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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการบรรจุหีบห่อในการขนส่งไม้ทนแล้งสกุลฮาโวเทีย  
โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ท าการเก็บข้อมูลจากการขนส่ง
ของบริษัทไปรษณีย์ไทยและบริษัทเอกชน โดยมีวิธีการขนส่งไม้ทนแล้ง 3 วิธี ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การตอบแบบสอบถาม จ านวน 30 คน กลุ่มผู้ประเมินเป็น เพศชาย 10 คน เพศหญิง 20 คน  
ผู้ประเมินมีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงจากผู้สั่งซื้อ ซึ่งใช้วิธีการประเมิน
จากแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยท าการประเมินทั้งหมด 4 ข้อ ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการทดลองโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

จากการวิ เคราะห์ข้ อมูลท า ให้ ทราบว่ าวิ ธีที่ห่ อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์   
และวัสดุกันกระแทก มีค่าเฉลี่ยโดยรวมมากที่สุดทั้งการขนส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทย  และ
บริษัทเอกชน รองลงมาคือ วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์ และบรรจุในภาชนะพลาสติก 
(กระถาง) และวิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์ และกันกระแทกด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์  
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมต่ าที่สุด ทั้งการขนส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทย และบริษัทเอกชน เนื่องจากต้นไม้เกิด
ความช ารุด ราก และใบหัก จึงสรุปได้ว่าวิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์ และวัสดุกันกระแทก
ดีที่สุดเนื่องจากเสียหายน้อยที่สุด 
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ไม่สามารถส าเร็จได้ หากปราศจากการชี้แนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเมื่อเกิด อุปสรรคในการ
ด าเนินงานในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณคณาจารย์และบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ที่ได้ให้ความรู้
ค าแนะน าที่สามารถน ามาปรับใช้ในงานวิจัยนี้ได้ตลอดทั้งการช่วยเหลือต่างๆ ตลอดการศึกษาท างาน
วิจัย ข้าพเจ้าจะน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตการท างานเพ่ือต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
 และสุดท้ายขอขอบคุณครอบครัวผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จในครั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่อาจจะ
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ท างานให้ส าเร็จการศึกษาในครั้งนี้ 

 
 

พงศกร ศรีสม 
   มิถุนายน  2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค 
 

สารบัญ 

                      
  

หน้า       

บทคัดย่อ   ก 

กิตตกิรรมประกาศ                       ข 

สารบัญ ค 

สารบัญภาพ ง 

สารบัญตาราง   จ 

สารบัญแผนภูมิ ฉ 

บทที ่ 1 บทน า  

 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา                   1 
 1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา                   2 
 1.3 ขอบเขตในการศึกษา                                   2 
 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                    2 
 1.5 วิธีการด าเนินการศึกษา                    2 
 1.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล                     3 
 1.7 ขั้นตอนในการศึกษา                                    4 
บทที่  2  เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 2.1 Haworthia cooperi var. truncata                                                          5 
 2.2 การบรรจุหีบห่อ                                                                                     
 2.3 กระดาษทิชชู 8 
 2.4 กระถาง 10 
 2.5 วัสดุกันกระแทก 12 
 2.6 การขนส่งไปรษณีย์ไทย 17 
 2.7 การขนส่งเอกชน (เคอร์รี่) 22 
 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  23 
บทที่  3  วิธีการด าเนินการวิจัย  
 3.1  แผนการวิจัย 25 
 3.2  อุปกรณ์ในงานวิจัย 25 
 3.3  วิธีการด าเนินการวิจัย  26 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 27 
  
   



 

ค 
 

สารบัญ (ต่อ) 

 
  หน้า 
บทที่  4  ผลการทดลองและอภิปรายผล  
 4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 28 

 4.2 ล าดับขั้นในการน าเสนอผลงานวิจัย 28 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 28 
บทที่  5 สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ  
 5.1 สรุปผลการทดลอง 39 
 5.2 ข้อเสนอแนะ                   39 
บรรณานุกรม 40 
ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน    

                 มาตรฐาน 
42 

 ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 46 
ประวัติผู้จัดท า             59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ง 
 

สารบัญภาพ 
 

                                                                                              หน้า 
ภาพที่ 1.1 Haworthia cooperi var.truncata 
ภาพที่ 2.1 Haworthia cooperi var. truncata  
ภาพที่ 2.2 กระดาษเช็ดหน้า  
ภาพที่ 2.3 กระดาษช าระ 
ภาพที่ 2.4 กระดาษเช็ดปาก 
ภาพที่ 2.5 กระดาษช าระอเนกประสงค์ 
ภาพที่ 2.6 กระดาษห่อของ 
ภาพที่ 2.7 กระถางดินเผา  
ภาพที่ 2.8 กระถางพลาสติก 
ภาพที่ 2.9 กระถางเซรามิก 
ภาพที่ 2.10 แผ่นกระดาษลูกฟูก  
ภาพที่ 2.11 โฟมพอลิสไตรีน 
ภาพที่ 2.12 โฟมพอลิยูรีเทน 
ภาพที่ 2.13 โฟมพอลิเอทีลีน 
ภาพที่ 2.14 แผ่นพลาสติกอัดอากาศ 
ภาพที่ 2.15 ฝอยไม ้
ภาพที่ 2.16 ฝอยกระดาษ 
ภาพที่ 2.17 ไปรษณีย์ไทย 
ภาพที่ 2.18 ไปรษณีย์ไทย 
ภาพที่ 2.19 การป้อนหมายเลขท่ีใช้ตรวจสอบ 
ภาพที่ 2.20 การป้อนหมายเลขท่ีใช้ตรวจสอบ 
ภาพที่ 2.21 การตรวจสอบสถานะสิ่งของ 
ภาพที่ 2.22 การตรวจสอบสถานะสิ่งของ 
ภาพที่ 2.23 การตรวจสอบชื่อผู้รับ 
ภาพที่ 2.24 การติดต่อกับส่วนลูกค้าสัมพันธ์ 
ภาพที่ 3.1 วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์ และบรรจุในภาชนะพลาสติก (กระถาง) 
ภาพที่ 3.2 วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และกันกระแทกด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ 
ภาพที่ 3.3 วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และวัสดุกันกระแทก 
 
 

 2 
 6 
 8 
 9 
 9 
 9 
10 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
18 
18 
19 
19 
20 
20 
21 
22 
26 
26 
27 

 

 

 



 

จ 
 

สารบัญตาราง 
        

      หน้า       
ตารางที่ 2.1 ข้อดี-ข้อเสียของกระถางดินเผา 
ตารางที่ 2.2 ข้อดี-ข้อเสียของกระถางพลาสติก 
ตารางที่ 2.3 ข้อดี-ข้อเสียของกระถางเซรามิก 
ตารางที่ 3.1 อุปกรณ์ในงานวิจัย 
 

11 
11 
12 
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ฉ 
 

สารบัญแผนภูม ิ
 

                                                                                              หน้า 
แผนภูมิที่ 1.1 ขั้นตอนในการศึกษา 
แผนภูมิที ่4.1 ค่าเฉลี่ยของวิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และบรรจุในภาชนะ   
                  พลาสติก (กระถาง) 
แผนภูมิที ่4.2 ค่าเฉลี่ยวิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และกันกระแทกด้วยกระดาษ  
                  หนังสือพิมพ์ 
แผนภูมิที ่4.3 ค่าเฉลี่ยวิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และวัสดุกันกระแทก 
 
 

4 
30 
 
31 
 
32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

1.1 ที่มำ และควำมส ำคัญของปัญหำ 
ในปัจจุบันนี้ไม้ทนแล้ง เป็นไม้ประดับที่มีความนิยมกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะฮาโวเทีย 

ได้รับความสนใจมานานเช่น บัวแก้ว ล าต้นของฮาโวเทียจะมีขนาดเล็ก กระทัดรัด ใบมีลวดลาย
สวยงามดูแปลกตา สามารถประดับบนโต๊ะท างานในห้องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี  ไม้ประดับ 
สกุลฮาโวเทีย ได้รับการค้นพบในปี ค.ศ.1809 โดยนายแพทย์ Henri August Duval ชาวฝรั่งเศส 
ในช่วงแรกฮาโวเทีย ได้รับการจัด ไว้ในสกุลเดียวกับ Aloe ต่อมานายแพทย์ Duval ได้แยกสกุล 
Haworthia และ Gasteria ออกมาจากสกุล Aloe โดยตั้ งชื่อสกุล  Haworthia ให้ เป็นเกียรติ 
แก่นาย Adrian Hardy Haworth นักพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อเสียงชาวอังกฤษ ผู้ที่ให้ความสนใจศึกษาพืช
อวบน้ า ลักษณะที่ส าคัญของพืชในวงศ์นี้ คือ ใบมีลักษณะเรียวแหลม เรียงตัวเป็นวงกลมคลายดอกไม้  
ใบมีลักษณะอวบน้ า ส่วนประกอบภายในใบเป็นส่วนที่ใช้เก็บ สะสมน้ าและอาหาร มีลักษณะเป็นวุ้น
ใสๆ รากอวบหนาใช้สะสมอาหาร ดอกออกเป็นช่อสูง อาจเป็นช่อเดี่ยวหรือแตกออกเป็นกิ่งก้าน 
นอกจาก ฮาโวเทียแล้วยังมีไม้ประดับชนิดอ่ืนๆ อีกหลายชนิดที่จัดอยู่ในวงศ์เดี ยวกับฮาโวเทีย  
ได้แก่ Aloe, Astroloba, Gasteria และ Poelinitzia ไม้ประดับเหล่านี้ก็เป็นที่นิยมไม่แพ้ฮาโวเทีย  

ฮาโวเทียเป็นพืชมีถิ่นก าเนิดอยู่ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา ในธรรมชาติเราจะพบฮาโวเทีย 
เจริญเติบโตใต้พุ่มไม้หรือตามซอกหิน โดยอาศัยประโยชน์จากร่มเงา ช่วยลดความร้อน และใบไม้ 
ที่ทับถมผุพังกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติอย่างดี ฮาโวเทียมีระบบรากที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ า 
สามารถยืดหดได้เป็นอยางดี ในฤดูร้อนสภาพอากาศแห้งแล้งรากจะหดตัวดึงเอาล าต้นให้ล้มลงไป 
ในดิน มีเฉพาะเพียงบางส่วนของใบโผล่พ้นพ้ืนดินขึ้นมารับแสง ฮาโวเทียส่วนใหญ่จะมีลวดลายบนใบ 
ที่กลมกลืนกับธรรมชาติรอบๆ ตัว ช่วยพรางตัวจากสัตว์กินพืชได้เป็นอย่างดี เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้  
ฮาโวเทียสามารถด ารงเผ่าพันธุสืบต่อไปได้ (พีชญา วัชจิตรพรรณ , 2555 : ออนไลน์) ด้วยขนาดที่เล็ก
กะทัดรัด มีลวดลายบนใบที่มีความน่ารัก ปลูกเลี้ยงง่ายมีความอดทนสูงปรับตัวเก่งและไม่ต้องการ
แสงแดดมากเท่ากับ Cactus ทั่วไป ฮาโวเทียจึงเป็นไม้ประดับที่สามารถปลูกเลี้ยงในห้องปรับอากาศ
ซึ่งมีความชื้นในอากาศและความเข้มของแสงคอนข้างต่ าได้เป็นอย่างดี  (กระท่อมลุงจรณ์, 2553 : 
ออนไลน์) อย่างไรก็ตามการขยายพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติต้องใช้เวลานาน จึงได้น าเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชร่วมกับการ ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตมาขยายพันธุ์เพ่ือให้ได้ตรงตามพันธุ์ 
และหย่นระยะเวลาในการขยายพันธุ์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ นั้นมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้หลายประการ ได้แก่ เพ่ือการขยายพันธุ์พืช
ให้ได้เป็นจ านวนมาก ในเวลาอันรวดเร็ว เพ่ือการผลิตยาหรือสารเคมีจากพืช เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์
เพ่ือการศึกษาทางชีวเคมีสรีรวิทยา และพันธุศาสตร์พืช (รังสฤษฏ์ กาวีตะ, 2545 : 15) ในปัจจุบันได้มี
การขยายพันธุ์ซึ่งเป็นพืชชนิดเดียวกันกับฮาโวเทีย เช่น พืชอวบน้ า (Karthik et al., 2013) ว่านหาง
จระเข้ (Chae et al., 2013) กระบองเพชร (Elias et al., 2015) 
 การซื้อขายไม้ทนแล้งทางช่องทางออนไลน์เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท าให้ผู้ที่ชื่นชอบ และสะสมไม้
ประเภทนี้ใช้เป็นช่องทางในการจัดซื้อ และจ าหน่าย เพราะสามารถส่งสินค้าได้ถึงมือลูกค้าได้อย่าง
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สะดวกและรวดเร็ว โดยใช้วิธีการขนส่งพัสดุนั้นจะส่งผ่านทางไปรษณีย์ และบริษัทเอกชนที่รับขนส่ง
พัสดุ แต่เมื่อพัสดุถึงมือผู้รับในบางครั้งพัสดุได้เกิดความเสียหาย อาทิเช่น ใบหัก รากหัก เป็นต้น 
       ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาออกแบบวิธีการที่บรรจุหีบห่อ 
และวิธีการขนส่งไม้ทนแล้ง ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการขนส่งไม้ทนแล้ง เสนอขั้นตอนบรรจุและรูปแบบ
พัสดุที่บรรจุหีบห่อในการขนส่งไม้ทนแล้ง เมื่อท าการศึกษาแล้วท าให้ได้ทราบถึงขั้นตอนการขนส่ งไม้
ทนแล้ง รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเผยแพร่ความรู้เป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเรื่อง  
การขนส่งไม้ทนแล้งต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
   1.2.1 ออกแบบวิธีการที่บรรจุหีบห่อและวิธีการขนส่งไม้ทนแล้ง  
   1.2.2 เปรียบเทียบวิธีการขนส่งไม้ทนแล้ง 
   1.2.3 น าเสนอข้ันตอนบรรจุและรูปแบบพัสดุที่บรรจุหีบห่อในการขนส่งไม้ทนแล้ง 
 
