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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลยัพะเยา 

 

 มหาวทิยาลยัพะเยาในฐานะทีเ่ป็นสถาบนัอุดมศกึษา ไดต้ระหนักถงึความสาํคญัในการสะสมองคค์วามรูเ้พื่อ

นําไปพฒันาชุมชนทัง้เชงิประเดน็และพืน้ที ่ โดยหวงัเป็นส่วนหน่ึงทีช่่วยใหชุ้มชนเกดิความเขม้แขง็ มคีุณภาพชวีติทีด่ี

ขึ้ น  

ในการสรา้งกลไกใหนํ้าไปสูเ่ป้าหมายดงักล่าว มหาวทิยาลยัจงึไดจ้ดัประชมุทางวชิาการพะเยาวจิยั  2557 ประกอบดว้ย 

   1) การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ งานวจิยัเพื่อพฒันาเชงิพืน้ที ่(ABC) 

    2) การประชุมวชิาการระดบัชาต ิพะเยาวจิยั ครัง้ที ่3  

    3) The 2nd International Conference “Business Opportunities and Regional Networking in AEC : 

Health and Education (BORN-AEC)” 

เพื่อเป็นเวทใีหก้บัคณาจารย ์นกัวจิยั บุคลากร นิสติ นกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษา รวมไปถงึหน่วยงานภาครฐั 

เอกชน และภาคประชาสงัคม ไดร่้วมเรยีนรูป้ระสบการณ์พรอ้มทัง้แลกเปลี่ยนความคดิเหน็  ตลอดจนเปิดโอกาสให้ม ี

การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการสูส่าธารณะ  และเป็นการกระตุ้นใหน้ักวจิยัผลติผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ  เพื่อสรา้งองค์

ความรู้  นวัตกรรมใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม  เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธาน

มหาวทิยาลยัพะเยาทีว่่า “ปญัญาเพื่อความเขม้แขง็ของชุมชน” ต่อไป 

 มหาวทิยาลยัพะเยา หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการประชุมวชิาการครัง้น้ี จะสามารถสร้างเครอืข่ายในการพฒันา

นักวจิยัของมหาวทิยาลยัพะเยาและนักวจิยัของประเทศใหส้ามารถนําความรูแ้ละประสบการณ์เพื่อช่วยแกป้ญัหาของ

สงัคมโดยรวม จงึขอขอบคุณวทิยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บรหิาร คณาจารย์ บุคลากร รวมทัง้ผู้มสี่วนสนับสนุนการจดั

กจิกรรมครัง้น้ีใหส้าํเรจ็ดว้ยด ี

 

 

                                                                                         
ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร.มณฑล สงวนเสรมิศร ี

                                                                                             อธกิารบดมีหาวทิยาลยัพะเยา 
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เก่ียวกบัการประชุมวิชาการพะเยาวิจยั 2557 

 

  มหาวทิยาลยัพะเยาในฐานะที่เป็นสถาบนัอุดมศกึษา ได้ตระหนักถึงความสาํคญัในการสะสมองคค์วามรูเ้พื่อ

นําไปพฒันาชุมชนทัง้เชงิประเดน็และพืน้ที ่ โดยหวงัเป็นส่วนหน่ึงทีช่่วยใหชุ้มชนเกดิความเขม้แขง็ มคีุณภาพชวีติทีด่ี

ขึ้ น  

ในการสรา้งกลไกใหนํ้าไปสูเ่ป้าหมายดงักล่าว มหาวทิยาลยัจงึไดจ้ดัประชมุทางวชิาการพะเยาวจิยั  2557 ประกอบดว้ย 

   1) การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ งานวจิยัเพื่อพฒันาเชงิพืน้ที ่(ABC) 

    2) การประชุมวชิาการระดบัชาต ิพะเยาวจิยั ครัง้ที ่3  

    3) The 2nd International Conference “Business Opportunities and Regional Networking in AEC : Health 

and Education (BORN-AEC)” 

  เพื่อเป็นเวทใีหก้บัคณาจารย ์นักวจิยั บุคลากร นิสติ นักศกึษาในระดบัอุดมศกึษา รวมไปถงึหน่วยงานภาครฐั 

เอกชน และภาคประชาสงัคม ไดร่้วมเรยีนรูป้ระสบการณ์พรอ้มทัง้แลกเปลี่ยนความคดิเหน็  ตลอดจนเปิดโอกาสให้มี

การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการสูส่าธารณะ  และเป็นการกระตุ้นใหน้ักวจิยัผลติผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ  เพื่อสรา้งองค์

ความรู้  นวัตกรรมใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม  เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธาน

มหาวทิยาลยัพะเยาทีว่่า “ปญัญาเพื่อความเขม้แขง็ของชุมชน” ต่อไป 

วตัถุประสงค ์

 1. เพื่อใหอ้าจารย ์นกัวจิยั บุคลากร นิสติ นกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษาทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั รวมไป

ถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสงัคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทัง้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เกีย่วกบับทบาทของสถาบนัอุดมศกึษา 

 2. เพื่อเป็นเวททีางวชิาการสาํหรบัการเผยแพร่ผลงานวจิยัของอาจารย ์นักวจิยั นิสติ นักศกึษาในระดบัอุดมศกึษา

ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั รวมไปถงึหน่วยงานภาครฐั เอกชน ภาคประชาสงัคม และอื่น ๆ  

 3. เพื่อเป็นการสรา้งเครอืขา่ยนกัวจิยัในการพฒันางานวจิยัทัง้ขององคก์รและระดบัชาต ิ

รปูแบบการประชุม 

 1. การบรรยายพเิศษโดยวทิยากรกติตมิศกัดิ ์(Keynote speaker) 

 2. นิทรรศการผลงานวิจยัของหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั รวมถึงหน่วยงานภาครฐั 

และภาคเอกชน 

 3.การนําเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

 4.การนําเสนอผลงานวจิยัภาคโปสเตอร ์(Poster Presentation) 

 5.การประกวดการนําเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยายและภาคโปสเตอร ์

กลุ่มงานวจิยั/นิทรรศการผลงานวจิยัทีเ่ปิดรบัพจิารณา ไดแ้ก่ 

1. กลุ่มการวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

2. กลุ่มการวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

3. กลุ่มการวจิยัมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
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กาํหนดการ 

การประชมุทางวิชาการพะเยาวิจยั 2557 

วนัท่ี 23 - 24 มกราคม 2557 

ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัพะเยา อ.เมอืง จ.พะเย 

วนัพฤหสับดีท่ี  23  มกราคม 2557 
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เวลา กิจกรรม 

07.30 – 09.00 น. ลงทะเบยีน 

09.00 – 09.15 น. กล่าวเปิดงาน 

ศาสตราจารย ์เกยีรตคุิณ คุณหญงิไขศร ีศรอีรุณ นายกสภามหาวทิยาลยัพะเยา 

กล่าวรายงาน  

โดย ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร.มณฑล  สงวนเสรมิศร ีอธกิารบดมีหาวทิยาลยัพะเยา 

09.15 – 09.30 น. พธิมีอบรางวลั   โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 

09.30 – 10.30 น. ปาฐกถาพเิศษ เรื่อง  

“โจทย์ของศตวรรษท่ี 21 กับบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมของพืน้ท่ี”  

โดย ศาสตราจารย ์นายแพทย ์วิจารณ์ พานิช   

10.30 – 11.50 น. เสวนาเรื่อง  “การปรบับทบาทของมหาวิทยาลยัเพื่อรบัใช้สงัคมและพืน้ท่ี” 

 ภาพรวมทศิทางการปรบับทบาทและระบบของมหาวทิยาลยัเพื่อรบัใชส้งัคมในประเทศ

ไทย 

โดย ศาสตราจารย ์ดร.ปิยะวติั บุญ-หลง   

ผูอ้าํนวยการสถาบนัคลงัสมองแห่งชาติ 

 Transforming Higher Education through Community and Industry Engagement  

Institutionally and Regionally 

โดย Prof. Dato' Dr. Saran Kaur Gill  

Deputy Vice Chancellor Industry & Community Partnerships & Executive Director 

of Asia Engage  (ATNEU, AUN-USR&S and AYVP) 

 การปรบัระบบบรหิารจดัการของมหาวิทยาลยัเพื่อรบัใช้พื้นที่ : กรณีมหาวทิยาลยั

พะเยา 

โดย  ดร. กิตติ  สจัจาวฒันา   

ผูอ้าํนวยการศนูยเ์ครอืข่ายความรว่มมือเพื่อการพฒันาพืน้ท่ีแบบสรา้งสรรค ์

 ดาํเนินรายการโดย  ดร.สีลาภรณ์  บวัสาย   

รองผูอ้าํนวยการ สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ด้านยุทธศาสตรวิ์จยัเชิง

พืน้ท่ี 

11.50 – 12.00 น. พธิมีอบของทีร่ะลกึเครอืขา่ยความร่วมมอืงานวจิยัเพื่อการพฒันาเชงิพืน้ที ่ สกว. 

12.00 – 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
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วนัพฤหสับดีท่ี  23  มกราคม 2557  (ต่อ) 
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เวลา วิจยัเพือ่พฒันาเชิงพืน้ท่ี (ABC) 
พะเยาวิจยั  

ครัง้ท่ี 3 

The 2 nd 

Internationa

l Conf. 

13.00 น.–16.30 น. 

 

 

 

 

 การนําเสนอโปสเตอรโ์ครงการ “เพาะพนัธุ์

ปัญญา” จงัหวดัพะเยา 

 การนําเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยเพื่อ

พฒันาเชงิพืน้ที ่จงัหวดัพะเยา 

 การนําเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยเพื่อ

พฒันาเชงิพื้นที่ เครอืข่ายภาคเหนือ ได้แก่ 

เ ค รื อ ข่ า ย ภ าค เห นื อบ น   เ ค รื อ ข่ า ย

ภาคเหนือล่าง  อุตรดติถแ์ละลาํปาง  

 การนําเสนอความกา้วหน้าของโครงการวจิยั  

“พฒันาคณะเพื่อพฒันาพืน้ท่ี” 

ร่วมแลกเปลีย่น โดย 

   ศาสตราจารย ์นายแพทย ์วิจารณ์ พานิช   

   ศาสตราจารย ์ดร.ปิยะวติั บุญ-หลง 

   Prof. Dato' Dr. Saran Kaur Gill  

   ดร.สีลาภรณ์ บวัสาย 

   รองศาสตราจารย ์ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ ์   
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13.00 น.-16.00 น. เสวนาการพฒันาแผนยุทธศาสตรก์ารผลิตโคเน้ือของจงัหวดัพะเยา 

16.30 – 20.00 น. งานเลี้ยงรบัรอง (Welcome night) 
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วนัศกุรท่ี์  24  มกราคม 2557 

 

07.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

เวลา วิจยัเพือ่พฒันาเชิงพืน้ท่ี (ABC) 
พะเยาวิจยั  

ครัง้ท่ี 3 

The 2 nd 

Internatio

nal Conf. 

 

09.00 – 12.00 น.   ลงพื้นท่ีเย่ียมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี

ดีเด่นจงัหวดัพะเยา 

 การคุม้ครองสทิธไิทยลือ้จงัหวดัพะเยา นําเสนอ 

โดย  ดร.ไพรชั  ธีระชยัมหิทธ์ิ 

คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัพะเยา และ 

นาย วิทูรย์  ตลุดกํา ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั คณะ

นิติศาสตร ์

   รว่มแลกเปล่ียน โดย 

  ศาสตราจารย ์นายแพทย ์วิจารณ์ พานิช   

  ศาสตราจารย ์ดร.ปิยะวติั บุญ-หลง 

  Prof. Dato' Dr. Saran Kaur Gill  

  ดร.สีลาภรณ์ บวัสาย 

  รองศาสตราจารย ์ดร.สุธีระ ประเสริฐ สรรพ ์
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12.00 – 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.00 น.  พธิมีอบรางวลั Poster Presentation และ Oral Presentation ดเีด่น 

 พธิปิีด 
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แนวทางการลดค่าใช้จ่ายวสัดส้ิุนเปลือง แผนกอบุติัเหต-ุฉุกเฉินโรงพยาบาลพะเยา 
Cost Reduction Approach for Supplier Material in Emergency Department; Phayao 
Hospital 
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Erawin Thavorn1, Kesorn  Ketchu2* and Anong  Thavorn 3  
 

บทคดัย่อ 
 

แผนกอุบตัเิหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา มแีนวคดิลดค่าใชจ้่ายของแผนกใหล้ดลงตามนโยบายของโรงพยาบาล 
โดยค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัวสัดุสิน้เปลอืงของแผนกอุบตัเิหตุ-ฉุกเฉินมจี านวนสูงกว่าหอผูป้่วยอื่นๆซึง่ค่าใชจ้่ายดงักล่าว
ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการแพทย ์ดา้นการท าความสะอาด และด้านส านักงาน เมื่อวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยแผนผงั
พาเรโต เพื่อคดัเลือกปญัหาที่ส่งผลมากที่สุดน ามาแก้ปญัหาพบว่า ค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุด คือ ค่าใช้จ่ายด้านการแพทย ์
โดยเฉพาะ ถุงมือยาง (Gloves) และพลาสเตอร์ (Transpore) ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงได้น าเทคนิคการแก้ปญัหาแบบ DMAIC 
(DMAIC Problem Solving) มาประยุกต์ใชเ้พื่อหาแนวทางการลดค่าใชจ้่ายวสัดุสิน้เปลอืงดงักล่าว ทัง้นี้ไดว้เิคราะหส์าเหตุ
ของปญัหาโดยใช้ผงัเหตุและผลแล้วปรับปรุงแก้ไขโดยประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือทางวิศวกรรมร่วมด้วย ได้แก่  
การควบคุมดว้ยสายตา (Visual Control) และหลกัการ ECRS ท าใหห้น่วยงานอุบตัเิหตุฉุกเฉินไดแ้นวทางการลดค่าใชจ้่าย
วสัดุสิน้เปลอืงทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของหน่วยงานและสามารถน าไปประยุกตใ์ชเ้พื่อลดค่าใชจ้่ายต่อไป 

 

ค าส าคญั :  แนวทางการลดค่าใชจ้่าย DMAIC วสัดุสิน้เปลอืง แผนกอุบตัเิหตุ-ฉุกเฉิน 
 

Abstract 
 

This study proposes the requirement of emergency department of Phayao Hospital to decrease cost  
of department. From the observation, cost of supplier material for emergency department higher than the other 
especially; medical suppliers, cleaning materials, and office equipment. This study analyze the data by Pareto 
chart, as the result, medical supplier is the most significant cost which effect to total cost of this department 
especially; gloves and transpore. DMAIC was chosen to find the way for decrease cost of supplier materials. 
Cause & Effect diagram was selected to conduct and analyze root causes from observation. After that, engineer 
technique includes visual control and ECRS was conducted to improve with materials conservation. From the 
results, emergency department received this approach for applied \to decrease cost of supplier materials. 
 

Key words: Cost Reduction Approach, Supplier Material, DMAIC Approach, Emergency Department 
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บทน า 
แผนกอุบตัเิหตุ – ฉุกเฉิน (Emergency Department) ในโรงพยาบาลพะเยาเป็นแผนกแรกที่รบัผูป้่วยเขา้มา

รกัษาและเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชัว่โมง ซึ่งการให้บริการผู้ป่วยแต่ละรายจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมไปถึงวัสดุทางการแพทย์ต่างๆ เช่น ถุงมือยาง พลาสเตอร์ เข็มฉีด ยา เป็นต้น  
จากการส ารวจปญัหาเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายในแผนกอุบตัเิหตุ-ฉุกเฉิน พบว่า มปีญัหาค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัวสัดุสิน้เปลอืง
สงูกว่าหอผูป้ว่ยอื่น ดงันัน้ทางแผนกอุบตัเิหตุ-ฉุกเฉินจงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะหาแนวทางการลดค่าใชจ้่ายดา้นการแพทย์
ลง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลดค่าใชจ้่ายของโรงพยาบาลพะเยา 

เทคนิคการแกป้ญัหาแบบ DMAIC (DMAIC Problem Solving) เป็นกระบวนการแกป้ญัหาอย่างเป็นขัน้เป็น
ตอน ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนคือ การนิยามปญัหา (Define Phase) การวดัสภาพปญัหา (Measure Phase)  
การวเิคราะหส์าเหตุปญัหา (Analyze Phase) การปรบัปรุงแกไ้ข (Improve Phase) และการควบคุม (Control Phase) 
(Montgomery, 2009) โดยขัน้ตอนดงักล่าวขา้งต้นเป็นการแกป้ญัหาด้วยหลกัเหตุและผล ตัง้แต่การนิยามปญัหาไป
จนถึงการน าวธิกีารแก้ปญัหาไปใช้ และจดัท าเป็นขอ้ปฏบิตัิที่ดทีี่สุด (Best Practice) เพื่อให้แน่ใจว่าวธิกีารแก้ไข
เหล่านัน้ไดถู้กใชง้านต่อไป (วทิยา สหุฤทด ารง และพรเทพ เหลอืทรพัยส์ขุ, 2554) 

ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูว้จิยัจงึไดน้ ากระบวนการแกป้ญัหา DMAIC มาประยุกต์ใชเ้พื่อหาแนวทางการลดค่าใชจ้่าย
วสัดุสิน้เปลอืงในแผนกอุบตัเิหตุ–ฉุกเฉิน และสามารถน าแผนดงักล่าวไปต่อยอดโดยการลงมอืปฏบิตั ิเพื่อใหเ้กดิการใช้
ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า สง่ผลใหค้่าใชจ้่ายในแผนกอุบตัเิหตุ - ฉุกเฉิน ลดลงตามนโยบายของโรงพยาบาล 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

วสัดอุปุกรณ์ 
 1. คอมพวิเตอรแ์บบพกพา 2. กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล  
 3. โปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิ4. โปรแกรม Microsoft Office 
 

วิธีการศึกษา 
1. ศกึษากระบวนการแกป้ญัหาแบบ DMAIC 

 เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการลดค่าใชจ้่ายวสัดุสิน้เปลอืงทีเ่กดิขึน้ในดา้นต่างๆ ของแผนกอุบตัเิหตุ -ฉุกเฉิน 
ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนการนิยามหรอืก าหนดปญัหา ขัน้ตอนการวดั ขัน้ตอนการวเิคราะห ์ขัน้ตอนการ
ปรบัปรุง และขัน้ตอนการควบคุม 

2.  ลงพืน้ทีส่ ารวจถงึปญัหา 
 ผู้วจิยัได้ลงพื้นที่วจิยัคอื แผนกอุบตัิเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา เพื่อค้นหาโจทย์วจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบั
ปญัหาค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองในภาคบริการ จากการลงพื้นที่ พบว่า ในแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินมีปญัหาค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วขอ้งกบัวสัดุสิน้เปลอืงสงูกว่าหอผูป้ว่ยอื่น ดงันัน้ ทางแผนกอุบตัเิหตุ-ฉุกเฉินจงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะหาแนวทางการ
ลดค่าใชจ้่ายดา้นน้ีลง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายทีจ่ะลดค่าใชจ้่ายของโรงพยาบาล  

3.  ปรบัปรุงกระบวนการโดยใชก้ระบวนการแกป้ญัหาแบบ DMAIC 
 3.1 ขัน้ตอนของการนิยามหรอืก าหนดปญัหา (Define; D) 
 3.1.1 ใชก้ารระดมความคดิจากบุคลากรทางการแพทย-์พยาบาลร่วมกบัผูว้จิยั เพื่อคน้หาปญัหาเกีย่วกบั
ค่าใชจ้่ายของหน่วยงานและความตอ้งการในการจดัการกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
 3.1.2 รวบรวมข้อมูลจากแผนกอุบตัิเหตุ-ฉุกเฉิน โดยเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายวสัดุสิ้นเปลืองในแผนก
อุบตัเิหตุ-ฉุกเฉิน และวดัผลขอ้มลูโดยใชผ้งัพาเรโต เพื่อดขูนาดของปญัหาและจดัล าดบัความส าคญัของปญัหา รวมทัง้
เลอืกปญัหาเพื่อท าการแกไ้ข 
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 3.2 ขัน้ตอนการวดั (Measure; M) 
 3.2.1 เกบ็ขอ้มลูค่าใชจ้่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 โดยแบ่งค่าใชจ้่ายออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การแพทย ์ดา้นท าความสะอาด และดา้นส านกังาน จากขอ้มลูค่าใชจ้่ายท าใหท้ราบถงึค่าใชจ้่ายและปรมิาณการใชว้สัดุ
ทางการแพทยท์ีม่ากทีส่ดุ 
 3.3 ขัน้ตอนการวเิคราะห ์(Analyze; A) 
 3.3.1 จดัท าผงัเหตุและผล เพื่อใชใ้นการวเิคราะหค์น้หาสาเหตุต่างๆ ของปญัหา โดยการระดมความคดิ
จากผูว้จิยัร่วมกบัแผนกอุบตัเิหตุ-ฉุกเฉิน  
 3.4 ขัน้ตอนของการปรบัปรุง (Improve; I) 
 3.4.1 ใชก้ารระดมความคดิจากบุคลากรทางการแพทย์-พยาบาล บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง และผูว้จิยั เพื่อหา
แนวทาง วธิกีาร และเครื่องมอืในปรบัปรุงกระบวนการ 
 3.4.2 ประยุกตใ์ชเ้ครื่องมอืและเทคนิคทางวศิวกรรมอุตสาหการเบือ้งต้น ไดแ้ก่ การควบคุมดว้ยสายตา 
(Visual Control) และหลกัการECRS เป็นตน้ 
 3.5 ขัน้ตอนของการควบคุม (Control; C) 
 จดัท าวธิกีารปฏบิตังิานมาตรฐานและกราฟแสดงตวัเลขของการใชว้สัดุสิน้เปลอืงเพื่อใหบุ้คลากรทางการ
แพทย-์พยาบาล มคีวามเขา้ใจตรงกนัและตระหนกัถงึจ านวนทีต่อ้งประหยดัในแต่ละเดอืน 

4. สรุปผลการด าเนินงาน 
5. จดัท ารายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 

 

ผลการศึกษา 
 

ขัน้ตอนการด าเนินการแกป้ญัหาแบบ DMAIC 
1. ขัน้ตอนการก าหนดปญัหา (D) 
จากการเกบ็ขอ้มลูการส ารวจแผนกอุบตัเิหตุ-ฉุกเฉิน พบว่าค่าใชจ้่ายในแผนกอุบตัเิหตุ-ฉุกเฉิน ไดแ้บ่งออกเป็น 

3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการแพทย ์ดา้นท าความสะอาด และดา้นส านกังาน โดยผูว้จิยัไดน้ าแผนภาพพาเรโต (Pareto Chart) 
มาช่วยวเิคราะหเ์พื่อก าหนดปญัหาทีต่้องแก้ไข ซึง่แผนภาพพาเรโตเป็นเครื่องมอืหนึ่งในเครื่องมอืควบคุมคุณภาพ 7 
ประการ (7 QC Tools) เน่ืองจากเป็นแผนภาพทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหา โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อทรพัยากรทีใ่ชใ้นการแกไ้ข
ปญัหามีจ านวนจ ากดั เพราะแผนภาพพาเรโตสามารถแยกแยะสาเหตุที่ก่อให้เกิดปญัหาออกเป็นส่วนย่อยๆ และ
ชีใ้หเ้หน็ถงึล าดบัความส าคญัของแต่ละสาเหตุทีเ่ป็นบ่อเกดิของปญัหา (ทรงเกยีรต ิวสิทุธพิทิกัษ์กุล, 2554)  

เมื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะหแ์ละพจิารณาตามหลกัพาเรโต พบว่า ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้มากทีสุ่ดคอื วสัดุการแพทย์ 
(Medical Supplies) มมีลูค่าถงึ 262,788 บาทต่อปี แสดงดงัภาพที ่1 ก.ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึน าค่าใชจ้่ายทางวสัดุการแพทย์
มาวเิคราะห์และหาขอ้มูลเพิม่เติมเกี่ยวกบัเครื่องมอืและวสัดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง  พบว่า วสัดุการแพทย์ที่ใชใ้นแผนก
อุบตัเิหตุ-ฉุกเฉินประกอบดว้ย ถุงมอืยาง (Gloves) พลาสเตอร ์(Transpore) เขม็ฉีดยาดสิโพส (Syringe Disposable) 
และเขม็ส าหรบัใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด า (IV.catheter) 
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Cost per year (Bath) 262788 35427 7453

Percent 86.0 11.6 2.4

Cum % 86.0 97.6 100.0
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Cost per year (Bath) 108905 64638 31726 28899 28620

Percent 41.4 24.6 12.1 11.0 10.9
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ก.      ข. 
 

ภาพท่ี 1 ผงัพาเรโตแสดงค่าใชจ้า่ยดา้นต่างๆ 
ก. ผงัพาเรโตแสดงค่าใชจ้่ายดา้นวสัดุสิน้เปลอืง ข. ผงัพาเรโตแสดงค่าใชจ้่ายดา้นวสัดุสิน้เปลอืงทางการแพทย ์

 
 จากภาพที ่1 ข. ตามหลกัพาเรโต ค่าใชจ้่ายทีต่อ้งหาแนวทางแกไ้ขหรอืลดค่าใชจ้่ายมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ถุงมอืยาง 

เขม็ฉีดยาดสิโพส และเขม็ส าหรบัให้สารละลายทางหลอดเลอืดด าตามล าดบั แต่เนื่องจากเขม็ฉีดยาดสิโพสและเขม็
ส าหรบัใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด า เป็นอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นต่อการรกัษาและการใชข้ึน้อยู่กบัหตัถการของแพทย ์และ
เมื่อได้มกีารระดมความคดิร่วมกบัแผนกอุบตัเิหตุ-ฉุกเฉิน พบว่า ทางแผนกต้องการลดค่าใชจ้่ายในการใช้ถุงมอืยาง
และพลาสเตอรเ์พื่อใหบุ้คลากรทางการแพทย-์พยาบาลตระหนกัถงึคุณค่าและเกดิการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่ามากทีสุ่ด 
ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเลอืกแกป้ญัหาโดยลดค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการใชถุ้งมอืยางและพลาสเตอร ์   
 2. ขัน้ตอนการวดัสภาพของปญัหา (M) 

 เป็นขัน้ตอนที่ศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของกระบวนการ ขัน้ตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ววิเคราะห์ และ
จดัล าดบัความส าคญัในแต่ละสาเหตุของปญัหา ซึ่งในการวดัสภาพของปญัหาจะวดัออกมาเป็นค่าใช้จ่ายต่อปี และ
ปรมิาณการใชว้สัดุโดยถุงมอืยาง มปีรมิาณการใชเ้ท่ากบั 887 กล่องต่อปี คดิเป็นค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 108,905 บาท และ 
พลาสเตอรม์ปีรมิาณการใชเ้ท่ากบั 108 กล่องต่อปี คดิเป็นค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 28,620 บาท 
 

3. ขัน้ตอนการวเิคราะหส์าเหตุของปญัหา (A)  
 ขัน้ตอนการวเิคราะหส์าเหตุของปญัหา เป็นขัน้ตอนทีม่กีารคน้หาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของปญัหาโดยผูว้จิยัได้
เลอืกใชห้นึ่งในเครื่องมอืคุณภาพ 7 ประการ คอืผงัเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) มาคน้หาสาเหตุของ
ปญัหา เน่ืองจากเป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้ระโยชน์ในการจ าแนกและแสดงถงึสาเหตุของปญัหาทีส่ง่ผลกระทบต่อการ
ด าเนินการ (ทรงเกยีรต ิวสิทุธพิทิกัษ์กุล, 2554) 
 3.1 การวเิคราะหก์ารใชถุ้งมอืยางเปลอืง 

จากการวเิคราะหด์ว้ยผงัเหตุและผลของปญัหาการใชถุ้งมอืยางสิน้เปลอืง พบว่ามาจาก 3 สาเหตุทีส่ าคญั ดงันี้ 
ก. บุคลากรในแผนกอุบตัเิหตุ-ฉุกเฉิน (Man) เนื่องจากบุคลากรในแผนกอุบตัเิหตุฉุกเฉินพร่องความรูเ้กีย่วกบั

การใชถุ้งมอืใหเ้หมาะสมกบัหตัถการ และใชท้รพัยากรอย่างไม่ค านึงถงึคุณค่าและไม่ตระหนกัถงึความสิน้เปลอืงของถุง

มอืยาง 

ข. วธิกีารท างาน (Method) เนื่องจากบุคลากรในแผนกอุบตัิเหตุ – ฉุกเฉิน สวมถุงมอืยางครัง้ละ 2 คู่ โดยไม่

จ าเป็น เช่น การท าแผลแบบแหง้ (Dry Dressing) จะสวมถุงมอื 2 คู่หรอื 2 ชัน้เมื่อถุงมอืชัน้แรกเป้ือนกจ็ะถอดถุงมอืทิง้
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แลว้ใชคู้่ทีเ่หลอื ทัง้ๆ ทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งใสท่ลีะ 2 คู่ และมกีารใชถุ้งมอืผดิประเภท เช่นใชถุ้งมอืท าความสะอาดหอ้งน ้าหรอื

ใสถุ่งมอืเพื่อการเชด็กระจก เป็นตน้  

ค.สภาพแวดลอ้ม (Environment) เนื่องจากแผนกอุบตัิเหตุ-ฉุกเฉินต้องใหบ้รกิารผู้รบับรกิารที่รวมเรว็ ฉับไว 
และมหีตัถการทีห่ลากหลาย จ าเป็นตอ้งใชถุ้งมอืในแต่ละหตัถการ จากการลงพืน้ทีส่ ารวจ พบว่า ภายในแผนกมจีุดวาง
ถุงมอืทัง้หมด 8 จุด และวางอยู่ใกลก้นั ซึง่ไม่เพยีงแค่บุคลากรทางการแพทย์-พยาบาลเท่านัน้ทีส่ามารถหยบิใชไ้ด ้แต่
บุคคลอื่น เช่น พนกังานท าความสะอาด ญาตผิูป้ว่ย เวรเปล กส็ามารถหยบิใชไ้ดง้่าย เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 แผนภาพผงัและเหตุของการใชถุ้งมอืยางสิน้เปลอืง 

 
3.2 การวเิคราะหก์ารใชพ้ลาสเตอรเ์ปลอืงโดยใชผ้งัเหตุและผล 
จากการวเิคราะหด์ว้ยผงัเหตุและผลของปญัหาการใชพ้ลาสเตอรส์ิน้เปลอืง พบว่ามาจาก 3 สาเหตุทีส่ าคญั ดงันี้ 
 ก. บุคลากรทางในแผนกอุบตัเิหตุ-ฉุกเฉิน (Man) เนื่องจากบุคลากรในแผนกอุบตัเิหตุ-ฉุกเฉิน พร่องทกัษะ

และความรู้ในการใช้งานพลาสเตอร์ที่เหมาะสม โดยใช้ทรพัยากรอย่างไม่ค านึงถึงคุณค่าและไม่ตระหนักถึงความ

สิน้เปลอืงของถุงมอืยาง 
 ข. วสัดุ (Material) เน่ืองจากขนาดพลาสเตอรท์ีแ่ผนกอุบตัเิหตุ-ฉุกเฉิน มขีนาดเดยีว คอืขนาด 4 นิ้ว ซึง่ได้

แบ่งพลาสเตอรเ์พื่อใชง้านออกเป็น 4 ขนาดอย่างหยาบในมว้นเดยีวกนัคอื ½ นิ้ว 1 นิ้ว 1 ½ นิ้วและ 2 นิ้ว ดงัภาพที ่3 
ก.โดยใชป้ระสบการณ์และความช านาญเป็นหลกัในการกะระยะ ซึง่ปญัหาทีต่ามมาจากการแบ่งพลาสเตอรด์ว้ยวธิกีาร
ดงักล่าวคอื เมื่อใชไ้ปไดร้ะยะหนึ่งขอบพลาสเตอรจ์ะเกดิการฉีกขาดดงัภาพที ่3 ข. ท าใหม้ว้นพลาสเตอรน์ัน้ไม่สามารถ
น าไปใชง้านไดจ้งึตอ้งทิง้ไปเกดิความสิน้เปลอืง 
 
 

บุคลากร (Man) 

บุคลากรพร่องความรู ้

บุคลากรไมค่ านึงถงึ 
ความสิน้เปลอืง 

วิธีการท างาน (Method) 

ทกัษะการท างาน 

เปลีย่นถุงมอืหลายคู ่

การป้องกนัและควบคุม 

การแพร่กระจายเชือ้โรค 

สภาพแวดลอ้ม (Environment) 

จุดวางมากเกนิไป 

การใช้ถงุมือยาง 

ส้ินเปลือง 
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          ก.       ข. 

 

ภาพท่ี 3 พลาสเตอรท์ีใ่ชใ้นแผนก 
ก. พลาสเตอรท์ีถู่กฉีกแบง่ดว้ยขนาดต่างๆ ข.พลาสเตอรท์ีม่ขีอบทีฉ่ีกขาด 

 
 ค. วธิกีารท างาน (Method) เนื่องจากการท างานในสถานการณ์เร่งรบีและมผีูป้่วยจ านวนมาก ดงันัน้บุคลา

การทางการแพทย์-พยาบาล จงึต้องเตรยีมพลาสเตอร์ให้เพยีงพอกบัผู้ป่วยจนท าให้บางครัง้เตรยีมไว้มากเกนิความ
จ าเป็น จงึท าใหต้อ้งทิง้พลาสเตอรน์ัน้ไป ท าใหเ้กดิความสิน้เปลอืงได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4 แผนภาพผงัและเหตุของการใชพ้ลาสเตอรส์ิน้เปลอืง 
 
4. ขัน้ตอนการปรบัปรุง (Improve Phase) 
 ขัน้ตอนน้ีจะเป็นการน าสาเหตุของปญัหา น ามาหาแนวทางการแกไ้ขปรบัปรุงเพื่อใหเ้กดิการพฒันาต่อไป 
 4.1 การปรบัปรุงการใชถุ้งมอืยางเปลอืง 
  4.1.1 บุคลากรในแผนกอุบตัเิหตุ-ฉุกเฉิน 
 1) ควรสรา้งจติส านึกในการท างานใหแ้ก่บุคลากรเช่น จดัท าป้ายเตอืนใจหรอืค าขวญัเตอืนใจ
เพื่อใหเ้มื่อเกดิความรูส้กึหรอืตระหนกัถงึคุณค่าของสิง่ของและทีส่ าคญัหวัหน้าหน่วยงานควรมกีารก ากบันิเทศตดิตาม
อยู่เสมอ 
 
 

บุคลากร (Man) 

บุคลากรพร่องความรู ้
และทกัษะ 

บุคลากรไมค่ านึงถงึ 
ความสิน้เปลอืง 

วิธีการท างาน (Method) 

ขาดมาตรฐานการใชพ้ลาสเตอร ์
มกีารท างานทีเ่ร่งรบี 

วสัด ุ(Material) 

จุดวางมากเกนิไป 

การใช้พลาสเตอร ์

ส้ินเปลือง 

เตรยีมพลาสเตอรเ์กนิความจ าเป็น 
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 4.1.2 วธิกีารท างาน 
 1) จดัท ากล่องอะครลีคิหรอืบลอ็กเพื่อจดัเกบ็ถุงมอื กล่องจะมลีกัษณะสีเ่หลีย่มใส เพื่อให้
สามารถมองเหน็ภายในของกล่องถุงมอื เพื่อคงจุดวางถุงมอืใหอ้ยู่จุดเดมิเมื่อเปลีย่นถุงมอืกล่องใหม่ การเปลีย่นถุงมอื
สามารถถอดเปลีย่นไดง้่าย สะดวกและสามารถยดึกล่องใหอ้ยู่ทีเ่ดมิเพื่อจดัใหจุ้ดวางถุงมอือยู่ในบรเิวณทีส่ะดวกในการ
ใชง้านไม่เคลื่อนยา้ยไปยงับรเิวณอื่น 
 2) จดัท าป้ายมาตรฐานการใชถุ้งมอืยาง เพื่อสือ่สารใหบุ้คลากรทางการแพทย-์พยาบาลทราบ
ว่าควรใชถุ้งมอืยางในกจิกรรมใดบา้ง และไม่ควรใชก้บักจิกรรมใด 
 4.1.3 สาเหตุทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้ม (จุดวาง) ผูว้จิยัไดร้่วมกบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งก าหนดจุดวางใหม่
จากเดมิ 8 จุด โดยแบ่งออกตามพืน้ที ่ไดแ้ก่ พืน้ทีช่่วยฟ้ืนคนืชพี 4 จุด พืน้ทีท่ าแผลและผ่าตดั 3 จุด และพืน้ทีส่งัเกต
อาการ (Observe) 1 จุด ซึ่งผู้วิจยัได้วเิคราะห์และระดมความคดิกบัผู้ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อลดจุดวางถุงมอืยาง โดยการ
ประยุกต์ใช้หลกัการ ECRS เนื่องจากเป็นเทคนิคที่ใช้ปรบัปรุงวิธีการท างานเพื่อลดความสูญเปล่าในการท างาน 
ประกอบด้วย 1. การก าจดัหรอืขจดัออก (Eliminate) คอืการขจดังานหรอืขัน้ตอนที่ท าให้เกดิความสูญเปล่า 2. การ
รวมเขา้ดว้ยกนั (Combine) คอื การรวมขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืการปฏบิตังิานทีค่ลา้ยกนัรวมเป็นขัน้ตอนเดยีวกนั 3. 
การจดัล าดบัใหม ่(Rearrange) คอื การน าขอ้มูลการวเิคราะหจ์ดัล าดบัขัน้ตอนระบบงานใหม่และ 4. การท าใหง้่ายขึน้ 
(Simplify) คอื การท าใหข้ ัน้ตอนและการท างานสะดวกขึน้ (โกศล ดศีลีธรรม, 2546) ซึง่หลงัจากด าเนินการสามารถลด
จุดวางถุงมอืเหลอืเพยีง 6 จุด ไดแ้ก่ พืน้ทีช่่วยฟ้ืนคนืชพี 4 จุด พืน้ทีท่ าแผลและผ่าตดั 1 จุด และพืน้ทีส่งัเกตอาการ 1 
จุด 
 4.2 การปรบัปรุงการใชพ้ลาสเตอรเ์ปลอืง 
 4.2.1 สาเหตุทีเ่กดิจากบุคลากรในแผนกอุบตัเิหตุ-ฉุกเฉิน 
 1) สาเหตุทีเ่กดิจากบุคลากร ควรสรา้งจติส านึกในการท างานใหแ้ก่บุคลากร เช่น จดัท าป้าย
เตอืนใจหรอืค าขวญัเตือนใจติดไว้ตรงรถเขน็ท าแผลหรอืโต๊ะงานและที่ส าคญัหวัหน้าหน่วยงานควรมกีารก ากบันิเทศ
ตดิตามอยู่เสมอ 
 4.2.2 สาเหตุทีเ่กดิจากขนาดมว้นพลาสเตอร ์
  เนื่องจากขนาดมว้นพลาสเตอรท์ีแ่ผนกอุบตัเิหตุ-ฉุกเฉิน มใีชแ้ค่ขนาดเดยีว คอืขนาด 4 นิ้ว 
เมื่อใชง้านตอ้งแบ่งพลาสเตอรอ์อกเป็นขนาดต่างๆเองตามความต้องการ ท าใหเ้กิดความยุ่งยาก ดงันัน้ ทางแผนกควร
เปลีย่นมาใชม้ว้นพลาสเตอรข์นาดใหม่ คอื ขนาด ½ นิ้ว และขนาด 1 นิ้ว ในการเปลีย่นมาใชม้ว้นพลาสเตอรข์นาดเลก็
เมื่อค านวณค่าใช้จ่าย พบว่า มว้นขนาดเลก็ 2 มว้นมรีาคาไม่แตกต่างกนัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัขนาดใหญ่ ดงันัน้การ
ปรบัเปลีย่นมว้นเป็นขนาดเลก็จะไม่ท าใหส้ิน้เปลอืงมากขึน้ 
 4.2.3สาเหตุทีเ่กดิจากวธิกีารท างาน 
 1)  ท าสื่อมาตรฐานกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใช้พลาสเตอร ์กจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใช ้
พลาสเตอร ์
  

 

 5. ขัน้ตอนการควบคุมและการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง (Control Phase) 
 5.1 สรา้งมาตรฐานการท างาน 
  5.1.1 มาตรฐานการใชถุ้งมอืยาง  
  1) กฎเกณฑใ์นการใชถุ้งมอืยาง    
  1.1) กจิกรรมทีต่อ้งสวมถุงมอืยาง เช่น ฉีดยา เจาะเลอืด การแทงเขม็เพื่อใหส้ารละลายทาง
หลอดเลอืดด า ท าแผลและผ่าตดัเลก็ การป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ เป็นตน้ 
  1.2) กจิกรรมไม่ควรสวมถุงมอืยาง เช่น ท าความสะอาด เชด็กระจก เกบ็ขยะทัว่ไป ลา้ง
หอ้งน ้า และลา้งจาน เป็นตน้ 
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  2) มาตรฐานการป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้แนะน าใหส้วมถุงมอืทลีะ 1 คู่ ก่อนเสมอ 
 5.1.2 มาตรฐานการใชพ้ลาสเตอร ์
  1) กจิกรรมการรกัษาพยาบาลทัว่ไปขนาดพลาสเตอรท์ี่ใช้มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัพลาสเตอร์ที่
ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 ขนาด ไดแ้ก่ 
  1.1) พลาสเตอรข์นาดกวา้ง ½ นิ้วยาว 3 นิ้วกจิกรรมการรกัษาพยาบาลทีใ่ชพ้ลาสเตอร์
ขนาด ½ นิ้ว ไดแ้ก่ การฉีดยา เจาะเลอืด และใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด า เป็นตน้ 
  1.2) พลาสเตอรข์นาด 1 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว กจิกรรมการรกัษาพยาบาลทีใ่ชพ้ลาสเตอรข์นาด 1
นิ้ว ไดแ้ก่ การใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด า เป็นตน้ 
 2) มาตรฐานการท าแผลผูว้จิยัไดแ้บ่งขนาดแผลออกเป็น 3 ขนาด ดงันี้ 
    2.1) แผลขนาดเลก็ใชพ้ลาสเตอรข์นาดกวา้ง ½ นิ้ว ยาว 5 นิ้ว เนื่องจากก๊อตมขีนาดกวา้ง 
2 นิ้ว และยาว 3 นิ้ว ตอ้งแปะพลาสเตอรใ์หห้่างจากก๊อตประมาณ 1 นิ้ว ดงันัน้จงึใชพ้ลาสเตอรย์าวทัง้หมด 5 นิ้วจงึจะ
พอดกีบัแผล 
    2.2) แผลขนาดกลางใชพ้ลาสเตอรข์นาดกวา้ง ½ นิ้ว ยาว 7นิ้ว เนื่องจากก๊อตมขีนาดกวา้ง 
3 นิ้ว และยาว 4 นิ้ว ตอ้งแปะพลาสเตอรใ์หห้่างจากก๊อตประมาณ ½ นิ้ว ดงันัน้จงึใชพ้ลาสเตอรย์าวทัง้หมด 7 นิ้วจงึจะ
พอดกีบัแผล 
    2.3) แผลขนาดใหญ่ใชพ้ลาสเตอรข์นาดกวา้ง 1 นิ้ว ยาว 9½ นิ้ว เนื่องจากก๊อตมขีนาด
กวา้ง 4 นิ้ว และยาว 5 ½ นิ้ว ตอ้งแปะพลาสเตอรใ์หห้่างจากก๊อตประมาณ 2 นิ้ว ดงันัน้จงึใชพ้ลาสเตอรย์าวทัง้หมด 9½ 
นิ้วจงึจะพอดกีบัแผล 
 

  
 

ภาพท่ี 5 การแบ่งมาตรฐานการท าแผลทัง้ 3 ชนิด 
 
 5.2 กราฟควบคมุจ านวนการใชว้สัดุในแต่ละเดอืน 
  ผู้วิจยัได้สร้างกราฟส าหรบัควบคุมปริมาณการใช้วสัดุสิ้นเปลืองโดยประยุกต์หลกัการของ
แผนภูมคิวบคุม (Control Chart) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมอืควบคุมคุณภาพ 7 ประการ เนื่องจากแผนภูมคิวบคุมเป็น
กราฟทีใ่ชเ้พื่อการควบคุมกระบวนการซึง่มลีกัษณะเป็นกราฟของสิง่ทีต่้องการควบคุมเขยีนเทยีบกบัเวลา ทัง้นี้เพื่อให้
ทราบว่าขณะทีก่ าลงัด าเนินการ ณ เวลาใดอยู่นัน้ เกดิปญัหาดา้นคุณภาพหรอืไม่ (สายชล สนิสมบรูณ์ทอง, 2554)  
 5.2.1 กราฟควบคุมจ านวนการใชถุ้งมอืยา ง เป็นกราฟควบคุมปรมิาณการใชถุ้งมอืยางในแต่ละ
เดอืน ซึง่จะเป็นความถีส่ะสมตัง้แต่เดอืนแรกจนถงึเดอืนสุดทา้ยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยตวัเลขความถี่สะสม
จะตอ้งไม่เกนิเป้าหมาย (Target) ทีก่ าหนดไว ้
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 5.2.2 กราฟควบคุมจ านวนการใชพ้ลาสเตอร ์ซึ่งจะเป็นความถี่สะสมตัง้แต่เดอืนแรกจนถงึเดอืน
สดุทา้ยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยตวัเลขความถีส่ะสมจะตอ้งไม่เกนิเป้าหมาย (Target) ทีก่ าหนดไว ้
 
 

 
 

 ก.          ข. 
 

ภาพ 6 แสดงกราฟควบคมุจ านวนการใชว้สัดุในแต่ละเดอืน 
ก. กราฟควบคมุจ านวนการใชถุ้งมอืยาง ข. กราฟควบคมุจ านวนการใชพ้ลาสเตอร ์

 
วิจารณ์และสรปุผล 
 1. การปรบัปรุงแกไ้ขการใชถุ้งมอืยางเปลอืง 
 1.1 สาเหตุที่เกดิจากบุคลกรปรบัปรุงแกไ้ขโดยจดัท าป้ายค าขวญัเตือนใจเพื่อใหบุ้คลากรตระหนักถึง
คุณค่าของทรพัยากร และทีส่ าคญัหวัหน้าหน่วยงานควรมกีารก ากบันิเทศตดิตามอยู่เสมอ 
 1.2 สาเหตุทีเ่กดิจากวธิกีารท างาน ปรบัปรุงแกไ้ขโดยการเสนอแนวทางการจดัท ากล่องอะครลีคิวางไว้
ตามจุดวางถุงมอืยาง ร่วมกบัป้ายมาตรฐานการใชถุ้งมอืยาง เพื่อใหบุ้คลกรทราบว่าควรใชถุ้งมอืยางในกจิกรรมใด และ
ไม่ควรใชถุ้งมอืยางในกจิกรรมใด สง่ผลท าใหเ้กดิการใชท้รพัยากรอย่างประหยดั 
 1.3 สาเหตุทีเ่กดิจากจุดวางอุปกรณ์ปรบัปรุงแกไ้ขโดยการลดจุดวางถุงมอืยางโดยใชห้ลกัการ ECRS ซึง่
จากเดมิแผนกอุบตัเิหตุ-ฉุกเฉินมจีุดวางถุงมอืยางแบ่งออกตามพืน้ทีต่่างๆ 3 พืน้ทีร่วมทัง้หมด 8 จุด ลดลง 2 จุด เหลอื 
6 จุด ซึง่มคีวามเพยีงพอต่อการใชง้าน สง่ผลท าใหเ้กดิการประหยดัมากขึน้ 
 
 2. การปรบัปรุงแกไ้ขการใชพ้ลาสเตอรเ์ปลอืง 
 2.1 สาเหตุที่เกดิจากบุคลากรทางการแพทย์-พยาบาลปรบัปรุงแก้ไขโดยจดัท าป้ายค าขวญัเตือนใจ
เพื่อใหบุ้คลากรทางการแพทย-์พยาบาลตระหนกัถงึคุณค่าของทรพัยากร และทีส่ าคญัหวัหน้าหน่วยงานควรมกีารก ากบั
นิเทศตดิตามอยู่เสมอ 
 2.2 สาเหตุทีเ่กดิจากวธิกีารท างาน ปรบัปรุงแกไ้ขโดยการท ามาตรฐานการท าแผลผูว้จิยัไดแ้บ่ง
ขนาดแผลออกเป็น 3 ขนาด ดงันี้ 
    2.1) แผลขนาดเลก็ใชพ้ลาสเตอรย์าวทัง้หมด 5 นิ้ว 
    2.2) แผลขนาดกลางใชพ้ลาสเตอรย์าวทัง้หมด 7 นิ้ว 
    2.3) แผลขนาดใหญ่ใชพ้ลาสเตอรย์าวทัง้หมด 9½ นิ้ว 
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 2.3 สาเหตุทีเ่กดิจากขนาดมว้นพลาสเตอรป์รบัปรุงแกไ้ขโดยการเสนอใหเ้ปลีย่นมาใชข้นาดมว้นใหม่ ซึง่
มคีวามสะดวกกว่าการใชข้นาดมว้นพลาสเตอรแ์บบเดมิ และไม่สง่ผลท าใหต้น้ทุนเพิม่ขึน้  
 แนวทางการลดค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองนี้ เป็นแนวทางที่จ ัดท าขึ้นเพื่อให้ทางแผนกอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน 
สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการลดค่าใชจ้่ายได ้
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. เนื่องจากแนวทางการลดค่าใช้จ่ายทีส่รา้งขึน้ ยงัไม่ได้มกีารน าลงไปทดลองใชจ้รงิ เพราะดว้ยระยะเวลาที่
จ ากดั จงึควรด าเนินการต่อตามแนวทางทีไ่ดเ้สนอ เพื่อจะไดเ้ป็นประโยชน์กบัทางโรงพยาบาลในการลดค่าใชจ้่ายวสัดุ
สิน้เปลอืง 
 2. ผูบ้รหิารควรใหค้วามส าคญัในการนิเทศตดิตามบุคลากรทางการแพทย์-พยาบาล อย่างต่อเนื่อง และแกไ้ข
ปญัหาทีเ่กดิขึน้ ปรบัปรุงการปฏบิตังิานของบุคลากรใหต้รงตามเป้าหมาย สง่ผลใหเ้กดิการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า 
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มหาวทิยาลยั. วทิยานิพนธ,์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพมหานคร;  

7.   บรรหาญ ลลิา, อดศิกัดิน์าวเหนียว, วษิณุ บุญรอด, อานนท ์เลศิวงษ์ไพศาล, กฤษณา แก่นบุบผาและศริมิาศ ภู
พาน. 2554. การลดปญัหารอยบุบของฝาครอบด้านบนในกระบวนการประกอบฮาร์ดดิสก์ด้วยวิธี DMAIC. 
มหาวทิยาลยับรูพา, ชลบุร;ี  
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การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่อการมีสุขภาวะของชุมชน : การพฒันารปูแบบ 
การส่ือข่าวสารสขุภาพชมุชน 
Participation of the Parties to the Community health : Development of the 
Community Health Media 
 

พรรณวรดา  สุวนั1* สุรยิะ  สปีา1 สุภาวด ี เวนิชุม1 และ กรแกว้  นาถ ้าพลอย1 

Panwarada  Suwan1*, Suriya  Sipa1, Supawadee  Woenchum3 and Kornkaew  Nathumploy1 
 

บทคดัย่อ 
 

รายงานการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ของภาคีเครือข่ายต่อการมีสุขภาวะของชุมชน 
เรื่อง การพฒันารูปแบบการสื่อข่าวสารสุขภาพชุมชนครัง้นี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันารูปแบบการให้ความรู ้
และสือ่ขา่วสารสขุภาพชุมชนแบบมสีว่นร่วมของภาคเีครอืขา่ย 2)  เปรยีบเทยีบความรูเ้รื่องโรคและการดูแลตนเองของ
ผูส้ือ่ขา่วสารดา้นสขุภาพก่อนและหลงัการใชร้ปูแบบใหค้วามรูแ้ละสือ่ขา่วสารสุขภาพชุมชน 3) เปรยีบเทยีบความรูเ้รื่อง
โรคและการดูแลตนเองของผูป้่วยโรคเรือ้รงัทีส่มาชกิในครอบครวัเป็นผู้สื่อข่าวสารสุขภาพชุมชนและผู้ป่วยโรคเรื้อรงั
ทัว่ไป และ 4) ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ที่บ้านววัข้อง ต าบลบ้านเลื่อม อ าเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี  
กลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการคดัเลอืกแบบเจาะจง 3 กลุ่ม คอื 1) เยาวชนในชุมชนทีม่อีายุระหว่าง 12-15 ปี ทีม่สีมาชกิ 
ในครอบครวัเจบ็ป่วยด้วยโรคเรื้อรงั จ านวน 15 คน  2) สมาชกิในครอบครวัของกลุ่ม 1 ที่เจบ็ป่วยด้วยโรคเรื้อรงั 
จ านวน 15 คน  และ 3) สมาชกิในชุมชนทัว่ไปทีเ่จบ็ปว่ยดว้ยโรคเรือ้รงั จ านวน 15 คน  สรุปผลการวจิยัดงันี้   
รปูแบบการพฒันาการสือ่ขา่วสารสขุภาพในชุมชนแบบมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ย มขี ัน้ตอนการพฒันา ดงันี้ ข ัน้
วางแผน ก) ศกึษาบรบิทของชุมชนเกีย่วกบัการรบัขอ้มลูความรู ้ขา่วสารดา้นสขุภาพ ข) ก าหนดภาคเีครอืขา่ยทีม่สีว่น
ไดส้ว่นเสยีกบัภาวะสขุภาพข 

1) องชุมชนและบทบาทหน้าที ่ ค) ภาคเีครอืขา่ยวางแผนขัน้ตอนการด าเนินโครงการสื่อข่าวสารดา้นสุขภาพ
ในชุมชนโดยผ่านโครงการ ผสส.รุ่นเยาว์ ขัน้ด าเนินการ  โดย ผสส.รุ่นเยาว์ด าเนินการสื่อความรู้และข่าวสารด้าน
สขุภาพผ่านหอกระจายขา่วของชุมชนตามแผนการด าเนินงาน  3) ขัน้สรุปและประเมนิผล  

2) ค่าเฉลีย่คะแนนความรูเ้รื่องโรคและการดแูลตนเองหลงัการใหค้วามรูข้า่วสารดา้นสขุภาพผ่านโครงการ 
ผสส.รุ่นเยาว ์สงูกว่าก่อนการด าเนินโครงการ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

3) ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรงัที่มีสมาชิกในครอบครวัท าหน้าที่เป็น  
ผสส.รุ่นเยาวส์งูกว่าผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัทีไ่ม่มสีมาชกิในครอบครวัท าหน้าที ่ผสส.รุ่นเยาวอ์ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 

4) ค่าคะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินโครงการเท่ากบั 4.67  สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 1.89   
 

ค าส าคญั : ภาคเีครอืขา่ย สขุภาพชมุชน การสือ่ขา่วสารสขุภาพชมุชน การวจิยัแบบมสีว่นร่วม  
  

                                                 
1  คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชธานี  วทิยาเขตอุดรธานี  จงัหวดัอุดรธานี  41000 

1 Nursing Faculty, Ratchathani  University, Udonthani campus  Udonthani, Udonthani Province 41000 
* Corresponding author e-mail : Panwarada@gmail.com 
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Abstract 
The report of participatory action research (PAR) is project of the parties to the community health: 

Development of the community health media. The purpose of this project were to 1) Development pattern  
of community health education and news media, participatory network associates. 2) Comparative 

knowledge about the disease and health care of reporters substance before and after using community 
health education and news media, participatory network associates pattern. 3) Comparative knowledge  
of disease and self- care between chronic disease patient in a reporters substance’s family  and general 
chronic disease patient  after using community health education and news media, participatory network 
associates pattern and 4) Satisfaction of the participant at  Nguakong  village, Banluem district, Udonthani  
province. 3 group of the sample were selected by purposive sampling technique were 1) 15 youth in  
the community between the ages of 12-15 years who have a family member with chronic illness. 2) 15 family 
members of the first group with chronic illness and 3) 15 community members with chronic illnesses  
the result of operation showed. 

1) Pattern of community health media, participatory network associates have the process  
of developing the planning stage were I) Study of communities context about health knowledge information.    
II) Define the network associates community health and the role of polite partnership network and III) Health 
information planning stage of project through the YouthPorSorSor club.  The implementation stage was 
knowledge and health information through community-based broadcast tower  by  YouthPorSorSor   
and    The summary and evaluation stage 

2) The mean score of knowledge about the disease and health care after using  the YouthPorSorSor 
project higher than before Statistically significant at the 0.05 

3) The mean score of knowledge about the disease and health care of the chronic disease patient  
in a reporters substance’s family  higher than general chronic disease patient  after using the 
YouthPorSorSor  project  Statistically significant at the 0.05 

4) The average satisfaction of the participant with the project is 4.67 ( X = 4.67) standard deviation 
1.89 (SD=1.89) 

 

Key words : Association  network, Communities health media, Community health, Participatory action 
research 
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บทน า 
สุขภาพชุมชนเป็นสถานะที่แสดงปญัหาสุขภาพ  ความต้องการด้านสุขภาพ  เหตุปจัจัยที่กระทบสุขภาพ 

และผลลพัธจ์ากกระบวนการดแูลสขุภาพชุมชน[1] ซึง่กระบวนการในการดูแลสุขภาพชุมชนเป็นการท างานร่วมกนัของ
ทุกภาคสว่นในการคน้หา  เขา้ใจปญัหาและความตอ้งการดา้นสขุภาพ  คน้หาทุนทางสงัคมและแนวทางการด าเนินการ
เพื่อดแูล แกไ้ขปญัหาสขุภาพเพื่อใหเ้กดิสขุภาวะในชุมชน 

องค์กรภาคหีลกัในพื้นที่ที่ต้องรบัผดิชอบในการจดักระบวนการดูแลสุขภาพชุมชน ได้แก่ ประชาชน องค์กร
ชุมชน กลุ่ม เครอืขา่ย องคก์รการปกครองสว่นทอ้งถิน่และหน่วยงานบรกิารสุขภาพในชุมชน [1] ซึง่บทบาทหน้าทีข่อง
กลุ่ม และองค์กรเหล่านี้มีความเหลื่อมล ้าและเชื่อมต่อกันเป็นช่วงชัน้ โดยเอาภารกิจของตนเองน าตามกิจกรรม  
และการบรกิารนัน้ ๆ เพื่อใหภ้ารกจิของตนบรรลุผลดทีีส่ดุ ซึง่สว่นใหญ่จะมจีะมหีน่วยบรกิารสุขภาพเป็นผูน้ าในการท า
กิจกรรมเพื่อสุขภาพในชุมชน ส่วนองค์กรร่วมพัฒนาสุขภาพในชุมชนคือองค์กรหรือหน่วยงานและผู้ที่มีความรู้
ความสามารถทีเ่ขา้มาร่วมท างานกบัองคก์รภาคหีลกั ในการเสรมิสร้างสุขภาพในชุมชนโดยร่วมปฏบิตักิารกบัองคก์ร 
ในพืน้ทีจ่นสามารถขบัเคลื่อนเป็นเครอืขา่ยการเรยีนรู ้เพื่อร่วมสรา้งชุมชนแห่งสุขภาวะ และสถาบนัการศกึษาไดถู้กจดั
ใหเ้ป็นองค์กรร่วมหรอืเป็นภาคเีครอืข่ายสนับสนุนที่ส าคญัที่ถูกกล่าวถงึในเรื่องการเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละใหค้วามรูแ้ ก่
บุคคลเพื่อใหแ้ต่ละคนมคีวามรู ้ความสามารถในการด าเนินชวีติ ในการนี้สถาบนัการศกึษาทีม่กีารจดัการเรยีนการสอน
วิชาการทางด้านสุขภาพจึงเป็นองค์กรร่วมในการด าเนินงานโครงการด้านการสร้างเสริมและสร้างความตระหนัก 
ต่อปญัหาดา้นสุขภาพในชุมชน ซึง่การสรา้งความตระหนักต่อปญัหาดา้นสุขภาพและการดูแลตนเองเพื่อใหป้ระชาชน 
ม ี สขุภาวะทีด่นีัน้ ถอืนโยบายในระดบัชาตทิีร่ฐับาลทุกยุคทุกสมยัใหค้วามส าคญั แนวคดิระบบสุขภาพภาคประชาชน
ถูกน ามาเป็นกลยุทธใ์นการการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพของชุมชนและองคก์รภาคเีครอืข่ายในการด าเนินกระบวนการ
ดูแลสุขภาพชุมชน [2] และระบบการสื่อสารสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทศัน์ หนังสอืพมิพ ์นิตยสาร วทิยุ การรณรงค์
ผ่านอาสาสมคัรสาธารณสขุกเ็ป็นเครื่องมอืในการสง่เสรมิสขุภาพในชุมชนดว้ยเช่นกนั [3] 

ระบบการสือ่สารดา้นสขุภาพมหีลากหลายช่องทางทัง้ดา้นสื่อโทรทศัน์ หนังสอืพมิพ ์นิตยสาร วทิยุ การรณรงค ์
ผ่านอาสาสมคัรสาธารณสขุ ซึง่สือ่ต่าง ๆ ทีก่ล่าวมาหลายอย่างกม็อีทิธพิลต่อผูร้บัสารทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ อกีทัง้
ในทุกช่องทางการสือ่ขา่วสารสขุภาพมขีอ้จ ากดัต่อการเรยีนรูแ้ตกต่างกนัไปในแต่ละสื่อ  เช่น สื่อโทรทศัน์ส่วนใหญ่เป็น
รายการที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพโดยรวมมากกว่ามุ่งให้ความรู้เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได ้
ไม่ครอบคลุมและกระตุ้นผูร้บัสารใหม้คีวามสนใจได้ในระยะสัน้ไม่ต่อเนื่อง และอตัราการดูโทรทศัน์ของคนไทยในกลุ่ม
รายการสารคดแีละความรู้คิดเป็นแค่ร้อยละ 0.90 [4] ซึ่งรายการด้านความรู้และสารคดีถือเป็นรายการโทรทศัน์ 
ทีม่สีดัส่วนคนดูน้อยทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัรายการบนัเทงิอื่น ๆ ส่วนวธิกีารรณรงคด์า้นสุขภาพกเ็ป็นวธิทีีก่ระตุ้นผูร้บัสาร 
ไดใ้นระยะสัน้ ๆ และมคี่าใช้จ่ายสงูส่วนการสื่อสารผ่านช่องทางอาสาสมคัรสาธารณสุขและทางหอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านพบว่า ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ถูกส่งผ่านมาหาผู้ร ับสารจะเป็นข่าวสารแจ้งให้ทราบหรือการไปรับบริการ ต่าง ๆ  
ในสถานบรกิารดา้นสขุภาพในชุมชน [3]  

จากขอ้มลูการสือ่สารดา้นสขุภาพทีก่ล่าวมานัน้ การจะใหป้ระชาชนหรอืผูร้บัสารเรยีนรูแ้ละตระหนักถงึการดูแล
สขุภาพตนเองและถ่ายทอดใหผู้อ้ื่นจนเกดิความยัง่ยนืผ่านระบบการสือ่สารสขุภาพแบบใดแบบหนึ่งนัน้จงึเป็นเรื่องยาก  
ดว้ยเหตุนี้การคน้หาแนวทางและพฒันารูปแบบการสื่อข่าวสารดา้นสุขภาพเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลจงึ
ยงัคงเป็นสิง่จ าเป็นต่อการสรา้งสุขภาพของคนในชุมชนใหม้คีวามยัง่ยนื ในการสื่อสารหรอืถ่ายทอดความรูใ้หป้ระสบ
ความส าเรจ็ มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลนัน้คนสื่อข่าวสารต้องรูข้อ้มูล รูส้ถานการณ์ในชุมชน  เขา้ถงึความต้องการ
และวิถีชีวติแล้วน ามาดดัแปลงเป็นวิธกีารในการถ่ายทอดความรู้ เข้าใจพื้นฐานของผู้ร ับการถ่ายทอดหรอืผู้รบัสาร  
มคีวามพรอ้มในเรื่องความรู ้ เน้ือหาวชิาการ เขา้ใจวตัถุประสงคใ์นการถ่ายทอดความรู ้เน้นเขา้หาผูป้่วย ญาต ิผูดู้แล
ได้ ดงันัน้ตวับุคคลที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ สู่บุคคลอื่นจงึมคีวามส าคญั หากเป็นบุคคลที่ก่อให้เกิดการ
สื่อสารแบบสองทางสามารถติดต่อกบัผู้รบัสารได้โดยตรงและใกล้ชิด  อยู่ในความสนใจของผู้รบัสาร จะก่อให้การ   
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[4] สื่อสารนัน้ ๆ มปีระสทิธภิาพมากขึ้น ดงันัน้ ในการพฒันาระบบการสื่อสารด้านสุขภาพให้เกดิความยัง่ยนืนัน้   
การพฒันาทรพัยากรบุคคลใหส้ามารถพึง่ตนเองไดน้ัน้ กลไกส าคญัจงึไม่พน้เรื่องของการหาแนวทางพฒันาคนในชุมชน
ให้มคีวามเขม้แขง็ มศีกัยภาพ  และมคีวามพร้อมในการสร้างภูมคิุ้มกนัด้านสุขภาพทีด่ใีห้แก่ชุมชนของตน ซึ่งคนที่
ส าคญัในการพฒันาระบบสุขภาพของชุมชนนัน้ไม่ไดห้มายถงึผูท้ีท่ างานดา้นสุขภาพ หรอืบุคลากรทางการแพทย์หรอื
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้นเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ เยาวชนซึง่เป็นผูท้ีจ่ะเตบิโตขึน้เป็นก าลงัส าคญัของชุมชน
ในอนาคตกเ็ป็นสว่นส าคญัอย่างยิง่ทีจ่ะเขา้มามบีทบาทหน้าทีใ่นการสร้างระบบดแูลสขุภาพใหแ้ก่ชุมชนไดอ้ย่างยัง่ยนื     

ดงันัน้การพฒันาสื่อและสารดว้ยกระบวนการมสี่วนร่วมตามกรอบแนวคดิระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการ
เขา้ถงึวฒันธรรม ประเพณี ค่านิยมของชุมชน เชื่อมัน่ในศกัยภาพของคนในชุมชนและภาคเีครอืขา่ยหรอืผูม้สีว่นไดส้่วน
เสยี (Steak Holder)ในดา้นสุขภาพของคนในชุมชนโดยการสรา้งเสรมิและพฒันากระบวนการดา้นการสื่อสารสุขภาพ
ใหก้บัคนในชุมชนดว้ยตวัเองและขบัเคลื่อนไดด้ว้ยฐานของความรูท้ีเ่กดิจากการเรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วมมากกว่าการใหส้ขุ
ศึกษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพียงฝ่ายเดียวจึงน่าจะเป็นวิธีการที่ท าให้เกิดการเรียนรู้  สร้างความตระหนัก 
และต่อเนื่องจากรุ่นสูรุ่่นจนน าไปสูก่ารพฒันายัง่ยนืได ้ 
 

วตัถปุระสงค ์
 

1. เพื่อพฒันารปูแบบการใหค้วามรูแ้ละสือ่ขา่วสารสขุภาพภายในชมุชนแบบมสีว่นร่วมของภาคเีครอืขา่ย   
2. เปรยีบเทยีบความรูเ้รื่องโรคและการดแูลตนเองของผูส้ือ่ขา่วสารดา้นสขุภาพ (ผสส.รุ่นเยาว)์ ก่อนและหลงั

การใชร้ปูแบบใหค้วามรูแ้ละสือ่ขา่วสารสุขภาพภายในชมุชนแบบมสีว่นร่วมของภาคเีครอืขา่ย   
3. เปรยีบเทยีบความรูเ้รื่องโรคและการดแูลตนเองของผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัทีส่ามาชกิในครอบครวัเป็นผูส้ ือ่ขา่วสาร

สขุภาพชมุชนและผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัทัว่ไป 
 

แนวคิด ทฤษฎี  กรอบแนวคิดการวิจยัและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

การสือ่สารสขุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถช่วยยกระดบัความตระหนกัต่อการมพีฤตกิรรมเสีย่งเปลีย่นทศันคติ
และเกดิแรงจงูใจทีจ่ะมพีฤตกิรรมสุขภาพทางบวกได ้การสื่อสารสุขภาพทีม่ปีระสทิธภิาพประกอบดว้ย ความสามารถ 
ในการเขา้ถงึเนื้อหาดา้นสุขภาพ (Availability) ของกลุ่มเป้าหมาย ความต่อเน่ืองและการทวนซ ้า (Repetition) เพื่อส่ง
ต่อสู่คนกลุ่มใหม่ รุ่นใหม่ในประเดน็สุขภาพที่ต้องการให้เกดิความยัง่ยนืถาวร ความถูกต้อง(Accuracy) และความ
น่าเชื่อถอื (Reliability) ของขอ้มลูซึง่ตอ้งมาจากแหล่งทีเ่ชื่อถอืได ้(Evidence base) และไดร้บัการตรวจสอบ สอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์จรงิ [5] ผู้ส่งสารต้องมคีวามหลากหลาย  สอดคล้องกบัเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารหรอืเป็นผู้ที่ผู้รบัสาร  
มคีวามชื่นชอบ  ได้รบัการสนับสนุนทัง้ทางวตัถุดิบและงบประมาณในการด าเนินการ  เนื้อหาส าหรบัน าเสนอต้อง
ปรบัแต่งใหเ้หมาะสมกบัผู้รบัสาร ในขณะทีต่วัผูส้่งสารเองต้องเขา้ใจในความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  เน้ือหาต้อง
เป็นเรื่องใกล้ตวั ประเดน็ต่าง ๆ ต้องไม่ยดืเยื้อ  ไม่เป็นวชิาการมากเกนิไป และการสื่อสารแบบปากต่อปากหรอืใช้
ทรพัยากรในชุมชน จะมคีวามเหมาะสมกบัการเผยแพร่ความรู้ในระดบัชุมชนโดนเฉพาะถ้าหากผู้ส่งสารเป็นที่รู้จกั 
และเป็นทีส่นใจของชุมชนหรอืกลุ่มเป้าหมาย [3,12]  อกีทัง้กระบวนการวจิยัแบบมสี่วนร่วม (PAR) เป็นการผสมผสาน
การค้นหาความจริงด้วยปฏิบัติการเชิงวิจัย ซึ่งหมายถึงการท ากิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(Steak Holder Participatory) ในทุกขัน้ตอนของการพฒันา โดยมกีารแลกเปลีย่นความเหน็ของภาคเีครอืข่ายทัง้หมด
และผูว้จิยั เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้สรุปต่าง ๆ เพื่อน าไปปฏบิตัติามแผนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการแกไ้ขปญัหาไดถู้กต้อง
ตามความต้องการจะน ามาสู่การจดัการปญัหาด้านสุขภาพในชุมชนได้ [6,11]  ดงันัน้  การศึกษาวิจยัในครัง้นี้จึง
ออกแบบการศึกษาตามกรอบแนวคิดการสื่อสารด้านสุขภาพในชุมชน (Community Health Communication)  
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โดยการมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี (Steak Holder Participatory) และภาคเีครอืข่ายดา้นสุขภาพในชุมชนตาม
กรอบแนวคดิระบบสขุภาพภาคประชาชน มรีายละเอยีดกรอบแนวคดิการวจิยัน าเสนอดงัภาพที ่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
  
 

ผสส.รุ่นเยาวท์ีม่าจาก
ครอบครวัทีม่สีมาชกิใน
ครอบครวัเจบ็ปว่ยดว้ย
โรคเรือ้รงั 

ผสส.รุ่นเยาว ์
ภาคเีครอืขา่ยและผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีในดา้นสขุภาพของชมุชน 
ประกอบดว้ย 

- เยาวชนในชมุชน 

- นกัศกึษาฝึกงานในวชิา
ปฏบิตักิารพยาบาลชมุชน 

- โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ต าบล 

- องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

ระดมความคดิของ 
ผสส.และภาคเีครอืขา่ย
เพื่อก าหนดแนว
ทางการปฏบิตังิาน และ
วธิกีารในการหาขอ้มลู 
ตรวจสอบขอ้มลู และ 
ตารางการออกอากาศ 

-   หน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบของ ผสส. รุ่น
เยาว ์แยกเป็นรายคน  
-  หน้าทีข่องภาคี
เครอืขา่ยในการเป็น
ผูส้นบัสนุน ผสส.รุ่นเยาว ์
 

ผสส.ทีม่คีวามพรอ้ม 

ภาคเีครอืขา่ยให้
สนบัสนุนตามบทบาท
หน้าที ่
 

ผสส.ปฏบิตังิาน 

ความรูข้องผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัทีส่มาชกิ
ในครอบครวัเป็น ผสส.รุ่นเยาว ์

ความรูข้องผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัทีส่มาชกิ
ในครอบครวัไม่เป็น  ผสส.รุ่นเยาว ์

 

ความรูเ้รื่องโรคและการปฏบิตัติวั 

ของ ผสส.รุ่นเยาว ์
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โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ของภาคีเครือข่ายต่อการมีสุขภาวะของชุมชน  
เรื่อง การพฒันารปูแบบการสื่อข่าวสารสุขภาพชุมชนครัง้นี้  ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั
ในมนุษยข์องมหาวทิยาลยัราชธานี โดยมกีารศกึษาร่วมกบัการจดัการเรยีนการสอนในวชิาปฏบิตักิารพยาบาลอนามยั
ชุมชนตามหลกัสตูรพยาบาล ศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัราชธานีปี พ.ศ. 2551 ปีการศกึษา 2555  ซึง่มกีารด าเนิน
โครงการเป็นเวลา 8 เดอืน คือ เดือนมนีาคม – เดือนตุลาคม 2555  เป็นขัน้ตอนตามแนวคดิระบบสุขภาพภาค
ประชาชน ดงัต่อไปนี้ 

ขัน้เตรียมการ  มีการด าเนินงานดงัน้ี 
1. ผู้วิจ ัย เตรียมผู้ร ับผิดชอบโครงการคือ  นักศึกษาฝึกงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 

และ อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น จ านวน 2 คนโดยผูว้จิยัเป็นผูน้ิเทศการด าเนินโครงการ 
2. เตรยีมชุมชน  ผูร้บัผดิชอบโครงการประชุมร่วมกบัโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลและผู้น าชุมชนชีแ้จง

เรื่องการฝึกปฏบิตัิงานในวิชาปฏบิตัิการพยาบาลอนามยัชุมชน ซึ่งผู้วิจยัมแีนวปฏบิตัิ ในการนิเทศเพื่อการส่งเสริม
สขุภาพชุมชนตามกรอบแนวคดิระบบสขุภาพภาคประชาชนเป็นแนวคดิหลกัและชีแ้จงวตัถุประสงคข์องโครงการพรอ้ม
ทงัคดัเลอืกภาคเีครอืขา่ยหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัภาวะสขุภาพของชุมชนทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินโครงการ  
และไดก้ลุ่มภาคเีครอืขา่ย ซึง่ประกอบดว้ย  คนในชุมชน  องคก์รบรหิารส่วนต าบล  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล
และกลุ่มนกัศกึษาพยาบาล ในฐานะทีใ่ชชุ้มชนเป็นแหล่งฝึกปฏบิตัวิชิาการพยาบาลอนามยัชุมชน 

3. กลุ่มภาคเีครอืขา่ยประชุมแบ่งบทบาทและหน้าทีใ่นการสนบัสนุนการด าเนินโครงการ 
4. กลุ่มภาคเีครอืข่ายประเมนิชุมชน  ค้นหา วเิคราะหป์ญัหาและความต้องการการแกป้ญัหาในชุมชนโดยใช้

กระบวนการ AIC    
5. กลุ่มภาคเีครอืขา่ยทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการสรา้งความตระหนักต่อปญัหาดา้น

สขุภาพในชุมชน ซึง่พบว่า  การสือ่ขา่วสารดา้นสขุภาพเป็นวธิกีารทีด่วีธิหีนึ่งทีถู่กน ามาใชเ้ป็นกลยุทธใ์นการสรา้งความ
ตระหนกัใหก้บัประชาชน 

6. กลุ่มภาคเีครอืขา่ยทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัเกีย่วกบัการสือ่สารดา้นสขุภาพในชุมชน 
7. กลุ่มภาคเีครอืข่ายพฒันารูปแบบการสื่อข่าวสารสุขภาพในชุมชนโดยปฏบิตักิารภายใต้ชื่อโครงการ ผสส. 

