่าน โดยได้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
ผลิตธูปหอมสมุนไพรที่มีคุณสมบัติเพื่อใช้ป้องกันยุงและมี
กลิ่นหอมโดยใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น รวมถึง
สมุนไพรจากธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ธูปหอมที่ผลิต
จากสมุนไพรเป็นหนึ่งในเครื่องหอมที่ถูกน ามาใช้ ใน
กิจกรรมต่าง ๆ และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ นใน
ปัจจุบันท าให้ความต้องการธูปหอมสมุนไพรมีมากขึ นตาม
ไปด้วย ซึ่งนอกจากประโยชน์เดิมที่ใช้เพื่อการไล่ยุงแล้ว 
และให้กลิ่นหอมส าหรับบ าบัดเพื่อผ่อนคลายแล้วยังมีการ
น าไปใช้เพื่อเป็นของฝากอีกด้วย จึงส่งผลให้ราคาธูปหอม
ปรับตัวสูงขึ น ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพร การ
ผลิตธูปหอมสมุนไพร จัดท าโดยกลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง 
ต าบลน  าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้คิดค้นสูตรธูป

หอมสมุนไพร คือ คุณแม่บุญยวง อะโนติ๊บ ได้มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ขั นตอน กระบวนการผลิต และเทคนิค
ต่าง ๆ ในการผลิตธูปหอมสมุนไพร ถือเป็นภูมิปัญญา
ชาวบ้านท่ีสืบทอดกันมาอย่างช้านาน ลักษณะพิเศษของ
ผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงชนิดนี นอกจากจะท ามาจาก
สมุนไพรต่าง ๆ ภายในท้องถิ่นซึ่งไม่มีการใช้สารเคมีกลุ่ม
กาวซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบของตัวประสานในการขึ นรูป
เลย แต่สิ่งที่ท าให้สามารถธูปปั้นขึ นเป็นรูปได้เนื่องจากน  า
ยางของเปลือกเมือกแห้งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกาวธรรมชาติ 
ท าให้ผู้ใช้ธูปหอมสมุนไพรปลอดภัยจากสารเคมีใช้แล้วไม่
เป็นอันตราย และยังสามารถใช้ได้กับคนหลายกลุ่มอายุทั ง
เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยด้วย ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีผู้สบืทอด
ภูมิปัญญาการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรดังกล่าว 
 จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ปัญหา
และอุปสรรคของการผลิตธูปหอมสมุนไพรของกลุ่ม 

 

ธู ปหอมสมุน ไพร ไล่พบว่ าต้ นทุนการผลิ ตที่ ผู้ วิ จั ย
ท าการศึกษานั นสูงกว่าราคาขายที่ก าหนดเนื่องจากกลุ่ม
ผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงไม่มีความรู้ เกี่ยวกับการ
ค านวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคาขายสินค้า
ทั งปลีกและส่งต่ ากว่าที่ควรจะเป็น อันเป็นผลมาจากการที่
กลุ่มผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงก าหนดราคาขายไม่
ถูกต้อง โดยก าหนดราคาขายต่ าเกินไป ท าให้รายได้จาก
การจ าหน่ายธูปหอมสมุนไพรต่ ากว่าความเป็นจริง ดังนั น 
กลุ่มผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงควรมีการก าหนดราคา
ขายสินค้าใหม่ให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้รายได้จาก
การจ าหน่ายธูปหอมสมุนไพรมีความถูกต้องและสอดคล้อง
กับต้นทุนการผลิตธูปหอมสมุนไพร (อัจฉราภรณ์ พูลยิ่ง
และคณะ, 2561)  นอกจากนั นยังการเข้ามาของคู่แข่งขัน
ที่ผลิตธูปหอมจากสมุนไพรรายอ่ืน ๆ อีกด้วย อันกระทบ
ต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง 
ต าบลน  าแก่น อ า เภอภู เพียง จั งหวัดน่าน อีกด้วย  
ทางกลุ่ม ฯ จึงได้มีโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เตรียมส่วนผสมของยาจุดกันยุง สมุนไพรแบบขดสูตรใหม่ 
โดยศึกษาองค์ประกอบสารสกัดและการประยุกต์ใช้น  ามัน
หอมระเหยจากมะไฟจีน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในเมล็ดมะไฟ
จีนนั น มีปริมาณของน  ามันหอมระเหย ที่อาจจะน ามาใช้
เป็นส่วนประกอบในการผลิตธูปหอมสมุนไพรได้ 
 จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น การศึกษาการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์การผลิตธูปหอมสมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับการผลิตธูปหอมสมุนไพรเพ่ือการตอบสนองการ
แก้ไขประเด็นปัญหา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ศึกษาจึง
สนใจที่จะศึกษาการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตธูปหอม
สมุนไพรระหว่างสูตรเดิม(แบบธูป)กับสูตรใหม่(แบบขด)  
ภายใต้วัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1. เพื่อได้ข้อมูลให้
ผู้ผลิตมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ต้นทุน และ
ผลตอบแทน ก าหนดราคาขายที่เหมาะสม เพื่อน ามาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งลดขั นตอนในการผลิต
และความสูญเสียที่จะเกิดขึ น 2. เพื่อให้หน่วยงานราชการ
มีข้อมูลพื นฐานให้แก่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม
ให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มชุมชนในการแก้ไขปัญหาในด้าน
ทรัพยากรสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและด้านการบริหาร
จัดการ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP สู่ 

SMEs ได้ง่ายขึ น 3. เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตมีการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้บูรณาการกับสถานศึกษา สามารถน าองค์
ความรู้บูรณาการกับนักเรียนในการเรียนการสอนสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่จะได้รับประสบการณ์ตรงจากสภาพ
ปัญหาที่แท้จริง รวมไปถึงภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อ
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการต่อท้องถิ่น ทั งนี เพื่อ
เป็นการใช้ข้อมูลส าหรับการพัฒนาหาแนวทางในการ
พัฒนาการผลิต และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ทั งนี อาจน าไปสู่การวางแผนเพื่อลดต้นทุนในการ
ผลิตและเพิ่มรายได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปใน
อนาคต 
 
วิธีการด้าเนินงาน 
1. ศึกษาข้อมูลภายใต้ทฤษฎีต่าง ๆ ดังนี  
1.1 กระบวนการผลิตธูปหอมไล่ยุง   

การผลิตธูปหอมไล่ยุงของกลุ่มธูปหอมสมุนไพร 
ไล่ยุง ต าบลน  าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มี 2 สูตร  
คือ การผลิตธูปหอมไล่ยุ ง สูตรเดิม  (แบบธูป )  และ  
การผลิตธูปหอมไล่ยุงสูตรใหม่ (แบบขด) ซึ่งในแต่ละสูตรก็
มีกระบวนการผลิตและส่วนผสมที่แตกต่างกันออกไป ดังนี  
การผลิตธูปหอมไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป) มีกระบวนการ
ขั นตอนการผลิต  ดังนี  

1. น าสมุนไพรที่มีคุณสมบัติไลยุ่งที่มีอยู่ในท้องถิน่  
ได้แก่ ใบตระไคร้หอมปั่นตากแห้ง เปลือกต้นเมือกแห้ง  
ใบยูคาลิปตัสห่ันตากแห้ง เปลือกมะขามแห้ง ผิวมะกรูด
แห้ง จัดเตรียมไว้ จากนั นน าสมุนไพรแต่ละชนิดมา
บดละเอียด จากนั นน ามาร่อนด้วยตะแกรงเพื่อให้สมุนไพร
มีความนุ่มละเอียดมากยิ่งขึ น 

2. เหลาก้านไผ่ให้มีความยาวประมาณ 22 
เซนติเมตร สูงประมาณ 8 เซนติเมตร เพื่อใช้ท าเป็น 
ก้านธูปหอมไล่ยุง 

3. น าเปลือกเมือกที่ยังไม่ได้บดมาแช่ในน  าเปล่า
ประมาณ 15 นาที ซึ่งจะได้น าเมือกที่มีลักษณะเป็นยางใช้
แทนกาวเพื่อให้สมุนไพรเชื่อติดเกาะกับไม้ไผ่ 

4. น าก้านไม้ไผ่มาชุบในน  ายางเมือกให้ชุ่มแล้ว
น าไปกลิ งบนสมุนไพรบดละเอียดที่เตรียมไว้ จากนั นใช้ 
มือคลึงเพื่อให้สมุนไพรติดกับก้านไม้ไผ่ ท าแบบนี ประมาณ  
4 รอบ เพื่อให้สมุนไพรติดกับก้านไม้ไผ่หนาพอสมควร 
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Abstract  
This research mainly focused on A comparative cost analysis of Herbal Incense: Case study of 

Herbal  Incense Mosquito Group, Tambon Numkaen, Amphoe Phu Phiang, Nan Province. The objective 
of the research is a comparative cost, benefit and price. Data was collected by 25 the entrepreneur  
In-dept interview se-mi structure and observation. The study found that production costs of the Original 
Herbal Incense consisted of direct material cost was 1,781.25 baht, direct labor cost was 2,000 baht, 
production expense was 595 baht. The total cost of the Original Herbal Incense was 4,376.25 baht, cost 
per unit was 3.50 baht, cost per unit of sale was 35 baht. The wholesale cost was 22 baht and the retail 
price was 25 baht. Sale income per mount was 2,400 baht. Gross loss margin was 82.34 percent and 
operating loss margin was 92.76 percent. The production cost of the New Herbal Incense consisted of 
direct material cost was 1,315 baht, direct labor cost was 1,140 baht, production expense was  
4,165 baht. The total cost of the New Herbal Incense was 6,620 baht, cost per unit was 6.62 baht, cost 
per unit of sale was 13.24 baht. The wholesale cost was 25.00 baht and the retail price was 30 baht. 
Sale income per mount was 13,500 baht. Gross profit margin was 50.96 percent and operating profit 
margin was 49.11 percent. The Herbal Incense Mosquito Group was ready to operate but unable to 
calculate their production cost correctly which did not cover all the cost. After studying and the group 
was advised from researcher, the group were able to calculate the production cost and set the selling 
price correctly. However, The Herbal Incense Mosquito Group still needed the support from government 
or related organization. 
  
Keywords   cost and benefit, profit margin, herbal incense 
 
บทน้า 
          หมู่บ้านน  าแก่น ต าบลน  าแก่น อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน เป็นแหล่งที่ผลิตธูปหอมที่ส าคัญแห่งหนึ่งใน
จังหวัดน่าน โดยได้มีการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการ
ผลิตธูปหอมสมุนไพรที่มีคุณสมบัติเพื่อใช้ป้องกันยุงและมี
กลิ่นหอมโดยใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น รวมถึง
สมุนไพรจากธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ธูปหอมที่ผลิต
จากสมุนไพรเป็นหนึ่งในเครื่องหอมที่ถูกน ามาใช้ ใน
กิจกรรมต่าง ๆ และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ นใน
ปัจจุบันท าให้ความต้องการธูปหอมสมุนไพรมีมากขึ นตาม
ไปด้วย ซึ่งนอกจากประโยชน์เดิมที่ใช้เพื่อการไล่ยุงแล้ว 
และให้กลิ่นหอมส าหรับบ าบัดเพื่อผ่อนคลายแล้วยังมีการ
น าไปใช้เพื่อเป็นของฝากอีกด้วย จึงส่งผลให้ราคาธูปหอม
ปรับตัวสูงขึ น ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพร การ
ผลิตธูปหอมสมุนไพร จัดท าโดยกลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง 
ต าบลน  าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้คิดค้นสูตรธูป

หอมสมุนไพร คือ คุณแม่บุญยวง อะโนติ๊บ ได้มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ขั นตอน กระบวนการผลิต และเทคนิค
ต่าง ๆ ในการผลิตธูปหอมสมุนไพร ถือเป็นภูมิปัญญา
ชาวบ้านที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน ลักษณะพิเศษของ
ผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงชนิดนี นอกจากจะท ามาจาก
สมุนไพรต่าง ๆ ภายในท้องถิ่นซึ่งไม่มีการใช้สารเคมีกลุ่ม
กาวซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบของตัวประสานในการขึ นรูป
เลย แต่สิ่งที่ท าให้สามารถธูปปั้นขึ นเป็นรูปได้เนื่องจากน  า
ยางของเปลือกเมือกแห้งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกาวธรรมชาติ 
ท าให้ผู้ใช้ธูปหอมสมุนไพรปลอดภัยจากสารเคมีใช้แล้วไม่
เป็นอันตราย และยังสามารถใช้ได้กับคนหลายกลุ่มอายุทั ง
เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยด้วย ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีผู้สบืทอด
ภูมิปัญญาการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรดังกล่าว 
 จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ปัญหา
และอุปสรรคของการผลิตธูปหอมสมุนไพรของกลุ่ม 

