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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประยุกตใชเทคนิคการตัดสินใจในการเลือกเคร่ืองฉายรังสีอินฟราเรดสําหรับกําจัดแมลง
ในขาวสารหอมมะลิอินทรียและคํานวณระยะเวลาการคืนทุนของเคร่ืองฉายรังสีอินฟราเรด วิธีดําเนินการวิจัยเร่ิมจากการ
จากเก็บรวบรวมขอมูล โดยการออกแบบสอบถามและการสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของคือ กลุมเกษตรกร, นักวิชาการ
เกษตร, ผูประกอบการและเจาของโรงสีขาว โดยการระดมสมองดวยวิธีการสนทนากลุมเพื่อชวยพิจารณาเกณฑในการ
คัดเลือกและหานํ้าหนักที่เหมาะสมในแตละเกณฑแลวนําเกณฑการคัดเลือกที่ไดมาใชกับกระบวนการตัดสินใจในการหา
แนวทางเลือกเคร่ืองฉายรังสีอินฟราเรดเพื่อกําจัดแมลงในขาวสารหอมมะลิอินทรียที่เหมาะสม ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มี
ความสําคัญสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ตนทุนในการดําเนินงานรอยละ 80 2) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑรอยละ 51.4   
และ (3) คุณภาพขาวหลังการฉายรังสรีอยละ 22.6 ตามลําดับ และทางเลือกเคร่ืองฉายรังสีอินฟราเรดที่ใชกําจัดแมลงใน
ขาวสารหอมมะลิอินทรียเหมาะสมที่สุด เคร่ืองแบบสายพานลําเลียงคิดเปนรอยละ 76.3 และการวิเคราะหทางดาน
เศรษฐศาสตร ระยะเวลาการคืนทุนเทากับ 0.057 ป หรือประมาณ 21 วัน ดังน้ันการวิจัยคร้ังน้ีจะใชเปนแนวทางในการ
เลือกเคร่ืองฉายรังสีอินฟราเรดเพื่อกําจัดแมลงในขาวสารหอมมะลิอินทรียไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึนไป  
 

คําสําคัญ: การตัดสินใจ, การวิเคราะหเชิงลําดับชั้น, โรงสขีาวสหกรณการเกษตร 
 

Abstract  
The aim of this research is to apply decision making method as a guideline selection the infrared radiation 