รุ่นเยาว ์สือ่ขา่วสารสขุภาพ 
 

ขัน้ด าเนินการ  มีการด าเนินการ  ดงัต่อไปน้ี 
1. กลุ่มภาคเีครอืขา่ย  ประชมุคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง  โดยกลุ่มตวัอย่างของโครงการ ผสส.รุ่นเยาว ์สือ่ขา่วสาร

สขุภาพ ไดจ้ากการคดัเลอืกแบบเจาะจง  3  กลุ่ม คอื  
ก. เยาวชนในชมุชนอายุระหว่าง 12-15 ปี ทีม่สีมาชกิในครอบครวัเจบ็ปว่ยดว้ยโรคเรือ้รงั จ านวน 15 คน

เพื่อน ามาฝึกเป็น ผสส.รุ่นเยาว ์
ข. สมาชกิในครอบครวัของ ผสส. รุ่นเยาวท์ีเ่จบ็ปว่ยดว้ยโรคเรือ้รงั จ านวน 15 คน 
ค. สมาชกิในชุมชนทัว่ไปทีไ่มม่สีมาชกิในครอบครวัท าหน้าทีเ่ป็น ผสส. รุ่นเยาว ์ทีเ่จบ็ปว่ยดว้ยโรคเรือ้รงั  

จ านวน 15 คน   
2. กลุ่มภาคเีครือข่ายชี้แจงวตัถุประสงค์การด าเนินโครงการ และระยะเวลาในการด าเนินโครงการแก่กลุ่ม

ตวัอย่าง 
3. กลุ่มภาคเีครอืขา่ยเตรยีม เยาวชนเพื่อท าหน้าทีเ่ป็น ผสส.รุ่นเยาว์ ตามขัน้ตอนในรูปภาพที ่2  โดยแยกงาน

ตามบทบาทหน้าทีข่องตวัเอง คอื นักศกึษาพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลท าหน้าทีด่า้นเตรยีมขอ้มูล 
เตรียม ผสส. และวิธีการน าเสนอ  องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ท าหน้าที่สนับสนุนอุปกรณ์การสื่อสาร  เครื่องมือ  
งบประมาณ  อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้นทีร่บัผดิชอบโครงการท าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธโ์ครงการ    
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4. ผสส.รุ่นเยาวอ์อกอากาศความรู ้ ขา่วสารดา้นสขุภาพตามสครปิทีผ่่านการตรวจเน้ือหาและวธิกีารน าเสนอ
แลว้ตามตารางการออกอากาศ 

 

 ขัน้ประเมินผลโครงการ   โครงการ ผสส.รุ่นเยาว์ เ ป็นโครงการที่มีการด าเนินงานแบบ PAR   
การประเมนิผลจงึมกีารประเมนิทัง้ผลลพัธ์เชงิปรมิาณและความพงึพอใจจากการด าเนินโครงการ ซึ่ง มกีารประเมิน
ดงัต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจยัประเมินผลการด าเนินโครงการ ประกอบด้วยประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีกบั
โครงการทัง้หมด จ านวน 57 คน ประกอบดว้ย ผูร้บัผดิชอบโครงการ 3 คน  ผูน้ าชุมชน 5 คน เจา้หน้าทีจ่าก รพ.สต.   
2 คน เจา้หน้าทีจ่ากองคก์รบรหิารสว่นทอ้งถิน่ 2 คน และกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 45 คน   

2. ประเมนิความรูเ้รื่องโรคและการปฏบิตัติวัของกลุ่มตวัอย่างดว้ยแบบประเมนิทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ใหค้รอบคลุม
เน้ือหาขอ้มลูทีอ่อกอากาศ โดยแบบประเมนิแบ่งเป็น 3  ฉบบั คอื 1) ขอ้ความรูเ้รื่องโรคและการปฏบิตัติวัโรคเบาหวาน  
จ านวน 25 ขอ้  (2) ความรู้เรื่องโรคและการปฏิบตัิตัวโรคความดนัโลหติสูง จ านวน 20  ขอ้ 3) ความรู้เรื่องโรค 
และการปฏบิตัติวัโรคหอบหดื จ านวน 15 ขอ้  โดยแบบประเมนิความรูเ้รื่องโรคและการปฏบิตัติวัไดร้บัการตรวจสอบ
เชงิเนื้อหาจากผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 3 ท่านแลว้น าไปทดลองใชก้บักลุ่มทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอย่างคอื เยาวชน
และผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัในบา้นบ่อสรา้ง  ต าบลบา้นเลื่อม  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอุดรธานี  จ านวนกลุ่มละ 15 คน แลว้น ามา
ค านวณหาค่าความเชื่อมัน่ของเครื่องมือโดยใช้สูตรสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Chronbach’ s alpha 
coefficient) มคี่าเท่ากบั 0.87 และ 0.85 แลว้น ามาเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจรงิ ค านวณค่าความเชื่อมัน่ของ
เครื่องมอืจากกลุ่มตวัอย่างจรงิ  มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .89  และ 0.87 ท าการวเิคราะหแ์จกแจงและน าเสนอขอ้มูล
ดว้ยสถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) น าเสนอขอ้มูลเชงิปรมิาณด้วยการวเิคราะห์ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความรูข้องกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนัดว้ยสถติ ิIndependent  t-Test 
 

ผลการศึกษา 
 

1. รปูแบบการส่ือข่าวสารสุขภาพชมุชนแบบมีส่วนรว่มของภาคีเครอืข่าย 
รูปแบบการสื่อข่าวสารสุขภาพในชุมชนที่พฒันาขึ้นในครัง้นี้เป็นการร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ในด้าน 

สขุภาวะของคนในชุมชน ซึง่ประกอบดว้ย เยาวชนในชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล  องคก์ารบรหิารส่วน
ทอ้งถิน่และนักศกึษาคณะพยาบาลศาสตรห์ลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ทีใ่ช้ชุมชนเป็นแหล่งฝึกในวชิาปฏบิตักิาร
พยาบาลอนามยัชุมชน ซึง่ทัง้หมดนี้เรยีกว่าภาคเีครอืข่ายต่อการมสีุขภาวะในชุมชน  เมื่อผูว้จิยัก าหนดภาคเีครอืข่าย 
ผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีต่อสุขภาวะของชุมชนทัง้หมดแล้ว ภาคเีครอืข่ายจงึได้ประชุมร่วมกนัหาวธิกีารสร้างสุขภาวะเกดิ
ขึ้นกับคนในชุมชนและพบว่า การสื่อข่าวสารและการให้ความรู้กับคนในชุมชน เป็นวิธีการที่ดีอีกวิธีหนึ่ ง  
กลุ่มภาคีเครือข่ายจงึได้พฒันารูปแบบการสื่อข่าวสารสุขภาพที่มปีระสทิธภิาพ ประสทิธิผลขึ้น สรุปผลของรูปแบบ  
การสือ่ขา่วสารสขุภาพชุมชนทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ ดงัรปูภาพที่ 2    

2. ความรูเ้รือ่งโรคและการดแูลตนเอง 
2.1 ความรูเ้รื่องโรคและการดแูลตนเองของ ผสส.รุ่นเยาว ์
การประเมนิความรู้เรื่องโรคและการปฏบิตัิตวัของผู้ป่วยของ ผสส.รุนเยาว์ซึง่แบ่งเป็นกลุ่มรบัผดิชอบเนื้อหา 

และโรคที่สมาชกิในครอบครวัตัวเองเจบ็ป่วยเพื่อการค้นคว้าและน าเสนอข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกบัโรคนัน้ ๆ ผลการ
ประเมนิพบว่าเยาวชนทัง้หมดมคีะแนนความรูเ้รื่องโรคและการปฏบิตัติวัหลงัการด าเนินโครงการสงูกว่าก่อนการด าเนิน
โครงการทุกกลุ่มโดยกลุ่ม ผสส.รุ่นเยาวท์ีดู่แลรบัผดิชอบการสื่อขอ้มูล ความรู ้ข่าวสารเรื่องโรคเบาหวานและการดูแล
ตนเองมคีะแนนเฉลี่ยเรื่องโรคเบาหวานสูงที่สุด เท่ากบั 22.28  ± 1.79 ผสส.รุ่นเยาว์ทีดู่แลรบัผดิชอบการสื่อขอ้มูล  
ความรู ้ข่าวสารเรื่องโรคความดนัโลหติสงูและการดูแลตนเองมคีะแนนเฉลีย่เรื่องโรคความดนัโลหติสงูสงูทีสุ่ด เท่ากบั  
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17.10± 1.14 และผสส.รุ่นเยาว์ที่ดูแลรบัผิดชอบการสื่อข้อมูล ความรู้ ข่าวสารเรื่องโรคหอบหดืและการดูแลตนเอง  
มคีะแนนเฉลีย่เรื่องโรคหอบหดืสงูทีส่ดุเท่ากบั 14.03± 0.58 รายละเอยีด ดงัตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1  คะแนนเฉลีย่ความรูเ้รื่องโรคและการปฏบิตัติวัของ ผสส.รุ่นเยาวก์่อนและหลงัการด าเนินโครงการ จ าแนก
เป็นรายกลุ่มตามความรบัผดิชอบดา้นเนื้อหาทีน่ าเสนอ 

คะแนนเฉล่ีย 
โรคเบาหวาน (N=7) 

โรคความดนัโลหิตสูง 
(N=5) 

โรคหอบหืด (N=3) 

 
ข้อมูลท่ีน าเสนอ 

ก่อน  
( X ±SD) 

หลงั 
( X ±SD) 

ก่อน 
( X ±SD) 

หลงั 
( X ±SD) 

ก่อน 
( X ±SD) 

หลงั 
( X ±SD) 

โรคเบาหวานและการ
ดแูลตนเอง 

16.40± 2.89 22.28 ± 1.79 15.48± 2.56 21.33± 0.58 14.10± 1.97 17.40± 2.58 

โรคความดนัโลหติสงู
และการดแูลตนเอง 

12.35± 2.34 16.28± 1.11 10.72± 2.43 17.10± 1.14 12.55± 2.53 15.33± 2.08 

โรคหอบหดืและการดแูล
ตนเอง 

8.98± 0.59 13.14± 1.06 8.75± 1.09 13.20± 1.48 9.08± 1.97 14.03± 0.58 

 
2.2   ความรูเ้รื่องโรคและการดแูลตนเองของผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัทีเ่ป็นสมาชกิในครอบครวัของ ผสส.รุ่นเยาวแ์ละ

ผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัทีไ่ม่มสีมาชกิในครอบครวัเป็น ผสส.รุ่นเยาว ์
การประเมนิความรูเ้รื่องโรคของผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัทีม่สีมาชกิในครอบครวัท าหน้าทีเ่ป็น ผสส.รุ่นเยาว ์ซึง่แบ่งเป็น

กลุ่มโรคที ่ผสส.รุ่นเยาวน์ าเสนอขอ้มูล ข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวในชุมชน  ผลการประเมนิ พบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรงั 
ทีม่สีมาชกิท าหน้าที่เป็น ผสส.รุ่นเยาว์ หลงัการด าเนินโครงการมคีะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคสูงกว่ากลุ่มผู้ป่วยโรค
เรือ้รงัทีไ่ม่มสีมาชกิท าหน้าทีเ่ป็น ผสส. รุ่นเยาวใ์นทุกโรค และท าการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อเปรยีบเทยีบค่าคะแนนเฉลีย่
ระหว่างผูป้ว่ยสองกลุ่มดว้ยสถติ ิIndependent t -Test  แลว้พบว่า ผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัทีม่สีมาชกิในครอบครวัท าหน้าทีเ่ป็น 
ผสส.รุ่นเยาว ์มคีวามรูเ้รื่องโรคและการปฏบิตัติวัสงูกว่า ผูป้่วยโรคเรือ้รงัทีไ่ม่มสีมาชกิในครอบครวัท าหน้าทีเ่ป็น ผสส.
รุ่นเยาว ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 รายละเอยีดดงัตารางที ่2 และตารางที ่3 

 
ตารางท่ี 2  คะแนนเฉลีย่ความรูเ้รื่องโรคและการปฏบิตัติวัของผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัทีม่สีมาชกิในครอบครวัท าหน้าทีเ่ป็น 
ผสส.รุ่นเยาว ์และผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัทีไ่มม่สีมาชกิในครอบครวัท าหน้าทีเ่ป็น ผสส.รุ่นเยาว ์

ผูป่้วยโรคเรือ้รงั โรคเบาหวาน  
( X ±SD) 

โรคความดนัโลหิตสูง 
( X ±SD ) 

โรคหอบหืด  

( ±SD) 
    คะแนน กลุ่ม

ทดลอง 
กลุ่ม

ควบคมุ 
กลุ่ม

ทดลอง 
กลุ่ม

ควบคมุ 
กลุ่ม

ทดลอง 
กลุ่มควบคมุ 

ความรูเ้รื่องโรคเบาหวาน
และการดแูลตนเอง 

20.42 ± 1.43 16.80± 1.64 19.28 ± 2.19 18.33 ± 2.30 19.00±2.00 17.40 ± 1.49 

ความรูเ้รื่องโรคโรคความ
ดนัโลหติสงูและการดแูล
ตนเอง 

17.60± 1.14 14.14± 1.21 15.80± 0.83 12.71± 1.79 
13.00± 
1.20 

14.33± 1.52 

 

  

X
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ตารางท่ี 2.  คะแนนเฉลีย่ความรูเ้รื่องโรคและการปฏบิตัติวัของผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัทีม่สีมาชกิในครอบครวัท าหน้าทีเ่ป็น ผสส.รุ่น
เยาว ์และผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัทีไ่ม่มสีมาชกิในครอบครวัท าหน้าทีเ่ป็น ผสส.รุ่นเยาว ์(ต่อ) 

ผูป่้วยโรคเรือ้รงั 
      
 

คะแนน 

โรคเบาหวาน  
( X ±SD) 

โรคความดนัโลหิตสูง 
( X ±SD ) 

โรคหอบหืด  

( ±SD) 
กลุ่ม

ทดลอง 
กลุ่ม

ควบคมุ 
กลุ่ม

ทดลอง 
กลุ่ม

ควบคมุ 
กลุ่ม

ทดลอง 
กลุ่มควบคมุ 

ความรูเ้รื่องโรคโรคหอบ
หดืและการดูแลตนเอง 

13.20± 1.48 11.00± 1.63 12.20± 1.30 12.14± 1.57 
12.33± 
1.54 

10.66± 1.28 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  รปูแบบการสือ่ขา่วสารสขุภาพชมุชนแบบมสีว่นร่วมของภาคเีครอืขา่ย 

X

ผสส.รุน่เยาว ์

เจ้าหน้าท่ี รพ.สต./
นักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร/์
นักศึกษาฝึกงานวิชา
ปฏิบติัการพยาบาล

ชุมชน 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบล 

คน้ควา้และจดัเตรยีม
ขอ้มลู 

ขอ้มลูฉบบัร่างและสครปิ
การออกอากาศ 

แนะน า  ชว่ยเหลอื
ดา้นขอ้มลูและ

แหล่งขอ้มลูและเขยีน
สครปิเพื่อออกอากาศ 

ตรวจสอบขอ้มลูครัง้ที ่1 

ขอ้มลูฉบบัจรงิสครปิการ
ออกอากาศ 

 

เจ้าหน้าท่ี รพ.สต./
นักศึกษาพยาบาล 

 

ตรวจสอบขอ้มลูครัง้ที ่2 

ออกอากาศตามตาราง 
 

สนบัสนุนดา้นค่าใชจ้่าย  
อุปกรณ์ เครื่องมอืและ
ค่าตอบแทนแก่ ผสส.

รุ่นเยาว ์

ผูร้บัสาร 
 

คณะพยาบาลศาสตร/์
นักศึกษาฝึกงานวิชา
ปฏิบติัการพยาบาล

ชุมชน 

เป็นพีเ่ลีย้งในขณะ
ออกอากาศจน
สามารถปฏบิตัไิดแ้ละ
ใหค้นทีท่ าก่อนเป็นพี่
เลีย้งใหก้บั ผสส. รุ่น
เยาวค์นต่อไป 
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ตารางท่ี 3  เปรยีบเทยีบผลการประเมนิความรูเ้รื่องโรคและการปฏบิตัติวัของผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัทีม่สีมาชกิในครอบครวั 
                 ท าหน้าทีเ่ป็น ผสส. รุ่นเยาว ์และผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัทีไ่มม่สีมาชกิในครอบครวัท าหน้าทีเ่ป็น ผสส.รุ่นเยาว ์

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

ความรูเ้รือ่ง
เบาหวาน t 

ความรูเ้รือ่งความดนั
โลหิตสูง t 

ความรูเ้รือ่งหอบ
หืด t 

X  SD X  SD X  SD 
กลุ่มทดลอง 19.56 2.20 

2.48* 15.46 1.44 
3.64* 14.77 1.84 

3.21* 

กลุ่มควบคมุ 17.51 1.81 14.39 1.88 14.13 1.69 
*p < .05 
 

4. ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ  
การประเมนิความพงึพอใจในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบประเมนิจากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัโครงการตอบแบบสอบถาม

ทัง้หมด  57 คน พบว่า  ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในโครงการมคีวามพงึพอใจต่อกระบวนการด าเนินงานกจิกรรมของโครงการ
ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.67 ( X =4.67) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.89 (S.D.= 1.89)  
ซึง่หวัขอ้ที่ไดค้ะแนนการประเมนิมากที่สุดคอื การมสี่วนร่วมของชุมชนในการตดัสนิใจจดัท าโครงการ มคีะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 4.89 ( X =4.89) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52 (S.D.= 0.52) รองลงมาคอืเยาวชนใชเ้วลาให้เกดิ
ประโยชน์และการน าบุคคลทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัเนื้อหาของกจิกรรมมาเป็นผูด้ าเนินกจิกรรม มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.84 
( X =4.84) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45 (S.D.= 0.45) และ  0.72  (S.D.= 0.72) ตามล าดบั 
 

สรปุ อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการพฒันารูปแบบการสื่อข่าวสารสุขภาพชุมชนและน ามาใช้กบักลุ่มตวัอย่างจนเกดิผลให้  กลุ่ม ผสส. 
รุ่นเยาวม์คีวามรูเ้รื่องโรคและการปฏบิตัติวัหลงัด าเนินโครงการสงูกว่าก่อนด าเนินโครงการและสมาชกิในครอบครวัของ 
ผสส.รุ่นเยาวท์ีเ่จบ็ปว่ยดว้ยโรคเรือ้รงัต่าง ๆ มคีวามรูเ้รื่องโรคและการปฏบิตัติวัสงูกว่าผูป้่วยโรคเรือ้รงัทัว่ไปนัน้ น่าจะ
เป็นผลจากทีม่กีารเชื่อมโยงการท างานเป็นระบบเครอืข่ายทีช่ดัเจน โดยทุกส่วนท าเลอืกเขา้ภาคเีครอืข่ายทีท่ างานอยู่
กบัชุมชนในทุกระดบัและทุกมติเิขา้มามสีว่นร่วม เรยีนรู ้ร่วมกนั หนุนเสรมิซึง่กนัและกนั บทบาทของมหาวทิยาลยัดา้น
สุขภาพมรีะยะเวลาเพยีงพอในการเขา้ไปช่วยให้ศกัยภาพของชุนชนเตบิโตและเป็นฐานของการพฒันาระบบสุขภาพ
ชุมชนไดอ้ย่างแทจ้รงิ เพราะโครงการเป็นการด าเนินการแบบมสีว่นร่วมในกระบวนการสรา้งความรู ้องคค์วามรู ้ คน้หา
ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องโรค การดูแลตนเอง และการปฏิบตัิตวัโดยผู้ปฏิบตัิหน้าที่เป็น ผสส.ซึ่งผู้ปฏบิตัิ
หน้าที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการและการตัดสินใจทัง้หมด และในการด าเนินการมีการจัดการอย่างเป็น ระบบ   
เป็นขัน้ตอนชดัเจน  มผีู้น าปฏบิตัิตามขัน้ตอนจากง่ายไปหายาก  ท าใหเ้ยาวชนทีป่ฏบิตัิหน้าที่ไม่มคีวามรู้สกึกดดนั 
และสนุกกบัการปฏบิตังิานจนเกดิความรู ้เขา้ใจ เกดิการเรยีนรูไ้ด้ [5] เพราะการเรยีนรูท้ีด่จีะเกดิการจากการเรยีนรู้
แบบมสี่วนร่วมซึง่เป็นวธิกีารที่กระตุ้นใหเ้กดิการรบัรู ้เน้นกระบวนการเรยีนรู้แบบเป็นขัน้ตอน กระบวนการคดิอย่าง 
มเีหตุมผีล สร้างสรรค์ เป็นการจดักระบวนการเรยีนรู้ที่เน้นผูเ้รยีนเป็นจุดศูนย์กลาง[6] การไดร้บัการสนับสนุนด้าน
แหล่งข้อมูล  การตรวจสอบข้อมูลที่ต้องน าเสนอและวิธีการน าเสนอจากผู้รู้หรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การได้รบั 
การสนับสนุนดา้นอุปกรณ์  เครื่องมอืและงบประมาณจากภาครฐัทีช่ดัเจน ท าใหก้ระตุ้นผูป้ฏบิตัใิหด้ าเนินงานไดอ้ย่าง
เต็มที่ [3] และการน าเยาวชนในชุมชนที่มีสมาชิกในครอบครวัเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรงัมาเป็นผู้มาปฏิบตัิหน้าที่และ 
ใหท้ าหน้าที่ในเรื่องโรคที่ครอบครวัตนเองเจบ็ป่วยเป็น ผูส้ ื่อข่าวสารสุขภาพเป็นการสรา้งความแตกต่างจากอดตีของ
ชุมชนและเกิดประสิทธิภาพเนื่องจาก เยาวชนในชุมชนมีความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาด้านสุขภาพของ
กลุ่มเป้าหมายโดยการได้รบัค าแนะน าและการช่วยเหลอืจากผู้มคีวามรูต้ลอดเวลา เป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บัทัง้ 
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ผูส้่งสารและผูร้บัสาร เพราะเป็นขอ้มูลทีม่าจากแหล่งทีเ่ชื่อถอืไดแ้ละไดร้บัการตรวจสอบแลว้  ในขณะเดยีวกนัเนื้อหา  
ที ่ผสส.ท าหน้าทีน่ัน้เป็นเนื้อหาที่มกีารเตรยีมใหเ้หมาะสมกบัผูร้บัสารเป็นเรื่องใกลต้วั ไม่ยดืเยือ้  ไม่เป็นวชิาการมาก 
ตรงกบัความตอ้งการของทัง้ผูส้ ือ่และผูร้บั [5] เพราะการทีบุ่คคลในครอบครวัมาท าหน้าทีใ่นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องใน
ครอบครวัของตนเอง และการน าบุตรหลานของผู้ป่วยมาท าหน้าที่นัน้ถือว่าเอาบุคคลที่ผู้รบัสารมคีวามสนใจ  รู้จกั 
และเป็นทีช่ื่นชอบ จงึท าใหผู้ร้บัสารมคีวามตัง้ใจฟงัในสิง่ทีถ่่ายทอดดว้ยจงึถอืเป็นวธิกีารทีก่ระตุน้จนเกดิผลส าเรจ็เพราะ
เป็นการกระตุ้นแบบสองทาง คอื ผู้ส่งสารต้องการแสดงออกให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเหน็และผู้รบัสารต้องการเห็นการ
แสดงออกของบุตรหลานตนเอง [7,14] การสื่อสารโดยการใชท้รพัยากรในชุมชนจงึมคีวามเหมาะสมกบัการเผยแพร่
ความรูใ้นชุมชนไดเ้ป็นอย่างด ี อกีทัง้การทีน่กัวจิยัมสีมัพนัธภาพทีด่แีละมคีวามจรงิใจต่อชุมชนเนื่องจาก ความใกลช้ดิ 
ความสมัพนัธ์ระหว่างกนัของต้นแบบที่สามารถท าใหผู้้เรยีนปฏบิตัติามไดโ้ดยเฉพาะต้นแบบทีเ่ป็นบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขทีม่คีวามสมัพนัธ ์ เป็นหุน้ส่วนระหว่างกนัเป็นสิง่ส าคญัต่อการตดัสินใจร่วมกนั กจ็ะส่งผลใหก้ารเรยีนรูน้ัน้
เป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล [8] รวมทัง้ผูว้จิยัได้เขา้ร่วมกจิกรรมในชุมชน 5 วนัต่อสปัดาหเ์ป็นเวลา 4 เดอืนตดิต่อกนัที่
ด าเนินโครงการจากการปฏบิตัหิน้าทีห่ลกั  ถอืว่าเป็นช่วงเวลาเหมาะสมทีท่ าใหผู้ท้ีม่คีวามรูส้ามารถปฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง
ตดิต่อกนัจนน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมได้ [9] อกีทัง้การน าเยาวชนทีจ่ะเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ในชุมชนและอาจจะ
เป็นผูร้บัโรคเรือ้รงัทางพนัธุกรรมมาเรยีนรูเ้รื่องโรคและการปฏบิตัติวัไวล่้วงหน้าจะท าใหเ้ยาวชนตระหนักถงึพฤตกิรรม
ทีเ่สีย่งต่อการเกดิโรคทางพนัธุกรรม  อาจจะช่วยลดอตัราการเกดิโรครายใหม่ในอนาคตได้ การนิเทศการฝึกงานของ
นักศกึษาในวชิาปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชุมชนทีไ่ดใ้ชแ้นวคดิมหาวทิยาลยัสรา้งเสรมิสุขภาพ (Health Promoting 
University, HPU) [10,15] โดยมุ่งเน้นใหค้รแูละศษิยพ์ยาบาลร่วมกนัสรา้งเสรมิสขุภาพ ซึง่ในภาพรวมมจีุดประสงคข์อง
การฝึกปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชน [2,13] ที่ผู้วิจ ัยน ามาเป็นกรอบแนวคิดหลัก 
ในการพฒันา ผู้วจิยัจึงบูรณาการเอางานหลกัและงานพฒันาระบบการสื่อสารเข้าด้วยกนัและน ามาพฒันาส่งเสริม
สขุภาพชุมชนผ่านระบบการสือ่สารดา้นสขุภาพ จนเกดิเป็นชุมชนแห่งสขุภาวะและมคีวามยัง่ยนืไดใ้นอนาคตเพราะเป็น
ความร่วมมอืของชุมชนและผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งมสี่วนไดส้่วนเสยีกบัภาวะสุขภาพของชุมชน  ท าหน้าทีต่ามบทบาทและ
ภารกจิของหน่วยงานตอนเอง [1,2,11,13] 

สรุป กระบวนการพฒันาชุมชนที่เกดิขึน้มาจากการมสี่วนร่วมของชุมชนเป็นกระบวนการที่ช่วยแก้ไขปญัหา 
ในทุกด้านของชุมชนได้ ไม่เว้นแม้แต่ดา้นสุขภาพ หากให้ชุมชนเป็นคนด าเนินการเองโดยปราศจากความช่วยเหลอื 
ในดา้นต่าง ๆ กเ็ป็นสิง่ทีไ่ม่เคยบงัเกดิผลลพัธท์ีด่ไีดแ้ละในขณะเดยีวกนัหากเจา้หน้าทีท่ ากจิกรรมโครงการแลว้ไม่ไดร้บั
ความร่วมมอืจากชุมชนกเ็ป็นสิง่ทีไ่ม่ประสบความส าเรจ็ในการพฒันาชุมชนเช่นเดยีวกนั การใชก้ระบวนการ PAR มผีล
ต่อการจดัการปญัหาสขุภาพในชุมชน ดงันัน้ในการพฒันารปูแบบการสื่อสารสุขภาพชุมชนในครัง้นี้จงึเน้นกระบวนการ
การมีส่วนร่วม (PAR) ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีกบัปญัหาและสุขภาวะของชุมชนเป็นส าคญัและคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชธานี ในฐานะของผู้เขา้ไปมสี่วนไดส้่วนเสยีด้านสุขภาพชุมชนโดยการใช้ชุมชนเป็นแหล่งฝึกปฏบิตัิ 
ในวชิาปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชุมชนทีต่้องใชอ้ยู่ในชุมชนในฐานะของผูพ้ฒันาสุขภาพชุมชนเป็นเวลากว่า 4 เดอืน
ตดิต่อกนั จงึเป็นอกีหนึ่งหน่วยงานทีจ่ะช่วยพฒันาสขุภาพชุมชนใหเ้กดิเป็นชุมชนแห่งสขุภาวะและยัง่ยนืได ้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ผูว้จิยัขอขอบคุณผูใ้หก้ารสนับสนุนการด าเนินโครงการวจิยั ไดแ้ก่โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบา้นเลื่อม  
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงพิณ ผู้น าชุมชนบ้านววัขอ้ง อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านววัขอ้ง บุคลากร 
และสมาชิกทุกคนในชุมชนบ้านววัข้อง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี นักศึกษา
พยาบาลศาสตร ์ชัน้ปีที ่4 ปีการศกึษา 2555 ทีเ่ขา้ร่วมรบัผดิชอบการด าเนินโครงการและกลุ่มตวัอย่างทุกคน ทีม่สี่วน
ใหโ้ครงการวจิยัเรื่อง การพฒันารูปแบบการสื่อข่าวสารสุขภาพชุมชนโดยความร่วมมอืของภาคเีครอืข่ายครัง้นี้ส าเรจ็
ลุล่วงไปดว้ยด ี  
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ความชุกและความสมัพนัธ์ของปัจจยัเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยท่ีไม่
สามารถควบคมุความดนัโลหิตสงู โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ จงัหวดัเชียงราย 
Prevalence and Associated Risk Factors of Cardiovascular Disease in Patients 
Uncontrolled Hypertension at Health Promotion Hospital, Chiang Rai Province 
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บทคดัย่อ 
 

โรคหวัใจและหลอดเลอืดพบสงูมากขึน้โดยเฉพาะในผูป้่วยโรคความดนัโลหติสูงทีไ่ม่สามารถควบคุมความดนั
โลหติได้ การวจิยัเชงิพรรณนาภาคตดัขวาง ขนาดกลุ่มประชากร 198 ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จงัหวดั
เชียงราย ตัง้แต่เดอืน สงิหาคม – ธนัวาคม 2555 เกบ็ขอ้มูลโดยการตรวจร่างกาย ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร และตอบ
แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชงิพรรณนา และสถิติการถดถอยโลจสิติก พบความชุกของผู้ป่วยเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย ในช่วงอายุ 45 – 64 ปี ปจัจยัเสีย่งสงูสดุคอืมปีระวตักิารเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืดในครอบครวัพบ
ร้อยละ 58.6  รองลงมาคือการดื่มสุราร้อยละ 44.0 และอ้วนลงพุงร้อยละ 35.4 ตามล าดบั วเิคราะห์ข้อมูลหา
ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัเสีย่งและความเสีย่งต่อการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืดในอกี 10 ปีขา้งหน้า พบว่าผูป้่วยที่
ไม่มรีายได้มคีวามสมัพนัธก์บัการเกดิโรคสูงสุด (RR 2.1: 95% CI 0.5 – 1.5) ดา้นพฤติกรรมการสูบบุหรี่มี
ความสมัพนัธก์บัการเกดิโรคสงูสุด (1.8: 95%    CI 0.8 – 4.2) และดา้นคุณภาพการนอน PSQI (0.9: 95%CI 0.5 – 
1.4) เมื่อควบคุมปจัจยัเพศและอายุ พบว่าปจัจยัทีศ่กึษาดา้นพฤตกิรรมผูป้่วยทีบ่รโิภคผงปรุงรสหรอืผงชูรสทุกมือ้มี
โอกาสเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืดเป็นในอกี 10 ปีขา้งหน้า (OR 3.1: 95% CI; 1.1 – 8.9) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
(p – value < 0.05)  
 

ค าส าคญั: ความชุก ความสมัพนัธ ์ปจัจยัเสีย่ง โรคหวัใจและหลอดเลอืดและความดนัโลหติสงูทีไ่ม่สามารถควบคุม 
 

Abstract  
Cardiovascular diseases were higher in patients with uncontrolled Hypertension. A cross-sectional 

descriptive study 198 population at Ta Khao Pleuk Health Promotion, Chiang Rai province. From August - 
December 2012 Data collected by physical examination, Laboratory and data respondents, were analyzed 
with descriptive statistics and logistic regression. The prevalence of uncontrolled Hypertension in female more 
than male in ages 45 to 64 years, the higher risk factors were a family history of heart disease and stroke 
58.6%, followed by the alcohol consumed 44.0% and obesity 35.4% respectively. Analyze the association 
between risk factors of cardiovascular disease in the next 10 years, found that patients who low-income 
associated with the disease maximum (RR 2.1: 95. % CI 0.5 - 1.5) and smoking habits were associated with 
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disease maximum (1.8: 95% CI 0.8 - 4.2) and the quality of sleep PSQI (0.9: 95% CI 0.5 - 1.4). Adjust 
gender and age found that the behavior of patients who consumed powdered seasoning or MSG every meal 
with a chance of cardiovascular disease, as in the next 10 years (OR 3.1: 95% CI; 1.1 - 8.9) are statistically 
significant (p - value <0.05). 
 

Key words: Prevalence, Association, Risk Factors, Cardiovascular disease and Uncontrolled Hypertension  
 

บทน า 
สถานการณ์โรคความดนัโลหติสงูมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องโดยพบว่า 1 ใน 3 ของประชากรทัว่โลกมรีะดบั

ความดนัโลหติเพิม่ขึน้และนับว่าเป็นสาเหตุของการตายทีส่ าคญัสาเหตุหนึ่งของโรคหลอดเลอืดในสมองและโรคหวัใจ 
[1] พบว่าโรคความดนัโลหติสูงคอืสาเหตุหนึ่งของโรคหลอดเลอืดหวัใจและคาดการณ์ว่าเป็นสาเหตุหลกัของการตาย
เป็นอนัดบั 3 ของทัว่โลก   ในแคนาดาพบความชุกของโรคความดนัโลหติสงูประมาณ 27% ของประชากร   และความ
ชุกของโรคเพิม่สงูขึน้เรื่อยๆ โดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุ 65 – 74 ปี  [2] ในประเทศอเมรกิา ความดนัโลหติสงูคอืสาเหตุ
หลกัของโรคหวัใจและโรคหลอดเลอืดในสมองเช่นเดยีวกนั และเป็นสาเหตุหลกัของการตายในคนวยัผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ
ในอเมรกิา คาดประมาณว่า 25 – 40 % [3] โดยในปี 2009 ถงึปี 2010 ความชุกในเพศชายสงูถงึ 30.5% และในเพศ
หญงิ 28.5% ตามล าดบั [4] สว่นในประเทศจนีมแีนวโน้มของความชุกของความดนัโลหติเพิม่ขึน้ในปี 1992 อตัราความ
ชุกอยู่ทีป่ระมาณ 22.7%, ปี 1998 อตัราความชุกเพิม่ขึน้เป็น 24.0% และในปี 2001 มรีายงานอตัราความชุกเพิม่ขึน้มา
ที่ 27.4% [5] ซึ่งคล้ายกบัการศึกษาวิจยัในประเทศไทยพบอตัราความชุกของโรคหวัใจและหลอดเลือดโดยเฉลี่ย 
9.9/1000 (โดยเพศชายพบ 9.2/1000 และเพศหญงิพบ 10.7 /1000) ตามล าดบั [6] โดยความชุกของผูป้่วยความดนั
โลหติสูงประมาณ 22.1% ในกลุ่มช่วงอายุ 40-69 ปีและในกลุ่มที่ไม่ทราบว่าตนเองมรีะดบัความดนัโลหติสูง  พบถึง 
32.5% [7] โดยพบปจัจยัเสีย่งของโรคหวัใจและหลอดเลอืด ในผูใ้หญ่ทีม่อีายุ ≥ 35 ปี, น ้าหนกัตวัเกนิ, รอบเอวและรอบ
สะโพกเกนิ, โครเลสเตอรอสงู, ไตรกลเีซอไรดส์งู และระดบัน ้าตาลในเลอืดสงู [8] ภาวะหวัใจลม้เหลว มปีจัจยัเสีย่งจาก
ความดนัโลหติสงูมากทีส่ดุ (66%) ตามดว้ยการสบูบุหรี ่(51%) โรคอว้น และโรคเบาหวาน [9] โรคความดนัโลหติสงูท า
ใหเ้กดิภาวะหวัใจลม้เหลวไดม้ากถงึ 66% ของผูป้่วย จากการศกึษา Framingham Heart Study พบว่าโรคความดนั
โลหติสงูท าใหเ้กดิโรคหวัใจลม้เหลวไดก้่อนเวลาอนัควรถงึ 91% ของผูท้ีป่ว่ย [10]  จากการศกึษาเชงิส ารวจในพืน้ทีเ่ขต
เมอืงของประเทศจนี เพื่อหาความชุกของปจัจยัเสีย่งทีเ่ป็นสาเหตุของโรคหลอดเลอืดหวัใจ พบว่ามปีจัจยัจากโรคอว้น 
36.2%, โรคเบาหวาน 6.5%, การสบูบุหรี ่36.9%, ความดนัโลหติสงู 35.4% และภาวะไขมนัผดิปกต ิ36.3% ตามล าดบั 
[11] จากการวเิคราะหข์อ้มลูประชากรของสหรฐัฯในปี 2004 - 2005 ในกลุ่มผูป้่วย 56,507 คนโดยการสงัเกตช่วงอายุ 
18 – 85 ปี พบว่าระยะเวลาการนอนหลบัเกีย่วขอ้งอย่างมากกบัความเสีย่งต่อสุขภาพโดยชีใ้หเ้หน็ว่า  ระยะเวลาการ
นอนหลบั 7 - 8 ชัว่โมง มผีลดทีีส่ามารถช่วยลดความเสีย่งของโรคเรือ้รงัทัง้นี่ยงัพบอกีว่าระยะเวลาการนอนหลบัทีน้่อย
กว่า 7 ชัว่โมง และนอนหลบัยาวมากกว่า 8 ชัว่โมงต่อวนั เป็นปจัจยัเสรมิต่อความเสีย่งของโรคอว้น, โรคเบาหวาน, 
ความดนัโลหติสงู และโรคหลอดเลอืดหวัใจโดย [12]  บางรายงานพบว่าการหยุดหายใจขณะหลบัหรอืขาดอากาศ จะมี
ผลท าใหเ้กดิอาการง่วงนอนตอนกลางวนัและรบกวนการรบัรู ้พฤตกิรรม การหายใจ หวัใจ การเผาผลาญและรบกวน
การหายจากการอกัเสบ [13] การหยุดหายใจขณะหลบัเป็นปจัจยัเสีย่งส าหรบัโรคหลอดเลอืดหวัใจโดยการศกึษาทาง
ระบาดวิทยาสมาคมของสหรฐัอเมริกา เป็นการศกึษาระยะยาวมีหลกัฐานว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รบัการรกัษาอาการหยุด
หายใจขณะหลบัแบบรุนแรงมีการเพิม่ขึน้ของอตัราเสีย่งต่อโรคหลอดเลอืดหวัใจ [14] เช่นเดยีวกบัทีพ่บความชุกของ
ผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงู ในกลุ่มผูป้ว่ยที ่"คุณภาพการนอนไม่ด"ี มากกว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มผูป้ว่ยที ่"คุณภาพ
การนอนด"ี เน่ืองจากในขณะทีน่อนหลบั การหายใจทีผ่ดิปกตแิละคุณภาพการนอนทีไ่ม่ดทีีไ่ดร้บัการประเมนิโดย PSQI 
มีความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยส าคญักบัภาวะโรคร่วมได้แก่ โรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง [15] จากการศึกษา
คุณภาพการนอนหลบัและปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งของนกัศกึษามหาวทิยาลยัในภาคใต ้ของไทยพบว่ารอ้ยละ 76.3 มคีุณภาพ
การนอนหลบัไม่ดตีามเกณฑข์องแบบสอบถามคุณภาพการนอนหลบัของ Pittsburgh (The Pittsburgh Sleep Quality 
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Index: PSQI) โดยพบว่ามปีจัจยัทีค่วามสมัพนัธก์บัคุณภาพการนอนหลบัอนัประกอบดว้ยสุขนิสยัการนอน การรบัรู้
ภาวะสุขภาพ และความเครยีด ซึง่นักศกึษาทีม่สีุขนิสยัการนอนหลบั การรบัรูภ้าวะสุขภาพทีไ่ม่ดี และความเครยีดสงู 
จะมแีนวโน้มของคุณภาพการนอนหลบัทีไ่ม่ดดีว้ย [16] จากแนวทางการรกัษาโรคความดนัโลหติสงูในเวชปฏบิตัทิัว่ไป 
สามารถจ าแนกระดบัความดนัโลหติตามความรุนแรงในผูใ้หญ่อายุ 18 ปีขึน้ไป [17] ความชุกของปจัจยัเสีย่งในผูป้่วย
ความดนัโลหติสงูทีไ่ม่สามารถควบคุมไดพ้บมากในเพศชาย ผูท้ีส่บูบุหรี,่ ผูป้่วยโรคอว้น และผูป้่วยทีเ่ป็นโรคเบาหวาน 
[18] พบว่ามหีลกัฐานมากมายที่เกี่ยวกบัการบริโภคเกลอืเป็นสาเหตุส าคญัของความดนัโลหติเพิม่ขึ้น และการลด
ปรมิาณการบรโิภคเกลอืจะช่วยลดความดนัโลหติซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าการลดปรมิาณการบรโิภคเกลอืสมัพนัธก์บัการลด
ความเสีย่งของโรคหวัใจและหลอดเลอืดเช่นเดยีวกนั [19]  

ดงันัน้ผู้วจิยัจึงต้องการทราบความชุกและความสมัพนัธ์ของปจัจยัความเสี่ยงกบัการเกิดโรคหวัใจและ
หลอดเลือดที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดบัความดนัโลหิตได้ และน าผลทีไ่ดเ้สนอต่อ
พืน้ทีเ่พื่อวางแผนปรบัลดปจัจยัเสี่ยงและควบคุมระดบัความดนัโลหติสงูต่อไป อกีทัง้เป็นการเขา้ใจถงึสภาพและขอ้มูล
เชงิลกึของผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดบัความดนัเลือดได้ซึ่งจะส่งผลดีต่องานสาธารณสุขในพื้นที่สามารถลด  
การใช้ทรพัยากร ตลอดจนช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางดา้นสาธารณสุขให้น้อยลงในการควบคุมและป้องกนั
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้กบัผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดบัความดนัโลหิตได้  

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

เป็นการวจิยัรปูแบบ Cross - Sectional Study ประชากรในการศกึษาครัง้น้ี คอื ผูป้่วยโรคความดนัโลหิตสูงที่
ไม่สามารถควบคุมความดนัโลหิตได้ (Systolic Blood Pressure≥140 มม.ปรอท และ/หรือ Diastolic Blood 
Pressure ≥ 90 มม.ปรอท)  จ านวน 198 ราย ได้รบัการวินิจฉัยจากแพทย์และมีรายชื่อในทะเบียนการรกัษา 
ทัง้เพศหญิงและเพศชาย อายุตัง้แต่ 18 ปีขึ้นไป (ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลท่าข้าวเปลือก อ.แม่จนั จ.เชียงราย, 2555)  สามารถติดต่อสื่อสาร ด้วยภาษาไทยได้ หรือภาษา
พื้นเมือง (ภาคเหนือ) ได้เข้าใจเป็นอย่างดีและยินดีเข้าร่วมโครงการ 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นแบบสอบถาม โดยผูว้จิยัเป็นผูส้มัภาษณ์ดว้ยตนเองซึง่ ประกอบดว้ย 3 ส่วนคอื 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูป้่วย ประกอบดว้ย ขอ้มูลส่วนบุคคล เกีย่วกบั อายุ ส่วนสงู น ้าหนัก ความดนัโลหติ รอบ
เอว เพศ ระดบัการศกึษา โรคประจ าตวั  ส่วนท่ี 2 ปัจจยัเส่ียงของโรคหวัใจและหลอดเลือด  ในผูป้่วยทีไ่ม่สามารถ
ควบคุมระดบัความดนัโลหติสงู ประกอบดว้ยภาวะอว้น (Obesity) เช่น รอบเอว, ดชันีมวลกาย (BMI ) ความดนัโลหติ 
เช่น SBP, DBP และระดบั  Pulse pressure > 90 มม.ปรอท (ในผูท้ีม่อีายุตัง้แต่ 60 ปี) การสบูบุหรี/่การดื่มสุรา 
(Smoke/alcohol) ประวตักิารเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด ในครอบครวัก่อนวยัอนัควร (เพศชายเกดิก่อนอายุ 55 ปีและ
เพศหญงิเกดิก่อนอายุ 65 ปี) การรบัประทานเกลอื (Salt diet ) การออกก าลงักาย (Exercise) ภาวะไขมนัในเลอืดเกนิ 
(Dislipidemia เช่น Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride) โรคเบาหวาน, โรคไต และโรคเก๊าท์ และคุณภาพการนอน
หลบั (PSQI) ส่วนท่ี 3 ผลทางหอ้งปฏบิตักิารทีไ่ดข้อ้มลูจากโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพฯ 

การวเิคราะหข์อ้มลูใชโ้ปรแกรม Epi Info for Windows V. 3.5.4 ขอ้มูลจากแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล และ
ขอ้มลูความชุก วเิคราะหโ์ดยการแจกแจง ความถี่ หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ขอ้มูลส่วนทีเ่กีย่วกบัปจัจยั
เสีย่งกบัความเสีย่งของการเกดิโรคโรคหวัใจและหลอดเลอืด น ามาวเิคราะหเ์พื่อหาค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ความสมัพนัธข์องคุณภาพการนอนกบัความเสีย่งของการเกดิโรคโรคหวัใจและหลอดเลอืดในผูป้ว่ยทีไ่ม่สามารถควบคุม
ระดบัความดนัโลหติส ูใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูในการวเิคราะหข์อ้มลู สถติวิเิคราะหท์ีใ่ช ้Binary Logistic Regression 
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ผลการศึกษา 
ตารางที ่1 พบว่าผูป้ว่ยความดนัโลหติสงูทีไ่ม่สามารถควบคุมความดนัโลหติ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 62.1 อายุ

เฉลีย่อยู่ในช่วง 45 – 64 ปีรอ้ยละ 61.6 ส่วนใหญ่มสีถานะภาพสมรสรอ้ยละ 78.8 ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่เรยีนอยู่ชัน้ปฐม
ศกึษารอ้ยละ 65.7 มอีาชพีเกษตรกรรมรอ้ยละ 53.5 รายไดส้ว่นใหญ่มเีพยีง พอใชจ้่ายแต่ไม่มเีหลอืเกบ็รอ้ยละ 53  
 

ตารางท่ี 1 ความชุกของผูป้ว่ยความดนัโลหติสงูทีไ่ม่สามารถควบคุมความดนัโลหติ ของโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ต าบลท่าขา้วเปลอืกจ านวน 198 ราย  

 จ านวน (N= 198)  ร้อยละ (%) 
เพศ   
 ชาย 75 37.9 
 หญงิ 123 62.1 
อายุ   
 ≤ 44 13 6.6 
 45 - 64 122 61.6 
 ≥ 65 63 31.8 
สถานภาพสมรส   
 โสด 3 1.5 
 สมรส 156 78.8 
 หมา้ย 37 18.7 
 หย่า/รา้ง 2 1.0 
อาชีพ   
 เกษตรกรรม 106 53.5 
 คา้ขาย 9 4.5 
 รบัจา้ง 10 5.1 
 ขา้งราชการ 2 1.0 
 ว่างงาน 71 35.9 
ระดบัการศึกษา   
 ไมไ่ดเ้รยีน 54 27.3 
 ประถมศกึษา 130 65.7 
 มธัยมศกึษา 9 4.5 
 ปรญิญา 5 2.5 
รายได้   
 พอเพยีงมเีกบ็ 87 44.0 
 พอเพยีงไมม่เีกบ็ 105 53.0 
 ไมพ่อเพยีง 6 3.0 
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จากตารางที่ 2 พบความชุกของปจัจยัเสีย่งต่อการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืดในอกี 10 ปีขา้งหน้า ในกลุ่ม
ผูป้ว่ยทีไ่ม่สามารถควบคุมความดนัโลหติ จากการซกัประวตั ิตรวจสขุภาพและตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร ไดแ้ก่ อายุพบ
เพศชายอายุ > 55 ปี รอ้ยละ 30.8 และเพศหญงิอายุ > 65 ปี รอ้ยละ 13.2 ระดบัความดนัโลหติสงูระดบัที ่1 มากทีสุ่ด
รอ้ยละ 18.2 รองลงมาคอืความดนัระดบัที ่2 รอ้ยละ 4.0 และสดุทา้ยคอืระดบัความดนัที ่3 รอ้ยละ 1.0 ผูป้ว่ยสบูบุหรีถ่งึ
รอ้ยละ 30.8 ดื่มสรุารอ้ยละ 44 มรีะดบัน ้าตาลในเลอืดอยู่ในช่วง 100 – 125 มก./ดล. รอ้ยละ 30.8 เพศชายมภีาวะอว้น
ลงพุง ร้อยละ 11.1 เพศหญิงมภีาวะอ้วนลงพุง ร้อยละ 35.4 ผู้ป่วยมีประวตัิการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลือดใน
ครอบครวัเพศชายเกดิ ก่อนอายุ < 55 ปี หรอื เพศหญงิเกดิก่อนอายุ < 65 ปี รอ้ยละ 58.6 และผูป้่วยมรีะดบัไขมนัใน
เลอืดชนิด LDL- cholesterol ≥ 130 รอ้ยละ 26.8  
ตารางท่ี 2. ความชุกของปจัจยัเสีย่งต่อการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืดในอกี 10 ปีขา้งหน้าในกลุ่มผูป้ว่ยทีไ่ม่สามารถ

ควบคุมความดนัโลหติ 
ปัจจยัเส่ียงโรคหวัใจและหลอดเลือด N = 198 100% 

1. อาย ุ เพศชาย  > 55 ปี 61 30.8 
 เพศหญงิ > 65 ปี 26 13.2 

2. ระดบัความดนัโลหิต ค่าปกต ิ<140 และ 90 มม.ปรอท 152 76.8 
 ความดนัสงูระดบัที ่1   36 18.2 
 ความดนัสงูระดบัที ่2  8 4.0 
 ความดนัสงูระดบัที ่3  2 1.0 
3. การสูบบุหร่ี สบูบุหรี ่ 61 30.8 

 ไม่สบูบุหรี ่ 137 69.2 
4. การดื่มสุรา ดื่มสรุา 87 44.0 

 ไม่ดื่มสรุา 111 56.0 
5. ระดบัน ้าตาลในเลือด 100 – 125 มก./ดล. 61 30.8 

 < 100 – 125 มก./ดล. 137 69.2 
    
ตาราง 2 ต่อ    

ปัจจยัเส่ียงโรคหวัใจและหลอดเลือด N = 198 100% 
6. อ้วนลงพงุ เสน้รอบเอวชาย  ≥ 90 ซม.  22 11.1 
 เสน้รอบเอวหญงิ ≥ 80 ซม. 70 35.4 
7. ประวติัการเกิดโรคหวัใจและ

หลอดเลือดในครอบครวั 
- ชายเกิดก่อน < 55 ปี หรอื 
- หญิงเกิดก่อน < 65 ปี 

 
มปีระวตั ิ

 
116 

 
58.6 

ไม่มปีระวตั ิ 82 41.4 

8. ระดบัไขมนัในเลือดชนิด       
LDL- cholesterol 

≥ 130 มก./ดล. 53 26.8 

< 130 มก./ดล. 145 73.2 
 

ค่าความดนัปกติ  SBP < 140 และ DBP < 90 มม.ปรอท ความดนัสูงระดบัท่ี 1 (mild hypertension), SBP= 
140-159 และ/หรอื DBP=90-99 มม.ปรอท ความดนัสูงระดบัท่ี 2 (moderate hypertension), SBP= 160-179 และ/หรอื 
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DBP = 100-109 มม.ปรอท ความดนัสงูระดบัที่ 3 (severe hypertension), SBP= ≥ 180 และ/หรอื DBP=≥ 110 มม.
ปรอท   

ตารางที ่3 พบว่าในกลุ่มผูป้่วยสามารถจ าแนกผูป้่วยตามระดบัความดนัโลหติตัง้แต่ระดบัปกตจินถงึความดนั
โลหติสงูระดบัที ่3 โดยพบว่ากลุ่มผูป้ว่ยทีไ่มม่ปีจัจยัเสีย่งใดๆ และระดบัความดนัโลหติปกตริอ้ยละ 50.5 กลุ่มผูป้ว่ยทีไ่ม่
มปีจัจยัเสีย่งใดๆ และระดบัความดนัสงูกว่าปกต ิ(High normal) รอ้ยละ 26.3 กลุ่มผูป้ว่ยทีม่รีะดบัผลประเมนิความเสีย่ง
เล็กน้อย ร้อยละ 2.5 กลุ่มผู้ป่วยที่มีระดบัผลประเมินความเสี่ยงปานกลาง ร้อยละ 3.5 กลุ่มผู้ป่วยที่มีระดบัผลการ
ประเมนิความเสีย่งสงู รอ้ยละ 15.1 และกลุ่มผูป้ว่ยทีม่รีะดบัผลการประเมนิความเสีย่งสงูมาก รอ้ยละ 2 ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 3. ตารางประเมนิความเสีย่งต่อการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืดในอกี 10 ปี ขา้งหน้า 
 

ปัจจยัเส่ียง 
ระดบัความดนัโลหิต (มม.ปรอท) N = 198 

ปกติ 
(SBP 120-129 

หรอื             
DBP 80-84) 

High normal 
(SBP 130-139 

หรอื             
DBP 85-89) 

ระดบัท่ี 1     
(SBP 140-159        

หรอื             
DBP 90-99) 

ระดบัท่ี 2     
(SBP 160-179 

หรอื              
DBP 100-109) 

ระดบัท่ี 3   
(SBP ≥ 180 

หรอื           
DBP ≥ 110) 

1. ไม่มปีจัจยัเสีย่งใดๆ  100 (50.5%) 
ไม่มคีวามเสีย่ง 

52 (26.3%) 
ไม่มคีวามเสีย่ง 

5 (2.5%) 
เส่ียงเลก็น้อย 

0 
เส่ียงปานกลาง 

2 (1.0%) 
เส่ียงสูง 

2. ม ี1-2 ปจัจยัเสีย่ง  0 0 7 (3.5%) 
เส่ียงปานกลาง 

0 
เส่ียงปานกลาง 

0 
เส่ียงสูงมาก 

3. มตีัง้แต่ 3 ปจัจยัเสีย่งขึน้
ไป MS หรอื OD 

0 0 24 (12.1%) 
เส่ียงสูง 

4 (2.0%) 
เส่ียงสูง 

1 (0.5%) 
เส่ียงสูงมาก 

4. เป็นโรคหลอดเลอืด 
และหวัใจ หรอืโรคไต 

0 0 2 (1.0%) 
เส่ียงสูงมาก 

1 (0.5%) 
เส่ียงสูงมาก 

0 
เส่ียงสูงมาก 

หมายเหต ุ SBP – Systolic Blood Pressure, DBP – Diastolic Blood Pressure,                           
MS - metabolic syndrome, OD - organ damage 

จากตารางที ่4 เมื่อวเิคราะหข์อ้มลูหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัเสีย่งและความเสีย่งต่อการเกดิโรคหวัใจและ
หลอดเลอืดในอกี 10 ปีขา้งหน้าโดยการวเิคราะหห์นึ่งตวัแปร (Univariate analysis) ปจัจยัเสีย่งดา้นขอ้มลูทัว่ไปพบว่าผู้
ทีไ่ม่มรีายไดม้คีวามสมัพนัธก์บัการเกดิโรคสงูสุด (RR 2.1: 95% CI 0.5 – 1.5) รองลงมาระดบัการศกึษาอื่นๆ (1.6: 
0.5 – 6.1) และช่วงอายุ 45 – 64 ปี (1.1: 95%CI0.4 – 3.2) ตามล าดบัแต่ไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิปจัจยัเสีย่งดา้น
พฤตกิรรมการสบูบุหรีม่คีวามสมัพนัธก์บัการเกดิโรคสงูสดุ (1.8: 95%CI 0.8 – 4.2) รองลงมาการบรโิภคผงปรุงรสหรอื
ผงชูรสทุกมือ้ (1.7: 95%CI 0.9 – 3.3) และการไม่เคยออกก าลงักาย (1.5: 95%CI 0.7 – 3.3) ตามล าดบัแต่ไม่มี
นัยส าคญัทางสถติสิุดทา้ยปจัจยัเสีย่งดา้นคุณภาพการนอน PSQI พบว่าคุณภาพการนอนไม่ดมีคีวามสมัพนัธก์บัการ
เกดิโรค (0.9: 95%CI 0.5 – 1.4) แต่ไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ

เมื่อวเิคราะหต์วัแปรเชงิพหุ (Multivariate analysis) ดว้ยสถติทิีใ่ช ้Binary logistic Regression พบว่ามเีพยีง
ปจัจยัเดยีวทีม่นีัยส าคญัทางสถิตคิอื ด้านพฤติกรรมผูป้่วยที่บรโิภคผงปรุงรสหรอืผงชูรสทุกมื้อมโีอกาสเกดิโรคหวัใจ
และหลอดเลอืดเป็นในอกี 10 ปีขา้งหน้า   3.1 เท่า (95% CI; 1.1 – 8.9) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p – value < 0.05)  
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ตารางท่ี 4. ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัเสีย่ง และความเสีย่งต่อการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืดในอกี 10 ปีขา้งหน้า 

ปัจจยัเส่ียง 
ความเส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดในอีก 10 ปี ข้างหน้า 

Risk Ratio (95% CI)  Adjusted OR (95% CI) 
1. เพศ   
 ชาย Referent  
 หญงิ 1.0 (0.6 - 1.6) 1.0 (0.4 – 2.3) 
2. อายุ(ปี)   
 ≤ 44 Referent  
 45 - 64 1.1 (0.4  – 3.2) 1.2  (0.3 – 4.6) 
 ≥ 65 0.8 (0.2  – 2.3 ) 0.7  (0.2 – 3.0) 
3. สถานภาพ   
 โสด Referent  
 สมรส 0.8 (0.2 – 3.8) 0.7  (0.1 – 10.5) 
 หย่า/หมา้ย 0.5 (0.1 – 2.7) 0.4 (0.1 – 5.7) 
 4. การศึกษา   
 ไม่ไดเ้รยีน Referent  
 ประถม 1.8  (0.5 – 7.1) 0.8  (0.4 – 1.9) 
 อื่นๆ 1.6  (0. 5 – 6.1) 0.4 (0.1 – 2.2) 
5. อาชีพ   
 เกษตรกรรม Referent  
 ว่างงาน 1.1 (0.7 – 2.0) 0.7  (0.3  -1.9) 
 อื่นๆ 1.1 (0.5 – 2.6 ) 1.1  (0.3  – 4.1 ) 
6. รายได ้   
 เพยีงพอ Referent  
 ไม่เพยีงพอ 0.9 (0.5  – 1.5) 0.2  (0.1 – 1.3 ) 
 ไม่มรีายได ้ 2.1 (0.9 – 5.0 ) 0.2  (0.1 – 1.4 ) 
7. ประวติัเครอืญาติป่วยโรคเรือ้รงั  
 ไม่ม ี Referent  
 ม ี 0.9 (0.5  – 1.4 ) 0.7 (0.3  – 1.6) 
                       ปัจจยัเส่ียงด้านพฤติกรรม 
8. การสูบบุหร่ี   
 ไม่สบู Referent  
 เคยสบู 1.4 (0.6 – 3.7) 1.2  (0.4 – 3.7) 
 สบู 1.8 (0.8 – 4.2) 1.6 (0.5  – 4.8) 
9. การดื่มสุรา   
 ไม่ดื่ม Referent  
 เคยดื่ม 0.8  (0.4 – 1.8) 0.5  (0.2 – 1.8) 
 ดื่ม 1.1 (0.6  - 1.9 ) 0.9 (0.3  – 2.4) 
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ปัจจยัเส่ียง 
ความเส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดในอีก 10 ปี ข้างหน้า 

Risk Ratio (95% CI)  Adjusted OR (95% CI) 
10. การออกก าลงักาย   
 เป็นประจ า Referent  
 บางครัง้ 1.1 (0.6  – 2.1 ) 0. 6 (0.2 – 1.7) 
 ไม่เคย 1.5 (0.7  – 3.3 ) 0.8  (0.3  – 2.2) 
10. การบริโภคเครือ่งปรงุรส   
 ไม่เคยเตมิ Referent  
 เตมิ 1 – 2 มือ้ต่อวนั 0.7  (0.3 – 1.5 ) 0.6  (0.2 – 1.9 ) 
 เตมิทุกมือ้ 0.9 (0.5  – 1.7) 0.5 (0.2 – 1.4 ) 
11. การบริโภคผงปรงุรสหรอืผงชูรส   
 ไม่เคยเตมิ Referent  
 เตมิ 1 – 2 มือ้ต่อวนั 0.6 (0.2 – 2.7 ) 0. 7 (0.1  – 3.9 ) 
 เตมิทุกมือ้ 1.7 (0. 9 – 3.3 ) 3.1 (1.1 – 8.9) ** 

ปัจจยัเส่ียงดา้นคณุภาพการนอน PSQI  
12. PQSI   
 คุณภาพการนอนด ี Referent  
 คุณภาพการนอนไม่ด ี 0.9 (0.5  – 1.4 ) 0.8 (0.4  – 1.5 ) 

** Fisher exact test และ p-value < 0.05 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
ความชุกของผูป้ว่ยทีไ่ม่สามารถควบคุมระกบัความดนัโลหติไดส้่วนใหญ่รอ้ยละ 62.1 เป็นผูห้ญงิ รองลงมาเป็น

ผูช้ายรอ้ยละ 37.9 คลา้ยกบังานวจิยัทัว่ไป [4, 10] จากการศกึษาพบอายุเฉลีย่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 45 – 64 ปีรอ้ยละ 
61.6 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุมากกว่า 65 ปีขึน้ไปรอ้ยละ 31.8 และน้อยทีสุ่ดอยู่ในช่วงอายุต ่ากว่า 45 ปีรอ้ยละ 6.6 ซึง่
แตกต่างจากการศกึษา [2, 5, 10] ทีส่ว่นใหญ่พบผูป้ว่ยในช่วงอายุมากกว่า 65 ปีขึน้ไปซึง่ช่วงกลุ่มอายุดงักล่าวเป็นช่วง
วยักลางคนและผูอ้ายุตามหลกัทางชวีวทิยาจะพบความสมัพนัธเ์ชงิบวกระหว่างอายุกับระดบัความดนัโลหติไดจ้งึควร
วางแผนเฝ้าระวงัและป้องกนั 

เมื่อวเิคราะหข์อ้มลูหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัเสีย่งและความเสีย่งต่อการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืดใน
อกี 10 ปีขา้งหน้าโดยการวเิคราะหห์นึ่งตวัแปร (univariate analysis) ปจัจยัเสีย่งดา้นขอ้มลูทัว่ไปพบว่าผูท้ีไ่ม่มรีายไดม้ี
ความสมัพนัธก์บัการเกดิโรคสงูสุด (RR 2.1: 95% CI 0.5 – 1.5) รองลงมาระดบัการศกึษาอื่นๆ (1.6: 0.5 – 6.1) และ
ช่วงอายุ 45 – 64 ปี (1.1: 95% CI0.4 – 3.2) ตามล าดบัแต่ไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิปจัจยัเสีย่งดา้นพฤตกิรรมการสบู
บุหรีม่คีวามสมัพนัธก์บัการเกดิโรคสงูสุด (1.8: 95% CI 0.8 – 4.2) รองลงมาการบรโิภคผงปรุงรสหรอืผงชูรสทุกมือ้ 
(1.7: 95% CI 0.9 – 3.3) และการไม่เคยออกก าลงักาย (1.5: 95% CI 0.7 – 3.3) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Cordero A. และคณะ [18] พบว่ามปีจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความชุกของผูป้ว่ยความดนัโลหติสงูทีไ่ม่สามารถควบคุม ไดแ้ก่ 
เพศชาย, การสูบบุหรี่, โรคอ้วน และโรคเบาหวาน และจากผลของปจัจยัเสีย่งด้านคุณภาพการนอน PSQI พบว่า
คุณภาพการนอนไม่ดมีคีวามสมัพนัธก์บัการเกดิโรค (0.9: 95% CI 0.5 – 1.4) ซึง่แตกต่างกบัการศกึษาของ Fiorentini 
A. และคณะ [15] ทีพ่บความชุกของผูป้่วยโรคความดนัโลหติสงู ในกลุ่มผูป้่วยที ่"คุณภาพการนอนไม่ด"ี มากกว่าเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบักลุ่มผูป้่วยที ่"คุณภาพการนอนด"ี เนื่องจากในขณะทีน่อนหลบั การหายใจทีผ่ดิปกตแิละคุณภาพการ
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นอนทีไ่ม่ดทีีไ่ดร้บัการประเมนิโดย PSQI มคีวามเกีย่วขอ้งอย่างมนีัยส าคญักบัภาวะโรคร่วมไดแ้ก่ โรคเบาหวานและ
ความดนัโลหติสงู  

เมื่อวเิคราะหต์วัแปรเชงิพหุ (Multivariate analysis) ดว้ยสถติทิีใ่ช ้Binary logistic Regression พบว่ามเีพยีง
ปจัจยัเดยีวทีม่นีัยส าคญัทางสถิตคิอื ด้านพฤติกรรมผูป้่วยที่บรโิภคผงปรุงรสหรอืผงชูรสทุกมื้อมโีอกาสเกดิโรคหวัใจ
และหลอดเลอืดเป็นในอกี 10 ปีขา้งหน้า 3.1 เท่า (95% CI; 1.1 – 8.9) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p – value < 0.05) 
จากการส ารวจพบว่าผงปรุงรสหรอืผงชูรสซึง่มสี่วนผสมของเกลอือยู่สงูถงึ 70 % ซึง่คลา้ยกบังานวจิยัของ Puavilai W 
และคณะ [7] ทีพ่บว่าความดนัโลหติทีเ่พิม่ขึน้สมัพนัธก์บัการบรโิภคอาหารทีเ่ตมิเกลอื การดื่มเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล์
และการสูบบุหรี่ แต่เมื่อทดสอบโดยการให้รบัประทานอาหารที่มรีสเปรี้ยวจะเป็นปจัจยัป้องกนัเพราะในอาหารที่รส
เปรีย้วจะมโีปรแตสเซยีมสงูซึง่สามารถช่วยลดระดบัความดนัซสิโตลคิลงได ้และงานวจิยัของFeng J. He และ Graham 
A. MacGregor [19] พบว่ามหีลกัฐานมากมายเกีย่วกบัการบรโิภคเกลอืว่าเป็นสาเหตุส าคญัของการเพิม่ความดนัโลหติ
และการลดปรมิาณการบรโิภคเกลอืจะช่วยลดความดนัโลหติซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าการลดปรมิาณเกลอืที่บรโิภคสมัพนัธ์กบั
การลดความเสีย่งของโรคหวัใจและหลอดเลอืด 
 จากการศกึษาครัง้นี้มขีอ้จ ากดัของขอ้มูลเนื่องจากเป็นขอ้มูลทุตยิภูมคิวามสมบูรณ์ของขอ้มูลอาจขาดหายไป
และการศกึษาน้ีออกแบบเกบ็ขอ้มูลเน้นเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยความดนัโลหติที่ไม่สามารถควบคุมระดบัความดนัได้ตาม
ทะเบยีนบนัทกึของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ ต าบลท่าขา้วเปลอืกเท่านัน้ แต่จะเป็นประโยชน์ส าหรบัการป้องกนั
โรคหวัใจและหลอดเลอืดโดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มผูป้่วยโรคความดนัโลหติสงูทีไ่ม่สามารถควบคุมความดนัไดใ้นการ
ป้องกนัโรคหวัใจลม้เหลว หรอืสรา้งกลยุทธป้์องกนัความเสีย่งต่อภาวะหวัใจลม้เหลว เพื่อน าเสนอต่อผูเ้กีย่วขอ้งน าไป
วางแผนควบคุมหรอืปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพื่อลดปจัจยัเสีย่งต่อการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืดในอนาคตได ้ 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัเชงิปฏบิตัิการครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษากระบวนการพฒันาสมรรถนะแกนนําชุมชนโดยการใช้

ชุมชนเป็นฐานในการป้องกนัและแก้ไขปญัหาจากสารเคมกีําจดัศตัรูพชืที่สอดคล้องกบัวถิีชวีติและบรบิทของชุมชน 

ศกึษากบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 60 คน  ในพืน้ทีต่ําบลจุน  อ.จุน  จ.พะเยา  แบ่งการศกึษาออกเป็น 3 ระยะคอืระยะที ่1 

การเตรียมความพร้อมและศึกษาวิถีชีวิตและบริบทชุมชน ระยะที่ 2  การพัฒนาสมรรถนะแกนนําชุมชนโดยการ

ประยุกตใ์ชท้ฤษฎกีารประชุมปฏบิตักิารอย่างมสีว่นร่วม ระยะที ่3 การประเมนิผลแบบมสี่วนร่วม  วเิคราะหข์อ้มูลดว้ย

สถติ ิpaired t-test  และการวเิคราะหเ์ชงิเน้ือหา 

ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการพัฒนาสมรรถนะแกนนําชุมชนโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการประชุม

ปฏบิตักิารอย่างมสีว่นร่วมทาํใหค่้าคะแนนเฉลีย่สมรรถนะดา้นความรู ้และดา้นพฤตนิิสยัในการแกไ้ขปญัหาจากสารเคมี

กาํจดัศตัรพูชืของแกนนําชุมชน หลงัเขา้ร่วมกระบวนการสงูกว่าก่อนเขา้ร่วมกระบวนการแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติ ิ(p-value > 0.01) สว่นค่าคะแนนเฉลีย่สมรรถนะทกัษะในการแกไ้ขปญัหาจากสารเคมกีําจดัศตัรูพชืของแกน

นําชุมชน หลงัเขา้ร่วมกระบวนการสงูกว่าก่อนเขา้ร่วมกระบวนการไม่แตกต่างกนั โดยพบว่า  การประชุมปฏบิตักิาร

อย่างมสี่วนร่วมมคีวามเหมาะสมกบัการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปญัหาจากสารเคมีกําจดัศตัรูพชื เน่ืองจากแกนนํา

ชุมชนแต่ละคนมปีระสบการณ์และมคีวามรูใ้นตนที่แตกต่างกนัอยู่แล้ว ทําให้เกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรูท้ี่หลากหลาย 

สง่ผลใหแ้กนนําชุมชนเกดิการพฒันาสมรรถนะดา้นความรู ้ดา้นทกัษะและดา้นพฤตนิิสยั  
 

คาํสาํคญั: ชุมชนเป็นฐาน  สารเคมกีาํจดัศตัรพูชื 
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Abstract  

The aim of this action research was to study the process for enhancing the competency of community 

leaders in pesticide problem-solving that was consistent with community’s context and lifestyles. This 

research was done among 60 community leaders, selected by using the purposive sampling method, in Jun 

sub-district, Jun district, Phayao province. This research study used the mixed “qualitative and quantitative” 

method. The steps for this study were divided to three phases: (1) preparing and study lifestyles and context 

of community; (2) enhancing competency process; and (3) evaluation participation of the competency 

development process. The statistical analyses used in this study were paired t-test and content analysis. The 

results showed that the competency development process using the Appreciate influence control:AIC 

approach could significantly increase community leaders’ competency scores in terms of knowledge, and 

attributes at p-value < 0.01. It was also found that AIC was appropriate for the competency development 

process of community leaders in pesticide problem-solving. AIC has focused on finding the problem, the 

cause of the problem, and approaches to problems solving that was consistent with community’s context and 

lifestyles. Community leaders with the experience and knowledge of different caused exchanging various 

learning. As a result, community leaders were to develop performance skills. attributes and behaviors 

competency. 
 