1.3 ขอบเขตในการศึกษา 
   ศึกษาพืชพันธุ์ในสกุล Haworthia cooperi var.truncata ที่เป็นที่นิยมซื้อขายในท้องตลาด 
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
 

 
ภาพที่ 1.1 Haworthia cooperi var.truncata 
ที่มา : Haworthia Garden Thailand 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   1.4.1 ทราบขั้นตอนการบรรจุหีบห่อและวิธีการขนส่งไม้ทนแล้ง 
   1.4.2 ทราบถึงวิธีการขนส่งไม้ทนแล้งที่ดีท่ีสุด 
   1.4.3 น าเสนอข้ันตอนบรรจุและรูปแบบพัสดุที่บรรจุหีบห่อในการขนส่งไม้ทนแล้ง  
 
1.5 วิธีด าเนินการศกึษา 
   1.5.1 ศึกษาข้ันตอน และวิธีการขนส่งไม้ทนแล้ง 
     การบรรจุสินค้า (Packing) มี 3 วิธี ได้แก่  
              1.5.1.1 วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์ และบรรจุในภาชนะพลาสติก (กระถาง) 
           1.5.1.2 วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์  และกันกระแทกด้วยกระดาษ
หนังสือพิมพ์  
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              1.5.1.3 วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์ และวัสดุกันกระแทก  
   1.5.2 ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาในการขนส่งไม้ทนแล้ง 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการบรรจุหีบห่อในการขนส่งไม้ทนแล้งสกุล
ฮาโวเทีย โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ท าการเก็บข้อมูลจาก 
การขนส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทยและบริษัทเอกชน โดยมีวิธีการขนส่งไม้ทนแล้ง 3 วิธี ซึ่งใช้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 30 คน กลุ่มผู้ประเมินเป็นเพศชาย 10 คน  
เพศหญิง 20 คน ผู้ประเมินมีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงจากผู้สั่งซื้อ  
ซึ่ ง ใช้วิธีการประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยท าการประเมินทั้ งหมด 4 ข้อ  
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) 
  1.5.3 เสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบวิธีการขนส่งไม้ทนแล้ง 
 
1.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
       1.6.1 ศึกษาข้ันตอนการบรรจุหีบห่อและวิธีการขนส่งไม้ทนแล้งเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจ 
   1.6.2 ศึกษาวิธีการขนส่งไม้ทนแล้งที่ดีท่ีสุด 
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 1.7 ขั้นตอนในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1.1 ขั้นตอนในการศึกษา 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 
 

วิธีกำรขนส่งไม้ทนแล้ง 
ใช้การขนส่งของ บริษัทไปรษณีย์ไทย และบริษัทเอกชน (เคอรี่) 

 
 

ล ำดับปัญหำที่เกิดขึ้นกับกำรขนส่งไม้ทนแล้ง 
 

เสนอแนวทำงกำรขนส่งไม้ทนแล้ง 
 

ขั้นตอนกำรประเมินผล 
1. สรุปผล 
2. เสนอผลงำนกำรศึกษำ 
3. ข้อเสนอแนะ 
 

จัดท ำรูปเล่ม 
 

กำรบรรจุสินค้ำ (Packing) มี 3 วิธี ได้แก่ 
  1. วิธีที่ห่อด้วยกระดำษทิชชูอเนกประสงค์ และบรรจุในภำชนะ
พลำสติก (กระถำง) 
        2. วิธีที่ห่อด้วยกระดำษทิชชูอเนกประสงค์ และกันกระแทกด้วย
กระดำษหนังสือพิมพ์  
           3. วิธีที่ห่อด้วยกระดำษทิชชูอเนกประสงค์ และวัสดุกันกระแทก  
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บทท่ี 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
ในงานวิจัยเรื่อง ศึกษาวิธีการบรรจุหีบห่อในการขนส่งไม้ทนแล้งสกุลฮาโวเทีย ผู้วิจัยได้ศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และได้น าเสนอตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 1) Haworthia cooperi var. truncata 

2) การบรรจุหีบห่อ 
3) กระดาษทิชชู 
4) กระถาง 
5) วัสดุกันกระแทก 
6) การขนส่งไปรษณีย์ไทย 

 7) การขนส่งเอกชน (เคอรี่) 
          8) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
2.1 Haworthia cooperi var. truncata 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Haworthia cooperi Bak var. truncata 
ชื่อวงศ์ : Asphodelaceae 
ชื่ออ่ืนๆ : หยดน้ า 
 

 2.1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
          พืชชนิดนี้เป็นไม้ล้มลุกอวบน้ าที่มีอายุได้นานหลายปี แตกกอเป็นพุ่มทรงกลมมีขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-4 เซนติเมตร มีล าต้นแบบสั้นๆ ลักษณะของใบเป็นรูปช้อนสีเขียวเข้มใส 
แผ่นใบหนาอวบน้ า มีลายสีเขียวพาดตามความยาวของใบ แตกใบเป็นกระจุกแน่นรอบต้น มีความ
กว้างประมาณ 5-7 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1-1.2 เซนติเมตร  ดอกออกเป็นกระจะที่ปลายยอด  
ก้านดอกยาวเรียวเล็ก กลีบดอกสีขาวเชื่อมติดกันเป็นหลอด 

  2.1.2 การขยายพันธุ์ 
       ท าได้โดยการปักช าจากกิ่งหรือใบ และการแยกหน่อที่มีใบติดอยู่ประมาณ 4-5 ใบ  
ไม้อวบน้ าชนิดนี้ เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์ สามารถระบายน้ าและอากาศได้ดี  
ชอบสภาพแวดล้อมในอากาศแบบหนาวเย็นอากาศถ่ายเทสะดวก ต้องการน้ าในปริมาณปานกลาง 
ต้องการแสงแดดแบบร าไรในช่วงครึ่งวันเช้า หลังปลูกควรให้น้ าแบบวันเว้นวัน เหมาะส าหรับปลูกเป็น
ไม้ประดับในกระถางขนาดเล็ก หากได้รับแสงแดดจัดๆ อาจท าให้ใบไหม้หรือกลายเป็นสีแดงอ่อนๆ  
ได้ ถ้าปลูกในตัวอาคารที่ได้รับแสงเพียงด้านเดียว ควรหมุนกระถางให้อีกด้านได้รับแสงสลับกันไปบ้าง 
เพ่ือให้ล าต้นเจริญได้อย่างสวยงาม ไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง 
 



 

6 
 

 

 

ภาพที่ 2.1 Haworthia cooperi var. truncata  
 

2.2 การบรรจุหีบห่อ 
การบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการตลาด โดยเฉพาะปัจจุบันที่การผลิต

สินค้า หรือบริการได้เน้นหรือให้ความส าคัญกับผู้บริโภค (Consumer Oriented) และจะได้เห็นว่า
การบรรจุภัณฑ์มีบทบาทมากขึ้นเพราะล าพังตัวสินค้าเองไม่มีนวัตกรรม (Innovation) หรือการพัฒนา
อะไรใหม่อีกแล้ว ฉีกแนวไม่ออกเพราะได้มีการวิจัยพัฒนากันมานานจนถึงขั้นสุดยอดแล้ว จึงต้องมา
เน้นกันที่บรรจุภัณฑ์กับการบรรจุหีบห่อ (Packaging) บรรจุภัณฑ์กับหีบห่อ (Package) ถือว่าเป็นค าๆ
เดียวกัน ทั้งนี้สุดแล้วแต่ผู้ใดประสงค์หรือชอบท่ีจะใช้ค าใด 

2.2.1 ความหมายของการบรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ (Packaging) 
นิไกโด เคล็คเจอร์ (Nikaido Clecture, 1972 : 4) กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์เป็นงานเทคนิคท่ี 

ต้องอาศัยความช านาญ ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ ในอันที่จะออกแบบและผลิตหีบห่อให้มี
ความเหมาะสมกับสินค้าที่ผลิตขึ้นมา ให้ความคุ้มครองสินค้า ห่อหุ้มสินค้าตลอดจนประโยชน์ใช้สอย  
อาทิเช่น ความสะดวกสบายในการหอบหิ้ว พกพา หรือการใช้ เป็นต้น  

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2529 : 128) กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมในการ
วางแผนเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิตภาชนะบรรจุหรือสิ่งหุ้มห่อสินค้าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มี
ความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับฉลาก (Label) และตรายี่ห้อ (Brand name) 

ประชิด ทิณบุตร (2531 : 20) กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ หมายถึง ผลรวมของศาสตร์  
(Science) ศิลป์ (Art) และเทคโนโลยีของการออกแบบ การผลิตบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้า เพ่ือการ
ขนส่งและการขายโดยเสียค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 

บริสตันและนีลล์ (Briston And Neill,1972:1) ได้ให้ความหมายของบรรจุภัณฑ์ไว้  
2 ประการกว้างๆ คือ 

Packaging หมายถึง การใช้เทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์เพ่ือหาวิธีการรักษาสภาพเดิม
ของสินค้าจนกว่าจะถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้าย เพ่ือให้ยอดขายมากที่สุดและต้นทุนต่ าสุด 

Packaging หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและผลิตรูปร่างหน้าตา
ของภาชนะบรรจุ สิ่งห่อหุ้มตัวผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ 
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จิระวรรณ สุขพัฒน์ (2535 : 25) กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ เป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ถูกมองในหลายแง่โดยบุคคลฝ่ายต่างๆ ในกระบวนการผลิตสินค้า กล่าวคือ ฝ่ายเทคนิคจะคิดถึง
ปฏิกิริยาระหว่างภาชนะบรรจุกับผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายผลิตจะพิจารณาต้นทุนและ
ประสิทธิภาพของระบบการบรรจุ ฝ่ายจัดซื้อจะค านึงถึงต้นทุนของวัสดุทางการบรรจุ และฝ่ายขายจะ
เน้นถึงรูปแบบและสีสันที่สะดุดตา ซึ่งจะช่วยในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้ Packaging ที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมจะเกิดขึ้นได้จากการประนีประนอมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้ อง เพ่ือให้ได้
ภาชนะบรรจุซึ่งมีน้ าหนักเบาและราคาต้นทุนต่ า แต่ในขณะเดียวกันมีรูปแบบสวยงาม และให้ความ
คุ้มครองอย่างเพียงพอแก่ผลิตภัณฑ์ภายในได้ 