heating machines for disinfestations in Organic Hom Mali Rice. The pay back period was also evaluated. First, 
information necessary was collected by using questionnaires and personnel interview. The data were given by 
agriculture groups, agriculture technocrat, enterprise and rice mill owners. The brainstorming with focus groups 
was performed in order to create criteria consideration in the guideline selection as well as suitable weight in 
each criterion. It was found that the most 3 important factors include cost of operation 80%, products safety  
51.4% and rice quality after the irradiated 22.6%, respectively. The alternative preferable mechanism for the 
infrared radiation heating machines was the belt and convey system 76.3%. The calculated pay back period was 
equal to 0.057 year or 21 days. Therefore, the selection guideline for infrared radiation heating machines for 
disinfestations in Organic Hom Mali Rice is useful for agriculture and rice mill industry. 
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1. บทนํา (Introduction) 
 ขาวอินทรีย (Organic Rice) เปนขาวที่ไดจากการ
ผลิตแบบเกษตรอินทรีย (Organic Agriculture) เปนวิธีการ
ผลิตขาวที่หลีกเล่ียงการใชสารเคมี หรือสารสังเคราะหตางๆ
เปนตนวาการใชปุยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
สารควบคุมและกําจัดวัชพชื สารปองกันกําจัดโรคและแมลง
ศัตรูพืช ในทุกข้ันตอนการผลิต และระหวางการเก็บรักษา
ผลผลิต แตเนนการใชสารอินทรีย เชน ปุยพืชสด ปุยคอก
และปุยหมัก ในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน เพื่อ 
ใหตนขาวมีความสมบูรณ และแข็งแรง โดยตามธรรมชาติ  
สามารถตานทานโรคและแมลงศัตรูไดดี  (สถาบันวิจัยขาว, 
2542) 
 ตลาดขาวอินทรีย  แบงออกเปน 2 ประเภท ไดดังน้ี 
 1.  ตลาดตางประเทศ กระแสความนิยมบริโภคขาว
และอาหารจากเอเชียเปนแรงกระตุนสําคัญในตลาดยุโรป 
อเมริกา ออสเตรเลีย และภูมิภาคอื่นๆของโลกเน่ืองจากขาว
หอมมะลิอินทรียจากประเทศไทย เปนขาวคุณภาพสูง เมล็ด
เรียวยาว แกรง ใส และมีกล่ินหอมเฉพาะตัว เปนที่นิยมไป
ทั่วโลก ดังน้ันเมื่อมีกระแสความนิยมสินคาเกษตรอินทรีย 
ขาวหอมมะลิอินทรียจึงเปนทางเลือกที่ผูบริโภคชื่นชอบ 
 2.  ตลาดภายในประเทศ  ผูบริโภคชาวไทยใหความ
สนใจในสินคาเกษตรอินทรีย โดยเร่ิมจากกระแสความ
หวงใยสุขภาพ  และสารตกคางที่ปนเปอนอยูในอาหารที่
บริโภคประจํา โดยเฉพาะผักผลไม ขาวสาร  และอื่นๆ  โดย
คาดการณวาตลาดสินคาเกษตรอินทรีย  ในประเทศไทยมี
มูลคากวาหมื่นลานบาท  โดยตลาดหลักอยูในกรุงเทพฯ 
และหัวเมืองใหญ  โดยกลุมเปาหมายคือ  กลุมผูรักษา
สุขภาพ  และผูมีการศึกษา (ประวัติ  และคณะ, 2549) 
 ปจจุบันอาชีพเกษตรกรรม  กําลังถูกคุกคาม  ดวย
อุตสาหกรรมแปรรูปตางๆ  ทั้งในดานตนทุนในการทํา
การเกษตรก็นับวันย่ิงสูงข้ึน  ชาวบานจึงไดรวมกลุมกันเปน
สหกรณการเกษตร  ในการปลูกขาว  เพื่อนําขาวเปลือกไป
ขายใหกับสหกรณ  เพื่อสีขาวสําหรับจําหนาย  สําหรับขาว
อินทรียที่ไดรับความนิยมจากผูบริโภคคือ  ขาวสารหอม
มะลิ 105 ซ่ึงขาวสารที่บรรจุถุงสําหรับจําหนาย เชน ถุงละ 
2, 5 และ 10 กิโลกรัม เปนตน โดยจะสงจําหนายใหกับ
สมาชิกในเครือขายทั่วประเทศ (Withaya et al,. 2006.) 
เน่ืองจากขาวสารที่บรรจุ เปนขาวอินทรียปลอดสารพิษ   
ดังน้ันการเก็บรักษาขาวไวเปนระยะเวลานานๆ ศัตรูของ
ขาวมีหลายชนิด เชน มอดหัวปอม มอดแปง มอดสยาม   
ผีเสื้อขาว เปลือก ดวงงวงขาว และดวงงวงขาวโพด เปนตน 