Keywords:  Community Based, Pesticide 
 

บทนํา 

สารเคมกีําจดัศตัรูพชืไดค้วามนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายไปทัว่โลก โดยปี 2545 ตลาดสารเคมกีารเกษตรของ

โลกมมีูลค่าประมาณ 27,780 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา เฉพาะสารเคมกีําจดัศตัรูพชืมกีารใช้ประมาณปีละ 3 ล้านตนั 

รวม 1,600 ชนิด  ภายใต้ชื่อการคา้นับหมื่นชื่อ  โดยสารเคมเีกษตรส่วนใหญ่ถูกส่งไปขายในอเมรกิาเหนือ รอ้ยละ 31 

รองลงมาคอืเอเชยีแปซฟิิก รอ้ยละ 26 [1]  โดยองค์การอนามยัโลก พบว่า  ประเทศกําลงัพฒันามกีารใช้สารเคมี

ประมาณ 20% ของสารเคมทีัง้หมดและมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง [2] ในขณะเดยีวกนัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ยงัมี

ผูผ้ลติสารเคมบีางประเทศยงัคงส่งออกสารเคมทีีห่า้มใช ้(Banned or Restricted) ส่งขายใหก้บัประเทศกําลงัพฒันา 

เพราะมรีาคาถูกกว่าปกตสิามารถทาํกาํไรไดม้าก โดยไม่สนใจสขุภาพและความเสีย่งชวีติของผูค้น [3] 

ประเทศไทย มปีรมิาณการใช้สารเคมกีําจดัศตัรูพชืเพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2541 ปรมิาณการนําเข้า

สารเคมกีาํจดัศตัรพูชื 32,552  ตนั มลูค่า 5,376 ลา้นบาท และในปี พ.ศ. 2547 ปรมิาณ 93,531 ตนั มูลค่า 9,596 ลา้น

บาท  สารเคมเีหล่าน้ีกระจายสูทุ่กครวัเรอืน ทาํใหเ้กษตรกรไทยมกีารใชส้ารเคมกีําจดัศตัรูพชือย่างแพร่หลายเพราะหา

ซือ้ได้โดยง่าย ในปีพ.ศ. 2544 มรีา้นคา้ทีจ่ําหน่ายสารเคมกีําจดัศตัรูพชื ประมาณ 5,000 รา้น [4] โดยรา้นคา้เหล่าน้ี

แทรกซมึอยู่ในทุกตําบล และหมู่บา้น เมื่อมกีารใชส้ารเคมกีาํจดัศตัรพูชืในปรมิาณมากๆ  โดยขาดความรูแ้ละขาดความ

ระมดัระวงัในการป้องกนัตนเอง รวมถงึการใชโ้ดยไม่ตระหนกัถงึภยัอนัตรายทีเ่กดิจากการใชส้ารเคมแีละการไม่ปฏบิตัิ

ตามคําแนะนําในการใช้สารเคมีให้ถูกต้อง [5] นอกจากน้ี การใช้สารเคมีในปริมาณมากเกินไปและการใช้ที่ผิด

วตัถุประสงค ์ทาํใหม้โีอกาสเสีย่งสงูมากทีเ่กษตรกรและผูบ้รโิภคจะไดร้บัอนัตรายจากพษิสารเคมกีําจดัศตัรูพชื [6] ซึง่

จากขอ้มลูรายงานการเฝ้าระวงัโรคของสาํนกัระบาดวทิยา ปี พ.ศ. 2543–2552 พบว่า มรีายงานผูป้ว่ยไดร้บัพษิจากสาร

ป้องกนักําจดัศตัรูพชื เฉลีย่ปีละ 1,996 ราย และเมื่อพจิาณารายงานผู้ป่วยจากสารเคมกีําจดัศตัรูพชืในปี 2552  เป็น

รายภาคพบว่า ภาคเหนือมผีูป้่วยมากทีสุ่ด รอ้ยละ 48.02 โดยจงัหวดัพะเยาพบอตัราป่วย 8.00  ต่อแสนประชากรสงู

เป็นอนัดบั 6 ของประเทศ[7] 
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สําหรบัขอ้มูลสถานการณ์ของจงัหวดัพะเยา พบว่า อตัราป่วยด้วยพษิจากสารเคมกีําจดัศตัรูพืช (อตัราป่วย 

8.00 ต่อแสนประชากร) เป็นอนัดบัทีส่องของภาคเหนือตอนบน โดยสงูกว่าระดบัภาคเหนือ (อตัราป่วย 6.87 ต่อแสน

ประชากร) และสูงกว่าระประเทศค่อนขา้งมาก (อตัราป่วย 2.66 ต่อแสนประชากร)  ซึ่งจากสถานการณ์ดงัที่กล่าว

มาแล้ว ทําให้คณะผู้วจิยัมคีวามสนใจที่จะศึกษาการใช้ชุมชนเป็นฐานในการแก้ไขปญัหาจากสารเคมกีําจดัศตัรูพืช 

จงัหวดัพะเยา เพื่อหาแนวทางการจดัการการใชส้ารเคมทีางการเกษตร รวมทัง้การลดอนัตรายจากการใชส้ารเคมทีาง

การเกษตร ซึง่อนัจะนําไปสูก่ารผลกัดนัใหเ้กดินโยบายสาธารณะระดบัพืน้ที ่มกีรอบการอยู่ร่วมกนัของสงัคมการเกษตร

และเกดิกระบวนการสรา้งเกราะป้องกนัสารเคมทีางการเกษตรซึง่เป็นสิง่แปลกปลอมจากภายนอกชุมชน ซึง่จะนําไปสู่

การมสีขุภาพดแีละมคีวามสขุอย่างยัง่ยนืต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพื่อศกึษาประสทิธผิลของกระบวนการพฒันาสมรรถนะแกนนําชุมชนโดยการใช้ชุมชนเป็นฐานในการป้องกนั 

และแกไ้ขปญัหาจากสารเคมกีาํจดัศตัรพูชื 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

กลุ่มตวัอย่าง 

ในการศกึษาครัง้น้ีเจาะจงเลอืกดําเนินการในพืน้ทีต่ําบลจุน อําเภอจุน จงัหวดัพะเยา  เน่ืองจากประชาชนส่วน

ใหญ่ประกอบอาชพีทาํนา ปลกูขา้วโพด ปลกูกระเทยีมและหอมแดง ซึง่มกีารใชส้ารเคมกีาํจดัสตัรูพชือย่างกวา้งขวางมี

อตัราป่วยด้วยโรคพษิจากสารเคมกีําจดัศตัรูพชืสูง การคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแกนนําชุมชน แบบเจาะจง(Purposive 

Sampling) จํานวน 60 คน  โดยคดัเลือกแกนนําชุมชนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกบัการใช้สารเคมกีําจดัศตัรูพชืและ

สามารถเขา้ร่วมกระบวนการไดต้ัง้แต่ตน้จนสิน้สดุกระบวนการ 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั   

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ แบบสอบถามวดัสมรรถนะ แกนนําชุมชนในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาจาก

สารเคมกีาํจดัศตัรพูชื ทีผู่ว้จิยัประยุกตม์าจาก แบบสอบถามของรุ่ง วงศว์ฒัน์และคณะ [8] ประกอบดว้ย 

ตอนที ่1  แบบสอบถามปจัจยัสว่นบุคคล 

ตอนที ่2 แบบสอบถามปจัจยัดา้นเศรษฐกจิและสงัคม  

ตอนที ่3 แบบสอบถามปจัจยัดา้นประสบการณ์การใชส้ารเคมกีาํจดัศตัรพูชื 

ตอนที ่4 แบบสอบถามสมรรถนะดา้นความรูเ้กีย่วกบัสารเคมกีาํจดัศตัรพูชื ไดค้่าความน่าเชื่อถอืเท่ากบั 0.8184   

ตอนที ่5  แบบสอบถามสมรรถนะดา้นทกัษะในการแกไ้ขปญัหาจากสารเคมกีาํจดัศตัรูพชื ไดค้่าความน่าเชื่อถอื

เท่ากบั 0.8990  

ตอนที่ 6 แบบสอบถามสมรรถนะด้านพฤตินิสยัในการแก้ไขปญัหาจากสารเคมีกําจดัศตัรูพืช ได้ค่าความ

น่าเชื่อถอืเท่ากบั 0.8198  

การวิเคราะหข์้อมูล   

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปรมิาณ โดยใช้จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation), paired t-test  

กิจกรรมวิธีการดาํเนินการวิจยั 

ระยะท่ี 1 การเตรียมความพรอ้ม 

 กจิกรรมที ่1 การสํารวจพืน้ทีเ่พื่อหากลุ่มเป้าหมาย โดยการสรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชนเป็นระยะ

เริม่ตน้ในการสรา้งความไวว้างใจ 
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 กจิกรรมที่ 2 การคดัเลอืกกลุ่มตัวอย่าง โดยคณะผู้วจิยัจะทําการสํารวจพื้นที่เพื่อหากลุ่มตวัอย่าง 

ไดแ้ก่ แกนนําชุมชน จาํนวน 60  คน  คดัเลอืกโดยวธิเีจาะจง (Purposive Sampling)   

   กจิกรรมที ่3  การทาํปฏทินิชุมชนและการศกึษาบรบิท  วถิชีวีติ  และเงื่อนไขบางประการ 

 กจิกรรมที่ 4 สร้างทมีวจิยัและผู้ประสานงานในพื้นที่เพื่อจดัเตรยีมความพร้อมโดยจดัประชุมเชิง

ปฏบิตักิารทมีวจิยั 

ระยะท่ี 2  การดาํเนินงาน 

 กจิกรรมที่ 5 เกบ็รวบรวมขอ้มูล ก่อนดําเนินการโดยใช้แบบสอบถามวดัสมรรถนะ แกนนําชุมชน

(Pre-test) ครัง้ที ่1 

 กจิกรรมที ่6 จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อชีแ้จงและสรา้งความเขา้ใจร่วมกนัระหว่างทมีวจิยักบัแกน

นําชุมชน  

 กจิกรรมที่ 7 นําขอ้มูลผลการศกึษาสมรรถนะ แกนนําชุมชนในการแก้ไขปญัหาจากสารเคมกีําจดั

ศตัรพูชื ครัง้ที ่1 (Pre-test) มาชีแ้จงและวเิคราะหร่์วมกนัเพื่อเป็นการคนืขอ้มลูใหก้บั กลุ่ม แกนนําชุมชน 

 กจิกรรมที ่8  ประชุมปฏบิตักิารอย่างมสีว่นร่วมในขัน้ตอน  A-1 สรา้งความเขา้ใจสถานการณ์ สภาพ

ความเป็นจรงิ (Reality)เกีย่วกบัปญัหาจากการใชส้ารเคมกีาํจดัศตัรพูชื 

 กจิกรรมที ่9  ประชุมปฏบิตักิารอย่างมสี่วนร่วมในขัน้ตอน A-2  สรา้งวสิยัทศัน์ สภาพทีค่าดหวงัใน

อนาคต (Ideal Vision หรอื Scenario) ภาพสถานการณ์ปญัหาเดมิจะเปลีย่นไป คาดหวงัจะใหเ้ป็นอย่างไร เพื่อทีจ่ะ

นําไปคดิกลวธิ ีกจิกรรมและโครงการ 

 กจิกรรมที่ 10 ประชุมปฏิบตัิการอย่างมสี่วนร่วมในขัน้ตอน I-1 คิดหากลวธิ ี(Solution Design)  

ในการแกไ้ขปญัหาจากสารเคมกีาํจดัศตัรพูชื   

 กจิกรรมที่ 11 ประชุมปฏบิตัิการอย่างมสี่วนร่วมในขัน้ตอน I–2  จดัความสําคญั จําแนกกจิกรรม 

(Priority)ในการแกไ้ขปญัหาจากสารเคมกีาํจดัศตัรูพชื ว่า กจิกรรมใดสาํคญั และเป็นไปได ้องคก์ร หรอืหน่วยงานใดที่

น่าจะทาํได ้ 

 กจิกรรมที ่12  ประชุมปฏบิตักิารอย่างมสี่วนร่วมในขัน้ตอน C-1 วางแผนแกไ้ขปญัหาจากสารเคมี

กาํจดัศตัรพูชืและหาผูร้บัผดิชอบ (Responsibility) 

 กจิกรรมที ่13 ประชุมปฏบิตักิารอย่างมสีว่นร่วมในขัน้ตอน C-2 จดัทําแผน/โครงการ (Action Plan) 

ในการแกไ้ขปญัหาจากสารเคมกีาํจดัศตัรพูชื  

ระยะท่ี 3  การประเมินผล  

 กจิกรรมที ่14 เกบ็รวบรวมขอ้มูลหลงัดําเนินการ (Post-test) ครัง้ที ่2 โดยใชแ้บบสอบถามชุดเดมิ
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ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไป 

ตารางท่ี 1  แสดงจาํนวนและรอ้ยละของแกนนําชุมชนจาํแนกตามขอ้มลูสว่นบุคคล 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน รอ้ยละ 

เพศ   

 ชาย 34 56.7 

 หญงิ 26 43.3 

 รวม 60 100.0 

อายุ(ปี)   

 ไม่เกนิ 44 ปี 20 33.3 

 45-59 ปี 34 56.7 

 60 ปีขึน้ไป 6 10.0 

 รวม 60 100.0 

MIN = 30     MAX = 69  = 49.48        S.D. = 9.44 

สถานภาพสมรส   

 โสด 2 3.3 

 สมรส/คู่ 58 96.7 

 รวม 60 100.0 

การศกึษา   

 ไม่ไดเ้รยีน/ไม่จบประถมศกึษา 1 1.7 

 ประถมศกึษา 28 46.7 

 มธัยมศกึษา 28 46.7 

 อาชวีศกึษา/ปวช. 1 1.7 

 ปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า  2 3.3 

 รวม 60 100.0 

อาชพีหลกั   

 ทาํนา/ทาํไร่/ทาํสวน 57 95.0 

 รบัจา้ง 1 1.7 

 คา้ขาย 2 3.3 

 รวม 60 100.0 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน (บาท)   

 ไม่เกนิ 5000 บาท 29 48.3 

 5001-10000 บาท 23 38.3 

 มากกว่า 10000 บาท 8 13.3 

 รวม 60 100.0 

MIN = 1000     MAX = 30000              = 7060.00        S.D. = 6317.27 

ระยะเวลาการเป็นผูนํ้าชมุชน (ปี)   

   

X

X
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ข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน รอ้ยละ 

 ไม่เกนิ 2 ปี 23 38.3 

 3-10 ปี 23 38.3 

 มากกว่า 10 ปี 14 23.4 

 รวม 60 100.0 

MIN = 1      MAX = 31     = 7.28        S.D. = 7.22 

  

ขอ้มูลส่วนบุคคลของแกนนําชุมชน พบว่า แกนนําชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 56.7 ส่วนใหญ่มอีายุ

ระหว่าง 45-59 ปี  รอ้ยละ 56.7 โดยมอีายุเฉลีย่ 49.48 ปี (S.D.=9.44) สว่นใหญ่มสีถานภาพสมรสคู่  รอ้ยละ 96.7 โดย

สว่นใหญ่จบการศกึษาระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา รอ้ยละ 46.7 และ 46.7 เท่ากนั  สว่นใหญ่ประกอบอาชพี ทํา

นา/ทาํไร่/ทาํสวน รอ้ยละ  95.0 ส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 1-5000 บาท รอ้ยละ 48.3 โดยมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

7060.00 บ า ท 

(S.D.= 6317.27)  มรีะยะเวลาการเป็นผูนํ้าชุมชน ระหว่าง 1-2 ปี และ 3-10 ปี มากทีสุ่ด รอ้ยละ 38.3 โดยมรีะยะเวลา

การ 

เป็นผูนํ้าชุมชน เฉลีย่ 7.28 ปี (S.D.= 7.22)  

  

ตารางท่ี 2  แสดงจาํนวนและรอ้ยละของแกนนําชุมชน จาํแนกตามขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 
 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสงัคม จาํนวน รอ้ยละ 

การดาํรงตําแหน่งทางสงัคม   

  อาสาสมคัรสาธารณสขุ   37 61.7 

 กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น/สารวตัร/ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น 13 21.7 

 สมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นตําบล (อบต.) 1 1.7 

 อาสาพฒันาชมุชน 9 15.0 

 กรรมการกองทุนหมู่บา้น 17 28.3 

 กรรมการกลุ่มออมทรพัย ์ 16 26.7 

 รวม 60 100.0 

X
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 

ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิและสงัคม จาํนวน รอ้ยละ 

ภาระหน้ีสนิ   

 ม(ีตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 55 91.7 

               ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) 29 48.3 

               ธนาคารออมสนิ 5 8.3 

               กองทุนหมู่บา้น 35 58.3 

 ไม่ม ี 5 8.3 

 รวม 60 100.0 

การมทีีด่นิทาํกนิ   

 มทีีด่นิเป็นของตนเอง 48 80.0 

 เช่าทีด่นิคนอื่น 12 20.0 

 รวม 60 100.0 

จาํนวนทีด่นิทาํกนิ(ไร่)   

 1-10 ไร่ 23 38.3 

 11-20 ไร่ 21 35.0 

 มากกว่า 20 ไร่ 16 26.70 

 รวม 60 100.0 

MIN = 2     MAX = 58       = 15.58        S.D. = 10.95 

ระยะเวลาการประกอบอาชพีทาํนา/ทาํไร่/ทาํสวน n = 50  

 1-10 ปี 7 14.0 

 11-20 ปี 14 28.0 

 21-30 ปี 21 42.0 

 มากกว่า 30 ปี 8 16.0 

 รวม 60 100.0 

MIN = 1      MAX = 50  Mean = 23.85        S.D. = 13.25 

จาํนวนพชืทีป่ลกูในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา(ชนิด)   

 1 ชนิด 27 45.0 

 2 ชนิด 12 20.0 

 3 ชนิดขึน้ไป 21 35.0 

 รวม 60 100.0 

MIN = 1      MAX = 4  = 2.00        S.D. = 1.05 

ขอ้ผกูมดัทีต่อ้งขายผลผลติทางการเกษตรใหก้บันายทุน   

 ม ี 11 18.3 

 ไม่ม ี 49 81.7 

 รวม 60 100.0 

X

X
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ขอ้มูลด้านเศรษฐกิจและสงัคมของแกนนําชุมชน  พบว่า แกนนําชุมชนส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่งอาสาสมคัร

สาธารณสขุ มากทีส่ดุ รอ้ยละ 61.7 สว่นใหญ่มภีาระหน้ีสนิ  รอ้ยละ 91.7 โดยมภีาระหน้ีสนิกบักองทุนหมู่บา้นมากทีสุ่ด 

ร้อย ละ 58.3 ส่วนใหญ่มทีี่ดนิทํากนิเป็นของตนเอง ร้อยละ 80.0 ซึ่งมจีํานวนที่ดนิทํากนิ  1-10 ไร่มากที่สุด ร้อยละ 

38.3 โดยมทีีด่นิทํากนิเฉลีย่ 15.58 ไร่ (S.D. = 10.95) มรีะยะเวลาการประกอบอาชพี ทํานา/ทําไร่/ทําสวน  21-30 ปี 

มากทีส่ดุ รอ้ยละ 42.0 โดยมรีะยะเวลาการประกอบอาชพีทาํนา/ทาํไร่/ ทาํสวนเฉลีย่ 23.85 ปี (S.D. = 13.25) ในรอบปี

ทีผ่่านมาส่วนใหญ่ปลูกพชื 1 ชนิด รอ้ยละ 45.0  และส่วนใหญ่ไม่มขีอ้ผูกมดัที่ต้องขายผลผลติทางการเกษตรให้กบั

นายทุน รอ้ยละ 81.7  

ตารางท่ี 3  แสดงจาํนวนและรอ้ยละของ แกนนําชุมชน จาํแนกตามประสบการณ์การใชส้ารเคมกีาํจดัศตัรพูชื 

ประสบการณ์การใช้สารเคมีกาํจดัศตัรพูืช จาํนวน รอ้ยละ 

แหล่งทีไ่ดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัสารเคมกีาํจดัศตัรพูชื n = 60  

 จากเพื่อนบา้น 3 5.0 

 จากเจา้หน้าทีเ่กษตร 18 30.0 

 จากเจา้หน้าทีส่าธารณสขุ 19 31.7 

 จากวทิยุ/หนงัสอืพมิพ/์โทรทศัน์ 12 20.0 

 จากรา้นคา้/ผูแ้ทนจาํหน่าย 8 13.3 

 รวม 60 100.0 

การใชส้ารเคมกีาํจดัศตัรพูชื n = 60  

 เคย 53 88.3 

 ไม่เคย 5 8.3 

 เคยแต่เลกิแลว้ 2 3.3 

 รวม 60 100.0 

ระยะเวลาทีเ่คยใชส้ารเคมกีาํจดัศตัรพูชื(ปี)   

 1 ปี 22 36.7 

 2-5 ปี 29 48.3 

 มากกว่า 5 ปี 19 15.0 

 รวม 55 100.0 

MIN = 1     MAX = 10  = 3.28        S.D. = 3.21 

ปจัจบุนัเคยฉีดพ่นสารเคมกีาํจดัศตัรพูชืดว้ยตนเอง   

 เคย 34 56.7 

 ไม่เคย 26 43.3 

 รวม 60 100.0 

เคยเจบ็ปว่ยหรอืแพส้ารเคมกีาํจดัศตัรพูชื   

 เคย 3 5.0 

 ไม่เคย 57 95.0 

 รวม 60 100.0 

สมาชกิในครอบครวัเคยเจบ็ปว่ยหรอืแพส้ารเคมกีาํจดัศตัรพูชื   

 เคย 10 16.7 

 ไม่เคย 50 83.3 

 รวม 60 100.0 

X
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ขอ้มูลด้านประสบการณ์เกี่ยวกบัการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพชืของแกนนําชุมชน  พบว่าแกนนําชุมชนได้รบั

ข่าวสารเกีย่วกบัสารเคมกีําจดัศตัรูพชืจากเจา้หน้าทีส่าธารณสุขมากทีสุ่ด รอ้ยละ 31.7 ส่วนใหญ่เคยใชส้ารเคมกีําจดั

ศตัรูพชื รอ้ยละ  88.3 ส่วนใหญ่มรีะยะเวลาทีเ่คยใชส้ารเคมกีําจดัศตัรูพชืนาน 2-5 ปี รอ้ยละ 48.3 โดยมรีะยะเวลาที่

เคยใชส้ารเคมกีําจดัศตัรูพชืเฉลีย่นาน 3.28 ปี (S.D. = 3.21) ส่วนใหญ่ในปจัจุบนัยงัฉีดพ่นสารเคมกีําจดัศตัรูพชืดว้ย

ตนเอง รอ้ยละ 56.7 มแีกนนําชุมชนเคยเจบ็ปว่ยหรอืแพส้ารเคมกีาํจดัศตัรูพชื รอ้ยละ 5.0 และ แกนนําชุมชนมสีมาชกิ

ในครอบครวัเคยเจบ็ปว่ยหรอืแพส้ารเคมกีาํจดัศตัรพูชื รอ้ยละ 16.7 

2. ผลการประเมินผลกระบวนการพฒันาสมรรถนะแกนนําชุมชนโดยการใช้ชุมชนเป็นฐานในการ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกาํจดัศตัรพูืชในชุมชน 
 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลีย่  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสถติทิดสอบทแีละระดบันยัสาํคญัทางสถติขิองการ

ทดสอบเปรยีบเทยีบคะแนนสมรรถนะดา้นความรูก่้อนและหลงัเขา้ร่วมกระบวนการของแกนนําชมุชน 
 

การทดสอบ  S.D. df t P-value 

ก่อนเขา้ร่วมกระบวนการ 20.77 2.04 59 4.34 0.000 

หลงัเขา้ร่วมกระบวนการ 21.85 2.27    
  

จากตารางที ่4 พบว่า แกนนําชุมชนมคี่าคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะดา้นความรู้ก่อนเขา้ร่วมกระบวนการเท่ากบั 

20.77 (S.D.=2.04) และมค่ีาคะแนนเฉลีย่สมรรถนะดา้นความรูห้ลงัเขา้ร่วมกระบวนการเท่ากบั 21.85 (S.D.=2.27) 

และพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของแกนนําชุมชนหลังเข้าร่วม

กระบวนการสงูกว่าก่อนเขา้ร่วมกระบวนการแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (p-value > 0.001) 
 

ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสถติทิดสอบทแีละระดบันยัสาํคญัทางสถติขิองการ

ทดสอบเปรยีบเทยีบคะแนนสมรรถนะดา้นทกัษะก่อนและหลงัเขา้ร่วมกระบวนการของแกนนําชมุชน 
 

การทดสอบ  S.D. df t P-value 

ก่อนเขา้ร่วมกระบวนการ 7.62 2.87 59 1.657 .103 

หลงัเขา้ร่วมกระบวนการ 8.60 3.69    
 

จากตารางที ่5 พบว่าแกนนําชุมชนมคี่าคะแนนเฉลีย่สมรรถนะด้านทกัษะก่อนเขา้ร่วมกระบวนการเท่ากบั 

7.62 (S.D.=2.87) และมค่ีาคะแนนเฉลีย่สมรรถนะดา้นทกัษะหลงัเขา้ร่วมกระบวนการเท่ากบั 8.60 (S.D.=3.69) และ

พบว่าค่าคะแนนเฉลีย่ทกัษะของแกนนําชุมชนหลงัเขา้ร่วมกระบวนการสงูกว่าก่อนเขา้ร่วมกระบวนการไม่แตกต่างกนั  

(p-value = 0.103)  

X

X
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ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉลีย่  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสถติทิดสอบทแีละระดบันยัสาํคญัทางสถติขิองการ

ทดสอบเปรยีบเทยีบคะแนนสมรรถนะดา้นพฤตนิิสยัก่อนและหลงัเขา้ร่วมกระบวนการของแกนนําชุมชน 

 การทดสอบ  s.d. df t P-value 

ก่อนเขา้ร่วมกระบวนการ 44.17 4.80 59 3.29 0.002 

หลงัเขา้ร่วมกระบวนการ 46.33 5.02    
 

จากตาราง 6 พบว่า แกนนําชุมชนมค่ีาคะแนนเฉลีย่สมรรถนะดา้นพฤตนิิสยัก่อนเขา้ร่วมกระบวนการเท่ากบั 

44.17(S.D.=4.80) และมค่ีาคะแนนเฉลีย่สมรรถนะดา้นพฤตนิิสยัหลงัเขา้ร่วมกระบวนการเท่ากบั 46.33 (S.D.=5.02)  

และพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านพฤตินิสยัของแกนนําชุมชนหลงัเขา้ร่วมกระบวนการสูงกว่าก่อนเข้าร่วม

กระบวนการแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (p-value = 0.002)     
 

วิจารณ์และสรปุผล 

จากผลการประเมนิผลกระบวนการพฒันาสมรรถนะแกนนําชุมชนโดยการใชชุ้มชนเป็นฐานในการป้องกนัและ

แก้ไขปญัหาจากสารเคมีกําจดัศตัรูพืชในชุมชน พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านความรู้และพฤตินิสยัเกี่ยวกบั

สารเคมกีําจดัศตัรูพชืของแกนนําชุมชนหลงัเขา้ร่วมกระบวนการสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมกระบวนการแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า การประชุมปฏบิตักิารอย่างมสี่วนร่วมมคีวามเหมาะสมอย่างยิง่

ในการนํามาประยุกตใ์ชก้บัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาจากสารเคมกีาํจดัศตัรพูชืเพราะการใชส้ารเคมกีําจดัศตัรูพชืเป็น

เรื่องทีเ่ป็นวถิชีวีติและบรบิทของชุมชนตําบลจุน โดยเฉพาะในขัน้ตอนการคน้หาปญัหาและการคน้หาสาเหตุของปญัหา

ทีเ่กดิจากการใช้สารเคมกีําจดัศตัรูพชืแกนนําชุมชนแต่ละคนจะรู้สกึต้องการพูด ต้องการแสดงความคดิเหน็หรอืเล่า

ประสบการณ์ของตนเอง ส่วนคนอื่นกพ็ยายามตัง้ใจฟงั  ทําใหเ้กดิบรรยากาศการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์ที่ดี

มาก สิง่เหล่าน้ีน่าจะเป็นสาเหตุหน่ึงทีท่าํใหส้มรรถนะดา้นความรูแ้ละพฤตนิิสยัของแกนนําชุมชนไดร้บัการพฒันาไปใน

ทศิทางทีด่ขี ึน้  สว่นค่าคะแนนเฉลีย่ทกัษะของแกนนําชมุชนหลงัเขา้ร่วมกระบวนการสงูกว่าก่อนเขา้ร่วมกระบวนการไม่

แตกต่างกนั  อาจเน่ืองมาจากสมรรถนะดา้นทกัษะ โดยเฉพาะทกัษะในจดัทําแผนงานโครงการอาจต้องใชเ้วลาในฝึก

ปฏบิตัหิลายๆ ครัง้เพื่อให้เกดิความชํานาญและความมัน่ใจ  ซึ่งกระบวนการพฒันาสมรรถนะแกนนําชุมชนด้วยการ

ประชุมปฏบิตัิการอย่างมสี่วนร่วมมขี ัน้ตอนให้แกนนําชุมชนได้ฝึกปฏบิตัเิขยีนโครงการเพยีงครัง้เดยีว ทําใหแ้กนนํา

ชุมชนยงัรูส้กึขาดความมัน่ใจในตวัเองดา้นทกัษะในการจดัทาํแผนงานโครงการแกไ้ขปญัหาจากสารเคมกีาํจดัศตัรพูชื 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

การนํากระบวนการพฒันาสมรรถนะแกนนําชุมชนในการแก้ไขปญัหาจากสารเคมกีําจดัศตัรูพชืไปใช้ในการ

แกไ้ขปญัหาในพืน้อื่นๆ ควรเป็นพื้นทีท่ีม่ลีกัษณะปญัหาทีค่ล้ายคลงึกนั โดยควรศกึษาบรบิทและเงื่อนไขบางประการ

ของชุมชน รวมทัง้ควรมกีารประยุกต์กจิกรรมหรอืขัน้ตอนใหม้คีวามยดืหยุ่นเพื่อใหเ้กดิเหมาะสมกบัวถิชีวีติและบรบิท

ของชุมชน จะทาํใหก้ารพฒันาสมรรถนะกลุ่มเป้าหมายมคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 

 

 

  

X
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บทคดัย่อ 

วฒันธรรมความปลอดภยัเป็นเครื่องมอืสาํคญัที่ช่วยป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุจากการทํางานเชงิรุก การศกึษา

ครัง้น้ีเพื่อศกึษาวฒันธรรมความปลอดภยัของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมแีห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง กลุ่ม

ตวัอย่างเป็นคนงานจาํนวน 150 คน จําแนกเป็นสายบรหิาร  บงัคบับญัชา ปฏบิตักิาร และผูร้บัเหมาประจํา ทีเ่ขา้ร่วม

กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยตัง้แต่เริ่มต้นจนถึงปจัจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี เครื่องมือ ได้แก่ 

แบบสอบถามสํารวจวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ต้น (การรบัรูรู้ปแบบสถานการณ์ความปลอดภยั) และชัน้สงู (ปจัจยั

ดา้นจติวทิยาภายใน) ผลการศกึษาพบว่า วฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ต้นโดยรวมอยู่ในระดบัสูง (ร้อยละ 57.3) โดย

คนงานสายบรหิารอยู่ในระดบัสงูทีส่ดุ (รอ้ยละ 100.0) สายบงัคบับญัชาอยู่ในระดบัสงูทีสุ่ด (รอ้ยละ 85.7) สายปฏบิตักิาร

อยู่ในระดบัสงู (รอ้ยละ 64.0) และผูร้บัเหมาประจําอยู่ในระดบัสงู (รอ้ยละ 81.7) ส่วนวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้สงู

โดยรวมอยู่ในระดบัสงู (รอ้ยละ 48.0) โดยคนงานสายบรหิารอยู่ในระดบัสงูทีสุ่ด (รอ้ยละ 100.0) สายบงัคบับญัชาอยู่ใน

ระดบัสงู (รอ้ยละ 74.3) สายปฏบิตักิารอยู่ในระดบัสงู (รอ้ยละ 66.0) และผูร้บัเหมาประจําอยู่ในระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 

70.0) และเมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของวฒันธรรมความปลอดภยัระหว่างชัน้ต้นและชัน้สงู พบว่า คนงานสายบรหิาร 

บงัคบับญัชา ปฏบิตักิาร และผูร้บัเหมาประจํามคีวามแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ผลการศกึษาน้ี

ฝา่ยบรหิารสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการพฒันาและเสรมิสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัสาํหรบัคนงานต่อไป  
 

คาํสาํคญั :  วฒันธรรมความปลอดภยั ปิโตรเคม ีการรบัรูร้ปูแบบสถานการณ์ความปลอดภยั ปจัจยัดา้นจติวทิยาภายใน 
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Abstract  

Safety culture is an important proactive tool for accident prevention in workplace. The objective of this 

study was to explore the current safety culture of workers in a petrochemicals plant, Rayong province.  

The samples were 150 workers in management level, supervisor level, operator level and permanent 

contractor level who had participated in safety culture program from the beginning until the present 2013 

(three years period). The research instruments comprised two questionnaires to explore the worker safety 

culture in basic level (perception of safety situation) and advance level (psychological factor). Results of the 

study revealed as the overall scores of worker safety culture in basic level were at a high level with the 

percentage of 57.3 of total sample; management level at the highest level (100.0%) supervisor level at the 

highest level (85.7) operator level at the high level (64.0%) and permanent contractor level at the high level 

(64.0). The overall scores of worker safety culture in advance level were at a high level with the percentage 

of 48.0 of total sample; management level at the highest level (100.0%) supervisor level at the high level 

(74.3) operator level at the high level (66.0%) and permanent contractor level at the moderate level (70.0). 

The samples had different the overall scores of worker safety culture in basic level and advance level 

(included with all worker’s position) with statistical significance level of 0.05. Company administrators could 

apply the results of this study as basic information to develop and enhance safety culture for all workers.  
 

Key words :  Safety culture, Petrochemicals, Perception of safety situation, Psychological factor  
 

บทนํา 

โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจดัเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมที่มีอนัตรายและความเสี่ยงสูงในส่วนของการใช้

เทคโนโลยขี ัน้สูง สารเคมอีนัตราย อุณหภูมสิงู-ตํ่า ความดนั รวมถึงความเสีย่งในการเกดิเพลงิไหม้หรอืระเบดิ ด้วย

ลกัษณะของอนัตรายทัง้หมดที่กล่าวมา [1] ประกอบกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ 

ผู้ประกอบการส่วนมากจึงตัดสนิใจขยายโรงงาน และเพิ่มกําลงัการผลิต ส่งผลให้คนงานมีโอกาสเสี่ยงกบัอนัตราย

เพิม่ขึน้ ดงันัน้ เพื่อสง่เสรมิใหค้นงานปฏบิตังิานไดอ้ย่างปลอดภยั วธิกีารทีเ่ลอืกใชช้่วงแรกจงึเน้นไปในเรื่องการจดัการ

สภาพแวดล้อมการทํางานให้อยู่ในสภาพปลอดภยั การจดัทําขัน้ตอนการปฏบิตังิานที่ปลอดภยั และการควบคุมการ

ออกแบบดา้นวศิวกรรม เป็นต้น ต่อมาเมื่อมกีารเกบ็ขอ้มูลและศกึษาถึงสาเหตุหลกัของการเกดิอุบตัเิหตุพบว่า 85% 

ของการเกดิอุบตัเิหตุทัง้หมดมาจากการกระทาํทีไ่ม่ปลอดภยั (Unsafe act) สว่นสาเหตุรอง 15% มาจากสภาพการณ์ที่

ไม่ปลอดภยั (Unsafe condition) ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของเฮนรชิ [2] ดงันัน้ แนวทางการป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุที่

ยัง่ยนื คอื การสง่เสรมิใหค้นงานทุกคนภายในองคก์ารมพีฤตกิรรมทีป่ลอดภยั รบัรู ้และตระหนกัถงึความเสีย่งทัง้หมดที่

แฝงอยู่ในสถานประกอบการ สามารถตดัสนิใจเลอืกวธิปีฏบิตังิานไดอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสม แรงผลกัสาํคญัทีท่ําให้

คนงานเกดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมไดค้อื วฒันธรรมองคก์าร ซึง่เป็นรูปแบบของพฤตกิรรม ความเชื่อ และค่านิยมที่

สมาชกิในองคก์ารยอมรบั และปฏบิตัร่ิวมกนัมาเป็นเวลาหลายปี [3] กระบวนการทีเ่ลอืกใชต้้องเขา้ถงึระดบัจติใจของ

คนงาน เมื่อเกดิการยอมรบัและเชื่อว่าความปลอดภยัเป็นสิง่ทีม่คีุณค่าสําคญัในการปฏบิตังิานทัง้ต่อตนเองและผู้อื่น 

คนงานจะแสดงพฤติกรรมความปลอดภยัออกมา กระบวนการน้ีเรยีกว่า การสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทัว่ทัง้

องคก์าร  
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ปจัจุบันกรอบแนวคิดด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยได้รับการกล่าวถึงในงานวิจัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมประเภททีม่คีวามเสีย่งสงู เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีร ์อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและขนส่งมวลชน โดย

มองว่าปจัจยัดา้นบุคคล และองคก์ารเป็นองคป์ระกอบสําคญัของการกําหนดมาตรการป้องกนัความเสีย่งและการเกดิ

อุบตัเิหตุ [4] หลายภาคอุตสาหกรรมในโลกเริม่มแีนวคดิว่า วฒันธรรมความปลอดภยัเป็นเครื่องมอืสาํคญัทีช่่วยควบคุม

ความเชื่อ ทศันคต ิและพฤตกิรรมของคนงานทุกคนใหป้ฏบิตังิานอย่างปลอดภยั [5] การสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั

ตามแนวคดิของคูเปอร์ [6] ประกอบด้วย 3 ชัน้ ไดแ้ก่ 1. ชัน้ต้น (การรบัรูรู้ปแบบสถานการณ์ความปลอดภยั) 2. ชัน้

กลาง (พฤตกิรรมความปลอดภยั) และ 3. ชัน้สงู (ปจัจยัดา้นจติวทิยาภายใน) คูเปอรม์องว่าวฒันธรรมความปลอดภยั

องคก์ารแสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรู ้พฤตกิรรมความปลอดภยั และปจัจยัดา้นจติวทิยาภายใน โดย

การประเมนิผลเปรยีบเสมอืนเครื่องมอืวดัผลสําเรจ็ของการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั ผู้วจิยัจงึเหน็สมควรที่จะ

ศกึษาวฒันธรรมความปลอดภยัของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมแีห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง ซึง่โรงงานดาํเนิน

กจิกรรมการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัมาเป็นระยะเวลารวม 3 ปี  เพื่อนําผลการศกึษาไปใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการ

ตดัสนิใจกาํหนดแนวทางพฒันาและเสรมิสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัทีเ่หมาะสมกบัองคก์ารต่อไป 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัในรูปแบบการวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศกึษาวฒันธรรมความ

ปลอดภยัของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมทีีผ่่านเกณฑค์ดัเขา้เป็นกลุ่มตวัอย่าง คอื คนงานทัง้หมดทีไ่ดเ้ขา้

ร่วมกจิกรรมการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัของโรงงานตัง้แต่เริม่ต้นการดําเนินกจิกรรมมาจนถึงปีปจัจุบนั เป็น

ระยะเวลารวม 3 ปี และเป็นผูย้นิดเีขา้ร่วมการวจิยัน้ีโดยสมคัรใจ จํานวน 150 คน ครอบคลุมคนงานสายบรหิาร 5 คน 

บงัคบับญัชา 35 คน ปฏบิตักิาร 50 คน และผูร้บัเหมาประจาํ 60 คน โดยเกบ็ขอ้มลูตัง้แต่เดอืนกนัยายนถงึเดอืนตุลาคม 

พ.ศ. 2556 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัครัง้น้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผ่่านการพจิาณา

เน้ือหาโดยผูเ้ชีย่วชาญ และวเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามโดยมคี่าไม่ตํ่ากว่า 0.7 ก่อนนํามาใชง้านจรงิ 

นอกจากน้ีการศึกษาดงักล่าวได้ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรมการวิจยัของคณะสาธารณสุข

ศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา พรอ้มทัง้ไดร้บัอนุญาตจากผูจ้ดัการโรงงานทีเ่ป็นกรณีศกึษาครบถ้วนแลว้ ทําการแบ่งรอบ

การแจกแบบสอบถามออกเป็น 2 รอบ แต่ละรอบห่างกนัประมาณ 3 สปัดาห ์โดยก่อนเกบ็ขอ้มูลผู้วจิยัไดแ้จง้สทิธิต่์อ

กลุ่มตวัอย่างว่าสามารถขอถอนตวัออกจากการวจิยัเมื่อไรกไ็ดโ้ดยไม่มผีลกระทบใดๆ ตามมา และเพื่อใหก้ลุ่มตวัอย่าง

สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลถึงผลสะท้อนทางลบที่จะกลบัสู่ผู้ตอบแบบสอบถามใน

ภายหลงัเกีย่วกบัหน้าทีก่ารงาน ผูว้จิยัเลอืกใชว้ธิกีารรวบรวมขอ้มลูโดยการตัง้กล่องรบัแบบสอบถามทีห่น่วยงานความ

ปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มของโรงงาน ภายหลงัตอบคําถามครบถ้วนกลุ่มตวัอย่างสามารถส่งแบบสอบถามดว้ยตนเอง

ภายใน 2 – 3 สปัดาหห์ลงัจากทีไ่ดร้บัแจกแบบสอบถามในแต่ละรอบ แบบสอบถามวฒันธรรมความปลอดภยั 2 รอบ 

ประกอบดว้ย  

1. วฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ต้น เป็นการศกึษาระดบัของการรบัรูรู้ปแบบสถานการณ์ความปลอดภยั ผูว้จิยั

ดดัแปลงจากแบบสอบถามที่พฒันาตามกรอบแนวคดิของกนิช์เบอร์ก และคณะ [7] ให้มคีวามสอดคล้องกบัการรบัรู้

รูปแบบสถานการณ์ความปลอดภยัของโรงงานที่เป็นกรณีศกึษา ประกอบด้วยคําถาม 6 ด้าน ได้แก่ 1. ผูนํ้าในระดบั

องค์การมกีารส่งเสรมิในด้านความปลอดภยั 2. ผู้นําในระดบัหน่วยงานมกีารส่งเสรมิในด้านความปลอดภัย 3. การ

สื่อสารและรายงานข้อผิดพลาด 4. พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย 5. วฒันธรรมการรายงาน และ 6. 

วฒันธรรมการเรยีนรู ้ มจีาํนวนขอ้คาํถามทัง้หมด 38 ขอ้ แยกเป็นขอ้ความดา้นบวก 31 ขอ้ ขอ้ความดา้นลบ 7 ขอ้ ขอ้

คาํถามเชงิลบจะตอ้งมกีารกลบัคะแนน โดยลกัษณะคําถามเป็นแบบประเมนิค่า (Rating Scale) มคีําตอบใหเ้ลอืกตอบ 
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5 ระดบั คอื ไม่ตรงกบัการรบัรูข้องผูต้อบเลย ตรงกบัการรบัรูข้องผูต้อบน้อย ตรงกบัการรบัรูข้องผูต้อบปานกลาง ตรง

กบัการรบัรูข้องผูต้อบมาก ตรงกบัการรบัรูข้องผูต้อบมากทีส่ดุ  

ระดบัของการรบัรูร้ปูแบบสถานการณ์ความปลอดภยัแปลผลไดจ้ากระดบัคะแนนรวมของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 

(อยู่ระหว่าง 38–190 คะแนน) แบ่งเป็น 5 ระดบั ประกอบด้วย 159.61–190 คะแนน หมายถึง การรบัรู้รูปแบบ

สถานการณ์ความปลอดภยัสงูทีสุ่ด 129.21–159.6 คะแนน หมายถงึ การรบัรูรู้ปแบบสถานการณ์ความปลอดภยัสูง 

98.81–129.20 คะแนน หมายถงึ การรบัรูร้ปูแบบสถานการณ์ความปลอดภยัปานกลาง 68.41–98.80 คะแนน หมายถงึ 

การรบัรูร้ปูแบบสถานการณ์ความปลอดภยัตํ่า และ 38.00–68.40 คะแนน หมายถงึ การรบัรูรู้ปแบบสถานการณ์ความ

ปลอดภยัตํ่าทีส่ดุ  

2. วัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้สูง เป็นการศึกษาระดับของปจัจัยด้านจิตวิทยาภายใน ผู้วิจยัดดัแปลง 

จากแบบสอบถามของกลุ่มประเทศสแกนดเินเวยี (Nordic Safety Climate Questionnaire; NOSACQ-50) ซึง่ถูก

พฒันาและจดัทาํขึน้โดยทมีนกัวจิยัดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในกลุ่มประเทศดงักล่าว [8] ใหม้คีวามเหมาะสม

สาํหรบัการสํารวจขอ้มูลปจัจยัด้านจติวทิยาภายในของกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นกรณีศกึษา ประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน 

ไดแ้ก่ 1) ความมุ่งมัน่ในเรื่องความปลอดภยัของคนงาน 2) การใหค้วามสาํคญัในเรื่องความปลอดภยั และความเสีย่งที่

ยอมรบัไม่ไดข้องคนงาน 3) การสือ่สาร การเรยีนรู ้และความเชื่อมัน่ในความสามารถเรื่องความปลอดภยัระหว่างเพื่อน

ร่วมงานและ 4) ความเชื่อมัน่ในประสทิธภิาพของระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัของคนงาน มจีํานวนขอ้คําถาม

ทัง้หมด 26 ขอ้ แยกเป็นขอ้ความดา้นบวก 15 ขอ้ ขอ้ความดา้นลบ 11 ขอ้ ขอ้คําถามเชงิลบจะต้องมกีารกลบัคะแนน 

โดยลกัษณะคาํถามเป็นแบบประเมนิค่า (Rating Scale) มคีาํตอบใหเ้ลอืกตอบ 5 ระดบั คอื ไม่ตรงกบัความคดิเหน็ของ

ผูต้อบเลย ตรงกบัความคดิเหน็ของผูต้อบน้อย ตรงกบัความคดิเหน็ของผูต้อบปานกลาง ตรงกบัความคดิเหน็ของผูต้อบ

มาก ตรงกบัความคดิเหน็ของผูต้อบมากทีส่ดุ  

ระดบัของปจัจยัดา้นจติวทิยาภายในแปลผลไดจ้ากระดบัคะแนนรวมของแบบสอบถามทัง้ฉบบั (อยู่ระหว่าง 27–

135 คะแนน) แบ่งเป็น 5 ระดบั ประกอบดว้ย 113.41–135 คะแนน หมายถงึ ระดบัปจัจยัดา้นจติวทิยาภายในสงูทีสุ่ด 

91.81–113.4 คะแนน หมายถงึ ระดบัปจัจยัดา้นจติวทิยาภายในสงู 70.21–91.80 คะแนน หมายถงึ ระดบัปจัจยัดา้น

จติวทิยาภายในปานกลาง 48.61–70.20 คะแนน หมายถงึ ระดบัปจัจยัดา้นจติวทิยาภายในตํ่า และ 27.00–48.60 

คะแนน หมายถงึ ระดบัปจัจยัดา้นจติวทิยาภายในตํ่าทีส่ดุ 
 

ผลการศึกษา 

กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศชายคดิเป็นรอ้ยละ 88.0 แบ่งเป็นคนงานสายบรหิารรอ้ยละ 3.3 สายบงัคบับญัชา 

รอ้ยละ 23.3 สายปฏบิตักิารรอ้ยละ 33.3 และผูร้บัเหมาประจํารอ้ยละ 40.0 ส่วนใหญ่มชี่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คดิ

เป็นรอ้ยละ 46.7 รองลงมามชี่วงอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 43.3 โดยส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัตํ่ากว่า

ปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 62.7 รองลงมาจบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็น 22.0 และคนงานสว่นใหญ่มอีายุงานใน

โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมรีะหว่าง 0 – 10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 82.7 รองลงมามอีายุงานระหว่าง 11 – 20 ปี คดิเป็น

รอ้ยละ 14.7 

วฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ต้นของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมโีดยรวมมคีะแนนเฉลีย่ 147.6 ± 

15.6 อยู่ในระดบัสูง (ร้อยละ 57.3) เมื่อพจิารณาในแต่ละระดบัของคนงานพบว่าคนงานสายบรหิารมคีะแนนเฉลี่ย 

173.6 ± 2.3 อยู่ในระดบัสงูทีส่ดุ (รอ้ยละ 100.0) สายบงัคบับญัชามคีะแนนเฉลีย่ 163.6 ± 4.6 ส่วนมากอยู่ในระดบัสงู

ทีส่ดุ (รอ้ยละ 85.7) และรองลงมาอยู่ในระดบัสงู (รอ้ยละ 14.3) สายปฏบิตักิารมคีะแนนเฉลีย่ 146.1 ± 14.2 ส่วนมาก

อยู่ในระดบัสงู (รอ้ยละ 64.0) และรองลงมาอยู่ในระดบัสงูทีสุ่ด (รอ้ยละ 20.0) ผูร้บัเหมาประจํามคีะแนนเฉลีย่ 137.3 ± 

10.7 สว่นมากอยู่ในระดบัสงู (รอ้ยละ 81.7) และรองลงมาอยู่ในระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 18.3) ดงัแสดงในตางรางที ่1  
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สว่นวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้สงูของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมโีดยรวมมคีะแนนเฉลีย่ 93.2 ± 

15.9 อยู่ในระดบัสงู (รอ้ยละ 48.0) คนงานสายบรหิารมคีะแนนเฉลีย่ 121.4 ± 3.6 อยู่ในระดบัสงูทีสุ่ด (รอ้ยละ 100.0) 

สายบงัคบับญัชามคีะแนนเฉลีย่ 104.2 ± 9.5 ส่วนมากอยู่ในระดบัสงู  (รอ้ยละ 74.3) และรองลงมาอยู่ในระดบัสงูทีสุ่ด 

(รอ้ยละ 20.0) สายปฏบิตักิารมคีะแนนเฉลีย่ 92.5 ± 17.0 ส่วนมากอยู่ในระดบัสงู (รอ้ยละ 66.0) และรองลงมาอยู่ใน

ระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 16.0) และระดบัตํ่า (รอ้ยละ 16.0) ผูร้บัเหมาประจํามคีะแนนเฉลีย่ 85.1 ± 12.1 ส่วนมากอยู่

ในระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 70.0) และรองลงมาอยู่ในระดบัสงู (รอ้ยละ 21.7) ดงัแสดงในตางรางที ่2 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนรวมแบบสอบถาม จําแนกตามระดบัของคนงาน และจํานวนรอ้ย

ละของคนงานจาํแนกตามระดบัของคนงานและระดบัของวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ตน้โดยรวม 
 

ระดบัของคนงาน คะแนนรวม                                    

(ค่าเฉล่ีย±ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน) 

ระดบัของวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ต้น                                                                  

(รอ้ยละ) 

สูงท่ีสุด สูง ปาน

กลาง 

ตํา่ ตํา่ท่ีสุด 

สายบรหิาร 173.6 ± 2.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

สายบงัคบับญัชา 163.6 ± 4.6 85.7 14.3 0.0 0.0 0.0 

สายปฏบิตักิาร 146.1 ± 14.2 20.0 64.0 16.0 0.0 0.0 

ผูร้บัเหมาประจาํ 137.3 ± 10.7 0.0 81.7 18.3 0.0 0.0 

 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนรวมแบบสอบถาม จําแนกตามระดบัของคนงาน และ

จาํนวน รอ้ยละของคนงานจาํแนกตามระดบัของคนงานและระดบัของวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้สงูโดยรวม 
 

ระดบัของคนงาน คะแนนรวม                                    

(ค่าเฉล่ีย±ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน) 

ระดบัของวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้สูง                                                                  

(รอ้ยละ) 

สูงท่ีสุด สูง ปาน

กลาง 

ตํา่ ตํา่ท่ีสุด 

สายบรหิาร 121.4 ± 3.6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

สายบงัคบับญัชา 104.2 ± 9.5 20.0 74.3 5.7 0.0 0.0 

สายปฏบิตักิาร 92.5 ± 17.0 2.0 66.0 16.0 16.0 0.0 

ผูร้บัเหมาประจาํ 85.1 ± 12.1 0.0 21.7 70.0 8.3 0.0 
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เมื่อศกึษาเปรยีบเทยีบกนัระหว่างวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ตน้ (การรบัรูร้ปูแบบสถานการณ์ความปลอดภยั) 

โดยรวม และวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้สงู (ปจัจยัดา้นจติวทิยาภายใน) โดยรวม พบว่า การเรยีงลําดบัของคะแนน

รวมเฉลีย่จากมากไปน้อยสอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนั นัน่คอืลําดบัที ่1 คนงานสายบรหิาร ลําดบัที ่2 คนงานสาย

บงัคบับญัชา ลําดบัที ่3 คนงานสายปฏบิตักิาร และลําดบัที ่4 ผู้รบัเหมาประจํา และเมื่อเปรยีบเทยีบในกลุ่มคนงาน

ระดบัเดยีวกนัพบว่าคนงานสายบงัคบับญัชาและผูร้บัเหมาประจําส่วนมากมรีะดบัวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ต้นสูง

กว่าระดบัวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้สงู ยกตวัอย่างเช่น วฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ต้น คนงานสายบงัคบับญัชามี

คะแนนรวมเฉลีย่ 163.6 ± 4.6 ส่วนมากอยู่ในระดบัสงูที่สุด  (รอ้ยละ 85.7) เมื่อดูผลวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้สูง 

คนงานสายบงัคบับญัชามคีะแนนรวมเฉลีย่ 104.2 ± 9.5 ส่วนมากอยู่ในระดบัสงู  (รอ้ยละ 74.3)  ดงัรายละเอยีดใน

ตารางที ่1 และ 2 

 

ตารางท่ี 3 การเปรยีบเทยีบคะแนนรวมเฉลีย่โดยรวมของวฒันธรรมความปลอดภยั ชัน้ตน้ และวฒันธรรมความ

ปลอดภยั ชัน้สงูจาํแนกตามระดบัของคนงาน 
 

คะแนนเฉล่ีย วฒันธรรมความ

ปลอดภยัชัน้ต้น 

วฒันธรรมความ

ปลอดภยัชัน้สูง 

t Sig.                 

(2-tailed) 

X S.D. X S.D. 

โดยรวม 147.59 15.62 93.24 15.98 28.04 0.001 

สายบรหิาร 173.60 2.30 121.40 3.65 24.23 0.001 

สายบงัคบับญัชา 163.66 4.63 104.26 9.50 32.29 0.001 

สายปฏบิตักิาร 146.08 14.22 92.46 17.00 16.84 0.001 

ผูร้บัเหมาประจาํ 137.32 10.74 85.12 12.05 26.97 0.001 
 

จากตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบคะแนนรวมเฉลีย่ พบว่า คะแนนรวมเฉลีย่ของวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ต้น 

และคะแนนรวมเฉลีย่ของวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้สงูโดยรวมมคีวามแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05  (P-Value = 0.001) และเมื่อแยกพจิารณาตามระดบัของคนงาน พบว่าผลการเปรยีบเทยีบคะแนนรวมเฉลีย่

ระหว่างวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ต้นและวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้สูงของคนงานสายบรหิาร สายบงัคบับญัชา 

สายปฏบิตักิาร และผูร้บัเหมาประจํามคีวามแตกต่างกนัทุกกลุ่ม อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (P-Value = 

0.001) เช่นกนั  
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ตารางท่ี 4 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่โดยรวมและรายดา้นของวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ตน้จาํแนกตามระดบัของคนงาน 
 

วฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ต้น 

(การรบัรูร้ปูแบบ                           

สถานการณ์ความปลอดภยั) 

ระดบัของคนงาน (ค่าเฉล่ีย) P-Value 

สายบริหาร สายบงัคบั

บญัชา 

สาย

ปฏิบติัการ 

ผูร้บัเหมา

ประจาํ 

โดยรวม 173.60 163.66 146.08 137.32 0.001 

รายดา้น 

1. ผูนํ้าในระดบัองคก์ารมกีารสง่เสรมิ

 ในดา้นความปลอดภยั 

 

32.20 

 

32.43 

 

28.52 

 

27.73 

 

0.001 

2. ผูนํ้าในระดบัหน่วยงานมกีาร

 สง่เสรมิในดา้นความปลอดภยั  

22.00 20.46 17.84 16.68 0.001 

3. การสือ่สารและรายงานขอ้ผดิพลาด 48.40 45.69 42.46 38.52 0.001 

4. พฤตกิรรมการเรยีนรูด้า้นความ

 ปลอดภยั 

28.00 24.06 21.00 20.60 0.001 

5. วฒันธรรมการรายงาน 14.80 13.51 12.18 11.27 0.001 

6. วฒันธรรมการเรยีนรู ้ 28.20 27.51 24.08 22.52 0.001 
 

จากตารางที ่4 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนรวมเฉลีย่โดยรวมของวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ต้น  

โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) พบว่าค่า P-Value มคี่าเท่ากบั 0.001 ซึง่น้อยกว่า  

0.05 คนงานทีม่รีะดบัแตกต่างกนั มรีะดบัของวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ต้นแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05 เมื่อดูผลเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ พบว่าคนงานสายปฏบิตัิการและผู้รบัเหมาประจํามรีะดบัวฒันธรรมความ

ปลอดภยัชัน้ตน้แตกต่างจากคนงานสายบรหิารและสายบงัคบับญัชา (P-Value = 0.001, 0.001) และเมื่อแยกพจิารณา

เป็นรายดา้นของวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ต้น พบว่าคนงานทีม่รีะดบัแตกต่างกนัมรีะดบัวฒันธรรมความปลอดภยั

ชัน้ต้นแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ประกอบดว้ย 1. ผูนํ้าในระดบัองคก์ารมกีารส่งเสรมิในดา้น

ความปลอดภยั เมื่อดผูลเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ พบว่าผูร้บัเหมาประจาํมรีะดบัวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ต้นแตกต่าง

จากคนงานสายบรหิาร สายบงัคบับญัชา และสายปฏบิตักิาร (P-Value = 0.045) 2. ผู้นําในระดบัหน่วยงานมกีาร

สง่เสรมิในดา้นความปลอดภยั เมื่อดผูลเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ พบว่าผูร้บัเหมาประจํามรีะดบัวฒันธรรมความปลอดภยั

ชัน้ต้นแตกต่างจากคนงานสายบรหิาร สายบงัคบับญัชา และสายปฏบิตักิาร (P-Value = 0.006) 3. การสื่อสารและ

รายงานข้อผิดพลาด เมื่อดูผลเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่าคนงานสายปฏิบัติการ และผู้ร ับเหมาประจํามีระดับ

วฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ต้นแตกต่างจากคนงานสายบรหิาร และสายบงัคบับญัชา (P-Value = 0.020, 0.001) 4. 