สมบูรณ์ เล็กวงศ์ไพบูลย์ (2530 : 56)  กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่
เกิดขึ้นตลอดในขบวนการทางตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบสร้างสรรค์ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ
ให้กับผลิตภัณฑ์ 

จรูญ โกสีย์ไกรนิรมล  (2528 : 109) กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ หมายถึง การน าเอาวัสดุ เช่น
กระดาษพลาสติก แก้ว โลหะ ไม้ ประกอบเป็นภาชนะหุ้มห่อสินค้า เพ่ือประโยชน์ในการใช้สอยมีความ
แข็งแรง สวยงาม ได้สัดส่วนที่ถูกต้อง สร้างภาพพจน์ที่ดี มีภาษาในการติดต่อสื่อสาร และท าให้เกิดผล
ความพึงพอใจจากผู้ซื้อสินค้า 

ส่วนความหมายของ “หีบห่อ” “บรรจุภัณฑ์” หรือ “ภาชนะบรรจุ” (Package) มีผู้ให้ค า
จ ากัดความไว้มากมายเช่นกัน ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

ดารณี พานทอง (2524 : 29) กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุภัณฑ์ 
รวมทั้งภาชนะท่ีใช้เพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์จากแหล่งผู้ผลิตไปยังแหล่งผู้บริโภค หรือแหล่งใช้ประโยชน์ 
หรือวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการป้องกันหรือรักษาผลิตภัณฑ์ ให้คงสภาพตลอดจนคุณภาพใกล้เคียง
กันกับเมื่อแรกผลิตให้มากที่สุด 

ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2526 : 35) กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่ท าหน้าที่รองรับ
หรือหุ้มผลิตภัณฑ์ เพ่ือท าหน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์จากความเสียหายต่างๆ ช่วยอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ในการขนส่งและการเก็บรักษา ช่วยกระตุ้นการซื้อตลอดจนแจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
นอกจากนีย้ังมีค าอีก 2 ค า ที่เก่ียวข้องกับการบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ คือ 

1) การบรรจุภัณฑ์ (Packing) หมายถึง วิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์ โดยการห่อหุ้ม หรือใส่ลง
ในบรรจุภัณฑ์ปิด หรือสิ่งอื่นๆ ที่ปลอดภัย 

2) ตู้ขนส่งสินค้า (Container) หมายถึง ตู้ขนาดใหญ่ที่ใช้ขนส่งสินค้า ซึ่ งมีขนาดและ
รูปแบบแตกต่างกันตามวิธีการขนส่ง (ทางเรือหรือทางอากาศ) โดยทั่วไปจะมีขนาดมาตรฐานเป็น
สากล ค าว่า “Container” นี้อาจใช้ในความหมายที่ใส่ของเพ่ือการขนส่งและจัดจ าหน่าย ในปัจจุบัน 

2.2.2 วัตถุประสงค์หลักของบรรจุภัณฑ์ (Objectives of Package)  
2.2.2.1 เพ่ือป้องกันผลิตภัณฑ์ (To Protect Products) 
2.2.2.2 เพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (To Distribute Products) 

2.2.2.3 เพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ (To Promote Products) 

  การควบคุมคุณภาพในความหมายง่ายๆ คือ การท าให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด แต่อย่างไร
ก็ตาม ผลที่เกิดขึน้คือ เมื่อมีการควบคุมคุณภาพในการผลิตสินค้าย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมขึ้นนี้จะคุ้มค่าหากสามารถลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ท าให้ยอดขายเพ่ิมขึ้น และก าไร
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เพ่ิมขึ้น ผู้ประกอบการต้องพิจารณาว่า สินค้าคุณภาพต่ า หรือคุณภาพสูง กับค่าใช้จ่ายต่ า และ
ค่าใช้จ่ายสูง สองสิ่งนี้นี้จุดพอดีอยู่ตรงจุดใด และตัวแปรส าคัญในการควบคุมคุณภาพและต้นทุนการ
ผลิตอย่างหนึ่งคือ บรรจุภัณฑ์ เพราะในการบรรจุภัณฑ์สินค้านั้น หากเกิดความเสียหายหรือผิดพลาด
แล้วย่อมท าให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นต้นทุนการผลิตที่ส าคัญในการผลิต
สินค้า 
 2.2.3 บรรจุภัณฑ์ชั้นใน 

    บรรจุภัณฑ์ชั้นในเป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นที่อยู่ติดกันหรือสัมผัสกับผักผลไม้แต่ละหน่วย แม้ว่า
บรรจุภัณฑ์ชั้นนี้จะมีโอกาสปกป้องสินค้าได้จากอันตรายทางกายภาพแต่มีผลท าให้ต้นทุนสูงขึ้นโดยใช่
เหตุเมื่อเปรียบเทียบกับระดับการป้องกันสินค้าที่เอ้ืออ านวยให้ ดังนั้น หน้าที่ปกป้องอันตรายทาง
กายภาพของบรรจุภัณฑ์มักจะไปเน้นที่บรรจุภัณฑ์ขนส่ง นอกจากนี้วัสดุชั้นในบางประเภทยังท าหน้าที่
เป็นฉนวนต่อระบบการให้ความเย็นอีกด้วย ท าให้ผักผลไม้ไม่ได้รับความเย็นเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้บรรจุ
ภัณฑ์ชั้นในนี้จึงได้รับความนิยมน้อยส่วนมากจะใช้กับผลไม้ที่ราคาแพงและเสียหายได้ง่าย เช่น  
องุ่นไร้เม็ดขนาดยักษ์ เป็นต้น 
2.3 กระดาษทิชชู  
          วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตกระดาษช าระ ได้แก่เยื่อกระดาษ ซึ่งได้แก่เยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 
ได้แก่เยื่อกระดาษที่ได้จากกระบวนการคัดแยกเยื่อจากต้นไม้เยื่อเวียนใหม่ ได้แก่เยื่อกระดาษซึ่งผลิต
จากกระดาษที่น ากลับมาใช้ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีในการจัดแยกเยื่อกระดาษจากสิ่งปฏิกูล และหมึก
พิมพ์ และผ่านกระบวนการฟอกสีเพ่ือให้ได้เยื่อกระดาษสีขาว ส าหรับเป็นวัตถุดิบการผลิตต่อไปโดย 

  เยื่อกระดาษที่น ามาใช้ผลิตกระดาษช าระ กระดาษเช็ดหน้า ได้แก่ส่วนผสมของเซลลูโลส
แวดดิ้ง โดยแหล่งน าเข้าเยื่อกระดาษเซลูโลสแวดดิ้งส าคัญของไทย คือ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และ
เยอรมนี กระดาษช าระจะสามารถผลิตได้จากทั้งเยื่อกระดาษบริสุทธิ์และเยื่อเวียนใหม่  
  2.3.2 ประเภทของกระดาษทิชชู 
               2.3.2.1 กระดาษเช็ดหน้า (facial tissue) เป็นกระดาษทิชชู ที่มีคุณสมบัติความเหนียว 
นุ่ม เนื่องจากใช้ส าหรับซับน้ าภายหลังล้างหน้า หรือใช้ส าหรับช าระล้างเครื่องส าอาง เป็นต้น มักจะ
บรรจุมาในกล่องทรงสี่เหลี่ยม หรือในรูปห่อพลาสติกขนาดเล็ก โดยมีการออกแบบลวดลายบรรจุภัณฑ์
ที่งดงาม กระดาษเช็ดหน้านิยมท าเป็นสีขาว 
 

 
ภาพที่ 2.2 กระดาษเช็ดหน้า  
ที่มา : https://www.celloxpurify.com 

https://www.celloxpurify.com/
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          2.3.2.2 กระดาษช าระ (toilet paper) เป็นกระดาษทิชชู ที่มีคุณสมบัติความเปื่อยยุ่ย
ง่ายเมื่อโดนน้ า ในต่างประเทศจะใช้กระดาษช าระเฉพาะในห้องส้วมเท่านั้น โดยทั่วไปมีลักษณะเป็น
ม้วนกลมความกว้าง 4.5 นิ้ว กระดาษช าระอาจมีการใส่สี และพิมพ์ลวดลายเพ่ือเพ่ิมความงาม 
 

 
ภาพที่ 2.3 กระดาษช าระ 
ที่มา : https://www.zenith.co.th 

 
 2.3.2.3 กระดาษเช็ดปาก (table napkins) กระดาษทิชชูประเภทนี้มีสองลักษณะ 

ประเภทแรก เป็นกระดาษทิชชูที่จัดไว้ในห้องน้ า เพ่ือเช็ดท าความสะอาดมือ อีกประเภทใช้ส าหรับวาง
บนโต๊ะอาหาร ใช้แทนผ้าเช็ดปากส าหรับการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ในกลุ่มประเทศยุโรป
และอเมริกา มักมีการท ากระดาษเช็ดปากเป็นสีสัน และลวดลายต่างๆ สวยงามเพ่ือใช้ประดับบนโต๊ะ
อาหาร 

 
ภาพที่ 2.4 กระดาษเช็ดปาก 
ที่มา : https://www.peerapat.com 

 
 2.3.2.4 กระดาษช าระอเนกประสงค์ (paper towels) เป็นกระดาษทิชชูส าหรับใช้ใน

งานบ้านทั่วไป ทดแทนผ้าเช็ดพ้ืน หรือผ้าเช็ดโต๊ะ ในประเทศไทยกระดาษช าระอเนกประสงค์ไม่เป็นที่
นิยม และไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก โดยทั่วไปจ าผลิตออกมาในรูปแบบม้วน แต่มีความกว้างของแผ่น
ประมาณ 9-10 นิ้ว และเนื้อกระดาษมีความเหนียวเพ่ือใช้ท าความสะอาด และการใช้งานทั่วไป 

 
ภาพที่ 2.5 กระดาษช าระอเนกประสงค์ 
ที่มา : https://สื่อการสอน.com 

https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPxeH7hoTjAhWs4HMBHXSQCq4QjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.zenith.co.th%2Fproduct%2F50343%2F%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2581&psig=AOvVaw20gL__EokPQBqIm1lRrF72&ust=1561532214099175
https://www.peerapat.com/
https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_sce5h4TjAhURXHwKHbeZAbwQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.xn--12c2c3a0acpd1b4b1l.com%2F%3Fp%3D3767&psig=AOvVaw3YYdYywvofMOiK5rn6Obe_&ust=1561532347075234
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 2.3.2.5 กระดาษห่อของ (wrapping tissue) เป็นกระดาษทิชชูที่ใช้เพ่ือห่อหุ้มวัตถุ

สิ่งของ 
 

 
 

ภาพที่ 2.6 กระดาษห่อของ 
ที่มา : https://สื่อการสอน.com 
 
2.4 กระถาง 
  กระถาง ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณยสถาน พ.ศ.2525 หมายถึง ภาชนะที่มีปากกว้าง
รูปแบบต่างๆ ใช้ส าหรับปลูกต้นไม้หรือใส่น้ า ท ามาจากดิน หรือ พลาสติกหรือ เซรามิก มีรูระบายน้ าที่
ก้น และมี ถาดรองรับน้ าเข้าชุดกัน ขนาดรูปทรงและสีสันแตกต่างกันไปตามความนิยมใช้ส าหรับ
ตกแต่งสภาพภายในอาคารให้สวยงามเพ่ิมข้ึน 
 2.4.1 กระถางดินเผา  
           กระถางดินเผา เป็นกระถางที่ท าด้วยดินเหนียว ด้วยวิธีการน ามาผึ่งลมให้แห้งพอหมาดๆ 
แล้วน าเข้าเตาเผา มีขนาดรูปร่างแตกต่างกันตั้งแต่ความกว้างของขอบปากกระถาง 1-16 นิ้ว โดยแบ่ง
รูปทรงดังนี้  
           2.4.1.1 ทรงมาตาฐาน กระถางแบบนี้มีความสูงเท่ากับความกว้างปากกระถาง มี
ขนาดตั้งแต่ 1-16 นิ้ว เหมาะส าหรับปลูกพันธุ์ไม้ทรงสูง ระบบรากลึก  
                2.4.1.2 ทรงรูปกระทะ กระถางแบบนี้มีความสูงเพียงครึ่งหนึ่งของ ความกว้างปาก
กระถาง มีขนาดตั้ง 5-16 นิ้ว เหมาะส าหรับพันธุ์ไม้ทรงเตี้ย  
                2.4.1.3 ทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงถัง กระถางแบบนี้มีความสูงประมาณ 1 ใน 3 ของ
ความกว้างปากกระถางมีขนาดตั้งแต่ 5-16 นิ้ว เจาะรูที่บริเวณขอบกระถางด้านบนประมาณ 3-4 รู 
นิยมใช้แขวนพันธุ์ไมค่อนข้างเลื้อย ใบห้อยย้อย ระบบรากตื้น 