(ชูวิทย   และคณะ,  2543) ศัตรูขาวหอมมะลิอินทรียที่
สําคัญ   เปนดวงงวงขาว (Rice Weevil) คือมีขนาดเล็ก  
กินอาหารไดนอย แตจะแพรพันธุไดงาย ชอบกัดกินหรือ
แทะเล็มภายนอก และภายในเมล็ด จะทําใหเมล็ดขาวเกิด
ความเสียหาย และไมเปนที่ตองการของผูบริโภค 
 จากปญหาเบื้องตนดังกลาว ทําใหผูคนมีความพยา 
ยามหาวิธีการกําจัดแมลงโดยไมใชสารเคมีดวยวิธีการตางๆ  
เชน  การใชรังสีความรอนอินฟราเรด  ซ่ึงนับเปนทางเลือก
หน่ึงที่ชวยทดแทน  การรมสารเคมี  โดยรังสีจะแผไปยัง
เมล็ดขาวภายในระยะเวลา 60 วินาที อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส จะทําใหแมลงที่อยูภายในขาวตายตายหมด และ
ทําใหขาวสารมีความชื้นลดลง   โครงสรางเมล็ดขาว   ไม
เกิดการแตกราวหรือหักได (Zhongli. et al., 2007) และจาก
การสอบถามผูประกอบการโรงสีขาวในการที่จะนําเคร่ือง
ฉายรังสีอินฟราเรดมาประยุกตใชเพื่อใชเปนทางเลือก   ซ่ึง
ยังไมมีแบบแผน ไมมีข้ันตอนที่เหมาะสมและไมมีเกณฑใน
การวินิจฉัยเปรียบเทียบ เพื่อนําไปสูทางเลือกที่เหมาะสม 

ดังน้ันผูวิจัยไดมองเห็นความสําคัญของปญหาที่เกิด
ข้ึนกับกลุมเกษตรกรและโรงสีขาวสหกรณการเกษตร โดย
การตัดสินใจ  ในการหาแนวทางเลือกเคร่ืองฉายรังสีอินฟรา 
เรด เพื่อกําจัดแมลงในขาวสารหอมมะลิอินทรีย โดยเคร่ือง
ฉายรังสีอินฟราเรดมีตัวอยางบอกคุณสมบัติใหผูประกอบได
เลือกม ี3 แนวทางคือ แบบแนวต้ัง แบบอบความรอน และ
แบบสายพานลําเลียง ซ่ึงประยุกตใชกระบวนการวิเคราะห
เชิงลําดับชั้น เปนกระบวนการตัดสินใจใชในการวิเคราะห
เพื่อหาเหตุผล โดยแบงองคประกอบของปจจัยออกเปน
สวนๆ ในรูปแผนภูมิลําดับชั้น กําหนดคาของการวินิจฉัย
เปรียบเทียบปจจัยตางๆ (Aroon, 2006) โดยนําคาเหลาน้ัน   
มาคํานวณเพื่อดูวาปจจัยและทางเลือกอะไร มี ลําดับ
ความสําคัญสูง เพื่อชวยประกอบการพิจารณาทั้งในดานเชิง
คุณภาพและเชิ งป ริมาณ (วิฑูรย  ตันศิ ริคงคล, 2542; 
Withaya et al,. 2006.) เพื่อใหผูประกอบการ    สามารถ
พิจารณาตัดสินใจเลือกเคร่ืองฉายรังสีอินฟราเรดกําจัดแมลง
ไดตรงตามความตองการ ซ่ึงจะไดชวยลดปญหา ใหกับกลุม
เกษตรกร ผูประกอบการ โรงสีขาว และผูสงออกขาว 
รวมทั้งชวยลดการนําเขาสารเคมีฆาแมลง เพิ่มความ
ปลอดภัยใหกับผูบริโภค ไมมีสารพิษตกคางชวยรักษาสิ่ง 
แวดลอม การสงออกไดมาตรฐานเกษตรอินทรีย (ATC)     
มาตรฐาน GMP และ HACCP สามารถสูคูแขงทางการ คา
ในเวทีโลก ไดอยางมีประสิทธิภาพ (Ubonwan , 2007)   
 



 

2.  วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อประยุกตใชเทคนิคการตัดสินใจ ในการเลือก

เคร่ืองฉายรังสีอินฟราเรดสําหรับกําจัดแมลงในขาวสารหอม
มะลิอินทรีย  

2.2 เพื่อคํานวณระยะเวลาการคืนทุน ของเคร่ืองฉาย
รังสีอินฟราเรด 
 
3.  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
3.1 การวิเคราะหเชิงลําดับชั้น    