พฤตกิรรมการเรยีนรูด้า้นความปลอดภยั เมื่อดผูลเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ พบว่าคนงานสายบงัคบับญัชา สายปฏบิตักิาร 

และผูร้บัเหมาประจาํมรีะดบัวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ตน้แตกต่างจากคนงานสายบรหิาร (P-Value = 0.044, 0.001, 

0.001) 5. วฒันธรรมการรายงาน เมื่อดผูลเปรยีบเทยีบเป็น  รายคู่ พบว่าคนงานสายปฏบิตักิาร และผูร้บัเหมาประจํามี

ระดบัวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ตน้แตกต่างจากคนงานสายบรหิาร และสายบงัคบับญัชา (P-Value = 0.048, 0.003) 

และ 6. วฒันธรรมการเรยีนรู ้เมื่อดผูลเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ พบว่าคนงานสายปฏบิตักิาร และผูร้บัเหมาประจํามรีะดบั

วฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ตน้แตกต่างจากคนงานสายบรหิารและสายบงัคบับญัชา (P-Value = 0.039, 0.001) 
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ตารางท่ี 5 การเปรยีบเทยีบคะแนนรวมเฉลีย่โดยรวมและรายดา้นของวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้สงูจาํแนกตามระดบัของคนงาน 
 

วฒันธรรมความปลอดภยัชัน้สูง 

(ปัจจยัด้านจิตวิทยาภายใน) 

ระดบัของคนงาน (ค่าเฉล่ีย) P-Value 

สายบริหาร สายบงัคบั

บญัชา 

สาย

ปฏิบติัการ 

ผูร้บัเหมา

ประจาํ 

โดยรวม 121.40 104.26 92.46 85.12 0.001 

รายดา้น 

1. ความมุ่งมัน่ในเรื่องความปลอดภยั

 ของคนงาน 

 

29.00 

 

25.80 

 

22.88 

 

19.67 

 

0.001 

2. การใหค้วามสาํคญัในเรื่องความ

 ปลอดภยั และความเสีย่งทีย่อมรบั

 ไม่ไดข้องคนงาน  

27.80 25.60 22.12 19.95 0.001 

3. การสือ่สาร การเรยีนรู ้และความ

 เชื่อมัน่ในความสามารถเรื่องความ

 ปลอดภยัระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

39.60 33.34 30.04 28.45 0.001 

4. ความเชื่อมัน่ในประสทิธภิาพของ

 ระบบบรหิารจดัการความปลอดภยั

 ของคนงาน 

25.00 19.51 17.42 17.05 0.001 

 

จากตารางที ่5 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนรวมเฉลีย่โดยรวมของวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้สงู  

โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) พบว่าค่า P-Value มคี่าเท่ากบั 0.001 ซึง่น้อยกว่า 

0.05 คนงานทีม่รีะดบัแตกต่างกนั มรีะดบัของวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้สงูแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05 เมื่อดูผลเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ พบว่าคนงานสายปฏบิตัิการและผู้รบัเหมาประจํามรีะดบัวฒันธรรมความ

ปลอดภยัชัน้สงูแตกต่างจากคนงานสายบรหิารและสายบงัคบับญัชา (P-Value = 0.001, 0.001) และเมื่อแยกพจิารณา

เป็นรายดา้นของวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้สงู พบว่าคนงานที่มรีะดบัแตกต่างกนัมรีะดบัวฒันธรรมความปลอดภยั

ชัน้สงูแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ประกอบดว้ย 1. ความมุ่งมัน่ในเรื่องความปลอดภยัของคนงาน 

เมื่อดูผลเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ พบว่าคนงานสายปฏบิตัิการ และผู้รบัเหมาประจํามรีะดบัวฒันธรรมความปลอดภยั

ชัน้สงูแตกต่างจากคนงานสายบรหิาร และสายบงัคบับญัชา (P-Value = 0.037, 0.001) 2. การใหค้วามสาํคญัในเรื่อง

ความปลอดภยั และความเสีย่งทีย่อมรบัไม่ไดข้องคนงาน เมื่อดูผลเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ พบว่าคนงานสายปฏบิตักิาร 

และผูร้บัเหมาประจํามรีะดบัวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้สงูแตกต่างจากคนงานสายบรหิาร และสายบงัคบับญัชา (P-

Value = 0.022, 0.001) 3. การสือ่สาร การเรยีนรู ้และความเชื่อมัน่ในความสามารถเรื่องความปลอดภยัระหว่างเพื่อน

ร่วมงาน เมื่อดูผลเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ พบว่าคนงานสายปฏบิตัิการ และผู้รบัเหมาประจํามรีะดบัวฒันธรรมความ

ปลอดภยัชัน้สงูแตกต่างจากคนงานสายบรหิาร และสายบงัคบับญัชา (P-Value = 0.006, 0.001) และ 4. ความเชื่อมัน่

ในประสทิธภิาพของระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัของคนงาน เมื่อดูผลเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ พบว่าคนงานสาย

บงัคบับญัชา สายปฏิบตัิการ และผู้รบัเหมาประจํามีระดบัวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้สูงแตกต่างจากคนงานสาย

บรหิาร (P-Value = 0.014, 0.001, 0.001)  
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วิจารณ์และสรปุผล 

วฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ต้นของคนงานในในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมแีห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง เมื่อ

แยกพจิารณาตามระดบัของคนงาน พบว่า 1. คนงานสายบงัคบับญัชามคีะแนนเฉลีย่รายดา้นตํ่าในดา้นที ่4 พฤตกิรรม

การเรยีนรู้ดา้นความปลอดภยั (24.06 คะแนน) 2. คนงานสายปฏบิตักิารมคีะแนนเฉลีย่รายด้านตํ่าในด้านที ่3 การ

สื่อสารและรายงานขอ้ผดิพลาด (42.46 คะแนน) ดา้นที ่4 พฤตกิรรมการเรยีนรูด้า้นความปลอดภยั (21.00 คะแนน) 

ดา้นที ่5 วฒันธรรมการรายงาน (12.18 คะแนน) และดา้นที ่6 วฒันธรรมการเรยีนรู ้(24.08 คะแนน) และ 3. ผูร้บัเหมา

ประจาํมคีะแนนเฉลีย่รายดา้นตํ่าในดา้นที ่1 ผูนํ้าในระดบัองคก์ารมกีารส่งเสรมิในดา้นความปลอดภยั (27.73 คะแนน) 

ดา้นที ่2 ผูนํ้าในระดบัองคก์ารมกีารส่งเสรมิในดา้นความปลอดภยั (16.68 คะแนน) ดา้นที ่3 การสื่อสารและรายงาน

ขอ้ผดิพลาด (38.52 คะแนน) ดา้นที ่4 พฤตกิรรมการเรยีนรูด้า้นความปลอดภยั (20.60 คะแนน) ดา้นที ่5 วฒันธรรม

การรายงาน (11.27 คะแนน) และดา้นที ่6 วฒันธรรมการเรยีนรู ้(22.52 คะแนน)  

วฒันธรรมความปลอดภยัชัน้สงูของคนงานในในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมแีห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง เมื่อ

แยกพจิารณาตามระดบัของคนงาน พบว่า 1. คนงานสายบงัคบับญัชามคีะแนนเฉลีย่รายดา้นตํ่าในด้านที ่4 ความ

เชื่อมัน่ในประสทิธภิาพของระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัของคนงาน (19.51 คะแนน) 2. คนงานสายปฏบิตักิารมี

คะแนนเฉลีย่รายดา้นตํ่าในดา้นที ่1 ความมุ่งมัน่ในเรื่องความปลอดภยัของคนงาน (22.88 คะแนน) ดา้นที ่2 การให้

ความสาํคญัในเรื่องความปลอดภยั และความเสีย่งทีย่อมรบัไม่ไดข้องคนงาน (22.12 คะแนน) ดา้นที ่3 การสื่อสาร การ

เรยีนรู ้และความเชื่อมัน่ในความสามารถเรื่องความปลอดภยัระหว่างเพื่อนร่วมงาน (30.04 คะแนน) และดา้นที ่4 ความ

เชื่อมัน่ในประสทิธภิาพของระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัของคนงาน (17.42 คะแนน) และ 3. ผูร้บัเหมาประจํามี

คะแนนเฉลีย่รายดา้นตํ่าในดา้นที ่ 1 ความมุ่งมัน่ในเรื่องความปลอดภยัของคนงาน (19.67 คะแนน) ดา้นที ่2 การให้

ความสาํคญัในเรื่องความปลอดภยั และความเสีย่งทีย่อมรบัไม่ไดข้องคนงาน (19.95 คะแนน) ดา้นที ่3 การสื่อสาร การ

เรยีนรู ้และความเชื่อมัน่ในความสามารถเรื่องความปลอดภยัระหว่างเพื่อนร่วมงาน (28.45 คะแนน) และดา้นที ่4 ความ

เชื่อมัน่ในประสทิธภิาพของระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัของคนงาน (17.05 คะแนน)         

การทีค่นงานสายบรหิารมคีะแนนเฉลีย่โดยรวมและรายดา้นของวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ต้นสงูที่สุด ทัง้น้ี

อาจเน่ืองมาจากผู้บรหิารระดบัสูงของโรงงานได้กําหนดนโยบายด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัยที่ส่งเสรมิให้

คนงานสายบริหารให้ความสําคญักับเรื่องความปลอดภัยมาเป็นลําดบัแรก โดยการปฏิบตัิตนเป็นตัวอย่าง (Role 

model) ในการปฏบิตัิตามกฎระเบยีบด้านความปลอดภยั รวมทัง้แสดงออกถงึภาวะผูนํ้าในเรื่องของความปลอดภยั 

(Visible safety leadership) ทัง้ในเรื่องของการสื่อสาร การเรยีนรู ้และการรายงาน กจิกรรมทัง้หมดทีก่ล่าวมาขา้งต้น

เป็นสิง่ที่คนงานทุกระดบัสามารถรบัรู้และสงัเกตเห็นได้ง่าย จึงสอดคล้องกบัผลการเปรียบเทียบคะแนนรวมเฉลี่ย

โดยรวมและรายด้านของวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ต้น (การรบัรู้รูปแบบสถานการณ์ความปลอดภยั) และชัน้สูง 

(ปจัจยัดา้นจติวทิยาภายใน)  พบว่าคะแนนรวมเฉลีย่โดยรวมและรายดา้นของวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ต้นสงูกว่า

วฒันธรรมความปลอดภยัชัน้สงูในทุกระดบัของคนงาน 

นอกจากน้ีการทีค่นงานสายบรหิารมคีะแนนเฉลีย่โดยรวมและรายดา้นของวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้สูงสูง

ทีสุ่ด ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากนโยบายของโรงงานทีส่่งเสรมิใหค้นงานสายบรหิารทุกคนมหีน้าที่สาํคญัในการตดิตามและ

ทบทวนผลการดาํเนินงานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของหน่วยงานตนเองอย่างสมํ่าเสมอ ดว้ยหน้าทีส่าํคญัน้ี

ส่งผลใหค้นงานสายบรหิารทุกคนมคีวามมุ่งมัน่และให้ความสาํคญักบัเรื่องความปลอดภยั จนเกดิเป็นความเชื่อมัน่ใน

ประสทิธภิาพของระบบบรหิารจดัการความปลอดภยั เน่ืองจากคนงานสายบรหิารทุกคนได้ลงมอืปฏบิตัิด้วยตนเอง 

กิจกรรมทัง้ที่หมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในส่วนของจิตใจ เป็นสิง่ที่ยากต่อการรับรู้และ

สงัเกตเหน็ จงึสอดคล้องกบัผลการเปรยีบเทยีบคะแนนรวมเฉลีย่โดยรวมและรายด้านของวฒันธรรมความปลอดภยั

ชัน้ต้น (การรบัรูรู้ปแบบสถานการณ์ความปลอดภยั) และชัน้สงู (ปจัจยัดา้นจติวทิยาภายใน)  พบว่าคะแนนรวมเฉลี่ย

โดยรวมและรายดา้นของวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้สงูตํ่ากว่าวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ตน้ในทุกระดบัของคนงาน 
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ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยัสาํหรบัวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ต้น ประกอบดว้ย 1. องคก์ารควรส่งเสรมิให้

ผูนํ้าในระดบัองค์การและผู้นําในระดบัหน่วยงานทําหน้าที่ในการสื่อสารด้านความปลอดภยัอย่างสมํ่าเสมอ โดยการ

สรา้งขวญักาํลงัใจ แรงจงูใจ ใหค้าํแนะนําอย่างเป็นกนัเอง และการสนับสนุนดา้นต่างๆ ในเรื่องความปลอดภยัโดยเน้น

กลุ่มเป้าหมายไปที่ผูร้บัเหมาประจํา 2. องค์การควรส่งเสรมิใหม้กีารรายงานขอ้ผดิพลาดหรอืรายงานอุบตักิารณ์ที่

เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน อันปราศจากการลงโทษใดๆ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่คนงานสายปฏิบัติการ  

และผูร้บัเหมาประจาํ 3. องคก์ารควรสง่เสรมิใหเ้กดิสงัคมแห่งการเรยีนรู ้เน้นการแบ่งปนัประสบการณ์ในเรื่องอุบตัเิหตุ

ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละครัง้ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปทีค่นงานสายบงัคบับญัชา สายปฏบิตักิาร และผูร้บัเหมาประจํา และ 4. 

องค์การควรปรบัปรุงระบบการรายงานอุบตัิเหตุหรอืเหตุการณ์ปกติให้ง่ายต่อการทําความเขา้ใจ และสะดวกในการ

ดาํเนินการ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปทีค่นงานสายปฏบิตักิาร และผูร้บัเหมาประจาํ 

สําหรบัวฒันธรรมความปลอดภัยชัน้สูง ประกอบด้วย 1. องค์การควรส่งเสริมให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ด ี 

เพื่อปลูกฝงัความเชื่อ และค่านิยมในการเห็นคุณค่าของความปลอดภัย โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่คนงานสาย

ปฏบิตักิารและผูร้บัเหมาประจาํ 2. องคก์ารควรสง่เสรมิใหค้นงานตระหนกัในเรื่องความเสีย่งทีม่อียู่ในงาน และมคีวามรู้

ในการะประเมนิความเสีย่งพรอ้มกาํหนดมาตรการควบคุมหรอืลดความเสีย่งไดอ้ย่างเหมาะสม โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย

ไปที่คนงานสายปฏบิตักิารและผูร้บัเหมาประจํา และ 3. องคก์ารควรส่งเสรมิการสร้างพฤติกรรมความปลอดภยัให้

คนงานเกดิการช่วยเหลอืกนัและดูแลกนัในเรื่องความปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง เมื่อเกดิการดูแลกนัและกนัจงึส่งผลให้

จํานวนอุบตัิเหตุลดลง และทุกคนเกดิความเชื่อมัน่ในประสทิธภิาพของระบบ โดยเน้นในกลุ่มคนงานสายบรหิารและ

ผูร้บัเหมาประจาํ 

ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครัง้ต่อไป ควรจดัใหม้กีารศกึษาวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้กลาง (พฤตกิรรมความ

ปลอดภยั) เพิม่เติม เพื่อนําขอ้มูลที่ได้มาศกึษาเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ต้นและชัน้สูงว่ามี

ความสอดคล้องหรือแตกต่างกนัอย่างไร เน่ืองจากการวจิยัครัง้น้ีผู้วิจยัดําเนินการศกึษาวฒันธรรมความปลอดภัย 

จํานวน 2 ชัน้เท่านัน้ ประกอบดว้ย 1. วฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ต้น (การรบัรูรู้ปแบบสถานการณ์ความปลอดภยั) 

และ 2. วฒันธรรมความปลอดภยัชัน้สงู (ปจัจยัดา้นจติวทิยาภายใน) การวจิยัครัง้น้ีจงึไม่ครบถ้วนตามแนวคดิของคู

เปอรท์ีแ่บ่งวฒันธรรมความปลอดภยัออกเป็น 3 ชัน้ ไดแ้ก่ ชัน้ต้น ชัน้กลาง และชัน้สงู เน่ืองจากการศกึษาวฒันธรรม

ความปลอดภยัชัน้กลางตอ้งใชก้ารสงัเกตพฤตกิรรมความปลอดภยัของคนงานทุกคน สง่ผลใหร้ะยะเวลาทีใ่ชใ้นการเกบ็

รวบรวมขอ้มลูยาวนานกว่า  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณท่านคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบณัฑติศกึษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพาที่ให้

ความอนุเคราะหแ์ละอาํนวยความสะดวกในการศกึษาครัง้น้ี รวมทัง้ผูบ้รหิารและคนงานภายในโรงงานทีเ่ป็นกรณีศกึษา

ทุกท่าน  ทีใ่หค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจนกาํลงัใจจากครอบครวัทีท่าํใหง้านวจิยัน้ีสาํเรจ็ลงได ้ 
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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาประสทิธผิลของโปรแกรมการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัสาํหรบัอาสา 

กูช้พีในเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัระยอง รูปแบบการศกึษาเป็นแบบกึ่งทดลองกลุ่มเดยีววดัซํ้าก่อนและหลงัทดลอง 

กลุ่มตวัอย่างเป็นอาสากูช้พีของมูลนิธหิน่ึงที่ปฏบิตักิารในพื้นที่เขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัระยอง จํานวน 180 คน 

โดยประยุกตป์ระเดน็การสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัตาม GL Noble Denton’s Safety Culture PROFILER Model 

และรปูแบบตาม มอก.18001 ระยะเวลาในดาํเนินการโปรแกรมการสรา้งวฒันธรรม 12 สปัดาห ์ประเมนิผลในภาพรวม

ของมลูนิธถิงึการมขีอ้กาํหนดของโปรแกรมฯ ดว้ยแบบสาํรวจและวฒันธรรมความปลอดภยัทีเ่กดิขึน้ดว้ยแบบสอบถาม 

โดยวดัทีต่วัอาสากู้ชพี วเิคราะหข์อ้มูลด้วยสถิตเิชงิพรรณนาและสถิตเิปรยีบเทยีบ Paired t-test ผลการวจิยัพบว่า  

1) มูลนิธมิกีารดําเนินการตามขอ้กําหนดของโปรแกรมฯ เพิม่ขึน้ 2) อาสากู้ชพีมจีํานวนมากขึน้ทีม่วีฒันธรรมความ

ปลอดภยัทุกชัน้อยู่ในระดบัสงู 3) วฒันธรรมความปลอดภยัในทกุชัน้ก่อนและหลงัสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัมคีวาม

แตกต่างกนัที่ระดบันัยสาํคญั .05 ซึง่ผลจากการศกึษาดงักล่าวสามารถเป็นขอ้มูลพืน้ฐานและเป็นต้นแบบในการสรา้ง

วฒันธรรมความปลอดภยัสาํหรบัอาสากูช้พีอื่นเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในการออกปฏบิตักิารต่อไป 
 

คาํสาํคญั: อาสากูช้พี  โปรแกรมการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั  เขตควบคมุมลพษิ จงัหวดัระยอง  GL Noble 

Denton’s Safety Culture PROFILER Model มอก.18001 
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Abstract 

The purpose of the study was to evaluate the effectiveness of the safety culture creation program  

for the first responders in pollution control areas, Rayong province. This study was one-group pretest-posttest 

design quasi-experimental research. The samples were 180 first responders of a salvation in pollution control 

areas. The safety culture creation program applied from GL Noble Denton’s Safety Culture PROFILER Model 

and OHSAS 18001 methods. The experimental group received the intervention program 12 weeks.  

The collected instrument of this study was check sheet and questionnaire that analyzed for look at a larger 

picture of the salvation. Data were analyzed by descriptive statistics and paired t-test. The results revealed 

that: 1) the salvation was improved by the clauses of the safety culture creation program, 2) the number  

of samples had got mean score in height level of safety culture was better and 3) The every level of safety 

culture before and after implementation were significance difference at the level of .05. The results of safety 

culture creation program for the first responders in pollution control areas that can be guideline and model  

for another salvation. 
 

Keywords:  First responder, The safety culture creation program,The pollution control areas, Rayong province , 

GL Noble Denton’s Safety Culture PROFILER Model, OHSAS 18001 
 

บทนํา 

อาสากู้ชพีเป็นผู้ปฏบิตักิารในชุดปฏบิตัิการฉุกเฉินเบือ้งต้นตามพระราชบญัญตักิารแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551  

ซึ่งมบีทบาทหน้าที่และขดีความสามารถในด้านการปฏบิตัิการฉุกเฉิน โดยภารกิจหลกัตามนโยบายสาธารณสุขคือ 

การเขา้ถงึและช่วยเหลอืผูบ้าดเจบ็หรอืมภีาวะฉุกเฉินอย่างรวดเรว็ทัง้ในสภาวะปกตแิละในสถานการณ์ภยัพบิตัิ [1,2] 

จากบทบาทหน้าที่ดงักล่าวส่งผลให้เกดิความเสีย่งกบัตวัอาสากู้ชีพเอง เช่น เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค  การประสบ

อุบตัิเหตุจราจร  สารเคมรีัว่ไหล  การยก/เคลื่อนย้าย และสูงสุดคอืการเสยีชวีติ เป็นต้น [3,4] โดยเฉพาะอาสากู้ชีพ 

ในเขตควบคุมมลพษิ  จงัหวดัระยอง  ที่ประสบกบัความเสีย่งดงักล่าวในอตัราที่สูง และจากการช่วยเหลอืผู้บาดเจบ็

ฉุกเฉินด้วยความรวดเรว็  เร่งรบี โดยไม่คํานึงความปลอดภยัยงัส่งผลใหเ้กดิอนัตรายต่อผูป้่วยหรอืผูบ้าดเจบ็ฉุกเฉิน 

ทีไ่ดร้บัการช่วยเหลอือกีดว้ย [5,6] จากแนวคดิของคูเปอร ์ทีว่่าการมวีฒันธรรมความปลอดภยั จะเป็นแนวทางในการ

ลดการเกดิภยัขนาดใหญ่ทีอ่าจเกดิขึน้และลดการเกดิอุบตัเิหตุจากการทํางาน รวมถงึเป็นการทําใหเ้กดิความปลอดภยั

ในองค์กรอย่างยัง่ยืน ซึ่งสอดคล้องกบัความหมายของคําว่าวฒันธรรมความปลอดภยั หมายถึง ความเชื่อ ทศันคต ิ

ค่านิยม การรบัรู ้และมพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึการป้องกนัความเสีย่งในงานประจําทุกที ่ทุกเวลาและเมื่อเหน็ว่าสิง่ที่

ตนทาํอยู่มคีวามเสีย่งจะตอ้งหยุดคดิ หยุดทาํทนัทแีละถงึแมจ้ะทํางานทีร่วดเรว็ เร่งรบี กย็งัคํานึงถงึความปลอดภยั [7] 

อกีทัง้ยงัเป็นที่ยอมรบัและนําไปใช้ปฏบิตัิอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม และเมื่อสร้างให้วฒันธรรมความปลอดภยั

เกดิขึน้ในองคก์ารสามารถลดการเกดิอุบตัเิหตุจากการทาํงานได ้[8,9]  

จากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกบัตัวอาสากู้ชีพเองและผู้ได้รับการช่วยเหลือไม่ปลอดภัยจากการออกปฏิบัติการ 

นัน้ถงึแมใ้นหลกัสตูรการอบรมอาสากูช้พีจะมกีารเน้นยํ้าในเรื่องความปลอดภยัเป็นสาํคญัแลว้กต็าม การทีม่วีฒันธรรม

ความปลอดภัยมีความจําเป็นและสําคญัในการที่จะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได ้ 

แต่เน่ืองจากยงัไม่เคยมกีารสร้างหรอืมโีปรแกรมการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัในอาสากู้ชพีมาก่อน ผู้วจิยัจงึมี

ความสนใจในการทดลองสรา้งโปรแกรมการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัโดยนําแนวคดิวฒันธรรมความปลอดภยัของ 

จแีอล  โนเบลิ เดนตนั [10] มาเป็นต้นแบบในการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั และประยุกต์การสรา้งตามแนวทาง

ของมาตรฐานจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั [11,12] มาใช้สร้างวฒันธรรมความปลอดภยัให้กบัอาสากู้ชพี 
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เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในการออกปฏบิตักิารรวมถงึเป็นขอ้มูลพืน้ฐานและเป็นต้นแบบในการสรา้งวฒันธรรมความ

ปลอดภยัสาํหรบัอาสากูช้พีอื่นต่อไป  
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาแบบกึ่งทดลองวดัผลกลุ่มเดยีววดัซํ้าก่อนและหลงัทดลอง (The One Group 

Pretest-Posttest Designs) ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื อาสากู้ชพีของมูลนิธทิีอ่อกปฏบิตักิารในเขตควบคุม

มลพษิ จงัหวดัระยอง ไดท้ําการเลอืกมูลนิธแิห่งหน่ึงแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นกรณีศกึษา โดยกําหนด

คุณสมบตัขิองกลุ่มตวัอย่างทีท่ําการศกึษา (Inclusion Criteria) คอื เป็นอาสาสมคัรกูช้พีทีม่อีายุ 18 ปีขึน้ไป มสีุขภาพ

แขง็แรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัิงาน เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลกัสูตรอาสากู้ชพีของสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉิน  

24 ชัว่โมงโดยทมีวทิยากรสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาตริบัรอง ขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ฏบิตักิารฉุกเฉินเบือ้งต้นของ

สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาต ิและยนิดเีขา้ร่วมการวจิยัโดยสมคัรใจ ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 180 คน ระยะเวลาใน

การดําเนินการตามโปรแกรมการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั 12 สปัดาห ์ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม –กนัยายน 2556 

และการวจิยัน้ีไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์ของคณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยั

บรูพา 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวจิยัครัง้น้ีแบ่งเป็น 2 ส่วนคอื 1) แบบสาํรวจสถานะเบือ้งต้นของ 

การมวีฒันธรรมความปลอดภยัทัง้ 10 ประเดน็ของหน่วยงานตาม GL Noble Denton’s Safety Culture PROFILER 

Model   2) แบบสอบถามวฒันธรรมความปลอดภยัทีป่ระกอบดว้ยแบบสอบถาม 4 ส่วนคอื ส่วนที ่1 แบบสอบถาม

เกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลกึง่สาํรวจ สว่นที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้ตน้ (การรบัรูด้า้นความ

ปลอดภยั) สว่นที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้กลาง (พฤตกิรรมดา้นความปลอดภยั) ส่วนที ่4 

แบบสอบถามเกีย่วกบัวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้สงู (ดา้นจติวทิยาภายใน) ซึง่เป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัดําเนินการ

สร้างจากนิยามปฏิบตัิการที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆ โดยประยุกต์จากแนวทางการประเมินระดบั

วัฒนธรรมความปลอดภัยของคูเปอร์  เครื่องมือทัง้หมดได้รับการตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้ภาษา  

ความครอบคลุมเน้ือหาสาระตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัทีไ่ดก้าํหนดไว ้ขอ้คาํถามมคีวามตรงตามเน้ือหา/ตรงตาม

โครงสรา้ง และโปรแกรมการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัได้รบัการตรวจสอบรูปแบบ ความเหมาะสมของกจิกรรม

และระยะเวลาในการดําเนินการของแต่ละกจิกรรมจากผูท้รงคุณวุฒ ิจํานวน 4 ท่าน ไดท้ําการปรบัปรุงเครื่องมอืตาม

คําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษา นําไปทดสอบหาความเที่ยงกบัอาสากู้ชพีอื่นที่ปฏิบตัิการในเขต

ควบคุมมลพษิ จงัหวดัระยอง จาํนวน 30 ราย ทาํการวเิคราะหห์าความเทีย่งของแบบสอบถาม (Reliability Coefficient) 

โดยใชส้มัประสทิธิอ์ลัฟาครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) ไดค้่าความเทีย่งเท่ากบั 0.88  การประเมนิตาม

แบบสาํรวจและการเกบ็แบบสอบถามนัน้ผูว้จิยัดาํเนินการดว้ยตนเอง   

ขัน้ตอนการวจิยั มดีงัต่อไปน้ี 

1) กาํหนดประเดน็ขอ้กาํหนดตามโปรแกรมการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั 10 ประเดน็ตาม GL Noble 

Denton’s Safety Culture PROFILER Model  

2) กาํหนดรปูแบบของการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัตามแนวทาง มอก.18001 

3) ดาํเนินการตามโปรแกรมการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัใชร้ะยะเวลา 12 สปัดาห ์โดยมกีารดาํเนิน

กจิกรรมดงัรายละเอยีดในตารางที ่1  
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ตารางท่ี1  โปรแกรมการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั 
 

สปัดาห ์ กิจกรรม 

สปัดาหท่ี์ 1 

(ขัน้ตอนที ่1: การทบทวน 

สภาพปจัจุบนัของมลูนิธ)ิ 

 

1) ทาํการสาํรวจการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของโปรแกรมการสรา้ง

วฒันธรรมความปลอดภยัของมลูนิธดิว้ยแบบประเมนิทัง้ 10 ประเดน็ตาม 

GL Noble Denton’s Safety Culture PROFILER Model และ

แบบสอบถามวฒันธรรมความปลอดภยั (Pretest)  

2) จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารทมีผูบ้รหิารและหวัหน้าจุดปฏบิตังิานทุก

จุดใชเ้วลา 6 ชัว่โมง โดยมกีจิกรรมดงัน้ี  

- นําผลการสาํรวจการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของโปรแกรมการ 

- สรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัทัง้ 10 ประเดน็มาหาแนวทางใน

การดาํเนินการระบบบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยัโดยทําการทบทวน

เอกสาร ทบทวนระบบบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั และทบทวนการ

บรหิารจดัการใน 10 ประเดน็นัน้ 

- หาแนวทางดําเนินการในประเด็นที่ต้องสร้างเสริมและแนว

ทางการตรวจสอบในประเดน็ทีม่กีารดาํเนินการแลว้ 

- มอบหมายหน้าที่ในการดําเนินการของคณะกรรมการด้าน

ความปลอดภยั 

สปัดาหท่ี์ 2 - 3  

(ขัน้ตอนที ่2: การจดัทาํระบบเอกสาร

ดา้นความปลอดภยั) 

 

ประชุมคณะกรรมการดา้นความปลอดภยัและผูว้จิยัร่วมกนัจดัทาํ

รายละเอยีดในคู่มอืตามประเดน็ต่างๆในโปรแกรมการสรา้งวฒันธรรม

ความปลอดภยัเพื่อใชใ้นการสือ่สารและฝึกอบรมทาํความเขา้ใจกบัอาสากู้

ชพีทุกคน ใชเ้วลา  3 ชัว่โมง โดยมกีารกาํหนดหวัขอ้สาํคญัตามแบบ

สาํรวจสถานะเบือ้งตน้ของการมวีฒันธรรมความปลอดภยั คอื 

1)  นโยบายดา้นความปลอดภยั 

2)  คณะกรรมการดา้นความปลอดภยั 

3)  โครงสรา้งอาํนาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

4)  บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของอาสากูช้พีดา้นความปลอดภยั

ทุกระดบั  

5)  ระเบยีบวธิปีฏบิตั ิ

6)  แนวทางปฏบิตัดิา้นความปลอดภยั 

สปัดาหท่ี์ 4  

(ขัน้ตอนที ่3: การนําเอกสารดา้นความ

ปลอดภยัไปปฏบิตั)ิ 

 

การนําเอกสารทีก่าํหนดในขัน้ตอนที ่2 ไปปฏบิตั ิโดยมกีจิกรรมดงัน้ี  

1) สมัมนาเชงิปฏบิตักิารทาํความเขา้ใจกบัอาสากูช้พีทุกคนใหท้ราบ

รายละเอยีดและแนวทางปฏบิตัติามคูม่อืและเสนอแนะความคดิเหน็ โดย

คณะกรรมการดา้นความปลอดภยัใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 

2) อบรมเชงิปฏบิตักิารใหค้วามรูด้า้นพฤตกิรรมความปลอดภยัใน

การออกปฏบิตักิารใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 
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ตารางท่ี1  โปรแกรมการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั (ต่อ) 
 

สปัดาห ์ กิจกรรม 

สปัดาหท่ี์ 5 – 11  อาสากูช้พีทุกระดบัปฏบิตัติามคูม่อืและการอบรม 

สปัดาหท่ี์ 12  

(ขัน้ตอนที ่4:  การตรวจสอบระบบดา้น

ความปลอดภยั )  

1) ประชุมประเมนิผลการออกปฏบิตักิารของอาสากูช้พีตามคู่มอืและ

การอบรมว่ายงัคงมปีญัหาหรอืไม่เพื่อหาแนวทางแกไ้ขและแจง้แก่อาสากู้

ชพีใชถ้อืปฏบิตัต่ิอไปโดยผูบ้รหิาร/คณะกรรมการดา้นความปลอดภยัและ

หวัหน้าอาสากูช้พีในแต่ละจุดบรกิารใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 

2) ผูบ้รหิาร/คณะกรรมการดา้นความปลอดภยัและหวัหน้าอาสากู้

ชพีในแต่ละจุดบรกิารและผูว้จิยัประชุมชีแ้จงสรุปผลการดาํเนินการใน 10

ประเดน็ของการมวีฒันธรรมความปลอดภยัตามแนวทางการสรา้ง

วฒันธรรมความปลอดภยัของ มอก.18001 กบัอาสากูช้พีทุกคนใหท้ราบถงึ 

ปญัหาและอุปสรรคในการดาํเนินการเพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันา

ต่อไปใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 

3) ทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูประเมนิผลการปฏบิตัติามขอ้กาํหนด

ของโปรแกรมการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัใน 10 ประเดน็ของ

หน่วยงานและผลการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัหลงัดาํเนินการสรา้ง

ตามโปรแกรมทีก่าํหนด (Posttest) 
  

 

4) ประเมินผลการปฏิบัติข้อกําหนดตามโปรแกรมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยใน 10 ประเด็น 

ของหน่วยงาน และประเมินผลสัมฤทธิข์องการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยประเมินผลจากวัฒนธรรม 

ความปลอดภยัทีเ่กดิขึน้ในภาพรวมของมลูนิธซิึง่ไดม้าจากการวดัทีต่วัอาสากูช้พี ประกอบดว้ย 3 ชัน้ คอื 1) วฒันธรรม

ความปลอดภยัชัน้ต้น (การรบัรูด้า้นปลอดภยัความปลอดภยั) 2) วฒันธรรมความปลอดภยัชัน้กลาง (พฤตกิรรมดา้น

ความปลอดภัย) และ 3) วัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้สูง (ด้านจิตวิทยาภายใน) ก่อนและหลังการดําเนินการ 

ตามโปรแกรมการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั 

5) การวเิคราะห์ขอ้มูลใช้โปรแกรมสําเรจ็รูป โดยขอ้มูลเชงิคุณภาพได้แก่ คุณลกัษณะของประชากรใช้สถิต ิ

เชงิพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics) ไดแ้ก่ค่าจํานวน (Quantity) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่เลข

คณิต (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสาํหรบัขอ้มลูเชงิปรมิาณไดแ้ก่ การเปรยีบเทยีบ

วฒันธรรมความความปลอดภยัก่อนและหลงัสรา้งตามโปรแกรมฯ ใชส้ถติ ิPaired t- test  
 

ผลการศึกษา 
 

1) การสาํรวจข้อกําหนดตามโปรแกรมการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั พบว่าจากการสํารวจ 10 

ประเดน็ซึ่งประกอบไปด้วย 33 รายการก่อนการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัพบว่า มูลนิธมิกีารดําเนินการตาม

ขอ้กาํหนดของโปรแกรมการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัเพยีง 1 รายการ มกีารเตรยีมดาํเนินการจาํนวน 16 รายการ

และไม่มกีารดําเนินการจํานวน 16 รายการ หลงัทําการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัพบว่ามูลนิธมิกีารดําเนินการ

เพิม่ขึน้เป็น 28 รายการ มกีารเตรยีมดาํเนินการจาํนวน 5 รายการ โดยมรีายละเอยีดดงัตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2  การดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของโปรแกรมการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั 10 ประเดน็ของหน่วยงาน

ตาม GL Noble Denton’s Safety Culture PROFILER Model 

รายงานการตรวจ จาํนวนรายการ การดาํเนินการ 

ก่อนทดลอง 

การดาํเนินการ 

หลงัทดลอง 

มี มีบางส่วน ไม่มี มี มีบางส่วน ไม่มี 

1.  เจตจาํนงผูบ้รหิาร 

    (Management commitment)   
5 

 

- 1 4 4 1 - 

2. ความมุง่มัน่ของหวัหน้าทมีดา้น

ความปลอดภยั     

   (Supervisor commitment ) 

6 - 4 2 5 1 - 

3. การสือ่สารดา้นความปลอดภยั  

  (Safety communication) 

4 - 2 2 4 - - 

4. การทาํงานเป็นทมี  (Teamwork) 3 - 3 - 3 - - 

5. แรงกดดนัจากการปฏบิตังิาน  

   (Work pressure)   

2 - 1 1 1 1 - 

6. การมสีว่นร่วมของสมาชกิ      

   (Workforce involvement) 

2 - 1 1 2 - - 

7. การรบัรูร้ะเบยีบปฏบิตั/ิ

กฎระเบยีบดา้นความปลอดภยั  

(Safety rules & procedures) 

3 - 1 2 3 - - 

8. การอบรม (Training)   3 - 2 1 2 1 - 

9. องคก์รแห่งการเรยีนรูด้า้นความ

ปลอดภยั  

(Organizational  learning) 

2 - - 2 2 - - 

10. ระบบรายงาน 

 (Reporting system) 

3 1 1 1 2 1 - 

รวม 33 1 16 16 28 5 - 
 

2) ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า อาสากูช้พีสว่นใหญ่เป็นเพศชายคดิเป็นรอ้ยละ 86.1 มอีายุมากกว่า 33 ปี คดิเป็น

รอ้ยละ 36.1 มสีถานภาพโสดคดิเป็นรอ้ยละ 50 มกีารศกึษาเป็นระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นคดิเป็นรอ้ยละ 28.3 อาชพี

หลกัสว่นใหญ่เป็นพนกังานบรษิทัเอกชนคดิเป็นรอ้ยละ 39.4 มรีะยะเวลาทีเ่ป็นอาสาสมคัรกูช้พีสว่นใหญ่ระหว่าง 1-5 ปี 

คดิเป็นร้อยละ 52.2  ระยะเวลาที่ผ่านการอบรมหลกัสูตรอาสากู้ชีพของสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินส่วนใหญ่ระหว่าง  

1-2 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 46.1 ส่วนใหญ่ไม่มโีรคประจําตวัคดิเป็นรอ้ยละ 86.1 และเคยมปีระสบการณ์ไดร้บัอุบตัิเหตุ 

จากการออกปฏบิตักิารคดิเป็นรอ้ยละ 8.9  

3) ข้อมูลเก่ียวกบัระดบัวฒันธรรมความปลอดภยั ก่อนดําเนินการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัตาม

โปรแกรมฯพบว่าอาสากู้ชพีมรีะดบัการประเมนิวฒันธรรมความปลอดภยัในแต่ละชัน้ดงัน้ี วฒันธรรมความปลอดภยั

ชัน้ตน้มรีะดบัการประเมนิทัง้ระดบัตํ่า กลางและสงูสว่นวฒันธรรมความปลอดภยัชัน้กลางและชัน้สงูมรีะดบัการประเมนิ

เพยีงระดบักลางและสงู โดยมรีายละเอยีดดงัตารางที ่3 
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ตารางท่ี 3  จาํนวนอาสากูช้พีในแต่ละระดบัของวฒันธรรมความปลอดภยัก่อนการสรา้งตามโปรแกรมฯ 
 

วฒันธรรมความปลอดภยั 
ระดบัการประเมนิ 

สงู  (คน) กลาง  (คน) ตํ่า  (คน) 

            ชัน้ตน้ 93   74 13   

            ชัน้กลาง 77                103         

            ชัน้สงู               103  77              -   
 

 

 

หลงัดําเนินการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัตามโปรแกรมฯพบว่าอาสากู้ชพีมรีะดบัการประเมนิวฒันธรรม

ความปลอดภัยในแต่ละชัน้ดังน้ี วฒันธรรมความปลอดภัยทัง้ชัน้ต้น ชัน้กลางและชัน้สูงมีระดับการประเมินเพียง

ระดบักลางและสงูเท่านัน้ โดยมรีายละเอยีดดงัตารางที ่4 
 

ตารางท่ี 4  จาํนวนอาสากูช้พีในแต่ละระดบัของวฒันธรรมความปลอดภยัหลงัการสรา้งตามโปรแกรมฯ 

วฒันธรรมความปลอดภยั 
ระดบัการประเมนิ 

สงู  (คน) กลาง  (คน) ตํ่า  (คน) 

            ชัน้ตน้ 158   22                -   

            ชัน้กลาง 130  50       

            ชัน้สงู 158 22               -   
 

 

  

4) การเปรียบเทียบวฒันธรรมความปลอดภยั ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ระดบัการประเมนิวฒันธรรม

ความปลอดภยัก่อนและหลงัสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัตามโปรแกรมฯ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 
 

ตารางท่ี 5  เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ระดบัการประเมนิวฒันธรรมความปลอดภยัก่อนและหลงัสรา้งวฒันธรรมความ

ปลอดภยัตามโปรแกรมฯ 
 

วฒันธรรมความปลอดภยั 
คะแนนเฉลีย่ระดบัการประเมนิ 

t-test P-value 
ก่อน หลงั 

            ชัน้ตน้ 2.33 2.70 -16.053 .000* 

            ชัน้กลาง 3.59 3.88 -6.251 .000* 

            ชัน้สงู 3.80 4.03 -5.717 .000* 

*p<0.05 
 

วิจารณ์และสรปุผล 

ผลการวจิยัสรุปในภาพรวมพบวา่เป็นไปตามสมมตุฐิานทีว่า่ วฒันธรรมความปลอดภยัสามารถสรา้งใหเ้กดิขึน้ได้

ในกลุ่มอาสากู้ชีพที่เป็นอาสาสมัครเหมือนกับพนักงานในสถานประกอบการเช่นเดียวกันและการที่มูลนิธ ิ

มีการดําเนินการตามข้อกําหนดของโปรแกรมการสร้างวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นนัน้เป็นผลมาจากการอาสากู้ชีพอาชีพ 

หลกัสว่นใหญ่เป็นพนกังานบรษิทัเอกชน  สง่ผลใหค้ณะกรรมการความปลอดภยัของมลูนิธ ิซึง่ประกอบไปดว้ย หวัหน้า

จุดทุกจุดปฏบิตัิการและบางท่านเป็นผูจ้ดัการบรษิทั เป็นพนักงานบรษิทัทีม่คีวามคุ้นเคยมาตรฐานการบรหิารจดัการ

ด้านความปลอดภัยจึงทําให้มีความเข้าใจถึงการดําเนินการและประโยชน์ของการสร้างวฒันธรรมความปลอดภัย 

เป็นอย่างด ีว่านอกจากจะเป็นการพฒันาองค์กรอย่างมรีูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากลแล้วผลที่ได้ยงัทําให้เกดิความ

ปลอดภยัในการออกปฏบิตักิารช่วยเหลอืของอาสากูช้พีอกีดว้ย ทาํใหทุ้กคนมคีวามมุ่งมัน่ ตัง้ใจ ในการดาํเนินการจงึทาํ
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ให้ได้รบัความร่วมมอืในการสร้างวฒันธรรมตามโปรแกรมฯ เป็นอย่างด ีซึ่งสอดคลอ้งกบัการศกึษาของเฟอรน์ันเดซ 

[13] ทีว่่าความมุ่งมัน่ของผูบ้รหิารมบีทบาทสาํคญัต่อพฤตกิรรมความปลอดภยัของพนักงานทัง้ในทางตรงและทางออ้ม  

โดยการพัฒนาระบบบริหารจดัการด้านความปลอดภัย และการที่หลงัดําเนินสร้างวฒันธรรมความปลอดภัยตาม

โปรแกรมฯมรีะดบัวฒันธรรมความปลอดภยัในทุกชัน้อยู่ในระดบัสงูขึน้ดงัจากจะเหน็ไดจ้ากการมจีํานวนอาสากูช้พีมาก

ขึน้ในทุกชัน้ทีร่ะดบัสูง ซึง่เป็นผลมาจากนําขอ้เสนอแนะจากการศกึษาของรงัสรรค ์ม่วงโสรส [14] ทีเ่สนอแนะไวว้่า 

การสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัควรมุ่งเน้นทีข่ดีความสามารถของบุคลากรดา้นความปลอดภยัโดยบูรณาการเขา้ไป

ในการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย ์ใชก้ารสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพในการปรบัเปลี่ยนวฒันธรรมความปลอดภยัใน

องค์กรและกําหนดความปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของทุกคน ซึ่งผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดบัการประเมิน

วฒันธรรมความปลอดภยัก่อนและหลงัสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัตามโปรแกรมฯ สงูขึน้ทุกชัน้ โดยมคีวามแตกต่าง

กนัทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 จะเหน็ไดว้่าการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัตามโปรแกรมฯทีผู่ว้จิยันํามาใชโ้ดยมปีระเดน็

การสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัตาม GL Noble Denton’s Safety Culture PROFILER Model ทัง้ 10 ประเดน็และ

สร้างตามรูปแบบ มอก.18001 นัน้มผีลให้เกดิวฒันธรรมความปลอดภยัได ้มูลนิธอิาสากูช้พีอื่นสามารถนําไปใช้เป็น

ขอ้มลูพืน้ฐานและตน้แบบในการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัโดยแนะนําใหม้รีะยะเวลาดาํเนินการมากขึน้เพื่อเหน็ผล

ทีช่ดัเจนและปรบักจิกรรมต่างๆในโปรแกรมการสรา้งใหม้คีวามเหมาะสมตามบรบิทของตนเอง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณ    คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ผศ.ดร.ปวีณา มีประดิษฐ์  ดร.ชิงชยั เมธพัฒน์  ดร.พรทิพย์ เย็นใจ  

ของมหาวทิยาลยับูรพา ดร.รงัสรรค ์ม่วงโสรส  คุณอารยา ผ่องแผว้ ผู้ทรงคุณวุฒ ิทีใ่ห้คําปรกึษาแนะแนวทางการทํา

วจิยั ขอขอบคุณสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัระยอง อาสากูช้พี คณะกรรมการบรหิารมลูนิธสิยามรวมใจ (ปูอ่นิทร)์ ทีใ่ห้

ความช่วยเหลอืดา้นขอ้มลูพืน้ฐานและร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม  รวมทัง้ผูใ้หก้ารช่วยเหลอืดา้นอื่นๆทุกท่าน 
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ในอตุสาหกรรมก่อสร้าง จงัหวดัชลบรีุ 
Safety  behaviors  at  work  among  Thai  and  migrant  labors  in  construction  
industry, Chonburi 
 

เพญ็นภา  ภู่กนังาม1*  นนัทพร  ภทัรพุทธ2  ศรรีตัน์ ลอ้มพงศ์2  และ วลัลภ ใจดี3 
Pennapa  Phookanngam1*,  Nantaporn  Phatrabuddha2,  Srirat  Lormphong2 and Wanlop  Jaidee3 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัย 
ในการท างานของแรงงานไทยและแรงงานขา้มชาตใินอุตสาหกรรมก่อสรา้ง กลุ่มตวัอย่างคอื แรงงานไทยและแรงงาน
ขา้มชาตทิีป่ฏบิตังิานในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง จงัหวดัชลบุร ีจ านวน 170 คนและจ านวน 180 คน ตามล าดบั เครื่องมอื 
ที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้เป็นแบบสมัภาษณ์  ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่ ปจัจยัส่วนบุคคล สภาพการท างาน  
และประสบการณ์ในการท างาน ความเชื่อดา้นการเกดิอุบตัเิหตุ และพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มูล คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์สถติิการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ย  
2 กลุ่มอสิระจากกนั (Independent t-test)  ผลการวจิยัพบว่า พฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างานของแรงงานไทย
และแรงงานขา้มชาตอิยู่ในระดบัปานกลาง  แรงงานไทยและแรงงานขา้มชาตมิพีฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน 
ทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั P< 0.05  และมคีวามเชื่อในด้านการรบัรู้ความรุนแรงของการเกดิ
อุบตัิเหตุ และการรบัรู้ประโยชน์ในการปฏิบตัิเพื่อป้องกนัอุบตัิเหตุ ที่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
 P< 0.05  ข้อมูลจากการศึกษาในครัง้นี้ เป็นประโยชน์ต่อหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน  
เพื่อน าไปใชใ้นวางแผนชว่ยลดและป้องกนัอนัตรายอนัเน่ืองมาจากการท างานในอนาคต อนัจะน าไปสูก่ารท างานอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
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Abstract  
This research study was a cross-sectional survey. The objective of this research was to analyze   

the safety  behaviors  at  work  among  Thai  and  migrant  labors  in  construction  industry, Chonburi.  
Data were collected by interviewing 170 and 180 persons. The questionnaire has four part including personal 
factors, work conditions and work experience, knowledge and accidental belief, safety behavior at work.  
Data were described by frequency, percentage, mean and standard deviation, and comparison of the 
average two independent groups (Independent t-test). The results revealed that most of Thailand and migrant 
labors has safety behavior at work moderate level. There was significant difference of safety  behavior 
between thai and migrant labors at P< 0.05, Perceived seriousness, perceived benefits was significant 
difference at P<0.05. This study gave, used to information for supervisors and safety office in planning  
to reduce and prevent accident in the workplace. 

 

Key words:  Safety  behavior, Labor  migrant, Construction 
 

บทน า  
ชลบุรเีป็นจงัหวดัหนึ่งที่มกีารเจรญิเติบโตด้านเศรษฐกจิเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและ 

การท่องเทีย่ว โดยมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง  อุตสาหกรรมก่อสร้างซึง่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มแีรงงาน
ขา้มชาตเิขา้มาท างานเป็นจ านวนมาก  อนัเนื่องจากปญัหาการขาดแคลนแรงงานไทย จากขอ้มูลสถติแิรงงานขา้มชาต ิ
ปี2556 ประเทศไทยมแีรงงานขา้มชาตใินอุตสาหกรรมก่อสรา้ง รวมทัง้สิน้ 39,601 คน ประกอบดว้ย แรงงานกมัพูชา 
เมยีนมา และลาว จ านวน 20,223  15,374  และ4,004 คน ตามล าดบั [1] จากสถติกิารประสบอนัตรายจากการท างาน  
ช่วงปี 2550-2554 พบว่า อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นกจิการที่มผีู้ประสบอนัตรายจากการท างานสูงเป็นอนัดบัหนึ่ง   
คดิเป็นรอ้ยละ 8.40 ต่อปี ของจ านวนการประสบอนัตรายทัง้หมด[2]  เน่ืองจากเป็นกจิการประเภทหนึ่งทีใ่ชค้นงานเป็น
จ านวนมาก จากรายงาน พบว่าสาเหตุส าคญัที่ท าให้เกิดอุบตัิเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์  การไม่ใช้อุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล  และไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบความปลอดภยั[3] ผูท้ีท่ างานสว่นใหญ่ ไม่ไดร้บัการอบรมการ
ใชเ้ครื่องมอื เครื่องจกัร และการป้องกนัอนัตรายจากการท างาน การขาดจติส านึกดา้นความปลอดภยั ไม่เตรยีมความ
พร้อมในการท างาน ขาดความตระหนักและละเลยต่อความปลอดภยั มเีจตคติและการรบัรู้ไม่ดต่ีอความปลอดภยั[4]  
ดงันัน้การรบัรูข้องบุคคลจงึมผีลต่อการยอมรบัและการตดัสนิใจที่จะกระท าหรอืมพีฤตกิรรมแตกต่างกนั[13] จากขอ้มูล
ดงักล่าวจะเหน็ได้ว่าสาเหตุของการเกดิอุบตัิเหตุจากการท างานมาจากเรื่องพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน  
ดงันัน้การจะลดอตัราการเกดิอุบตัเิหตุจากการท างานจงึควรเริม่ทีก่ารปรบัพฤตกิรรม   

ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะท าการศกึษาพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างานของแรงงานไทยและ
แรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จังหวัดชลบุรี เพื่อน าไปสู่การวางแผนช่วยลดและป้องกันอันตราย  
อนัเนื่องมาจากการท างานในอนาคต พร้อมทัง้หาแนวทางในการอบรมหรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย  
อนัจะน าไปสูก่ารท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อประเมนิระดบัพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน ความรูแ้ละความเชื่อดา้นการเกดิอุบตัเิหตุของ   

แรงงานไทยกบัแรงงานขา้มชาตใินอุตสาหกรรมก่อสรา้ง  จงัหวดัชลบุร ี
2. เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน ความรูแ้ละความเชื่อดา้นการเกดิอุบตัเิหตุของ 

แรงงานไทยและแรงงานขา้มชาตใินอุตสาหกรรมก่อสรา้ง จงัหวดัชลบุร ี
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
การวิจัยครัง้นี้  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ(Survey research) โดยเก็บข้อมูลแบบภาคตัดขวาง  

(cross – sectional study)   
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ แรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ประเภทงานที่พักอาศัย  อ าเภอศรีราชา  

จงัหวดัชลบุร ีโดยแบ่งเป็น แรงงานไทย จ านวน 600 คน แรงงานขา้มชาต ิจ านวน 570 คน (ไดแ้ก่ แรงงานกมัพูชา 
จ านวน 360 คน แรงงานเมยีนมา จ านวน 140 คนและแรงงานลาว จ านวน 70 คน) [5] ทีท่ างานก่อสรา้งไม่น้อยกว่า  
6 เดอืน หรอื 180 วนั  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื มกีารคดัเลอืกแบบยกกลุ่ม (Cluster  Random Sampling)  
ซึง่ในการวจิยันี้ จะไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวนทัง้สิน้ จ านวน 350 คน 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสมัภาษณ์ ซึง่มทีัง้หมด 4 สว่น ประกอบดว้ย 
ส่วนที ่1  ขอ้ค าถามเกีย่วกบั  สญัชาต ิ  เพศ  อายุ  รายได ้ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน 

ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ประสบการณ์การไดร้บัอุบตัแิหตุ   การฝึกอบรมเกีย่วกบัความปลอดภยั 
ปลอดภยั มทีัง้หมด 10 ขอ้ 

สว่นที ่2  ขอ้ค าถามเกีย่วกบัความรูเ้รื่องความปลอดภยัในการท างาน มทีัง้หมด 16 ขอ้ ประเมนิผลคะแนนของ
แบบสมัภาษณ์ซึง่อยู่ในช่วง 0-16 คะแนน โดยแบ่งระดบัคะแนนเป็น 3 ระดบัดงันี้ 0-9.44 คะแนน หมายถงึความรูใ้น
ระดบัน้อย  9.60-12.64 คะแนน หมายถงึความรูใ้นระดบัปานกลาง 12.80-16 คะแนน หมายถงึความรูใ้นระดบัด ี

สว่นที ่3 แบบสมัภาษณ์ความเชื่อดา้นการเกดิอุบตัเิหตุ ประกอบดว้ย 
3.1 การรบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุ  มทีัง้หมด 15 ขอ้ ประเมนิผลคะแนนของแบบสมัภาษณ์

ซึง่อยู่ในช่วง 15-75 คะแนน โดยแบ่งระดบัคะแนนเป็น 3 ระดบัดงันี้ 0-44.25 คะแนน หมายถงึการรบัรูโ้อกาสเสีย่งใน
ระดบัน้อย  45-59.25 คะแนน หมายถงึการรบัรูโ้อกาสเสีย่งในระดบัปานกลาง 60-75 คะแนน หมายถงึการรบัรูโ้อกาส
เสีย่งในระดบัด ี

3.2 การรบัรู้ความรุนแรงของการเกิดอุบตัิเหตุ มทีัง้หมด 13 ขอ้ ประเมินผลคะแนนของแบบ
สมัภาษณ์ซึง่อยู่ในช่วง 13-65 คะแนน โดยแบ่งระดบัคะแนนเป็น 3 ระดบัดงันี้ 0-38.35 คะแนน หมายถงึการรบัรูค้วาม
รุนแรงในระดบัน้อย 39-51.35 คะแนน หมายถึงการรบัรู้ความรุนแรงในระดบัปานกลาง 52-65 คะแนน หมายถึง  
การรบัรูค้วามรุนแรงในระดบัด ี

3.3 การรบัรูป้ระโยชน์ในการปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ มทีัง้หมด 15 ขอ้ ประเมนิผลคะแนน
ของแบบสมัภาษณ์ซึง่อยู่ในช่วง 15-75 คะแนน โดยแบ่งระดบัคะแนนเป็น 3 ระดบัดงันี้ 0-44.25 คะแนน หมายถึง 
การรบัรูป้ระโยชน์ในการปฏบิตัริะดบัน้อย 45-59.25 คะแนน หมายถงึการรบัรูป้ระโยชน์ในการปฏบิตัริะดบัปานกลาง 
60-75 คะแนน หมายถงึการรบัรูป้ระโยชน์ในการปฏบิตัริะดบัด ี

3.4 การรบัรูอุ้ปสรรคในการปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ มทีัง้หมด 14 ขอ้ ประเมนิผลคะแนน
ของแบบสมัภาษณ์ซึง่อยู่ในช่วง14-70 คะแนน โดยแบ่งระดบัคะแนนเป็น 3 ระดบัดงันี้ 0-41.30 คะแนน หมายถึง 
การรบัรู้อุปสรรคในการปฏบิตัิระดบัน้อย 42-55.3 คะแนน หมายถึงการรบัรูอุ้ปสรรคในการปฏบิตัิระดบั ปานกลาง   
56-70 คะแนน หมายถงึการรบัรูอุ้ปสรรคในการปฏบิตัริะดบัด ี
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3.5 การรบัรูร้ะบบบรหิารความปลอดภยั มทีัง้หมด 20 ขอ้ ประเมนิผลคะแนนของแบบสมัภาษณ์ 
ซึง่อยู่ในช่วง 0-20 คะแนน โดยแบ่งระดบัคะแนนเป็น 3 ระดบัดงันี้ 0-11.8 คะแนน หมายถงึการรบัรูร้ะบบบรหิารความ
ปลอดภยัระดบัน้อย 12-15.8 คะแนน หมายถงึการรบัรู้ระบบบรหิารความปลอดภยัระดบัปานกลาง 16-20 คะแนน 
หมายถงึการรบัรูร้ะบบบรหิารความปลอดภยัระดบัด ี

สว่นที ่4 แบบสมัภาษณ์พฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน แบ่งจะเป็น 3 ดา้น มทีัง้หมด 34 ขอ้ประเมนิผล
คะแนนของแบบสมัภาษณ์ซึง่อยู่ในช่วง 34-136 คะแนน โดยแบ่งระดบัคะแนนเป็น 3 ระดบัดงันี้ 34-80.24 คะแนน 
หมายถึงพฤติกรรมในระดบัน้อย 81.6-107.44 คะแนน หมายถงึพฤติกรรมในระดบัปานกลาง 108.8-136 คะแนน 
หมายถงึพฤตกิรรมในระดบัด ี

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื 
เครื่องมือการวิจยั คือ แบบสมัภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  

ความถูกต้องและความครอบคลุมของขอ้ค าถามจากผูท้รงคุณวุฒ ิ3 ท่าน และไดผ้่านการทดสอบความเทีย่งของแบบ
สมัภาษณ์  ผูว้จิยัไดน้ าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน ซึง่เป็นแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสรา้งในพืน้ทีอ่ื่น 
ซึง่มลีกัษณะการท างานคลา้ยคลงึกบักลุ่มตวัอย่างทีท่ าการวจิยั เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีใ่กลเ้คยีง ซึง่ผลการวเิคราะหค์่าความ
เที่ยงตรงของแบบสมัภาษณ์ความเชื่อด้านการเกดิอุบตัิเหตุ ประกอบด้วย การรบัรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกดิอุบตัิเหตุ   
การรบัรูค้วามรุนแรงของการเกดิอุบตัเิหตุ การรบัรูป้ระโยชน์ในการปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ การรบัรูอุ้ปสรรค
ในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน มีค่าสมัประสิทธิแ์อลฟ่า 
ของครอนบาค [6] เท่ากบั α=0.88, α=0.90, α=0.93, α=0.96, α=0.94 ตามล าดบั และแบบสมัภาษณ์ความรูเ้รื่อง
ความปลอดภยัในการท างาน และการรบัรูร้ะบบบรหิารความปลอดภยั เลอืกขอ้ทีม่คีวามยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.2-0.8 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ผูว้จิยัและทมีผู้วจิยัได้ด าเนินการเกบ็ขอ้มูลหลงัจากได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยั

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยด าเนินการเก็บ ข้อมูล ท าการสัมภาษณ์ 
กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 350 คน ตอบทุกขอ้ค าถามอย่างสมบรูณ์ 

การวเิคราะหข์อ้มลู 
การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิพรรณนา โดยใช้ ความถี่  รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสงูสุด  ค่าต ่าสุด 

และการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความรู้ ความเชื่อด้านการเกดิอุบตัิเหตุและพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างานของ
แรงงานไทยและแรงงานขา้มชาตโิดยใชส้ถติกิารเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ 2 กลุ่มอสิระจากกนั  (Independent t-test) [7] 

 

ผลการศึกษา 
1. ขอ้มูลปจัจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี้ เป็นแรงงานไทย จ านวน 170 คน และแรงงาน 

ขา้มชาต ิจ านวน 180 คน  ซึง่ประกอบดว้ยแรงงานกมัพชูา, เมยีนมา, ลาว จ านวน 100,60, 20 คน ตามล าดบั 
แรงงานไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (รอ้ยละ 84.7) สถานภาพโสด (รอ้ยละ 62.9) มอีายุเฉลีย่ 31.28 ± 6.07 ปี

ส่วนใหญ่มรีายได ้10,001-20,000 บาทต่อเดอืน  ส่วนใหญ่ไดเ้รยีนหนังสอื (รอ้ยละ 97.1) ลกัษณะงานทีท่ าส่วนใหญ่ 
คอื งานไม้ งานปูน (รอ้ยละ 62.4) คนงานก่อสร้างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97) ไม่เคยไดร้บัอุบตัิเหตุจากการท างาน และ
ไดร้บัการฝึกอบรมเกีย่วกบัความปลอดภยัในการท างาน   และแรงงานขา้มชาต ิส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (รอ้ยละ 76.1) 
สถานภาพโสด(รอ้ยละ 61.7) มอีายุเฉลีย่ 25.49 ± 4.50 ปี ส่วนใหญ่มรีายได ้10,001-20,000 บาทต่อเดอืน ส่วนใหญ่
ไม่ไดเ้รยีนหนังสอื (รอ้ยละ 96.1) ลกัษณะงานทีท่ าส่วนใหญ่ คอื งานไม ้งานปูน (รอ้ยละ 75.0) คนงานก่อสรา้งส่วน
ใหญ่ (รอ้ยละ 79) ไม่เคยไดร้บัอุบตัเิหตุจากการท างาน และไดร้บัการฝึกอบรมเกีย่วกบัความปลอดภยัในการท างาน  

2. ขอ้มลูดา้นความรูเ้รื่องความปลอดภยัในการท างาน พบว่า แรงงานไทยและแรงงานขา้มชาต ิ มคีวามรูเ้รื่อง
ความปลอดภยัในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 9.58 ± 2.43, 9.78 ± 2.58 ตามล าดบั 
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3. ขอ้มูลดา้นความเชื่อเกีย่วกบัการเกิดอุบตัิเหตุ พบว่า แรงงานไทยและแรงงานขา้มชาติ  มกีารรบัรูโ้อกาส
เสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุ อยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 63.22 ± 7.24, 63.55 ± 7.65 ตามล าดบั  มกีารรบัรูค้วาม
รุนแรงของการเกดิอุบตัเิหตุ อยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 55.68 ± 5.51, 53.72 ± 7.42 ตามล าดบั มกีารรบัรู้
ประโยชน์ในการปฏบิตัเิพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุ อยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 64.90 ± 6.24, 62.99 ± 7.53 ตามล าดบั   
มกีารรบัรูอุ้ปสรรคในการปฏบิตัเิพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุ อยู่ในระดบัน้อย มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั28.10 ± 10.08, 26.37 ± 8.71 
ตามล าดบั และมกีารรบัรูร้ะบบบรหิารความปลอดภยั อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 13.61 ± 3.21,  
14.11 ± 2.96 ตามล าดบั  

4. ขอ้มูลดา้นพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน จาการศกึษา พบว่า ระดบัพฤติกรรมความปลอดภยัใน
การท างานของแรงงานไทยและแรงงานขา้มชาต ิอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 103.37 ± 6.42, 101.96 ± 
5.91 ตามล าดบั (ตารางที ่1) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านการปฏบิตัิตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัความ
ปลอดภยัในการท างาน อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 29.05 ± 4.41, 29.58 ± 3.31 ตามล าดบั ดา้นการใช้
เครื่องมอื อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยั อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 32.10 ± 3.55, 30.82 ± 3.60 ตามล าดบั 
และดา้นความพรอ้มทางดา้นร่างกายและจติใจ อยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 42.21 ± 2.42, 41.55 ± 2.42 ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 1  ระดบัพฤตกิรรมในการท างาน  ความรู ้ความเชื่อดา้นการเกดิอุบตัเิหตุ ของแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 

ตวัแปร 
ระดบั (รอ้ยละ) 

ด ี ปานกลาง น้อย 
พฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน    
-   แรงงานไทย  
-   แรงงานขา้มชาต ิ

45(26.5) 
30(16.7)  

125(73.5) 
150(83.3)  

0(0.0) 
0(0.0) 

ความรูเ้รื่องความปลอดภยัในการท างาน    
-   แรงงานไทย  
-   แรงงานขา้มชาต ิ 

36(21.2) 
45(25.0) 

83(48.8) 
77(42.8) 

51(30.0) 
58(32.2) 

ความเชื่อดา้นการเกดิอุบตัเิหตุ 
การรบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุ 

   

-   แรงงานไทย  
-   แรงงานขา้มชาต ิ 

133(78.2) 
135(75.0) 

33(19.4) 
42(23.3) 

4(2.4) 
3(1.7) 

การรบัรูค้วามรุนแรงของการเกดิอุบตัเิหตุ    
-   แรงงานไทย  
-   แรงงานขา้มชาต ิ 

133(78.2) 
111(61.7) 

37(21.8) 
62(34.4) 

0(0.0) 
7(3.9) 

การรบัรูป้ระโยชน์ในการปฏบิตัเิพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุ    
-   แรงงานไทย  
-   แรงงานขา้มชาต ิ 

159(93.5) 
134(74.4) 

11(6.5) 
41(22.8) 

0(0.0) 
5(2.8) 

การรบัรูอุ้ปสรรคในการปฏบิตัเิพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุ    
-   แรงงานไทย  
-   แรงงานขา้มชาต ิ 

2(1.2) 
1(0.6) 

19(11.2) 
11(6.1) 

149(87.6) 
168(93.3) 

การรบัรูร้ะบบบรหิารความปลอดภยั    
-   แรงงานไทย  
-   แรงงานขา้มชาต ิ 

45(26.5) 
58(32.2) 

84(49.4) 
91(50.6) 

41(24.1) 
31(17.2) 
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5. ผลการเปรยีบเทยีบ ความรู้ ความเชื่อด้านการเกดิอุบตัิเหตุ และพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน
ระหว่างแรงงานไทยกบัแรงงานขา้มชาติ พบว่า ความรูเ้รื่องความปลอดภยัในการท างาน ไม่แตกต่างกนั (P = 0.455)   
แรงงานไทยและแรงงานขา้มชาตมิพีฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน มคีวามเชื่อดา้นการเกดิอุบตัเิหตุ ในดา้นการ
รบัรู้ความรุนแรงของการเกดิอุบตัิเหตุ และการรบัรู้ประโยชน์ในการปฏบิตัิเพื่อป้องกนัอุบตัิเหตุ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ(P<0.05)  (ตารางที ่2) 
 

ตารางท่ี 2  เปรยีบเทยีบ ความรู ้ความเชื่อดา้นการเกดิอุบตัเิหตุ และพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน  ระหว่าง
แรงงานไทยกบัแรงงานขา้มชาต ิในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง  

 

ตวัแปร 
แรงงานไทย แรงงานขา้มชาต ิ สถติทิดสอบ 
( n = 170  ) ( n = 180 ) t p 

ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการ
ท างาน 

9.58 ± 2.43 (4.0-16.0) 9.78± 2.58(4.0-16.0) -0.747 0.455 

ความเชื่อดา้นการเกดิอุบตัเิหตุ      
   -   การรบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อการเกดิ 
       อุบตัเิหตุ 

63.22 ± 7.24(37.0-75.0) 63.55± 7.65(34.0-75.0) -0.409 0.683 

   -   การรบัรูค้วามรุนแรงของการเกดิ 
       อุบตัเิหตุ 

55.68 ± 5.51(40.0-65.0) 53.72 ± 7.42(30.0-65.0) 2.806 0.005 

   -   การรบัรูป้ระโยชน์ในการปฏบิตั ิ 
       เพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุ 

64.90 ± 6.24(43.0-75.0) 62.99 ± 7.53(37.0-75.0) 2.575 0.010 

   -   การรบัรูอุ้ปสรรคในการปฏบิตั ิ
       เพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุ 

28.10 ± 10.1(14.0-70.0) 26.37 ± 8.71(14.0-70.0) 1.718 0.087 

   -   การรับรู้ระบบบริหารความ
ปลอดภยั 

13.61 ± 3.21(2.0-20.0) 14.11 ± 2.96(5.0-20.0) -1.495 0.136 

พฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างาน 

103.37 ± 6.42(88.0-
122.0) 

101.96± 5.91(85.0-
118.0) 

2.136 
0.033 

   ขอ้มลูน าเสนอในรปูของ X  ± SD (min-max) 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
จากผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างแรงงานไทยและแรงงานขา้มชาติมพีฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน 

ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการปฏบิตัิตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัความปลอดภัย 
ในการท างาน อยู่ในระดบัปานกลาง   ดา้นการใชเ้ครื่องมอื อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยั อยู่ในระดบัปานกลาง และดา้น
ความพร้อมทางด้านร่างกายและจติใจ อยู่ในระดบัมาก อาจเป็นเพราะคนงานก่อสร้างมกีารปฏบิตัิงานตามระเบยีบ
ปฏิบตัิงานทุกขัน้ตอน มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบตัิเหตุใน 
การปฏบิตังิาน พรอ้มทัง้ยงัใหค้วามส าคญักบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัในการท างานและ
การปฏบิตัติามวธิกีารปฏบิตังิาน [8] และคนงานยงัแสดงใหเ้หน็ว่าปฏบิตังิานทีไ่ม่เป็นอนัตราย ไม่อยู่ในสภาพทีเ่สีย่งต่อ
การเกดิอุบตัเิหตุ และการกระท าอื่นๆอนัจะก่อใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างาน [9] การปฏบิตันิัน้ต้องมคีวามเชื่อว่า
เป็นการกระท าทีด่ ีมปีระโยชน์ และเหมาะสม ดงันัน้ การตดัสนิใจทีจ่ะปฏบิตัติามค าแนะน ากข็ึน้อยู่กบัการเปรยีบเทยีบ
ถงึขอ้ด ีและขอ้เสยีของพฤตกิรรมนัน้โดยเลอืกปฏบิตัใินสิง่ทีก่่อใหเ้กดิผลดมีากกว่าผลเสยี [14]  
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ความรู้เรื่องความปลอดภยัในการท างานของแรงงานไทยและแรงงานขา้มชาติอยู่ในระดบัปานกลาง แรงงาน
ไดร้บัค าแนะน าจากหวัหน้างานในการท างานแต่ละวนั เช่นคนงานรู้ว่าการท างานบนที่สงู ขณะมพีายุ ลมแรง ฝนตก
หนัก หรือฟ้าคะนอง เป็นการท างานที่ไม่ควรปฏบิตัิ และมีความรู้ว่าการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
สามารถป้องกนัอุบตัเิหตุจากการท างานได ้ สอดคลอ้งรายงานการศกึษาพฤตกิรรมการป้องกนัอุบตัเิหตุจากการท างาน
ของช่างพมิพ ์ผลการศกึษา ความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัอุบตัเิหตุจากการท างาน อยู่ในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถ้าช่าง
พิมพ์มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานเพิ่มมากขึ้น พฤติกรรมการการป้องกันอุบัติเหตุ 
จากการท างานกจ็ะดขีึน้ [10]  

ความเชื่อด้านการเกดิอุบตัเิหตุ ของแรงงานไทยและแรงงานขา้มชาต ิในดา้นการรบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อการเกดิ
อุบตัิเหตุ การรบัรู้ความรุนแรงของการเกดิอุบตัิ การรบัรู้ประโยชน์ในการปฏบิตัิเพื่อป้องกนัอุบตัิเหตุอยู่ระดบัมาก 
สอดคล้องกับรายงานการศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัอุบัติเหตุจากการท างานของช่างพิมพ์ พบว่าถ้าช่างพิมพ ์
มีการรับรู้โอกาสเสี่ยง  การรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุดี พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ 
จากการท างานกจ็ะเพิม่มากขึน้[10]  การรบัรูร้ะบบบรหิารความปลอดภยัอยู่ในระดบัปานกลาง เนื่องมาจากพนักงาน 
จะไดร้บัความรูค้ าแนะน าเกีย่วกบัความปลอดภยัจากหวัหน้างาน เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน ซึ่งการแนะน า
ดังกล่าวอาจกระจายสู่พนักงานไม่ทัว่ถึง  สอดคล้องกับรายงานการศึกษาการรับรู้การบริหารความปลอดภัย  
ของพนกังานฝา่ยผลติ ทีม่กีารสง่เสรมิใหพ้นกังานทุกคนมสี่วนร่วมในการลดอุบตัเิหตุโดยการจดัใหม้นิีทรรศการความ
ปลอดภยั การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นความปลอดภยั [11] การรบัรู้อุปสรรคในการปฏบิตัิเพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุอยู่
ระดบัน้อย ดงันัน้ อุตสาหกรรมก่อสรา้งควรมกีารด าเนินงานใหค้นงานรบัรูแ้ละขดัขวางอุปสรรคของการเกดิอุบตัเิหตุให้
มน้ีอยทีส่ดุ เช่น การใหข้อ้มลูขา่วสารทีช่ดัเจน เพยีงพอ   

ผลการเปรียบเทียบ ความรู้ ความเชื่อด้านการเกิดอุบัติเหตุ พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน  
ระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานข้ามชาติ พบว่า แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติมีพฤติกรรมความปลอดภัย  
ในการท างานแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั (P<0.05) มคีวามเชื่อดา้นการเกดิอุบตัเิหตุ ในดา้นการรบัรู้
ความรุนแรงของการเกดิอุบตัเิหตุ และการรบัรูป้ระโยชน์ในการปฏบิตัเิพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุ แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั
ทางสถิตทิีร่ะดบั(P<0.05)  อาจเนื่องมาจากแรงงานได้รบัขอ้มูลเกีย่วกบัความปลอดภยัในการท างานจากหวัหน้างาน
อย่างสม ่าเสมอ ไดร้บัการสง่เสรมิใหม้พีฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างานอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มนีโยบายเกีย่วกบั
ความปลอดภยัในการท างาน สอดคลอ้งกบั ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมความปลอดภยัของคนงาน
โรงงานท าแผ่นรองรบัสนิค้าจากไม้ยางพารา  เก็บข้อมูลโดยการสมัภาษณ์  กลุ่มตัวอย่างคือคนงานที่ปฏิบตัิงาน  
ในแผนกการผลิตของโรงงานท าแผ่นรองรบัสนิค้าจากไม้ยางพารา(พาเลต) ทัง้เพศชายและเพศหญิงจากทัง้หมด  
ซึง่มจี านวนคนงานอยู่ประมาณ 200 คน ซึง่ผลการศกึษาพบว่า การรบัรูป้ระโยชน์ในการปฏบิตัเิพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุ
จากการท างานมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน เนื่องมาจากคนงานได้รบัการสนับสนุน 
ใหม้พีฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้มนีโยบายเกีย่วกบัความปลอดภยัในการท างานอย่างเคร่งครดั [12] 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. จากการศกึษาพบว่า พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของแรงงานไทยและแรงงานขา้มชาติอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ดงันัน้ อุตสาหกรรมก่อสรา้งควรมกีารด าเนินงานโดยการหากจิกรรมดา้นความปลอดภยัเพื่อใหค้นงาน
ก่อสรา้งเกดิการปฏบิตัใินดา้นความปลอดภยัในการท างานอย่างสม ่าเสมอ  

2. ควรมกีารสง่เสรมิใหม้กีารจดักจิกรรมต่างๆโดยใหแ้รงงานในอุตสาหกรรมก่อสรา้งเขา้มามสี่วนร่วมกจิกรรม 
เช่นการจดักจิกรรมสง่เสรมิความปลอดภยัใหค้นงานมจีติส านึกและตระหนกัถงึการท างานอย่างปลอดภยั  

3. การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจส าหรบัแรงงานทีย่งัมคีวามรูค้วามเขา้ใจไม่ถูกต้องในการปฏบิตังิาน เกีย่วกบัป้าย
แจ้งเตือนอนัตรายในการท างาน การไม่ปฏบิตัิตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัความปลอดภยัในการท างานและการจดัวาง
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เครื่องมอือุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานใหเ้ป็นระเบยีบ เพื่อลดความผดิพลาดหรอืลดความเสีย่งต่อการประสบอนัตราย
จากการท างาน 

4. การจดัท าคู่มอืดา้นความปลอดภยัในการท างานก่อสรา้ง เพื่อใหค้นงานก่อสรา้งใชเ้ป็นแนวทางในการปลุก
จติส านึกดา้นความปลอดภยัในการท างานและในการป้องกนัอุบตัเิหตุในงานก่อสรา้ง 
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การประเมินความเส่ียงทางสขุภาพจากการบริโภคพืชผกัในกวา๊นพะเยาของ

ประชาชนท่ีอาศยัรอบกวา๊นพะเยา  จงัหวดัพะเยา 

Health risk assessment from vegetable consumption around Kwan Phayao, 

Phayao Province 
   

สมคดิ จหูวา้0
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  รตันา ทรพัยบ์าํเรอ  และ รุง่  วงศว์ฒัน์  

Somkid Juwa
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,  Ratana Sapbamrer  and Rung Wongwat 

 

บทคดัย่อ 

การศกึษาน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษารปูแบบ พฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร และประเมนิความเสีย่งทางสุขภาพของ

ประชาชนที่บริโภคพืชผักในกว๊านพะเยา ประเมินปริมาณอาหารที่สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยเทียบกับค่า  

Acceptable daily intake (ADI)  จากการศกึษาพบว่า 

จากการตรวจวเิคราะหใ์นพชืผกั ทัง้ 7 ชนิด คอื ผกัอฮีนี ผกับุง้ ผกัตบ ผกักระเฉด บวัแดง บงัสาย และผกัปอด

พบว่าไม่พบการปนเป้ือนสารแคดเมีย่ม แต่ทุกตวัอย่างวเิคราะหพ์บสารตะกัว่อยู่ในปรมิาณ 0.0325 มลิลกิรมั/กโิลกรมั      

ในการประเมนิความเสีย่งทางสุขภาพจากการบรโิภคพชืผกัที่ปนเป้ือนสารตะกัว่ พบว่าผู้บรโิภคพชืผกัจะได้รบัสาร

ตะกัว่เฉลีย่ใน 1 วนั เท่ากบั 4.84 µg/day ซึง่มค่ีาน้อยกว่าค่า TDI ถงึ 42 เท่า (ค่า Tolerable daily intake (TDI) มคี่า

เท่ากบั 3.6 µg/kg body weight/day) สรุปไดว้่าประชาชนสามารถบรโิภคอาหารไดอ้ย่างปลอดภยั 
 

คาํสาํคญั:  ความเสีย่งทางสขุภาพ  ตะกัว่  แคดเมีย่ม  กว๊านพะเยา 
 

Abstract  
 

The purposes of this study were to study pattern, food consumption behavior and health risk 

assessment from vegetable consumption around Kwan Phayao, Phayao Province. In addition, acceptable 

daily intake (ADI) was also investigated.  