 
ภาพที่ 2.7 กระถางดินเผา  
ที่มา : https://www.joyfulness168.com 

https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_sce5h4TjAhURXHwKHbeZAbwQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.xn--12c2c3a0acpd1b4b1l.com%2F%3Fp%3D3767&psig=AOvVaw3YYdYywvofMOiK5rn6Obe_&ust=1561532347075234
https://www.joyfulness168.com/
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ตารางท่ี 2.1 ข้อดี-ข้อเสียของกระถางดินเผา 
ข้อดี ข้อเสีย 

1. เนื้อกระถางมีความพรุนโดยรอบให้การ
หมุนเวียนของอากาศดี การเจริญเติบพันธุ์ไม้
เป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากระบบรากพืช
ได้รับออกซิเจนเพียงพอ  
2. สามารถท าการฆ่าเชื้อโรค-แมลง โดยการอบ
หรือ รมยาได้สะดวกไม่เสียรูปทรง  

1. มีน าหนักเบา  
2. สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการเก็บรักษา  
3. ช ารุดและเสียหายง่าย     
4. เมื่อใช้ปลูกพืชนานเข้าจะเกิดตะไคร่จับดุแล้ว
ไม่สวยงาม  
5. ลักษณะรูปทรงมีให้เลือกน้อย 

3. รกัษาระดับอุณหภูมิให้พอเหมาะต่อการ
เจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ 

 

 
 2.4.2 กระถางพลาสติก  
                 กระถางพลาสติกเป็นกระถางที่ท าจากเม็ดพลาสติก หลอมด้วยความร้อนให้ได้รูปทรง สีสัน
สวยงามตามรสนิยมของผู้ใช้สอย มีขนาดให้เลือกมากมายตั้งแต่ความกว้างของขอบปากกระถาง 1-16 นิ้ว 
รูปทรงเหมือนกับกระถางดินเผา 

 
          ภาพที่ 2.8 กระถางพลาสติก 
          ที่มา : https://สื่อการสอน.com 
 

           ตารางที่ 2.2 ข้อดี-ข้อเสียของกระถางพลาสติก 
ข้อดี ข้อเสีย 

1. ช่วยรักษาความชื้นได้ดี  
2. มีน้ าหนักเบาสะดวกในการขนย้าย  
3. ไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่  
4. ปราศจากเรื่องการเกาะจับของตะไคร่น้ า  
5. ท าความสะอาดง่าย 

1. ทรงทึบไม่มีความพรุน ท าให้อากาศถ่ายเทไม่
สะดวก รากพืชมีโอกาสขาดออกซิเจน  
2. ระดับอุณหภูมิของเครื่องปลูกจะสูงเกินไปใน
ฤดูร้อนท าให้พันธุ์ไม้เป็นอันตราย  
3. ไม่สามารถน าไปฆ่าเชื้อโรค แมลง โดยการอบ
หรือรมยาได้ เพราะจะท าให้เสียรูปทรง  

 4. ถ้าผู้ปลูกให้น้ ามากเกินไประบบอาจขาด
ออกซิเจนและเน่าตายได้  

 5. ถ้าให้ถูกความร้อนนานๆ หรือน าไปตากแดด
กระถางจะกรอบและแตกหักได้ง่าย 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_sce5h4TjAhURXHwKHbeZAbwQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.xn--12c2c3a0acpd1b4b1l.com%2F%3Fp%3D3767&psig=AOvVaw3YYdYywvofMOiK5rn6Obe_&ust=1561532347075234
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  2.4.3 กระถางเซรามิก 
                   กระถางเซรามิก เป็นกระถางที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยให้มีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป เหมาะ
ส าหรับปลูก ตกแต่ง โชว์ลวดลาย สีสันของกระถาง และความสวยงามของพันธุ์ไม้ใบประดับ หรือนิยม
ประดับติดผนังห้อง 

 
ภาพที่ 2.9 กระถางเซรามิก 

       ที่มา : th.aliexpress.com 
 

ตารางท่ี 2.3 ข้อดี-ข้อเสียของกระถางเซรามิก 
ข้อดี ข้อเสีย 

1. ท าความสะอาดง่าย  1. ราคาค่อนข้างแพง  
2. ปราศจากปัญหาเรื่องตะไคร่น้ า  2. มีน้ าหนักมาก เคลื่อนไม่สะดวก  
3. ลักษณะรูปทรง ลวดลาย สีสันสวยงาม  
4. ช่วยเก็บความชื้นได้ดีไม่ต้องรดน้ า
บ่อยๆ 

3. ทรงทึบไม่มีความพรุนท าให้การถ่ายเท
อากาศเป็นไปในทางเดียวกัน รูก้นกระถาง
ระบบรากพันธุ์ขาดออกซิเจน  

 4. ถ้าให้น้ าเกินความต้องการหรือมาก
เกินไป พันธุ์ไม้อาจเน่าหรือตายได้  

 

 

2.5 วัสดุกันกระแทก 
วัสดุกันกระแทก คือ วัสดุที่ถูกน ามาใช้เพ่ือ ปกป้องสินค้าจากการ สูญเสียเนื่ องมาจากการ

กระแทกอย่างรุนแรง และ/หรือการสั่นสะเทือน ระหว่างกระบวนการขนส่ง เคลื่อนย้าย ขนถ่าย   
หลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญ 2 ประการของวัสดุกันกระแทกในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ
สินค้า คือ 1) วัสดุกันกระแทกถูกน ามาใช้เพ่ือดูดซับแรงกระแทกและปกป้อง การส่งผ่านแรงกระแทก
มายังตัวสินค้า 2) วัสดุกันกระแทกมีประสิทธิภาพในการลดการเคลื่อนที่ของสินค้า ในหีบห่อ ซึ่งเป็น
การลดการเคลื่อนที่มากระแทกกันจากการสั่นสะเทือน ในปัจจุบันมีวัสดุหลายชนิดได้รับการน ามาใช้
เพ่ือท าหน้าที่เป็นวัสดุกันกระแทก การเลือกใช้วัสดุที่ให้ผลในการคุ้มครองเพียงพอ ในระดับราคาที่
เหมาะสมจะช่วยควบคุมต้นทุนของสินค้าและลดการสูญเสียของสินค้าลงได้  

ในการขนส่งในแต่ละเส้นทางจะได้รับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนแตกต่างกันไป 
นอกจากนี้การเคลื่อนย้ายด้วยคนหรือเครื่องจักรกล อาจเกิดการตกหล่น การโยน ได้มีการศึกษาความ
เป็นไปได้ของการตกหล่น จากการเคลื่อนย้ายด้วยแรงคนขณะปฏิบัติงาน พบว่าส าหรับหีบห่อที่

https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvq53tiYTjAhV17XMBHXadCLEQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fth.aliexpress.com%2Fitem%2FJapanese-wind-small-ceramic-pots%2F32642711441.html&psig=AOvVaw0Q8B-vX-b9pGCdSDiThvoZ&ust=1561532987798169
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น้ าหนักมากและส าหรับหีบห่อที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 35 กิโลกรัม ระยะตกโดยประมาณจะค านวณได้
จากสูตร 

h = 60 – M x H 
เมื่อ h = ระยะตกเป็นเซนติเมตร 
M = น้ าหนักของหีบห่อเป็นกิโลกรัม 
H = มิติทีย่าวที่สุดของหีบห่อเป็นเซนติเมตร 

เช่น หีบห่อชิ้นหนึ่งมีน้ าหนัก 30 กิโลกรัม และมีด้านยาวสุด 30 เซนติเมตร จะมีโอกาสตกที่ระดับ
ความสูงอย่างน้อย 30 เซนติเมตร อนึ่ง การเคลื่อนย้ายด้วยเครื่องจักร เช่น รถฟอร์กลิฟท์โอกาส 
ตกหล่นจะน้อยลงกว่าเคลื่อนย้ายด้วยแรงคน แต่ถ้ามีการตกแล้วระยะตกอาจจะสูงถึง 1.5 เมตร 

2.5.1 ชนิดของวัสดุกันกระแทก 
       วัสดุกันกระแทกที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ แผ่นกระดาษลูกฟูก โฟมพอลิส  

ไตรีน โฟมพอลิ–ยูรีเทน โฟมพอลิเอทิลีน แผ่นพลาสติกอัดอากาศ ฝอยไม้ และฝอยกระดาษ วัสดุแต่
ละชนิดมีคุณลักษณะประจ าตัว และความเหมาะสมต่อการใช้งาน แตกต่างกันไปดังนี้ 

          2.5.1.1 แผ่นกระดาษลูกฟูก ใช้ท าหน้าที่แผ่นรอง ตัวกั้นหรือแผ่นกั้น เพ่ือเก็บสินค้า
ภายใน บรรจุภัณฑ์ หรือท าหน้าที่เป็นตัวห่อหุ้มสินค้า แผ่นกระดาษลูกฟูกมีข้อจ ากัดในการดูดซับแรง
กระแทกอย่างรุนแรง และไม่คืนรูปกลับเป็นอย่างเดิม หลังถูกแรงกระท า มีการดูดซึมความชื้น และ
อ่อนตัวลงในสภาวะอากาศที่มีความชื้นสูง แต่เนื่องจากการที่สามารถน ากลับเข้ากระบวนการ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาจากเศษวัสดุเหลือหลังใช้งาน ตัวอย่างการน า
กระดาษลูกฟูกมาใช้งาน ได้แก่ การใช้แผ่นชนิด 3 ชั้น ในการกั้นแบ่งช่องของกล่องบรรจุเครื่องแก้ว 
เพ่ือป้องกันการกระทบกระแทกซึ่งกันและกัน หรือใช้ท าหน้าที่ลดการเคลื่อนที่ภายในกล่องหัตถกรรม
ที่มี รูปทรงแปลกๆ ชนิด 2 ชั้น (กระดาษลูกฟูกหน้าเดียว) ใช้เพ่ือการห่อหุ้ม เป็นหลัก เช่น ใช้ห่อหุ้ม
ชิ้นส่วน ของเฟอร์นิเจอร์หรือชิ้นส่วนของเครื่องจักร 

 
ภาพที่ 2.10 แผ่นกระดาษลูกฟูก  
ที่มา : https://www.siampackaging.co.th 
 

 2.5.1.2 โฟมพอลิสไตรีน โครงสร้างวัสดุเป็นเซลล์ปิดน้ าหนักเบามาก มีคุณสมบัติที่
ป้องกันการกระแทกได้เป็นอย่างดี ไม่ดูดซับความชื้น แต่มีขีดจ ากัดในการคืนรูป ท าให้ไม่เหมาะกับ
งานที่รับการกระแทกอย่างรุนแรงหลายๆ ครั้ง ลักษณะกึ่งแข็งสามารถขึ้นรูปทรงที่ซับซ้อนได้ในราคา
ที่เหมาะสม เช่น ใช้ในรูปของการท าตามแม่แบบเฉพาะตามรูปแบบของสินค้า แผ่น สี่เหลี่ยมขนาด
ความหนาต่างๆ และชิ้นเล็กๆ ในกรณีใช้งานมากๆ การใช้ แม่แบบในการผลิตจะดีมาก และถ้ามีการ
ใช้น้อยจะใช้วิธีดัดขึ้นรูปได้จากแผ่นสี่เหลี่ยมที่มีความหนาต่างๆ ส่วนชิ้นเล็กๆ มีการผลิตในหลายๆ 

https://www.siampackaging.co.th/
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รูปทรง และสามารถเติมสีลงไปช่วยเสริมให้เกิดความสวยงาม โฟมพอลิสไตรีนมี การใช้อย่าง
แพร่หลาย แต่การใช้งานก่อให้เกิดปัญหาเศษวัสดุเหลือหลัง ใช้งานเพราะสลายตัวยาก ตัวอย่างการ
น าโฟมพอลิสไตรีนมาใช้งาน ได้แก่ การน าโฟมชนิดขึ้นรูปจากแม่แบบใช้กับพวกเครื่องแก้ว เซรามิก 
อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความประณีต ชนิดชิ้นเล็กๆ ใช้ส าหรับเติมในช่องว่างของกล่องที่
ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงแปลกๆ 