เปนวิธีการที่ได รับการยอมรับ ใชกันอยางกวางขวาง    
ในการนําไปกําหนดนํ้าหนัก จัดลําดบัความสําคัญ สามารถ 
เปรียบเทียบได  และใชในการหาทางเลือกที่ดีที่สุด (Saaty, 
1997) 
3.2 ประโยชนของการตัดสินใจวิเคราะหเชิงลําดบั 

เปนกระบวนการที่งายตอการเขาใจและยืดหยุน  
สามารถแยกโครงสรางที่ซับซอนออกมาเปนสวนๆ ในรูป
แผนภูมิ เพื่อใหเขาใจงายและการสังเคราะหขอมูลจะชวย
วิเคราะหทางเลือกในรูปของลําดับความสําคัญโดยรวม 
(Kamal  et., al 2001)  
3.3 ข้ันตอนกระบวนการวิเคราะหเชิงลําดบัชั้น   

Saaty and Kearns, 1991 กลาววา ข้ันตอน
กระบวนการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น มีสาระสําคัญดังน้ี คือ  
 

กําหนดประเด็นของปญหา 
 

กําหนดเกณฑ หรือปจจัยในการตัดสินใจ 
 

วินิจฉัยเปรียบเทียบเกณฑ 
 

กําหนดทางเลือก 
 

วินิจฉัยเปรียบเทียบ หรือจัดลําดับทางเลือก 
 

คํานวณหาทางเลือกที่ดีที่สุด 
 

รูปท่ี  1 ข้ันตอนกระบวนการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น 
  
 จากรูปที่ 1 สามารถสรุปไดวา 

ข้ันที่ 1 การกําหนดประเด็นของปญหาผูอานตอง
เขาใจประเด็นสําคัญ หรือประเด็นหลักของปญหาอยางถอง
แทและสรางสรรค   

ข้ันที่  2 กําหนดเกณฑหรือปจจัยในการตัดสินใจการ
ที่ตองใชเหตุผลในการตัดสินใจเพราะวาทางเลือกน้ันมีอยู
หลาย ซ่ึงจะมีจุดเดนจุดดอยที่แตกตางกันโดยทางเลือกเปน
รูปธรรมและนามธรรม ที่ไมเหมือนกัน 

ข้ันที่  3 วินิจฉัยเปรียบเทียบเกณฑหรือปจจัยในการ
ตัดสินใจผูอานแตละคน จะมีระดับความพึงพอใจไมเทากัน   
จึงจําเปนจะตองมีการวินิจฉัยเปรียบเทียบหาลําดับความ 
สําคัญของเกณฑ หรือปจจัยตางๆที่ใชประกอบการตัดสินใจ
เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจของแตละคนวาแตกตางกัน 
อยางไร 
 
ตารางท่ี  1 มาตรสวนในการวินิจฉัยเปรียบเทียบเปนคูๆ  
 

ระดับความ
เขมขนของ
ความสําคัญ 

ความหมาย คําอธิบาย 

1 สําคัญเทากัน ท้ัง 2 ปจจัยสงผลกระทบตอวัตถุ 
ประสงคเทาๆกัน 

3 สําคัญกวาปานกลาง ประสบการณและการวินิจฉัยแสดง
ถึงความพอใจในปจจัยหนึ่ง
มากกวาอีกปจจัยหนึ่งมากกวาอีก
ปจจัยหนึ่งปานกลาง 

5 สําคัญกวามาก ประสบการณและการวินิจฉัยแสดง
ถึงความพึงพอใจในปจจัยหนึ่ง
มากกวาอีกปจจัยหนึ่งมาก 

7 สําคัญกวามากท่ีสุด ปจจัยหนึ่งไดรับความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด  เม่ือเปรียบเทียบกับอีกปจจัย
หนึ่งในทางปฏิบัติปจจัยนั้นไดมี
อิทธิพลเหนือกวาอยางเห็นไดชัด 

9 สําคัญกวาสูงสุด มีหลักฐานยืนยันความพึงพอใจใน
ปจจัยหนึ่งมากกวาอีกปจจัยหนึ่ง  
ในระดับท่ีสูงสุดเทาท่ีจะเปนได 