 

ธู ปหอมสมุน ไพร ไล่พบว่ าต้ นทุนการผลิ ตที่ ผู้ วิ จั ย
ท าการศึกษานั นสูงกว่าราคาขายที่ก าหนดเนื่องจากกลุ่ม
ผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงไม่มีความรู้ เกี่ยวกับการ
ค านวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคาขายสินค้า
ทั งปลีกและส่งต่ ากว่าที่ควรจะเป็น อันเป็นผลมาจากการที่
กลุ่มผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงก าหนดราคาขายไม่
ถูกต้อง โดยก าหนดราคาขายต่ าเกินไป ท าให้รายได้จาก
การจ าหน่ายธูปหอมสมุนไพรต่ ากว่าความเป็นจริง ดังนั น 
กลุ่มผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงควรมีการก าหนดราคา
ขายสินค้าใหม่ให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้รายได้จาก
การจ าหน่ายธูปหอมสมุนไพรมีความถูกต้องและสอดคล้อง
กับต้นทุนการผลิตธูปหอมสมุนไพร (อัจฉราภรณ์ พูลยิ่ง
และคณะ, 2561)  นอกจากนั นยังการเข้ามาของคู่แข่งขัน
ที่ผลิตธูปหอมจากสมุนไพรรายอ่ืน ๆ อีกด้วย อันกระทบ
ต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง 
ต าบลน  าแก่น อ า เภอภู เพียง จั งหวัดน่าน อีกด้วย  
ทางกลุ่ม ฯ จึงได้มีโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เตรียมส่วนผสมของยาจุดกันยุง สมุนไพรแบบขดสูตรใหม่ 
โดยศึกษาองค์ประกอบสารสกัดและการประยุกต์ใช้น  ามัน
หอมระเหยจากมะไฟจีน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในเมล็ดมะไฟ
จีนนั น มีปริมาณของน  ามันหอมระเหย ที่อาจจะน ามาใช้
เป็นส่วนประกอบในการผลิตธูปหอมสมุนไพรได้ 
 จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น การศึกษาการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์การผลิตธูปหอมสมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับการผลิตธูปหอมสมุนไพรเพื่อการตอบสนองการ
แก้ไขประเด็นปัญหา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ศึกษาจึง
สนใจที่จะศึกษาการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตธูปหอม
สมุนไพรระหว่างสูตรเดิม(แบบธูป)กับสูตรใหม่(แบบขด)  
ภายใต้วัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1. เพื่อได้ข้อมูลให้
ผู้ผลิตมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ต้นทุน และ
ผลตอบแทน ก าหนดราคาขายที่เหมาะสม เพื่อน ามาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งลดขั นตอนในการผลิต
และความสูญเสียที่จะเกิดขึ น 2. เพื่อให้หน่วยงานราชการ
มีข้อมูลพื นฐานให้แก่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม
ให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มชุมชนในการแก้ไขปัญหาในด้าน
ทรัพยากรสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและด้านการบริหาร
จัดการ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP สู่ 

SMEs ได้ง่ายขึ น 3. เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตมีการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้บูรณาการกับสถานศึกษา สามารถน าองค์
ความรู้บูรณาการกับนักเรียนในการเรียนการสอนสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่จะได้รับประสบการณ์ตรงจากสภาพ
ปัญหาที่แท้จริง รวมไปถึงภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อ
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการต่อท้องถิ่น ทั งนี เพื่อ
เป็นการใช้ข้อมูลส าหรับการพัฒนาหาแนวทางในการ
พัฒนาการผลิต และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ทั งนี อาจน าไปสู่การวางแผนเพื่อลดต้นทุนในการ
ผลิตและเพิ่มรายได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปใน
อนาคต 
 
วิธีการด้าเนินงาน 
1. ศึกษาข้อมูลภายใต้ทฤษฎีต่าง ๆ ดังนี  
1.1 กระบวนการผลิตธูปหอมไล่ยุง   

การผลิตธูปหอมไล่ยุงของกลุ่มธูปหอมสมุนไพร 
ไล่ยุง ต าบลน  าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มี 2 สูตร  
คือ การผลิตธูปหอมไล่ยุ ง สูตรเดิม  (แบบธูป )  และ  
การผลิตธูปหอมไล่ยุงสูตรใหม่ (แบบขด) ซึ่งในแต่ละสูตรก็
มีกระบวนการผลิตและส่วนผสมที่แตกต่างกันออกไป ดังนี  
การผลิตธูปหอมไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป) มีกระบวนการ
ขั นตอนการผลิต  ดังนี  

1. น าสมุนไพรที่มีคุณสมบัติไลยุ่งที่มีอยู่ในท้องถิน่  
ได้แก่ ใบตระไคร้หอมปั่นตากแห้ง เปลือกต้นเมือกแห้ง  
ใบยูคาลิปตัสห่ันตากแห้ง เปลือกมะขามแห้ง ผิวมะกรูด
แห้ง จัดเตรียมไว้  จากนั นน าสมุนไพรแต่ละชนิดมา
บดละเอียด จากนั นน ามาร่อนด้วยตะแกรงเพื่อให้สมุนไพร
มีความนุ่มละเอียดมากยิ่งขึ น 

2. เหลาก้านไผ่ให้มีความยาวประมาณ 22 
เซนติเมตร สูงประมาณ 8 เซนติเมตร เพื่อใช้ท าเป็น 
ก้านธูปหอมไล่ยุง 

3. น าเปลือกเมือกที่ยังไม่ได้บดมาแช่ในน  าเปล่า
ประมาณ 15 นาที ซึ่งจะได้น าเมือกที่มีลักษณะเป็นยางใช้
แทนกาวเพื่อให้สมุนไพรเชื่อติดเกาะกับไม้ไผ่ 

4. น าก้านไม้ไผ่มาชุบในน  ายางเมือกให้ชุ่มแล้ว
น าไปกลิ งบนสมุนไพรบดละเอียดที่เตรียมไว้ จากนั นใช้ 
มือคลึงเพื่อให้สมุนไพรติดกับก้านไม้ไผ่ ท าแบบนี ประมาณ  
4 รอบ เพื่อให้สมุนไพรติดกับก้านไม้ไผ่หนาพอสมควร 
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5. น าก้านไม้ไผ่ที่คลุกกับสมุนไพรแล้วมาชุบน  า
ยางเมือกอีกครั ง จากนั นน าไปคลุกกับเปลือกมะขามแห้ง
บดอีกประมาณ 2 รอบ เนื่องจากเปลือกมะขามแห้งมี
คุณสมบัติท าให้ธูปติดไฟง่ายขึ น 

6. น ามาผึ่งลมไว้ในที่ร่มประมาณ 2 วัน โดยที่ยัง
ไม่ต้องน าไปตากแดด  เนื่องจากจะท าให้ธูปแตกได้   
หลังจากผ่านไปแล้วประมาณ 2 วัน ให้น าธูปสมุนไพรไป
ตากแดดอีกประมาณ 3 วันจนแห้งสนิท 

7. น าธูปสมุนไพรดังกล่าวบรรจุลงซองพลาสติก  
และกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อวางขาย 
การผลิตธูปหอมไล่ยุงสูตรใหม่ (แบบขด) มีกระบวนการ
ขั นตอนการผลิต ดังนี  

1. น าเมล็ดมะไฟจีนมาทุบแล้วน าไปตากแห้ง  
จากนั นจึงน ามาบดละเอียดแล้วร่อนด้วยตะแกรงอีกครั ง
หนึ่งเพื่อน าไปผสมกับสมุนไพรสูตรเดิม 

2. น าน  าเมือกที่เตรียมไว้มาผสมกับสมุนไพรที่
เตรียมไว้ให้พอหมาด ๆ จากนั นคนให้เข้ากันจนกระทั่ง
สมุนไพรมีความเหนียวหนืดสามารถปั้นเป็นก้อนได้ 

3. น าสมุนไพรใส่กระบอกอัดของเครื่องรีด เพื่อ
รีดสมุนไพรให้ออกมาเป็นเส้นยาว  ๆ จากนั นน าไม้
ทรงกระบอกกลมมารีดให้สมุนไพรอีกครั งหนึ่งให้สมุนไพร
มีลักษณะเป็นแผ่นแบนและมีความบางพอสมควร 

4. น าสมุนไพรที่มีลั กษณะเป็นแผ่นมาเข้า
เครื่องพิมพ์ จากนั นน าเข้าเตาอบอุณหภูมิประมาณ  
80 องศาเซลเซียส ประมาณ 7 - 8 ชั่วโมง 

5. ทิ งสมุนไพรให้เย็นและบรรจุลงบรรจุภัณฑ์
ต่อไป  
1.2 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต  
 ผู้วิจัยประยุกต์มาจากทฤษฎีการค านวณต้นทุน 
ดวงมณี โกมารทัต  (2553) การจ าแนกต้นทุนตาม
ส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์  ในธุ รกิจที่ ผลิตสินค้า
จ าเป็นต้องค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product cost)  
ไม่ว่าธุรกิจจะผลิตสินค้าในรูปลักษณะใด มีขนาดเล็กหรือ
ใหญ่ ส่วนประกอบของต้นทุนผลิตภัณฑ์เหมือนกัน คือ
ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายใน 
การผลิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

 1. วัตถุดิบ (Materials) คือ วัตถุดิบที่น ามาใช้เป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญในการท าให้ผลิตภัณฑ์นั นส าเร็จรูป
ต้นทุนวัตถุดิบแบ่งได้ 2 ประเภทคือ 
 - ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงหรือวัตถุดิบโดยตรง 
(Direct Material) หมายถึง วัตถุดิบที่น าไปใช้ในการผลิต
สินค้าหรือบริการโดยตรง สามารถค านวณได้ง่ายกว่า
ต้นทุนวัตถุดิบที่รวมอยู่ในการผลิตสินค้าหนึ่งหน่วยเป็น
เท่าใด  
 - วัตถุดิบทางอ้อมหรือวัตถุดิบโดยอ้อม ( Indirect 
Material) หมายถึง วัตถุดิบที่น าไปใช้ในการผลิตสินค้านั น
แต่ใช้เป็นจ านวนน้อย เป็นการยากท่ีจะทราบได้ว่าจะต้อง
ใช้วัตถุดิบเหล่านี ในการผลิตสินค้าหน่วยหนึ่งเท่ากับเท่าใด 
กิจการบางแห่งอาจใช้ค าว่ าวั สดุ โ รงงาน ( Factory 
supplies) หรือวั สดุ สิ น เปลื อง  (Supplies) แยกเป็น
รายการอีกรายการหนึ่งต่างหากจากวัตถุดิบทางอ้อม 
 2. ค่าแรง (Labour) คือ จ านวนเงินที่กิจการจ่าย
เป็นค่าตอบแทนแรงงานในการผลิตสินค้าหรือบริการ การ
จ่ายค่าแรงอาจอยู่ในรูปต่าง ๆ เช่น รูปของเงินทยอย 
ค่าแรงรายชั่วโมง ค่าแรงรายชิ น (ตามหน่วยสินค้าที่ผลิต) 
หรือในรูปผลตอบแทนอ่ืน  ๆ เช่น ค่าล่วงเวลา โบนัส  
และเงินรางวัลจูงใจอ่ืน ๆ โดยปกติค่าแรงจะแยกเป็น 2 
ประเภทคือ 
 - ค่าแรงทางตรง (Direct Labour) หมายถึง ค่าแรง
ที่ต้องเกิดขึ นเพื่อเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้า
ส าเร็จรูป หรือเป็นค่าแรงที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้านั น ๆ 
โดยตรง และสามารถค านวณต้นทุนค่าแรงที่ใช้ในการผลิต
สินค้าแต่ละหน่วยได้โดยง่าย  
 - ค่าแรงทางอ้อม ( Indirect Labour) หมายถึง 
ค่าแรงที่ไม่ได้ใช้หรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง 
ทั งนี เนื่องจากบุคคลเหล่านี ไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าโดยตรง 
ทั งยังเป็นการยากที่จะเกิดการติดตามรายการดังกล่าวเข้า
ในหน่วยที่ผลิต ท าให้ไม่สามารถค านวณต้นทุนค่าแรงใน
การผลิตสินค้าได้ นิยมจัดรายการนี ไว้ในค่าใช้จ่ายการผลิต 
 3. ค่าใช้จ่ายในการผลิต หรือโสหุ้ยการผลิต หรือ
ค่าใช้จ่ายโรงงาน (Factory Overhead หรือ Manufacturing 