 
 

ภาพที่ 2.11 โฟมพอลิสไตรีน 
ที่มา : https://www.th.lovetheteam.com/ 

 
2.5.1.3 โฟมพอลิยูรีเทน โครงสร้างมีลักษณะเป็นเซลล์เปิดจนถึงมีเซลล์ปิด 80 

เปอร์เซ็นต์ ยอมให้อากาศหนีออกเมื่อได้รับแรงกระแทกและดูดอากาศกลับเมื่อหมดแรง กระแทก 
การคืนรูปดีมากท าให้เป็นวัสดุกันกระแทกที่ดี ไม่ดูดซับความชื้นในอากาศ มีการใช้งานทั้งชนิดขึ้นรูป
จากแม่แบบมาก่อน และขึ้นรูปด้วยการฉีดเข้าไปขยายตัวในช่องว่าง ในกรณีขึ้นรูปด้วยวิธีฉีดให้เข้าไป
ขยายตัวใน ช่องว่าง สินค้าจะถูกน ามาห่อหุ้มด้วยฟิล์มพลาสติก (ปกติใช้ฟิล์มพอลิเอทิลีน) เพ่ือป้องกัน
การติดของโฟมที่ใส่ไม่ให้เกาะติด สินค้า จากนั้นวางสินค้าดังกล่าวลงภายในกล่องแล้วฉีดโฟมลงในที่
ว่าง การใช้เครื่องเติมโฟมประเภทมือถือจะช่วยให้ท างานสะดวกมากขึ้น การใช้งานโฟม ชนิดนี้จะพบ
ในการห่อสินค้าที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน เครื่องมือมีราคาแพงหรือสินค้าที่มีขนาดรูปทรงเปลี่ยนแปลง
บ่อยมากๆ จนไม่คุ้มกับการลงทุนโฟมชนิดขึ้นรูปมาก่อน  

 

 
 

ภาพที่ 2.12 โฟมพอลิยูรีเทน 
ที่มา : https://thai.alibaba.com 
 

 2.5.1.4 โฟมพอลิเอทีลีนมีลักษณะโครงสร้างเป็นแบบเซลล์ปิด มีการคืนรูปดีหลังรับ
แรง กระแทก น้ าหนักเบา ทนทานต่อสารเคมี โฟมพอลิเอทิลีนมีการใช้ 2 รูป คือ ครอสลิงค์ 
(crosslink) นันครอสลิงค์ (noncrosslink) ชนิดครอสลิงค์จะมีน้ าหนักมากกว่า และมีราคาแพงกว่า
ชนิดนันครอสลิงค์ แต่จะให้สมบัติในการเป็นวัสดุกันกระแทกที่ดีกว่า มีการผลิตโฟมชนิดนี้ในรูปแบบ

https://www.th.lovetheteam.com/
https://thai.alibaba.com/
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สี่เหลี่ยมที่มีความหนาต่างๆ สามารถตัดหรือเลื่อยแล้วน ามาเชื่อมต่อด้วยความร้อนหรือกาวเพ่ือให้ได้
รูปทรงต่างๆ การผลิตอีกวิธีหนึ่งคือผลิตจากแม่แบบ ตัวอย่างการใช้งานของโฟมชนิดนี้ได้แก่ โฟมที่มี
ความหนาใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้งานภายในบ้าน เครื่องมือต่างๆ แผ่นโฟมชนิดบางน ามาใช้ห่อหุ้ม
สินค้า พวกหัตถกรรมอุปกรณ์และเครื่องมือ  

 

 
ภาพที่ 2.13 โฟมพอลิเอทีลีน 
ที่มา : https://www.supermanfoam.co.th 

 
2.5.1.5 แผ่นพลาสติกอัดอากาศท าจากแผ่นฟิล์มพอลิเอทิลีน 2 แผ่น ประกบกัน  

โดยท าให้เกิดที่กันอากาศเล็กๆ เกิดข้ึนระหว่างแผ่น มีการผลิตออกมาในรูปม้วน ปกติใช้ ประโยชน์ใน
การห่อหุ้มสินค้าชิ้นเล็กๆ เช่น เซรามิก หัตถกรรม บางครั้งก็มีการใช้ห่อหุ้มภายนอกของอุปกรณ์ใช้
งานภายในบ้าน เช่น ตู้เย็น ซึ่งมีการขนส่งโดยแท่นรองรับสินค้า แผ่นพลาสติกอัดอากาศมีความเหนียว 
สะอาด และไม่เป็นตัวการท าให้เกิดการผุกร่อน ไม่มีการดูดซับความชื้น ทนต่อแรงกระแทก แต่ไม่
เหมาะกับสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่อการสั่นสะเทือน จากการที่มีผลิตเป็นม้วนจึงน ามาใช้งานได้ง่าย
กับสินค้าที่มี รูปร่างและขนาดต่างๆ กัน 

 
ภาพที่ 2.14 แผ่นพลาสติกอัดอากาศ 
ที่มา : https://www.littlesweett.com 

 
 2.5.1.6 ฝอยไมเ้ป็นวัสดุกันกระแทกที่มีการใช้งานมานานโดยใช้ใส่ลงในช่องว่างของ 

กล่องหรือลัง ความสามารถในการเป็นวัสดุกันกระแทก ขึ้นกับความหนาแน่นในการบรรจุและ
ความชื้น ซึ่งปกติมีค่าประมาณ 12 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ในอดีตฝอยไม้มีการใช้กันอย่าง
กว้างขวางกับสินค้าต่างๆ ตั้งแต่ผัก ผลไม้ จนกระท่ังสินค้าอุตสาหกรรม ปัจจุบันประเทศอุตสาหกรรม
มักไม่นิยมใช้ฝอยไม้ เนื่องจากการไม่ยอมรับกรณีที่อาจเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเมื่อใช้กับผักและผลไม้ 
ในขณะที่ความชื้นของฝอยไม้เองจะก่อให้เกิดการผุกร่อนกับสินค้าอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามในสินค้า

https://www.supermanfoam.co.th/
https://www.littlesweett.com/
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บางประเภทก็ยังมีความต้องการใช้เนื่องจากเป็นวัสดุที่ให้ลักษณะของความเป็นธรรมชาติ เมื่อน าไปใช้
กับสินค้าประเภทของขวัญ หรือสินค้าที่แสดงถึงความมีคุณค่าสูง เช่น หินแกะสลักขนาดเล็ก ถ้วยพิว
เตอร์ หรืองานฝีมือพวกเซรามิก 

 
ภาพที่ 2.15 ฝอยไม ้
ที่มา : https://pixabay.com 

 
2.5.1.7 ฝอยกระดาษมีการใช้งานเช่นเดียวกับฝอยไม้ เป็นวัสดุที่มีราคาถูก และหา 

ได้ง่าย มีข้อเสียอยู่บ้างคือดูดซับความชื้นในอากาศได้ง่าย มีการปนเปื้อนของฝุ่นละอองและไม่สะอาด 
ในประเทศอุตสาหกรรมจะไม่นิยมใช้ โดยเฉพาะฝอยกระดาษท่ีได้จากกระดาษท่ีผ่านการพิมพ์มาก่อน  

ในปัจจุบันวัสดุกันกระแทกประเภทโฟม มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง เนื่องจากสามารถผลิต
ให้ได้ความหนาแน่นต่างๆ ที่เหมาะสมกับสินค้ามากมาย แต่เนื่องจากโฟมบางชนิดมีการสลายตัวได้
ยาก และบางชนิดไม่สามารถน ากลับ เข้ากระบวนการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ จึงก่อให้เกิดปัญหากับ
การจัดการเศษวัสดุที่เหลืออยู่ การน ามาใช้งานจึงควรพิจารณาถึงจุดดังกล่าวด้วย  

 

ภาพที่ 2.16 ฝอยกระดาษ 
ที่มา : https://www.witchlove.com 
 
2.6  การขนส่งไปรษณีย์ไทย 

บริการไปรษณีย์ คือ บริการขนส่งข่าวสารและสิ่งของต่างๆ ทางไปรษณีย์ทั้งในประเทศและ
นอกประเทศ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บริการหลัก บริการพิเศษ และบริการเพ่ือธุรกิจ 
บริการต่าง ๆ ที่ไปรษณีย์เปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ใช้ ได้แก่ 

1) บริการรับส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ต่างๆ เช่น จดหมาย ไปรษณียบัตร จดหมายอากาศ สิ่งตีพิมพ์ 
พัสดุไปรษณีย์ เป็นต้น ซึ่งแยกบริการไว้หลายระดับ และคิดค่าบริการแตกต่างกัน เช่น 

ไปรษณีย์ธรรมดา ไปรษณีย์ด่วน ถึงที่หมายเร็วขึ้น ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (Express Mail Service, 
EMS) ถึงที่หมายเร็วและมีการบันทึก ขั้นตอนต่าง จากต้นทางจนถึงผู้รับ ป้องกันไปรษณียภัณฑ์สูญ

https://pixabay.com/
https://www.witchlove.com/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
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หาย ไปรษณีย์ลงทะเบียน (registered mail) มีการบันทึกป้องกันไปรษณียภัณฑ์สูญหาย ไปรษณีย์
รับประกัน มีการรับประกันและจ่ายเงินชดเชยกรณีที่ไปรษณียภัณฑ์ สูญหาย ไปรษณีย์ตอบรับ  
เมื่อจดหมายถึงผู้รับ ไปรษณีย์ปลายทางจะส่งใบเซ็นรับ  ย้อนกลับไปยังผู้ส่ง พัสดุเรียกเก็บเงิน
ปลายทาง 

2) บริการด้านการเงิน ได้แก่ การส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ 
3) บริการโทรเลข ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันรับผิดชอบโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ ากัด หลังจากการแปรรูปการสื่อสารแห่งประเทศไทย  
นอกเหนือจากนี้ บริการอ่ืนๆ ที่อาจมี เช่น บริการให้เช่า ตู้ ปณ. บริการโทรศัพท์

ทางไกล อินเทอร์เน็ต บริการรับช าระเงิน จ าหน่ายแสตมป์ เครื่องเขียนของการไปรษณีย์ และสิ่ง
สะสมอ่ืนๆ 

2.6.1 ข้อดีของการขนส่งไปรษณีย์ไทย 
    2.6.1.1 มีสาขาทั่วประเทศ 
    2.6.1.2 ราคาค่าส่งแบบธรรมดามีราคาถูก 
    2.6.1.3 การส่งแบบ EMS สามารถตรวจสอบสถานะพัสดุได้ทางอินเตอร์เน็ต 
    2.6.1.4 มีการให้บริการแบบ Drive Thru (มีเฉพาะบางสาขา) 
    2.6.1.5 แม้ท่ีอยู่ผิด แต่บุรุษไปรษณีย์สามารถน าจ่ายได้ถูกบ้าน 

    2.6.2 ข้อเสียของการขนส่งไปรษณีย์ไทย 
    2.6.2.1 ราคาค่าส่งแบบ EMS ราคาเทียบเท่ากับเอกชน 
    2.6.2.2 สินค้าบางชิ้นเกิดความเสียหายระหว่างขนส่ง 
    2.6.2.3 การขนส่งที่ล่าช้า 

 
ภาพที่ 2.17 ไปรษณีย์ไทย 
ที่มา : https://track.thailandpost.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://track.thailandpost.co.th/
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     2.6.3 เช็คพัสดุไปรษณีย์ไทย 

 

 