2 ,4 , 6, 8 ในกรณีประนี 
ประนอมเพ่ือชวยลด

ชอง วางระหวาง
ระดับความ รูสึก 

บางครั้งผูอานตองการวินิจฉัยใน
ลักษณะท่ีก้ํากึ่งกัน  และไมสามารถ
อธิบายดวยคําพูดท่ีเหมาะสมได 

 
ข้ันที่  4 กําหนดทางเลือก เปนการระบุถึงแนวทางใน

การปฏิบัติเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายในการตัดสินใจ 
ข้ันที่  5 วินิจฉัยเปรียบเทียบ หรือจัดอันดับทางเลือก

ตางๆ เปนข้ันตอนที่สําคัญที่สุด ในกระบวนการตัดสินใจ    
ข้ันที่  6 คํานวณหาทางเลือกที่ดีที่สุด โดยพิจารณา

จากลําดับความสําคัญเปนเกณฑ ซ่ึงนําเอาลําดับความ 
สําคัญของแตละทางเลือกมาคูณ กับ ลําดับความสําคัญของ
แตละเกณฑ หรือปจจัย แลวนําผลคูณน้ันมารวมกันซ่ึงจะ
เปนคาลําดับความสําคัญรวมทางเลือกที่มีคาลําดับความ 
สําคัญรวมสูงที่สุด หรือนํ้าหนักสูงที่สุด ควรจะไดรับเลือก 
ดังตารางที่ 1 (วิฑูรย, 2542) 



 

3.4 ลําดับข้ันในการวิเคราะหลําดับความสําคัญ   ดังน้ี 
1.  เปรียบเทียบลําดับความสําคัญทีละคู แลวนําคาที่

ไดใสลงตารางเมตริกซ 
2.  คํานวณหาคา Normalized Matrix ของเมตริกซ 
3.  การหาลําดับความสําคัญในลําดับชั้นถัดมา  ทําได

โดยการทํายอนกลับไป   ในข้ันตอนที่  1  และข้ันตอนที่  2  
จากน้ันนําคาเกณฑการตัดสินใจที่คํานวณได  จากลําดับชั้น
ที่อยูสูงกวา 1 ชั้นมาเปนตัวคูณคา  Normalized  ของลําดับ
ชั้นที่  2 ที่ไดจากการคํานวณก็จะไดคาลําดับความสําคัญใน
ลําดับชั้นรองลงมาตามเกณฑปจจัยน้ันๆ  ทําเชนน้ีจนครบ 

4.  การคํานวณอัตราความสอดคลองกันของเหตุและ
ผล (Calculate of Consistency Ratio: C.R) 

ข้ันที่ 1 การคํานวณคา  λmax 
ข้ันที่ 2 คํานวณคาดัชนีวัดความสอดคลอง 

(Consistency Index, C.I.)  หาไดจากสูตร  
     C.I = (λmax - n) / (n-1)…….. 
       n = จํานวนเกณฑในการตัดสินใจ  

ข้ันที่ 3 หาคาดัชนีความสอดคลองเชิงสุม (Random 
Consistency Index: R.I.)  ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี  2 คาของ R.I. ตามขนาดของเมตริกซ 
 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R.I 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

 
ข้ันที่ 4   คํานวณหาคาความสอดคลองกันของเหตุผล 

(Consistency Ratio, C.R.)    จากสูตร  C.R.  =  C.I. / R.I  
ผลจากการคํานวณได     จะพิจารณาคาของ C.R.  <  0.10   
หรือ C.R. = 0.10 ถือวา  ยอมรับได   ถาหาก C.R. > 0.10 
ถือวา  ยอมรับไมได ผูตัดสินใจจะตองทบทวน  การใหสเกล
การเปรียบเทียบใหมอีกคร้ัง   
 
3.  วิธีดําเนินการวิจัย  
3.1 ศึกษารายละเอียดข้ันตอนกระบวนการตัดสินใจ 
วิเคราะหเชิงลําดับชั้น   