 

Overhead หรือ Indirect Manufacturing Cost) คือ ต้นทุน
ทั งหมด ที่ เกิดขึ น ในการผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่ ง
นอกเหนือจากรายการวัตถุดิบทางตรง และค่าแรงทางตรง 
1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับผลตอบแทน 
 การศึกษาผลตอบแทนจากการด าเนินงาน เพื่อ
หาผลตอบแทนที่ได้รับจากการผลิตและจ าหน่ายสินค้า 
แต่ละประเภท สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวใน
การวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงานว่ามีการแสวงหา
รายได้ และควบคุมต้นทุนได้อย่างเหมาะสมหรือไม่   
โดยการใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนดังนี  (ธารี หิรัญรัศมีและ
คณะ, 2548) 
 1. อัตราก าไรขั นต้น เป็นการวัดความสามารถใน
การท าก าไรขั นต้น โดยพิจารณาส่วนต่างของยอดขายกับ
ต้นทุนการผลิตสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการท า
ก าไรขั นต้นของกิจการ และวัดประสิทธิภาพในการควบคุม
ต้นทุนการผลิต กล่าวคือ อัตราก าไรขั นต้นมีค่าสูงแสดงว่า
กิจการมีความสามารถในการแสวงหารายได้และมีการ
ควบคุมการผลิตได้ดีส่งผลให้มีก าไรขั นต้นต่อหน่วยสูง 
    อัตราก าไรขั นต้น = (ก าไรขั นต้น / ยอดขาย) * 100 
 2. อัตราก าไรจากการด าเนินงาน เป็นการวัด
ความสามารถในการท าก าไรอีกแบบหนึ่ง โดยพิจารณา
ก าไรหลังหักต้นทุนการผลิตและต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตเปรียบเทียบกับยอดขายของกิจการ สะท้อนให้
เห็นถึงแนวโน้มของรายได้และการควบคุมค่าใช้จ่ายทั ง
ทางด้านการผลิต การตลาด และการด าเนินงาน ถ้าอัตรา
ก า ไรจากการด า เนินงานมีค่ าสู งแสดงว่ ากิจการมี
ความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนโดยรวมที่มี
ประสิทธิภาพหรืออาจพิจารณาร่วมกับอัตราก าไรขั นต้น  
กล่าวคือ ถ้าก าไรจากการด าเนินงานมีค่าต่ าในขณะที่อัตรา
ก าไรขั นต้นมีมูลค่าสูง แสดงว่ากิจการมีปัญหาในส่วนของ
การควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหรือในส่วน
ของวัตถุดิบและค่าตอบแทนแรงงานทางอ้อม 
 อัตราก าไรจากการด าเนินงาน = (ก าไรจากการด าเนินงาน 
/ ยอดขาย) * 100 
2. ด้าเนินการวิจัย 
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

การวิจัยครั งนี เป็นการวิ เคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนการผลิตธูปหอมสมุนไพรของกลุ่มธูปหอม
สมุนไพรไล่ยุง ต าบลน  าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
จากจ านวนประชากรทั งสิ น 25 ราย 
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล   
 1. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการสัมภาษณ์
เชิ งลึกแบบกึ่ ง โครงสร้าง  ( In-dept interview se-mi 
structure) 
 2. การสังเกตการณ์ (Observation) เป็นการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participative Observation) 
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามกับสมาชิก
กลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง หมู่บ้านนาเหลืองม่วงขวา 
ต าบลน  าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จ านวนประชากร
ทั งสิ น 25 ราย  
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือน ามาก าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีโดยศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ ต าราวิชาการ งานวิจัย 
เอกสารที่เก่ียวข้อง และแหล่งข้อมูลออนไลน์ 
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบต้นทุน
ของการผลิตธูปหอมสมุนไพร เป็นการน าข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ มาค านวณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft 
Excel ช่วยในการค านวณต้นทุน ซึ่งต้นทุนของการผลิตธูป
หอมสมุนไพร ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ ต้นทุนวัตถุดิบ
ทางตรง ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การผลิต  
 ส่ วนที่  2  ข้อมูล เกี่ ยวกับการเปรียบ เที ยบ
ผลตอบแทนของการผลิตธูปหอมสมุนไพร เป็นการน า
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ มาค านวณโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป Microsoft Excel ช่วยในการค านวณรายได้จาก
การขาย และผลตอบแทน ซึ่งการวิเคราะห์ผลตอบแทน
ของการผลิตธูปหอมสมุนไพร ประกอบด้วยการค านวณหา
อัตราก าไรขั นต้น  และอัตราก าไรจากการด าเนินงาน 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความพร้อมและ
การส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐของกลุ่มของการผลิต 
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5. น าก้านไม้ไผ่ที่คลุกกับสมุนไพรแล้วมาชุบน  า
ยางเมือกอีกครั ง จากนั นน าไปคลุกกับเปลือกมะขามแห้ง
บดอีกประมาณ 2 รอบ เนื่องจากเปลือกมะขามแห้งมี
คุณสมบัติท าให้ธูปติดไฟง่ายขึ น 

6. น ามาผึ่งลมไว้ในที่ร่มประมาณ 2 วัน โดยที่ยัง
ไม่ต้องน าไปตากแดด  เนื่องจากจะท าให้ธูปแตกได้   
หลังจากผ่านไปแล้วประมาณ 2 วัน ให้น าธูปสมุนไพรไป
ตากแดดอีกประมาณ 3 วันจนแห้งสนิท 

7. น าธูปสมุนไพรดังกล่าวบรรจุลงซองพลาสติก  
และกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อวางขาย 
การผลิตธูปหอมไล่ยุงสูตรใหม่ (แบบขด) มีกระบวนการ
ขั นตอนการผลิต ดังนี  

1. น าเมล็ดมะไฟจีนมาทุบแล้วน าไปตากแห้ง  
จากนั นจึงน ามาบดละเอียดแล้วร่อนด้วยตะแกรงอีกครั ง
หนึ่งเพื่อน าไปผสมกับสมุนไพรสูตรเดิม 

2. น าน  าเมือกที่เตรียมไว้มาผสมกับสมุนไพรที่
เตรียมไว้ให้พอหมาด ๆ จากนั นคนให้เข้ากันจนกระทั่ง
สมุนไพรมีความเหนียวหนืดสามารถปั้นเป็นก้อนได้ 

3. น าสมุนไพรใส่กระบอกอัดของเครื่องรีด เพื่อ
รีดสมุนไพรให้ออกมาเป็นเส้นยาว  ๆ จากนั นน าไม้
ทรงกระบอกกลมมารีดให้สมุนไพรอีกครั งหนึ่งให้สมุนไพร
มีลักษณะเป็นแผ่นแบนและมีความบางพอสมควร 

4. น าสมุนไพรที่มีลั กษณะเป็นแผ่นมาเข้า
เครื่องพิมพ์ จากนั นน าเข้าเตาอบอุณหภูมิประมาณ  
80 องศาเซลเซียส ประมาณ 7 - 8 ชั่วโมง 

5. ทิ งสมุนไพรให้เย็นและบรรจุลงบรรจุภัณฑ์
ต่อไป  
1.2 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต  
 ผู้วิจัยประยุกต์มาจากทฤษฎีการค านวณต้นทุน 
ดวงมณี โกมารทัต  (2553) การจ าแนกต้นทุนตาม
ส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์  ในธุ รกิจที่ ผลิตสินค้า
จ าเป็นต้องค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product cost)  
ไม่ว่าธุรกิจจะผลิตสินค้าในรูปลักษณะใด มีขนาดเล็กหรือ
ใหญ่ ส่วนประกอบของต้นทุนผลิตภัณฑ์เหมือนกัน คือ
ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายใน 
การผลิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

 1. วัตถุดิบ (Materials) คือ วัตถุดิบที่น ามาใช้เป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญในการท าให้ผลิตภัณฑ์นั นส าเร็จรูป
ต้นทุนวัตถุดิบแบ่งได้ 2 ประเภทคือ 
 - ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงหรือวัตถุดิบโดยตรง 
(Direct Material) หมายถึง วัตถุดิบที่น าไปใช้ในการผลิต
สินค้าหรือบริการโดยตรง สามารถค านวณได้ง่ายกว่า
ต้นทุนวัตถุดิบที่รวมอยู่ในการผลิตสินค้าหนึ่งหน่วยเป็น
เท่าใด  
 - วัตถุดิบทางอ้อมหรือวัตถุดิบโดยอ้อม ( Indirect 
Material) หมายถึง วัตถุดิบที่น าไปใช้ในการผลิตสินค้านั น
แต่ใช้เป็นจ านวนน้อย เป็นการยากที่จะทราบได้ว่าจะต้อง
ใช้วัตถุดิบเหล่านี ในการผลิตสินค้าหน่วยหนึ่งเท่ากับเท่าใด 
กิจการบางแห่งอาจใช้ค าว่ าวั สดุ โ รงงาน ( Factory 
supplies) หรือวั สดุ สิ น เปลื อง  (Supplies) แยกเป็น
รายการอีกรายการหนึ่งต่างหากจากวัตถุดิบทางอ้อม 
 2. ค่าแรง (Labour) คือ จ านวนเงินที่กิจการจ่าย
เป็นค่าตอบแทนแรงงานในการผลิตสินค้าหรือบริการ การ
จ่ายค่าแรงอาจอยู่ในรูปต่าง ๆ เช่น รูปของเงินทยอย 
ค่าแรงรายชั่วโมง ค่าแรงรายชิ น (ตามหน่วยสินค้าที่ผลิต) 
หรือในรูปผลตอบแทนอ่ืน  ๆ เช่น ค่าล่วงเวลา โบนัส  
และเงินรางวัลจูงใจอ่ืน ๆ โดยปกติค่าแรงจะแยกเป็น 2 
ประเภทคือ 
 - ค่าแรงทางตรง (Direct Labour) หมายถึง ค่าแรง
ที่ต้องเกิดขึ นเพื่อเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้า
ส าเร็จรูป หรือเป็นค่าแรงที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้านั น ๆ 
โดยตรง และสามารถค านวณต้นทุนค่าแรงที่ใช้ในการผลิต
สินค้าแต่ละหน่วยได้โดยง่าย  
 - ค่าแรงทางอ้อม ( Indirect Labour) หมายถึง 
ค่าแรงที่ไม่ได้ใช้หรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง 
ทั งนี เนื่องจากบุคคลเหล่านี ไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าโดยตรง 
ทั งยังเป็นการยากที่จะเกิดการติดตามรายการดังกล่าวเข้า
ในหน่วยที่ผลิต ท าให้ไม่สามารถค านวณต้นทุนค่าแรงใน
การผลิตสินค้าได้ นิยมจัดรายการนี ไว้ในค่าใช้จ่ายการผลิต 
 3. ค่าใช้จ่ายในการผลิต หรือโสหุ้ยการผลิต หรือ
ค่าใช้จ่ายโรงงาน (Factory Overhead หรือ Manufacturing 

 

Overhead หรือ Indirect Manufacturing Cost) คือ ต้นทุน
ทั งหมด ที่ เกิดขึ น ในการผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่ ง
นอกเหนือจากรายการวัตถุดิบทางตรง และค่าแรงทางตรง 
1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับผลตอบแทน 
 การศึกษาผลตอบแทนจากการด าเนินงาน เพื่อ
หาผลตอบแทนที่ได้รับจากการผลิตและจ าหน่ายสินค้า 
แต่ละประเภท สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวใน
การวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงานว่ามีการแสวงหา
รายได้ และควบคุมต้นทุนได้อย่างเหมาะสมหรือไม่   
โดยการใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนดังนี  (ธารี หิรัญรัศมีและ
คณะ, 2548) 
 1. อัตราก าไรขั นต้น เป็นการวัดความสามารถใน
การท าก าไรขั นต้น โดยพิจารณาส่วนต่างของยอดขายกับ
ต้นทุนการผลิตสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการท า
ก าไรขั นต้นของกิจการ และวัดประสิทธิภาพในการควบคุม
ต้นทุนการผลิต กล่าวคือ อัตราก าไรขั นต้นมีค่าสูงแสดงว่า
กิจการมีความสามารถในการแสวงหารายได้และมีการ
ควบคุมการผลิตได้ดีส่งผลให้มีก าไรขั นต้นต่อหน่วยสูง 
    อัตราก าไรขั นต้น = (ก าไรขั นต้น / ยอดขาย) * 100 
 2. อัตราก าไรจากการด าเนินงาน เป็นการวัด
ความสามารถในการท าก าไรอีกแบบหนึ่ง โดยพิจารณา
ก าไรหลังหักต้นทุนการผลิตและต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตเปรียบเทียบกับยอดขายของกิจการ สะท้อนให้
เห็นถึงแนวโน้มของรายได้และการควบคุมค่าใช้จ่ายทั ง
ทางด้านการผลิต การตลาด และการด าเนินงาน ถ้าอัตรา
ก า ไรจากการด า เนินงานมีค่ าสู งแสดงว่ ากิจการมี
ความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนโดยรวมที่มี
ประสิทธิภาพหรืออาจพิจารณาร่วมกับอัตราก าไรขั นต้น  
กล่าวคือ ถ้าก าไรจากการด าเนินงานมีค่าต่ าในขณะที่อัตรา
ก าไรขั นต้นมีมูลค่าสูง แสดงว่ากิจการมีปัญหาในส่วนของ
การควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหรือในส่วน
ของวัตถุดิบและค่าตอบแทนแรงงานทางอ้อม 
 อัตราก าไรจากการด าเนินงาน = (ก าไรจากการด าเนินงาน 
/ ยอดขาย) * 100 
2. ด้าเนินการวิจัย 
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