This study found that cadmium was not detected in vegetable samples. Concentrations of Lead (Pb) in 

all vegetable were found 0.025 mg/kg. Human health risk assessment found that consumer intake lead form 

eating vegetable was 4.48 µg/day, lower than the TDI 42 fold (Tolerable Daily intake (TDI) of 3.6 micrograms 

of lead, 1 kilogram of body weight 1 day). In conclusion of this study, adverse health effects may not occur.  
 

Key words:  Health risk assessment, Lead, Cadmium, Kwan Phayao 
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บทนํา 

กว๊านพะเยา อยู่ในเขตอําเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เป็นทะเลสาบน้ําจดืใหญ่เป็นอนัดบั 1 ในภาคเหนือ และ 

อนัดบั 3 ของประเทศไทย (รองจาก หนองหาน และ บงึบอระเพด็)  คําว่า "กว๊าน" ตามภาษาพื้นเมอืงหมายถึง "บงึ" เป็น

แหล่งน้ําธรรมชาตอิยู่ใจกลางเมอืงพะเยา มทีวิเขาเป็นฉากหลงั เกดิจากน้ําทีไ่หลมาจากหว้ยต่างๆ 18 สาย มปีรมิาณน้ําเฉลีย่

ปีละ 29.40 ลา้นลูกบาศก์เมตร มพีนัธ์ปลาและสตัว์น้ําจดืกว่า 48 ชนิด มเีน้ือที่ 12,831 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ปลาต่างๆ 

ทศันียภาพโดยรอบกว๊านพะเยา มสี่วนทําให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ที่สวยงามประทบัใจผู้พบเหน็จนอาจจะ

กล่าวไดว้่าหวัใจของเมอืงพะเยาอยู่ทีก่ว๊าน  

สภาพของกว๊านพะเยาในปจัจุบนั บรเิวณกลางกว๊านมลีําแม่น้ําเรยีกกนัว่าแม่น้ําองิไหลผ่าน เป็นทีร่ะบายน้ําของ 

กว๊านพะเยา นอกจากนัน้ยงัมลีําห้วยอกีหลายห้วยเป็นทางน้ําไหลเขา้บงึในฤดูฝน เช่น หว้ยฮองไฮ ห้วยแม่ตํ๋า และหว้ยแม่

ไสล กว๊านพะเยามน้ํีาตลอดปีแต่ไม่มาก สว่นมากของกว๊านมน้ํีาอยู่เลก็น้อยและเป็นทีต่ื้นเขนิ กอบไปดว้ยหญ้าสงูหลายชนิด  

และมีผักตบชวา กระจับ บัว สาหร่ายหลายพันธุ์ ฤดูแล้งบางตอนเห็นตลิ่งได้ถนัด และมีดอนอยู่กลางกว๊านเป็นแห่งๆ  

ดา้นตะวนัตกของกว๊านจดนาของราษฎรเป็นสว่นมากดา้นเหนือใต้ตดิหมู่บา้น และนาของราษฎรบา้งเลก็น้อย ดา้นตะวนัออก

ตดิหมู่บ้านของราษฎร และตดิถนนสายลําปาง –เชยีงราย ระดบัน้ําในกว๊านพะเยาจาการสาํรวจเมื่อวนัที่ 12 พฤศจกิายน 

2552 น้ําในกว๊านมน้ีอย กล่าวคอื ระดบัน้ํามน้ํีาประมาณ  1 เมตร บางตอนทางดา้นตะวนัตกของกว๊านมคีวามลกึเพยีง 30-40 

เซนตเิมตร แต่ทีท่อ้งกว๊านจะวดัไดใ้นราว 1.50 - 2 เมตร ในฤดูทีม่น้ํีามากทีสุ่ดจะมคีวามลกึราว 4 เมตร  แต่ในฤดูแลง้จะ

ลดลงมากเพยีง 1 เมตร เป็นอย่างมาก [1]   

ความหลากหลายของสิง่มชีวีติในกว๊านพะเยา ในกว๊านพะเยามผีกัตบชะวามมีากประมาณ 1 ใน 3 ของพืน้ทีน้ํ่าใน

กว๊าน ผกัตบชะวาไม่อยู่เป็นทีท่างและมกัจะอยู่เป็นแห่งๆ ทีก่ระจดักระจายอยู่มน้ีอย ตดิคา้งอยู่ตามรมิกว๊านกม็มีาก เวลามี

ลมจดัและน้ําในกว๊านมาก ลมมกัจะพดัผกัตบชะวาใหญ่ๆ ยา้ยทีไ่ปไดไ้กลๆ และไปตดิรวมกนัเป็นแห่งๆ ผกัตบชวาในกว๊าน

นัน้แสดงว่ามมีานาน ต้นจงึงามใหญ่ และสงูใหญ่ ผกัตบชวาไม่มปีระโยชน์อย่างใด นอกจากจะเป็นที่อาศยัของปลา หญ้า

ต่างๆ ในกว๊านพะเยามหีญา้หลายชนิด เช่นหญ้าปลอ้ง หญ้าเคา้นกขึน้อยู่ทัว่ไปถ้าในฤดูแลง้น้ําลดลงต้นหญ้าจะขึน้งาม และ

เป็นกอสงู ๆ โดยมมีากอยู่ทางดา้นใต ้แหน สาหร่าย บวั และกระจบั แหนมบีา้งเลก็น้อยเป็นบางตอน สาหร่ายมมีากทางดา้น

เหนือของบึง พนัธุ์ปลา มีหลายชนิด ปลาน้ําจืดธรรมดาส่วนมากมีในกว๊าน เช่น ปลาหมอ ปลาช่อน ปลาเค้า ปลา

สรอ้ย ปลากด ปลาดุก ปลาไหล ปลาปีก (ตะเพยีน) ปลาปกัเป้า ปลาชดิ (ปลาสรอ้ยเลก็) ปลาตอง (ปลากราย) ปลาสลดิ ปลา

กระดี่ ปลาแขยง ปลาซิว และปลาท้องพลุ และจาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําในกว๊านพะเยา โดยศูนย์วจิยัและพฒันา

ประมงน้ําจดืเมื่อเดอืนกุมภาพนัธ ์– สงิหาคม 2553 พบว่าคอืค่าความสกปรกของคุณภาพน้ําอยู่ในขัน้วกิฤต (ค่า BOD มคี่า

มากกว่า 2.0 มลิลกิรมั/ลติร และ ปรมิาณแอมโมเนียรวม มคี่ามากกว่า 0.2 มลิลกิรมั/ลติร) มาก [1] 

กว๊านพะเยานบัว่าเป็นแหล่งน้ําทีส่าํคญัของประชาชนจงัหวดัพะเยา โดยเฉพาะประชาชน  ทีอ่าศยัอยู่บรเิวณรมิกว๊าน  

ซึ่งจะมีอาชีพในการทําประมงพื้นบ้าน การจบัสตัว์น้ํามาเพื่อบริโภค การเกบ็พชืผกัที่อยู่ในกว๊านมาบริโภค แต่เน่ืองจาก  

กว๊านเป็นแหล่งรวมของน้ําทีไ่หลมากจากสถานทีต่่างๆ ทัง้ทีม่าจากกการชะลา้งพืน้ทีก่ารเกษตร การปล่อยน้ําเสยีจากชุมชน

รอบกว๊านลงสู่กว๊านพะเยา ซึง่อาจมกีารปนเป้ือนของโลหะหนักทีส่ําคญัได้แก่ สารแคดเมีย่มและตะกัว่ อนัมผีลทําให้โลหะ

หนักนัน้มกีารปนเป้ือนและสะสมอยู่ในห่วงโซ่อาหารโดยเฉพาะสตัว์น้ําจดืและพชืผกัที่อยู่ในกว๊าน เมื่อประชาชนนําอาหาร

จากกว๊านพะเยามาบรโิภค อาจส่งผลใหเ้กดิความเสีย่งต่อสุขภาพได ้องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดก้ําหนดค่าสงูสุดในการ

รบัแคดเมี่ยมเขา้สู่ร่ายกายจากการบรโิภคอาหาร ไม่เกนิ 7 µgCdkg-1 ต่อสปัดาห ์หรอืประมาณ 60 µg ต่อคนต่อวนั 

สาํหรบัผูท้ีม่น้ํีาหนัก 60 kg [2] ส่วนสารตะกัว่มรีายงานผลจากการทดลองในสตัวท์ดลองพบว่าตะกัว่เป็นสาเหตุหน่ึงทีท่ําให้

เกดิเป็นมะเรง็ในหนูทดลอง แต่ในมนุษย์ยงัไม่มหีลกัฐานทีเ่พยีงพอที่สนับสนุนการเกดิเป็นมะเรง็ในมนุษย ์ Environmental 

Protection Agency (EPA) ไม่ไดก้ําหนดปรมิาณของตะกัว่ทีส่ามารถบรโิภคไดอ้ย่างปลอดภยัตลอดชวีติของมนุษย ์(Oral 

Reference Dose; RfD) เน่ืองจากการศกึษาหลายการศกึษาพบว่าตะกัว่ไม่สามารถบอกระดบัของค่าความทน (Threshold) 

ทีช่ดัเจนได ้ผูว้จิยัจงึใชค่้ามาตรฐานของ Joint FAO/WHO Expert Committee on เป็นมาตรฐานการประเมนิความเสีย่ง  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%94
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ในการศกึษาการประเมนิความเสีย่งทางสขุภาพจากการบรโิภคพชืผกัในกว๊านพะเยา ของประชาชนทีอ่าศยัรอบ

กว๊านพะเยา จงัหวดัพะเยา มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาแบบแผนและพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของประชาชนในพืน้ที่

รอบกว๊านพะเยา และเพื่อประเมนิความเสีย่งทางสขุภาพจากการไดร้บัสารแคดเมีย่มและตะกัว่ จากการบรโิภคพชืผกัที่

นํามาจากกว๊านพะเยา และประเมนิปรมิาณอาหารทีส่ามารถบรโิภคไดอ้ย่างปลอดภยัเทยีบกบัคา่ Acceptable Daily 

Intake(ADI)   
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

พืน้ทีศ่กึษา 

ในพืน้ทีร่อบกว๊านพะเยา ทีใ่ชป้ระโยชน์จากกว๊านพะเยาในการเกษตร การบรโิภคสตัวน้ํ์าจดื พชืผกั ปลาน้ําจดื 

โดยศกึษาในพืน้ทีต่ําบลบา้นตุ่น ตําบลแม่ใส ตําบลบา้นสางและตําบลบา้นต๋อม จาํนวน 4 ตําบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1 ภาพกว๊านพะเยา 

 
ประชากรและตวัอย่างทีศ่กึษา 

พชืผกั เกบ็ตวัอย่างพชืผกัรอบกว๊านพะเยา ทีป่ระชาชนนิยมนํามาบรโิภค โดยทาํการเกบ็จาํนวน 7 ชนิด  ไดแ้ก่  

ผกัปอด บวัสาย บวัแดง ผกัอฮีนี ผกักระเฉด ผกัตบ และผกับุง้ 
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การศกึษาแบบแผนและพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร 

ประชากรที่ใช้ในการศกึษาแบบแผนและพฤติกรรมการบรโิภคอาหาร ได้แก่ประชากรที่อาศยัอยู่รอบกว๊าน

พะเยา จาํนวน 22,711 คน [3] ทาํการสุม่ตวัอย่างจากประชากรโดยใชส้ตูรของ Yamane  ตามสตูรดงัน้ี 
 

n      = 
N 

(1+Ne2) 
 

เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 

 N = ขนาดของประชากร (22,7111) 

 e = ความคาดเคลื่อนของกลุ่มตวัอย่าง  กาํหนดใหเ้ท่ากบั 0.05 

  แทนค่า 

n       = 
22,711 

1 + (22,711)(0.05)2 

 

          =     393  

ดงันัน้   n    ทีไ่ดจ้ากการคาํนวณครัง้น้ี เท่ากบั 393 คน (ปรบัเพิม่เป็น 395 คน)   
 

ผูว้จิยัจะเขา้ไปสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง เพื่อศกึษาแบบแผนและพฤติกรรมการบรโิภคพชืผกัของประชาชนใน

พืน้ทีท่ีม่กีารปนเป้ือนสารแคดเมีย่ม ศกึษาแบบแผนการบรโิภคอาหาร 1 สปัดาห ์ปรมิาณทีป่ระชาชนบรโิภคพชืผกัต่อ

มือ้ และชนิดของพชืผกัทีป่ระชาชนในพืน้ทีนิ่ยมบรโิภคมากทีส่ดุเรยีงตามลาํดบั เพื่อใชใ้นการคาํนวณและประเมนิความ

เสีย่ง ในการสมัผสัสารแคดเมีย่มและสารตะกัว่จากการบรโิภคอาหาร 
 

เครื่องมอืการศกึษา วธิกีารเกบ็ตวัอย่าง การวเิคราะหข์อ้มลู 

พชืผกั 

อุปกรณ์เกบ็ตวัอย่าง 

  1. ซองซปิล๊อค บรรจุตวัอย่างพชืผกั        

  2. ป้ายเขยีนชื่อตวัอย่าง 

  3. ปากกาเคม ี     

  4. ถุงมอืยาง 

      วธิกีารเกบ็ตวัอย่าง 

  การเกบ็ตวัอย่างพชืผกั จะเกบ็เฉพาะพชืผกัทีป่ระชาชนนิยมบรโิภคและเป็นพชืผกัทีป่ลกูในกว๊าน

พะเยา โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

  1.ทาํการชัง่น้ําหนกัตวัอย่าง บดตวัอย่างและคลุกเคลา้ เกบ็รกัษาตวัอย่างในตูเ้ยน็ทีม่อุีณหภูมติํ่ากว่า 

-20ºC จนกว่าจะทาํการวเิคราะห ์

  2.วเิคราะหโ์ลหะในพชืผกัดว้ย   Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) 
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เครื่องมอืการศกึษาแบบแผนและพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร 

ผูว้จิยัไดป้ระยุกตใ์ชแ้บบสอบถามความถีอ่าหารบรโิภคกึง่ปรมิาณ (Semi-Quantitative Food Frequency 

Questionnaire: SFFQ) ประกอบดว้ยขอ้มลู 2 สว่นไดแ้ก่ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสมัภาษณ์เกี่ยวกบัข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยขอ้มูลเกี่ยวกบั เพศ อายุ 

น้ําหนักร่างกาย สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา รายได้เฉลีย่ของครอบครวั ภูมลิําเนา ระยะเวลาที่อาศยัอยู่ใน

ชุมชน อาชพีหลกั พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทัว่ไป   

ส่วนที่ 2 ใช้แบบสอบถามความถี่อาหารบริโภคกึ่งปริมาณ  (Semiquantitative Food Frequency 

Questionnaire: SFFQ) หาชนิดและปริมาณที่รบัประทานอาหารประเภทพชืผกัของประชาชนในพื้นที่ศกึษา โดย

ประยุกต์จากแบบ Food  Frequency Questionnaire และ Food Record กลุ่มตวัอย่างบนัทกึรายละเอยีดตาม

แบบสอบถามใน 1  สปัดาห ์ประกอบดว้ย 

ความถีข่องการบรโิภคพชืผกัต่อสปัดาห ์  

ชนิดของพชืผกัทีบ่รโิภค   

การประมาณขนาดน้ําหนักพชืผกัทีบ่รโิภคต่อมือ้ โดยให้กลุ่มตวัอย่างระบุจํานวนขนาดอาหารเทยีบเคยีงกบั 

Model ที่ผูว้จิยัสร้างขึน้ แลว้ให้ประชาชนประมาณขนาดจากตวัอย่าง เช่น  ขนาดเท่ากบักกัไมข้ดี จํานวนกี่ชอ้นโต๊ะ 

จาํนวนกีช่ิน้  เพื่อเป็นการประมาณค่าน้ําหนกัของมือ้อาหาร  

การประเมนิความเสีย่งและผลกระทบต่อสขุภาพจากการไดร้บัสารแคดเมีย่มและตะกัว่ 

การศกึษาการประเมนิความเสีย่งต่อสขุภาพของประชาชนทีบ่รโิภคอาหารในพืน้ทีร่อบกว๊านพะเยา ผูว้จิยัได้

ดาํเนินการวจิยัออกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงัน้ีคอื 

ขัน้ตอนที่  1 การศึกษาความสมัพนัธ์ของปริมาณสารแคดเมี่ยมและตะกัว่ที่ปนเป้ือนและการตกค้างของ 

สารแคดเมีย่มและตะกัว่ในพชืผกั 

ขัน้ตอนที ่2  ศกึษาพฤตกิรรมการและแบบแผนการบรโิภคอาหารของประชาชนทีอ่าศยัอยู่รอบกว๊านพะเยา  

โดยการใชแ้บบสมัภาษณ์พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของประชาชนในพืน้ทีศ่กึษา ซึง่จะทําการสาํรวจก่อนการ

เกบ็ตวัอย่างพชืผกั เพื่อทราบถงึชนิด ขนาดน้ําหนัก  ปรมิาณของการบรโิภคพชืผกัต่อมือ้(กรมั) ทีเ่ป็นทีนิ่ยมในการ

บรโิภคของประชาชน สาํหรบัใชเ้ป็นค่ามาตรฐานในพืน้ทีศ่กึษา ในการนําไปคํานวณความเป็นพษิและผลต่อสุขภาพ  

แยกตามชนิด ทีป่ระชาชนนิยมบรโิภค 

ขัน้ตอน 3  ประเมนิความเสีย่งและผลต่อสุขภาพจากการไดร้บัสารแคดเมีย่มและตะกัว่โดยการบรโิภคพชืผกั

ของประชาชนในพื้นที่ และประเมนิปรมิาณพชืผกัทีส่ามารถบรโิภคไดอ้ย่างปลอดภยัเทยีบกบัค่า Acceptable daily 

intake (ADI)   

3.1  ขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่ง 

 เป็นการประเมนิความน่าจะเป็นของผลเสยีต่อสขุภาพ จากมลพษิสิง่แวดลอ้มโดยประเมนิความเป็นพษิ

ของสารปนเป้ือนในพชืผกั สมัพนัธก์บัปรมิาณ และพฤตกิรรมการบรโิภค [4] ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนไดแ้ก่ 

 Hazard Identification: เป็นขัน้ตอนที่ระบุ และค้นหาว่าสารเคมอีนัตรายใดบ้างในสิง่แวดลอ้มนัน้ ที่มี

ผลกระทบต่อสขุภาพและจาํเป็นตอ้งแกไ้ข ในการศกึษาน้ีคอืสารแคดเมีย่มและตะกัว่ [5]  

 Dose-Response Assessment: เป็นขัน้ตอนของการตรวจสอบความเป็นพษิของสารเคม ี โดยดจูาก

ความสมัพนัธข์องปรมิาณการรบัเขา้สูร่่างกายกบัผลเสยีทีเ่กดิต่อสขุภาพ โดยครอบคลุม Non-carcinogenic Risks 

 และ Carcinogenic Risks  ซึง่ Non-carcinogenic Risks ม ีdose-response relationship curve เป็นแบบ Threshold  

ค่ามาตรฐานทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบไดแ้ก่ reference dose (RfD) and health advisory (HA) สว่น Carcinogenic 

Risks  
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ม ีdose-response relationship curve เป็นแบบ Stochastic ค่ามาตรฐานทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบไดแ้ก่ Cancer slope 

factor (CSF)   

 Exposure Assessment: เป็นขัน้ตอนของการประเมนิความเสีย่งจากการสมัผสัสารเคม ีโดยทางเขา้สู่

ร่างกาย เช่น ทางเดนิอาหาร ผวิหนัง ทางเดนิหายใจ โดยประมาณการจาก Reasonable Maximum Exposure 

Assumption ในการศกึษาน้ีหมายถงึการประเมนิปรมิาณสารแคดเมีย่มและตะกัว่ที่ไดจ้ากการบรโิภคพชืผกั ในพื้นที่

ศกึษา สตูรทีใ่ชค้อื 
 

  CDI            = 
C x CF x IR x EF x ED 

BW x AT x 365d/y 
 

            CDI  = Chronic daily intake of a specific chemical ปรมิาณสารเคมทีีผู่บ้รโิภค 

                            ไดร้บัจากการบรโิภคพชืผกั (mg/kg-day) 

C  = Chemical concentration หรอืปรมิาณสารเคมใีนพชืผกั(mg/kg) 

CF  = Conversion factor (mg/kg)  

IR  = Ingestion rate หรอื ปรมิาณพชืผกัทีบ่รโิภคโดยเฉลีย่ (g/day)  

EF  = Exposure frequency หรอื ความถีใ่นการสมัผสั (days/year)  

ED  = Exposure duration หรอื ระยะเวลาในการสมัผสั (years)  

BW  = body weight หรอื น้ําหนกัตวัของผูบ้รโิภคโดยเฉลีย่ตามกลุ่มอายุ และ เพศ (kg)  

AT  = Averaging time ระยะเวลาเฉลีย่ (period over which exposure is averaged, days)  
 

• Risk Characterization: เป็นการประมาณการผลเสยีต่อสขุภาพจากการบรโิภคอาหาร ในพืน้ทีท่ีม่กีารปนเป้ือน 

สารแคดเมีย่มและตะกัว่ โดย  มสีตูรการคาํนวณดงัน้ี 

 

 

HQ            = 
Estimated Intake (mg/kg-day) 

Reference Dose (mg/kg-day) 

  

  ถา้ค่าของ     HQ ≤ 1 :   ไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ   

  ถา้ค่าของ     HQ > 1     :   อาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ  
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ผลการศึกษา 

ผลการประเมนิความเสีย่งทางสขุภาพ 

1. ผลการวเิคราะหป์รมิาณสารแคดเมีย่มและตะกัว่ทีส่ะสมในพชืผกั  

ผลการวเิคราะห์ปรมิาณสารแคดเมีย่มและตะกัว่ทีส่ะสมในพชืผกั โดยเกบ็ตวัอย่างพชืผกัที่ประชาชนในพื้นที่

นิยมบรโิภค ทัง้หมด 7 ชนิด คอื ผกัอฮีนี ผกับุง้ ผกัตบ ผกักระเฉด บวัแดง บงัสาย และผกัปอด ผลการตรวจวเิคราะห ์

พบว่าพชืผกัทุกชนิดไม่มกีารปนเป้ือนสารแคดเมีย่ม  ส่วนการปนเป้ือนสารตะกัว่พบว่าพชืผกัทุกชนิดมคี่าการปนเป้ือน

สารตะกัว่อยู่ที่ 0.0325 mg/kg เมื่อเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานในอาหารของประเทศไทยซึ่งต้องมีการปนเป้ือนของ 

สารแคดเมีย่มไม่เกนิ 0.2 mg/kg และสารตะกัว่ไม่เกนิ 1 mg/kg [6] พบว่าพชืผกัทุกตวัอย่างมคี่าการปนเป้ือนไม่เกนิค่า

มาตรฐาน (ตาราง 1) 
 

ตาราง 1 แสดงผลการวเิคราะหป์รมิาณสารแคดเมีย่มและตะกัว่ทีส่ะสมในพชืผกัในกว๊านพะเยา 
 

ที ่ ชนิดสตัวน้ํ์าจดื 
ผลการวเิคราะห ์

แคดเมีย่ม (mg/kg) ตะกัว่ (mg/kg) 

1 ผกัอฮีนี ไม่พบ 0.0325 

2 ผกับุง้ ไม่พบ 0.0325 

3 ผกัตบ ไม่พบ 0.0325 

4 ผกักระเฉด ไม่พบ 0.0325 

5 บวัแดง ไม่พบ 0.0325 

6 บวัสาย ไม่พบ 0.0325 

7 ผกัปอด ไม่พบ 0.0325 

หมายเหตุ  LOD = 0.0008 mg/l 
 

2. ผลการศกึษาแบบแผนและพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของประชาชนในพืน้ทีร่อบกว๊านพะเยา 

ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง พบว่ากลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 74.68  อายุอยู่ในช่วง 31 – 45 

ปี รอ้ยละ 39.24 รองลงมามอีายุอยู่ในช่วง 46 – 60 ปี รอ้ยละ 35.19 มน้ํีาหนักส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 36 – 55 กโิลกรมั  

รอ้ยละ 50.13 กลุ่มตวัอย่างมน้ํีาหนักเฉลีย่เท่ากบั 56.5 กโิลกรมั โดยทีเ่พศชายมน้ํีาหนักเฉลีย่เท่ากบั 59.3 กโิลกรมั  

เพศหญงิมน้ํีาหนักเฉลีย่เท่ากบั 54.2 กโิลกรมั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รอ้ยละ 97.97 นับถอืศาสนาพุทธ มสีถานภาพ

สมรสเป็นคู่ รอ้ยละ 82.28 ระดบัการศกึษาของกลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่จบชัน้ประถมศกึษา รอ้ยละ 92.41 รองลงมาอยู่ใน

ระดบัมธัยมศกึษา ร้อยละ 4.81 สมาชกิในครอบครวัของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 4 – 6 คน รอ้ยละ 52.41 

อาชพีหลกัของกลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 32.91 ประกอบอาชพีทํานา รองลงมารอ้ยละ 29.87 ประกอบอาชพีรบัจา้ง  ส่วน

ใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อปี มากกว่า 30,000 บาท รอ้ยละ 78.23 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รอ้ยละ 85.06 อาศยัอยู่ในพืน้ที่

ตัง้แต่เกดิ มเีพยีงรอ้ยละ 14.94 ทีย่า้ยมาจากพืน้ทีอ่ื่น ระยะเวลาทีก่ลุ่มตวัอย่างอาศยัอยู่ในพืน้ทีส่ว่นใหญ่ รอ้ยละ 83.29 

อาศยัอยู่ในพืน้ทีม่ากกว่า 30 ปี กลุ่มตวัอย่างตามการใชป้ระโยชน์จากน้ําจากกว๊านพะเยา พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่

ใชน้ํ้าในการเกษตร รอ้ยละ 94.18 รองลงมา นําน้ํากว๊านมาใชใ้นการชะลา้งภาชนะต่างๆ และชําระร่างกาย คดิเป็นรอ้ย

ละ 56.71 และ 35.70 ตามลาํดบั 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ปรุงอาหารรบัประทานทีบ่า้นคดิเป็นรอ้ยละ 94.68 และมกีลุ่มตวัอย่างทีซ่ือ้อาหารถุงมา

รบัประทานที่บ้าน คดิเป็นร้อยละ 5.32 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ จะเป็นผูไ้ปเลอืกซือ้อาหารเอง คดิเป็นร้อยละ 75.70 

รองลงมากลุ่มตวัอย่างจะใหคู้่สมรสไปซือ้ คดิเป็นรอ้ยละ 19.75  และกลุ่มตวัอย่างส่วนน้อยจะใหบุ้ตรหลานไปซือ้ คดิ

เป็นรอ้ยละ 4.56 
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กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ จะเป็นผูป้ระกอบอาหารในครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 76.71 รองลงมากลุ่มตวัอย่างจะใหคู้่สมรส

ประกอบอาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 19.49 และกลุ่มตวัอย่างส่วนน้อยทีจ่ะใหเ้ป็นบุตรหลานประกอบอาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 

3.80 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะรบัประทานอาหารกบัครอบครวัที่บ้านคดิเป็น ร้อยละ 90.89 รองลงมากลุ่มตวัอย่างจะไป

รับประทานอาหารนอกบ้านประมาณสปัดาห์ละครัง้ คิดเป็นร้อยละ 7.34 และกลุ่มตัวอย่างส่วนน้อยจะออกไป

รบัประทานอาหารนอกบา้นทุกวนั คดิเป็นรอ้ยละ 1.77  

กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่นิยมบรโิภคผกับุง้ คดิเป็นรอ้ยละ  72.66 รองลงมาไดแ้ก่ ผกักระเฉด ผกัปอด ผกัอฮีนี บวั

สาย และบวัแดง คดิเป็นรอ้ยละ 61.77, 45.32, 26.84, 24.05 และ 18.73 ตามลําดบั แหล่งที่มาของพชืผกัทีนํ่ามา

บรโิภคสว่นใหญ่มาจากการซือ้/เกบ็จากกว๊านพะเยา คดิเป็นรอ้ยละ 62.03 รองลงมา กลุ่มตวัอย่างปลูกผกัรบัประทาน

เอง คดิเป็นรอ้ยละ 55.19 และกลุ่มตวัอย่างไม่ทราบแหล่งทีม่าของพชืผกั คดิเป็นรอ้ยละ 28.61กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่  

มคีวามถีใ่นการบรโิภคพชืผกัอยูใ่นชว่ง 6 – 10  มือ้ต่อสปัดาห ์คดิเป็น รอ้ยละ 75.70 รองลงมากลุ่มตวัอย่าง มคีวามถีใ่น

การบรโิภคพชืผกัอยู่ในช่วง 0 – 5 มือ้ต่อสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 16.46 และกลุ่มตวัอย่างส่วนน้อยทีม่คีวามถี่ในการ

บรโิภคพชืผกัอยู่ในช่วง 16 – 20 มือ้ต่อสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 2.78 

ค่าเฉลีย่ของปรมิาตรการบรโิภคของกลุ่มตวัอย่างต่อมือ้เท่ากบั 130 กรมั โดยในภาพรวมค่าเฉลีย่การบรโิภค 

ของกลุ่มตวัอย่างอยู่ที ่ 8  มือ้ต่อสปัดาห ์และมค่ีาเฉลีย่การบรโิภคพชืผกัทีเ่ปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่90  เท่ากบั 12 มือ้/สปัดาห ์ 

ค่าการบรโิภคพชืผกัทีเ่ปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่90 พบว่า ผกักระเฉดมปีรมิาณการบรโิภคสงูสุด เท่ากบั 300 กรมั/วนั รองลงมา

ไดแ้ก่ ผกับุง้ มคี่าการบรโิภค เท่ากบั 275 กรมั/วนั พชืผกัทีม่คี่าการบรโิภคทีเ่ปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่90 ตํ่าสุดไดแ้ก่ บวัแดง มี

ค่าการบรโิภคเท่ากบั 125 กรมั/วนั 

3.  การประเมนิความเสีย่งทางสขุภาพจากการบรโิภคพชืผกัของประชาชนในพืน้ทีร่อบกว๊านพะเยา  

จากการตรวจวเิคราะหก์ารปนเป้ือนของสารแคดเมีย่มในพชืผกัจากกว๊านพะเยาทีป่ระชาชนนิยมนํามาบรโิภค    

ทัง้ 7 ชนิด ได้แก่ ผกัอีฮนี ผกับุ้ง ผกัตบ ผกักระเฉด บวัแดง บวัสาย และผกัปอด ไม่พบมีการปนเป้ือนของสารแค

ดเมีย่ม ดงันัน้ประชาชนสามารถนําพชืผกัทัง้ 7 ชนิดมาบรโิภคไดอ้ย่างปลอดภยั โดยทีจ่ะไม่ไดร้บัผลกระทบจากสารแค

ดเมีย่ม 

จากการตรวจวเิคราะหก์ารปนเป้ือนของสารตะกัว่ในพชืผกัจากกว๊านพะเยาทีป่ระชาชนนิยมนํามาบรโิภค ทัง้ 7 

ชนิด ไดแ้ก่ ผกัอฮีนี ผกับุง้ ผกัตบ ผกักระเฉด บวัแดง บวัสาย และผกัปอด พบว่าพชืผกัทัง้ 7 ชนิด มกีารปนเป้ือนของ

สารตะกัว่ จาํนวนทีเ่ท่ากนั คอื 0.0325 mg/kg  

เน่ืองจากสารตะกัว่เป็นสารก่อมะเรง็ โดยที ่Environmental Protection Agency (EPA) ไม่ไดก้ําหนดปรมิาณ

ของตะกัว่ทีส่ามารถบรโิภคไดอ้ย่างปลอดภยัตลอดชวีติของมนุษย ์(Oral Reference Dose; RfD) เน่ืองจากการศกึษา

หลายการศกึษาพบว่าตะกัว่ไม่สามารถบอกระดบัของค่าความทน (Threshold) ทีช่ดัเจนได ้ ในการประเมนิความเสีย่ง

ต่อสุขภาพของประชาชนจงึใชว้ธิกีารประเมนิโดยใชค้่ามาตรฐานทีก่ําหนดโดย Joint FAO/WHO Expert Committee 

on  

Food Additive (JECFA) ไดแ้ก่ 1) ค่า Tolerable daily intake (TDI) มคี่าเท่ากบั 3.6 µg/kg body weight/day หรอื 

เท่ากบั 204 µg/day (น้ําหนักเฉลีย่ 56.5 kg) และ 2) ค่า Provisional tolerable weekly intake (PTWI) เท่ากบั 25 

µg/kg body weight/day หรอื เท่ากบั 1,412.50 µg/week [7]   

ในภาพรวมค่าเฉลีย่การบรโิภคพชืของกลุ่มตวัอย่างต่อมือ้เท่ากบั 130 กรมั ค่าเฉลีย่อยู่ที ่8 มือ้ต่อสปัดาหห์รอื

เท่ากบั 149 g/day หรอื 0.149 kg/day พชืผกัมคี่าการปนเป้ือนสารตะกัว่อยู่ที ่32.5 µg/kg ดงันัน้ประชาชนผูบ้รโิภค

พชืผกัจะไดร้บัสารตะกัว่เฉลีย่ใน 1 วนั เท่ากบั 4.84 µg/day ซึง่มคี่าน้อยกว่าค่า TDI ถงึ 42 เท่า 
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วิจารณ์และสรปุผล 

ผลการประเมนิความเสีย่งทางสขุภาพ 

ผลการวเิคราะหป์รมิาณสารแคดเมีย่มและตะกัว่ทีส่ะสมในพชืผกัโดยเกบ็ตวัอยา่งพชืผกัทีป่ระชาชนในพืน้ทีนิ่ยม

บรโิภค ทัง้หมด 7 ชนิด คือ ผกัอีฮนี ผกับุ้ง ผกัตบ ผกักระเฉด บวัแดง บงัสาย และผกัปอด ผลการตรวจวเิคราะห ์

พบว่าพชืผกัทุกชนิดไม่มกีารปนเป้ือนสารแคดเมีย่ม  ส่วนการปนเป้ือนสารตะกัว่พบว่าพชืผกัทุกชนิดมคี่าการปนเป้ือน

สารตะกัว่อยู่ที ่0.0325 mg/kg เมื่อเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานในอาหารของประเทศไทยซึง่ตอ้งมกีารปนเป้ือนของสารแค

ดเมีย่มไม่เกนิ 0.2 mg/kg และสารตะกัว่ไม่เกนิ 1 mg/kg [6] พบว่าพชืผกัทุกตวัอย่างมคี่าการปนเป้ือนไม่เกนิค่า

มาตรฐาน ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะความสามารถในการดูดซึมสารแคดเมี่ยมและตะกัว่ของพืชผักแต่ละชนิดได้ไม่เท่ากัน 

Horticulture และปรมิาณการปนเป้ือนของแคดเมีย่มและตะกัว่ในตะกอนดนิ และในน้ํามจีํานวนน้อยทําใหต้รวจไม่พบ

การปนเป้ือนของสารทัง้สอง 

ผลการศกึษาแบบแผนและพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของประชาชนในพืน้ทีร่อบกว๊านพะเยา 

พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของประชาชนในพืน้ทีร่อบกว๊านพะเยา โดยใชแ้บบสอบถามความถี่อาหารบรโิภค 

กึง่ปรมิาณ (Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire : SFFQ)  ทาํการสอบถามจาํนวน 395 ครวัเรอืน ผล

ดงัน้ี   

ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง พบว่ากลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 74.68  อายุอยู่ในช่วง 31 – 45 

ปี รอ้ยละ 39.24 รองลงมามอีายุอยู่ในช่วง 46 – 60 ปี รอ้ยละ 35.19 มน้ํีาหนักส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 36 – 55 กโิลกรมั  

รอ้ยละ 50.13 กลุ่มตวัอย่างมน้ํีาหนักเฉลีย่เท่ากบั 56.5 กโิลกรมั โดยทีเ่พศชายมน้ํีาหนักเฉลีย่เท่ากบั 59.3 กโิลกรมั  

เพศหญงิ มน้ํีาหนักเฉลีย่เท่ากบั 54.2 กโิลกรมั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รอ้ยละ 97.97 นับถอืศาสนาพุทธ มสีถานภาพ

สมรสเป็นคู่ รอ้ยละ 82.28 ระดบัการศกึษาของกลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่จบชัน้ประถมศกึษา รอ้ยละ 92.41 รองลงมาอยู่ใน

ระดบัมธัยมศกึษา ร้อยละ 4.81 สมาชกิในครอบครวัของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 4 – 6 คน รอ้ยละ 52.41 

อาชพีหลกัของกลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 32.91 ประกอบอาชพีทํานา รองลงมารอ้ยละ 29.87 ประกอบอาชพีรบัจา้ง  ส่วน

ใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อปี มากกว่า 30,000 บาท รอ้ยละ 78.23 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รอ้ยละ 85.06 อาศยัอยู่ในพืน้ที่

ตัง้แต่เกดิ มเีพยีงรอ้ยละ 14.94 ทีย่า้ยมาจากพืน้ทีอ่ื่น ระยะเวลาทีก่ลุ่มตวัอย่างอาศยัอยู่ในพืน้ทีส่่วนใหญ่ รอ้ยละ 83.29 

อาศยัอยู่ในพืน้ทีม่ากกว่า 30 ปี ทําใหก้ลุ่มตวัอย่างมโีอกาสเสีย่งต่อผลกระทบทางสุขภาพจากการไดร้บัสารแคดเมีย่ม

และตะกัว่ผ่านทางห่วงโซ่อาหารมาเป็นระยะเวลานาน โดยปกตอิาการแสดงที่เด่นชดัต่อสุขภาพของผู้สมัผสัสารแค

ดเมีย่มและตะกัว่จะเริม่มอีาการชดัเจนเมื่อไดร้บัสารแคดเมีย่มประมาณ 30 ปี  

ขอ้มูลเกีย่วกบัแบบแผนการบรโิภคอาหาร วธิกีารปรุงอาหารของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่  

ปรุงอาหารรบัประทานทีบ่า้นคดิเป็นรอ้ยละ 94.68 ผูร้บัผดิชอบในการซือ้อาหารในครอบครวั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่ จะเป็นผู้ไปเลอืกซื้ออาหารเอง คดิเป็นร้อยละ 75.70 โดยที่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ประกอบอาหารใน

ครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 76.71 ซึง่ถ้าหากกลุ่มตวัอย่างมคีวามรูใ้นเรื่องการเลอืกซือ้วตัถุดบิทีป่ราศจากการปนเป้ือน

สารเคมมีาประกอบอาหาร จะทาํใหก้ลุ่มตวัอย่างรบัประทานอาหารไดอ้ย่างปลอดภยั  

พฤตกิรรมการบรโิภคพชืผกั 

กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่นิยมบรโิภคพชืผกั มคี่าเฉลีย่ของปรมิาตรการบรโิภคของกลุ่มตวัอย่างต่อมือ้เท่ากบั 130 กรมั 

โดยในภาพรวมค่าเฉลีย่การบรโิภคของกลุ่มตวัอย่างอยู่ที ่8  มือ้ต่อสปัดาห ์และมคี่าเฉลีย่การบรโิภคพชืผกัทีเ่ปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่

90  เท่ากบั 12 มือ้/สปัดาห ์ทัง้น้ีเพื่อเป็นการป้องกนัการไดร้บัสารพษิเขา้สู่ร่างกายผ่านทางการบรโิภคอาหาร ควรแนะนําให้

ประชาชนบรโิภคอาหารทีม่คีวามหลากหลายและไม่ควรรบัประทานอาหารชนิดเดยีวบ่อยครัง้เกนิไป 

การประเมนิความเสีย่งทางสขุภาพจากการบรโิภคอาหารของประชาชนในพืน้ทีร่อบกว๊านพะเยา  

การตรวจวเิคราะห์การปนเป้ือนของสารตะกัว่ในพชืผกัจากกว๊านพะเยาที่ประชาชนนิยมนํามาบรโิภค ทัง้ 7 

ชนิด ไดแ้ก่ ผกัอฮีนี ผกับุง้ ผกัตบ ผกักระเฉด บวัแดง บวัสาย และผกัปอด พบว่าพชืผกัทัง้ 7 ชนิด มกีารปนเป้ือนของ
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สารตะกัว่ จาํนวนทีเ่ท่ากนั คอื 0.0325 mg/kg เน่ืองจากสารตะกัว่เป็นสารก่อมะเรง็ โดยที ่Environmental Protection 

Agency (EPA) ไม่ได้กําหนดปริมาณของตะกัว่ที่สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยตลอดชีวิตของมนุษย์ (Oral 

Reference Dose; RfD) การศกึษาหลายการศกึษาพบว่าตะกัว่ไม่สามารถบอกระดบัของค่าความทน (Threshold) ที่

ชดัเจนได ้ถงึแมว้่าปรมิาณการปนเป้ือนสารตะกัว่ไม่เกนิค่า TDI หากหลกีเลีย่งการบรโิภคอาหารทีม่กีารปนเป้ือนสาร

ตะกัว่ไดค้วรหลกีเลีย่ง หากหลกีเลีย่งไม่ไดต้อ้งลดขนาดและความถีใ่นการบรโิภค 
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Safety behavior of the agriculturist according to the sufficient economy 

philosophy : A village case study in Chachoengsao province 
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บทคดัย่อ 
 

การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤตกิรรมความปลอดภยัของเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 

โดยการสอบถามเกษตรกรในหมู่บา้นเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ดว้ยแบบสาํรวจพฤตกิรรม

ความปลอดภยั ซึ่งประยุกต์จาก Ergonomic checkpoints in agriculture เฉพาะประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง กลุ่มตวัอย่างเป็นหวัหน้าครอบครวั หรอืผูท้ีม่คีวามความรูค้วามเขา้ใจในการทาํการเกษตร และยนิดี

ให้ขอ้มูลจํานวน 100 คน ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 62 อายุเฉลี่ย 48 ปี 

การศกึษาอยู่ในระดบัประถมศกึษารอ้ยละ 76 และระยะเวลาในการทําเกษตรกรรมเฉลีย่ 27 ปี การศกึษาพฤตกิรรม

ความปลอดภัย พบว่าเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างมพีฤติกรรมความปลอดภัยโดยรวมอยู่ในระดบัสูงมาก พฤติกรรมที่มี

คะแนนสงูทีส่ดุคอืการเพิม่การระบายอากาศตามธรรมชาตดิว้ยการเปิดประตูหรอืหน้าต่าง พฤตกิรรมทีม่คีะแนนตํ่าสุด

คอืการรวมกลุ่มกนัออกกาํลงักายหรอืจดัตัง้กลุ่มเกีย่วกบัสขุภาพ  รองลงมาคอืการจดัใหม้วีนัหยุดเพื่อจะไดท้ํากจิกรรม

ร่วมกบัสมาชกิในครอบครวั ผลการศกึษาความสอดคลอ้งของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัพฤตกิรรมความปลอดภยั 

พบว่าพฤตกิรรมดา้นความพอประมาณและความมเีหตุผล มรีะดบัพฤตกิรรมความปลอดภยัอยู่ในระดบัสงูมาก ดา้นการ

จดัการความเสีย่งมพีฤตกิรรมความปลอดภยัอยู่ในระดบัสงู หน่วยงานของรฐัควรทีเ่กีย่วขอ้งส่งเสรมิใหเ้ยาวชนร่วมสบื

สานอาชพีเกษตรกรรม สง่เสรมิกจิกรรมดา้นสขุภาพ กจิกรรมครอบครวัและเผยแพร่ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใหเ้ป็นที่

แพร่หลายต่อไป   
 

คาํสาํคญั:  พฤตกิรรมความปลอดภยั  หมู่บา้นเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีงตน้แบบ   
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Abstract  

The Objective of this research was to analyze the safety behavior of the agriculturist according to the 

sufficient economy philosophy. The instrument of this study was behavior survey by Interviewed  

100 agriculturist at a sufficient economy philosophy model village in Chachoengsao province. The 

questionnaire was applied from Ergonomic checkpoints in agriculture by issues related to the philosophy of 

sufficiency economy. The samples were the head of the family or person have knowledge and understanding 

about agriculture who was the volunteer. The results revealed that the most of the samples were female 

62%, average age 48 years, graduated from the primary school 76% and the agriculture duration average 27 

years. The safety behaviors of agriculturist according to the sufficient economy philosophy were very high 

level. The highest score of safety behavior was increase natural ventilation by opening doors or windows. 

The lowest score was the group of exercise or health promotion participation and to provide a holiday for do 

activities with their family consequently. The correlation between safety behavior and the three Pillars of the 

sufficiency economy philosophy found that the moderation and reasonableness agreeably with safety 

behavioral were highest level. The risk management agreeable with safety behavior was high level. The 

relevant government agencies should be continues to encourage youth participation in agricultural activities, 

health promotion, and the family activities that disseminate the philosophy of sufficiency economy were 

widespread following. 
 

Key words:  Safety behavior, the sufficient economy philosophy village case study  
 

บทนํา 

แรงงานไทย 2 ใน 3 เป็นแรงงานนอกระบบ ทํางานเกษตรและประมง 58.3% การสาํรวจพบว่าแรงงานนอก

ระบบส่วนใหญ่ประสบอนัตรายจากกความไม่ปลอดภัยของสารเคมี คิดเป็น 59.6% เกษตรกรมีปญัหาเกี่ยวกับ

เครื่องจกัรและเครื่องมอืทีเ่ป็นอนัตราย 19.8% แรงงานนอกระบบมอีตัราการไดร้บับาดเจบ็สกูว่าแรงงานในระบบ 1.64 

เท่า [1]  ปจัจุบนัเกษตรกรมกีารนําเทคโนโลยสีมยัใหม่ร่วมกบัการใชส้ารเคม ีไดแ้ก่ ปุ๋ ย สารกําจดัศตัรูพชื เพิม่มากขึน้ 

[2] เกษตรกรเป็นกลุ่มทีม่รีายไดน้้อยแต่ทํางานหนัก ส่วนใหญ่ไม่มกีารรวมตวักนัจงึถูกละเลยและถูกเอารดัเอาเปรยีบ  

การทาํงานมคีวามเสีย่งต่อสุขภาพทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ความเสีย่งจากปจัจยัทางเคมซีึง่อาจส่งผลรุนแรงถงึแก่ชวีติ  2. 

ความเสยีงจากปจัจยัชวีภาพ เกษตรกรมโีอกาสไดร้บัอนัตรายจากโรคฉี่หนู(เลปโตสไปโรซสิ) ไขห้วดันกและโรคอื่น ๆ 

3. ความเสีย่งดา้นปจัจยัทางกายภาพและการยศาสตร ์เช่นท่าทางและสภาพการทํางานทีไ่ม่เหมาะสม การทํางานในที่

อากาศรอ้นทาํใหเ้กดิการเสยีน้ําจากเหงื่อออกมากเกนิไป เป็นลมและหมดสตไิด ้4. ความเสีย่งดา้นปจัจยัทางจติวทิยา

สงัคม เช่นความเครยีดจากราคาผลผลติตกตํ่า จนเป็นหน้ีทัง้ในและนอกระบบ อาจเป็นสาเหตุทําใหเ้กดิอาการซมึเศรา้

หรือฆ่าตัวตาย [3] ปจัจุบันมีเกษตรกรบางส่วนได้น้อมนําปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน  

เช่น นายวบิูลย ์ เขม็เฉลมิ ปราชญ์ชาวบา้น จงัหวดัฉะเชงิเทรา เดมิเคยปลูกมนัสาํปะหลงั จํานวน 200 ไร่ แต่ประสบ

กบัการขาดทุน เกดิภาวะเครยีดหนกัเป็นหน้ีธนาคาร ไดห้นักลบัมาทบทวนตนเอง เลกิขวนขวายหากําไรและหนัมาหา

วธิกีารลดรายจ่าย ทาํเองทุกอย่างทีท่าํได ้มุ่งทาํเพื่อกนิเองใชเ้อง ปลูกพชืหลากหลายรวมทัง้สมุนไพร ใชย้าฆ่าแมลงที่

ไดจ้ากสมุนไพร ใชปุ้๋ ยดว้ยวธิธีรรมชาต ิทาํใหต้นเองมรีายจ่ายน้อยลง มอีาหารหลากหลายจากพชืทีป่ลูกเอง และทําให้

มเีวลาใหก้บัครอบครวัมากขึน้ รวมทัง้ยงัมสีิง่แวดลอ้มทีด่เีตม็ไปดว้ยสตัวน์านาชนิด [4]  อกีตวัอย่าง  นายเลีย่ม บุตรจนั

ทา ผูท้ี่ประสบความล้มเหลวในการทําไร่มนัสําปะหลงัและไร่ขา้วโพดจากภาวะเศรษฐกจิตกตํ่า ทําใหเ้กดิหน้ี หาทาง

ออกดว้ยอบายมุขจนถูกเรยีกว่าเป็นขีเ้มาประจําหมู่บา้น เมื่อปี 2540 ไดนํ้าแนวคดิการรูจ้กัตนเองเริม่ทําบญัชรีายรบั 
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รายจ่ายและหนัมาพึง่พาตนเองมากขึน้  โดยเริม่จากการกนิทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างทีก่นิ การลดการใชส้ารเคม ี

หนัมาใชปุ้๋ ยชวีภาพทีผ่ลติไดเ้องจากวสัดุเหลอืใช ้เป็นการลดค่าใชจ้่ายได ้ทาํใหป้จัจุบนัครอบครวั มคีวามสขุ อบอุ่น ไม่

มปีญัหาหน้ีสนิ จนกลายเป็นผูนํ้าชุมชน [5]  

จากตวัอย่างขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่เกษตรกรทีนํ่าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นชวีติประจาํวนัมแีนวโน้มใน

ดา้นพฤติกรรมความปลอดภยัที่ด ีโดยการลด ละ เลกิ การใชส้ารเคม ีรวมถึงการจดัหาวสัดุอื่นทีป่ลอดภยักว่ามาใช้

ทดแทนวสัดุเดมิทีอ่นัตรายมากกว่าและยงัเป็นการรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื  ใหส้อดคลอ้งกบัความพอเพยีง ไดแ้ก่

ความพอประมาณ ความมเีหตุผล รวมถงึความมรีะบบภูมคิุม้กนัในตวัทีด่ ีต่อการมผีลกระทบใด ๆ โดยอาศยัความรอบ

รู ้

และคุณธรรมร่วมด้วย [6] ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาพฤติกรรมความปลอดภยัของเกษตรกรในหมู่บ้านเกษตร

เศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา  เพื่อใหท้ราบถงึระดบัพฤติกรรมความปลอดภยัของเกษตรกร เพื่อจะ

นําไปสู่การสนับสนุนให้เกษตรกรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ และจะส่งผลดีต่อทัง้ตนเองและ

ประเทศชาตต่ิอไป 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิสาํรวจแบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional Survey  research) มุ่งทีจ่ะศกึษา

พฤติกรรมความปลอดภยัของเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงโดยใช้แบบสํารวจพฤติกรรมความปลอดภยั   

10 ด้าน  ไดแ้ก่ การจดัเกบ็เครื่องมอืและอุปกรณ์  พืน้ที่ทํางานและการใชเ้ครื่องมอื  ความปลอดภยัจากเครื่องจกัร   

การใช้เครื่องจกัรทางการเกษตร  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การควบคุมสารเคมอีนัตราย  การรกัษาสิง่แวดล้อม   

สิง่อาํนวยความสะดวกและสวสัดกิาร  การมสี่วนร่วมของคนในครอบครวั  การวางระบบงานและตารางงาน  โดยผ่าน

การพจิารณาจรยิธรรมการวจิยั จากคณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจิบั คณะสาธารณะสุขศาสตร ์มหาวทิยาลบั

บรูพา  และดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูในช่วงเดอืน สงิหาคม - ตุลาคม 2556  
 

ประชากรท่ีศึกษาและการสุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที่ศกึษาในครัง้นี้ คอืเกษตรกรในหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา  

ทีไ่ดผ้่านคดัเลอืกตามโครงการคดัเลอืกหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คอืหมู่บา้นอ่างเตย  

หมู่ที ่9 ตําบลท่าตะเกยีบ อําเภอท่าตะเกยีบ จํานวน 320 ครวัเรอืน [7] คํานวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้าราง

ขนาดของกลุ่มตวัอย่างของเครซีแ่ละมอรแ์กน [8] ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง 175 ครวัเรอืนโดยมเีกณฑก์ารคดัเขา้เป็น 

กลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คอื ตวัแทนครวัเรอืนละ 1 คน ที่เป็นหวัหน้าครอบครวัหรอืผู้ที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกบัการทาํการเกษตรและเป็นบุคคลทีท่าํการเกษตรทีย่นิดใีหข้อ้มลู   สาํหรบัการวจิยัครัง้น้ีมผีูย้นิดใีหข้อ้มลูจาํนวน 

100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57 ของกลุ่มตวัอย่างทีค่าํนวณได ้
 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยัและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งและประยุกต์ใชเ้ครื่องมอืจาก Ergonomic checkpoints in agriculture 

ISBN 978-92-2-125448-5 (print) ISBN 978-92-2-125449-2 (web pdf) [9] ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงแลว้นํามาเปรยีบเทยีบกบั Ergonomic checkpoints in agriculture คดักรองในประเดน็ที่มคีวามสมัพนัธ์

เกีย่วขอ้งกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  ทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความพอประมาณ  มเีหตุผล และการจดัการความเสีย่ง  

จดัทาํเป็นแบบสาํรวจพฤตกิรรมความปลอดภยั และผ่านการทดสอบความตรงของเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒ ิ3 ท่าน มคี่า

สมัประสทิธิแ์อลฟาตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffcient) เท่ากบั 0.92 ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื ส่วน

ที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  ระดบัการศกึษา สถานภาพ สมรส  ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 

โดยทมีผูส้าํรวจจะสมัภาษณ์เกษตรกรและเตมิขอ้ความลงในช่องว่างตามความเป็นจรงิ  ส่วนที ่2 เกีย่วกบัพฤตกิรรม
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ความปลอดภยั หวัขอ้คําถาม มทีัง้หมด 10 ดา้น ประกอบดว้ย การจดัเกบ็เครื่องมอืและอุปกรณ์  จํานวน 3 ขอ้ พืน้ที่

ทาํงานและการใชเ้ครื่องมอื จาํนวน 2 ขอ้  ความปลอดภยัจากเครื่องจกัร จาํนวน 3 ขอ้ การใชเ้ครื่องจกัรทางการเกษตร 

จํานวน 3 ขอ้  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ จํานวน 4 ขอ้ การควบคุมสารเคมอีนัตราย จํานวน 5 ขอ้ การรกัษา

สิง่แวดล้อม จํานวน 3 ขอ้ สิง่อํานวยความสะดวกและสวสัดกิาร จํานวน 3 ขอ้ การมสี่วนร่วมของคนในครอบครวั 

จาํนวน 3 ขอ้ การวางระบบงานและตารางงาน จาํนวน 4 ขอ้ รวมทัง้หมด 33 ขอ้ 

ลกัษณะของแบบสาํรวจพฤตกิรรมความปลอดภยัเป็นมาตราส่วนประเมนิค่า (Rating Scale) จําแนกออกเป็น 5 

ระดบั คอื ปฏบิตัทิุกครัง้ 5 คะแนน  ปฏบิตับิ่อยครัง้ 4 คะแนน  ปฏบิตับิางครัง้ 3 คะแนน  ปฏบิตันิานๆ ครัง้ 2 คะแนน 

และไม่เคยปฏบิตั ิ1 คะแนน ตามลาํดบั มเีกณฑท์ีใ่ชใ้นการแปลความหมายขอ้มูลใชว้ธิขีอง Likert Scale แบบจําแนกแต่

ละช่วงอนัตรภาคชัน้ต่างกนั แบ่งระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั โดยทําการกําหนดช่วงของอนัตรภาคชัน้  [10] คะแนนตัง้แต่ 

4.21-5.00 หมายถึงมพีฤติกรรมความปลอดภยัในระดบัสูงมาก คะแนนตัง้แต่ 3.41-4.20 หมายถึงมพีฤติกรรมความ

ปลอดภยัในระดบัสงู  คะแนนตัง้แต่ 2.61-3.40 หมายถงึมพีฤติกรรมความปลอดภยัในระดบัปานกลาง คะแนนตัง้แต่ 

1.81-2.60 หมายถงึมพีฤตกิรรมความปลอดภยัในระดบัตํ่า คะแนนตัง้แต่ 1.00-1.80 หมายถงึมพีฤตกิรรมความปลอดภยั

ในระดบัตํ่ามาก 
 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

1. หนังสอืประสานงานกบัหน่วยงานราชการผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการทํางานวจิยั ประกอบดว้ย สาํนักงานเกษตร

จงัหวดัฉะเชงิเทรา  สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นของประชากรกลุ่มตวัอย่าง 

2. ผูว้จิยัจดัใหม้คีณะผูร่้วมสาํรวจพฤตกิรรมความปลอดภยัของเกษตร รวม 3 คน ทําการอบรมและแนะนําการ

ใชแ้บบสาํรวจพฤตกิรรมความปลอดภยัต่อคณะผูร่้วมสาํรวจใหเ้กดิความเขา้ใจและสามารถใชเ้ครื่องมอืไดอ้ย่างถูกต้อง

ก่อนนําไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง 

3. ผูว้จิยัทําการชี้แจงวตัถุประสงคใ์นการทําวจิยั รายละเอยีด วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล จํานวนและคุณสมบตั ิ

ของกลุ่มตวัอย่างทีต่อ้งการ ต่อผูใ้หญ่บา้น และเกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง พรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อยนิยอมใหข้อ้มลู  

4. ผู้วจิยัและคณะผู้ร่วมสํารวจพฤติกรรมความปลอดภยัของเกษตรกลุ่มตวัอย่าง ด้วยแบบสํารวจพฤติกรรม

ความปลอดภยัที่ผ่านการทดสอบความเทีย่งตรงและคุณภาพแล้วด้วยวธิกีารสมัภาษณ์  โดยเกษตรกรหน่ึงคนจะถูก

ประเมนิและใหค้ะแนนจากผูว้จิยัและคณะผูร่้วมสาํรวจ  ทัง้ 3 คน ในช่วงเวลาเดยีวกนั  แลว้นําเอาคะแนนดงักล่าวหา

ค่าเฉลี่ย เพื่อให้เกดิความชดัเจนและน่าเชื่อถือยิง่ขึ้น  โดยกําหนดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย ดงัน้ี ค่า

มากกว่า 1.75 = มคีวามแตกต่างมาก ค่าระหว่าง 1.25-1.75 = มคีวามแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก และค่าน้อยกว่า 1.25 

= มคีวามแตกต่างน้อยหรอืใกลเ้คยีงกนัหรอืเหมอืนๆ กนั [11] ซึง่ผูว้จิยัจะเลอืกวเิคราะหข์อ้มูลเฉพาะประเดน็ทีม่คี่า

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของค่าเฉลีย่น้อยกว่า 1.25 เท่านัน้ 

5. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบทดสอบพฤตกิรรมความปลอดภยัเพื่อนํามาวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ
 

การวิเคราะหข์้อมูล 

ในการวจิยัครัง้น้ีผู้วจิยัจะดําเนินการวเิคราะห์ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเรจ็รูป  โดยใช้สถิติดงัต่อไปน้ี 

ในการวเิคราะหข์อ้มลู 

1.  วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส  ระยะเวลาในการปฏบิตังิานดว้ย 

การแจกแจงความถี่(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าตํ่าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max)  

และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

2.  สถติทิีใ่ชว้เิคราะหพ์ฤตกิรรมความปลอดภยั ประกอบดว้ยพฤตกิรรมความปลอดภยั  10 ดา้น  ไดแ้ก่ การ

จดัเกบ็เครื่องมอืและอุปกรณ์  พื้นทีท่ํางานและการใชเ้ครื่องมอื  ความปลอดภยัจากเครื่องจกัร การใชเ้ครื่องจกัรทาง
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การเกษตร  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  การควบคุมสารเคมอีนัตราย  การรกัษาสิง่แวดลอ้ม  สิง่อํานวยความสะดวก

และสวสัดกิาร  การมสี่วนร่วมของคนในครอบครวั  การวางระบบงานและตารางงาน  ดว้ยค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าตํ่าสุด 

(Min) ค่าสงูสดุ (Max) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 

ผลการศึกษา 
 

ผลจากการวเิคราะหห์าค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เพื่อดูค่าความแตกต่างของคะแนนจากผูร่้วมวจิยัรวมสามคนทีด่ําเนินการเกบ็

ขอ้มลูกลุ่มตวัอย่างทัง้ 100 คน พบว่า ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานทุกพฤตกิรรมความปลอดภยัทุกขอ้ มคี่าน้อยกว่า 1.25 ตามทีเ่กณฑท์ี่

กาํหนด จงึนํามาขอ้มลูทัง้หมดมาดาํเนินการวเิคราะหต่์อไป โดยในการศกึษาขอ้มลูทัว่ไปพบว่า เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศหญงิ รอ้ยละ 62 เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างมอีายุระหว่าง 20 ถึง 84 ปี โดยอายุเฉลีย่ 48 ปี ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบั

ประถมศกึษารอ้ยละ 76 ระดบัมธัยมต้นรอ้ยละ 15 ไม่ไดเ้รยีนหนังสอืรอ้ยละ 5  และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายรอ้ยละ 4 ในดา้น

สถานภาพสมรส พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมรสรอ้ยละ 92  สถานภาพโสดร้อยละ 7 และคู่สมรสเสยีชวีติ 1 คน 

ระยะเวลาในการทําเกษตรกรรมเฉลีย่ 27 ปี โดยมรีะยะเวลาในการทําเกษตรกรรมน้อยสุด 2 ปี และสงูสุดถงึ 53 ปี ในจํานวนน้ีพบว่า

เกษตรกรสว่นใหญ่มอีายุการทาํการเกษตรมากว่า 10 ปี รวมกนัสงูถงึรอ้ยละ 90  ดงัรายละเอยีดตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1  ลกัษณะประชากรของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
 

คุณลกัษณะสว่นบุคคล จาํนวน N = 100 รอ้ยละ 

เพศ   

 ชาย 38 38.0 

 หญงิ 62 62.0 

อายุ (ปี)   

 18-29 8 8.0 

 30-49 49 49.0 

 50-69 37 37.0 

 70 ปีขึน้ไป 6 6.0 

 X 47.55, SD 12.84, Min 20, Max 84   

วุฒกิารศกึษา   

 1 = ไม่ไดเ้รยีน 5 5.0 

 2 =ระดบัปะถมศกึษา 76 76.0 

 3 =ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 15 15.0 

 4 =ระดบัมธัยมศกึษาปลาย 4 4.0 

 X 2.18, SD 0.58, Min 1, Max 4   



 

90 

ตารางท่ี 1 ลกัษณะประชากรของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง (ต่อ) 

คุณลกัษณะสว่นบุคคล จาํนวน 

N = 100 

รอ้ยละ 

สถานภาพสมรส   

 1 = โสด 7 7.0 

 2 = สมรส 92 92.0 

 3 =หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู ่ 1 1.0 

 X 1.94, SD 0.28, Min 1, Max 3   

ระยะเวลาประกอบอาชพีเกษตรกรรม (ปี)   

 ตํ่ากว่า 10 ปี 10 10.0 

 11-20 31 31.0 

 21-30 22 22.0 

 31-40 24 24.0 

 41-50 11 11.0 

 51 ปีขึน้ไป 2 2.0 

 X 26.91, SD 12.66, Min 2, Max 53   

 

การศกึษาระดบัพฤตกิรรมความปลอดภยัของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ระดบัพฤติกรรมความปลอดภยั

ของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างโดยรวมอยู่ในระดบัสูงมาก มคีะแนนเฉลีย่ 4.36 โดยมคีะแนนแต่ละด้านดงัต่อไปน้ี  

ด้านท่ี 1 การจดัเกบ็เครือ่งมือและอปุกรณ์  มคีะแนนเฉลีย่ 4.56 พฤตกิรรมทีม่คีะแนนตํ่าสดุคอืใชช้ัน้วางหรอืภาชนะ

บรรจุมลีอ้สาํหรบัการจดัเกบ็และเคลื่อนยา้ยเครื่องมอืวสัดุและผลติภณัฑ ์ทีม่กีารออกแบบมอืจบัเหมาะสม พฤตกิรรมที่

มีคะแนนสูงสุด คือแบ่งน้ําหนักให้มีขนาดน้อยลงแทนการยกหรือแบกน้ําหนักที่มาก ๆ โดยให้แขนทัง้สองข้างรับ

น้ําหนักเท่า ๆ กนั ด้านท่ี 2 พื้นท่ีทาํงานและการใช้เครื่องมือ มคีะแนนเฉลีย่ 4.01 พฤตกิรรมทีม่คีะแนนตํ่าสุดคอื

ทํางานบนพื้นที่มัน่คงหรือใช้อุปกรณ์ช่วยเพื่อหลีกเลี่ยงการทํางานบนที่สูง เช่นการใช้ไม้สอยผลไม้แทนการปีน 

พฤตกิรรมทีม่คีะแนนสงูสดุ คอืมกีารตดิป้ายอกัษรหรอืสญัลกัษณ์เพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายและหลกีเลีย่งการเขา้ใจผดิ เช่น ป้าย

สวทิช์ปิด-เปิดไฟส่องสว่างหรอือุปกรณ์ไฟฟ้า  สญัลกัษณ์บอกทศิทางการหมุนของมู่เล่เครื่องจกัร ด้านท่ี 3 ความ

ปลอดภยัจากเครือ่งจกัร มคีะแนนเฉลีย่ 4.47 พฤตกิรรมทีม่คีะแนนตํ่าสดุคอืเครื่องมอืไฟฟ้ามกีารตดิตัง้ดา้มจบัเพื่อให้

การใช้งานมีความมัน่คง ลดภาระงาน เช่น เครื่องมือจําพวกสว่านไฟฟ้า พฤติกรรมที่มีคะแนนสูงสุด คือเลือกซื้อ

เครื่องจกัรหรอือุปกรณ์ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านและคาํนึงถงึความปลอดภยั เช่นมกีารตดิตัง้อุปกรณ์ป้องกนัทีจุ่ดหมุน

ต่างๆ ของเครื่องจกัร เช่นป ัม้น้ํา เครื่องตดัหญ้า รถไถนาเดนิตามด้านท่ี 4 การใช้เครื่องจกัรทางการเกษตร มี

คะแนนเฉลีย่ 4.58 พฤตกิรรมทีม่คีะแนนตํ่าสดุคอืเครื่องจกัรไม่ทาํงานหนกัเกนิขดีความสามารถ เช่น ไม่บรรทุกผลผลติ

มากเกนิพกิดัหรอืใชง้านต่อเน่ืองนานเกนิทีคู่่มอืกาํหนด พฤตกิรรมทีม่คีะแนนสงูสดุ คอืศกึษาคู่มอืการใชง้านเครื่องจกัร