คือ  ศึกษาทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจรายละเอียด
อุตสาหกรรมโรงสีขาวและอื่นๆ เพื่อทําใหทราบขอมูลใน
การประกอบการตัดสินใจ 
3.2 กําหนดปจจัยท่ีมีความสําคัญ ตอ การดําเนินงาน    
และตัวชี้วัดโรงสีขาวสหกรณเกษตรจังหวัดสุรินทร      

เปนการประยุกตใชกระบวนการตัดสินใจการวิเคราะห 

เชิงลําดับชั้น ในดานตางๆ การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการ 
ออกแบบสอบถามจํานวน 50 ชุด โดยการสัมภาษณคือ 
กลุมเกษตรกร นักวิชาการเกษตร ผูประกอบการ เจาของ
โรงส ีและพนักงาน ซ่ึงระดมสมองดวยการสนทนากลุม เพื่อ
ชวยพิจารณาเกณฑการคัดเลือก โดยมีปจจัยที่สําคัญ
รวมทั้งหมด 7 ปจจัยดังน้ี (1) ความปลอดภัยของผลิต 
ภัณฑ (2) ความปลอดภัยของเคร่ือง (3) ประสิทธิภาพการ
ใชงาน (4) วัสดุที่นํามาใชงาน (5) คุณภาพขาวหลังการฉาย
รังส ี(6) ตนทุนในการดําเนินงาน และ (7) คาใชจายในการ
บํารุงรักษา   
3.3 การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแตละปจจัย   

เมื่อทราบระดับความสําคัญของปจจัยทั้งหมด 7 ดาน   
ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากแบบสอบถามที่เกี่ยวของเพื่อชวย
พิจารณาในการคัดเลือกและกําหนดนํ้าหนักความสําคัญ
ของแตละเกณฑ ตามระดับความเขมขนของความสําคัญใน
ตารางที ่1 แลวนําเกณฑการคัดเลือกมาใชกับกระบวนการ
วิเคราะหเชิงลําดับชั้นในการตัดสินใจในการหาแนวทาง 
เลือกเคร่ืองฉายรังสีอินฟราเรด   

โดยแบงปจจัยออกเปน 2 ประเภท คือ เชิงคุณภาพ 
จํานวน 5 ขอ และเชิงปริมาณจํานวน 2 ขอ เพื่อใหมีความ
เหมาะสมมากที่สุดในการประกอบการตัดสินใจ 
3.4 คํานวณหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด   

เมื่อพิจารณาจากลําดับความสําคัญ ซ่ึงจะทําใหทราบ
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เพื่อใชสําหรับการตัดสินใจในการ
หาแนวทางเลือกเคร่ืองฉายรังสีอินฟราเรดโดยมี 3 แนว 
ทางคือ (1) แบบแนวต้ัง (2) แบบอบความรอน และ (3) 
แบบสายพานลําเลียงซ่ึงมีรายละเอียดทางเทคนิคดังตาราง
ที่ 2 
 
ตารางท่ี  2 รายละเอียดทางเทคนิคของเคร่ืองฉายรังสี
อินฟราเรด 
 

Models Operator 
time 

Radiation 
spreading 

Heating 
ability 

Operation 
cost 

Pollution Safety 
system 

1. Vertical 
machine 

F F F F X F 

2. Heat dry 
machine 

F G G F X F 

3. Belt 
conveyor 
machine 

G G G G F G 

 G = Good    F = Fair   X = Bad 
 
3.5 วิธีการวิเคราะหผลในแตละปจจัย                   

โดยการใชโปรแกรม Expert Choice ในการวิเคราะห
แบบสอบถาม ซ่ึงเรียงลําดับความสําคัญ ดังรูปที ่1 และ2 
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และผลจากการคํานวณไดจะพิจารณาคาของ C.R < 0.10 
ถือวายอมรับได ถาหาก C.R > 0.10 ถือวายอมรับไมได 

 

 
 