การวิจัยครั งนี เป็นการวิ เคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนการผลิตธูปหอมสมุนไพรของกลุ่มธูปหอม
สมุนไพรไล่ยุง ต าบลน  าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
จากจ านวนประชากรทั งสิ น 25 ราย 
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล   
 1. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการสัมภาษณ์
เชิ งลึกแบบกึ่ ง โครงสร้าง  ( In-dept interview se-mi 
structure) 
 2. การสังเกตการณ์ (Observation) เป็นการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participative Observation) 
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามกับสมาชิก
กลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง หมู่บ้านนาเหลืองม่วงขวา 
ต าบลน  าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จ านวนประชากร
ทั งสิ น 25 ราย  
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีโดยศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ ต าราวิชาการ งานวิจัย 
เอกสารที่เก่ียวข้อง และแหล่งข้อมูลออนไลน์ 
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบต้นทุน
ของการผลิตธูปหอมสมุนไพร เป็นการน าข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ มาค านวณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft 
Excel ช่วยในการค านวณต้นทุน ซึ่งต้นทุนของการผลิตธูป
หอมสมุนไพร ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ ต้นทุนวัตถุดิบ
ทางตรง ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การผลิต  
 ส่ วนที่  2  ข้อมูล เกี่ ยวกับการเปรียบ เ ทียบ
ผลตอบแทนของการผลิตธูปหอมสมุนไพร เป็นการน า
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ มาค านวณโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป Microsoft Excel ช่วยในการค านวณรายได้จาก
การขาย และผลตอบแทน ซึ่งการวิเคราะห์ผลตอบแทน
ของการผลิตธูปหอมสมุนไพร ประกอบด้วยการค านวณหา
อัตราก าไรขั นต้น  และอัตราก าไรจากการด าเนินงาน 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความพร้อมและ
การส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐของกลุ่มของการผลิต 
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ธูปหอมสมุน ไพร  ได้แก่  สภาพความพร้อมในการ
ด าเนินงาน และการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้
การวิเคราะห์เนื อหา โดยการจ าแนกถ้อยค าจากการ
สัมภาษณ์แล้วน ามาตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย 
 
ผลการด้าเนินงาน 

จากการการวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบของการ
ผลิตธูปหอมสมุนไพร : กรณีศึกษากลุ่มธูปหอมสมุนไพร 
ไล่ยุง ต าบลน  าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พบว่า   

ส่วนที่ 1 เก่ียวกับการเปรียบเทียบต้นทุนของการ
ผลิตธูปหอมสมุนไพร ซึ่งคิดต้นทุนการผลิตจากข้อมูลที่
เกิดขึ นจริง พบว่า ต้นทุนในการผลิตประกอบไปด้วย
วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต โดยแสดงเปรียบเทียบกันระหว่างต้นทุนการผลิตธูป
หอมไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป) และการผลิตธูปหอมไล่ยุง
สูตรใหม่ (แบบขด) มีดังนี  

ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ใน
การผลิตธูปหอมสมุนไพร ได้แก่ ใบตระไคร้หอมแห้ง
บดละเอียด เปลือกต้นเมือกแห้งบดละเอียด ใบยูคาลิปตัส
แห้งบดละเอียด เปลือกมะขามแห้งบดละเอียด ผิวมะกรูด
แห้งบดละเอียด และเมล็ดมะไฟจีนแห้งบดละเอียดส าหรับ
ธูปหอมไล่ยุงสูตรใหม่ (แบบขด) 

จากตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุน
วัตถุดิบทางตรงการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิมและ
สูตรใหม่ พบว่า ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงของการผลิตธูป
หอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป) เท่ากับ 1,781.25 
บาท  และต้นทุนวัตถุดิบทางตรงของการผลิตธูปหอม
สมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่(แบบขด)  เท่ากับ 1,315 บาท 
 ต้นทุนค่ าแรงานทางตรง  เป็นค่ าจ้ า งหรื อ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ท าการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง
โดยตรง  ได้แก่  ค่าแรงงานในการจัดเตรียมวั ตถุดิบ  
ค่าแรงงานในการผลิตธูป ค่าแรงงานในการตากธูป  
ค่าแรงงานในการบรรจุ 

 
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนวัตถุดิบทางตรงการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิมและสูตรใหม่ (บาท/เดือน) 

วัตถุดิบทางตรง 
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง 
ธูปหอมไล่ยุงสตูรเดิม 

(แบบธูป) 

ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง 
ธูปหอมไล่ยุงสตูรใหม ่

(แบบขด) 
ใบตระไคร้หอมแห้งบดละเอียด 750.00 500.00 
เปลือกต้นเมือกแห้งบดละเอียด 156.25 100.00 
ใบยูคาลิปตัสแห้งบดละเอียด 250.00 150.00 
เปลือกมะขามแห้งบดละเอียด 37.50 20.00 
ผิวมะกรูดแห้งบดละเอียด 87.50 35.00 
เมล็ดมะไฟจีนแห้งบดละเอียด - 10.00 
ไม้ไผ่เหลา 125.00 - 
บรรจุภัณฑ์ 375.00 

0011 
500.00 

รวม 1,781.25 1,315.00 
ที่มา : จากการสัมภาษณ์และการค านวณ 
 

 
 
 
 

 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทยีบต้นทนุค่าแรงงานทางตรงการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิมและสูตรใหม่  
(บาท/เดือน)

ค่าแรงงงานทางตรง 
ต้นทุนค่าแรงงงานทางตรง 

ธูปหอมไล่ยุงสตูรเดิม 
(แบบธูป) 

ต้นทุนค่าแรงงงานทางตรง 
ธูปหอมไล่ยุงสตูรใหม ่

(แบบขด) 
ค่าแรงงานในการจัดเตรียมวัตถุดิบ 100.00 100.00 
ค่าแรงงานในการผลิตธูป 1,500.00 800.00 
ค่าแรงงานในการตากธูป 160.00 - 
ค่าแรงงานในการบรรจุ   240.00 240.00 

รวม 2,000.00 1,140.00 
ที่มา : จากการสัมภาษณ์และการค านวณ 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิมและสูตรใหม่  
(บาท/เดือน) 

ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต 

ธูปหอมไล่ยุงสตูรเดิม 
(แบบธูป) 

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต 
ธูปหอมไล่ยุงสตูรใหม ่

(แบบขด) 
ค่าวัสดุสิ นเปลือง 165.00 165.00 
ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเคร่ืองใช้ 300.00 3,000.00 
ค่าสาธารณูโภค 130.00 1,000.00 

รวม 595.00 4,165.00 
ที่มา : จากการสัมภาษณ์และการค านวณ 
 
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนรวมการผลิตการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิมและสูตรใหม่ (บาท/เดือน) 
 ต้นทุนการผลิต 

ธูปหอมไล่ยุงสตูรเดิม 
(แบบธูป) 

ต้นทุนการผลิต 
ธูปหอมไล่ยุงสตูรใหม ่

(แบบขด) 
วัตถุดิบทางตรง 1,781.25 1,315.00 
ค่าแรงงานทางตรง 2,000.00 1,140.00 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต 595.00 4,165.00 
ต้นทุนการผลิตรวม   4,376.25 6,620.00 
จ านวนที่ผลิตไดต้่อเดือน 1,250 1,000 
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 3.50 6.62 
ต้นทุนการผลิตต่อกล่อง (1กล่องมีธูป 10 ดอก)             

35.00 
(1กล่องมีธูป 2 ขด)                 

13.24 
ที่มา : จากการสัมภาษณ์และการค านวณ 
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ธูปหอมสมุน ไพร  ได้แก่  สภาพความพร้อมในการ
ด าเนินงาน และการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้
การวิเคราะห์เนื อหา โดยการจ าแนกถ้อยค าจากการ
สัมภาษณ์แล้วน ามาตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย 
 
ผลการด้าเนินงาน 

จากการการวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบของการ
ผลิตธูปหอมสมุนไพร : กรณีศึกษากลุ่มธูปหอมสมุนไพร 
ไล่ยุง ต าบลน  าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พบว่า   

ส่วนที่ 1 เก่ียวกับการเปรียบเทียบต้นทุนของการ
ผลิตธูปหอมสมุนไพร ซึ่งคิดต้นทุนการผลิตจากข้อมูลที่
เกิดขึ นจริง พบว่า ต้นทุนในการผลิตประกอบไปด้วย
วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต โดยแสดงเปรียบเทียบกันระหว่างต้นทุนการผลิตธูป
หอมไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป) และการผลิตธูปหอมไล่ยุง
สูตรใหม ่(แบบขด) มีดังนี  

ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ใน
การผลิตธูปหอมสมุนไพร ได้แก่ ใบตระไคร้หอมแห้ง
บดละเอียด เปลือกต้นเมือกแห้งบดละเอียด ใบยูคาลิปตัส
แห้งบดละเอียด เปลือกมะขามแห้งบดละเอียด ผิวมะกรูด
แห้งบดละเอียด และเมล็ดมะไฟจีนแห้งบดละเอียดส าหรับ
ธูปหอมไล่ยุงสูตรใหม่ (แบบขด) 

จากตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุน
วัตถุดิบทางตรงการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิมและ
สูตรใหม่ พบว่า ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงของการผลิตธูป
หอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป) เท่ากับ 1,781.25 
บาท  และต้นทุนวัตถุดิบทางตรงของการผลิตธูปหอม
สมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่(แบบขด)  เท่ากับ 1,315 บาท 
 ต้นทุนค่ าแรงานทางตรง  เป็นค่ าจ้ า งหรื อ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ท าการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง
โดยตรง  ได้แก่  ค่าแรงงานในการจัดเตรียมวั ตถุดิบ  
ค่าแรงงานในการผลิตธูป ค่าแรงงานในการตากธูป  
ค่าแรงงานในการบรรจุ 

 
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนวัตถุดิบทางตรงการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิมและสูตรใหม่ (บาท/เดือน) 

วัตถุดิบทางตรง 
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง 
ธูปหอมไล่ยุงสตูรเดิม 

(แบบธูป) 

ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง 
ธูปหอมไล่ยุงสตูรใหม ่

(แบบขด) 
ใบตระไคร้หอมแห้งบดละเอียด 750.00 500.00 
เปลือกต้นเมือกแห้งบดละเอียด 156.25 100.00 
ใบยูคาลิปตัสแห้งบดละเอียด 250.00 150.00 
เปลือกมะขามแห้งบดละเอียด 37.50 20.00 
ผิวมะกรูดแห้งบดละเอียด 87.50 35.00 
เมล็ดมะไฟจีนแห้งบดละเอียด - 10.00 
ไม้ไผ่เหลา 125.00 - 
บรรจุภัณฑ์ 375.00 

0011 
500.00 

รวม 1,781.25 1,315.00 
ที่มา : จากการสัมภาษณ์และการค านวณ 
 

 
 
 
 

 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทยีบต้นทนุค่าแรงงานทางตรงการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิมและสูตรใหม่  
(บาท/เดือน)

ค่าแรงงงานทางตรง 
ต้นทุนค่าแรงงงานทางตรง 

ธูปหอมไล่ยุงสตูรเดิม 
(แบบธูป) 

ต้นทุนค่าแรงงงานทางตรง 
ธูปหอมไล่ยุงสตูรใหม ่

(แบบขด) 
ค่าแรงงานในการจัดเตรียมวัตถุดิบ 100.00 100.00 
ค่าแรงงานในการผลิตธูป 1,500.00 800.00 
ค่าแรงงานในการตากธูป 160.00 - 
ค่าแรงงานในการบรรจุ   240.00 240.00 