อ ย่ า ง ล ะ เ อี ย ด แ ล ะ จั ด เ ก็ บ คู่ มื อ ใ ห้ ง่ า ย ต่ อ ก า ร อ่ า น เ มื่ อ มี ค ว า ม จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ ห รื อ 

มกีารเรยีนรูก้ารใช้งานจากผู้ที่มปีระสบการการใช้เครื่องจกัรแบบเดยีวกนัมาก่อน ด้านท่ี 5 สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 พฤติกรรมที่มีคะแนนตํ่าสุดคือมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคลที่

เหมาะสมและเพยีงพอในขณะทาํงาน เช่น หมวก แว่นตา รองเทา้ ถุงมอื ฯลฯ พฤตกิรรมทีม่คีะแนนสงูสุด คอืเพิม่แสง

ให้กบัอาคารโดยการใช้สทีี่ให้ความสว่าง หรอืจดัให้จุดทํางานใกล้ประตูหรอืหน้าต่างเพื่อให้ได้รบัแสงจากธรรมชาต ิ

ด้านท่ี 6 การควบคมุสารเคมีอนัตราย มคีะแนนเฉลี่ย 4.00 พฤติกรรมทีม่คีะแนนตํ่าสุดคอืเลอืกใชส้ารเคมหีรอื
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สารชวีภาพทีป่ลอดภยักว่าทดแทนสารเดมิ พฤตกิรรมทีม่คีะแนนสงูสุด คอืมกีารตดิป้ายหรอืชื่อของสารเคมต่ีาง ๆ ให้

สามารถอ่านไดช้ดัเจน ด้านท่ี 7 การรกัษาส่ิงแวดล้อม มคีะแนนเฉลีย่ 4.32 พฤตกิรรมทีม่คีะแนนตํ่าสุดคอืหาวธิกีาร

ลดการใช้สารเคมดี้วยวธิต่ีาง ๆ ทีเ่หมาะสม พฤตกิรรมทีม่คีะแนนสงูสุด คอืเปลีย่นวธิกีารทําความสะอาดด้วยการชะ

ลา้งเป็นการลา้งดว้ยมอืเพื่อลดการใชท้รพัยากรและลดค่าใชจ้่าย ด้านท่ี 8 ส่ิงอาํนวยความสะดวกและสวสัดิการ มี

คะแนนเฉลีย่ 4.47 พฤตกิรรมทีม่คีะแนนตํ่าสุดคอืมกีจิกรรมสนัทนาการร่วมกบัเพื่อนบา้น พฤตกิรรมทีม่คีะแนนสงูสุด 

คอืรบัประทานอาหารทีห่ลากหลาย เพื่อใหไ้ดส้ารอาหารครบถ้วน  ด้านท่ี 9 การมีส่วนร่วมของคนในครอบครวั มี

คะแนนเฉลีย่ 4.15 พฤตกิรรมทีม่คีะแนนตํ่าสดุคอืมกีารรวมกลุ่มกนัออกกาํลงักายหรอืจดัตัง้กลุ่มเกีย่วกบัการรกัสขุภาพ 

พฤติกรรมที่มคีะแนนสูงสุด คอืมกีารแบ่งบทบาทการทํางานของสมาชกิในครอบครวั เช่น สามซ่ีอมบํารุงเครื่องจกัร 

ภรรยาทํางานบ้าน ลูกทําหน้าทีล่า้งถ้วยชาม ด้านท่ี 10 การวางระบบงานและตารางงาน มคีะแนนเฉลีย่ 4.35 

พฤติกรรมที่มีคะแนนตํ่าสุดคือจดัให้มีวนัหยุด เพื่อจะได้ทํากจิกรรมร่วมกนักบัสมาชิกในครอบครวั พฤติกรรมที่มี

คะแนนสงูสดุ คอืมกีารหยุดพกัเป็นระยะ ๆ ระหว่างทํางานโดยเฉพาะงานทีต่้องใชก้ําลงัสงู เช่น งานขุด งานแบกหาม  

ดงัรายละเอยีดตารางที ่3 และตารางที ่4 
 

ตารางท่ี 3  ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมความปลอดภยั จําแนกตาม

พฤตกิรรมความปลอดภยัรายขอ้ 
 

พฤตกิรรมความปลอดภยัแต่ละดา้น 

ค่า

ตํ่าสดุ 

ค่า 

สงูสดุ 

ค่า 

เฉลีย่ 

ค่า

เบีย่งเบน

มาตรฐา

น 

ด้านท่ี 1 การจดัเกบ็เครือ่งมือและอปุกรณ์ 2.00 5.00 4.56 0.61 

1.  แบ่งน้ําหนกัใหม้ขีนาดน้อยลงแทนการยกหรอืแบกน้ําหนกัทีม่าก ๆ โดยให้

แขน ทัง้สองขา้งรบัน้ําหนกัเท่า ๆ กนั 
2.00 5.00 4.70 0.61 

2.  ทาํการจดัวสัดุอุปกรณ์อย่างเป็นระเบยีบ ไม่กดีขวางเพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุ 1.00 5.00 4.50 0.77 

3.  ใชช้ัน้วางหรอืภาชนะบรรจมุลีอ้สาํหรบัการจดัเกบ็และเคลื่อนยา้ยเครื่องมอื

วสัดุและผลติภณัฑ ์ทีม่กีารออกแบบมอืจบัเหมาะสม 
3.00 5.00 4.38 0.75 

ด้านท่ี 2 พืน้ท่ีทาํงานและการใช้เครือ่งมอื 2.00 5.00 4.01 0.66 

4.  ทาํงานบนพืน้ทีม่ ัน่คงหรอืใชอุ้ปกรณ์ช่วยเพื่อหลกีเลีย่งการทาํงานบนทีส่งู 

เช่นการใชไ้มส้อยผลไมแ้ทนการปีน 
1.00 5.00 4.57 0.71 

5.  มกีารตดิป้ายอกัษรหรอืสญัลกัษณ์เพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายและหลกีเลีย่งการเขา้ใจ

ผดิ  

     เช่น ป้ายสวทิชปิ์ด-เปิดไฟสอ่งสว่างหรอือุปกรณ์ไฟฟ้า  สญัลกัษณ์บอกทศิ  

     ทางการหมุนของมู่เล่เครื่องจกัร 

1.00 5.00 3.53 0.99 
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ตารางท่ี 3  ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมความปลอดภยั จําแนกตาม

พฤตกิรรมความปลอดภยัรายขอ้ (ต่อ) 
 

พฤตกิรรมความปลอดภยัแต่ละดา้น 

ค่า

ตํ่าสดุ 

ค่า 

สงูสดุ 

ค่า 

เฉลีย่ 

ค่า

เบีย่งเบน

มาตรฐา

น 

ด้านท่ี 3 ความปลอดภยัจากเครือ่งจกัร 3.00 5.00 4.47 0.56 

6.  เลอืกซือ้เครื่องจกัรหรอือุปกรณ์ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านและคาํนึงถงึ

ความ 

    ปลอดภยั เช่นมกีารตดิตัง้อุปกรณ์ป้องกนัทีจุ่ดหมุนต่างๆ ของเครื่องจกัร 

เช่น  

    ป ัม้น้ํา เครื่องตดัหญา้ รถไถนาเดนิตาม 

3.00 5.00 4.59 0.64 

7.  มกีารทาํงานร่วมกบัเพื่อนแทนการทาํงานเพยีงลาํพงัเพื่อลดการใชง้าน

หนกั 

     ของเครื่องจกัร 

2.00 5.00 4.57 0.78 

8.  เครื่องมอืไฟฟ้ามกีารตดิตัง้ดา้มจบัเพื่อใหก้ารใชง้านมคีวามมัน่คง ลดภาระ  

งาน เช่น เครื่องมอืจาํพวกสว่านไฟฟ้า 
2.00 5.00 3.99 0.81 

ด้านท่ี 4 การใช้เครือ่งจกัรทางการเกษตร 3.00 5.00 4.58 0.52 

9.  มกีารเปรยีบเทยีบเครื่องจกัรแต่ละรุ่นเพื่อใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูสดุ

เหมาะสมกบังานและง่ายต่อการดแูล 
1.00 5.00 4.60 0.70 

10.  ศกึษาคูม่อืการใชง้านเครื่องจกัรอย่างละเอยีดและจดัเกบ็คูม่อืใหง้่ายต่อ

การ 

      อ่านเมื่อมคีวามจาํเป็นตอ้งใชห้รอืมกีารเรยีนรูก้ารใชง้านจากผูท้ีม่ปีระสบ

การ 

      การใชเ้ครื่องจกัรแบบเดยีวกนัมาก่อน 

3.00 5.00 4.61 0.53 

11.  เครื่องจกัรไม่ทาํงานหนกัเกนิขดีความสามารถ เช่น ไม่บรรทุกผลผลติ

มาก 

      เกนิพกิดัหรอืใชง้านต่อเน่ืองนานเกนิทีคู่่มอืกาํหนด 

3.00 5.00 4.46 0.73 

ด้านท่ี 5 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 3.00 5.00 4.66 0.57 

12.  เพิม่แสงใหก้บัอาคารโดยการใชส้ทีีใ่หค้วามสว่าง หรอืจดัใหจุ้ดทาํงานใกล ้

      ประตหูรอืหน้าต่างเพื่อใหไ้ดร้บัแสงจากธรรมชาต ิ
1.00 5.00 4.64 0.75 

13.  หลกีเลีย่งการสมัผสัความรอ้นหรอืความเยน็เป็นระยะเวลานาน เช่น การ

หยุด 

      พกัเป็นระยะ  การสรา้งกาํบงัแสงแดดทีจุ่ดงาน 

2.00 5.00 4.54 0.72 

14.  เพิม่การระบายอากาศตามธรรมชาตดิว้ยการเปิดประตหูรอืหน้าต่าง 2.00 5.00 4.59 0.79 

15.  มกีารสวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ 

      ในขณะทาํงาน เช่น หมวก แว่นตา รองเทา้ ถุงมอื ฯลฯ 
2.00 5.00 4.24 0.85 
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ตารางท่ี 3  ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมความปลอดภยั จําแนกตาม

พฤตกิรรมความปลอดภยัรายขอ้ (ต่อ) 
 

พฤตกิรรมความปลอดภยัแต่ละดา้น 

ค่า

ตํ่าสดุ 

ค่า 

สงูสดุ 

ค่า 

เฉลีย่ 

ค่า

เบีย่งเบน

มาตรฐา

น 

ด้านท่ี 6 การควบคมุสารเคมีอนัตราย 3.00 5.00 4.00 0.65 

16.  มกีารใชส้ารเคมตีามระยะเวลาและขนาดทีต่ามระบใุนฉลาก 2.00 5.00 4.01 0.80 

17.  เลอืกใชส้ารเคมหีรอืสารชวีภาพทีป่ลอดภยักว่าทดแทนสารเดมิ 2.00 5.00 3.61 0.92 

18.  มกีารตดิป้ายหรอืชื่อของสารเคมต่ีาง ๆ ใหส้ามารถอ่านไดช้ดัเจน 2.00 5.00 4.23 0.79 

19.  จดัเกบ็สารเคมต่ีาง ๆ ในตูท้ีส่ามารถปิดลอ็คไดเ้พื่อป้องกนัอนัตรายทีจ่ะ

เกดิ 

      กบัผูท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้ง 

2.00 5.00 3.97 0.81 

20.  มกีารแลกเปลีย่นความรูเ้กีย่วกบัสารเคมกีบัเพื่อนบา้นเมื่อมโีอกาส 2.00 5.00 4.09 0.90 

ด้านท่ี 7 การรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 3.00 5.00 4.32 0.63 

21.  มจีุดรวมรวมและจดัแยกขยะ เน้นการนํากลบัมาใชใ้หมแ่ทนการทิง้ 2.00 5.00 4.48 0.83 

22.  เปลีย่นวธิกีารทาํความสะอาดดว้ยการชะลา้งเป็นการลา้งดว้ยมอืเพื่อลด

การใชท้รพัยากรและลดค่าใชจ้่าย 
3.00 5.00 4.51 0.61 

23.  หาวธิกีารลดการใชส้ารเคมดีว้ยวธิต่ีาง ๆ ทีเ่หมาะสม 2.00 5.00 3.62 0.86 

ด้านท่ี 8 ส่ิงอาํนวยความสะดวกและสวสัดิการ 3.00 5.00 4.47 0.63 

24.  จดัใหม้หีอ้งน้ําและน้ําสะอาดพรอ้มกบัผลติภณัฑท์าํความสะอาดอยู่ใกล ้

      บรเิวณจุดทาํงาน 
2.00 5.00 4.34 0.74 

25.  มกีจิกรรมสนัทนาการร่วมกบัเพื่อนบา้น 2.00 5.00 4.26 0.82 

26.  รบัประทานอาหารทีห่ลากหลาย เพื่อใหไ้ดส้ารอาหารครบถว้น 2.00 5.00 4.47 0.76 

ด้านท่ี 9 การมีส่วนรว่มของคนในครอบครวั 2.00 5.00 4.15 0.78 

27.  ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ของชมุชน  มกีารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 2.00 5.00 4.30 0.89 

28.  มกีารแบ่งบทบาทการทาํงานของสมาชกิในครอบครวั เช่น สามซ่ีอมบาํรุง 

      เครื่องจกัร ภรรยาทาํงานบา้น ลกูทาํหน้าทีล่า้งถว้ยชาม 
2.00 5.00 4.41 0.79 

29.  มกีารรวมกลุ่มกนัออกกาํลงักายหรอืจดัตัง้กลุ่มเกีย่วกบัการรกัสขุภาพ 1.00 5.00 3.24 0.75 



 

94 

ตารางท่ี 3  ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมความปลอดภยั จําแนกตาม

พฤตกิรรมความปลอดภยัรายขอ้ (ต่อ) 
 

พฤตกิรรมความปลอดภยัแต่ละดา้น 

ค่า

ตํ่าสดุ 

ค่า 

สงูสดุ 

ค่า 

เฉลีย่ 

ค่า

เบีย่งเบน

มาตรฐา

น 

ด้านท่ี 10 การวางระบบงานและตารางงาน 3.00 5.00 4.35 0.59 

30.  เปลีย่นวธิกีารทาํงานใหเ้หมาะสมกบังานเพื่อลดภาระงาน เช่น การใช้

จอบขดุหลุมทีม่ขีนาดใหญ่แทนการใชเ้สยีม 
3.00 5.00 4.39 0.62 

31.  มกีารทาํงานเบาสลบักนังานหนกัเพื่อหลกีเลีย่งการทาํงานหนกัต่อเน่ือง

และ 

      ความเบื่อหน่าย 

2.00 5.00 4.41 0.71 

32.  จดัใหม้วีนัหยุด เพื่อจะไดท้าํกจิกรรมร่วมกนักบัสมาชกิในครอบครวั 1.00 5.00 3.34 0.82 

33.  มกีารหยุดพกัเป็นระยะ ๆ ระหว่างทาํงานโดยเฉพาะงานทีต่อ้งใชก้าํลงัสงู 

เช่น งานขดุ งานแบกหาม 
3.00 5.00 4.55 0.69 

 

ตารางท่ี 4  จาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง  จาํแนกตามระดบัพฤตกิรรมความปลอดภยั 
 

พฤตกิรรมความปลอดภยั 10 ดา้น 
จาํนวน   (รอ้ยละ) ตามระดบัพฤตกิรรมความปลอดภยั N = 100 

สงูมาก สงู ปานกลาง ตํ่า ตํ่ามาก 

1.  การจดัเกบ็เครื่องมอืและอุปกรณ์ 61  (61.0) 35  (35.0) 3  (3.0) 1  (1.0) 0  (0.0) 

2.  พืน้ทีท่าํงานและการใชเ้ครื่องมอื 21  (21.0) 60  (60.0) 18  (18.0) 1  (1.0) 0  (0.0) 

3.  ความปลอดภยัจากเครื่องจกัร 50  (50.0) 47  (47.0) 3  (3.0) 0  (0.0) 0  (0.0) 

4.  การใชเ้ครื่องจกัรทางการเกษตร 59  (59.0) 40  (40.0) 1  (1.0) 0  (0.0) 0  (0.0) 

5.  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 71  (71.0) 24  (24.0) 5  (5.0) 0  (0.0) 0  (0.0) 

6.  การควบคมุสารเคมอีนัตราย 21  (21.0) 58  (58.0) 21  (21.0) 0  (0.0) 0  (0.0) 

7.  การรกัษาสิง่แวดลอ้ม 41  (41.0) 50  (50.0) 9  (9.0) 0  (0.0) 0  (0.0) 

8.  สิง่อาํนวยความสะดวกและสวสัดกิาร 54  (54.0) 39  (39.0) 7  (7.0) 0  (0.0) 0  (0.0) 

9.  การมสีว่นร่วมของคนในครอบครวั 36  (36.0) 46  (46.0) 15  (15.0) 3  (3.0) 0  (0.0) 

10. การวางระบบงานและตารางงาน 41  (41.0) 53  (53.0) 6  (6.0) 0  (0.0) 0  (0.0) 
 

การศกึษาพฤตกิรรมความปลอดภยัในแต่ละดา้นของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทัง้ 3 ดา้น พบว่าพฤตกิรรมดา้น

ความพอประมาณและความมีเหตุผล มีระดับพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับสูงมาก โดยพฤติกรรมความ

พอประมาณมรีะดบัคะแนนเฉลีย่สงูสุด 4.62 รองลงมาคอืความมเีหตุผล 4.32 มเีพยีงพฤตกิรรมดา้นการจดัการความ

เสีย่งมรีะดบัพฤตกิรรมความปลอดภยัอยู่ในระดบัสงู มคีะแนนเฉลีย่ 4.08 ดงัรายละเอยีดในตารางที ่5 
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ตารางท่ี 5  ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัพฤติกรรมความปลอดภยั จําแนกตาม

พฤตกิรรมความปลอดภยัรายดา้นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

พฤตกิรรมความปลอดภยัแต่ละดา้น                     

ของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ค่าตํ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

1.  ความพอประมาณ 3.00 5.00 4.62 0.55 

2.  ความมเีหตุผล 3.00 5.00 4.32 0.51 

3.  ความมภีูมคิุม้กนัทีด่ ี 3.00 5.00 4.08 0.53 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

การวจิยัครัง้น้ี มุ่งทีจ่ะศกึษาพฤตกิรรมความปลอดภยัของเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงโดยใชแ้บบ

สาํรวจพฤติกรรมความปลอดภยั 10 ด้าน ได้แก่ การจดัเกบ็เครื่องมอืและอุปกรณ์ พื้นที่ทํางานและการใชเ้ครื่องมอื  

ความปลอดภยัจากเครื่องจกัร  การใช้เครื่องจกัรทางการเกษตร  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การควบคุมสารเคมี

อนัตราย การรกัษาสิง่แวดล้อม สิง่อํานวยความสะดวกและสวสัดิการ การมสี่วนร่วมของคนในครอบครวั การวาง

ระบบงานและตารางงาน กลุ่มตวัอย่างที่ศกึษาคอื เกษตรกรในหมู่บา้นเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ ในจงัหวดั

ฉะเชงิเทรา จํานวน 100 คน วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยการแจกแจงความถี่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ 

(Mean) ค่าตํ่าสดุ (Min) ค่าสงูสดุ (Max) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  

ผลการศกึษาพบว่า เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 62 มอีายุระหว่าง 20 ถงึ 84 ปี มอีายุ

เฉลีย่ 48 ปี อายุตัง้แต่ 30 ปีขึน้ไปรวมกนัสงูถงึรอ้ยละ 92  เมื่อวเิคราะหค์วบคู่กบัขอ้ดา้นระยะเวลา ซึง่พบว่าระยะเวลา

ในการทําเกษตรกรรมเฉลีย่ 27 ปี โดยมรีะยะเวลาในการทําเกษตรกรรมน้อยสุด 2 ปี และสงูสุดถงึ 53 ปี ในจํานวนน้ี

พบว่าเกษตรกรสว่นใหญ่มอีายุการทาํการเกษตรมากว่า 10 ปี รวมกนัสงูถงึรอ้ยละ 90  แสดงใหเ้หน็ว่าอาชพีเกษตรกร

เริม่จะอยู่ในภาวะวกิฤตทีข่าดคนรุ่นหลงัในการสบืทอด และคาํขอ้ความทีก่ล่าว่า “เกษตรกรเป็นกระดูกสนัหลงัของชาต”ิ 

คงจะลบเลือนหายไปในอีกไม่นาน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ รศ.ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ คณบดีคณะเกษตร 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (มก.) บางเขน  พบว่าคนรุ่นใหม่ต่างเมนิอาชพีเกษตร และหนัหน้าเขา้สู่สงัคมเมอืงและ

ภาคอุตสาหกรรม ทาํใหใ้นทอ้งไร่ปลายนา เหลอืแต่แรงงานผูส้งูอายุเกนิกว่ารอ้ยละ 80 [12] ชีใ้หเ้หน็ความสาํคญัทีเ่รา

ตอ้งสง่เสรมิใหม้เียาชนคนรุ่นหลงัใหค้วามสนใจและสบืทอดอาชพีเกษตรกรรมใหด้าํรงต่อไป ดา้นการศกึษาพบว่าระดบั

การศกึษาของเกษตรกรสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัประถมศกึษารอ้ยละ 76% มธัยมปลายรอ้ยละ 15 ไม่ไดเ้รยีนหนงัสอืรอ้ยละ 

5 และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายรอ้ยละ 4% ผู้เกี่ยวขอ้งควรส่งเสรมิใหเ้กษตรกรมโีอกาสได้รบัการศกึษาทีสู่งขึน้

เพราะถา้หากเกษตรกรมคีวามรูห้รอืไดร้บัการศกึษาทีส่งูขึน้อาจส่งผลใหก้ารพฒันาทางดา้นการเกษตรซึง่เป็นฐานทาง

เศรษฐกจิดขีึน้ ดงับทความวจิยัของวรียุทธ แสนสุข ยนืยนัว่า ความรูเ้บือ้งต้นทางดา้นเกษตรสามารถนํามาเพิม่ทกัษะ

ใชใ้นครวัเรอืน ทาํใหล้ดค่าใชจ้่ายและสามารถสรา้งรายไดห้รอืประกอบอาชพีเสรมิไดใ้นอนาคต [13]  

ผลการศกึษาระดบัพฤติกรรมความปลอดภยัทัง้ 10 ดา้น ของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างพบว่า ระดบัพฤตกิรรม 

ความปลอดภัยของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.36 โดยพฤติกรรม 

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพมรีะดบัคะแนนสงูสุดคอื 4.66  รองลงมาคอืพฤติกรรมด้านการใชเ้ครื่องจกัรทาง

การเกษตร 4.58 ระดบัพฤตกิรรมมทีี่คะแนนตํ่าสุดคอื พฤตกิรรมด้านการควบคุมสารเคมอีนัตราย คอื 4.00 ซึง่เป็น

ระดบัพฤตกิรรมทีอ่ยู่ในระดบัสงู ในสว่นของพฤตกิรรมทีม่คีะแนนสงูทีสุ่ด คอื การเพิม่การระบายอากาศตามธรรมชาติ

ดว้ยการเปิดประตูหรอืหน้าต่าง รองลงมาคอืการแบ่งน้ําหนกัใหข้นาดน้อยลงแทนการยกหรอืแบกน้ําหนักทีม่าก ๆ โดย

ใช้มอืทัง้สองขา้งรบัน้ําหนักเท่า ๆ กนั พฤติกรรมที่มคีะแนนตํ่าสุดคอื การรวมกลุ่มกนัออกกําลงักายหรอืจดัตัง้กลุ่ม

เกีย่วกบัสุขภาพ  รองลงมาคอืการจดัให้มวีนัหยุดเพื่อจะไดท้ํากจิกรรมร่วมกบัสมาชกิในครอบครวั  พฤตกิรรมที่มี
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คะแนนตํ่าอาจเป็นเพราะอาชพีเกษตรกรรม เป็นอาชพีทีต่อ้งทาํงานอย่างต่อเน่ืองทุกวนัจงึไม่มวีนัหยุด ประกอบกบัการ

ที่ผู้ปกครองส่งลูกหลานเรียนหรอืทํางานในพื้นที่ห่างไกลมากขึน้  จงึมกีจิกรรมของครอบครวัน้อยลง สอดคล้องกบั

บทความวจิยัของ รศ.ดร.พรีเดช ทองอําไพ ทีก่ล่าวว่าคนแขง็แรงอยู่ในวยัแรงงานมุ่งสู่โรงงานอุสาหกรรมและงานใน

เมอืง ปล่อยใหค้นแก่ทาํการเกษตร และยงัมคีวามเชื่อว่าทาํเกษตรแลว้ยากจน จงึพยายามสง่ลูกหลานไปเรยีนสงู ๆ ใน

เมอืง [14] และอาชพีเกษตรกรรมเป็นอาชพีทีต่อ้งใชก้าํลงัมากจงึทาํใหเ้กษตรกรเขา้ใจว่าเป็นการออกกําลงักายอยู่แลว้

จงึไมจ่าํเป็นตอ้งรวมกลุ่มกนัออกกําลงักายอกี จนมคีําถามจากเกษตรกรว่า “ออกแรงทํางานมาทัง้วนัแลว้ ยงัต้องออก

กาํลงักายอกีหรอื” [15]  ซึง่สิง่เหล่าน้ีเป็นสิง่ที ่รฐับาล หน่วยงานของรฐัเกีย่วกบัการเกษตร รวมทัง้หน่วยงานปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ควรให้การส่งเสริมเพราะการรวมกลุ่มหรือทํากิจกรรมร่วมกันเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรจะมีโอกาส

แลกเปลีย่นความรูแ้ละแนวทางแกไ้ขปญัหา เพิม่ความเขา้ใจซึง่กนัและกนั เพิม่ความสามคัค ีลดปญัหาของชุมชนนําพา

ไปสูชุ่มชนเขม้แขง็ต่อไป 

ผลการศกึษาพฤตกิรรมความปลอดภยัในแต่ละดา้นของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทัง้ 3 ดา้น พบว่าพฤตกิรรม 

ด้านความพอประมาณและความมีเหตุผล มีระดับพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับสูงมาก โดยพฤติกรรม 

ความพอประมาณมรีะดบัคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.62 รองลงมาคอืความมเีหตุผล 4.32 มเีพยีงพฤตกิรรมด้านความมี

ภูมคิุม้กนัทีด่ทีี่พฤตกิรรมความปลอดภยัอยู่ในระดบัสงู มคีะแนนเฉลีย่ 4.0 ผลการการศกึษาน้ีมคีวามสอดคล้องกบั

ทฤษฏคีวามตอ้งการของ Maslow ทีก่ล่าวว่า ถา้มนุษยไ์ดร้บัการเตมิเตม็ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological 

Needs) ซึง่เป็นความต้องการอนัดบัต้นของมนุษยท์ุกคนได้แก่ความต้องการอาหาร น้ําดื่ม ทีพ่กัอาศยั ยารกัษาโรค 

การพกัผ่อนนอนหลบั อุณหภูมทิีเ่หมาะสม ความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ มนุษยจ์ะมคีวามตอ้งการดา้นความปลอดภยั 

(Safety Needs) ซึง่เป็นความตอ้งการลาํดบัถดัมา [16] เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างไดนํ้าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนว

พระราชดาํร ิทีป่ระกอบดว้ยความพอประมาณ ความมเีหตุผล การระบบภูมคิุม้กนัในตวัทีด่ ี และต้องอาศยัความรอบรู้

และคุณธรรมร่วมดว้ย มาประยุกต์ใชใ้นชวีติประจําวนั  โดยเน้นการมอีาหารบรโิภคตลอดทัง้ปี อุปโภคบรโิภคอย่างมี

เหตุมผีล เมื่อมกีารผลติไดม้าก เหลอืจากการบรโิภคกส็ามารถนําไปจาํหน่ายได ้โดยความพอเพยีง ทาํใหค้วามตอ้งการ

ด้านร่างกายได้รับการเติมเต็มและส่งผลให้เกษตรกรมีความต้องการความปลอดภัยโดยแสดงออกมาในรูปของ

พฤตกิรรมความต่าง ๆ [17]  และมรีะดบัพฤตกิรรมอยู่ในระดบัสงูมากตามผลการศกึษา เป็นสิง่ทีร่ฐับาล หน่วยงานของ

รฐัเกีย่วขอ้งกบัการเกษตร รวมทัง้หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถิน่ ควรใหก้ารส่งเสรมิและเผยแพร่ใหเ้กษตรกรนําหลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดํารมิาใช้ในชวีติประจําวนัใหม้ากยิง่ขึน้  ซึ่งจะเป็นผลดต่ีอเกษตรกรและ

ประเทศชาตต่ิอไป 

จากผลการศึกษาดงักล่าวรฐับาล หน่วยงานของรฐัเกี่ยวขอ้งกบัการเกษตร รวมทัง้หน่วยงานปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ ควรสง่เสรมิใหเ้กษตรกรมโีอกาสไดร้บัการศกึษาทีส่งูขึน้หรอืมคีวามรูเ้กีย่วกบัการทําการเกษตรมากยิง่ขึน้ ให้

เยาชนคนรุ่นหลงัให้ความสนใจและสบืทอดอาชพีเกษตรกรรมให้ดํารงต่อไป เสรมิสร้างกจิกรรมด้านสุขภาพและ

กิจกรรมของครอบครวั และเผยแพร่ให้เกษตรกรนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริมาใช้ใน

ชวีติประจาํวนัใหม้ากยิง่ขึน้ 

ขอ้เสนอแนะสําหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศกึษาพฤติกรรมของเกษตรกรทัว่ไปและเปรยีบเทยีบกบัผล 

กบัพฤตกิรรมของเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง หาจุดอ่อน จุดแขง็เพื่อนําไปสู่การแกไ้ขและพฒันาในการ

ช่วยเหลอืเกษตรกรอย่างยัง่ยนืต่อไป 
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การได้รบัควนับหุร่ีมือสองในแรงงานย้ายถ่ินและครอบครวั  

Secondhand Smoke Exposure in Migrant Workers and Their Families 
 

อนุกูล  มะโนทน0

1
 

Anukool  Manoton
1
 

 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาสถานการณ์การสบูบุหรี ่การไดร้บัควนับุหรีม่อืสอง ความรูเ้รื่องอนัตรายของ

การสบูบุหรี ่และทศันคติเกี่ยวกบัการสบูบุหรีใ่นแรงงานย้ายถิน่และครอบครวั  แบบผสมผสานเชงิปรมิาณและเชงิ

คุณภาพ (Mixed Method) ในกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 269 คนดว้ยวธิกีารสุ่มแบบกลุ่ม เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสมัภาษณ์  

การสงัเกตพฤตกิรรม และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยแบบสมัภาษณ์มคี่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของ

คอนบาคเท่ากบั 0.72 วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณดว้ยสถติเิชงิพรรณนา และการวเิคราะหถ์ดถอยโลจสิตกิ 

ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายรอ้ยละ 50.96  มอีายุเฉลี่ย 36 ปี การศกึษาอยู่ในระดบั

ประถมศกึษา สถานภาพสมรสคู่ และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 3,571 บาทสบูบุหรีร่อ้ยละ 38.66 อายุทีเ่ริม่สบูครัง้แรกตํ่า

กว่า 18 ปี รอ้ยละ 50.96  บุหรีท่ีส่บูสว่นใหญ่คอืบุหรีม่วนเอง ยีห่อ้ตราแมว รอ้ยละ 32.66  สบูทุกวนั เฉลีย่วนัละ 6-10 

มวน ค่าใชจ้่ายต่อการสบูบุหรีเ่ฉลีย่ 5 บาทต่อวนั  มคีวามรูเ้รื่องอนัตรายของบุหรี ่และทศันคตเิกีย่วกบัการสบูบุหรีอ่ยู่

ในระดบัปานกลาง  ด้านการไดร้บัควนับุหรี่มอืสอง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ได้รบัควนับุหรี่มอืสองทัง้ในที่พกัและนอก

สถานทีพ่กัทุกวนั และเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการอยู่ทีบ่า้นพบว่า การไดร้บัควนับุหรีจ่ากคนอื่นสบูเพิม่ขึน้  
 

คาํสาํคญั:  แรงงานยา้ยถิน่  ควนับุหรีม่อืสอง 
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Abstract 

This research aimed to study the tobacco used situation, received secondhand smoke, knowledge and 

attitudes about smoking tobacco in migrant workers and their families. The research was mixed method; 

conducted on 269 workers selected with the stratified cluster sampling technique. Data were collected from 

interviews with respondents and focused on group discussions. Cronbach’s alpha for interviews at 0.72. Data 

were analyzed by using descriptive statistics and logistic regression. 

Of all the respondents, were males(59.58%) ; their mean age was 36 years; completed primary 

school; were married and average income was 3,571 baht per month; were smokers 38.66%; the lowest age 

at first smoking was lower 18 years old(50.96%). Among the smokers used rolled your own cigarettes in cat 

brand (32.66); smoked every day on average 6 to 10 cigarettes per day. The smokers’ spending on tobacco 

was on average 5 baht per day. The respondents had medium level knowledge about risks of tobacco and 

wrong attitude in smoke; received secondhand smoke in the camp and outside the camp every day. 

Compared with the situation at home, received an increase in secondhand smoke. 
 

Key words:  Migrant,  Second hand smoke exposure 
 

บทนํา 

การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุหลกัของการเสยีชีวิตที่สามารถป้องกนัได้ การสูบบุหรี่เพิ่มโอกาสในการเจ็บป่วย

ด้วยโรคมะเร็งปอด (Lung Cancer)มากขึ้น [14] เน่ืองจากควนับุหรี่มีสารเคมีกว่า6,000ชนิด มีสารก่อมะเร็ง

มากกว่า 60 ชนิด [15] ควนับุหรี่มือสองเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า ควนับุหรี่ในสภาพแวดล้อม มีอนัตรายร้ายแรง พบว่า

คนไม่สูบบุหรี่หลายแสนคนที่ต้องเสยีชีวิตในแต่ละปี(1) ด้วยโรคที่เกิดจากการได้รบัควนับุหรี่มือสอง ควนับุหรี่มือ

สองพบได้ทัว่ไป แต่คนส่วนใหญ่ที่ได้รบัควนับุหรี่มือสองได้รบัจากในบ้านและที่ทํางานมากที่สุด [15] คนไม่สูบ

บุหรี่ที่ได้รบัควนับุหรี่มือสองในบ้านหรือที่ทาํงานจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 – 30 เสี่ยง

ต่อการเกดิโรคหวัใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 25– 30 [2] แสดงถึงอนัตรายที่เพิ่มมากขึ้นจากการได้รบัควนับุหรี่มือ แม้จะมี

ปริมาณเพียงเล็กน้อย สถานที่ปลอดบุหรี่ 100% เท่านัน้ที่จะเป็นเพียงมาตรการเดียวในการคุ้มครองสุขภาพของ

ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่จากควนับุหรี่มือสองได้อย่างมีประสทิธิภาพ [16]  

จากการสาํรวจข้อมูลของสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ [3] พบผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยปจัจุบนัมีเป็น

จํานวน 13 ล้านคนหรือร้อยละ 24.00 และมีผู้ได้รบัควนับุหรี่มือสองในสถานที่ทํางาน เพศชาย ร้อยละ 37.10 

เพศหญิง ร้อยละ 22.80 โดย ประเทศไทยได้เห็นความสําคญัและตระหนักถึงโทษภัยของยาสูบ จึงได้ตรา

กฎหมายขึ้น 2 ฉบบั เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบคือพระราชบญัญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ

พระราชบญัญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535  แต่ในทางปฏิบตัิยงัพบจุดอ่อนคือ โครงสร้างของรฐั

ในการควบคุมยาสูบไม่เข้มแขง็ [4]  ตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายส่วนใหญ่ไม่มีบตัรประจาํตัวเจ้าพนักงาน 

ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในเรื่องสถานที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างที่มีคนงานก่อสร้าง ที่พกัชัว่คราว ที่พกั

คนงาน พระราชบญัญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ยงัไม่ครอบคลุมถึง    การบงัคบัใช้ให้เป็น

สถานที่ปลอดบุหรี่ [5]  

ตําบลท่าชยั อาํเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยัได้มีแรงงานกลุ่มหน่ึงคือแรงงานรบัจ้าง ตัดอ้อย เป็นกลุ่ม 

แรงงานนอกระบบไม่มีสญัญาการจ้างงานที่เป็นทางการ เข้ามารบัจ้างตัดอ้อยทุกปีๆละประมาณ1,000คน คน

กลุ่มน้ีมีอตัราการบริโภคยาสูบและสุราสูง ยากจน มีรายได้เป็น รายวนั(6) บุหรี่ที่สูบเป็นบุหรี่มวนเองสูงถึง ร้อยละ 

87.76 [7]  สาเหตุที่บุหรี่มวนเองเป็นที่นิยมสูบเน่ืองจากมีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย  และบางคนมีทศันคติในเชิงบวก
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หรือเป็นความเชื่อที่ผิด คือ มองว่าการสูบบุหรี่มวนเองไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ [8] แต่ข้อเท็จจริงมีการยืนยนั

ผลจากอนัตรายของบุหรี่มวนเองว่า เพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งช่องปากเพิ่มขึ้น 80% มะเร็งหลอดอาหารเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 60 และมะเร็งตับอ่อนเพิ่มขึ้น [17] กลุ่มแรงงานและครอบครวัที่มารบัจ้างตัดอ้อยจึงเป็นเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มี

โอกาสได้รบัควนับุหรี่มือสองจาํนวนมาก  
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อศกึษาสถานการณ์การสบูบุหรีใ่น แรงงานยา้ยถิน่และครอบครวั 

2. เพื่อศกึษาสถานการณ์การไดร้บัควนับุหรีม่อืสองในแรงงานยา้ยถิน่และครอบครวั 

3. เพื่อศกึษาความรูเ้รื่องอนัตรายของการสบูบุหรีใ่นแรงงานยา้ยถิน่และครอบครวั 

4. เพื่อศกึษาทศันคตเิกีย่วกบับุหรีใ่นแรงงานยา้ยถิน่และครอบครวั 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบ่งออกเป็น 5 สว่น คอื 

สว่นที ่1 แบบสมัภาษณ์ขอ้มลูทัว่ไป เป็นลกัษณะใหเ้ลอืกตอบ และเตมิขอ้ความ คอื การสบูบุหรี ่ชนิดบุหรีท่ีส่บู 

จาํนวนมวนทีส่บูต่อวนั ค่าใชจ้่ายในการสบูบุหรี ่ลกัษณะการสบูบุหรี ่การไดร้บัควนับุหรีม่อืสอง เป็นตน้  

สว่นที ่2 แบบสมัภาษณ์ผูส้บูบุหรี ่เป็นลกัษณะใหเ้ลอืกตอบ และเตมิขอ้ความ  

สว่นที ่3 แบบสมัภาษณ์ความรูเ้รื่องอนัตรายของบุหรี ่

สว่นที ่4  แบบประเมนิทศันคตเิกีย่วกบับุหรี ่
 

การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ 

เมื่อดาํเนินการสร้างแนวทางสมัภาษณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยันําแบบสมัภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ

เรื่องบุหรี่ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ของผู้ทรงคุณวุฒิ ร้อยละ 80 ของผู้ทรงคุณวุฒิ

ทัง้หมดจํานวน 5 ท่าน ได้ค่าความตรงด้านเน้ือหาทัง้หมด 0.87 จากนัน้ผู้ว ิจยันําไปทดสอบความครอบคลุม 

ความชดัเจน ความเข้าใจ มาพิจารณาและปรบัปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ จากการรวบรวมข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒแิละดาํเนินการปรบัปรุงแก้ไข และนําไปทดลองใช้กบัแรงงานรบัจ้างตัดอ้อยในเขตอาํเภอสวรรคโลก 

จาํนวน 30 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบความเชื่อมัน่ของเครื่องมือ โดยใช้สูตรสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคั [18] ได้

ค่าความเชื่อมัน่ของข้อคาํถามด้านทศันคติ และด้านความรู้ เท่ากบั  0.72 
 

การวิเคราะหข์้อมูล 

ขอ้มลูเชงิปรมิาณ ใชส้ถติคิ่าเฉลีย่  ค่ารอ้ยละ ค่ามธัยฐาน ค่าฐานนิยม  

การพิทกัษ์สิทธ์ิของกลุ่มตวัอย่าง 

การวจิยัครัง้น้ีไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการการวจิยัในมนุษย ์มหาวทิยาลยันเรศวร พทิกัษ์สทิธิข์องผูเ้ขา้ร่วม

การวจิยัโดยยดึหลกัเคารพในสทิธขิองผูเ้ขา้ร่วมวจิยัตัง้แต่เริม่กระบวนการเกบ็ขอ้มลู จนกระทัง่การนําเสนอผลวจิยั 
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ผลการศึกษา 

1.  ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มแรงงานย้ายถ่ินรบัจา้งตดัอ้อย และครอบครวั 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 59.10 โดยมีอายุเฉลี่ย 36 ปี อายุตํ่าสุด 13 ปี สูงสุด 66 ปี  

การศกึษาสว่นใหญ่อยู่ในระดบัประถมศกึษา รอ้ยละ 74.35  มสีถานภาพสมรสคู่ รอ้ยละ78.81 และมรีายไดต่้อเดอืนอยู่

ที ่ 3,571 บาท ลกัษณะการทาํงานเป็นการรบัจา้งตลอดปี รอ้ยละ 53.53  ไม่มปีญัหาทางสขุภาพ รอ้ยละ 89.22 
 

1.1 สถานการณ์การบริโภคยาสูบ 

กลุ่มตวัอย่างทีม่ารบัจา้งตดัออ้ย สบูบุหรี ่จาํนวน 104 คน (รอ้ยละ 38.66) โดยมอีายุทีเ่ริม่สบูครัง้แรก 

ตํ่ากว่า 18 ปี รอ้ยละ50.96 สงูสดุคอืเมื่ออายุ 36 ปี และตํ่าสดุทีเ่ริม่สบูบุหรีค่อื 8 ปีจํานวน 1 คน บุหรีท่ีส่บูส่วนใหญ่คอื

บุหรี่มวนเอง ยี่ห้อตราแมวร้อยละ 32.66 สูบทุกวนั เฉลี่ยวนัละ 6-10 มวน ร้อยละ 41.34 สูบสูงสุดต่อวนั จํานวน  

40 มวน อตัราตํ่าสุดจํานวน 1 มวนต่อวนั ค่าใช้จ่ายต่อการสูบบุหรี่เฉลี่ย 5 บาทต่อวนั แหล่งที่ซื้อบุหรี่ คือ ร้านใน

หมู่บา้น รอ้ยละ 80.77  รา้นในทีพ่กั รอ้ยละ 12.50  จาํนวนการสบูบุหรีเ่มื่อเทยีบการสบูบุหรีท่ีบ่า้นกบัการมารบัจา้งตดั

ออ้ย พบว่าสว่นใหญ่สบูต่อวนัจาํนวน  เท่าเดมิ รอ้ยละ 52.88   
 

1.2 การได้รบัควนับุหร่ีมือสอง 

กลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูไ้ม่สบูบุหรีท่ ัง้หมด จํานวน 165 คนส่วนใหญ่ไดร้บัควนับุหรีม่อืสองในทีพ่กัทุกวนั 

ร้อยละ 77.32 และได้รบัควนับุหรี่มือสองนอกที่พกัทุกวนั ร้อยละ 70.26  เมื่อเปรียบเทียบกบัการอยู่ที่บ้านพบว่า  

การไดร้บัควนับุหรีจ่ากคนอื่นสูบมากขึน้ ร้อยละ 50.92 พบคนสบูบุหรี่ในทีพ่กั มากขึน้ รอ้ยละ 55.02 และพบคนสูบ

บุหรีใ่นทีท่าํงาน มากขึน้ รอ้ยละ 53.90 ดงัตารางที ่1  
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 ตารางท่ี 1  แสดงการไดร้บัควนับุหรีม่อืสอง 

 จาํนวน รอ้ยละ 

1. จาํนวนวนัทีไ่ดร้บัควนับหุรีใ่นทีพ่กัในรอบ 7 วนัทีผ่่านมา   

 ไม่มเีลย 10 3.71 

 1 – 2 วนั  21 7.80 

 3 – 4 วนั  20 7.43 

 5 – 6 วนั  10 3.71 

 ทุกวนั  208 77.32 

2. จาํนวนวนัทีไ่ดร้บัควนับหุรีน่อกทีพ่กัในรอบ 7 วนัทีผ่่านมา   

 ไม่มเีลย 21 7.81 

 1 – 2 วนั  24 8.92 

 3 – 4 วนั  15 5.58 

 5 – 6 วนั  20 7.43 

 ทุกวนั  189 70.26 

3. การไดร้บัควนับหุรีใ่นปจัจุบนัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัอยูท่ีบ่า้น   

    - การไดร้บัควนับหุรีจ่ากคนอืน่สบู   

                                              มากขึน้ 137 50.92 

 น้อยลง 56 20.82 

 เท่าเดมิ 76 28.25 

    - พบคนสบูบุหรีใ่นทีพ่กั   

                                              มากขึน้ 137 50.92 

 น้อยลง 56 20.82 

 เท่าเดมิ 76 28.25 

    - พบคนสบูบุหรีใ่นทีท่าํงาน   

                                              มากขึน้ 145 53.90 

 น้อยลง 47 17.42 

 เท่าเดมิ 77 28.62 
 

1.3 ความรูเ้รือ่งอนัตรายของการสูบบุหร่ี 

กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความรูเ้รื่องอนัตรายของบุหรี ่สว่นใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง ประกอบดว้ยความรู้

เรื่อง การสบูบุหรีท่าํใหเ้ป็นโรคมะเรง็ปอด ผูไ้ม่สบูบุหรีท่ีไ่ดร้บัควนับุหรีจ่ากคนอื่นมโีอกาสเกดิโรคมะเรง็ เดก็ทีเ่กดิจาก

แม่ทีส่บูบุหรีจ่ะทาํใหม้น้ํีาหนกัแรกคลอดตํ่ากว่าปกต ิสารในควนับุหรีท่ําใหน้ิ้วเหลอืงและเลบ็เสยี ส่วนทีไ่ม่มคีวามรู ้คอื 

ในบุหรีม่สีารพษิทีใ่ชเ้ป็นยาเบื่อหนู พษิจากการสบูบุหรี ่ทาํใหป้ระสาทตาเสยี และเป็นอนัตรายต่อลูกตา การสบูบุหรีไ่ม่

ทาํใหเ้ป็นโรคถุงลมปอดโปง่พอง การสบูบุหรีท่าํใหเ้กดิโรคหวัใจ ดงัตารางที ่2 และ 3 
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ตารางท่ี 2  แสดงความรูเ้รื่องอนัตรายของการสบูบุหรี ่

ข้อความ ใช่ X  S.D. 

จาํนวน รอ้ยละ 

1. การสบูบุหรีท่าํใหเ้กดิโรคหวัใจ 148 55.02 0.45 0.03 

2. พษิจากการสบูบหุรี ่ทาํใหป้ระสาท ตาเสยี และเป็น  

   อนัตรายต่อลกูตา 
95 35.31 0.35 0.029 

3. ในบุหรีม่สีารพษิทีใ่ชเ้ป็นยาเบื่อหนู 83 30.85 0.31 0.028 

4. สารในควนับุหรีท่าํใหน้ิ้วเหลอืงและเลบ็เสยี 171 63.57 0.64 0.029 

5. การสบูบุหรีท่าํใหเ้กดิโรคมะเรง็ต่อมลกูหมาก  185 68.77 0.69 0.028 

6. ผูห้ญงิตัง้ครรภท์ีส่บูบุหรีม่โีอกาสแทง้ลกูมากกว่า  

   หญงิตัง้ครรภท์ีไ่ม่สบู 
160 59.48 0.59 0.03 

7. ผูไ้ม่สบูบหุรีท่ีไ่ดร้บัควนับุหรีจ่ากคนอื่นมโีอกาสเกดิ   

   โรคมะเรง็ 
240 89.21 0.89 0.019 

8. การสบูบุหรีท่าํใหเ้ป็นโรคมะเรง็ปอด  254 94.42 0.94 0.014 

9. การสบูบุหรีม่โีอกาสเกดิโรคแผลในกระเพาะอาหาร 

   มากกว่าคนปกต ิ
125 46.47 0.46 0.03 

10. การสบูบุหรีท่าํใหเ้ป็นโรคถุงลมปอดโปง่พอง  109 40.52 0.41 0.03 

11. เดก็ทีเ่กดิจากแม่ทีส่บูบหุรีจ่ะทาํให ้มน้ํีาหนกัแรก 

     คลอดตํ่ากว่าปกต ิ
193 71.74 0.72 0.028 

 

ตารางท่ี 3  แสดงระดบัความรูเ้รื่องอนัตรายของบุหรี ่

ระดบัความรู ้ จาํนวน รอ้ยละ 

ตํ่า 64 23.79 

ปานกลาง 107 39.77 

สงู 98 36.43 

                          รวม 269 100.00 
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1.4 ทศันคติเก่ียวกบับุหร่ี 

กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดมรีะดบัทศันคตเิกีย่วกบัการสบูบุหรีส่่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 50.50 

รองลงมาอยู่ในระดบัสงู รอ้ยละ 33.50 และระดบัตํ่า รอ้ยละ 16.00 ทศันคตทิีไ่ม่ถูกต้องเกีย่วกบับุหรีส่่วนใหญ่ของกลุ่ม

ตวัอย่าง คอื ควนัจากบุหรีเ่ป็นอนัตรายต่อผูท้ีไ่ม่สบูบุหรี ่รอ้ยละ 82.90 รองลงมาไดแ้ก่การสบูบุหรีท่ําใหม้ลีกัษณะเป็น

ผูนํ้า รอ้ยละ 80.30 บุหรีท่ีไ่ม่มภีาพเตอืนขา้งซองไม่เป็นอนัตราย รอ้ยละ 69.88 ดงัตารางที ่4 และ 5 
 

 ตารางท่ี 4  แสดงระดบัทศันคตเิกีย่วกบัการสบูบุหรี ่ 

ระดบัทศันคติ จาํนวน รอ้ยละ 

ตํ่า 43 16.00 

ปานกลาง 136 50.50 

สงู 90 33.50 

                          รวม 269 100.00 
 

 ตารางท่ี 5  แสดงทศันคต ิเกีย่วกบัการสบูบุหรี ่ 

ข้อความ เหน็ด้วย X  S.D. 

จาํนวน รอ้ยละ 

1. การสบูบุหรีท่าํใหค้ลายเครยีดและสมอง ปลอดโปร่ง 132 49.08 0.49 0.031 

2. การสบูบุหรีท่าํใหท้่านทาํงานไดม้ากขึน้ 181 67.28 0.67 0.029 

3. ควนัจากบหุรีเ่ป็นอนัตรายต่อผูท้ีไ่ม่สบูบุหรี ่ 223 82.90 0.83 0.023 

4. การสบูบุหรีไ่ม่เป็นการทาํลายสขุภาพ 180 66.91 0.67 0.029 

5. การสบูบุหรีช่ว่ยควบคุมน้ําหนกัตวั 169 62.82 0.63 0.03 

6. การสบูบุหรีท่าํใหเ้กดิการยอมรบัจากกลุ่มผูต้ดัออ้ยได ้ 180 69.91 0.67 0.029 

 การสบูบุหรีท่าํใหส้ญูเสยีเงนิเป็นจาํนวนมาก 40 14.86 0.15 0.022 

8. การลองสบูบุหรีค่รัง้สองครัง้ไม่ทาํใหต้ดิบุหรีไ่ด ้ 109 40.52 0.41 0.03 

9. การสบูบุหรีท่าํใหไ้ม่รูส้กึหวิ 169 62.82 0.63 0.03 

10. บุหรีร่สอ่อนหรอืบุหรีช่รูส มอีนัตรายน้อยกว่าบหุรี ่

      ธรรมดาทัว่ไป 
95 35.32 0.35 0.029 

11. การสบูบุหรีใ่หค้นในครอบครวัเหน็ไมท่าํใหค้นใน 

      ครอบครวัอยากสบู 
152 56.51 0.57 0.03 

12. การสบูบุหรีท่าํใหม้ลีกัษณะเป็นผูนํ้า 216 80.30 0.80 0.024 

13. การสบูยาเสน้ มอีนัตรายน้อยกวา่สบูบุหรีโ่รงงาน 112 41.63 0.42 0.03 

14. บุหรีท่ีไ่ม่มภีาพเตอืนขา้งซองไมเ่ป็นอนัตราย 188 69.88 0.70 0.028 

15. บุหรีม่วนเองมอีนัตรายน้อยกว่าบุหรีโ่รงงาน 110 40.89 0.41 0.03 

16. กน้กรองบุหรีช่ว่ยลดอนัตรายจากการสบูบุหรี ่ 118 43.87 0.44 0.03 

17. ท่านสนบัสนุนการหา้มสบูบหุรีใ่นทีส่าธารณะ 69 25.65 0.26 0.027 

18. ปจัจบุนั ผูส้บูบุหรีป่ฏบิตัติามกฎหมายหา้มสบูบุหรีใ่น 

     ทีส่าธารณะอย่างเคร่งครดั 
53 19.70 0.20 0.024 
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ข้อความ เหน็ด้วย X  S.D. 

จาํนวน รอ้ยละ 

19. สงัคมไทยใหก้ารยอมรบัการสบูบุหรี ่ 165 61.34 0.61 0.03 

20. การหา้มโฆษณาผ่านสือ่ทุกชนิดทาํใหค้นสบูบุหรี ่

      น้อยลง 
157 58.36 0.58 0.03 

 

วิจารณ์และสรปุผล  

1. สถานการณ์ การบริโภคยาสูบ  

จากการศึกษา พบว่ากลุ่มแรงงานรบัจ้างตัดอ้อยสูบบุหรี่ร้อยละ 38.66  ส่วนใหญ่สูบบุหรี่มวนเอง ทัง้น้ีอาจ

เน่ืองจากเป็นกลุ่มแรงงานที่นิยมสูบบุหรี่มวนเอง และอาจมีปจัจยัหลายประการที่ทาํให้มีการสูบบุหรี่ คือ มีการอยู่

อาศยัในลกัษณะครอบครวั ญาติ เพื่อน การพกัอาศยัอยู่เป็นกลุ่มก้อน การอยู่ในไร่อ้อยเป็นแหล่งรวมแรงงานผู้ที่

สูบบุหรี่ม ีแบบอย่างให้เห็นแก่ผู้ที่ไม่ได้สูบ ทําให้เกิดผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ รวมทัง้มีการดื่มสุรามากทําให้มีการสูบ

บุหรี่ร่วมด้วย เป็นการคลายเครยีด มีวิถีชีวิตการทาํงานที่ช่วงเช้าที่นัง่รถร่วมกนัออกไปทาํงานตัดอ้อยในไร่มีการ

สูบบุหรี่ในรถ ให้เห็น พอตอนเย็นกลบัมาที่แค้มป์ จะรวมกนัตัง้วงดื่มสุรา เพื่อคลายความเหน่ือย ทัง้ดื่มสุราและ

สูบบุหรี่ไปพร้อมกนั สอดคล้องกบัการศึกษาวิจยัของ ปรวีณ  บ่ายคล้อย [9] ที่พบว่าปจัจยัที่ทําให้สูบบุหรี่ คือ 

การสูบบุหรี่ช่วยสร้างสมัพนัธภาพในการเข้าสงัคมได้ด ีการสูบบุหรี่ช่วยคลายความเครยีด และลดความวิตกกงัวล

ลงไปได้มาก การสูบบุหรี่ในบ้านทาํได้อย่างเปิดเผยเพราะคนในครอบครวัยอมรบัได้ และไพรตัน์ อ้นอินทร์ [10] 

พบว่าปจัจยัที่ทาํให้เกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในอาสาสมคัรสาธารณสุขบางคนเริ่มสูบจากจากบุคคลรอบข้างและ

เพื่อน   

2. การได้รบัควนับุหรี่มือสอง  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รบัรู ้ว่าการได้รบัควนับุหรี่จากผู้อื่นเป็นพิษภัย แต่ก็ไม่สามารถดําเนินการได้มาก

เพราะควนับุหรี่ที่ได้รบัมาจากครอบครวัและเพื่อนๆร่วมงาน ทัง้จากที่ทํางาน ที่พกั  ยงัขาดผู้รบัผิดชอบเข้าไป

ดําเนินการดูแล รวมทัง้ผู้ประกอบกิจการหรือนายจ้างยงัให้การสนับสนุนในการสูบบุหรี่โดยนํามาจําหน่ายหรือ

จ่ายแจกแก่คนงานและมีการขายบุหรี่ในแค้มป์พกัด้วย  ดงันัน้จ ึงควรมีมาตรการดําเนินการปกป้องเพราะมี

รายงานการศกึษาที่พบว่าผลกระทบในระยะสัน้ของผู้ได้รบัควนับุหรี่มือสอง จะเกิดความไม่พอใจกลิน่บุหรี่ที่ได้รบั

และกลิ่นที่ติดเสื้อผ้า ทาํให้หายใจลาํบากอึดอดั เคืองตา ไอ และอาการอื่นๆ ผลกระทบในระยะยาว จะทําให้เกิด

โรคได้เช่นเดียวกบัผู้ที่สูบบุหรี่[11] 

3. ความรู้ ทศันคติ เรื่องอนัตรายของบุหรี่และควนับุหรี่มือสอง 

จากการศ ึกษาพบว่า ความรู ้ และทศันคติ ของกลุ่มต ัวอย่างอยู่ในระดบัปานกลาง ไม่สอดคล้องกบั

การศึกษาของ สนอง คลํ้าฉิม [12] วิภารตัน์ สุวรรณไวพฒันะและคณะ [13] ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ดี และ

ทศันคติที่ดี ในเรื่องของอนัตรายของบุหรี่มือสอง ด้วยเหตุน้ีจึงอาจส่งผลให้มีการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะความเชื่อที่

ผิดๆ อาทิ การสูบบุหรี่มวนเองมีอนัตรายน้อยกว่าบุหรี่โรงงาน โดยสอดคล้องกบัการศึกษาของมูลนิธิรณรงค์เพื่อ

การไม่สูบบุหรี่ [11] การสูบบุหรี่ทําให้เกิดการยอมรบัจากกลุ่มผู้ตัดอ้อยได้ การสูบบุหรี่ทําให้มีลกัษณะเป็นผู้นํา 

รู้สกึดี รู้สกึเท่ห์ สงัคมไทยให้การยอมรบัผู้สูบบุหรี่ สอดคล้องกบัการศึกษาวิจยัของ ปรวีณ บ่ายคล้อย [9] ที่ศึกษา

การสูบบุหรี่ของกลุ่มวยัรุ่นที่มีทศันคติว่าการสูบบุหรี่เป็นสทิธิส่วนบุคคลที่สามารถทาํได้ทุกโอกาสและทุกสถานที่  

การส ูบบุหรี ่เป็นที ่ยอมรบัของสมาช ิกในครอบครวั และการส ูบบุหรี ่กระตุ ้นให ้เก ิดความค ิดสร ้างสรรค ์มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการสูบบุหรี่  
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ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 

ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีควรเขา้มามสี่วนร่วมในการคุม้ครองสุขภาพแรงงานยา้ยถิ่นจากการได้รบัควนับุหรีม่อืสอง 

และลดปญัหานกัสบูหน้าใหม่ในแคม้ป์คนงาน  

ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครัง้ต่อไป 

1. การศกึษาวจิยักฎหมายการคุม้ครองสขุภาพแรงงานนอกระบบ 

2. การศกึษาวจิยัการสรา้งรปูแบบการมสีว่นร่วมของชุมชนในการคุม้ครองสขุภาพผูไ้ม่สบูบุหรี ่

3. การศกึษาวจิยัปจัจยัทีม่ผีลต่อการไดร้บัควนับุหรีม่อืสองเช่น การดื่มสรุา การใชส้ารบาํรุงกาํลงั เป็นตน้ 
 

เอกสารอ้างอิง 

1. รฐับาลไทย. ขอ้มลูน่ารู.้ [เขา้ถงึเมื่อ 7 มกราคม 2556], เขา้ถงึไดจ้าก: http://www.thaigov.go.th/th/useful-

information/item/32798-.html  

2. กรองจติ  วาทสีาธกกจิ. พยาบาลกบับุหรี.่ กรุงเทพฯ: เครอืขา่ยพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสบูแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชปูถมัภส์มเดจ็พระศรนีครนิทรา บรมราชชนนี; 2552. 

3. สาํนักควบคุมการบรโิภคยาสูบ. โครงการสาํรวจการบรโิภคยาสูบในผูใ้หญ่ระดบัโลก ปี 2554. กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสขุ; 2555. 

4. ศริวิรรณ พทิยรงัสฤษฏ.์ วจิยัพบ แรงงานยา้ยถิน่รบัจา้งตดัออ้ย สบูบุหรีม่วนเองสงูสุด 40 มวน/วนั [เขา้ถงึเมื่อ 8 

มกราคม 2556], เขา้ถงึไดจ้าก:  http://www.manager.co.th/QOL/ ViewNews.aspx?NewsID=9540000052224  

5. ณรงคศ์กัดิ ์ หนูสอน และคณะ. การสาํรวจความคดิเหน็ผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีเกี่ยวกบัศกัยภาพของผู้รบัผดิชอบใน

การสนับสนุนการดําเนินงานตามมาตรการการบงัคบัใช้กฎหมายเกี่ยวกบัสถานที่ปลอดบุหรี่. กรมควบคุมโรค. 

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ; 2552. 

6. สาํนกังานสถติแิห่งชาต.ิ บทสรุปการสาํรวจพฤตกิรรมการสบูบุหรีแ่ละการดื่มสรุาของประชากร ปี 2550. กระทรวง 

เทคโนโลย ีสารสนเทศ และการสือ่สาร; 2550. 

7. อนุกูล  มะโนทน สมคดิ  จูหว้า และรุ่ง วงว์ฒัน์.การบรโิภคยาสูบและการสูบบุหรี่มอืสองในกลุ่มแรงงานยา้ยถิ่น

ชัว่คราวในบรบิทนโยบายการควบคุมยาสูบไทย: กลุ่มแรงงานย้ายถิ่นชัว่คราว รบัจ้างตดัออ้ย จงัหวดัสุโขทยั. 

ศนูยว์จิยัและจดัการความรูเ้พื่อการควบคุมยาสบู(ศจย.  มหาวทิยาลยัมหดิล. กรุงเทพฯ. 2552. 

8. สทุศัน์  รุ่งเรอืงหริญัญา. บุหรีโ่รงงานกบับุหรีใ่บจาก อนัตรายเท่ากนั. คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิท

รวโิรจน์; 2551. 

9. ปรวณี  บ่ายคลอ้ย. การศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการสบูบุหรีข่องวยัรุ่นในตําบลตลิง่ชนั อําเภอ

บา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั. การศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเอง สม. สาขาสาธารณสุขศาสตร,์ บณัฑติวทิยาลยั

มหามหาวทิยาลยันเรศวร; 2552. 

10. ไพรัตน์  อ้นอินทร์, วิเชียรมีบุญลํ้า และศักดิช์าย วิชสญักุล. การปรับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในอาสาสมัคร

สาธารณสขุ เพศชาย กรณีศกึษาอาํเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก. ศนูยว์จิยัและจดัการความรูเ้พื่อการควบคุม

ยาสบู, 2550; 2(1): 87-98 

11. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่. สถิติสําคญัเกี่ยวกบัการสูบบุหรี่ของคนไทย วิเคราะห์และข้อเสนอแนะแนว

ทางการแก้ไขปญัหา. ใน ขอ้มูลการสาํรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทย พ.ศ. 2549 สํานักงานสถิติ

แห่งชาต.ิ กรุงเทพฯ: มลูนิธริณรงคเ์พื่อการไม่สบูบุหรี.่ 2550. 



 

108 

12. สนอง  คลํ้าฉิม. ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้อนัตรายจากควนับุหรี่มือสองกบัพฤติกรรมสุขภาพของสมาชิก

ครอบครวัทีม่ผีูส้บูบุหรี.่ การคน้ควา้อสิระ สาขาวทิยาการจดัการสงัคมและการจดัการระบบสุขภาพ, มหาวทิยาลยั

ศลิปากร; 2551. 

13. วภิารตัน์ สวุรรณไวพฒันะ น้ําฝน  ไวทยวงศก์ร และ วรุิฬจติรา  อุ่นจางวาง. ความรูแ้ละทศันคตขิองผูส้บูบุหรีใ่น

การป้องกนัการสมัผสัควนับุหรีม่อืสองของสมาชกิในครอบครวั ในชุมชนหนองตะครอง อาํเภอขามทะเลสอ จงัหวดั

นครราชสมีา. รายงานการวจิยั, วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา; 2554. 

14. Deborah E. Barnes, Thaddeus J. Haight, Kala M. Mehta, Michelle C. Carlson, Lewis H. Kuller, and Ira B. 

Tager. Secondhand Smoke, Vascular Disease, and Dementia Incidence: Findings From the Cardiovascular 

Health Cognition Study. American Journal of Epidemiology. Vol. 171, No. 3, January 5, 2010 

15. Amercan Cancer Society. Why is secondhand smoke a problem? Available from:URL http://www.cancer.org 

/Cancer/CancerCauses Tobacco Cancer/secondhand-moke. Accessed January 20, 2011. 

16. World  Health Organization. Profile of Smoke-free Environments in South-East Asia Region. WHO-

SEARO; 2007. 

17. Paolo Boffetta. Smokeless tobacco ups oral cancer risk 80 percent. Available 

from:URLhttp://www.reuters.com/article/scienceNews/id UKL0125176020080701?sp=true (2008). Accessed 

August 3, 2009. 

18. Krejcie. R.V. and Morgan. D.V. “Determining Sample Size for Research Activities” Educational and 

Psychological Measurement, 1970 p. 608. 

 



 

109 

การประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพอนามยัจากการได้รบัสารบอแรกซ์ท่ีปนเป้ือนใน

ลกูช้ินและผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสตัว ์จากตลาดสดในกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

Human Health Risk Assessment of Borax in Meatballs and Meat Products in 

Fresh Food Markets in the Greater Bangkok Area 

 

อรณุธติา สุจรติจติร0

1
  วมิตุ ิประเสรฐิพนัธุ์

1
 อุษณยี ์อุยะเสถยีร

1
  เบญจภรณ์ ประภกัดี

1
 และ วนิยั นุตมากุล

1
 

Aroonthita Sujaritjit
1
,
 
Vimut Prasertpunt

1
, Usanee Uyasatian

1
, Benjaphorn Prapagdee

1
 and Winai 

Nutmagul
1
 

 

บทคดัย่อ 
 

การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิความเสีย่ง พรอ้มเสนอแนวทางการจดัทําแผนการจดัการความเสีย่ง 

ต่อสุขภาพอนามยัจากการได้รบัสารบอแรกซ์ที่ปนเป้ือนในลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์จากเน้ือสตัว์จากตลาดสดในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดําเนินการศกึษาโดย (1) เกบ็ตวัอย่างลูกชิน้และผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัวเ์พื่อตรวจวดั

ความเขม้ขน้ของสารบอแรกซ ์จาํนวน 114 ตวัอย่าง จากตลาดสดคลองเตย พรานนก ศาลายา และมหาชยั ดว้ยวธิกีาร

เปรยีบเทยีบความเขม้ของส ี (Colorimetric method) (2) การสาํรวจความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคจาก

ตลาดสดทัง้สีต่ลาดๆ ละ 100 คน โดยแบบสอบถาม (3) การสมัภาษณ์เชงิลกึผูค้า้จากตลาดสดทัง้สี ่ตลาดละ 5 คน  

และ (4) การสาํรวจความถี่ในการบรโิภคลูกชิน้และผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัว์ ของนักเรยีนทีร่บัประทานอาหารในโรง

อาหารของโรงเรยีนเซนต์คาเบรยีลและโรงเรยีนสนัตริาษฎรว์ทิยาลยั กรุงเทพมหานคร รวมถึงผูบ้รโิภคที่รบัประทาน

อาหารจากโรงอาหารของมหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา และศนูยอ์าหารของเทสโกโ้ลตสั ศาลายา แห่งละ 30 คน โดยใช้

แบบสมัภาษณ์การบรโิภค โดยนําผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ของบอแรกซ ์และขอ้มูลการบรโิภคลูกชิน้และผลติภณัฑ์

จากเน้ือสตัวท์ีไ่ดม้าคาํนวณหาความเสีย่งต่อสขุภาพอนามยัของผูบ้รโิภค 

ผลจากการศึกษาครัง้น้ี ไม่พบว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามยัของผู้บริโภค แต่ไม่อาจสามารถสรุปได้ว่า

ผู้บริโภคปราศจากความเสี่ยง เพราะผู้บริโภคยังมีโอกาสได้รบัสารบอแรกซ์จากแหล่งอื่นๆได้อีก ดงันัน้การสร้าง

แผนการจดัการความเสีย่งที่มปีระสทิธภิาพจงึจําเป็นต้องมุ่งเน้นที่ (1) การควบคุมการใช้บอแรกซ์ในอาหารในทุก

ช่องทาง (2) การใหข้อ้มลูผลการเฝ้าระวงัและตรวจวเิคราะหข์องหน่วยงานของรฐั และการใหค้วามรูเ้รื่องพษิภยัของสาร

บอแรกซ ์แก่ผูจ้ําหน่ายอาหารและผูบ้รโิภค ผ่านสื่อและช่องทางทีห่ลากหลาย อย่างสมํ่าเสมอ และ (3) ส่งเสรมิการมี

สว่นร่วมจากทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของภาครฐั เอกชน และประชาชน เพื่อบรูณาการแผนการจดัการความเสีย่งทัว่ทัง้

ห่วงโซ่อาหาร 
 

คาํสาํคญั:  การประเมนิความเสีย่ง  สขุภาพอนามยั  บอแรกซ ์ ลกูชิน้  ผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัว ์
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Abstract  

The purposes of this study were to assess consumer’s health risk of borax contamination in meatballs  

and meat products in fresh food markets in the Greater Bangkok area and propose directions for risk 

management plan. The results of this research were obtained from (1) the analysis of borax in 114 samples  

of meatballs and meat products from Khlong Toey, Phran Nok, Salaya and Mahachai markets by using  

the colorimetric method; (2) surveys of 100 consumers per market by using questionnaire; (3) in-depth 

interviews with five traders per market; and 4) the food frequency survey of 30 consumers from each canteen 

at Saint Gabriel's College, Santirat Witthayalai School, Mahidol University and the food court of Tesco Lotus, 

Salaya. Results of those four steps above were then used to calculate non-cancer health risks of the 

consumers. 

Although it was found that there was no significant non-cancer risk for consumers, it could not be 

inferred that consumers are risk free. This is because they could be exposed to borax from other sources as 

well. This research suggests that effective risk management plans must focus on: (1) controlling of the use of 

borax in foods by monitoring on all borax distribution channels; (2) providing information on results of food 

analysis and transferring of knowledge on borax toxicity to traders and consumers through various media; 

and 3) promoting coordination and participation of responsible government and private agencies as well as 

communities to establish an integrated risk management plan throughout the food chain. 
 