รูปท่ี  2 การเปรียบเทียบปจจัยเชิงคุณภาพ 
 

แนวทางในการเลือกเครื่องฉายรังสีอินฟราเรด 
เพ่ือกําจัดแมลงในขาวสารอินทรีย 

        
           เชิงคุณภาพ (89%)             เชิงปริมาณ (11%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี  3 การใหนํ้าหนักความสําคัญแตละปจจัย 

 
จากรูปที่ 3 ทําการวิเคราะหแบบสอบถามจนครบ 

โดยโปรแกรม Expert Choice จะประมวลผลออกมาตาม
นํ้าหนักความสําคัญแตละปจจัยจนสุดทายก็จะไดแนว 
ทางเลือกเคร่ืองฉายรังสีอินฟราเรดเพื่อกําจัดแมลงในขาว 
สารหอมมะลิอินทรีย 
3.7 การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร  

เพื่อคํานวณหาระยะ เวลาคืนทุนของเคร่ืองฉายรังสี
อินฟราเรด เปนวิธีการประเมินอยางงาย เพื่อพิจารณาวา
เมื่อจายเงินลงทุนไปแลวจะตองใชระยะเวลาเทาไหร ถึงจะ
ไดรับทุนคืน โดยคิดตามหลักการของ Srima, 2003 ซ่ึงมี
ขอมูลที่ใชในการคํานวณ ดังน้ีคือ 

1. ขอมูลที่ใชในการคํานวณ  
ระยะเวลาที่ใชในการฉายรังสี (ชั่วโมง/คร้ัง)  = 10 นาท ี 

(25 กก. / คร้ัง)     = 0.16 ชั่วโมง 
อัตราการผลิต (คร้ัง/ป) (26 คร้ัง x12 เดือน) = 312 คร้ัง/ป 
อายุการใชงานของเคร่ืองฉายรังส ี      = 5 ป 
ดอกเบี้ย        = 9 % 
มูลคาซากของเคร่ืองฉายรังส ี คิด         = 5 %  
ราคาขาวเปลือกตันละ       = 14,500 บ. 

2. ตนทุนการผลิต  
- ราคาเคร่ืองฉายรังสีอินฟราเรด = 65,000 บาท 
- คาไฟฟา             = 7,904 บาท/ป 
   ( 7,904 / 312 )         = 25.33 บาท/คร้ัง 
- คาบํารุงรักษาเคร่ือง คิดเปน 2 %   = 1,300 บ./ป 

3. รายได ดังตารางที ่3 
ผลตางระหวางราคาขายขาวสารกับราคาซ้ือขาวเปลือก 
   = 224,989,440 – 180,960,000 = 44,029,440 บาท/คร้ัง 
มูลคาซากของเคร่ือง (65,000 x 0.05)  = 3,250 บาท 
 
ตารางท่ี  3 รายไดธุรกิจของโรงสีขาวจากขาวเปลือก     
(40 ตัน x 312 วัน = 12,480 ตันหรือ12,480,000 กิโลกรัม)  
(14,500 บาท x 12,480 ตัน = 180,960,000 บาท) 
 

รายการ ปริมาณท่ี 
ขายได (กก.) 

ราคา
ขาย

(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

รอยละ 
 

1.  ขายขาวสาร 
2.  ขายปลายขาวใหญ 
3.  ขายปลายขาวเล็ก 
4.  ขายรําหยาบ 
5.  ขายรําละเอียด 
6.  ขายแกลบ 

650 
90 
60 
40 
50 
110 

23 
18 
13 
2 
8 

1.80 

186,576,000 
20,217,600 
9,734,400 
998,400 

4,992,000 
2,471,040 

82.93 
8.99 
4.33 
0.44 
2.22 
1.09 

รวมรายไดท้ังส้ิน 12,480,000 - 224,989,440 100 
เฉลี่ยราคาขายตอกิโลกรัม ( ราคาขายขาว / จํานวนท่ีผลิตได ) 18.028 บ. / กก. 