ภาพที่ 2.18 ไปรษณีย์ไทย 
ที่มา : https://track.thailandpost.co.th 
 

วิธีการส่งพัสดุในระบบไปรษณีย์มีอยู่หลากหลายวิธี ซึ่งวิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่ สุดคือ 
การส่งพัสดุในแบบ EMS หรือ Express Mail Service ซึ่งโดยปกติแล้วการส่งพัสดุในรูปแบบนี้จะมี
ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับน้ าหนักของสิ่งที่บรรจุส่ง สามารถส่งถึงผู้รับได้ภายในไม่กี่วัน และ ผู้ส่งสามารถเช็ค
สถานะพัสดุส่งไปรษณีย์ว่าด าเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว โดยวิธีการตรวจสอบเพียงเช็คสถานะผ่าน
หมายเลข Tracking ใส่ลงในช่องอยู่ด้านล่าง 

2.6.3.1 การป้อนหมายเลขท่ีใช้ตรวจสอบหมายเลขท่ีใช้ตรวจสอบ หรือ หมายเลข 

บาร์โค้ด เป็นหมายเลขเฉพาะที่ระบุถึงสิ่งของที่ได้ฝากส่ง ซึ่งอาจเป็นจดหมายหรือพัสดุไปรษณีย์ก็
ตามแต่ ที่ผู้ใช้บริการจะหาพบได้จากใบเสร็จรับเงิน ดังรูปด้านล่าง ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้ใช้บริการควรเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน หรือจดบันทึกหมายเลขบาร์โค้ดนั้นไว้ เพ่ือการติดตามค้นหา
ในอนาคต 

 

ภาพที่ 2.19 การป้อนหมายเลขที่ใช้ตรวจสอบ 
ที่มา : https://track.thailandpost.co.th 
 

https://track.thailandpost.co.th/
https://track.thailandpost.co.th/
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 ในการ พิมพ์หมายเลขบาร์ โค้ดลงในช่องหมายเลขสิ่ งของที่ อยู่ ในหน้ าจอ  
ผู้ใช้บริการสามารถพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก (ea473124280th) หรือตัวพิมพ์ใหญ่ 
(EA473124280TH) ก็ได้ เพียงแต่ ต้องพิมพ์ติดกัน โดยไม่ต้องเว้นวรรคเหมือนดังหมายเลขบาร์โค้ด 
ที่เห็นในใบเสร็จรับเงิน 
 

 
 

ภาพที่ 2.20 การป้อนหมายเลขที่ใช้ตรวจสอบ 
ที่มา : https://track.thailandpost.co.th 
 
                  จากนั้นจึงสไลด์ปุ่มที่เห็นดังรูปด้านบน เพ่ือค้นหา 

2.6.3.2 การตรวจสอบสถานะสิ่งของ 
                    กรณหีาพบ หากหมายเลขบาร์โค้ดท่ีพิมพ์ในช่องหมายเลขสิ่งของถูกต้อง จะ 

แสดงหน้าจอผลการค้นหา ดังรูปด้านล่าง 

 
ภาพที่ 2.21 การตรวจสอบสถานะสิ่งของ 
ที่มา : https://track.thailandpost.co.th  
 

         ผลการค้นหาส าหรับหมายเลข : แสดงหมายเลขบาร์โค้ดท่ีพิมพ์ในหน้าค้นหา โดยจะ 
แสดงผลการค้นหาที่พบในฐานข้อมูลของระบบ Track & Trace 

วันที่/เวลา : คือ วันที่และเวลา ที่ท าการสแกนสถานะต่างๆ ที่เข้าสู่ระบบ Track & Trace 
หน่วยงาน : คือ ที่ท าการไปรษณีย์ หรือ ศูนย์ไปรษณีย์ ที่ท าการสแกนหมายเลขบาร์โค้ดที่

ค้นหานั้น 

https://track.thailandpost.co.th/
https://track.thailandpost.co.th/
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          ค าอธิบาย : คือ ประเภทการสแกนที่ ที่ท าการไปรษณีย์หรือศูนย์ไปรษณีย์ตามเส้นทางขนส่ง
แต่ละแห่ง ท าการสแกนสิ่งของ 

กรณ ีหาไม่พบหากหมายเลขบาร์โค้ดที่พิมพ์ในช่องหมายเลขสิ่งของไม่ถูกต้องจะแสดงหน้าจอ
ติดต่อเรา ดังรูปด้านล่าง 

 

ภาพที่ 2.22 การตรวจสอบสถานะสิ่งของ 
ที่มา : https://track.thailandpost.co.th  
 

หน้าจอติดต่อเรา จะแสดงพร้อมกับข้อความสีแดงว่า ไม่พบข้อมูลของหมายเลขสิ่งของนี้ ใน
กรณีนี้ ผู้ใช้บริการสามารถกดปุ่ม ย้อนกลับ ของโปรแกรม Internet Explorer หรือคลิก ที่รูป
เครื่องหมายไปรษณีย์ไทย ที่อยู่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ เพ่ือย้อนกลับไปที่ หน้าจอ ค้นหา เพ่ือใส่
หมายเลขบาร์โค้ดและท าการค้นหาอีกครั้ง 

        2.6.3.3 การตรวจสอบชื่อผู้รับในขั้นตอน ตรวจสอบชื่อผู้รับ นั้น จะสามารถท าได้เมื่อ
สิ่งของที่ฝากส่ง ถูกน าจ่ายให้กับผู้รับเรียบร้อย เท่านั้น โดยจะมีหน้าจอแสดงดังรูปด้านล่าง 
 

 

 

ภาพที่ 2.23 การตรวจสอบชื่อผู้รับ 
ที่มา : https://track.thailandpost.co.th 

https://track.thailandpost.co.th/
https://track.thailandpost.co.th/
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วันที่น าจ่าย : แสดงวันที่ที่น าจ่ายสิ่งของ 
เวลาน าจ่าย : แสดงช่วงเวลาที่น าจ่ายสิ่งของ 
ชื่อของลายเซ็น : ชื่อผู้รับที่รับสิ่งของ 
ชื่อของที่ท าการ : ชื่อที่ท าการปลายทางท่ีน าจ่ายสิ่งของที่ฝากส่ง 
ประเภทของการสแกน : ประเภทการสแกนสิ่งของ โดยจะมีค่าเป็นสถานะการน าจ่ายเสมอ 
หมายเหตุการณ์น าจ่าย : สถานะของสิ่งของที่ถูกน าจ่าย โดยจะมีค่าเป็น ผู้รับได้รับเรียบร้อยเสมอ 
2.6.4 การติดต่อกับส่วนลูกค้าสัมพันธ์ 
       ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับส่วนลูกค้าสัมพันธ์ได้ทางโทรศัพท์ 1545 การตรวจดู

รายละเอียดในการติดต่อ ท าได้โดยการคลิกที่  ติดต่อเรา ที่อยู่ทางด้านบนขวาของหน้าจอค้นหา
จากนั้น หน้าจอติดต่อเรา จะแสดงดังรูปด้านล่าง ซึ่งจะเหมือนกันกับหน้าจอที่ แสดงเมื่อไม่พบ
หมายเลขบาร์โค้ดท่ีต้องการค้นหา แต่จะต่างกันเพียงแค่ไม่มีประโยคข้อความหาไม่พบแสดง 
 

 

 

ภาพที่ 2.24 การติดต่อกับส่วนลูกค้าสัมพันธ์ 
ที่มา : https://track.thailandpost.co.th 
 

2.7 การขนส่งเอกชน (เคอรี่) 
เคอรี่มีบริการซึ่งครอบคลุมกว่า 99% ของพ้ืนที่ประเทศในทุกรหัสไปรษณีย์ และดัชนีวัดผล

การจัดการของเราอยู่ที่ 98% ที่สามารถจัดส่งได้ตามก าหนด และมาตรฐานที่ก าหนดไว้กับลูกค้า  
จัดส่งตามบ้าน และถึงบุคคลทั่วไป ส่งของวันต่อวัน และรับจัดส่งไปทุกที่ทั่วไทย ไปทุกหนทุกแห่ง 
ที่ไหนก็ได้ทุกที่ที่ ท่านรู้จัก เคอรี่ มีสโลแกนว่า “ส่งด่วนทั่วไทย รับประกันถึงวันถัดไป” จุดมุ่งหมาย
ของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ที่ต้องการจะน าเสนอบริการชั้นเลิศในราคาย่อมเยาว์ให้กับ  ภาคธุรกิจรายย่อย
และบุคคลทั่วไปในประเทศไทย ตั้งใจที่จะส่งมอบการใช้ บริการที่ง่ายขึ้น เร็วขึ้นและคุณภาพที่ดีขึ้น
ให้กับประชาชนอย่างแท้จริง 

2.7.1 ข้อดีของการขนส่งเอกชน 
2.7.1.1 ระบบขนส่งมีความรวดเร็ว 

https://track.thailandpost.co.th/
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2.7.1.2 ราคาไม่แพงจนเกินไป 
2.7.1.3 มีการรับประกันสินค้าหากสินค้าช ารุด หาย 
2.7.1.4 มีเจ้าหน้าที่โทรหาเมื่อสินค้าถูกน าจ่ายทุกครั้ง 

2.7.2 ข้อเสียของการขนส่งเอกชน 
 2.7.2.1 สาขายังมีไม่มากเท่าที่ควร 
 2.7.2.2 เจ้าหน้าที่น าจ่ายยังไม่เชี่ยวชาญเส้นทางมากนัก 
 

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ท าการศึกษาได้ท าการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการวิจัยและท าให้การวิจัยในครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ซึ่งจะกล่าวถึงโดยสรุปดังนี้ 
การวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชนิดกันกระแทกจาก เศษกระดาษโดยมี

วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ และชนิดของเศษกระดาษเพ่ือ
น ามาทดลองและพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์กันกระแทก 2) ศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้
บรรจุภัณฑ์กันกระแทก 3) เพ่ือออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์กันกระแทกโดยการศึกษาวิจัยมุ่งเน้นที่
จะออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์กันกระแทกให้เหมาะสมและสอดคลองกับผลิตภัณฑ์ที่มีความ  
ต้องการใช้งานตลอดจนเป็นการเพ่ิมมูลค่าและลดอัตราการสูญเสียในการขนส่ง ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มี
ความเปราะบางและแตกหักง่าย (ประสิทธิ์ พวงบุตร, 2559) 

กระดาษใช้แล้วถูกน ามาแปรรูปเป็นวัสดุกันกระแทกปกป้องผลแอปเปิ้ลจากการกระแทก 
กระดาษแปรรูปได้แก่ กระดาษป่น (ละเอียดเหมือนฝุ่น) และกระดาษหยอง (ลักษณะเป็นชิ้น ย่น 
คล้ายหมูหยอง) กระดาษใชแลวแปรรูปทั้ง 2 แบบๆ ละ 3 ขนาด คือ 5 10 และ 15 กรัม บรรจุในซอง
กระดาษ น าไปหอผลแอปเปิ้ล และกระแทกดวยเครื่อง Ballistic pendulum แอปเปิ้ลที่ใช้เป็นพันธุ์ 
Red Fuji มี 2 ขนาด คือ 100 ผล และ 125 ผลต่อกลองบรรจุ 20 กิโลกรัม วัดรอยช้ ากับมุมปล่อย 
เพนดูลัมที่กระแทกผลแอปเปิ้ล โดยระดับพลังงานที่ใช้ในการกระแทกไม่เกิน 2 จูล ประเมินผลหา
ความสัมพันธ์ของปริมาตร รอยช้ ากับพลังงานกระแทก ผลปรากฏว่ากระดาษใช้แล้วแปรรูปทั้ง  
2 แบบ ขนาด 15 กรัม สามารถป้องกันความช้ าที่จะเกิด ขึ้นกับผลแอปเปิ้ลได้ดีท่ีสุด พลังงานกระแทก
ที่จุดเริ่มต้นการเกิดรอยช้ าของผลแอปเปิ้ลขนาด 100 ผล และ 125 ผล มีค่า 0.668 และ 1.156 จูล 
ตามล าดับ ส าหรับกระดาษป่น และมีค่า 0.642 และ 1.018 จูล ตามล าดับ ส าหรับกระดาษหยอง  
(นฤมล บุญกระจาง, 2549) 