Keywords: Risk Assessment, Human Health, Borax, Meatballs, Meat Products 
 

บทนํา 

บอแรกซจ์ดัเป็นสารพษิประเภทไม่ก่อใหเ้กดิมะเรง็ [1] ซึง่หา้มใชใ้นอาหารและถูกควบคุมโดยประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ฉบบัที ่151 พ.ศ. 2536 [2], ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที ่41 พ.ศ. 2531 เรื่องระบุชื่อวตัถุมพีษิ

ธรรมดาตามพระราชบญัญตัวิตัถุมพีษิ พ.ศ. 2510 [3], ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บญัชรีายชื่อวตัถุอนัตราย  

พ.ศ. 2538 [4] และประกาศคณะกรรมการว่าดว้ยฉลากฉบบัที ่8 พ.ศ. 2544 [5] อย่างไรกต็าม ยงัคงตรวจพบสารบอ

แรกซ์อยู่เสมอในอาหารแปรรูปโดยเฉพาะผลติภณัฑ์จากเน้ือสตัว์ ซึ่งไม่ค่อยมกีารวเิคราะห์เชงิปรมิาณเพื่อหาระดบั

ความเสีย่งของผูบ้รโิภค [6-14] ดงัแสดงในตารางที ่1 และ 2 
 

ตารางท่ี 1  แสดงจาํนวนตวัอย่างอาหารทีป่นเป้ือนสารบอแรกซใ์นระหว่างปี 2543-2545 เมื่อทดสอบดว้ยชุด Test Kits 

โดยหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสขุ [6-8] 

 

 

 

 

 

Results 2000 2001 2002 

Total of samples 914 391 2,898 

Positive samples 37 4 77 

Percent of positive samples 4.05 1.02 2.66 
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ตารางท่ี 2  แสดงจาํนวนตวัอย่างอาหารทีป่นเป้ือนสารบอแรกซใ์นระหว่างปี 2550-2553 เมื่อทดสอบดว้ยชุด Test Kits 

โดยหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที ่กองสขุาภบิาลอาหาร สาํนกัอนามยั กรุงเทพมหานคร [10-14] 

 

 

 

 

 
 

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยงัไม่ปลอดภัย แม้จะมีการตรวจติดตามจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

ทัง้กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข และการตรวจตดิตามใชชุ้ด Test Kits ซึง่บอกไดเ้พยีงว่าผลเป็นบวก

หากมกีารปนเป้ือน แต่ยงัไม่สามารถบอกถงึระดบัของการปนเป้ือนและระดบัของความเสีย่งต่อสุขภาพอนามยัไดอ้ย่าง

ชดัเจน 

ในการศกึษาครัง้น้ี ตลาดคลองเตยและพรานนก ถูกเลอืกเป็นตวัแทนของตลาดสดในกรุงเทพมหานคร ซึง่ตัง้อยู่ 

ฝ ัง่พระนครและธนบุรตีามลาํดบั ในขณะทีต่ลาดศาลายาและมหาชยั ถูกเลอืกเป็นตวัแทนของตลาดสดในเขตปรมิณฑล 

ตลาดเหล่าน้ีเป็นตลาดสดขนาดใหญ่ทีม่ผีูบ้รโิภคซือ้อาหารสดเป็นจํานวนมากในแต่ละวนั นอกจากน้ี ยงัมโีรงงานผลติ

ลูกชิ้นและผลติภณัฑ์จากเน้ือสตัวจ์ํานวนมาก ตัง้อยู่ในจงัหวดันครปฐมและสมุทรสาคร ซึ่งง่ายต่อการกระจายสนิค้า

ใหก้บัตลาดต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดงันัน้ ตลาดทัง้สีแ่ห่งน้ีจงึไดถู้กเลอืกเพื่อทําการประเมนิความ

เสี่ยงต่อสุขภาพอนามยัจากการได้รบัสารบอแรกซ์ที่ปนเป้ือนในลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์จากเน้ือสตัว์ พร้อมทัง้เสนอ

แนวทางในการจดัทาํแผนการจดัการความเสีย่งดว้ย 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

การประเมนิความเสีย่งต่อสุขภาพอนามยัจากการได้รบัสารบอแรกซ์ที่ปนเป้ือนในลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์จาก

เน้ือสตัวน์ัน้ เป็นการประเมนิตามแนวทางของ WHO [15] โดยการหาค่า Hazard Quotients (HQs) ดว้ยสมการ HQs 

= ADD / RfD เมื่อ ADD (Average Daily Dose) (mg/kg-day) = (C x IR x EF x ED) / (BW x AT) และ Reference 

Dose (RfD) ถูกกาํหนดไวท้ี ่0.2 mg boron/kg-day [16] ซึง่จะถอืว่าผูบ้รโิภคมคีวามเสีย่ง เมื่อ HQs มคี่ามากกว่า 1 

วธิกีารศกึษาประกอบดว้ยขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

1) การสุ่มตวัอย่าง และการวิเคราะหห์าสารบอแรกซ ์

ทาํการสุม่ตวัอย่างลกูชิน้และผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัวท์ัง้ทีม่แีละไม่มยีีห่อ้ทีม่ขีายจากทุกแผงทัง้สีต่ลาด จํานวน 2 

ครัง้ ห่างกนัครัง้ละ 1 สปัดาห ์และวเิคราะหห์าสารบอแรกซ ์3 ซํ้า ดว้ย colorimetric method ตามคู่มอื มอก. ฉบบัที ่

579-2528 ของสาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.) [17] โดยมอุีปกรณ์และสารเคมทีีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์

ไดแ้ก่ 

- porcelain crucible 

- volumetric flask ขนาด 25 and 100 ml 

- water bath 

- muffle furnace  

- UV/VIS Spectrophotometer (wavelength 540 nm) 

- เครื่องชัง่สาร ทศนิยม 4 ตําแหน่ง 

- Na2CO3 1 % w/v 

- HCl (1+4) 

Results 2007 2008 2009 2010 

Total of samples 17,905 16,446 17,790 16,816 

Positive samples 143 107 83 55 

Percent of positive samples 0.80 0.65 0.47 0.33 
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- H2C2O4 10 % w/v in acetone 

- C21H20O6 0.025 % w/v in 95% ethanol 

- H3BO3 

ค่าทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหห์าสารบอแรกซใ์นตวัอย่างอาหาร จะถูกนําไปคาํนวณเป็นค่าของโบรอน เพื่อแทนค่าใน 

สตูรการหาความเสีย่ง C = Concentration of boron in foods (mg/kg)  

2) การเกบ็ข้อมูลจากผูบ้ริโภค 

สมัภาษณ์ผู้บรโิภคทัง้สีต่ลาดเพื่อสํารวจความรู ้ทศันคติ และพฤติกรรมของผูบ้รโิภคจากตลาดสดทัง้สีต่ลาด  

ดว้ยแบบสอบถาม ขนาดของตวัอย่างถูกคาํนวณโดยสตูรของยามาเน่ [18] ซึง่จากการสาํรวจพบว่ามผีูบ้รโิภคประมาณ

ตลาดละ 2,000 คนต่อวนั ไดข้นาดของตวัอย่างทัง้หมด n = 8,000 / {1 + (8,000 x 0.052)} = 381 คน ดงันัน้จงึสุ่ม

ตวัอย่างเพื่อเกบ็แบบสอบถามตลาดละ 100 คน 

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ จะทาํใหท้ราบค่าตวัแปรในการประเมนิความเสีย่งดงัน้ี 

- IR = Intake Rate (kg/day) พบว่ามคี่าใกลเ้คยีงกบัขอ้กําหนดปรมิาณสารอาหารอา้งองิทีค่วรไดร้บัประจําวนั

สาํหรบัคนไทย โดยสาํนักโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข จงึใชค้่าของสํานักโภชนาการในการคํานวณ

ความเสีย่ง [19]  

- EF = Exposure Frequency (day/yr) ในทีน้ี่ถอืว่าความถีใ่นการบรโิภคลูกชิน้และผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัวม์คี่า

น้อยทีส่ดุคอื 1 วนัต่อปี และมค่ีามากทีส่ดุคอื 365 วนัต่อปี 

- ED = Exposure Duration (yr) แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) วยัเดก็ (Childhood : 6-12 years old) (2) วยัรุ่น 

(Teenage : 13-18 years old) (3) วยัหนุ่มสาว (Adolescence : 19-25 years old) (4) วยัผูใ้หญ่ (Adult : 26-60 years 

old) และ (5) ผูส้งูวยั (Elderly : 60-70 years old) 

- BW = Body Weight (kg) พบว่ามคี่าใกลเ้คยีงกบัน้ําหนักมาตรฐานของคนไทย โดยสาํนักโภชนาการ กรม

อนามยั กระทรวงสาธารณสขุ จงึใชค่้าของสาํนกัโภชนาการในการคาํนวณความเสีย่ง [20] 

3) การสมัภาษณ์เชิงลึกผูค้้า 

สมัภาษณ์เชงิลกึผู้คา้ลูกชิน้และผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัว์จากทัง้สีต่ลาด ตลาดละ 5 คน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชงิลกึ

เกี่ยวกบัพฤติกรรมของผู้ค้า แหล่งที่มาของลูกชิ้นและผลติภัณฑ์จากเน้ือสตัว์ที่นํามาจําหน่าย รวมถึงลกัษณะการ

จาํหน่ายลกูชิน้และผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัว ์ 

4) การสงัเกตและพดูคยุกบัผูค้้าของชาํทัง้ส่ีตลาด 

สงัเกตและพดูคุยกบัผูค้า้ของชาํทัง้สีต่ลาด เพื่อทราบขอ้มลูปรมิาณสารบอแรกซ ์(ผงกรอบ) หรอืสารอื่นทีใ่ชแ้ทน

สารบอแรกซ ์ทีใ่สใ่นเน้ือสตัว ์1 กโิลกรมั  

5) การสาํรวจความถ่ีในการบริโภค  

เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูท้ีร่บัประทานอาหารนอกบา้น โดยใช ้food frequency questionnaire เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล

ความถีแ่ละปรมิาณการบรโิภค โดยเกบ็ขอ้มลูจากผูบ้รโิภค 4 แห่ง แห่งละ 30 คน ดว้ยการสุม่ตวัอย่างแบบบงัเอญิ [21] 

ดงัต่อไปน้ี 

1.5.1) นักเรยีนจากโรงเรยีนสนัตริาษฎรว์ทิยาลยั ถูกเลอืกเป็นตวัแทนของผูบ้รโิภควยัเรยีน (6 - 12 ปี) และ

วยัรุ่น (13 - 18 ปี) ซึง่รบัประทานลกูชิน้และผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัวท์ีม่รีาคาค่อนขา้งถูก 

1.5.2) นักเรยีนจากโรงเรยีนเซนต์คาเบรยีล ถูกเลอืกเป็นตวัแทนของผูบ้รโิภควยัเรยีน (6 - 12 ปี) และวยัรุ่น 

(13 - 18 ปี) ซึง่รบัประทานลกูชิน้และผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัวท์ีม่รีาคาค่อนขา้งแพง 

1.5.3) ผูบ้รโิภคจากโรงอาหารกลางของมหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา ถูกเลอืกเป็นตวัแทนของผูบ้รโิภควยัรุ่น 

(19 - 25 ปี) วยัผูใ้หญ่ (26 - 60 ปี) และวยัสงูอายุ (60 - 70 ปี) 
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1.5.4) ผูบ้รโิภคจากศนูยอ์าหารของเทสโก ้โลตสั ศาลายา ถูกเลอืกเป็นตวัแทนของผูบ้รโิภควยัรุ่น (19 - 25 ปี) 

วยัผูใ้หญ่ (26 - 60 ปี) และวยัสงูอายุ (60 - 70 ปี) 

6) การคาํนวณความเส่ียง (HQs) 

คํานวณค่าความเสีย่งดว้ยสมการ HQs = ADD / RfD เมื่อ ADD (mg/kg-day) = (C x IR x EF x ED) / (BW x 

AT) และ RfD = 0.2 mg boron/kg-day โดยการคํานวณความเสีย่ง (HQs) ใช้ลกัษณะของสถานการณ์จําลอง 

(scenarios) เพื่อให้ครอบคลุมปจัจยัทัง้หมดที่มผีลต่อการประเมินความเสีย่ง เน่ืองจากการประเมนิความเสีย่งต่อ

สุขภาพของผู้บริโภคนัน้ เป็นการประเมินตามลกัษณะที่แตกต่างกนัของผู้บริโภค เช่น อายุ น้ําหนักของร่างกาย 

ระยะเวลาการเปิดรบั และความถี่ในการรบัสารบอแรกซ ์พฤติกรรมการรบัประทานอาหาร รวมถงึระดบัความเขม้ขน้

ของสารบอแรกซใ์นลูกชิ้นและผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัว์ทีผู่้บรโิภคแต่ละคนรบัประทาน โดยได้แบ่งเป็น 4 scenarios 

ดงัต่อไปน้ี  

- Scenario 1 การบรโิภคลกูชิน้และผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัวต์ามขอ้กําหนดปรมิาณสารอาหารอา้งองิทีค่วรไดร้บั

ประจาํวนัสาํหรบัคนไทย [19] โดยมสีารบอแรกซป์นเป้ือนทีค่วามเขม้ขน้สงูสดุ  

- Scenario 2 การบรโิภคลูกชิน้และผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัวส์ามเท่าของขอ้กําหนดปรมิาณสารอาหารอา้งองิที่

ควรไดร้บัประจาํวนัสาํหรบัคนไทย [19] โดยมสีารบอแรกซป์นเป้ือนทีค่วามเขม้ขน้สงูสดุ 

- Scenario 3 การบรโิภคลกูชิน้และผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัวต์ามขอ้กําหนดปรมิาณสารอาหารอา้งองิทีค่วรไดร้บั

ประจาํวนัสาํหรบัคนไทย [19] โดยมสีารบอแรกซป์นเป้ือนทีค่วามเขม้ขน้ตํ่าสดุ 

- Scenario 4 การบรโิภคลูกชิน้และผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัวส์ามเท่าของขอ้กําหนดปรมิาณสารอาหารอา้งองิที่

ควรไดร้บัประจาํวนัสาํหรบัคนไทย [19] โดยมสีารบอแรกซป์นเป้ือนทีค่วามเขม้ขน้ตํ่าสดุ 
 

ผลการศึกษา 
 

ค่าความเข้มข้นของสารบอแรกซ์ที่ตรวจวัดได้จากทัง้ 4 ตลาด พบว่ามีสารบอแรกซ์ปนเป้ือนอยู่ระหว่าง  

1.87 – 10.36 µg/g โดยพบมากทีส่ดุในทอดมนัปลาดบิทีไ่ม่มยีีห่อ้จากตลาดศาลายา และพบน้อยทีสุ่ดในลูกชิน้หมูทีม่ ี

ยีห่อ้จากตลาดคลองเตย นอกจากน้ียงัพบว่าลกูชิน้และผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัวท์ีไ่ม่มยีีห่อ้ มสีารบอแรกซม์ากกว่าลูกชิน้ 

และผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัวท์ีม่ยีีห่อ้ แสดงดงัแผนภูมทิี ่1 และ 2  

 

 
 

แผนภมิูท่ี 1  แสดงค่าเฉลีย่ความเขม้ขน้สารบอแรกซ ์(µg/g) ในลกูชิน้และผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัวท์ัง้สีต่ลาดทีม่ยีีห่อ้ 
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แผนภมิูท่ี 2  แสดงค่าเฉลีย่ความเขม้ขน้สารบอแรกซ ์(µg/g) ในลกูชิน้และผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัวท์ัง้สีต่ลาดทีไ่ม่มยีีห่อ้ 
 

ผลจากการสงัเกตุและพดูคุยกบัผูค้า้ในรา้นขายของชาํ ทาํใหท้ราบว่าในปจัจุบนัมเีจา้หน้าทีข่องรฐัตรวจจบัผูข้าย 

บอแรกซต์ามรา้นขายของชําทัว่ไป ผูค้า้จงึจําหน่ายสารเคมทีีม่คีุณสมบตัทิําใหอ้าหารกรุบกรอบเช่นเดยีวกบับอแรกซ ์ 

ชื่อว่าสารโซเดยีมไพโรฟอสเฟส หรอืเตตราโซเดยีมไพโรฟอสเฟสเดคาไฮเดรต บรรจุอยู่ในซองพลาสตกิใสขนาดเลก็  

หนัก 15 กรมั และขอ้แนะนําในการใชค้อืผสม 1-2 กรมั ต่อน้ําหนักอาหาร 1 กโิลกรมั แต่จากการบอกเล่าของผูค้า้ใน

รา้นขายของชาํ ทาํใหท้ราบว่าในทางปฏบิตั ิหากผูผ้ลติอาหารจะใส่บอแรกซ ์หรอืโซเดยีมไพโรฟอสเฟต กอ็าจผสมใน

ปรมิาณ 1 ซอง หรอื 15 กรมั ต่ออาหาร 1 กโิลกรมั ไดเ้ช่นกนั  

เมื่อนําเอาค่าความเขม้ขน้ของสารบอแรกซท์ีป่นเป้ือนในลูกชิน้ และผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัวจ์ากทัง้ 4 ตลาดมา

คาํนวณหาความเสีย่งต่อสขุภาพ พบว่ามคี่า HQs น้อยกว่า 1 ในทุก scenario ดงัแสดงในตารางที ่3  
 

 

ตารางท่ี 3  ค่า Hazard Quotients (HQs) ของทัง้ 4 Scenarios  
 

Scenarios 
Hazard Quotients (HQs) 

Male Female 

1 3.20x10-5 - 3.34x10-2 3.34x10-5 - 3.28x10-2 

2 9.61x10-5 - 1.00x10-1 1.00x10-4 - 9.84x10-2 

3 5.78x10-6 - 6.03x10-3 6.02x10-6 - 5.92x10-3 

4 1.73x10-5 - 1.81x10-2 1.80x10-5 - 1.78x10-2 
 

ผูว้จิยัไดท้ดสอบโดยการคํานวณกลบัเพื่อหาว่า ความเขม้ขน้ของสารบอแรกซท์ีป่นเป้ือนเท่าไรจงึจะทําใหเ้กดิ

ความเสีย่งต่อสขุภาพอนามยั นัน่คอืค่า ADD เท่ากบั RfD = 0.2 mg boron/kg-day โดยใชส้มการ C = (ADD x BW x 

AT) / (IR x EF x ED) 

โดยคํานวณสําหรับกลุ่มเด็กผู้ชายอายุ 13 ปี และเด็กผู้หญิงอายุ 6 ปี ที่มีค่า HQ จากการคํานวณสูงสุด 

เน่ืองจากเป็นช่วงอายุทีอ่ยู่ในวยักําลงัเจรญิเตบิโต และมคี่าปรมิาณสารอาหารอา้งองิที่ควรไดร้บัประจําวนัสาํหรบัคน

ไทย โดยสาํนกัโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ สงูกว่าช่วงอายุอื่นๆ จากการคาํนวณพบว่า  
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1) เดก็ผูช้าย อายุ 13 ปี 

ค่าของ C ทีจ่ะทําใหเ้กดิความเสีย่งต่อสุขภาพอนามยัคอื 35.11 mg boron/kg หรอื 309.67 mg borax/kg  

หรอื 0.31 g borax/kg นัน่คอืจะตอ้งมกีารปนเป้ือนของบอแรกซต์ัง้แต่ 0.31 กรมั ในผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัว ์1 กโิลกรมั 

2) เดก็ผูห้ญิง อายุ 6 ปี 

ค่าของ C ทีจ่ะทําใหเ้กดิความเสีย่งต่อสุขภาพอนามยัคอื 35.78 mg boron/kg หรอื 315.55 mg borax/kg  

หรอื 0.32 g borax/kg นัน่คอืจะตอ้งมกีารปนเป้ือนของบอแรกซต์ัง้แต่ 0.32 กรมั ในผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัว ์1 กโิลกรมั 

เมื่อคํานึงถงึกรณีทีค่่าความเขม้ขน้ของบอแรกซส์งูสุดทีพ่บในการศกึษาน้ี คอื 10.36 mg/kg ภายใต้ scenario 

ที่มีการบรโิภคมากเกินกว่าปกติ ผู้วจิยัจึงคํานวณกลบัเพื่อหาปริมาณการบริโภคที่ทําให้เกดิความเสีย่งต่อสุขภาพ

อนามยัสาํหรบักลุ่มผูบ้รโิภคทีม่คี่า HQs สูงที่สุด ไดแ้ก่ เดก็ผูช้ายอายุ 13 ปี และเดก็ผูห้ญงิอายุ 6 ปี โดยใช้สมการ  

IR = (ADD x BW x AT) / (C x EF x ED) เมื่อ ADD = 0.2 mg/kg-day พบว่า  

1) เดก็ผูช้าย อายุ 13 ปี 

ค่าของ IR ทีจ่ะทาํใหเ้กดิความเสีย่งต่อสขุภาพอนามยัคอื 5.38 kg/day นัน่คอืจะตอ้งมกีารบรโิภคผลติภณัฑจ์าก

เน้ือสตัวต์ัง้แต่ 5.38 กโิลกรมัขึน้ไป 

2) เดก็ผูห้ญิง อายุ 6 ปี 

ค่าของ IR ทีจ่ะทาํใหเ้กดิความเสีย่งต่อสขุภาพอนามยัคอื 2.74 kg/day นัน่คอืจะตอ้งมกีารบรโิภคผลติภณัฑจ์าก

เน้ือสตัวต์ัง้แต่ 2.74 กโิลกรมัขึน้ไป 

ค่า C และ IR ทีท่าํใหเ้กดิความเสีย่งทีไ่ดจ้ากการคาํนวณขา้งตน้ แสดงไดด้งัตารางที ่4  

 

ตารางท่ี 4  แสดงค่า C และ IR ทีท่าํใหเ้กดิความเสีย่งทีไ่ดจ้ากการคาํนวณกลบั 
 

ค่าท่ีทาํให้เกิดความเส่ียง เดก็ผูช้ายอายุ 13 ปี เดก็ผูห้ญิง อายุ 6 ปี 

) ค่า C ที่ทําให้ HQs = 1 เมื่อรบัประทานเน้ือสตัวต์ามปรมิาณ

สารอาหารอา้งองิทีค่วรไดร้บัประจาํวนัสาํหรบัคนไทย  
0.31 g of borax/kg 0.32 g of borax/kg 

 ค่า IR ทีท่ําให ้HQs = 1 เมื่อรบัประทานเน้ือสตัวท์ีป่นเป้ือนสาร

บอแรกซ ์10.36 mg/kg หรอื 1.17 mg boron/kg ซึง่เป็นค่าทีไ่ด้

จากการตรวจวดัในการศกึษาน้ี 

5.38 kg/day 2.74 kg/day 

 

หากมกีารใสส่ารบอแรกซ ์2 กรมั (เท่ากบัโบรอน 226.76 มลิลกิรมั) ลงไปในผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัว ์1 กโิลกรมั 

ตามขอ้มลูทีไ่ดจ้ากคาํบอกเล่าของผูค้า้รา้นขายของชาํ จะไดค้่า HQs ดงัน้ี 

1) เดก็ผูช้าย อายุ 13 ปี 

คํานวณโดย ADD = (226.76 mg boron/kg x 0.18 kg/day x 365 day/yr x 13 yrs) / (31.6 ถงึ 51.6 kg x 

4,745 days) = 1.29 ถงึ 0.79 mg boron/kg-day (11.38 ถงึ 6.97 mg borax/kg-day) 

HQs = (1.29 ถงึ 0.79 mg boron/kg-day) / 0.2 mg boron/kg-day = 6.46 ถงึ 3.96 

2) เดก็ผูห้ญิง อายุ 6 ปี 

คํานวณโดย ADD = (226.76 mg boron/kg x 0.09 kg/day x 365 day/yr x 6 yrs) / (16.1 ถงึ 24.7 kg x 

2,190 days) = 1.27 ถงึ 0.83 mg boron/kg-day (11.20 ถงึ 7.32 mg borax/kg-day) 

HQs = (1.27 ถงึ 0.83mg boron/kg-day) / 0.2 mg boron/kg-day = 6.33 ถงึ 4.13 
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ผลจากการคํานวณทําให้เหน็ได้ว่า การใส่สารบอแรกซ์เพยีง 2 กรมัต่อผลติภณัฑ์เน้ือสตัว์ 1 กก. ทําให้เกิด

ความเสีย่งต่อสขุภาพอนามยั 3.96 ถงึ 6.46 เท่า 

หากมกีารใสส่ารบอแรกซท์ัง้ซอง ซึง่หนัก 15 กรมั (เท่ากบัโบรอน 1,700.72 มลิลกิรมั) ลงไปในผลติภณัฑจ์าก

เน้ือสตัว ์1 กโิลกรมั จะไดค้่า HQs ดงัน้ี 

1) เดก็ผูช้าย อายุ 13 ปี 

คํานวณโดย ADD = (1,700.72 mg boron/kg x 0.18 kg/day x 365 day/yr x 13 yrs) / (31.6 ถงึ 51.6 kg x 

4,745 days) = 9.69 ถงึ 5.93 mg boron/kg-day (85.46 ถงึ 52.30mg borax/kg-day) 

HQs = (9.69 ถงึ 5.93 mg boron/kg-day) / 0.2 mg boron/kg-day = 48.44 ถงึ 29.66 

2) เดก็ผูห้ญิง อายุ 6 ปี 

คํานวณโดย ADD = (1,700.72 mg boron/kg x 0.09 kg/day x 365 day/yr x 6 yrs) / (16.1 ถงึ 24.7 kg x 

2,190 days) = 9.51 ถงึ 6.20 mg boron/kg-day (83.88 ถงึ 54.68 mg borax/kg-day) 

HQs = (9.51 ถงึ 6.20 mg boron/kg-day) / 0.2 mg boron/kg-day = 47.54 ถงึ 30.99 

จากการคํานวณเหน็ได้ว่าหากมกีารใส่สารบอแรกซ์ทัง้ซอง ซึง่หนัก 15 กรมั ผู้บรโิภคจะมคีวามเสีย่งสงูมาก 

ตัง้แต่ 30.99 ถงึ 48.44 เท่า 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

วิจารณ์ผล 

บอแรกซเ์ป็นสารพษิซึง่หา้มใชใ้นอาหารแต่ยงัคงพบปนเป้ือนในอาหารหลายประเภท เน่ืองจากการศกึษาครัง้น้ี

เป็นการตรวจวดัในเชงิปรมิาณ ไดค่้าของการปนเป้ือนชดัเจน จงึทาํใหพ้บว่าระดบัของการปนเป้ือนจะขึน้อยู่กบัลกัษณะ 

ของกจิการด้วยส่วนหน่ึง กล่าวคอื ความเขม้ขน้สารบอแรกซใ์นลูกชิ้นและผลติภณัฑ์จากเน้ือสตัวท์ี่ผลติจากโรงงาน  

มีค่าโดยเฉลี่ยตํ่ากว่าค่าความเข้มข้นในผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตรายย่อยผสมเองในตลาดสด ทําให้เห็นได้ว่าผู้บริโภค

ผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัวท์ีผ่ลติขึน้ในตลาดสดอาจมคีวามเสีย่งต่อสขุภาพอนามยัได ้หากผูผ้ลติผสมบอแรกซใ์นอาหารใน

ปรมิาณทีส่งูมาก โดยเฉพาะผูบ้รโิภคกลุ่มสตรมีคีรรภ ์เดก็เลก็ นกัเรยีน ผูป้ว่ย และผูส้งูอายุ ซึง่จากการคํานวณขา้งต้น

เหน็ไดว้่า หากมกีารใส่สารบอแรกซ ์2 กรมัลงไปในผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัว ์1 กโิลกรมั ตามขอ้มูลทีไ่ดจ้ากคําบอกเล่า

ของผูค้า้รา้นขายของชาํ จะทาํใหเ้ดก็ผูช้าย อายุ 13 ปี รบัสารบอแรกซส์งูถงึ 11.38 มลิลกิรมั และเดก็ผูห้ญงิ อายุ 6 ปี 

รบัสารบอแรกซส์งูถงึ 11.20 มลิลกิรมั เกดิความเสีย่ง 6.46 และ 6.33 เท่า ตามลําดบั ในขณะทีห่ากใส่สารบอแรกซล์ง

ไปทัง้ซอง (15 กรมั) จะทาํใหเ้ดก็ผูช้าย อายุ 13 ปี รบัสารบอแรกซส์งูถงึ 85.46 มลิลกิรมั และเดก็ผูห้ญงิ อายุ 6 ปี รบั

สารบอแรกซส์งูถงึ 83.88 มลิลกิรมั เกดิความเสีย่ง 48.44 และ 47.54 เท่า ตามลาํดบั 

การตรวจวดัในเชงิปรมิาณของการศกึษาครัง้น้ี อํานวยผลใหก้ารประเมนิความเสีย่งจากสารบอแรกซ์มคีวาม

ละเอยีดสงู ผลทีไ่ดส้ามารถนําไปใชใ้นการสนบัสนุนการดําเนินงานของภาครฐัในการเฝ้าระวงัความเป็นพษิของอาหาร 

และวางแผนการจดัการความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ซึง่แนวทางการศกึษาในครัง้น้ีสามารถนําไปประยุกตใ์ช้

เพื่อการประเมนิความเสีย่งในพื้นที่อื่นๆ ได้นอกเหนือจากกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึ่งจะทําให้การเฝ้าระวงั

สารพษิในอาหารครอบคลุมในหลายๆพืน้ที ่
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สรปุผลและเสนอแนะ 

ปจัจุบนัแมจ้ะมกีารควบคุมสารบอแรกซด์ว้ยกฎหมายต่างๆ แต่ยงัคงพบการปนเป้ือนอยู่ จงึต้องดําเนินการเฝ้า

ระวงัอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ จากความสาํคญัดงักล่าว ทาํใหต้อ้งเขม้งวดในการบงัคบัใชก้ฏหมายเพื่อประสทิธภิาพของ

การดาํเนินการ และควรมกีารจดัตัง้ศูนยก์ารตรวจวดับอแรกซเ์ชงิปรมิาณในทุกภูมภิาค และควรจดัทําแผนการจดัการ

ความเสีย่งอย่างมสีว่นร่วมจากทุกภาคสว่น เพื่อความปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคในระยะยาว 
 

แผนการจดัการความเส่ียง 
 

แม้ในปจัจุบนัจะมกีารควบคุมสารบอแรกซใ์นเรื่องการนําเขา้ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง บญัชี

รายชื่อวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2538 [4], การควบคุมการตดิฉลาก ตามประกาศคณะกรรมการว่าดว้ยฉลากฉบบัที ่8 พ.ศ. 

2544 [5] และการควบคุมการใช ้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที ่151 พ.ศ.2536 [2] และประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม ฉบบัที่ 41 พ.ศ. 2531 เรื่องระบุชื่อวตัถุมพีษิธรรมดาตามพระราชบญัญตัิวตัถุมพีษิ พ.ศ. 2510 [3] แต่

ในทางปฏบิตัิ ผู้ผลติอาหารยงัสามารถเขา้ถึงบอแรกซ์ และนํามาเป็นส่วนผสมในการผลติอาหารประเภทต่างๆ อยู่ 

ในขณะทีก่าํลงัเจา้หน้าทีข่องรฐัไม่เพยีงพอต่อการกาํกบัดแูลความปลอดภยัใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 

ในการสร้างแผนการจดัการความความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามยัจากบอแรกซ์ที่มีประสทิธิภาพนัน้ จึงควรต้อง

พจิารณาถงึ 

1. การส่งเสรมิ ประสานงาน และการมสี่วนร่วมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้ภาครฐั เอกชน และประชา

สงัคม เพื่อบรูณาการขอ้มลูและแผนการจดัการความเสีย่งตลอดห่วงโซ่อาหาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคการศกึษา ควรมี

ส่วนสนับสนุนขอ้มูล ความรูต่้างๆ ทัง้เชงิเทคนิคและเชงิวชิาการ รวมถงึการใหร่้วมมอืในดา้นการพฒันาศกัยภาพเจ้า

พนกังานภาครฐั 

2. การร่วมสํารวจ ตรวจสอบ และควบคุมในทุกช่องทางการจําหน่ายบอแรกซ์แก่ผู้ผลิตอาหาร โดยต้อง

พจิารณาใหค้รอบคลุมตลอดทัง้ห่วงโซ่อุปทาน เริม่ตัง้แต่การนําเขา้ซึง่อยู่ในการกํากบัดูแลของกรมศุลกากร การขึน้

ทะเบยีนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการจาํหน่ายและการใชส้ารบอแรกซใ์นระดบัชุมชน ซึง่อยู่ภายใต้การ

ดูแลของกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข กองบงัคบัการปราบปรามการกระทําความผดิเกีย่วกบัการคุ้มครอง

ผูบ้รโิภค โดยใหม้กีารร่วมสาํรวจและศกึษาวจิยัโดยภาคการศกึษา และชุมชน 

3. ควรพจิารณาใหม้กีารเพิม่บทลงโทษแก่ผูฝ้่าฝืน โดยอาศยัอํานาจหน้าทีข่องเจา้พนักงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสขุ ร่วมมอืกบัหน่วยงานภาคเอกชน องคก์รพฒันาเอกชนและชุมชน ในการ

สอดสอ่งดแูลการกระทาํความผดิ ทัง้ในระดบัอุตสาหกรรมอาหาร และระดบัผูผ้ลติอาหารรายย่อยในตลาดของชุมชน 

4. การเสรมิสรา้งความรูแ้ละความตระหนกัแก่ผูบ้รโิภค โดยใหข้อ้มลูผลการทดสอบสารบอแรกซใ์นอาหาร และ

การให้ความรู้เรื่องพษิภยัของสารบอแรกซ์แก่ผู้ผลติ และจําหน่ายอาหาร และผู้บรโิภคในชุมชน ซึ่งขอ้มูลต้องทนัต่อ

เหตุการณ์ น่าเชื่อถือ เขา้ใจง่าย และเขา้ถงึไดง้่าย โดยควรส่งผ่านสื่อและช่องทางทีห่ลากหลาย รวมทัง้สื่อสงัคมทาง

อนิเตอรเ์น็ต 



 

118 

เอกสารอ้างอิง 
 

1. U.S.EPA. R.E.D. FACTS. (serial online) 1993. Available from: URL: http://www.epa.gov/oppsrrd1/REDs/factsheets/0024fact.pdf 

Accessed May 15, 2013.  

2.    ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่151 พ.ศ. 2536.  เรื่องกําหนดวตัถุทีห่า้มใชใ้นอาหาร. ราชกจิจานุเบกษา. 

ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่มที ่111, ตอนพเิศษ 9 ง (ลงวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2537). 

3.    ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที ่41 พ.ศ. 2531. เรื่องระบุชื่อวตัถุมพีษิธรรมดาตามพระราชบญัญตัวิตัถุมพีษิ 

พ.ศ. 2510. ราชกจิจานุเบกษา. ฉบบัประกาศทัว่ไป 105, ตอนที ่115 (ลงวนัที ่21 กรกฎาคม 2531): 5511-12. 

4.    ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2538. เรื่องบญัชรีายชื่อวตัถุอนัตราย.  ราชกจิจานุเบกษา. ฉบบัประกาศ

ทัว่ไป เล่มที ่112 ตอนพเิศษ 13 ง. (ลงวนัที ่1 พฤษภาคม 1995). 

5.    ประกาศคณะกรรมการว่าดว้ยฉลาก ฉบบัที ่8 พ.ศ. 2544.  เรื่องใหบ้อแรกซเ์ป็นสนิคา้ทีค่วบคุมฉลาก. ราชกจิจา

นุเบกษา. ฉบบัประกาศทัว่ไป 118, ตอนที ่77 ง (ลงวนัที ่25 กนัยายน 2544). 

6.    กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. การตรวจสอบเฝ้าระวงัความ

ปลอดภยัและควบคุมคุณภาพอาหาร โดยหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที ่ประจําปี 2543. นนทบุร:ี กองควบคุมอาหาร; 

2544. 

7.    กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. การตรวจสอบเฝ้าระวงัความ

ปลอดภยัและควบคุมคุณภาพอาหาร โดยหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที ่ประจําปี 2544. นนทบุร:ี กองควบคุมอาหาร; 

2545. 

8.    กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. การตรวจสอบเฝ้าระวงัความ

ปลอดภยัและควบคุมคุณภาพอาหาร โดยหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที ่ประจําปี 2545. นนทบุร:ี กองควบคุมอาหาร; 

2546. 

9.    กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. คู่มอืการตรวจสอบคุณภาพ

อาหารทัง้ดา้นเคมแีละชวีภาพ. นนทบุร:ี กองควบคุมอาหาร; 2551. 

10.  กองสขุาภบิาลอาหาร สาํนกัอนามยั กรุงเทพมหานคร. สรุปผลการเฝ้าระวงัและควบคุณคุณภาพอาหาร โดยหน่วย

ตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที ่ประจาํปีงบประมาณ 2550. กรุงเทพฯ: กองสขุาภบิาลอาหาร; 2550. 

11. กองสขุาภบิาลอาหาร สาํนกัอนามยั กรุงเทพมหานคร. สรุปผลการเฝ้าระวงัและควบคุมคุณภาพอาหาร โดยหน่วย

ตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที ่ประจาํปีงบประมาณ 2551. กรุงเทพฯ: กองสขุาภบิาลอาหาร; 2551. 

12. กองสขุาภบิาลอาหาร สาํนกัอนามยั กรุงเทพมหานคร. รายงานสรุปสาํหรบัผูบ้รหิารโครงการกรุงเทพฯ เมอืงอาหาร

ปลอดภยั. กรุงเทพฯ: กองสขุาภบิาลอาหาร; 2552. 

13. กองสขุาภบิาลอาหาร สาํนกัอนามยั กรุงเทพมหานคร. สรุปผลการเฝ้าระวงัและควบคุมคุณภาพอาหาร โดยหน่วย

ตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที ่ประจาํปีงบประมาณ 2552. กรุงเทพฯ: กองสขุาภบิาลอาหาร; 2552. 

14. กองสขุาภบิาลอาหาร สาํนกัอนามยั กรุงเทพมหานคร. สรุปผลการเฝ้าระวงัและควบคุมคุณภาพอาหาร โดยหน่วย

ตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที ่ประจาํปีงบประมาณ 2553. กรุงเทพฯ: กองสขุาภบิาลอาหาร; 2553. 

15.  WHO. Environmental Health Criteria 6:  Principles and methods for evaluating the toxicity of chemicals, 

Part I. Geneva. 1978.  

16. U.S.EPA. Boron and Compounds. (serial online) 2004. Available from URL: http://www.epa.gov/iris/subst/0410.htm#oralrfd/ 

Accessed May 15, 2013. 

17. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. คู่มือ มอก. ฉบบัที่ 579-2528. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์ริาเคลิ; 2528. 



 

119 

18. Yamane, T. Statistics: an introductory analysis. (2nd ed). New York: Harper and Row. 1967. 

19. สาํนกัโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ. กนิตามวยัใหพ้อด.ี พมิพค์รัง้ที ่3 นนทบุร:ี สาํนักโภชนาการ; 

2546. 

20. สาํนกัโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข. เกณฑม์าตรฐานการเจรญิเตบิโตของเพศชายและเพศหญงิ. 

นนทบุร:ี สาํนกัโภชนาการ; 2543. 

21. Bailey, K. D. Methods of Social Research. 3rd ed. New York: Free Press; 1987. 

http://nutrition.anamai.moph.go.th/


 

120 

ความรู้ พฤติกรรม อาการแสดงทางระบบประสาท และระดบัเอนไซมอ์ะซิติลโคลีน
เอสเตอเรสของเกษตรกรผูท้ าหน้าท่ีฉีดพ่นสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรพืูชในไร่ข้าวโพด 
หมู่บา้นศรีบญุเรือง ต าบลพงษ์  อ าเภอสนัติสขุ จงัหวดัน่าน 
Knowledge, behavior, Neurological signs, and acetylcholinesterase level among 
pesticide sprayers in corn farm in Sriboonruang Village, Phong Subdistrict, 
Suntisuk District, Nan Province 
 

กติตยิา  ใหมกุ่ละ1* และ รตันา  ทรพัยบ์ าเรอ1 
Kittiya Maikula1* and Ratana Sapbamrer1 
 

บทคดัย่อ 
 

การศกึษาเชงิส ารวจครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อความสมัพนัธร์ะหว่าง ความรู ้พฤตกิรรม อาการแสดงทางระบบ
ประสาทและระดบัเอนไซม์อะซติิลโคลนีเอสเตอเรสในเกษตรกรผูท้ าหน้าทีฉ่ีดพ่นสารเคมกี าจดัศตัรูพชืในไร่ขา้วโพด 
หมู่บ้านศรีบุญเรือง ต าบลพงษ์  อ าเภอสนัติสุข จังหวัดน่านจ านวน  5  คน นักวิจัยท าการเจาะเลือดปริมา   
1 มิลลิลติรจากเกษตรกร เพื่อตรวจวิเคราะห์ระดบัเอนไซม์อะซิติลโคลนีเอสเตอเรส และท าการสมัภาษ ์เกี่ยวกบั
ความรู ้พฤตกิรรม อาการแสดงทางระบบประสาทการ วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรร นา (ไดแ้ก่ค่าความถี ่รอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน)และสถติอินุมาน (ไดแ้ก่สถติเิพยีรส์นั สถติสิเปียรแ์มน และสถติไิคสแคว์)  

ผลการศกึษาพบว่า เกษตรกรร้อยละ 82 มคีวามรู้เกี่ยวกบัการใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพชือยู่ในระดบัด ี 
ร้อยละ 9  มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชอยู่ในระดบัดี และร้อยละ 94 มีอาการแสดงและอาการ
เจบ็ป่วยหลงัการใชส้ารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรูพชื นอกจากน้ียงัพบว่า ความรู้ พฤตกิรรมก่อนใช้ และข ะใชส้ารเคมี
ป้องกนัก าจดัศตัรพูชื และอาการแสดงทางระบบประสาทไม่มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัเอนไซมอ์ะซติลิโคลนีเอสเตอเรสใน
เลอืด อย่างไรกต็าม พฤตกิรรมหลงัใชส้ารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรพูชืสมัพนัธก์บัระดบัเอนไซมอ์ะซติลิโคลนีเอสเตอเรสใน
เลอืด อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  . 5 (r=-0.406, P value =0.03) 

 

ค าส าคญั : ความรู ้ พฤติกรรม  อาการแสดงทางระบบประสาท  ระดบัเอนไซม์อะซติิลโคลนีเอสเตอเรส  สารเคมี
ป้องกนัก าจดัศตัรพูชื 
  
Abstract 
 

The purpose of the study was to investigate the association between knowledge, behavior, 
neurological signs, and acetylcholinesterase activity (AChE) among 50 sprayers in corn farm, Sriboonruang 
Village, Phong Subdistrict, Suntisuk District, Nan Province. Pesticide sprayers were collected one milliliter  
of blood sample, and interviewed regarding knowledge, behavior, and neurological signs from pesticide 
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exposure. Data were analyzed by using descriptive statistics (i.e. frequency, percentage, mean, standard 
deviation) and inferential statistics (i.e.Pearson correlation, Spearman correlation, and Chi square). 

The results were found that 82% of sprayers had knowledge regarding safety use of pesticides  
in good level, 90% of sprayers had behavior in good level, and 94% of sprayers had neurological signs after 
spraying pesticides. Knowledge, behavior before and during spraying pesticides, and neurological signs were 
not associated with AChE activity. Remarkable findings were found that behavior after spraying pesticides 
was associated with AChE activity(r=-0.406, P value =0.03) 
 

Key words : Knowledge, behavior, Neurological signs, acetylcholinesterase level, pesticide 
 

บทน า 
 

ปญัหาสขุภาพทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากสารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรูพชื เป็นปญัหาใหญ่และรุนแรงมากของสงัคมไทย[1] 
โดยในปี 2555 พบว่า กลุ่มเกษตรกรมสีารเคมีก าจดัศตัรูพืชในเลอืดอยู่ในระดบัเสี่ยงและไม่ปลอดภัย ร้อยละ 30   
ทัง้นี้ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดล้อม กระทรวงสาธาร สุข ระบุว่าสารเคมีฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟตและคารบ์าเมตนัน้อยู่ในอนัดบัที ่3 และสารเคมปีราบวชัพชืในอนัดบั 5 ของสาเหตุการป่วยหรอืบาดเจบ็จาก
การประกอบอาชพีจาก 152 สาเหตุทัง้หมด [2] (สถิติโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อมประจ าปี 2551,  
ส านกัโรคจากการประกอบอาชพี กระทรวงสาธาร สขุ)จากการสุม่ตรวจหาระดบัเอนไซมโ์คลนีเอสเตอเรสในเลอืดของ
เกษตรกรในต าบลพงษ์ ของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลพงษ์ทัง้หมด จ านวน 551 ราย พบว่าเกษตรกร มรีะดบั
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดระดับเสี่ยง จ านวน 248 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.2  และระดับไม่ปลอดภัย  
จ านวน 18  ราย คดิเป็นรอ้ยละ 32.48 [6]  

เกษตรกรเป็นผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงมากที่สุดจากพฤติกรรมการสมัผัสสารเคมีทัง้ในขัน้ตอนการผสม  ฉีดพ่น 
และสมัผสัพชืทีฉ่ีดพ่นสารเคมใีนการเกบ็เกีย่ว มดัก า ห่อ บรรจุ  ซึง่เป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าใหร้ะดบัเอนไซมอ์ะซติลิโคลนี
เอสเตอเรส ในเลอืดของเกษตรมรีะดบัแตกต่างกนั  อกีทัง้ยงัท าให้เกษตรกรได้รบัผลกระทบทางสุขภาพทัง้ทางตรง 
และทางออ้ม  และเป็นปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอาการแสดงและอาการเจบ็ป่วยหลงัการใชส้ารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรูพชืทัง้ใน
ระยะเฉียบพลนัและเรือ้รงัตามมา  

ดงันัน้การวิจัยนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความรู้ พฤติกรรม อาการแสดงทางระบบ
ประสาทและระดบัเอนไซม์อะซติิลโคลนีเอสเตอเรสของเกษตรกรผู้ท าหน้าทีฉ่ีดพ่นสารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรูพชืในไร่
ขา้วโพด หมู่บา้นศรบีุญเรอืง ต าบลพงษ์  อ าเภอสนัตสิขุ จงัหวดัน่าน 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

การศกึษาครัง้นี้มรีปูแบบของการศกึษา เชงิส ารวจ (Survey  research) โดยมวีธิกีารศกึษาดงัต่อไปนี้ 
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรผู้ท าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจดัศตัรูพืชในไร่ข้าวโพด 

หมู่บ้านศรีบุญเรือง ต าบลพงษ์ อ าเภอสนัติสุข  จังหวัดน่าน ซึ่งคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน  50  คน  
และด าเนินการเกบ็ขอ้มลู ระหว่าง 1 สงิหาคม  - 31 สงิหาคม 2556 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสมัภาษ ์แบบมีโครงสร้างที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น และการตรวจวัดระดับ
เอนไซมอ์ะซติลิโคลนีเอสเตอเรสในเลอืด ซึง่จะมกีารเกบ็ตวัอย่างเลอืดจากกลุ่มตวัอย่างโดยเกบ็ประมา  1 มลิลลิติร 
จ านวน 1 ครัง้ ลกัษ ะของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสมัภาษ ์ ประกอบดว้ย 

ส่วนที่ 1 ค าถามเกีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร ไดแ้ก่ อายุ, เพศ, สถานภาพสมรส, การศกึษา, รายได้, 
ระยะเวลาใชส้ารเคมฯี, หน้าทีใ่นการท าการเกษตรและ ชนิดและปรมิา ทีใ่ช ้ 
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สว่นที ่2 ค าถามเกีย่วกบัความรูเ้รื่อง การใชส้ารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรพูชื  
ส่วนที ่3 ค าถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมพฤตกิรรมการใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพชื ไดแ้ก่  พฤติกรรมก่อนใช้

สารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรูพชื, พฤตกิรรมข ะใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพชื และ พฤติกรรมหลงัใชส้ารเคมีป้องกนั
ก าจดัศตัรพูชื  

สว่นที ่ 4 ค าถามเกีย่วกบัอาการแสดงทางระบบประสาทหลงัการใชส้ารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรพูชื 
3.การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเพยีร์สนั (Pearson 

Correlation)  สถติสิเปียรแ์มน (Spearman correlation)  และสถติไิคสแคว ์(Chi square) 
 

ผลการศึกษา 
1.ขอ้มลูทัว่ไป  

เกษตรกรสว่นใหญ่อายุ ระหว่าง 41 - 55 ปี รอ้ยละ 66  โดยมอีายุเฉลีย่  47.22  ปี (S.D. = 7.79) สว่นใหญ่เป็น
เพศชาย รอ้ยละ 74 สว่นใหญ่มสีถานภาพสมรสคู่ รอ้ยละ 94 โดยสว่นใหญ่จบการศกึษาระดบั ประถมศกึษา รอ้ยละ 52 
ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีระหว่าง 6     - 1      บาท ร้อยละ 44 โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อปี 8192 .   บาท  
(S.D. = 46218.57) ระยะเวลาใชส้ารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรูพชืระหว่าง 6 - 1  ปี มากทีสุ่ด รอ้ยละ 46 โดยมรีะยะเวลา
ใชส้ารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรูพชืเฉลีย่ 7.52 ปี (S.D. = 4.161) หน้าทีใ่นการท าการเกษตร พบว่า รอ้ยละ 1   มีหน้าที่
ทัง้ฉีดพ่นสารเคมี ผสมสารเคมีและอยู่ในบริเว ที่มีการฉีดพ่นหรือสมัผัสพืชที่ฉีดพ่น เช่น เก็บเกี่ยว มัดก า ห่อ  
และบรรจุ สารเคมทีีใ่ชม้ากทีส่ดุ คอื กรมัมอ็กโซน  รอ้ยละ 94 สว่นใหญ่วตัถุประสงคก์ารใช ้คอืก าจดัวชัพชื รอ้ยละ 94  
สว่นใหญ่ความถีใ่นการใชม้ากทีส่ดุ  คอื 2  ครัง้/ปี รอ้ยละ 56  โดยมคีวามถี่ในการใชเ้ฉลีย่ 18.36 ครัง้/ปี (S.D.=5.77) 
ส่วนใหญ่มีปริมา การใช้ 15 แกลลอนต่อปี ร้อยละ 62 โดยมปีรมิา การใช้เฉลี่ย 13.62 แกลลอน/ปี (S.D.=3.76)  
สว่นใหญ่มคี่าใชจ้า่ย ระหว่าง 5  1 - 1     บาท/ปี รอ้ยละ 84 โดยมคี่าใชจ้า่ยเฉลีย่ 9129.   บาท/ปี (S.D.=2488.95) 
และสว่นใหญ่ใชส้ารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรพูชื ตามทีฉ่ลากก าหนด รอ้ยละ 76 
2.ความรู ้เรื่อง การใชส้ารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรพูชื 

เกษตรกรจ านวน 42 คน (ร้อยละ 82)มคีวามรู้อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าคะแนนความรูเ้ฉลี่ยเท่ากบั 9.52+ .839 
เมื่อพิจาร าถึงข้อค าถามที่เกษตรกรส่วนมากตอบผดิ  ประกอบด้วยค าถาม ข ะฉีดพ่นสารเคมีไม่จ าเป็นต้องใส่
อุปกร ์ป้องกนั, การฉีดพ่นสารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรูพชืควรท าข ะแดดร้อนเน่ืองจากไดผ้ลดกีว่าตอนเชา้หรอืเยน็ 
และการฉีดพ่นสารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรพูชืตอ้งอยู่เหนือลมเท่านัน้ 
3. พฤตกิรรมการใชส้ารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรพูชื 

เกษตรกรจ านวน  44  คน (รอ้ยละ 88)  มพีฤตกิรรมอยู่ในระดบัดเีมื่อพจิาร าพฤตกิรรมการใชส้ารเคมีป้องกนั
ก าจดัศตัรพูชืของเกษตรกร โดยแบ่งเป็น 3 ขัน้ คอืพฤตกิรรมก่อนการฉีดพ่น พฤตกิรรมข ะฉีดพ่นและพฤตกิรรมหลงั
ฉีดพ่นสารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรพูชื  ผลการวจิยัมดีงันี้ 

3.1  พฤติกรรมก่อนการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช  มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าคะแนน
พฤตกิรรมเฉลีย่เท่ากบั 29.92+1.893 

3.1.1  ขอ้ค าถามเชงิบวกทีเ่กษตรกรปฏบิตัทิุกครัง้ก่อนการฉีดพ่นสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพชืมากทีสุ่ด 
คอื ส ารวจชนิดและปรมิา ศตัรพูชืทีร่ะบาดก่อนซือ้,ศกึษาชนิดและปรมิา สารเคมฯีใหเ้หมาะสมกบัศตัรูพชื,ใชส้ารเคมี
ฯตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่วิชาการเกษตร,อ่านค าแนะน าจนเข้าใจก่อนใช้สารเคมีฯ ,ผสมสารเคมีฯในที่โล่ง  
และยนืเหนือลม คดิเป็นรอ้ยละ 1   รองลงมา คอื ตรวจสอบอุปกร ์ เครื่องมอืก่อนการฉีดพ่น รอ้ยละ 96   

3.1.2  ขอ้ค าถามเชงิบวกทีเ่กษตรกรปฏบิตัทิุกครัง้ก่อนการฉีดพ่นสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพชืน้อยทีสุ่ด 
คอื เลอืกซือ้สารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรูพชืทีม่ฉีลากถูกต้อง รอ้ยละ 2  รองลงมา คอื ผสมสารเคมฯี ตามทีร่ะบุในฉลาก 
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คิดเป็นร้อยละ 4 ในข้อค าถามเชิงลบที่เกษตรกรไม่เคยปฏิบัติ คือ การใช้ปากเปิดขวดสารเคมี/ซองสารเคมีฯ  
และ การใชม้อืเปล่าในการผสมสารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรพูชื คดิเป็นรอ้ยละ 1   

3.2  พฤตกิรรมข ะฉีดพ่นสารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรูพชื  มพีฤตกิรรมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าคะแนนพฤตกิรรม
เฉลีย่เท่ากบั  32.26 + 2.068 

3.2.1  ขอ้ค าถามเชงิบวกที่เกษตรกรปฏบิตัิทุกครัง้ข ะฉีดพ่นสารเคมี ป้องกนัก าจดัศตัรูพืชมากที่สุด  
คอืสวมอุปกร ์ปิดปาก/จมูก และ อยู่เหนือลมข ะฉีดพ่นสารเคมฯี ร้อยละ  1   รองลงมาคอื สวมหมวก/ผา้โพกหวั 
รอ้ยละ 98   

3.2.2  ข้อค าถามเชิงบวกที่เกษตรกรปฏบิตัิทุกครัง้ข ะฉีดพ่นสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพชืน้อยที่สุด  
คอื  พ่นข ะลมแรง คดิเป็นรอ้ยละ 2  รองลงมา คอื สวมแว่นตา คดิเป็นรอ้ยละ 1   ในขอ้ค าถามเชงิลบทีเ่กษตรกร
ปฏบิตัิทุกครัง้มากที่สุด คอื ใช้มอืขยี้ตา/เกาผวิหนัง โดยไม่ล้างมอื คดิเป็นร้อยละ 98 และที่เกษตรกรไม่เคยปฏบิตั ิ  
คอื หยุดพกัสบูบุหรี ่ดื่มน ้าหรอืรบัประทานอาหารในระหว่างฉีดพ่นสารเคมฯี ,ใชป้ากเป่าหรอืดูดหวัฉีดพ่นสารเคมฯี  
เมื่อมสีิง่อุดตนั และ พกัรบัประทานอาหารโดยไม่ตอ้งเปลีย่นเสือ้ผา้ รอ้ยละ 1   

3.3  พฤติกรรมหลังการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช  มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าคะแนน
พฤตกิรรมเฉลีย่เท่ากบั 23.66 +  .557 

3.3.1  ข้อค าถามเชิงบวกที่เกษตรกรปฏิบตัิทุกครัง้หลงัฉีดพ่นสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชมากที่สุด  
คอืล้างอุปกร ์พ่นสารเคมฯีให้สะอาดก่อนเกบ็ และเกบ็สารเคมฯีและอุปกร ์การพ่นให้ห่างไกลจากมอืเดก็และสตัว์
เลีย้ง  คดิเป็นร้อยละ 1   รองลงมาคอืสระผมทนัท ี,ซกัเสือ้ผา้ทีส่วมใส่ในการฉีดพ่นสารเคมฯี,เปลีย่นเสือ้ผา้ชุดใหม่, 
ก าจดั/ท าลายภาชนะบรรจุสารเคมฯีทีใ่ชห้มดแลว้  คดิเป็นรอ้ยละ 98 

3.3.2  ขอ้ค าถามเชงิบวกทีเ่กษตรกรปฏบิตัทิุกครัง้ก่อนการฉีดพ่นสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพชืน้อยทีสุ่ด 
คอื  อาบน ้าทนัท ีคดิเป็นรอ้ยละ 88  ในขอ้ค าถามเชงิลบทีเ่กษตรกรปฏบิตัทิุกครัง้มากทีส่ดุ คอื ลา้งภาชนะ/อุปกร ์พ่น
สารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรพูชืในบ่อน ้า แม่น ้า ล าคลอง คดิเป็นรอ้ยละ 16 
4. อาการแสดงและอาการเจบ็ปว่ยหลงัการใชส้ารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรพูชื 

พบว่าเกษตรกรสว่นใหญ่มอีาการแสดงและอาการเจบ็ปว่ยหลงัการใชส้ารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรูพชืซึง่เกษตรกร
จ านวน  45 คน (ร้อยละ 88) มอีาการอ่อนเพลยี รองลงมาจ านวน  37 คน (ร้อยละ 9 )  มอีาการกล้ามเนื้ออ่อนล้า  
ดงัตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1  แสดงอาการแสดงทางระบบประสาทหลงัการใชส้ารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรพูชื 
อาการแสดง จ านวน(คน) รอ้ยละ 

ไอ 2  4 .  
แสบจมกู 24 48.  
เจบ็คอ/คอแหง้ 26 52.  
หายใจตดิขดั 3 6.  
เวยีนศรีษะ 8 16.  
ปวดศรีษะ 11 22.  
นอนหลบัไม่สนิท     
คนัผวิหนงั/ผวิแหง้ ผวิแตก 2 4.  
ผื่นคนัทีผ่วิหนงั/ตุ่มพุพอง 4 8.  
ตาแดง/แสบตา/คนัตา 5 1 .  
อ่อนเพลยี 45 9 .  
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อาการแสดง จ านวน(คน) รอ้ยละ 
อาการชา 3 6.  
ใจสัน่ 6 12.  
หนงัตากระตุก                                       
ตาพร่ามวั 3 6.  
เจบ็แน่นหน้าอก/แน่นหน้าอก 4 8.  
คลื่นไสอ้าเจยีน 9 18.  
กลา้มเน้ืออ่อนลา้ 37 74.  
ลมชกั     
หมดสต/ิไม่รูส้กึตวั      

 

5.ระดบัเอนไซมอ์ะซติลิโคลนีเอสเตอเรสในเลอืด 
เกษตรกรจ านวน  4  คน (ร้อยละ  8)  มีระดบัเอนไซม์อะซิติลโคลนีเอสเตอเรสในเลือดต ่ากว่า  64   U/L   

ซึง่ถอืว่ามรีะดบัเอนไซมท์ีผ่ดิปกต ิ และเกษตรกรจ านวน  46 คน (รอ้ยละ 92)มรีะดบัเอนไซมอ์ะซติลิโคลนีเอสเตอเรส
ในเลอืดสงูกว่า 64   U/L ซึง่ถอืว่ามรีะดบัเอนไซมป์กต ิ
6. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ความสมัพนัธ์ระหว่าง ความรู้ พฤติกรรม อาการแสดงทางระบบประสาทและระดบั
เอนไซมอ์ะซติลิโคลนีเอสเตอเรส ปรากฏผลดงันี้ 

6.1  ความสมัพนัธ์ระหว่าง ความรู ้พฤตกิรรม อาการแสดงทางระบบประสาทและระดบัเอนไซมอ์ะซติลิโคลนี
เอสเตอเรส ความรูไ้ม่สมัพนัธก์บัการมพีฤตกิรรมการใชส้ารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรูพชืทีถู่กต้อง อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 
 . 5 (r=- .051, P-value=  .727)ความรู้ ไม่สมัพนัธก์บัอาการแสดงทางระบบประสาทอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั  . 5 
(r=- .171, P-value=  .234) ความรูไ้ม่สมัพนัธก์บัระดบัเอนไซมอ์ะซติลิโคลนีเอสเตอเรสระดบัปกต ิอย่างมนีัยส าคญัที่
ระดบั  . 5 (r=- .256,P-value=  . 73)พฤติกรรมการใชส้ารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรูพชืทัง้ 3 ขัน้ไม่สมัพนัธ์กบั อาการ
แสดงทางระบบประสาทอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั  . 5 (r=  .192,P-value=  .181) พฤตกิรรมการใช้สารเคมป้ีองกนั
ก าจัดศัตรูพืชดี ไม่สมัพันธ์กับระดับเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสระดับปกติ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  . 5  
(r=-.018,P-value=.9 2)ระดบัเอนไซมอ์ะซติลิโคลนีเอสเตอเรสระดบัปกต ิไม่สมัพนัธก์บั อาการแสดงทางระบบประสาท 
อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั  . 5 (r=- .098,P-value= .498) 
 

ตารางท่ี 2  ค่าสมัประสิทธิค์วามสมัพันธ์ระหว่าง ความรู้ พฤติกรรม อาการแสดงทางระบบประสาทและระดับ
เอนไซมอ์ะซติลิโคลนีเอสเตอเรส(r) 

 

รายการ ความรู ้ พฤติกรรม อาการแสดงทาง
ระบบประสาท 

ค่าอะซิติลโคลีน
เอสเตอเรส 

ความรู ้ - -  . 51  -  .171   -  .256 
พฤตกิรรม - -    .192 -  . 18 
อาการแสดง 
ทางระบบประสาท 

- - - -  . 98 

ค่าอะซติลิโคลนี
เอสเตอเรส 

- - - - 
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6.2  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่าง พฤตกิรรมก่อน ข ะและหลงัฉีดพ่นสารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรูพชืและ
ระดบัเอนไซมอ์ะซติลิโคลนีเอสเตอเรส 

ผลการวจิยัพบว่า พฤตกิรรมหลงัใชส้ารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรพูชื สมัพนัธก์บัระดบัเอนไซมอ์ะซติลิโคลนีเอสเตอ
เรส อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั  . 5 (r= .406, P-value=  .  3)  อย่างไรกต็าม  พฤตกิรรมก่อนใช้สารเคมป้ีองกนัก าจดั
ศตัรพูชื ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัเอนไซมอ์ะซติลิโคลนีเอสเตอเรส  อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั  . 5  
(r=  .175, P-value=. 224)  พฤตกิรรมข ะใชส้ารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรพูชื ไม่สมัพนัธก์บัระดบัเอนไซมอ์ะซติลิโคลนี
เอสเตอเรส อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั  . 5  (r=  .034,P-value=  .814) 

 

ตารางท่ี 3  ค่าสมัประสทิธิค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความสมัพนัธร์ะหว่าง พฤตกิรรมก่อนฉีดพ่น ข ะฉีดพ่นและหลงัฉีด
พ่นสารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรพูชืและระดบัเอนไซมอ์ะซติลิโคลนีเอสเตอเรส 

 

พฤติกรรม ค่าอะซิติลโคลีนเอสเตอเรส  
 r P value 
ก่อนการฉีดพ่น 0.175 0.224 
ขณะฉีดพ่น 0.034 0.814 
หลงัฉีดพ่น 0.406 0.003** 

*   สมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 
**  สมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.01 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
จากผลการศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างความรู ้พฤตกิรรม อาการแสดงทางระบบประสาทและระดบัเอนไซม์

โคลีนเอสเตอเรส  ในเกษตรกรผู้ท าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชในไร่ข้าวโพด หมู่บ้านศรีบุญเรือง  
ต าบลพงษ์  อ าเภอสนัตสิขุ จงัหวดัน่าน สามารถอภปิรายผลตามสมมุตฐิานการวจิยัดงันี้ 

1. ความรูเ้รื่องการใชส้ารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรูพชืไม่สมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชส้ารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรูพชื 
และระดบัเอนไซมอ์ะซติลิโคลนีเอสเตอเรสในเลอืดซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุญตา กลิน่มาล ี(254  : 52)[4] พบว่า
ความรู้ไม่สมัพนัธ์กบัพฤติกรรม ทัง้นี้อาจเนื่องจากเกษตรกรมคีวามรู้แต่ไม่น าไปปฏบิตัิ เนื่องจากความเคยชนิของ
เกษตรกร ปฏบิตัติามเพื่อนบา้นหรอืรูเ้ท่าไม่ถงึการ ์  

2.  พฤตกิรรมหลงัใช้สารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรูพชื สมัพนัธ์กบัระดบัเอนไซมอ์ะซติลิโคลนีเอสเตอเรส อย่างมี
นัยส าคญัที่ระดบั  . 5  ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของกมล กลิน่น้อย  (2552)[3] ที่ศกึษาปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชืกบัระดบัเอนไซมโ์คลนีเอสเตอเรสในร่างกายเกษตรกร ต าบลท่างาม  อ าเภอวดั
โบสถ ์ จงัหวดัพษิ ุโลก พบว่า พฤตกิรรมการใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชืสมัพนัธก์บัระดบัเอนไซมโ์คลนีเอสเตอเรส อย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั  . 1  แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช มีผลต่อระดับ
เอนไซม์อะซติิลโคลนีเอสเตอเรส จึงจ าเป็นต้องหาแนวทางการสร้างจติส านึกให้เกษตรกรตระหนักถึงอนัตรายจาก
สารเคม ีเพื่อใหเ้กษตรกรมพีฤตกิรรมทีถู่กตอ้งเหมาะสมต่อไป 

3.  อาการแสดงทางระบบประสาทจากการสมัผสัสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชที่พบส่วนใหญ่ คือ อ่อนเพลีย  
และกลา้มเนื้ออ่อนลา้  ซึง่แตกต่างกบังานวจิยัของรตันา ทรพัยบ์ าเรอและค ะ (2554)[7]  ทีศ่กึษาผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรปลูกขา้ว ซึ่งพบว่าอาการแสดงที่พบส่วนใหญ่ คือ เหนื่อยง่าย 
คอแห้ง ปวดศีรษะ วิงเวียน และเหน็บชา  ทัง้นี้อาจเนื่องจากการปลูกพืชที่ต่างกนั  อาจมีการใช้สารเคมีในปริมา  
และชนิดที่แตกต่างกนั  นอกจากนี้  ผลการวิจยัยงัพบว่าอาการแสดงทางระบบประสาทไม่สมัพนัธ์กบัระดบัเอนไซม์  
อะซติลิโคลนีเอสเตอเรสในเลอืดซึง่แตกต่างจากการศกึษาของ ล าพนัธ ์ อนิทรก์อง (2554)[5] พบว่า อาการเจบ็ป่วยทาง
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กายมคีวามสมัพนัธก์บัระดบัเอนไซม์โคลนีเอสเตอเรสในเลอืดของเกษตรกรปลูกยาสบูกลุ่มผดิปกตอิย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิ

 

ข้อเสนอแนะ 
1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ควรสง่เสรมิพชืเศรษฐกจิอื่นทีใ่ชส้ารเคมน้ีอย

กว่าขา้วโพด  เพื่อเป็นทางเลอืกใหม่ใหก้บัเกษตรกร 
2. การแกไ้ขปญัหาจะตอ้งใชก้ระบวนการมสีว่นร่วมของชมุชน ทัง้น้ีเพราะปญัหาการใชส้ารเคม ีมคีวามเกีย่วโยง

กบัหลายเรื่อง ทัง้เศรษฐกจิ สงัคม เกษตรกรรม สขุภาพ และวถิคีวามเป็นอยู่ของชุมชน  
3. เกษตรกรที่ม ีระดบัของสารเคมตีกค้างในร่างกาย ระดบัมคีวามเสีย่งและไม่ปลอดภยันัน้  ควรจะได้รบัการ

ดแูลสขุภาพจากหน่วยงานสาธาร สุขอย่างสม ่าเสมอ ควรส่งเสรมิใหม้กีารใชส้มุนไพรพืน้บา้นมาเป็นทางเลอืกในการ
ขจดัสารเคมอีอกจากร่างกาย  

4. หน่วยงานภาครฐัดา้นการเกษตร  ควรส่งเสรมิเทคโนโลย ีหรอื ความรูใ้หม่ในการก าจดัวชัพชืใหผ้ลโดยไม่
ตอ้งใชส้ารเคม ี 

 

กิตติกรรมประกาศ 
การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบันี้ ส าเรจ็ลุล่วงลงไดด้ว้ยด ีดว้ยความกรุ าจากค าจารย ์มหาวทิยาลยัพะเยา 

ที่ให้ความรู้ประสทิธิป์ระสาทวิชา และขอขอบคุ สาธาร สุขอ าเภอสนัติสุข เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบลพงษ์ และอาสาสมคัรสาธาร สขุประจ าหมู่บา้นศรบีุญเรอืง ทีใ่หค้วามช่วยเหลอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจนส าเรจ็
ลุล่วงดว้ยด ี
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บทคดัย่อ 
 

งามอ้น (Perilla frutescens L. Britton) เป็นพชืที ่ปลกูมากในเอเชยีรวมทัง้ประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคเหนือ

ไทย ชาวล้านนาใช้เป็นอาหารมานานแล้ว ในรูปแบบของ “ข้าวหนุกงา” ที่ทําจากข้าวเหนียวคลุกกับน้ําอ้อย 

และผงงาม้อน การวจิยัที่ผ่านมาพบว่า ใบและเมลด็งาม้อนมสีารสําคญัที่เป็นประโยชน์หลายชนิด ได้แก่ สารระเหย 

perillaldehyde ในใบซึง่มสีรรพคุณแกเ้คลด็ขดัยอก ลดริว้รอยบนใบผวิหน้า และม ี rosmarinic acid ทีส่ามารถต้าน 

จุลชพี อนุมูลอสิระ การอกัเสบ การเกดิมะเรง็ และโรคภูมแิพไ้ด ้ในเมลด็งามอ้นมกีรดไขมนัจําเป็นประเภทโอเมกา้-3 

หรอื กรดไลโนเลนิก ในปรมิาณสงูมากซึง่สมดุลกบัปรมิาณกรดไขมนัโอเมกา้-6 ในอาหาร  ความเขม้ขน้ของกรดไขมนั

โอเมกา้-3 ในน้ํามนังามอ้นมมีากกว่าในน้ํามนัปลา แต่น้ํามนังามอ้นมรีาคาถูกกว่าน้ํามนัปลาถงึ 2-3 เท่า  รายงานวจิยั 

เกีย่วกบัสรรพคุณของน้ํามนังามอ้นพบว่า  ควบคุมคอเลสเตอรอลในเลอืด ป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคสมอง

เสื่อมหรอือลัไซเมอร์ นับว่ามงีาม้อนมีคุณค่ามากต่อสุขภาพ แต่น่าเสยีดายที่คนไทยทัว่ไปยงัไม่ค่อยรู้จกังาม้อน  

มกีารนํามาใชเ้ฉพาะอาหารพืน้บา้นลา้นนาเท่านัน้ แต่ไม่มกีารยกระดบัคุณค่าของงามอ้น ไม่ไดนํ้าไปใชเ้ป็นผลติภณัฑ์

สุขภาพและความงาม คณะวิจยัของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงมีโครงการวิจยัและการพฒันางาม้อนและผลิตภัณฑ ์

เพื่อสุขภาพ โดยจะเน้นการศึกษาคุณสมบัติต่าง ๆ ของสารสําคัญในงาม้อน ในสัตว์ทดลอง และทางคลินิก 

ในอาสาสมคัร  เพื่อเป็นแนวทางในการทําผลติภณัฑแ์คปซูลน้ํามนังามอ้นและสเปรยส์ารสกดัจากใบงามอ้นทีม่คีุณค่า

และมูลค่าสูง ส่งเสรมิสุขภาพและความงาม จะทําให้งามอ้นมแีนวโน้มที่จะเป็นพชืเศรษฐกจิสําคญัหน่ึงของประเทศ 

ในอนาคต อย่างไรก็ตามควรจะต้องมีการคัดเลือกสายพนัธุ์งาม้อนที่ดี มีปริมาณน้ํามันโอเมก้า 3 สูง สําหรับ 

การเพาะปลูกและการเกบ็เกี่ยวเมลด็ เพื่อให้ได้สายพนัธุ์งาม้อนทีเ่หมาะสมและแนะนําให้เกษตรกรปลูกเสรมิรายได้
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Abstract 

Perilla frutescens L. Britton is a plant widely grown in Asia including in Northern Thailand.  