รวม 2,000.00 1,140.00 
ที่มา : จากการสัมภาษณ์และการค านวณ 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิมและสูตรใหม่  
(บาท/เดือน) 

ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต 

ธูปหอมไล่ยุงสตูรเดิม 
(แบบธูป) 

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต 
ธูปหอมไล่ยุงสตูรใหม ่

(แบบขด) 
ค่าวัสดุสิ นเปลือง 165.00 165.00 
ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเคร่ืองใช้ 300.00 3,000.00 
ค่าสาธารณูโภค 130.00 1,000.00 

รวม 595.00 4,165.00 
ที่มา : จากการสัมภาษณ์และการค านวณ 
 
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนรวมการผลิตการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิมและสูตรใหม่ (บาท/เดือน) 
 ต้นทุนการผลิต 

ธูปหอมไล่ยุงสตูรเดิม 
(แบบธูป) 

ต้นทุนการผลิต 
ธูปหอมไล่ยุงสตูรใหม ่

(แบบขด) 
วัตถุดิบทางตรง 1,781.25 1,315.00 
ค่าแรงงานทางตรง 2,000.00 1,140.00 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต 595.00 4,165.00 
ต้นทุนการผลิตรวม   4,376.25 6,620.00 
จ านวนที่ผลิตไดต้่อเดือน 1,250 1,000 
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 3.50 6.62 
ต้นทุนการผลิตต่อกล่อง (1กล่องมีธูป 10 ดอก)             

35.00 
(1กล่องมีธูป 2 ขด)                 

13.24 
ที่มา : จากการสัมภาษณ์และการค านวณ 
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          จากตารางที่  2 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุน
ค่าแรงงานทางตรงการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม
และสูตรใหม่ พบว่า ต้นทุนค่าแรงงานทางตรงของการผลติ
ธูปหอมสมุน ไพรไล่ ยุ งสู ตร เดิม  (แบบธูป )  เท่ ากับ   
2 ,000 บาท และต้นทุนค่าแรงงานทางตรงของการ 
ผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่  (แบบขด) เท่ากับ  
1,140 บาท  
ค่าใช้จ่ายในการผลิต หมายถึง ต้นทุนทั งหมดที่เกิดขึ นใน
การผลิตธูปหอมไล่ยุง ซึ่งไม่ใช่ต้นทุนค่าวัตถุดิบทางตรง 
และต้นทุนค่าแรงงานทางตรง ได้แก่ ค่าวัสดุสิ นเปลือง  
ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเคร่ืองใช้ ค่าสาธารณูโภค เป็นต้น 
          จากตารางที่  3 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการผลิตการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง 
สูตรเดิมและสูตรใหม่ พบว่า ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต
ของการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม  (แบบธูป) 
เท่ากับ 595 บาท และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตของการ
ผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่ (แบบขด) เท่ากับ  
4,165 บาท 

จากตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนรวม
การผลิตการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิมและ 
สูตรใหม่ พบว่า ต้นทุนการผลิตของการผลิตธูปหอม
สมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป) เท่ากับ 4,376.25 บาท  
และต้นทุนการผลิตของการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง 
สูตรใหม่ (แบบขด) เท่ากับ 6,620 บาท  
          ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของการผลิตธูปหอม
สมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป) เท่ากับ 3.50 บาท และ

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของการผลิตของการผลิตธูปหอม
สมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่ (แบบขด) เท่ากับ 6.62 บาท 
          ต้นทุนการผลิตต่อกล่องของการผลิตธูปหอม
สมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป) เท่ากับ 35 บาท และ
ต้นทุนการผลิตต่อกล่องของการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง
สูตรใหม่ (แบบขด) เท่ากับ 13.24 บาท 

ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลตอบแทน
ของการจ าหน่ายธูปหอมสมุนไพรยุงสูตรเดิม (แบบธูป)  
และ การจ าหน่ายธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่ (แบบขด)  
โดยการวิ เคราะห์ผลตอบแทนของการผลิตธูปหอม
สมุนไพร ประกอบด้วยการค านวณหาอัตราก าไรขั นต้น  
และอัตราก าไรจากการด าเนินงาน 
 จากการศึกษาพบว่า ปริมาณจ าหน่ายธูปหอม
สมุนไพรไล่ยุ งสูตรเดิม  (แบบธูป )  ต่อเดือน เท่ากับ  
125 กล่อง และปริมาณจ าหน่ายธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง 
สูตรใหม่ (แบบขด) ต่อเดือนเท่ากับ 500 กล่อง โดยเฉลี่ย
แล้วแบ่งเป็นการขายส่ง ร้อยละ 60 และขายปลีกร้อยละ 
40 ราคาขายส่งของธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง สูตร เดิม  
(แบบธูป) เท่ากับ 22 บาท และราคาขายปลีกของธูปหอม
สมุนไพรไล่ยุงสูตรเดมิ(แบบธูป) เท่ากับ 25 บาท ส่วนราคา
ขายส่งของธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่  (แบบขด) 
เท่ากับ 25 บาท และราคาขายปลีกของธูปหอมสมุนไพรไล่
ยุงสูตรใหม่ (แบบขด) เท่ากับ 30 บาท โดยแสดงรายได้ 
และค่าใช้จ่ายจากการจ าหน่ายธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงทั ง  
2 ชนิด ดังนี  

 
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบอัตราก าไรขั นต้นและอัตราก าไรจากการด าเนินงานของการจ าหน่ายธูปหอมสมุนไพร  

ไล่ยุงสูตรเดิมและสูตรใหม่ 
 ธูปหอมไล่ยุงสตูรเดิม(แบบธูป) ธูปหอมไล่ยุงสตูรใหม่(แบบขด) 

รายได้จากการขาย (บาท/เดือน) 2,400.00 13,500.00 
ต้นทุนขาย (บาท/เดือน) 4,376.25 6,620.00 
ก้าไรขั นต้น (บาท/เดือน) -1,976.25 6,680.00 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (บาท/เดือน) 250.00 250.00 
ก้าไรสุทธิ (บาท/เดือน) 2,226.25 6,630.00 
อัตราก้าไรขั นต้น - 82.34 50.96 
อัตราก้าไรจากการด้าเนินงาน -92.76 49.11 

  ที่มา : จากการสัมภาษณ์และการค านวณ 

 

 จากตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบอัตราก าไร
ขั นต้นและอัตราก าไรจากการด าเนินงานของการจ าหน่าย
ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิมและสูตรใหม่  พบว่า  
การจ าหน่ายธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป)   
มีอัตราก าไรขั นต้น เท่ากับ ร้อยละ -82.34 และมีอัตรา
ก าไรจากการด าเนินงาน เท่ากับ ร้อยละ -92.76 ส่วนการ
จ าหน่ายธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่ (แบบขด) มีอัตรา
ก าไรขั นต้น เท่ากับ ร้อยละ 50.96 และมีอัตราก าไรจาก
การด าเนินงาน เท่ากับ ร้อยละ 49.11 
          ส่วนที่  3 เกี่ยวกับสภาพความพร้อม และการ
ส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐของกลุ่มผู้ผลิตสมุนไพร  
ได้แก่ สภาพความพร้อมในการด าเนินงาน และการ
ส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ   
 

 
ภาพที่ 1  ทีมวิจัยและนักศึกษา ลงพื นที่ให้องค์ความรู้และ

ค าแนะน ากลุ่มผู้ผลิตธูปหอมสมนุไพร 
  
          จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพรใน
ด้านความพร้อมในการด าเนินงาน พบว่าทางกลุ่มมีความ
เหมาะสมในด้ านสถาน ท่ีตั ง  ความพร้อมทางด้ าน
สาธารณูปโภค ด้านความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม ด้าน
ความสามารถและความช านาญของสมาชิกในกลุ่ม อีกทั ง
ยังสามารถติดต่อกับขายวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี มีการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต นอกจากนี ยังสามารถมี

ก าลังการผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทาง
กลุ่มเองมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การคิด
ต้นทุน การตั งราคาตามความเข้าใจและข้อตกลงของ 
กลุ่ม นอกจากนี ยังมีการปรับปรุงคุณภาพสินค้า ความ
คงทนของสินค้า รวมถึงมีความพยายามมิให้สินค้าถูก
ลอกเลียนแบบอย่างสม่ าเสมอ และยังมีการประชาสัมพันธ์  
ตลอดจนถึงการติดต่อกับลูกค้าอีกด้วย แต่ยังต้องการ 
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในด้านการให้ค าปรึกษา การจัดอบรม การจัด
นิทรรศการ แนะน าการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มี
ความแปลกใหม่ มีความแตกต่างและตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภคมากขึ น นอกจากนี ยังต้องการให้หน่วยงาน
ภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยในด้านการจัดหา
วัตถุดิบที่มีคุณภาพและต้นทุนต่ ากว่าเดิม การจัดหาตลาด
ที่กว้างขวางมากขึ น รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนส าหรับ
ลงทุน การรับรองคุณภาพของสินค้าที่ผลิต การสร้าง 
ภาคีเครือข่ายของกลุ่ม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกทั ง
ยังต้องการศึกษาวิธีการและหลักการทางวิชาการในเรื่อง
ของการคิดต้นทุนของสินค้า รวมถึงการก าหนดราคาขายที่
เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่เป็นก าไรจากการผลิตและ
จ าหน่ายอีกด้วยและยังคงต้องการให้มีการสนับสนุนให้มี
บริหารจัดการกลุ่มอย่างครบวงจร 
 
การน้าไปใช้ 

ผู้ วิจัยได้น าผลจากการการวิ เคราะห์ต้นทุน
เปรียบเทียบการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม  
(แบบธูป) และการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่  
(แบบขด) ซึ่งเป็นกระบวนการคิดต้นทุนที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการที่ผู้วิจัยได้น าเสนอและแนะน าแก่กลุ่มผู้ผลิตจน
สามารถท าให้ทราบว่าการคิดต้นทุนในการผลิตธูปหอม
สมุนไพรที่แต่ เดิมทางกลุ่มผู้ผลิตได้คิดกันเองนั นไม่
ครบถ้วน อันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจในเรื่องของ
องค์ประกอบของต้นทุน ซึ่งหลังจากที่กลุ่มผู้ผลิตได้เรียนรู้ 
และท าความเข้าใจแล้วส่งผลท าให้ทราบว่าในการคิด
ต้นทุนการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป) ที่
ทางกลุ่มผู้ผลิตได้คิดกันเองนั นมีต้นทุนที่ต่ ากว่าความเป็น
จริง อันส่งผลท าให้มีการก าหนดราขายที่ต่ าจนเกินไป  
และเมื่อพิจารณาร่วมกับอัตราผลตอบแทนร่วมด้วยแล้ว  
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ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม  2561 79

 

          จากตารางที่  2 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุน
ค่าแรงงานทางตรงการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม
และสูตรใหม่ พบว่า ต้นทุนค่าแรงงานทางตรงของการผลติ
ธูปหอมสมุน ไพรไล่ ยุ งสู ตร เดิม  (แบบธูป )  เท่ ากับ   
2 ,000 บาท และต้นทุนค่าแรงงานทางตรงของการ 
ผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่ (แบบขด) เท่ากับ  
1,140 บาท  
ค่าใช้จ่ายในการผลิต หมายถึง ต้นทุนทั งหมดที่เกิดขึ นใน
การผลิตธูปหอมไล่ยุง ซึ่งไม่ใช่ต้นทุนค่าวัตถุดิบทางตรง 
และต้นทุนค่าแรงงานทางตรง ได้แก่ ค่าวัสดุสิ นเปลือง  
ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเคร่ืองใช้ ค่าสาธารณูโภค เป็นต้น 
          จากตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการผลิตการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง 
สูตรเดิมและสูตรใหม่ พบว่า ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต
ของการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม  (แบบธูป) 
เท่ากับ 595 บาท และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตของการ
ผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่ (แบบขด) เท่ากับ  
4,165 บาท 

จากตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนรวม
การผลิตการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิมและ 
สูตรใหม่ พบว่า ต้นทุนการผลิตของการผลิตธูปหอม
สมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป) เท่ากับ 4,376.25 บาท  
และต้นทุนการผลิตของการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง 
สูตรใหม่ (แบบขด) เท่ากับ 6,620 บาท  
          ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของการผลิตธูปหอม
สมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป) เท่ากับ 3.50 บาท และ

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของการผลิตของการผลิตธูปหอม
สมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่ (แบบขด) เท่ากับ 6.62 บาท 
          ต้นทุนการผลิตต่อกล่องของการผลิตธูปหอม
สมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป) เท่ากับ 35 บาท และ
ต้นทุนการผลิตต่อกล่องของการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง
สูตรใหม่ (แบบขด) เท่ากับ 13.24 บาท 

ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลตอบแทน
ของการจ าหน่ายธูปหอมสมุนไพรยุงสูตรเดิม (แบบธูป)  
และ การจ าหน่ายธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่ (แบบขด)  
โดยการวิ เคราะห์ผลตอบแทนของการผลิตธูปหอม
สมุนไพร ประกอบด้วยการค านวณหาอัตราก าไรขั นต้น  
และอัตราก าไรจากการด าเนินงาน 
 จากการศึกษาพบว่า ปริมาณจ าหน่ายธูปหอม
สมุนไพรไล่ยุ งสูตรเดิม  (แบบธูป )  ต่อเดือน เท่ากับ  
125 กล่อง และปริมาณจ าหน่ายธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง 
สูตรใหม่ (แบบขด) ต่อเดือนเท่ากับ 500 กล่อง โดยเฉลี่ย
แล้วแบ่งเป็นการขายส่ง ร้อยละ 60 และขายปลีกร้อยละ 
40 ราคาขายส่งของธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตร เดิม  
(แบบธูป) เท่ากับ 22 บาท และราคาขายปลีกของธูปหอม
สมุนไพรไล่ยุงสูตรเดมิ(แบบธูป) เท่ากับ 25 บาท ส่วนราคา
ขายส่งของธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่  (แบบขด) 
เท่ากับ 25 บาท และราคาขายปลีกของธูปหอมสมุนไพรไล่
ยุงสูตรใหม่ (แบบขด) เท่ากับ 30 บาท โดยแสดงรายได้ 
และค่าใช้จ่ายจากการจ าหน่ายธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงทั ง  
2 ชนิด ดังนี  

 
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบอัตราก าไรขั นต้นและอัตราก าไรจากการด าเนินงานของการจ าหน่ายธูปหอมสมุนไพร  

ไล่ยุงสูตรเดิมและสูตรใหม่ 
 ธูปหอมไล่ยุงสตูรเดิม(แบบธูป) ธูปหอมไล่ยุงสตูรใหม่(แบบขด) 

รายได้จากการขาย (บาท/เดือน) 2,400.00 13,500.00 
ต้นทุนขาย (บาท/เดือน) 4,376.25 6,620.00 
ก้าไรขั นต้น (บาท/เดือน) -1,976.25 6,680.00 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (บาท/เดือน) 250.00 250.00 
ก้าไรสุทธิ (บาท/เดือน) 2,226.25 6,630.00 
อัตราก้าไรขั นต้น - 82.34 50.96 
อัตราก้าไรจากการด้าเนินงาน -92.76 49.11 

  ที่มา : จากการสัมภาษณ์และการค านวณ 

 

 จากตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบอัตราก าไร
ขั นต้นและอัตราก าไรจากการด าเนินงานของการจ าหน่าย
ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิมและสูตรใหม่  พบว่า  
การจ าหน่ายธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป)   
มีอัตราก าไรขั นต้น เท่ากับ ร้อยละ -82.34 และมีอัตรา
ก าไรจากการด าเนินงาน เท่ากับ ร้อยละ -92.76 ส่วนการ
จ าหน่ายธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่ (แบบขด) มีอัตรา
ก าไรขั นต้น เท่ากับ ร้อยละ 50.96 และมีอัตราก าไรจาก
การด าเนินงาน เท่ากับ ร้อยละ 49.11 
          ส่วนที่  3 เกี่ยวกับสภาพความพร้อม และการ
ส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐของกลุ่มผู้ผลิตสมุนไพร  
ได้แก่ สภาพความพร้อมในการด าเนินงาน และการ
ส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ   
 

 
ภาพที่ 1  ทีมวิจัยและนักศึกษา ลงพื นที่ให้องค์ความรู้และ

ค าแนะน ากลุ่มผู้ผลิตธูปหอมสมนุไพร 
  
          จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพรใน
ด้านความพร้อมในการด าเนินงาน พบว่าทางกลุ่มมีความ
เหมาะสมในด้ านสถานที่ตั ง  ความพร้อมทางด้ าน
สาธารณูปโภค ด้านความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม ด้าน
ความสามารถและความช านาญของสมาชิกในกลุ่ม อีกทั ง
ยังสามารถติดต่อกับขายวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี มีการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต นอกจากนี ยังสามารถมี

ก าลังการผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทาง
กลุ่มเองมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การคิด
ต้นทุน การตั งราคาตามความเข้าใจและข้อตกลงของ 
กลุ่ม นอกจากนี ยังมีการปรับปรุงคุณภาพสินค้า ความ
คงทนของสินค้า รวมถึงมีความพยายามมิให้สินค้าถูก
ลอกเลียนแบบอย่างสม่ าเสมอ และยังมีการประชาสัมพันธ์  
ตลอดจนถึงการติดต่อกับลูกค้าอีกด้วย แต่ยังต้องการ 
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในด้านการให้ค าปรึกษา การจัดอบรม การจัด
นิทรรศการ แนะน าการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มี
ความแปลกใหม่ มีความแตกต่างและตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภคมากขึ น นอกจากนี ยังต้องการให้หน่วยงาน
ภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยในด้านการจัดหา
วัตถุดิบที่มีคุณภาพและต้นทุนต่ ากว่าเดิม การจัดหาตลาด
ที่กว้างขวางมากขึ น รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนส าหรับ
ลงทุน การรับรองคุณภาพของสินค้าที่ผลิต การสร้าง 
ภาคีเครือข่ายของกลุ่ม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกทั ง
ยังต้องการศึกษาวิธีการและหลักการทางวิชาการในเรื่อง
ของการคิดต้นทุนของสินค้า รวมถึงการก าหนดราคาขายที่
เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่เป็นก าไรจากการผลิตและ
จ าหน่ายอีกด้วยและยังคงต้องการให้มีการสนับสนุนให้มี
บริหารจัดการกลุ่มอย่างครบวงจร 
 
การน้าไปใช้ 

ผู้ วิจัยได้น าผลจากการการวิ เคราะห์ต้นทุน
เปรียบเทียบการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม  
(แบบธูป) และการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่  
(แบบขด) ซึ่งเป็นกระบวนการคิดต้นทุนที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการที่ผู้วิจัยได้น าเสนอและแนะน าแก่กลุ่มผู้ผลิตจน
สามารถท าให้ทราบว่าการคิดต้นทุนในการผลิตธูปหอม
สมุนไพรที่แต่ เดิมทางกลุ่มผู้ผลิตได้คิดกันเองนั นไม่
ครบถ้วน อันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจในเรื่องของ
องค์ประกอบของต้นทุน ซึ่งหลังจากที่กลุ่มผู้ผลิตได้เรียนรู้ 
และท าความเข้าใจแล้วส่งผลท าให้ทราบว่าในการคิด
ต้นทุนการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป) ที่
ทางกลุ่มผู้ผลิตได้คิดกันเองนั นมีต้นทุนที่ต่ ากว่าความเป็น
จริง อันส่งผลท าให้มีการก าหนดราขายที่ต่ าจนเกินไป  
และเมื่อพิจารณาร่วมกับอัตราผลตอบแทนร่วมด้วยแล้ว  
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จึงส่งผลท าให้เกิดผลขาดทุนจากการจ าหน่ายธูปหอม
สมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป) 
 เมื่อทางกลุ่มผู้ผลิตได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ขององค์ประกอบของต้นทุนและการค านวณต้นทุนที่
ถูกต้องแล้ว จึงสามารถท าการค านวณต้นทุนการผลิตธูป
หอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป) และ การผลิตธูป
หอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่(แบบขด) ได้อย่างถูกต้องและ
สามารถก าหนดราคาขายธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่
(แบบขด) ได้อย่างเหมาะสม จึงท าให้เกิดก าไรจากการ
จ าหน่าย พร้อมทั งมีแนวทางที่จะท าการก าหนดราคาขาย
ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป) ใหม่ 
 
อภิปรายผล 
  จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการ
ผลิตธูปหอมสมุนไพรของกลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง ต าบล
น  าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พบว่า ต้นทุนการผลิต
ของการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม  (แบบธูป)  
เท่ากับ 4,376.25 บาท มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วย เท่ากับ  
3.50 บาท และต้นทุนการผลิตต่อกล่อง เท่ากับ 35 บาท  
มีราคาขายส่งและขายปลีกเท่ากับ 22 บาท และ 25 บาท 
ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าต้นทุนการผลิตที่ผู้วิจัยได้จากการ
วิ เคราะห์ต้นทุนนั นสูงกว่าราคาขายที่ก าหนด ทั งนี 
เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตธูปหอมสุมนไพรเองนั นอาจยังไม่มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการค านวณต้นทุน จึงท าให้ไม่สามารถ
ค านวณต้นทุนได้ครบถ้วน ส่งผลให้มีการก าหนดราคาขาย
ที่ต่ ากว่าต้นทุนที่ควรจะเป็น จึงส่งผลท าให้มีอัตราก าไร
ขั นต้นและอัตราก าไรจากการด าเนินงานติดลบ (ขาดทุน)  
เท่ากับร้อยละ -82.34 และ  เท่ากับร้อยละ -92.76  
ตามล าดับ  
   ส่วนต้นทุนการผลิตของการผลิตธูปหอมสมุนไพร
ไล่ยุงสูตรใหม่ (แบบขด) เท่ากับ  6,620 บาท มีต้นทุนการ
ผลิตต่อหน่วย เท่ากับ 6.62 บาท และต้นทุนการผลิต 
ต่อกล่อง เท่ากับ 13.24 บาท มีราคาขายส่งและขายปลีก
เท่ากับ 25 บาท และ 23 บาท ตามล าดับ มีอัตราก าไร
ขั นต้น เท่ากับร้อยละ 50.96 และมีอัตราก าไรจากการ
ด าเนินงาน เท่ากับร้อยละ 49.11 เมื่อพิจารณาจากอัตรา
ก าไรทั งสองแล้วจะเห็นได้ว่าในส่วนของการจ าหน่าย 
ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่ (แบบขด) ยังคงมีก าไรจาก

การจ าหน่าย ทั งนี เป็นเพราะกลุ่มผู้ผลิตธูปหอมสุมนไพร 
ได้พยายามคิดค้นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ธูปหอมสมุนไพร 
ไล่ยุงสูตรใหม่ (แบบขด) ท่ีเปลี่ยนแปลงออกไป สะดวกใน
การใช้งานมากขึ นและส่งผลท าให้มูลค่าของตัวผลิตภัณฑ์
นั นเพิ่มขึ นอีกด้วย 
   เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบถึงองค์ประกอบของ
ต้นทุนการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป) 
และสูตรใหม่ (แบบขด) แล้วจะเห็นได้ว่าต้นทุนวัตถุดิบ
ทางตรงของการผลิตธูปหอมสมุนไพรสูตรใหม่ต่ ากว่า
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงของการผลิตธูปหอมสมุนไพร 
สูตรเก่า ทั งนี เพราะการผลิตธูปหอมสมุนไพรสูตรใหม่ได้มี
การใช้เมล็ดมะไฟจีนซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาซื อได้ง่าย
และมีราคาต่ ากว่าวัตถุดิบเดิมที่ เคยใช้ ประกอบกับมี
คุณสมบัติในการไล่ยุงเช่นเดียวกันมาเป็นส่วนผสมเพื่อลด
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ในส่วนของต้นทุนค่าแรงงาน
ทางตรงจะเห็นได้ว่า การผลิตธูปหอมสมุนไพรสูตรใหม่ก็
ยังคงมีต้นทุนของค่าแรงงานทางตรงที่ต่ ากว่าต้นทุน
วัตถุดิบทางตรงของการผลิตธูปหอมสมุนไพรสูตรเก่า  
ทั งนี เนื่องการผลิตธูปหอมสมุนไพรสูตรใหม่นั นมีวิธีการ
ผลิตที่สะดวกและรวดเร็วกว่า กล่าวคือสามารถขึ นรูป 
ธูปหอมโดยใช้แบบพิมพ์ไม่ต้องปั้นหรือคลึงด้วยมือแบบ
สูตรเดิม นอกจากนั นการผลิตธูปหอมสมุนไพรสูตรใหม่ใช้
กรรมวิธีในการอบให้ธูปหอมนั นแห้งแทนการตากแดดแบบ
ก า ร ผ ลิ ต ธู ป หอม ส มุ น ไ พ ร สู ต ร เ ดิ ม  ซึ่ ง ส า ม า ร ถ
ประหยัดเวลามากกว่าจึงส่งผลท าให้ต้นทุนค่าแรงงาน
ทางตรงนั นต่ ากว่าไปด้วย ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิต
จะเห็นได้ว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตของการผลิต 
ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่นั น สูงกว่าการผลิตของการ
ผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม ทั งนี เพราะการผลิต 
ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่นั นต้องใช้เครื่องอบในการ
ท าให้ธูปหอมแห้ง จึงท าส่งผลท าให้มีการใช้ไฟฟ้ามากกว่า
การผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม อีกทั งยังมีค่าเสื่อม
ราคาของอุปกรณ์ที่น ามาท าธูปหอมที่สูงกว่าด้วย 
   จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพรใน
ด้านความพร้อมในการด าเนินงาน เห็นได้ว่าทางกลุ่มมี
ความพร้อมในการด าเนินงานในหลาย ๆ ด้าน แต่ส าหรับ
การคิดต้นทุนและการก าหนดราคาขายนั นทางกลุ่มได้ท า
การคิดต้นทุนและก าหนดราคาขายตามข้อตกลงของกลุ่ม 