การศึกษาระยะการเก็บเกี่ยวและการบรรจุหีบห่อที่มีต่อคุณภาพและอายุการใช้งานของดอก
เอ้ืองพร้าว โดยใช้ช่อดอกที่เก็บเกี่ยวในระยะที่มีดอกบานบนช่อต่างกัน 4 ระยะ คือ ดอกตูมทั้งช่อ 
ดอกบาน 1 ดอก ดอกบาน 2 ดอก และดอกบาน 3 ดอก มาท าการบรรจุลงกล่องกระดาษในลักษณะ
ที่ต่างกัน 4 แบบ คือ บรรจุลงกล่องเปล่า บรรจุลงในกล่องที่มีกระดาษฝอย ห่อช่อดอกด้วยพลาสติก
แล้วบรรจุกล่องเปล่า และห่อช่อดอกด้วยพลาสติกแล้วบรรจุลงกล่องที่มีกระดาษฝอย ขนส่งจาก 
อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย มายัง จังหวัดเชียงใหม่ด้วยรถยนต์ปรับอากาศเป็นเวลา  8 ชั่วโมง จึงเปิด
กล่องแล้วท าการตัดปลายก้านช่อดอกใต้น้ าเพียง 45 องศาเซลเซียส ให้มีความยาวก้านช่อดอกเท่ากัน
คือ 80 เซนติเมตร ปักลงในขวดที่บรรจุน้ า บันทึกข้อมูลอายุการใช้งาน จากการทดลองพบว่า อิทธิพล
ของระยะการเก็บเกี่ยวมีผลต่ออายุการใช้งานของดอก โดยระยะที่มีดอกบาน  3 ดอกมีอายุการใช้งาน
นานที่สุด (11.8 วัน) รองลงมาคือระยะดอกบาน 2 และ 1 ดอก (11 และ 10.8 วัน ตามล าดับ) ส่วน
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ระยะดอกตูมจะมีอายุการใช้งานสั้นที่สุด (9.8 วัน) ขณะเดียวกันพบว่า การบรรจุหีบห่อแบบต่างๆ มี
ผลต่ออายุการใช้งานของดอก คือ กล่องที่มีกระดาษฝอย (11.5, 11.2 และ 11.1 วัน ตามล าดับ) ส่วน
การห่อช่อแล้วบรรจุในกล่องเปล่าท าให้ดอกมีอายุการใช้งานสั้นที่สุด (9.5 วัน) นอกจากนี้ ระยะการ
บานของดอกยังมีผลต่อการโค้งงอของปลายช่อดอกภายหลังการขนส่งโดยระยะที่มีดอกตูมทั้งช่อจะ
เกิดการโค้งงอของปลายช่อมากที่สุด (80%) รองลงมาคือระยะดอกบาน 1 ดอก (72.5%) ระยะดอก
บาน 2 ดอก (57.5%) และระยะดอกบาน 3 ดอก (37.5%) (สริยาภรณ์ ศิริพงษ,์ 2548) 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
  งานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิธีการขนส่งไม้ทนแล้งสกุลฮาโวเทียและปริมณฑล เพ่ือศึกษาข้ันตอน
บรรจุหีบห่อพัสดุ และวิธีการขนส่งไม้ทนแล้ง ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายของไม้ทนแล้ง  
เมื่อถึงมือผู้รับ ออกแบบพัสดุที่บรรจุหีบห่อและวิธีการขนส่งไม้ทนแล้ง มีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 
 
3.1 แผนการวิจัย 
 แผนการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวิธีการขนส่งไม้ทนแล้งสกุลฮาโวเทีย ได้แก่ วิธีที่ห่อด้วย
กระดาษทิชชูอเนกประสงค์ และบรรจุในภาชนะพลาสติก (กระถาง) วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชู
อเนกประสงค ์และกันกระแทกด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ และวิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์
และวัสดุกันกระแทก  
 
3.2 สายพันธุ์ต้นไม้และอุปกรณ์ในงานวิจัย 

ไม้ทนแล้งสกุลฮาโวเทีย Haworthia cooperi var.truncata ราคา 80 บาท/ต้น 
 
ตารางท่ี 3.1 อุปกรณ์ในงานวิจัย 

อุปกรณ์ ราคา (บาท) 

 
กระถาง 

150 

กระดาษทิชชู 

165 
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ตารางท่ี 3.1 อุปกรณ์ในงานวิจัย (ต่อ)  
อุปกรณ์ ราคา (บาท) 

 
เทปใส 

200 

 
แผ่นกันกระแทก 

300 

 
กล่องไปรษณีย์ 

300 

 
เชือก 

100 
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3.3 วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ท าการเก็บข้อมูลจากการ

ขนส่งของ บริษัทไปรษณีย์ไทย และบริษัทเอกชน (เคอร์รี่) โดยมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานวิจัย
ดังนี้ 
    3.3.1 ศึกษาข้ันตอน และวิธีการขนส่งไม้ทนแล้ง 
           การบรรจุสินค้า (Packing) มี 3 วิธี ได้แก่  
              3.3.1.1 วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์ และบรรจุในภาชนะพลาสติก (กระถาง) 
       น าต้นไม้ 1 ต้น มาห่อด้วยทิชชูอเนกประสงค์ จากนั้นน าบรรจุในภาชนะพลาสติก 
(กระถาง)จากนั้นน ากระถางประกบกัน พันด้วยเทปใส และน าใส่กล่องไปรษณีย์เพ่ือจัดส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์ และบรรจุในภาชนะพลาสติก (กระถาง) 
 
           3.3.1.2 วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และกันกระแทกด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์  
       น าต้นไม้ 1 ต้น มาห่อด้วยทิชชูอเนกประสงค์ จากนั้นใส่กล่องไปรษณีย์และกัน
กระแทกด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ และปิดกล่องด้วยเทปใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.2 วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และกันกระแทกด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ 
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  3.3.1.3 วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และวัสดุกันกระแทก  
         น าต้นไม้ 1 ต้น มาห่อด้วยทิชชูอเนกประสงค์ จากนั้นน ามาห่อด้วยพลาสติกกัน
กระแทก และน าใส่กล่องไปรษณีย์เพ่ือจัดส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.3 วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และวัสดุกันกระแทก 
 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจความเสียหายจากการขนส่งทั้ง 3 วิธี เพ่ือหาวิธีที่ท าให้การ
ขนส่งเมื่อถึงมือผู้รับเกิดความเสียหายน้อยที่สุด 

3.4.1.ความพึงพอใจรูปแบบการขนส่งไม้ทนแล้ง 
 3.4.2.ความเสียหายของต้นไม้ 
 3.4.3.ความเหมาะสมของหีบห่อ 
 3.4.4.ความพอใจโดยรวมในรูปแบบการขนส่งไม้ทนแล้ง 
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บทที่ 4 
ผลการทดลองและการอภิปรายผล 

 
ผู้วิจัยได้เสนอผลการท าวิจัยและแปรความหมายข้อมูล.เป็นล าดับดังนี้ 

 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
      สัญญลักษณ์ที่ใช้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับแปลความหมายข้อมูลมีดังนี้ 
          X       แทน ค่าเฉลี่ย 
         SD      แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
         วิธีที่ 1  แทน วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์ และบรรจุในภาชนะพลาสติก (กระถาง) 
         วิธีที่ 2  แทน วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์ และกันกระแทกด้วยกระดาษ 

      หนังสือพิมพ์ 
         วิธีที่ 3  แทน วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์ และวัสดุกันกระแทก 
 
4.2 ล าดับขั้นในการน าเสนอผลงานวิจัย 

4.2.1.ความพึงพอใจรูปแบบการขนส่งไม้ทนแล้ง 
 4.2.2.ความเสียหายของต้นไม้ 
 4.2.3.ความเหมาะสมของหีบห่อ 
 4.2.4.ความพอใจโดยรวมในรูปแบบการขนส่งไม้ทนแล้ง 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการบรรจุหีบห่อในการขนส่งไม้ทนแล้งสกุลฮาโวเทีย 
โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ท าการเก็บข้อมูลจากการขนส่ง
ของบริษัทไปรษณีย์ไทยและบริษัทเอกชน โดยมีวิธีการขนส่งไม้ทนแล้ง 3 วิธี ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
ในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 30 คน กลุ่มผู้ประเมินเป็นเพศชาย 10 คน เพศหญิง 20 คน  
ผู้ประเมินมีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงจากผู้สั่งซื้อ ซึ่งใช้วิธีการประเมิน
จากแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยท าการประเมินทั้งหมด 4 ข้อ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ทดลองโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
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ในการศึกษาวิธีการขนส่งไม้ทนแล้งสกุลฮาโวเทีย ใช้วิธีการบรรจุทั้ง 3 วิธี ซึ่งได้แก่  
วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์ และบรรจุในภาชนะพลาสติก (กระถาง)  วิธีที่ห่อด้วยกระดาษ
ทิชชูอเนกประสงค์ และกันกระแทกด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ และวิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชู
อเนกประสงค ์และวัสดุกันกระแทก  

4.3.1 วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์ และบรรจุในภาชนะพลาสติก (กระถาง) โดย
การขนส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทย และบริษัทเอกชน (เคอรี่) ได้ผลดังนี้ 
 วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์ และบรรจุในภาชนะพลาสติก (กระถาง) มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจรูปแบบการขนส่งไม้ทนแล้ง ความเสียหายของต้นไม้ ความเหมาะสมของหีบห่อ ความ
พอใจโดยรวมในรูปแบบการขนส่งไม้ทนแล้ง ของทั้ง 2 บริษัทนั้น บริษัทไปรษณีย์ไทยมีค่าเฉลี่ย
มากกว่าบริษัทเอกชน(เคอรี่) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6, 4.4, 4.6, 4.4 ตามล าดับ ในขณะที่บริษัทเอกชน
(เคอรี่) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4, 4.2, 4.4, 4.4 ตามล าดับดังแผนภูมิที่ 4.1 

 

แผนภูมิที่ 4.1 ค่าเฉลี่ยของวิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์ และบรรจุในภาชนะพลาสติก   
                   (กระถาง) 
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4.3.2 วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และกันกระแทกด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ โดย
การขนส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทย และบริษัทเอกชน (เคอรี่) ได้ผลดังนี้ 

          วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และกันกระแทกด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรูปแบบการขนส่งไม้ทนแล้ง ความเสียหายของต้นไม้ ความเหมาะสมของ
หีบห่อ ความพอใจโดยรวมในรูปแบบการขนส่งไม้ทนแล้ง ของทั้ง 2 บริษัทนั้น บริษัทไปรษณีย์
ไทยมีค่าเฉลี่ยมากกว่าบริษัทเอกชน (เคอรี่) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8, 3.4, 3.8, 3.4 ตามล าดับ 
ในขณะที่บริษัทเอกชน (เคอรี่) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8, 3.4, 3.4, 3.4 ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 4.2 

 

 

แผนภูมิที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยวิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และกันกระแทกด้วยกระดาษ 
                  หนังสือพิมพ์ 
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4.3.3 วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และวัสดุกันกระแทก โดยการขนส่งของบริษัท
ไปรษณีย์ไทย และบริษัทเอกชน (เคอรี่) ได้ผลดังนี้ 

        วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และวัสดุกันกระแทกมีค่าเฉลี่ย ความเสียหาย
ของต้นไม้ ของทั้ง 2 บริษัทนั้น บริษัทไปรษณีย์ไทยมีค่าเฉลี่ยมากกว่าบริษัทเอกชน  (เคอรี่ )  
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 ในขณะที่บริษัทเอกชน (เคอรี่) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 และค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจรูปแบบการขนส่งไม้ทนแล้ง ความเหมาะสมของหีบห่อ ความพอใจโดยรวมในรูปแบบการขนส่ง
ไม้ทนแล้ง ของทั้ง 2 บริษัทนั้น มีค่าเท่ากัน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.6, 4.4, 4.6 ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 4.3 

 

แผนภูมิที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยวิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และวัสดุกันกระแทก 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการทดลอง 
ในปัจจุบันนี้ไม้ทนแล้ง เป็นไม้ประดับที่มีความนิยมกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะฮาโวเทีย 

ได้รับความสนใจมานาน เช่น บัวแก้ว ล าต้น ของฮาโวเทียจะมีขนาดเล็ก กระทัดรัด ใบมีลวดลาย
สวยงามดูแปลกตา สามารถประดับบนโต๊ะท างานในห้องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี 