 
4. การวิเคราะหระยะเวลาคืนทุน 

รายรับ =   ผลตางระหวางราคาขายผลิตภัณฑกับราคา  
                   ซ้ือวัตถุดิบ  +  มูลคาซาก 
รายจาย =  ราคาเคร่ืองฉายรังสีอินฟราเรด  + พลังงาน 
                   ที่ใช  +  คาบํารุงรักษา 
ดังน้ันจะเห็นไดวา 
รายรับ  = 44,029,440 (P/a, 9 %, n) + 3,250 (P/f, 9%, n) 
รายจาย = 65,000 + 7,904 (P/a,9 %, n) + 1,300  
              (P/a,9%, n)  
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                 (1.09) n – 1                     1                                           (1.09) n – 1                   (1.09) n – 1                      
44,029,440                     + 3,250                   =   65,000 + 7,904                           + 1,300    
                 0.09 (1.09) n                 (1.09) n                                     0.09 (1.09) n                  0.09 (1.09) n                  

   1,100,763 (1.09) n  - 1,100,470.5    =  15,054 (1.09) n  -  9,204 
             1,085,682 (1.09) n      =   1,091,239.50 

                                                  (1.09) n      =   1.0005 
                                                  ln (1.09) n   =   ln (1.005) 
                                                             n    =  0.057  ป   
 ดังน้ัน  ระยะเวลาการคืนทุนเทากับ  0.057 ป หรือประมาณ 21 วัน 
 
4.  อภิปรายผล   

กระบวนการตัดสินใจในการหาแนวทางเลือก
เคร่ืองฉายรังสีอินฟราเรดเพื่อกําจัดแมลงในขาวสาร
หอมมะลิอินทรีย พบวาปจจัยที่มีความสําคัญสูงสุด 3 
อันดับแรกคือ (1) ตนทุนในการดําเนินงาน 80 % (2) 
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ 51.4% และ (3) คุณภาพ
ขาวหลังการฉายรังสี 22.6 % ตามลําดับ  
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รูปท่ี  4 การใหนํ้าหนักแตละปจจัย 
 

ทางเลือกที่มีความสําคัญสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
(1) เคร่ืองแบบสายพานลําเลียง 76.3 % (2) เคร่ืองแบบ 
แนวต้ัง 17.6 % และ (3) เคร่ืองแบบอบความรอน 
6.1 % และระยะเวลาการคืนทุนเทากับ 0.057 ป หรือ
ประมาณ 21 วัน 
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รูปท่ี  5 การเรียงลําดับความสําคัญของทางเลือก 

 
5.  สรุปผลการวิจัย (Conclusion) 

จากการศึกษาผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจาก
โรงสขีาวสหกรณเกษตร จังหวัดสุรินทร และบุคลากรที่
เกี่ยวของ โดยนํามาประมวลผลเพื่อกําหนดปจจัยที่มี
ความสําคัญเพื่อเปนแนวทางเลือกเคร่ืองฉายรังสีอิน 
ฟราเรด เพื่อกําจัดแมลงในขาวสารหอมมะลิอินทรียที่
เหมาะสม จากน้ันนํามาพัฒนาเปนตัวชี้วัดที่เหมาะสม  
จากการระดมความคิดแลวกําหนดนํ้าหนักความสําคัญ
ของแตละปจจัย โดยการประยุกตใชกระบวนการ
วิเคราะหเชิงลําดับชั้นพบวา ปจจัยที่มีความสําคัญ 3  
อันดับแรกคือ (1) ตนทุนในการดําเนินงาน 80% (2) 
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ 51.4% และ (3) คุณ 
ภาพขาวหลังการฉายรังสี  22.6% ตามลําดับ และ
ทางเลือกที่มีความสําคัญสูงสุด 3 อันดับแรก คือ (1) 
เคร่ืองแบบสายพานลําเลียง 76.3% (2) เคร่ืองแบบ
แนวต้ัง 17.6% และ (3)เคร่ืองแบบอบความรอน 6.1%  
และระยะเวลาการคืนทุนเทากับ 0.057 ป หรือประมาณ  
21 วัน 
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