 

แม้ว่าทางกลุ่มได้มีการคิดต้นทุนอย่างสม่ าเสมอเพื่อ
ก าหนดราคาขายให้มีความเหมาะสมนั น แต่ก็ยังคงคิด
ต้นทุนการผลิตไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามหลักการทาง
วิชาการตามที่ (ดวงมณี โกมารทัต , 2553) กล่าวไว้ว่า
องค์ประกอบของต้นทุนจะต้องประกอบไปด้วยวัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต  
ซึ่งส่งผลท าให้การคิดต้นทุนในการผลิตธูปหอมสมุนไพร 
ไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป) มีต้นทุนที่ต่ ากว่าความเป็นจริง  
อันส่งผลท าให้ก าหนดราคาขายที่ไม่ส่งผลก าไร (ขาดทุน)
อีกด้วย แต่ส าหรับการคิดต้นทุนการผลิตธูปหอมสมุนไพร
สูตรใหม่(แบบขด) นั น ทางกลุ่มได้ศึกษาและเรียนรู้การคิด
ต้นทุนตามหลักการทางวิชาการอย่างถูกต้องแล้วจึงส่งผล
ท าให้สามารถคิดต้นทุนได้ครบถ้วนและถูกต้อง จึงส่งผลให้
ก าหนดราคาขายได้อย่างเหมาะสมและสามารถก่อให้เกิด
ก าไรได้  
 ในส่วนความต้องการในด้านการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั น จะเห็นว่า
ทางกลุ่มก็ยังคงมีความต้องการด้านการสนับสนุนจากการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งตรงกับ (กรมพัฒนาชุมชนกระทรวง 
มหาดไทย, 2552) กล่าวว่าผู้ผลิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในปัจจุบันไม่สามารถที่จะด ารงอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ 
เนื่องจากการมีทักษะในการผลิตอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ
จะต้องมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้ค าปรึกษา แนะน าเก่ียวกับการ
บริหารจัดการภายใน 
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จึงส่งผลท าให้เกิดผลขาดทุนจากการจ าหน่ายธูปหอม
สมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป) 
 เมื่อทางกลุ่มผู้ผลิตได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ขององค์ประกอบของต้นทุนและการค านวณต้นทุนที่
ถูกต้องแล้ว จึงสามารถท าการค านวณต้นทุนการผลิตธูป
หอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป) และ การผลิตธูป
หอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่(แบบขด) ได้อย่างถูกต้องและ
สามารถก าหนดราคาขายธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่
(แบบขด) ได้อย่างเหมาะสม จึงท าให้เกิดก าไรจากการ
จ าหน่าย พร้อมทั งมีแนวทางที่จะท าการก าหนดราคาขาย
ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป) ใหม่ 
 
อภิปรายผล 
  จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการ
ผลิตธูปหอมสมุนไพรของกลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง ต าบล
น  าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พบว่า ต้นทุนการผลิต
ของการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม  (แบบธูป)  
เท่ากับ 4,376.25 บาท มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วย เท่ากับ  
3.50 บาท และต้นทุนการผลิตต่อกล่อง เท่ากับ 35 บาท  
มีราคาขายส่งและขายปลีกเท่ากับ 22 บาท และ 25 บาท 
ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าต้นทุนการผลิตที่ผู้วิจัยได้จากการ
วิ เคราะห์ต้นทุนนั นสูงกว่าราคาขายท่ีก าหนด ทั งนี 
เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตธูปหอมสุมนไพรเองนั นอาจยังไม่มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการค านวณต้นทุน จึงท าให้ไม่สามารถ
ค านวณต้นทุนได้ครบถ้วน ส่งผลให้มีการก าหนดราคาขาย
ที่ต่ ากว่าต้นทุนที่ควรจะเป็น จึงส่งผลท าให้มีอัตราก าไร
ขั นต้นและอัตราก าไรจากการด าเนินงานติดลบ (ขาดทุน)  
เท่ากับร้อยละ -82.34 และ  เท่ากับร้อยละ -92.76  
ตามล าดับ  
   ส่วนต้นทุนการผลิตของการผลิตธูปหอมสมุนไพร
ไล่ยุงสูตรใหม่ (แบบขด) เท่ากับ  6,620 บาท มีต้นทุนการ
ผลิตต่อหน่วย เท่ากับ 6.62 บาท และต้นทุนการผลิต 
ต่อกล่อง เท่ากับ 13.24 บาท มีราคาขายส่งและขายปลีก
เท่ากับ 25 บาท และ 23 บาท ตามล าดับ มีอัตราก าไร
ขั นต้น เท่ากับร้อยละ 50.96 และมีอัตราก าไรจากการ
ด าเนินงาน เท่ากับร้อยละ 49.11 เมื่อพิจารณาจากอัตรา
ก าไรทั งสองแล้วจะเห็นได้ว่าในส่วนของการจ าหน่าย 
ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่ (แบบขด) ยังคงมีก าไรจาก

การจ าหน่าย ทั งนี เป็นเพราะกลุ่มผู้ผลิตธูปหอมสุมนไพร 
ได้พยายามคิดค้นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ธูปหอมสมุนไพร 
ไล่ยุงสูตรใหม่ (แบบขด) ที่เปลี่ยนแปลงออกไป สะดวกใน
การใช้งานมากขึ นและส่งผลท าให้มูลค่าของตัวผลิตภัณฑ์
นั นเพิ่มขึ นอีกด้วย 
   เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบถึงองค์ประกอบของ
ต้นทุนการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป) 
และสูตรใหม่ (แบบขด) แล้วจะเห็นได้ว่าต้นทุนวัตถุดิบ
ทางตรงของการผลิตธูปหอมสมุนไพรสูตรใหม่ต่ ากว่า
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงของการผลิตธูปหอมสมุนไพร 
สูตรเก่า ทั งนี เพราะการผลิตธูปหอมสมุนไพรสูตรใหม่ได้มี
การใช้เมล็ดมะไฟจีนซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาซื อได้ง่าย
และมีราคาต่ ากว่าวัตถุดิบเดิมที่ เคยใช้ ประกอบกับมี
คุณสมบัติในการไล่ยุงเช่นเดียวกันมาเป็นส่วนผสมเพื่อลด
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ในส่วนของต้นทุนค่าแรงงาน
ทางตรงจะเห็นได้ว่า การผลิตธูปหอมสมุนไพรสูตรใหม่ก็
ยังคงมีต้นทุนของค่าแรงงานทางตรงที่ต่ ากว่าต้นทุน
วัตถุดิบทางตรงของการผลิตธูปหอมสมุนไพรสูตรเก่า  
ทั งนี เนื่องการผลิตธูปหอมสมุนไพรสูตรใหม่นั นมีวิธีการ
ผลิตที่สะดวกและรวดเร็วกว่า กล่าวคือสามารถขึ นรูป 
ธูปหอมโดยใช้แบบพิมพ์ไม่ต้องปั้นหรือคลึงด้วยมือแบบ
สูตรเดิม นอกจากนั นการผลิตธูปหอมสมุนไพรสูตรใหม่ใช้
กรรมวิธีในการอบให้ธูปหอมนั นแห้งแทนการตากแดดแบบ
ก า ร ผ ลิ ต ธู ป หอม ส มุ น ไ พ ร สู ต ร เ ดิ ม  ซึ่ ง ส า ม า ร ถ
ประหยัดเวลามากกว่าจึงส่งผลท าให้ต้นทุนค่าแรงงาน
ทางตรงนั นต่ ากว่าไปด้วย ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิต
จะเห็นได้ว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตของการผลิต 
ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่นั น สูงกว่าการผลิตของการ
ผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม ทั งนี เพราะการผลิต 
ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรใหม่นั นต้องใช้เครื่องอบในการ
ท าให้ธูปหอมแห้ง จึงท าส่งผลท าให้มีการใช้ไฟฟ้ามากกว่า
การผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรเดิม อีกทั งยังมีค่าเสื่อม
ราคาของอุปกรณ์ที่น ามาท าธูปหอมที่สูงกว่าด้วย 
   จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพรใน
ด้านความพร้อมในการด าเนินงาน เห็นได้ว่าทางกลุ่มมี
ความพร้อมในการด าเนินงานในหลาย ๆ ด้าน แต่ส าหรับ
การคิดต้นทุนและการก าหนดราคาขายนั นทางกลุ่มได้ท า
การคิดต้นทุนและก าหนดราคาขายตามข้อตกลงของกลุ่ม 

 

แม้ว่าทางกลุ่มได้มีการคิดต้นทุนอย่างสม่ าเสมอเพื่อ
ก าหนดราคาขายให้มีความเหมาะสมนั น แต่ก็ยังคงคิด
ต้นทุนการผลิตไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามหลักการทาง
วิชาการตามที่ (ดวงมณี โกมารทัต , 2553) กล่าวไว้ว่า
องค์ประกอบของต้นทุนจะต้องประกอบไปด้วยวัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต  
ซึ่งส่งผลท าให้การคิดต้นทุนในการผลิตธูปหอมสมุนไพร 
ไล่ยุงสูตรเดิม (แบบธูป) มีต้นทุนที่ต่ ากว่าความเป็นจริง  
อันส่งผลท าให้ก าหนดราคาขายที่ไม่ส่งผลก าไร (ขาดทุน)
อีกด้วย แต่ส าหรับการคิดต้นทุนการผลิตธูปหอมสมุนไพร
สูตรใหม่(แบบขด) นั น ทางกลุ่มได้ศึกษาและเรียนรู้การคิด
ต้นทุนตามหลักการทางวิชาการอย่างถูกต้องแล้วจึงส่งผล
ท าให้สามารถคิดต้นทุนได้ครบถ้วนและถูกต้อง จึงส่งผลให้
ก าหนดราคาขายได้อย่างเหมาะสมและสามารถก่อให้เกิด
ก าไรได้  
 ในส่วนความต้องการในด้านการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั น จะเห็นว่า
ทางกลุ่มก็ยังคงมีความต้องการด้านการสนับสนุนจากการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งตรงกับ (กรมพัฒนาชุมชนกระทรวง 
มหาดไทย, 2552) กล่าวว่าผู้ผลิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในปัจจุบันไม่สามารถที่จะด ารงอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ 
เนื่องจากการมีทักษะในการผลิตอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ
จะต้องมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้ค าปรึกษา แนะน าเก่ียวกับการ
บริหารจัดการภายใน 
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แนวทางการเตรยีมบทความเพ่ือตพิีมพใ์นวารสาร 
“วารสารวชิาการรบัใชส้งัคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา” 

 
แนวคิดและหลักการ 

ปัจจุบัน วิชาการรับใช้สังคม (socially-engage scholarship) ได้มีการด าเนินการกันแพร่หลายและ
ต่อเนื่อง โดยเป็นการท างานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯ หรือหน่วยงานต่าง ๆ กับสังคมเพ่ือเป้าหมาย
ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ทิศทางที่ดีขึ้น โดยการท างานร่วมกันที่ว่านั้นตั้งอยู่บนหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ 
คือ ร่วมคิดร่วมท า (Partnership) ผู้เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual benefit) เรียนรู้และใช้ความรู้
ร่วมกัน (Scholarship) และมีผลกระทบต่อสังคม (Social impact) 

การด าเนินงาน “วิชาการรับใช้สังคม” จะเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดย
สมาชิกในชุมชน นักวิชาการของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน ร่วมกันคิด ก าหนดแนวทางในการด าเนินการร่วมกัน   
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันค้นหาความต้องการ หรือปัญหาที่ต้องการการแก้ไข โดยแบ่งได้เป็น 