การซื้อขายไม้ทนแล้งทางช่องทางออนไลน์เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท าให้ผู้ที่ชื่นชอบ และสะสมไม้
ประเภทนี้ใช้เป็นช่องทางในการจัดซื้อ และจ าหน่าย เพราะสามารถส่งสินค้าได้ถึงมือลูกค้าได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว โดยใช้วิธีการขนส่งพัสดุนั้นจะส่งผ่านทางไปรษณีย์ และบริษัทเอกชนที่รับขนส่ง
พัสดุ แต่เมื่อพัสดุถึงมือผู้รับในบางครั้งพัสดุได้เกิดความเสียหาย อาทิเช่น ใบหัก รากหัก เป็นต้น  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการบรรจุหีบห่อในการขนส่งไม้ทนแล้งสกุลฮาโวเทีย 
โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ท าการเก็บข้อมูลจากการขนส่ง
ของบริษัทไปรษณีย์ไทยและบริษัทเอกชน โดยมีวิธีการขนส่งไม้ทนแล้ง 3 วิธี ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การตอบแบสอบถาม จ านวน 30 คน กลุ่มผู้ประเมินเป็นเพศชาย 10 คน เพศหญิง 20 คน ผู้ประเมิน
มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี โดยท าการประเมินทั้งหมด 4 ข้อ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองโดย 
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ได้ผลสรุปดังนี้ 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้ทราบว่าวิธีที่ห่อด้วยกระดำษทิชชูอเนกประสงค์ และวัสดุกัน
กระแทก มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมมำกที่สุดทั้งการขนส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทยและบริษัทเอกชน รองลงมา
คือ วิธีที่ห่อด้วยกระดำษทิชชูอเนกประสงค์ และบรรจุในภำชนะพลำสติก (กระถำง) และวิธีที่ห่อด้วย
กระดำษทิชชูอเนกประสงค์ และกันกระแทกด้วยกระดำษหนังสือพิมพ์ มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมต่ ำที่สุด  
ทั้งการขนส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทยและบริษัทเอกชน เนื่องจำกต้นไม้เกิดควำมช ำรุด รำก และใบหัก 
จึงสรุปได้ว่ำวิธีที่ห่อด้วยกระดำษทิชชูอเนกประสงค์ และวัสดุกันกระแทกดีที่สุดเนื่องจำกเสียหำยน้อยที่สุด 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
     5.2.1 ในด้านของการขนส่งไม้ทนแล้งควรที่จะต้องมีการตรวจคุณภาพของต้นไม้ก่อนถึงมือผู้รับ 
     5.2.2 ควรเพิ่มข้อมูลของแบบประเมินควรให้ชัดเจนมากกว่านี้ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
วิเคราะห์ข้อมลูผลการทดลองโดย 

หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตารางท่ี ก.1 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวิธีการขนส่งไปรษณีย์โดยใช้ 
วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และบรรจุในภาชนะพลาสติก (กระถาง) 

 
 
ตารางท่ี ก.2 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวิธีการขนส่งบริษัทเอกชน 
(เคอรร์ี่) ใช้วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และบรรจุในภาชนะพลาสติก (กระถาง) 

 
 

ล าดับ/การให้
คะแนน 

ความพึงพอใจ สภาพของต้นไม้ ความเหมาะสมของ 
หีบห่อ 

ความ
พอใจ 
โดยรวม   

1 5 5 5 5 
2 5 4 5 5 
3 4 4 4 4 
4 5 4 5 4 
5 4 5 4 4 

รวม 23 22 23 22 
ค่าเฉลี่ย 4.6 4.4 4.6 4.4 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.4899 0.4899 0.4899 0.4899 

ล าดับ/การให้
คะแนน ความพึงพอใจ สภาพของต้นไม้ ความเหมาะสมของ 

หีบห่อ 
ความพอใจ
โดยรวม    

1 4 4 4 4 

2 5 4 5 5 

3 5 4 4 4 

4 4 4 4 4 

5 4 5 5 5 

รวม 22 21 22 22 
ค่าเฉลี่ย 4.4 4.2 4.4 4.4 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.4899 0.4000 0.4899 0.4899 
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ตารางท่ี ก.3 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวิธีการขนส่งไปรษณีย์โดยใช้ 
 วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และกันกระแทกด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ 

 

ตารางท่ี ก.4 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวิธีการขนส่งบริษัทเอกชน 
(เคอรี่) ใช้ วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และกันกระแทกด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ 

 
 

 

 
 
 

ล าดับ/การให้คะแนน ความพึงพอใจ สภาพของ
ต้นไม้ 

ความเหมาะสมของ 
หีบห่อ 

ความพอใจ
โดยรวม   

1 4 3 3 3 
2 4 4 4 4 
3 4 3 4 4 
4 3 3 4 3 
5 4 4 4 4 

รวม 19 17 19 18 
ค่าเฉลี่ย 3.8 3.4 3.8 3.6 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4000 0.4899 0.4000 0.4899 

ล าดับ/การให้
คะแนน 

ความพึงพอใจ สภาพของ
ต้นไม้ 

ความเหมาะสม 
ของหีบห่อ 

ความพอใจ
โดยรวม  

1 4 3 3 3 
2 4 4 3 3 
3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 
5 4 3 4 4 

รวม 19 17 17 17 
ค่าเฉลี่ย 3.8 3.4 3.4 3.4 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.4000 0.4899 0.4899 0.4899 
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ตารางท่ี ก.5 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวิธีการขนส่งไปรษณีย์ 
ใช้วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และวัสดุกันกระแทก 

ล าดับ/
การให้
คะแนน 

ความพึงพอใจ สภาพของต้นไม้ 
ความเหมาะสมของ 

หีบห่อ 
ความพอใจ
โดยรวม   

1 5 5 5 5 
2 4 5 4 4 
3 5 4 4 4 
4 5 4 5 5 
5 4 5 4 5 

รวม 23 23 22 23 
ค่าเฉลี่ย 4.6 4.6 4.4 4.6 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.4899 0.4899 0.4899 0.4899 

 

ตารางท่ี ก.6 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวิธีการขนส่งบริษัทเอกชน 
(เคอรี่) ใช้วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และวัสดุกันกระแทก 

 

 

 

ล าดับ/การ
ให้คะแนน 

ความพึงพอใจ สภาพของต้นไม้ ความเหมาะสมของ
หีบห่อ 

ความพอใจ
โดยรวม   

1 5 5 4 5 
2 4 4 4 4 
3 4 5 4 4 
4 5 4 5 5 
5 5 4 5 5 

รวม 23 22 22 23 
ค่าเฉลี่ย 4.6 4.4 4.4 4.6 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.4899 0.4899 0.4899 0.4899 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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แบบประเมินความพึงพอใจรูปแบบการขนส่งไม้ทนแล้ง 
 



ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามกรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  

1. เพศ          ชาย                             หญิง 
2. อายุ          10-20 ปี          21-30 ปี           31-40 ปี          40 ปีขึ้นไป 
ตอนที่  2 การประเมินความเสียหายจากการขนส่งไม้ทนแล้ง พันธุ์  Haworthia cooperi var. 
truncata 
โดยวิธีการห่อทั้ง 3 วิธี  
            มากที่สุด = 5        มาก = 4       ปานกลาง = 3      น้อย =2      น้อยมาก =1 
 

1. วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และบรรจุในภาชนะพลาสติก (กระถาง) 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น  

มากที่สุด(5) มาก(4) ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ความพึงพอใจรูปแบบการขนส่งไม้
ทนแล้งโดยวิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชู
อเนกประสงค์และบรรจุในภาชนะ
พลาสติก (กระถาง) 

     

2. สภาพของต้นไม้      
3. ความเหมาะสมของหีบห่อ      
4. ความพอใจโดยรวมในรูปแบบการ
ขนส่งไม้ทนแล้ง 

     

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................. .................. 
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แบบประเมินความพึงพอใจรูปแบบการขนส่งไม้ทนแล้ง 
 



ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามกรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  

1. เพศ          ชาย                             หญิง 
2. อายุ          10-20 ปี          21-30 ปี           31-40 ปี          40 ปีขึ้นไป 
ตอนที่  2 การประเมินความเสียหายจากการขนส่งไม้ทนแล้ง พันธุ์  Haworthia cooperi var. 
truncate โดยวิธีการห่อทั้ง 3 วิธี  
            มากท่ีสุด = 5        มาก = 4       ปานกลาง = 3      น้อย =2      น้อยมาก =1 
 

1.วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และกันกระแทกด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น  
มากที่สุด(5) มาก(4) ปานกลาง 

(3) 
น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ความพึงพอใจรูปแบบการขนส่งไม้
ทนแล้งโดยวิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชู
อเนกประสงค์และกันกระแทกด้วย
กระดาษหนังสือพิมพ์ 

     

2. สภาพของต้นไม้      
3. ความเหมาะสมของหีบห่อ      
4. ความพอใจโดยรวมในรูปแบบการ
ขนส่งไม้ทนแล้ง 

     

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................... ............................. 
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แบบประเมินความพึงพอใจรูปแบบการขนส่งไม้ทนแล้ง 
 



ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามกรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  

1. เพศ          ชาย                             หญิง 
2. อายุ          10-20 ปี          21-30 ปี           31-40 ปี          40 ปีขึ้นไป 
ตอนที่  2 การประเมินความเสียหายจากการขนส่งไม้ทนแล้ง พันธุ์  Haworthia cooperi var. 
truncate โดยวิธีการห่อทั้ง 3 วิธี  
            มากท่ีสุด = 5        มาก = 4       ปานกลาง = 3      น้อย =2      น้อยมาก =1 
 

1.วิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และวัสดุกันกระแทก 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น  
มากที่สุด(5) มาก(4) ปานกลาง 

(3) 
น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ความพึงพอใจรูปแบบการขนส่งไม้
ทนแล้งโดยวิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชู
อเนกประสงค์และวัสดุกันกระแทก 

     

2. สภาพของต้นไม้      
3. ความเหมาะสมของหีบห่อ      
4. ความพอใจโดยรวมในรูปแบบการ
ขนส่งไม้ทนแล้ง 

     

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................. .................. 
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1. การตอบแบบสอบถามของลูกค้าโดยวิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และกันกระแทกด้วย
กระดาษหนังสือพิมพ์ของวิธีการขนส่งไปรษณีย์ 
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2. การตอบแบบสอบถามของลูกค้าโดยวิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และกันกระแทกด้วย
กระดาษหนังสือพิมพ์ของวิธีการขนส่งบริษัทเอกชน (เคอรี่) 
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3. การตอบแบบสอบถามของลูกค้าโดยวิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และกันกระแทกด้วย
กระดาษหนังสือพิมพ์ของวิธีการขนส่งไปรษณีย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การตอบแบบสอบถามของลูกค้าโดยวิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และกันกระแทกด้วย
กระดาษหนังสือพิมพ์ของวิธีการขนส่งบริษัทเอกชน (เคอรี่) 
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5. การตอบแบบสอบถามของลูกค้าโดยวิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และวัสดุกันกระแทก 
ของวิธีการขนส่งไปรษณีย์ 
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6. การตอบแบบสอบถามของลูกค้าโดยวิธีที่ห่อด้วยกระดาษทิชชูอเนกประสงค์และวัสดุกันกระแทก 
ของวิธีการขนส่งบริษัทเอกชน (เคอรี่) 
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ประวัติผู้จัดท า 
   
ชื่อ พงศกร ศรีสม 
เกิด 24 มิถุนายน 2539  
 
การศึกษา    

 ปีการศึกษา 2552 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
              โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม จังหวัดสระบุรี 
 ปีการศึกษา 2555  จบการศึกษาระดับมัธยมตอนต้น 

            โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี 
  ปีการศึกษา 2558  จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย 
                              โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี 
     ปีการศึกษา 2562  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

                                 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
              คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

 สถานทีต่ิดต่อได้          239 หมู่ 3 ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
        18180 

               โทรศัพท์ : 08 9169 405 
                                          E-mail : earthpongsakorn@hotmail.com 

 
 

 

 

 

 