1. งานบริการวิชาการ (community service learning) ที่มีกระบวนการน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมาปรับปรุง ประยุกต์ และใช้กระบวนการที่เหมาะสมและเข้ากับบริบทของแต่ละชุมชนหรือ 
สถานประกอบการ 

2. งานวิจัย (socially-engage research) ที่สร้างองค์ความรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหา
ให้กับผู้ใช้ อาทิ ชุมชนหรือผู้ประกอบการ 

 ดังนั้นการด าเนินการ “วารสารทางวิชาการรับใช้สังคม” จะเป็นแนวทางหนึ่งให้นักวิจัย นักบริการวิชาการ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ท างานร่วมกับผู้ใช้ผลงานไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนหรือผู้ประกอบการ  
มีแหล่งวารสารที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการด าเนินงาน
วิชาการด้านรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัย และประเทศชาติให้พัฒนาขึ้นต่อไป ทั้งงานวิชาการรับใช้สังคมเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชนและสาธารณะ และงานวิชาการรับใช้สังคมเพ่ือผู้ประกอบการ 

วัตถุประสงค์ของ “วารสารวิชาการรับใช้สังคม” 
 วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการด้านรับใช้สังคม ทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เผยแพร่เพ่ือพัฒนาสังคมและส่งเสริมให้นักวิชาการ
ด้านรับใช้สังคมในหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีแหล่งน าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ 

หลกัเกณฑ์การเสนอบทความวิจัยส าหรับ “วารสารวิชาการรับใช้สังคม” 
1. เป็นบทความที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยมีกระบวนการน าไปสู่การสร้างความรู้เพ่ือใช้ประโยชน์ใน

ชุมชน สถานประกอบการ และมีข้ออธิบายได้อย่างชัดเจน และ/หรือ เป็นบทความที่เกิดจากการบริการวิชาการที่
สามารถอธิบายกระบวนการน าองค์ความรู้ ไปปรับใช้ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของ
ชุมชนหรือผู้ประกอบการ 

แนวทางการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 
“วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”  2. เป็นงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการที่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เพ่ือการใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

สังคม ชุมชน ท้องถิ่น และ/หรือผู้ประกอบการ 
3. มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการหรือในชุมชนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  

อาทิประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงพานิชย์ เชิงสาธารณะ หรืออ่ืนๆ 
4. เป็นการบริการวิชาการที่สามารถอธิบายกระบวนการหรือวิธีการน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน

สถานประกอบการหรือในชุมชน 
5. การน าไปใช้ประโยชน์เกิดผลกระทบกับสังคม ชุมชน ท้องถิ่นหรือผู้ประกอบการในด้านการยกระดับ

คุณภาพด้านต่างๆ อย่างชัดเจน อาทิ รายได้ โอกาสในการด าเนินชีวิต สุขภาพตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน ฯลฯ และ/หรือมีผลกระทบในทางบวกในด้านต่างๆของโรงงาน สถานประกอบการ 

การเขียนบทความจากงานวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ใน “ วารสารวิชาการรับใช้สังคม” จะต้อง 
สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 ที่เกี่ยวกับการเขียนเอกสารวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมี 7 ประการ คือ 
สามารถอธิบาย/ชี้แจงในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
2. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
3. กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
4. ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
5. การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 
6. การประเมินผลลัพท์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
7. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 
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แนวคิดและหลักการ 
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ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ทิศทางที่ดีขึ้น โดยการท างานร่วมกันที่ว่านั้นตั้งอยู่บนหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ 
คือ ร่วมคิดร่วมท า (Partnership) ผู้เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual benefit) เรียนรู้และใช้ความรู้
ร่วมกัน (Scholarship) และมีผลกระทบต่อสังคม (Social impact) 

การด าเนินงาน “วิชาการรับใช้สังคม” จะเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดย
สมาชิกในชุมชน นักวิชาการของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน ร่วมกันคิด ก าหนดแนวทางในการด าเนินการร่วมกัน   
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันค้นหาความต้องการ หรือปัญหาที่ต้องการการแก้ไข โดยแบ่งได้เป็น 

1. งานบริการวิชาการ (community service learning) ที่มีกระบวนการน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมาปรับปรุง ประยุกต์ และใช้กระบวนการที่เหมาะสมและเข้ากับบริบทของแต่ละชุมชนหรือ 
สถานประกอบการ 

2. งานวิจัย (socially-engage research) ที่สร้างองค์ความรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหา
ให้กับผู้ใช้ อาทิ ชุมชนหรือผู้ประกอบการ 

 ดังนั้นการด าเนินการ “วารสารทางวิชาการรับใช้สังคม” จะเป็นแนวทางหนึ่งให้นักวิจัย นักบริการวิชาการ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ท างานร่วมกับผู้ใช้ผลงานไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนหรือผู้ประกอบการ  
มีแหล่งวารสารที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการด าเนินงาน
วิชาการด้านรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัย และประเทศชาติให้พัฒนาขึ้นต่อไป ทั้งงานวิชาการรับใช้สังคมเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชนและสาธารณะ และงานวิชาการรับใช้สังคมเพ่ือผู้ประกอบการ 

วัตถุประสงค์ของ “วารสารวิชาการรับใช้สังคม” 
 วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการด้านรับใช้สังคม ทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เผยแพร่เพ่ือพัฒนาสังคมและส่งเสริมให้นักวิชาการ
ด้านรับใช้สังคมในหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีแหล่งน าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ 

หลกัเกณฑ์การเสนอบทความวิจัยส าหรับ “วารสารวิชาการรับใช้สังคม” 
1. เป็นบทความที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยมีกระบวนการน าไปสู่การสร้างความรู้เพ่ือใช้ประโยชน์ใน

ชุมชน สถานประกอบการ และมีข้ออธิบายได้อย่างชัดเจน และ/หรือ เป็นบทความที่เกิดจากการบริการวิชาการที่
สามารถอธิบายกระบวนการน าองค์ความรู้ ไปปรับใช้ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของ
ชุมชนหรือผู้ประกอบการ 

2. เป็นงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการที่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เพ่ือการใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น และ/หรือผู้ประกอบการ 

3. มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการหรือในชุมชนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  
อาทิประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงพานิชย์ เชิงสาธารณะ หรืออ่ืนๆ 

4. เป็นการบริการวิชาการที่สามารถอธิบายกระบวนการหรือวิธีการน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานประกอบการหรือในชุมชน 

5. การน าไปใช้ประโยชน์เกิดผลกระทบกับสังคม ชุมชน ท้องถิ่นหรือผู้ประกอบการในด้านการยกระดับ
คุณภาพด้านต่างๆ อย่างชัดเจน อาทิ รายได้ โอกาสในการด าเนินชีวิต สุขภาพตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน ฯลฯ และ/หรือมีผลกระทบในทางบวกในด้านต่างๆของโรงงาน สถานประกอบการ 

การเขียนบทความจากงานวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ใน “ วารสารวิชาการรับใช้สังคม” จะต้อง 
สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 ที่เกี่ยวกับการเขียนเอกสารวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมี  7 ประการ คือ 
สามารถอธิบาย/ชี้แจงในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
2. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
3. กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
4. ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
5. การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 
6. การประเมินผลลัพท์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
7. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 
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รูปแบบและแนวการเขียนบทความ 

เขียนบทความภาษาไทยความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Saraban PSK 
ขนาด 15 พอยต์ อาจมีภาพ ตาราง แผนภูมิประกอบโดยทั้งหมดต้องอยู่ในข้อจ ากัด 10 หน้าดังกล่าว 

องค์ประกอบของบทความ 

ชื่อโครงการวิจัย การเขียนชื่อเรื่องใช้ภาษาไทยถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ กระชับสามารถสื่ อจุดประสงค์การวิจัย
ชัดเจน ในกรณีที่มีภาษาอังกฤษให้ท าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของค านามและคุณศัพท์  
เช่น Vaginal Misoprostol in Previous Cesarean Section ที่เหลือท าเป็นเล็กหมด รวมทั้ง
ค ากริยา ค ากริยาวิเศษณ์ และค าที่ไม่ใช่เป็นค าน าเช่น ตัวอย่าง ถ้าสงสัยขอแนะน าให้พิมพ์ตัวใหญ่
เฉพาะตัวแรกของบรรทัดเท่านั้น นอกนั้นท าตัวเล็ก เช่น Vaginal misoprostol in previous 
cesarean section ไม่แนะน าให้ใช้ตัวสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการพิมพ์ชื่อเรื่อง 

ชื่อผูด้ าเนินโครงการและผู้ร่วมด าเนินโครงการ 

หน่วยงาน 

บทคัดย่อ 
• ภาษา อั ง กฤ ษ  ให้ ค รบประ เ ด็ น  Objective , Material and Method, Results, 

Conclusion เขียน 10 – 15 บรรทัด ไม่มีหัวข้อก็ได้ 
• ภาษาไทยให้มีข้อความเหมือนภาษาอังกฤษ ความยาวไม่ควรเกิน  300 ค า โดยให้สรุป

เนื้อหาของบทความท้ังหมดให้เข้าใจที่มาของการท าวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการวิจัย
โดยย่อ ผลการวิจัยวิธีการน าไปใช้ประโยชน์ และได้ผลลัพธ์ อย่างไร 

ค าส าคัญ Keywords 

บทน า 

• ชี้ให้เห็นความส าคัญของเรื่องที่ท า เขียนให้สั้น กระชับ ไม่เกิน 15- 20 บรรทัด 
• ค้นคว้าเพ่ิมเติมว่ามีผู้ใดท างานในลักษณะใกล้เคียงแล้วบ้าง ได้ผลอย่างไร 
• ระบุแนวทางการวิจัย/กระบวนการด าเนินการบริการวิชาการ จุดประสงค์ เขียน  

เป็นความเรียงหรือจัดล าดับความส าคัญแล้วจัดเรียงเป็นหัวข้อ 
(อาจกล่าวถึงข้อ 1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น) 

วิธีด าเนินงาน 
อธิบายวิธีด าเนินโครงการให้เห็นขั้นตอน กระบวนการระบุขอบเขตของการวิจัย วิธีเลือก 
กลุ่มตัวอย่างให้ชัดเจน ในลักษณะที่หากมีผู้อ่ืนต้องการท าวิจัยในลักษณะเดียวกันสามารถอ่าน

และน าไปปฏิบัติได้ (กล่าวถึงข้อ 2.การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย  
3.กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 4.ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นหรือใช้องค์ความรู้อะไรไปท าบ้าง) 

ผลการด าเนินงาน 
อธิบายผลที่เกิดจากโครงการโดยตรง ไม่มีการแสดงความคิดเห็นในส่วนนี้ อาจมีภาพประกอบ
แผนภูมิตาราง (อาจอธิบายถึงข้อ 2.การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย  
ข้อ 6.ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการลงไปด าเนินโครงการ) 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
อธิบายให้เห็นว่าผลงานดังกล่าวได้น าไปใช้ประโยชน์อย่างไร ใครคือผู้ใช้ และมีกระบวนการ
ผลักดัน ผลงานดังกล่าวสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ และเชิงสาธารณะอย่างไร  
(อาจอธิบายถึงข้อ 2.การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมายและข้อ 6.ผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการลงไปด าเนินโครงการ) 

อภิปรายผล 
สรุปและอ้างอิงให้เห็นว่าผลการด าเนินงานดังกล่าวได้องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมหรือทางเลือก
ใหม่ให้แก่พ้ืนที่อย่างไร และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรม
รวมทั้งเสนอและการท างานในขั้นต่อไป (อาจอธิบายข้อ 5.การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมา
หลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ข้อ 7. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้น
ให้คงอยู่ต่อไป) 

บรรณานุกรม 
การรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ จัดเรียงรายการ
ตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ เอกสารอ้างอิง ส าหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ 
Reference ส าหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ  
APA (American Psychological Association) ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงมีดังนี้ 

หนังสือ 
ชื่อผู้แต่ง . ปีที่พิมพ์ . ชื่อเรื่อง. (ฉบับพิมพ์). สถานที่พิมพ์. ผู้จัดพิมพ์ : 

          ตัวอย่าง พรพิมลตรีโชติ .2542 .ชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลพม่า. กรุงเทพฯส านักงานกองทุนสนับสนุนการ :
วิจัย. 
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ชื่อผู้แต่ง .ปีที่พิมพ์(บรรณาธิการ) . ชื่อบทความ . ในชื่อบรรณาธิการ., ชื่อเรื่องที่ฉบับพิมพ์. 

หน้า. : สถานที่พิมพ์ (ปรากฏบทความผู้จัดพิมพ์) 
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