It is traditionally used as a food for a long time. The leaves and seeds of perilla contain a variety of active 

substances such as perilla aldehyde a volatile compound and rosmarinic acid in the leaves and omega-3 

fatty acid in the seeds. Perilla aldehyde has anti-sprain and anti-wrinkle properties. Rosmarinic acid evidently 

exhibits anti-microbial, antioxidative, anti-inflammation, anti-cancer and anti-allergy activities. The seeds 

contain the highest amount of essential omega-3. Fatty acids or α-linolenic acid in a suitable balance with 

omega-6 fatty acids. However, perilla seed oil contains α-linolenic acid at least 2-fold higher than that in fish 

oil while it can significantly decrease serum cholesterol and protect dementia or Alzheimer’s disease. 

Therefore, perilla is valuable due to its health benefits but unfortunately perilla and its products have been 

only used by local natives but less interested, rarely used and ignored by most Thais. In this presentation, 

research and development of perilla and its products will be reviewed and the properties of active ingredients 

in perilla will be reported. Future trends and new research of perilla and its value-added products for health 

and beauty will be described. The future development of this native herb would bring about. An economic 

impact in the country, anyhow, clinical study of perilla products in volunteers and patients should be further 

performed and agriculturally, the suitable selection of plant variety with high content of omega-3 fat  

for cultivation by farmers should be supported. 
 

Key words:  Perilla, omega-3 fat, health supplements, cosmetics 
 

บทนํา 
 

น้ํามนังาม้อนหรอืงาขีม้อ้น (Perilla frutescens)  เป็นพชืสมุนไพรที่มปีระวตักิารใช้เป็นอาหาร และยาสมุนไพรใน

ประเทศทางแถบเอเชีย ได้แก่ ไทย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีมานานแล้ว มีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน (ตารางที่ 1) 

[Wikipedia/Perilla_frutescens,2013] ในประเทศไทย คนพื้นเมอืงในภาคเหนือ หรอื ชาวล้านนานิยมกนิขา้วเหนียวคลุกกบั

งามอ้นบด น้ําออ้ย และเกลอืทีเ่รยีกว่า ”ขา้วหนุกงา”  หรอืใชผ้สมในขา้วหลาม ขนมต่าง ๆ [กานดา แสนมณี, 2556]   งามอ้น

เป็นพชืทีป่ลกูกนัมานานในพืน้ทีภ่าคเหนือหลายจงัหวดั เช่น จงัหวดัเชยีงใหม่ เชยีงราย น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน เป็นตน้  
 

ตารางที ่1  งามอ้นปลกูในประเทศต่าง ๆ และมชีื่อแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ  
 

ประเทศ ช่ือท้องถีน 

ไทย งาขีม้อ้น งามอ้น งามน งาดอย(ลา้นนา) งาเจยีง งานอ  

จนี Chi-ssu, hung-sha-yao,  ts'ao-t'ou, tsu-shih ts'ao, tzu ssu, yeh-ssu 

อนิเดยี Ban tulsi (Bengali), , Bhanjira (Hindi) 

ญีปุ่น่ Shiso, egoma, shisonoha (ใบสแีดง) 

เกาหล ี Kkaennip namul,  hung-sha-yao, ji soo 

ประเทศในยโุรป Perilla, wild sesame 

ประเทศในอเมรกิาเหนือ Chinese basil, purple mint, wild or summer coleus, rattlesnake weed 

[ดดัแปลงจาก Wikipedia/Perilla_frutescens, 2013] 



 

129 

งาม้อนเป็นไม้พุ่มสูง 1-2 เมตร ลําต้นตัง้ตรง เป็นสนัสี่เหลี่ยม ใบสเีขยีวมีขนเล็ก ๆ ขอบใบเป็นหยกั ๆ   

จากการสาํรวจพบว่า มกีารปลกูงามอ้นในเขตภาคเหนือตอนบน ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงราย เชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน 

ลาํปาง พะเยา แพร่ และน่าน  งามอ้นมกีารปลกูกระจายทัว่ไปในพืน้ทีด่อนเชงิเขา กระจดักระจายตามพืน้ทีบ่นภูเขาสงู 

สว่นใหญ่จะปลกูในพืน้ทีด่อน ไม่ชุ่มน้ํา อาศยัน้ําฝนและน้ําคา้ง การปลกูยิง่ระดบัสงูยิง่ จะมผีลผลติดแีละใหเ้มลด็งามอ้น

ทีม่ปีรมิาณน้ํามนัสงู   ผลการสาํรวจทัง้หมด 30 แหล่งผลติ  พบว่า มงีามอ้นทัง้หมดม ี130 สายพนัธุ ์ทัง้ขนาดเมลด็

ใหญ่ เมลด็เลก็ และมสีต่ีางๆ กนั ตัง้แต่สน้ํีาตาลอ่อนจนถงึน้ําตาลไหม ้สเีทาเขม้ เทาอ่อนจนถงึสขีาว เกษตรกรส่วน

ใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ทัง้หมดมพีืน้ทีป่ลกูประมาณไม่ตํ่ากว่า 3,400 ไร่ ผลผลติเมลด็งามอ้นโดยเฉลีย่ไม่ประมาณ 

80 กโิลกรมัต่อไร่ [ขา่วไทยรฐัออนไลน์, 2556  และ นวลศร ี โชตนินัทน์, 2555] 
 

คณุค่าทางโภชนาการของงาม้อน  
 

ในดา้นโภชนาการ เมลด็งามอ้น อุดมดว้ยสารอาหาร ไดแ้ก่ กรดอะมโินจําเป็น วติามนิบ ี และแร่ธาตุหลายชนิด 

มแีคลเซียม 410-485 มิลลิกรมั ต่อ 100 กรมั  และฟอสฟอรสั  ในอตัราที่สูงมากกว่าพืชผกัทัว่ไปหลายเท่า  

นอกจากนัน้ เมล็ดยงัอุดมกรดไขมนัไม่อิ่มตัวซึ่งเป็นกรดไขมนัโอเมก้า 3สูงถึง 54–64% เทียบกับโอเมก้า-6  

(linoleic acid) 14%  งามอ้นมค่ีา glycemic index ตํ่า  จงึมผีลดต่ีอการบํารุงอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกาย รวมทัง้ป้องกนั

โรคมะเรง็ โรคเบาหวานและโรคหวัใจและหลอดเลอืดอกีดว้ย  [Longvah, T., et al. ,2000]   

อย่างไรกต็าม  แนะนําใหร้บัประทานงามอ้นไม่เกนิ 3  กรมัต่อวนั  เน่ืองจากกรดไขมนัโอเมกา้ 3 มคีุณสมบตัทิาํ

ใหเ้กดิลิม่เลอืดไดย้าก จงึมขีอ้ควรระวงัในการใชง้ามอ้น เพราะเมื่อเกดิแผล หรอืการกนิยาป้องกนัการเกดิลิม่เลอืด  

เช่น ยา wafarin กบัการไดร้บังามอ้นทีม่ากเกนิขนาด อาจมคีวามเสีย่งทาํใหเ้ลอืดไหลออก และหยุดไดย้าก [Longvah, 

T., et al. ,2000]   
 

น้ํามนัโอเมก้า 3 ในน้ํามนัปลาและเมลด็งาม้อน 
 

กรดไขมนัโอเมกา้ 3 (ALA) เป็นกรดไขมนัจาํเป็นทีม่คีุณสมบตัเิป็นส่วนประกอบงของเยื่อหุม้เซลลส์มอง หลอด

เลอืด จงึมบีทบาทในโครงสรา้งและการทํางานของสมอง และหลอดเลอืดแดง [12]  ในธรรมชาต ิกรดไขมนัโอเมกา้ 3  

มปีรมิาณมากในน้ํามนัพชืและธญัพชืหลายชนิด รวมทัง้น้ํามนัปลา (fish oil) ซึง่ไม่ใช่น้ํามนัตบัปลา (cod liver oil)   

น้ํามนัปลาส่วนใหญ่สกดัมาจากปลาทะเลน้ําลกึ  ในความเป็นจรงิแล้ว ปลาดงักล่าวไม่มไีขมนัโอเมก้า 3 แต่อย่างใด 

เพราะปลาไม่สามารถสงัเคราะหก์รดไขมนัโอเมกา้ 3 ไดด้ว้ยตวัเอง  แต่ปลาไดร้บัน้ํามนัโอเมกา้ 3 มาจากสาหร่ายเลก็ 

ๆ (microalgae) และปลาเล็ก ๆ ที่อยู่ในทะเลน้ําลึก และนําน้ํามนัมาสะสมไว้ใต้เน้ือเยื่อร่างกาย [11]  ในภาวะ

สิง่แวดล้อมในปจัจุบนัน้ี คงต้องระวงัการบรโิภคปลาและน้ํามนัปลาอาจมปีญัหาในการปนเป้ือนของสารพษิ สารก่อ

มะเรง็ เช่น ปรอท พซีบี(ีPCB) และ ไดอ๊อกซนิ (dioxin) 

คนทีอ่ยู่ตามยอดดอยต่างๆ  ในภาคเหนือของประเทศไทย อยู่ห่างไกลทะเล   ไม่สามารถหาปลาทะเลน้ําลกึมา

บรโิภคได ้แต่ปรากฏว่าชาวเขาเหล่านัน้ไม่ไดข้าดโอเมกา้ 3 เลย  เน่ืองจากชาวไทยภูเขาปลกูและบรโิภคงามอ้นซึง่เป็น

แหล่งโอเมกา้ 3 บรโิภคแทนปลาจากทะเลน้ําลกึเป็นประจาํนัน่เอง [กานดา แสงมณี, 2555] 

งาม้อนเป็นพืชมหัศจรรย์มากที่มีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพหลายด้าน จากรายงานระบุผลวิเคราะห์ทาง

หอ้งปฏบิตักิารพบว่าน้ํามนังามอ้นมโีอเมกา้ 3 ถงึรอ้ยละ 56 และเป็นโอเมกา้ 6 รอ้ยละ 23 สารสกดัจากเมลด็งามอ้น

เป็นแหล่งของกรดไขมนัจําเป็นคอื โอเมกา้ 3 งาม้อนเป็นพชืมโีอเมกา้ 3     ซึง่ในงามอ้น มเีปอรเ์ซน็ต์โอเมกา้ 3 

มากกว่าน้ํามนัปลาจากปลาทะเลน้ําลกึหลายเท่า    ในขณะทีป่ลาแซลมอนอบขนาด 85.05 กรมั จะมโีอเมกา้ 3 เพยีง 2 

กรมั คดิเป็นรอ้ยละ2.35 เท่านัน้ [ขา่วไทยรฐัออนไลน์. 2556]  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรน่าน ไดค้ดัเลอืกตวัอย่าง

เมลด็งามอ้นในโครงการพฒันาสายพนัธุ ์จํานวน 4 สายพนัธุ ์ทําการวเิคราะหป์รมิาณน้ํามนั    พบว่า  เมลด็งามอ้นมี

ปรมิาณน้ํามนัรวมดงัน้ี รอ้ยละ 43 55 และเป็นกรดไขมนัโอเมกา้ 3 ถงึรอ้ยละ 11-15  เมลด็งามอ้นสขีาวขนาดใหญ่ 
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มน้ํีามนัรวมรอ้ยละ 43.1  เป็นกรดไขมนัโอเมกา้ 3  รอ้ยละ 15.01  งามอ้นเมลด็สน้ํีาตาลเขม้ขนาดเลก็ ม ีปรมิาณน้ํามนั

รวมรอ้ยละ 52.02  เป็นกรดไขมนัโอเมกา้ 3 รอ้ยละ 11.08    และเมลด็งามอ้นสเีทาอ่อนขนาดใหญ่มปีรมิาณน้ํามนัรวม

มากทีส่ดุรอ้ยละ 44.94- 55.83 เป็น  โอเมกา้ 3 รอ้ยละ 12.73-13.54  [บรรณาธกิาร. ผลใิบจากโต๊ะบอกอ, 2555] 

แสดงว่า งาม้อนมีน้ํามันรวมและกรดไขมันโอเมก้า 3 ในปริมาณที่แตกต่างกันไปตามที่ปลูกในแต่ละสาย

พนัธุ ์ แต่ละแหล่งพืน้ทีป่ลกู ความสงูพืน้ที ่และสภาพดนิฟ้าอากาศ 
 

งาม้อนได้ประโยชน์ทัง้ใบและเมลด็  
 

ใบงาม้อนเป็นอาหารราคาแพงของเกาหลีและญี่ปุ่น  การสกดัสารออกมาในรูปของน้ํามนั ทําได้จากเมล็ด 

และใบสด น้ํามนัที่สกดัจากเมล็ดใช้ทําอาหารและยา น้ํามนัที่สกดัจากใบใช้เป็นน้ํามนัหอมระเหย (volatile oil)  

เป็นสารประเภท aldehyde เรยีกว่า perilla aldehyde ในญี่ปุ่นใชเ้ป็นสารแต่งรสชาต ิisomer ของ perilla aldehyde   

ใชเ้ป็นสารแต่งกลิน่อาหาร    และมสีรรพคุณแกเ้คลด็ขดัยอก ลดริว้รอยบนใบหน้าบาํรุงผวิหน้า    นอกจากน้ีน้ํามนัหอม

ระเหยจากใบงามอ้นยงัมรีาคาถูกกว่า   เมื่อเปรยีบเทยีบกบัน้ํามนักุหลาบ และมศีกัยภาพทีจ่ะสามารถใชแ้ทนทีน้ํ่ามนั

หอมระเหยจากกุหลาบในอุตสาหกรรมเครื่องหอมอกีดว้ย [ดวงจนัทร ์เฮงสวสัดิ,์ 2553] 

สารสกดัสําคญัในกลุ่มโพลฟีีนอล (polyphenol)   ที่ได้จากใบและเมล็ดงาม้อน อยู่ในความสนใจอย่างมาก  

คอื กรดรอสมารนิิก (rosmarinic acid)  มฤีทธิต์้านการแพแ้ละต้านการอกัเสบไดด้ ี  . สารโพลฟีีนอล ทีส่าํคญัอกีสาร

หน่ึง คอื ลโูตลนิ (luteolin) ทีพ่บในเมลด็งามอ้น แสดงฤทธิต์า้นเชือ้จุลนิทรยี ์ตา้นการอกัเสบ จงึสามารถป้องกนัโรคฟนั

ผุ และเหงอืกอกัเสบได ้[Oh HA, 2011]  

รายงานว่า สารสกดัใบงาม้อนด้วยน้ําสามารถกระตุ้นเอ็นไซม์ nitric oxide synthase. ซึ่งเหน่ียวนํา 

การสงัเคราะห์ไนตรกิออกไซด์ (NO) .ในเซลลก์ล้ามเน้ือเรยีบในหลอดเลอืด (vascular smooth muscle cells  

หรอื VSMC) อกีทัง้ยบัยัง้ platelet derived growth factor (PDGF)  ทําให ้VSMC เพิม่จํานวนมากขึน้ ผลการวจิยั

ชี้แนะว่า  สามารถใช้ในการป้องกนัโรคทางหลอดเลือด เช่น ภาวะการแข็งตัวหลอดเลือดแดง (arteriosclerosis)    

สารสกดัใบงามอ้นสามารถเพิม่สาร interferon (IFN-gamma) หรอื tumor necrosis factor (TNF-alpha) แสดงว่า  

สารสกดัใบงามอ้นอาจยบัยัง้เซลลม์ะเรง็ได ้[Makino T, et al, 2002] 

ใบงามอ้นสแีดงมสีารกลุ่มโพลฟีีนอลซึง่ต่อต้านอนุมูลอสิระ ในปรมิาณทีม่ากกว่าในใบงามอ้นสเีขยีว การไดร้บั

สารสกดัจากใบงามอ้นสแีดง จะทําให ้ LDL oxidation lag times .ในเลอืดยาวนานมากขึน้ ป้องกนั LDL oxidation  

และลดปรมิาณการเกดิสาร lipid peroxide อย่างชดัเจน แสดงว่า งามอ้นน่าจะสามารถลดภาวะการแขง็ตวัหลอดเลอืด 

ทีเ่กดิจากการสะสมไขมนัในหลอดเลอืดแขง็ตวัได ้(atherosclerosis) [Saita E, et al ,2012]   

ปจัจุบนัสารสกดัจากงามอ้นเริม่มบีทบาทในแวดวงสุขภาพและเครื่องสําอางมากขึน้ นอกเหนือจากบทบาท 

ของงาม้อนในประกอบอาหารบํารุงสุขภาพและรกัษาโรค  ในต่างประเทศ ได้มกีารนําใบงาม้อนมาสกดัสาระสําคญั 

คอื rosmarinic acid  และพฒันาเจลจากสารสกดัตน้งามอ้น ในประเทศไทย ใชง้ามอ้นในการรกัษา โรคภูมแิพ ้ผวิหนัง

อกัเสบ การแพทยแ์ผนจนีมกีารใชง้ามอ้นมานานนบัศตวรรษ โดยใชท้ัง้งามอ้นเดีย่วๆ และผสมกบัพชืสมุนไพรชนิดอื่น  

สามารถเป็นแนวทางในการพฒันาทัง้เมลด็และใบงามอ้นเพื่อเพิม่ศกัยภาพของงามอ้นใหม้ากขึน้ 

สายพนัธุ ์การเกบ็รกัษา ความชื้น และแหล่งการปลูก เป็นปจัจยัที่มผีลกระทบต่อคุณภาพน้ํามนัเมลด็งาม้อน 

การศกึษา พบว่า  ในตวัอย่างเมลด็พนัธุจ์าก 4 แหล่ง คอื จงัหวดัน่าน เชยีงราย แม่ฮ่องสอนและพะเยา เมลด็พนัธุจ์าก

จังหวัดน่านมีคุณภาพสูง มีความชื้นตํ่ าร้อยละ 7.13 ความบริสุทธิส์ูง ร้อยละ 99.63 ขณะที่เมล็ดพันธุ ์

จากแม่ฮ่องสอนมปีรมิาณน้ํามนัสูงกว่าร้อยละ 44.91  จะเหน็ได้ว่า แหล่งผลติ ดนิ อุณหภูม ิแสงสว่างและอากาศ  

เป็นเหตุและปจัจยัทีม่ผีลต่อคุณภาพและปรมิาณของน้ํามนัของเมลด็งามอ้น [ศริวิรรณ อาํพนัฉาย 2552]    

ในตํารายาพื้นบ้านล้านนา มกีารนําเมลด็งาม้อนมาตําใช้ประคบแก้อาการขอ้พลกิ และนําเมลด็บบีเอาน้ํามนั

สาํหรบัใชท้านวดแกป้วด ขดัขอ้กระดกู พบว่า น้ํามนังามอ้น มสี่วนประกอบของ โอเมกา้ 3 ซึง่มผีลต่อสมองดา้นความ
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ฉลาด ความจํา และป้องกนัโรคความจําเสื่อม นอกจากน้ียงัมฤีทธิต์้านการอกัเสบ ป้องกนัการอุดตนัของหลอดเลอืด 

การป้องกนัโรคหวัใจ และช่วยป้องกนัมะเรง็บางชนิด [.ดวงจนัทร ์เฮงสวสัดิ.์ 2553] 

งาม้อน เป็นแหล่งของกรดไขมันโอเมก้า 3 ได้แก่ กรดลิโนเลนิก  linolenic acid (18:3, n-3) 

(Gunstone,1994) งามอ้นจากแม่ฮ่องสอนและเชยีงใหม่ ประเทศไทย พบว่ามปีรมิาณไขมนั 34-36% ประกอบดว้ย 

Triacylglycerol 97% ของไขมนัทัง้หมด และพบ phytosterol 3% ของไขมนัทัง้หมด (Siriamornpun S., et. al. 2006) 

อตัราส่วนของกรดไขมันอิ่มตัว : กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว : กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (saturates: 

monounsaturates : polyunsaturates) ในงาม้อน เท่ากบั 1:1:8 (Siriamornpun S., 2006) งาม้อนจากเมอืงไทย  

พบ กรดไขมนัโอเมกา้สามชนิดกรดลโินเลนิก ( -linolenic acid) 55-60% ของไขมนัทัง้หมด รองลงมาเป็นกรดไขมนั

โอเมกา้หก ชนิดกรดลโินเลอกิ (linoleic aicd)(18:2, n-2) 18-22% ของกรดไขมนัทัง้หมด และพบกรดไขมนัโอเมกา้ 

เกา้ ชนิด oleic acid (18:1) 11-13% ของกรดไขมนัทัง้หมด งามอ้นจากจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมปีรมิาณกรดลโินเลนิกสงู

กว่างามอ้นจากแหล่งอื่นทีข่ายตามทอ้งตลาด (Siriamornpun S., et. al. 2006)  

งามอ้นประกอบด้วยกรดอะมโิน คดิเป็น amino acid scores ตาม FAO/WHO/UNU (1985) เท่ากบั 63  

และเมื่อเอาสว่นเปลอืกออกจะเท่ากบั 66 (Longvah T., 1998) การเอาเปลอืกออก (dehulling) และการต้มใหสุ้ก ทําให้

อตัราส่วนโปรตนี (Net protein ratio, NPR), Net protein utilization (NPU) และ true protein digestibility (TDP) 

เพิม่ขึน้ ในขณะทีก่ารป้ิงย่าง จะทําให ้ NPR, NPU และ TDP ลดลง (Longvah T., 1998) การเอาเปลอืกออก 

และการต้มจงึยงัคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้มากกว่าการป้ิงย่าง นอกจากน้ียงัมผีู้คดิค้นทํางาม้อนในรูปอดัแท่ง 

(chewable tablet) โดยทีย่งัคงคุณค่าทีด่ทีางโภชนาการ (Wu J, 2012) 

มงีานวจิยัจาํนวนมาก ไดร้ายงานเกีย่วกบัสมบตัแิละประโยชน์ของน้ํามนังามอ้น และกรดไขมนัในงามอ้น มผีลดี

ต่อการป้องกนัและรกัษาโรคต่าง ๆ  เช่น  cardiovascular disorders, cancer, inflammatory, rheumatoid arthritis  

[Mohammad Asif, 2011]  ต่อต้านแบคทเีรยี[Yamamoto,2002] โรคหอบหดื [Okanoto, M., 2000] น้ํามนังามอ้น

สามารถลดระดบัคอเลสเตอรอลในซรีมัในหนูทดลอง (Okamoto, 2000, Longvah T, 2000) ลดระดบัไขมนัในซรีมั 

(Chang H, 2009)  แต่เพิม่ระดบั IgE ในหนูทดลอง (Chang H, 2009)   เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเมลด็พชือื่น  

เช่น  chia และ flax, พบว่า งามอ้นมสีารฟีนอลซึง่มฤีทธิต์า้นอนุมลูอสิระ หรอื antioxidant และ กรดไขมนัจําเป็นสงูสุด 

มากกว่าพชือื่น ๆ (Muller Waldek, 2010; Sargi SC;  et al. (2013) ยบัยัง้การตายของเซลล์ประสาทแบบ  

apoptosis (Seong, 2012) สารฟีนอลในงามอ้น ไดแ้ก่ anthocyanin (Yamazaki M., 2003)  

รายงานวจิยั พบว่า  งามอ้น ใบและเมลด็งามอ้นมสีารสาํคญัหลายชนิด ใบมสีาร perillaldehyde  ซึง่แกเ้คลด็ 

ขดัยอก ลดริว้รอยบนใบผวิหน้า และม ี rosmarinic acid ทีส่ามารถต้านจุลชพี ต้านอนุมูลอสิระ ต้านการอกัเสบ ยบัยัง้

การเกดิมะเรง็ และโรคภูมแิพไ้ด ้เมลด็มกีรดไขมนัโอเมกา้-3 ในปรมิาณสงูมากกว่าในน้ํามนัปลาซึง่อาจมกีารปนเป้ือน

ดว้ยสารปรอทและสารพษิ  น้ํามนัจากเมลด็งามอ้นสามารถควบคุมคอเลสเตอรอลในเลอืด และ ป้องกนัโรคสมองเสื่อม

หรอือลัไซเมอร ์ไดไ้ม่แพน้ํ้ามนัปลา งามอ้นจงึเป็นทางเลอืกทีด่ทีางหน่ึงของแหล่งอาหารทีม่กีรดไขมนัจาํเป็นหลายชนิด

สงูและอยู่ในสดัสว่นทีเ่หมาะสม [Chang, H.-H., et al., 2009]   

งามอ้นเป็นพชืทีป่ลกูมากในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และมคีุณค่ามากต่อสุขภาพ แต่น่าเสยีดายทีค่น

ไทยทัว่ไปยงัไม่ค่อยรูจ้กังามอ้น มกีารนํามาใชจ้าํกดั เช่น ทําเป็นอาหารหรอืขนมพืน้บา้นท่านัน้  ดงันัน้ ควรมกีารวจิยั

และพฒันาเพื่อเพิม่คุณค่าและมลูค่าของงามอ้น นําไปใชเ้ป็นผลติภณัฑส์ขุภาพและความงามกจ็ะมปีระโยชน์ต่อสุขภาพ

และต่อเกษตรกรในบ้านเรา  ในปี พ.ศ. 2556-2559 กลุ่มคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงมีโครงการวิจัย 

และการพฒันางาม้อนและผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพ โดยจะเน้นคุณสมบตัต่ิาง ๆ ของสารสาํคญัในงามอ้นในห้องทดลอง 

การศกึษาผลทางชวีภาพในสตัวท์ดลอง  ในทางคลนิิกจะมศีกึษาผลการใชข้องน้ํามนังามอ้นในอาสาสมคัรทีม่คีวามเสีย่ง

จากภาวะสมองเสื่อม และโรคภูมแิพ ้ เพื่อเป็นแนวทางในการทําผลติภณัฑแ์คปซูลน้ํามนังาม้อนและสเปรย์สารสกดั 

จากใบงามอ้นทีม่คุีณค่าและมลูค่าสงู เพื่อสง่เสรมิสขุภาพและความงาม ในขณะเดยีวกนั ควรจะมกีารคดัเลอืกสายพนัธุ์
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งามอ้นทีก่ารผลติน้ํามนัโอเมกา้ 3 สงู ในการชยายพนัธุต่์อไป  กจ็ะทําใหง้ามอ้นมแีนวโน้มทีจ่ะเป็นพชืเศรษฐกจิสาํคญั

หน่ึงของประเทศในอนาคต   
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ความคิดเหน็ของคณะกรรมการต่อการด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบั
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Opinion of the Committee on Operation of National Health Security Local Fund 
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Prabhatida Wutticha1* and Jukkrit Wungrath2 
 

บทคดัย่อ 
 

กองทุนหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่เป็นนวตักรรมส าคญัในระบบสุขภาพของไทย ซึง่หลาย
ภาคสว่นมสีว่นร่วมในการสง่เสรมิและดแูลสขุภาพของประชาชน โดยมอีงคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นกลไกส าคญั ใน
การประสานหน่วยงาน องคก์ร และภาคเีครอืข่ายในพืน้ที ่เพื่อคน้หาปญัหาและความต้องการของประชาชน วางแผน
และส่งเสรมิกจิกรรมด้านสุขภาพ ที่ประเมนิผลได้ สนับสนุนให้ประชาชนพึง่ตนเองได้ในด้านสุขภาพ และส่งเสรมิให้
บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ สนับสนุนประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ให้ทุกฝ่ายตระหนักต่อการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน และการสร้างกลไกทางสงัคมให้เข้ามาร่วมกันแก้ปญัหาสุขภาพ การวิจัยน้ีมี
วตัถุประสงค ์1). เพื่อพรรณนาลกัษณะส่วนบุคคลของคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน่ในพืน้ที ่
2).เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของคณะกรรมการทีม่ต่ีอผลการด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน่ในพืน้ที ่
เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (survey research) กลุ่มตวัอย่าง คอื คณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพระดบัทอ้งถิน่ ใน
พืน้ทีอ่ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย จ านวน 148 คน เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั ประกอบดว้ยดา้นปจัจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการและดา้นผลผลติ โดยปรบัปรุงมาจากแบบสอบถามของส านกังาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ค่าความเชื่อมัน่ (reliability) เท่ากบั 0.87 และค่าความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (content 
validity) เท่ากบั 0.83 ผลการศกึษาพบว่า คณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัท้องถิ่นในพื้นที่ มคีวาม
คดิเหน็ต่อการด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสขุภาพระดบัทอ้งถิน่โดยรวม ทัง้ 3 ดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.37 โดยเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อยดงันี้ อนัดบัที ่1 คอื ด้านปจัจยัน าเขา้มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.41 อนัดบัที ่2 
คือ ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 และอันดับที่ 3 คือ ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 ตามล าดับ 
ผลการวจิยันี้สามารถใชบ้่งชีร้ะดบัความพงึพอใจของคณะกรรมการต่อการด าเนินงานของกองทุนไดเ้ป็นอย่างดี 
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Abstract  
 National Health Security Local Fund (NHS LF) is an innovation of Thai health care system. The fund 
unites many local organizations for local people health care and promotion. Local administration (LA) acts as 
the main participant to cooperate with many local organizations on searching health problems, people needs, 
planning and promote health activities that is evaluable. Promote local people on self-supporting health care, 
local health care providers on supporting local people for improving health behavior and setting social 
mechanism for solving local health problems are also the responsibility of the fund. This research aimed to 
survey the opinion of the committee of NHS LF in Muang District, Chiang Rai Province for 1) Personal 
characteristic of the committee 2) Opinion of the committee on the performance of the fund. The 148 
participants was answered the 5 level scale on 3 parts of input factors, process and product questionnaire 
that modified from National Health Security Office (NHSO). The reliability was 0.87 and the content validity 
was 0.83. The results showed that the opinion of the committee on operation of the fund of 3 parts were in 
the middle level with the average of 3.37. The order from high to low was 1) input factors at the average of 
3.41, 2) process at the average of 3.36 and 3) product at the average of 3.33 respectively. The results of the 
research can indicate appreciating level of the committee on operation of the fund nicely. 
 

Key words : Opinion, Survey, National Health Security Office, National Health Security Local Fund 
 

บทน า 
 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดไวใ้นมาตรา 51 ว่า “บุคคลย่อมมสีทิธเิสมอกนัใน
การรบับรกิารทางสาธารณสขุทีเ่หมาะสมและไดม้าตรฐาน และผูย้ากไรม้สีทิธไิดร้บัการรกัษาพยาบาลจากสถานบรกิาร
สาธารณสุขของรฐัโดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย บุคคลย่อมมสีทิธไิดร้บัการบรกิารสาธารณสุขจากรฐัซึง่ต้องเป็นไปอย่างทัว่ถึง
และมปีระสทิธภิาพ บุคคลย่อมมสีทิธไิด้รบัการป้องกนัและขจดัโรคติดต่ออนัตรายจากรฐัอย่างเหมาะสมโดยไม่เสยี
ค่าใชจ้่ายและทนัต่อเหตุการณ์” รฐัจงึไดด้ าเนินการสรา้งหลกัประกนัสขุภาพแก่ประชาชนโดยทัว่ถงึและครอบคลุมอย่าง
เร่งด่วน [1] พระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2545 มาตรา 13(3) มาตรา 18(8) มาตรา 47 และมาตรา 
48(4) ไดก้ าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและก าหนดหลกัเกณฑ์ให้องคก์รชุมชนองค์กรเอกชน และ
ภาคเอกชนทีไ่ม่มวีตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหาก าไร ด าเนินงานและบรหิารจดัการเงนิทุนในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ทีไ่ดต้าม
ความต้องการ ความพรอ้มและความเหมาะสม เพื่อสรา้งหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตใิหแ้ก่บุคคลในพืน้ทีโ่ดยส่งเสรมิ
กระบวนการมสีว่นร่วม   

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ทีน่ับเป็นนวตักรรมที่ส าคญัในระบบสุขภาพของประเทศ
ไทยซึง่หลายภาคสว่นในสงัคมมสีว่นร่วมในการสง่เสรมิและดแูลสขุภาพของประชาชนโดยมอีงคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
เป็นกลไกส าคญัในการประสานหน่วยงาน องคก์ร และภาคเีครอืข่ายในพืน้ทีเ่ขา้มาร่วมคน้หาปญัหาและความต้องการ
ของประชาชน ร่วมวางแผนและสง่เสรมิใหเ้กดิการร่วมด าเนินกจิกรรมดา้นสุขภาพ โดยสามารถตดิตามประเมนิผลการ
ด าเนินงานใหเ้กดิขึน้อย่างเป็นรปูธรรมกบัประชาชน แลว้ยงัสนบัสนุนใหป้ระชาชนไดแ้สดงบทบาทในการพึง่ตนเองดา้น
สขุภาพ และสง่เสรมิใหบุ้คลากรดา้นสาธารณสุขในพืน้ทีไ่ดแ้สดงบทบาทในการสนับสนุนประชาชนในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง ทัง้นี้ยงัส่งเสรมิให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งเกดิความตระหนักต่อการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 
สามารถดแูลสขุภาพไดด้ว้ยตนเองและการสรา้งกลไกในสงัคมทีจ่ะต้องเขา้มาร่วมกนัแกป้ญัหาต่างๆ ทีม่ผีลต่อสุขภาพ
ใหลุ้ล่วง [2] 
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จากการด าเนินงานที่ผ่านมาระหว่างส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
พบว่า มปีญัหาในการปฏบิตังิานทัง้ในสว่นของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ สรุปไดด้งัต่อไปนี้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบล และเทศบาล ขาดความรู ้ความเขา้ใจ ในการด าเนินงาน
กองทุนหลกัประกนัสขุภาพระดบัทอ้งถิน่ และยงัขาดเครื่องมอืช่วยในการบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ เพื่อ
ช่วยลดภาระในการท างานด้านบญัช ีกองทุน การด าเนินโครงการ/กจิกรรม และการจดัการขอ้มูลพื้นฐาน ท าให้ไม่
สามารถส่งรายงานความก้าวหน้าของกองทุนได้ตามที่ ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติก าหนด ในส่วนของ
ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิขาดเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตดิตามประเมนิ และแปลผลการด าเนินงานของกองทุน 
ทัง้ด้านการเงินบญัชี ด้านโครงการ/กิจกรรม และด้านข้อมูลพื้นฐาน [3] และในส่วนของการด าเนินงานกองทุน
หลกัประกนัสขุภาพระดบัทอ้งถิ่นหรอืพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย พบปญัหาอุปสรรคดงัน้ี องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่ง
ใหม่อยู่ระหว่างด าเนินงาน มีการแต่งตัง้ผู้บรหิารกองทุนฯและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง การพจิารณากจิกรรม/
โครงการและการใชง้บประมาณกองทุนฯยงัไม่ไดด้ าเนินการ ในสว่นของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯแห่งใหม่ยงัไม่มี
ความรู ้ความเขา้ใจในการบรหิารจดัการกองทุนฯ   

ผูว้จิยัในฐานะเป็นนักวชิาการทีท่ างานดา้นสาธารณสุขมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพระดบัท้องถิ่น และจากการศกึษาค้นคว้ายงัไม่พบงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัความคดิเหน็ของคณะกรรมการต่อ
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิ่นในจงัหวดัเชยีงราย ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาความคดิเหน็ของ
คณะกรรมการต่อกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัท้องถิน่ในพื้นที่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย โดยน าแนวคดิการ
ประเมนิของ    สตฟัเฟิลบมี (Stufflebeam’s  CIPP  Model) มาใช้ในการสอบถามขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง แลว้น าผล
การศกึษามาเป็นแนวทางในการวางแผนการพฒันาการให้บรกิารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัท้องถิ่น ให้กบั
หน่วยงานต่างๆที่เกีย่วขอ้ง เช่น องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เทศบาล หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่นๆในพื้นที ่
ส่วนกลาง และยงัใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาการด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัท้องถิ่น ท าให้
ประชากรในพืน้ทีไ่ดร้บับรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนหลกัประกนัสขุภาพระดบัทอ้งถิน่ดขีึน้ต่อไป 

 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
1. เพื่อพรรณนาลักษณะส่วนบุคคลของประชาชนที่รับบริการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดับ

ทอ้งถิน่ในพืน้ที ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 
2.เพื่อศกึษาความคดิเห็นของคณะกรรมการที่มต่ีอผลการด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

ระดบัทอ้งถิน่ในพืน้ที ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  

1. ท าใหท้ราบถงึปญัหาและอุปสรรคของการด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน่ใน
พืน้ที ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย  

2. เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจและขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเสนอต่อผู้บรหิารเพื่อปรบัปรุง
โครงการต่อไป 

3. ท าใหป้ระชากรในพืน้ทีไ่ดร้บับรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนหลกัประกนัสขุภาพระดบัทอ้งถิน่ทีด่ขี ึน้ 
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วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้คอื คณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่ ใน

พืน้ทีอ่ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย จากองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหรอืองคก์ารปกครองส่วนท้องถิน่ 16 กองทุน แต่ละ
กองทุนมคีณะกรรมการจ านวนประมาณ 15 คน รวม  240 คน 

วิธีคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่าง  ดงัต่อไปนี้ 

สุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างในเขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเชยีงราย 

ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่
อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงรายโดยใชต้ารางของ Krejcie and Morgan จากจ านวนประชากร 240 คน ซึง่ไดก้ลุ่มตวัอย่าง
ในการศกึษาครัง้นี้ จ านวน 148 คน  

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชค้อืแบบสอบถาม ประกอบดว้ย  
สว่นที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัท้องถิ่น ต่อการ

ประเมนิดา้นปจัจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการด าเนินงานและดา้นผลผลติของโครงการ โดยใชค้ าถามทีเ่ป็นมาตรวดัแบบ 
Likert Scale ซึง่แบ่งล าดบัความคดิเหน็ออกเป็น 5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ 

การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั มขี ัน้ตอนดงันี้ 
1. ขอ้มูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) ศกึษาจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลกัการและ

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อก าหนดขอบเขตของการวจิยัและสรา้งเครื่องมอืวจิยั ใหค้รอบคลุมความมุ่งหมายของการวจิยั 
2. ขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อก าหนดขอบเขต

และเน้ือหาของแบบทดสอบ จะไดม้คีวามชดัเจนตามความมุ่งหมายการวจิยัยิง่ขึน้ 
3. น าขอ้มูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามปรบัปรุงมาจากส านักงานหลกัประกนั

สขุภาพแห่งชาต ิ
4. น าแบบสอบถามทีร่่างได ้ ทดสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity)ไดเ้ท่ากบั 0.83 

โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒทิางด้านกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัท้องถิ่น จ านวน 5 ท่าน พจิารณา
ตรวจสอบและขอค าแนะน าในการแกไ้ข ปรบัปรุงเพื่อใหอ้่านแลว้มคีวามเขา้ใจง่ายและชดัเจนตามความมุ่งหมายของ
การวจิยั 

5.น าแบบสอบถามทีแ่กไ้ขตามค าแนะน าแล้วน าไปทดลองใช้ในประชากรที่มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบั
กลุ่มเป้าหมาย (Pretest) จ านวน 30 คน เพื่อน ามาวเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใชส้มัประสทิธิแ์อลฟา
ของ คอนบารค์ ไดเ้ท่ากบั 0.87 

6. ปรบัปรุงรปูแบบแบบสอบถามอกีครัง้ แลว้น าเสนอผูท้รงคุณวุฒชิุดเดมิ เพื่อแกไ้ขปรบัปรุงจนได้
เครื่องมอืทีม่ปีระสทิธภิาพ 

   7. น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปสอบถามกลุ่มตวัอย่าง 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. คณะผูว้จิยัเดนิทางไปพบกลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเอง 
2. แจ้งวตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กลุ่มตัวอย่างและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องทราบ และ

ด าเนินการพทิกัษ์สทิธิก์ลุ่มตวัอย่างโดยการเขา้พบผูน้ าชุมชนและกลุ่มตวัอย่างเพื่อแนะน าตวั ชีแ้จงวตัถุประสงคใ์นการ
ท าวจิยั วธิกีารเกบ็ขอ้มลูและแจง้ใหก้ลุ่มตวัอย่างทราบถงึสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืขอออกจากกการเขา้ร่วมการวจิยัไดทุ้ก
เมื่อ โดยไม่มผีลกระทบใดๆทัง้สิน้ 

3. เกบ็ขอ้มลูตามแบบสอบถามทีไ่ดส้รา้งขึน้ และสอบถามเพิม่เตมิในขอ้มลูทีต่อ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
4. เมื่อเกบ็ขอ้มูลไดแ้ลว้จะท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ก่อนน าไปวเิคราะหท์าง

สถติ ิ
การวิเคราะหข์้อมูล 
วเิคราะหแ์บบสอบถามแบ่งเป็นดงันี้   
1.วเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ใชส้ถติคิวามถี ่(Frequency) รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่

เลขคณิต (Arithmetic Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
2.วเิคราะหข์อ้มูลการประเมนิดา้นปจัจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการด าเนินงาน ดา้นผลผลติของโครงการ และ

ความพงึพอใจของบุคคลผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งหรอืผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีกบักองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน่ในพืน้ที่
อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย โดยใช้สถติคิวามถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic 
Mean) มธัยฐาน (Median) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผูว้จิยัไดก้ าหนดการแปลความหมาย
ค่าเฉลีย่ของคะแนนความคดิเหน็ไวด้งันี้  

 หมายเหตุ   น าความถี่มาหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน ้าหนักคะแนนของการ
ตอบในแต่ละขอ้ค าถามและเป็นรายดา้นโดยก าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉลีย่ในแต่ละขอ้และในแต่ละดา้น 
ดงันี้       

ค่าเฉลีย่ 1.00 - 1.50  หมายถงึ  พงึพอใจน้อยทีส่ดุ 
ค่าเฉลีย่ 1.51 - 2.50  หมายถงึ พงึพอใจน้อย 
ค่าเฉลีย่ 2.51 - 3.50  หมายถงึ  พงึพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลีย่ 3.51 - 4.50  หมายถงึ  พงึพอใจมาก 
ค่าเฉลีย่ 4.51 - 5.00  หมายถงึ  พงึพอใจมากทีส่ดุ 
 

ผลการศึกษา 
 

ตารางท่ี 1  แสดงความคดิเหน็ของคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน่ในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืง จงัหวดั
เชยีงราย ต่อการประเมนิดา้นปจัจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลติ  

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ล าดบัท่ี แปลผล 
ดา้นปจัจยัน าเขา้ 3.41 1 ปานกลาง 
ดา้นกระบวนการ 3.36 2 ปานกลาง 
ดา้นผลผลติ 3.33 3 ปานกลาง 

รวม 3.37           - ปานกลาง 
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จากตารางที ่1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อการด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบั
ทอ้งถิน่โดยรวมทัง้ 3 ดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.37 โดยเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อยดงันี้ อนัดบัที ่
1 คอืดา้นปจัจยัน าเขา้มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.41 อนัดบัที ่2 คอื ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.36 และอนัดบัที ่3 คอื
ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.33 ตามล าดบั 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

ด้านปจัจยัน าเข้า พบว่าโดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลี่ย
เท่ากบั 3.41 ดา้นปจัจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เรยีงจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัดงันี้ อนัดบัที ่1 
คอืกองทุนฯม ีวสัดุ อุปกรณ์ เพยีงพอต่อการจดัโครงการ/กจิกรรมแต่ละครัง้ ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.55 อนัดบัที ่2 คอืจ านวนคณะกรรมการบรหิารกองทุนมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอ ความคดิเหน็อยู่ในระดบั
มาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 อนัดบัที ่3 คอื มกีารสมทบเงนิกองทุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (อปท.) ครบทุกปี
อย่างต่อเนื่องและตามเกณฑ์ ความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบั
การศกึษาของทพิาพร ราชาไกร(2548)[4]ศกึษาการประเมินโครงการหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า อ าเภอกมลาไสย 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์พบว่าดา้นปจัจยัน าเขา้ของโครงการหลกัประกนัสขุภาพ ประกอบดว้ย สถานทีใ่หบ้รกิาร บุคลากร ยา
และเวชภัณฑ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และงบประมาณ บุคลากรสาธารณสุขของเครือข่ายสถานพยาบาล 
โรงพยาบาล ศนูยส์ขุภาพชุมชนและสถานีอนามยัเมื่อเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ าหนด ถอืว่าขาดแคลนบุคลากร ผูบ้รหิารและผู้
ใหบ้รกิาร มคีวามคดิเหน็ว่าสถานทีใ่หบ้รกิาร บุคลากร ยาและเวชภณัฑ ์วสัดุ ครุภณัฑท์างการแพทยแ์ละงบประมาณ 
มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง แต่ผลการศกึษาขดัแยง้กบัการศกึษาของสวสัดิ ์ทองผา (2547) [5] ศกึษาผลการ
ด าเนินงานตามภารกจิถ่ายโอนงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่เทศบาลแกลงกะเฉด จงัหวดั
ระยอง พบว่าในด้านปจัจยัน าเขา้ของโครงการตามความคดิเห็นของผู้ปฏบิตัิงานโครงการระดบัความเหมาะสมที่มี
ค่าเฉลีย่สงูสดุคอื บุคลากรสาธารณสขุมศีกัยภาพการท างานต่อโครงการนี้อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 3.7 ส่วนในระดบั
ความเหมาะสมทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุดคอื อาคารสถานทีบ่รกิารในพืน้ทีอ่ยู่ในระดบัน้อย มคี่าเฉลีย่ 1.9 จากการศกึษาครัง้นี้ 
อภปิรายผลการศกึษาไดด้งันี้ อนัดบัที ่1 คอื กองทุนฯม ีวสัดุ อุปกรณ์ เพยีงพอต่อการจดัโครงการ/กจิกรรมแต่ละครัง้ 
ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก เนื่องจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน่มวีตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องของ
วสัดุ อุปกรณ์ ไว้ดงันี้ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใหก้ลุ่มประชาชน หรอืองค์กรประชาชนในพื้นทีจ่ดัท ากจิกรรมเพื่อการ
สรา้งเสรมิสขุภาพ การป้องกนัโรคหรอืการฟ้ืนฟูสมรรถภาพใหแ้ก่ประชาชนในพืน้ที ่และเพื่อสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการ
บรหิารหรอืพฒันากองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัท้องถิน่หรอืพื้นที่ให้มปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ต้องไม่เกนิรอ้ยละ 10 
ของค่าใชจ้่ายทัง้หมดของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ในรอบปีงบประมาณนัน้ และในกรณีทีจ่ าเป็นต้องใชจ้่ายเพื่อซือ้
ครุภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง ครุภณัฑน์ัน้ จะตอ้งมรีาคาไม่เกนิ 20,000 บาทต่อหน่วย[6]  
อนัดบัที่ 2 คอื จ านวนคณะกรรมการบรหิารกองทุนมคีวามเหมาะสมและเพียงพอ ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากนัน้ 
เนื่องมาจากคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัท้องถิ่นมรีะเบยีบที่ก าหนดขึน้อย่างชดัเจนในเรื่องของ
จ านวนและผู้ที่จะมาด ารงในต าแหน่งต่างๆ  อนัดบัที่ 3 คอื มกีารสมทบเงนิกองทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.)ครบทุกปีอย่างต่อเนื่องและตามเกณฑ ์ความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง เนื่องจาก แหล่งทีม่าของเงนิกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพท้องถิ่น ประกอบดว้ย 1.เงนิค่าบรกิารสาธารณสุขส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิหมวด
บรกิารสง่เสรมิป้องกนั จดัสรรใหเ้ป็นรายปี ตามจ านวนประชากร  2. เงนิอุดหนุนหรอืงบประมาณจาก องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล (อบต.)/เทศบาล จดัสรรตามสดัสว่นทีส่ านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตกิ าหนด เป็นรายปี และ 3. เงนิ
สมทบจากชุมชน หน่วยงานต่างๆ หรอืรายไดอ้ื่นทีเ่กดิจากกจิการของกองทุนเอง  
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ด้านกระบวนการ พบว่าโดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.36 ดา้นปจัจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เรยีงจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัดงันี้ อนัดบัที ่1 
คอืกลุ่มตวัอย่างผ่านการอบรม/ประชุม/สมัมนา/เวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานกองทุนฯ 
ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64 อนัดบัที ่2 คอืกองทุนมกีารเผยแพร่ขอ้มูลตามหลกัธรรมาภบิาล 
(โปร่งใส ตรวจสอบได)้ ขา่วสารหรอืผลการด าเนินงานของกองทุน หลกัประกนัสขุภาพระดบัทอ้งถิน่ผ่านสือ่ต่างๆ ความ
คดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.56 อนัดบัที ่3 คอื กองทุนจดักจิกรรมสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของทุกภาคสว่น 
(อปท. ภาครฐั และ คนในชุมชน) ในการจดัการสขุภาพชุมชนอย่างยัง่ยนืและเหมาะสมในพืน้ที ่ความคดิเหน็อยู่ในระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.47 ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของทิพาพร ราชาไกร(2548)[4]ศกึษาการ
ประเมนิโครงการหลกัประกนัสขุภาพถว้นหน้า อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์พบว่าดา้นกระบวนการประกอบดว้ย
การเตรยีมความพรอ้มของผู้ปฏบิตัิงาน การพฒันาคุณภาพบรกิาร การประชาสมัพนัธ ์การประสานงานในเครอืข่าย 
การจดัเครอืขา่ย บรกิารระบบสง่ต่อการรบัเรื่องราวรอ้งทุกข ์การบรกิารรกัษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสภาพ การส่งเสรมิ
สขุภาพและการป้องกนัโรค และการพฒันาบุคลากรในการบรกิาร ผูบ้รหิาร มคีวามคดิเหน็ดา้นกระบวนการด าเนินงาน
ตามโครงการอยู่ในระดบัมาก ส่วนผู้ใหบ้รกิารมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง และการศกึษาของสวสัดิ ์ทองผา 
(2547)[5] ศึกษาผลการด าเนินงานตามภารกจิถ่ายโอนงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที ่
เทศบาลแกลงกะเฉด จงัหวดัระยอง พบว่าดา้นกระบวนการด าเนินงานของโครงการหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้าใน
ดา้นกระบวนการท างานของโครงการตามความคดิเหน็ของผู้ปฏบิตังิานโครงการในระดบัความเหมาะสมที่มคี่าเฉลี่ย
สงูสดุคอืขัน้ตอนการใหบ้รกิารแก่ประชาชนอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 3.6 จากการศกึษาครัง้นี้ อภปิรายผลการศกึษา
ได้ดงันี้ อนัดบัที่ 1 คอืกลุ่มตวัอย่างผ่านการอบรม/ประชุม/สมัมนา/เวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู้ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการ
บริหารงานกองทุนฯ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ เป็นกลไกส าคญัต่อความส าเรจ็ของการด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัท้องถิ่น 
เพราะคณะกรรมการเป็นบุคคลส าคญัในการประสานความร่วมมอืระหว่างภาครฐั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และภาค
ประชาชน ที่จะท าให้เกดิการท างานให้บรรลุวตัถุประสงค์ของกองทุนและเรียนรู้ร่วมกนั พฒันาการด าเนินงานของ
กองทุนใหม้ปีระสทิธภิาพซึง่จะสง่ผลใหป้ระชาชนมสีขุภาพดทีัง้กายและจติ[2]และในคู่มอืปฏบิตังิานกองทุนหลกัประกนั
สขุภาพระดบัทอ้งถิน่ก าหนดไวว้่าคณะกรรมการบรหิารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ควรมกีารอบรมสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจและประชุมสมัมนาและการศกึษาแลกเปลีย่นองคค์วามรูร้ะหว่างพืน้ทีใ่นจงัหวดัทีม่กีองทุนต้นแบบในเรื่องต่างๆ 
จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างผ่านการอบรม/ประชุม/สมัมนา/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีความเกี่ยวข้องกบัการบริหารงาน
กองทุนฯอยู่ในระดบัมาก  อนัดบัที่ 2 คือกองทุนมกีารเผยแพร่ขอ้มูลตามหลกัธรรมาภิบาล (โปร่งใส ตรวจสอบได้) 
ข่าวสารหรอืผลการด าเนินงานของกองทุน หลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน่ผ่านสื่อต่างๆเช่นป้ายประชาสมัพนัธ ์สื่อ
บุคคล หอกระจายขา่ว Website เป็นตน้ ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก เนื่องจากเงื่อนไขในการบรหิารจดัการกองทุนนัน้
ไดก้ าหนดไว้ว่ากองทุนต้องมหีลกัการบรหิารงบประมาณอย่างโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได ้กองทุนต้องมี
กลุ่มบุคคลไดร้บัความไวว้างใจมาบรหิารจดัการและกองทุนตอ้งมกีารบรกิารจดัการทีป่ระชาชนยอมรบัได ้และกองทุนมี
กจิกรรมทีเ่ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย อนัดบัที ่3 คอื กองทุนจดักจิกรรมสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของทุกภาคสว่น (อปท. ภาครฐั 
และ คนในชุมชน) ในการจดัการสุขภาพชุมชนอย่างยัง่ยนืและเหมาะสมในพื้นที่ ความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง 
เน่ืองจากปญัหาด้านสุขภาพส่วนใหญ่เป็นปญัหาด้านพฤติกรมของบุคคลที่มีสาเหตุมาจากปจัจัยหลายๆด้านที่
ผสมผสานกนั อนัได้แก่ ปจัจยัส่วนบุคคลที่มาจากพนัธุกรรม เจตคติ ความรู้ และความเขา้ใจ ปจัจยัด้านครอบครวั 
ชุมชน สงัคม ที่มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ซึ่งการแก้ไขจะต้องใช้กลวิธีการ
ด าเนินงานในหลายวธิ ีและใชร้ะยะเวลาในการด าเนินงานทีต่่อเนื่อง โดยอาศยัความร่วมมอืของทกุภาคสว่นและบุคคลที่
เป็นเจา้ของสขุภาพ ดงันัน้เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการกอทุนบรรลุวตัถุประสงคจ์งึตอ้งมรีะบบการจดัท าขอ้มูล มกีารจดัท า
แผนงานทีใ่ชเ้ป็นแนวทางการแกไ้ขปญัหาและก าหนดทศิทางการด าเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณใหแ้ก่หน่วย
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บรกิาร ประชาชน และภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง[2]ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจงึท าใหก้องทุนจดักจิกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของทุก
ภาคสว่น (อปท. ภาครฐั และ คนในชุมชน) ในการจดัการสขุภาพชุมชนอย่างยัง่ยนืและเหมาะสมในพืน้ที่ 

 ดา้นผลผลติ พบว่าโดยรวมผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.33 ดา้นปจัจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เรยีงจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัดงันี้ อนัดบัที ่1 คอืน าผล
การประเมนิมาพฒันาการจดัโครงการ/กจิกรรมอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.53 อนัดบัที่ 2 คอืการจดัท าโครงการ/กจิกรรมตรงกบัสภาพปญัหาของพืน้ที่และโครงการ/กจิกรรมทีจ่ดัท า
สามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.47 อนัดบัที่ 3 คอืการจดัท าโครงการ/กิจกรรมตรงกบัสภาพปญัหาของพื้นที ่ความคดิเหน็อยู่ในระดบัปาน
กลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.45 ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ  สุภาวด ียัง่ยนื (2553)[7] ศกึษาการประเมนิ
การด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัท้องถิ่นองค์การบรหิารส่วนต าบลบงึทองหลาง พบว่า ผลลพัธ์ต าม
กรอบแนวคดิการศกึษาประกอบดว้ย การบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพประชาชนเขา้ถงึการบรกิารสาธารณสขุ องคก์ร
ภาคประชาชนมสีทิธใิชเ้งนิกองทุน มโีครงการจากภาคประชาชน มนีวตักรรมดา้นสขุภาพ สดุทา้ยประชาชนมสีุขภาพดี
เกดิความพงึพอใจการด าเนินงานกองทุน ซึ่งผลลพัธ์การด าเนินงานกองทุนตามตวัชี้วดัการประเมินการด าเนินงาน
กองทุนคอื ผลการด าเนินงานกองทุนม ี4 ประเภทตามระเบยีบกองทุน ประชาชนได้รบับรกิารโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
จากกองทุนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของจ านวนประชากรในพืน้ที ่องคก์รภาคประชาชนไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อจดัท าโครงการ มนีวตักรรมโครงการดา้นสขุภาพทีส่ามารถน ามาแกไ้ขปญัหาดา้นสุขภาพของประชาชน ประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานกองทุนคิดเป็นร้อยละ 96.08 กองทุนได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ด าเนินงาน  4 ประเภท ตามระเบยีบกองทุนและจ านวนประชาชนผูร้บับรกิารในแต่ละโครงการคดิเป็นรอ้ยละ 100  และ
การศกึษาของทพิาพร ราชาไกร(2548)[4]ศกึษาการประเมนิโครงการหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า อ าเภอกมลาไสย 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ พบว่าด้านผลผลิตประกอบด้วยความครอบคลุมของการมีหลกัประกนัสุขภาพ การเข้าถึงบริการ 
พฤตกิรรมการบรกิารของสถานบรกิาร พฤตกิรรมการเลอืกใช้บรกิารดา้นสุขภาพของประชาชน ความพงึพอใจต่อการ
บริการด้านสุขภาพ ดังน้ี ความครอบคลุมของการมีหลักประกันสุขภาพยังไม่ได้ตามเป้าหมายของโครงการคือ
ประชาชนทุกคนต้องมหีลกัประกนัสุขภาพ ส่วนอ าเภอกมลาไสยประชาชนมหีลกัประกนัสุขภาพ รอ้ยละ 98.42 การ
เขา้ถงึบรกิาร ดา้นความสะดวกในการเดนิทางไปรบับรกิาร ระยะเวลารอตรวจ ระยะเวลาทีเ่จา้หน้าทีท่ าการตรวจและ
ระยะเวลารอรบัยา ประชาชนส่วนมาก เดินทางในการมารบับริการที่สถานพยาบาลส่วนใหญ่เป็นรถจกัรยานยนต ์
เดินทางภายใน 30 นาที ร้อยละ 94.00 ระยะทางจากบ้านถึงสถานพยาบาล น้อยกว่า 20 กโิลเมตร ร้อยละ 98.75 
ระยะเวลาในการรอตรวจ ทีส่ถานบรกิารใชเ้วลาไม่เกนิ 60 นาทผีูร้บับรกิารสว่นใหญ่ใชเ้วลาในการรอตรวจเฉลีย่ 18.46 
นาท ีเป็นต้น จากการศกึษาครัง้นี้ อภิปรายผลการศกึษาได้ดงันี้ อนัดบัที่ 1 คือน าผลการประเมนิมาพฒันาการจดั
โครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เนื่องจากการบริหารจดัการกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพในระดบัท้องถิน่ของคณะกรรมการบรหิารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ จะประสบความส าเรจ็หรอื
สามารถเผยแพร่ผลงานต่อประชาชนหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งได้ ต้องมกีารติดตามประเมนิผลการด าเนินงานของ
ตนเองอย่างต่อเนื่องและหรอืมอีงค์กรภายนอกมาประเมิน สปสช.จงึก าหนดแนวทางการประเมนิผล 2 รูปแบบ ซึ่ง
คณะกรรมการบรหิารกองทุนและทมีประเมนิจากหน่วยงานต่างๆทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัเขต และระดบัอ าเภอ จะได้
ยดึถอืรูปแบบการประเมนินี้ไว้เป็นขัน้พืน้ฐาน[2] ดงันัน้ทุกกองทุนจงึต้องมกีารประเมนิผลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อ
ประเมนิความพงึพอใจและการรบัรูข้องประชาชนต่อการด าเนินงานของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่ ซึง่
จะท าใหแ้ต่ละกองทุนไดท้ราบขอ้มลูและน าขอ้มูลการส ารวจมาสรา้งการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดัการสุขภาพ
โดยชุมชน เพื่อให้เกดิความยัง่ยนืต่อไป ตวัอย่างเช่นได้จดัโครงการคดักรองโรคเรื้อรงั เบาหวาน ความดนัโลหติสูง 
หวัใจและหลอดเลอืด แล้วน าผลการด าเนินโครงการมาพฒันาโดยได้จดัโครงการพฒันาศกัยภาพการดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรงัเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง หวัใจและหลอดเลือดในคลินิกบริการ เป็นต้น อนัดบัที่ 2 คือการจดัท าโครงการ/
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กจิกรรมตรงกบัสภาพปญัหาของพืน้ทีแ่ละโครงการ/กจิกรรมทีจ่ดัท าสามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพของประชาชน
อย่างเป็นรูปธรรม ความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง เนื่องจากกองทุนมกีารประเมนิผลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ มีการ
ให้บรกิารสุขภาพเชงิรุกและมกีารประชาคมซึ่งจะประกอบด้วยผู้ใหญ่บา้น ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชนจาก
กลุ่มต่างๆเช่น กลุ่มอาชพี องคก์รชุมชนเป็นต้น ประชาชนจากคุม้และจากครวัเรอืนจ านวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้มี
สทิธิเ์ขา้ร่วมประชาคม โดยใชเ้ทคนิคการระดมความคดิ การวเิคราะหป์ญัหาชุมชน การจดัล าดบัความส าคญัของปญัหา
และความยากง่ายในการแก้ไขปญัหา เป็นต้น ท าใหท้ราบถึงสภาพปญัหาทีแ่ท้จรงิของพื้นที่และสามารถจดัโครงการ/
กจิกรรมที่สอดคล้องกบัความต้องการของชุมชนท าให้ประชาชนมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพในทางที่เหมาะสม 
ตวัอย่างเช่นโครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดในชุมชน ในช่วงที่มกีารระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกโดยรณรงคใ์ห้
ประชาชนช่วยกนัท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์ลูกน ้ายุงลาย เป็นต้น และอนัดบัที่ 3 คอืการจดัท าโครงการ/กจิกรรมตรงกบั
สภาพปญัหาของพื้นที่ ความคิดเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากปจัจุบนัน้ีการให้บริการทางด้านสุขภาพเน้นการ
ใหบ้รกิารเชงิรุกโดยการมสีว่นร่วมของทุกภาคสว่น และมกีารส ารวจขอ้มลูทางดา้นสขุภาพของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ 
ทุกวยั เป็นประจ าและสม ่าเสมอ ท าใหท้ราบปญัหาทางดา้นสขุภาพและความตอ้งการของประชาชน ลกัษณะของกจิกรรม
ทีจ่ะของบประมาณสนบัสนุนจากกองทุน ไดก้ าหนดไวว้่า ประเภทที ่1 จดับรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรคและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพตามชุดสทิธปิระโยชน์ : โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อจดับรกิารแก่กลุ่มเป้าหมายหลกั 5 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
กลุ่มแม่และเดก็ กลุ่มผูส้งูอายุ กลุ่มผูพ้กิาร และกลุ่มผูป้ระกอบอาชพีทีม่คีวามเสีย่งและกลุ่มผูป้่วยโรคเรื้อรงัทีอ่ยู่ในเขต
พื้นที่ซึ่งการจัดกิจกรรมประเภทนี้  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพจะต้องมีข้อมูลประชากร
กลุ่มเป้าหมายหลกัดงักล่าวว่ามีจ านวนเท่าใด และมีการจดัท าแผนงาน/โครงการในแต่ละปีว่าจะตัง้เป้าหมายในการ
จดับรกิารแก่กลุ่มใดบ้างและเป็นจ านวนเท่าใด[2] จึงท าให้รูปแบบของกิจกรรม/โครงการที่จดัท ามีความเหมาะสม 
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ตวัอย่างเช่น โครงการส่งเสรมิสุขภาพเดก็แรกเกดิถงึ 6 ปี โครงการคดักรองมะเรง็เต้านม ปาก
มดลูกในสตรวียัเจรญิพนัธุ ์โครงการคดักรองสารพษิตกค้างในกระแสเลอืดส าหรบัเกษตรกรและประชาชนและโครงการ
พฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุเพื่อสขุภาพด ีเป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive research)นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤตกิรรมสรา้งเสรมิสุขภาพ
ตามหลกัสุขบญัญตัิแห่งชาติ เปรยีบเทยีบและหาความสมัพนัธ์ของพฤติกรรมกบัเพศ อายุ ศาสนา ระดบัการศกึษา 
รายไดผู้ป้กครอง สถานภาพสมรสของผูป้กครอง การไดร้บัความรูจ้ากบุคลากรสาธารณสขุ และการไดร้บัความรูจ้ากสื่อ
ต่างๆ ของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้นเขตชนบทจงัหวดัเชยีงราย กลุ่มตวัอย่างจ านวน 377 คน เครื่องมอืที่ใช้เป็น
แบบสอบถามของกองสขุศกึษา วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์
ความแปรปรวนและค่าสหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
 ผลการศกึษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 55.2 ครอบครวัมรีายไดเ้ฉลีย่ 5,000-
10,000บาท/เดอืนไดร้บัความรูจ้ากบุคลากรรอ้ยละ 86.7 จากสื่อต่างๆรอ้ยละ 83.8  พฤตกิรรมสรา้งเสรมิสุขภาพตาม
หลกัสุขบญัญตัิแห่งชาติ ของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น อยู่ในระดบัปานกลางไดแ้ก่ด้านอบายมุข พฤตกิรรมสร้าง
เสรมิสุขภาพส่วนใหญ่อยู่ระดบัควรปรบัปรุง ไดแ้ก่ ดา้นอนามยัส่วนบุคคล , ดา้นสุขภาพจติ, ดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม, 
ดา้นการป้องกนัอุบตัเิหตุ, ดา้นอาหารและโภชนาการ และดา้นการออกก าลงักาย กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มพีฤตกิรรม
สร้างเสริมสุขภาพ อยู่ในระดบัที่ต้องปรบัปรุง ร้อยละ 75.3  โดยพบว่า อายุ ศาสนา การได้รบัความรู้จากบุคลากร
สาธารณสขุ และการไดร้บัความรูจ้ากสือ่ต่างๆ กบัพฤตกิรรมสขุภาพตามหลกัสขุบญัญตัแิห่งชาต ิแตกต่างกนั  
 ขอ้เสนอแนะ การศกึษาครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ว่าพฤติกรรมสร้างเสรมิสุขภาพตามหลกัสุขบญัญตัิแห่งชาติ
ของนักเรียนกลุ่มนี้จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุง ในการหารูปแบบวิธีการให้สุขศึกษาที่เหมาะสมในโรงเรียนที่
ท าการศกึษาต่อไป 
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Abstract  
 

 This descriptive research was conducted to describe the health promotion practice among junior 
high school students in a rural area of Chiang Rai Province. The factors related to students’ health promotion 
practice such as demographic information, family background and health media perception were identified. 
The participants were 377 students that responded the survey by Health Education Division. The tool used in 
the study was questionnaires. Data were analyzed by descriptive statistics, S.D, ANOVA and Pearson’s 
correlation. 

The results indicated that most of participants were females at 55 %. The range of parents’ salary 
was 5,000 – 10,000 baht/month. The participants perceived health education from health personals (86.7%) 
and public media (83.8 %). The level of health promotion practice in alcohol consumption, smoking, 
gambling, sexual behaviors and hand hygiene were found in moderate level, whereas personal hygiene, 
mental health, environmental awareness, accidental prevention, diet behavior and exercise were needed to 
be improved.  

Majority of participants have health promotion practice 75.3 % that had to be improved. Age, 
religion, perception of health education from health personals and public media were the factors related to 
health practices. 

The study revealed that health promotion practices among junior high school students in a rural area 
of Chiang Rai Province needed to be improved. Health education program and proper interventional method 
in the school setting need to be studied further. 

 

Key words: National Health Recommendations, Junior high school students, Public health, Rural Area,      
Chiang Rai Province 

 

บทน า 
 

พืน้ฐานของการมสีุขภาพดขีองประชาชน เป็นรากฐานทีส่ าคญัของการแก้ปญัหาสาธารณสุขของประเทศที่
จ าเป็นและเหมาะสมกบัสภาวะสงัคมโลกในปจัจุบนักระบวนการใหป้ระชาชนมสีุขภาพดนีัน้ มอียู่หลายวธิ ีการรณรงค์
สุขบญัญตัิแห่งชาติเป็นกลวธิหีนึ่งที่ส าคญัของนโยบายสุขศกึษาแห่งชาต ิทีใ่ห้ประชาชนมกีารสร้างเสรมิสุขภาพและ
ปลกูฝงัพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมตามสขุบญัญตัแิห่งชาต ิโดยเน้นกลุ่มเดก็และเยาวชนเป็นหลกั แต่ในปจัจุบนัยงัพบปญัหา
เดก็นกัเรยีนมพีฤตกิรรมดา้นสุขภาพต่างๆไม่เหมาะสม ซึง่มสีาเหตุหลายๆปจัจยั ทัง้ปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายใน 
ปญัหาสขุภาพและโรคภยัไขเ้จบ็เป็นปญัหาทีท่ าใหป้ระชาชนเกดิความสญูเสยีทัง้ร่างกาย จติใจ ทรพัยส์นิเงนิทอง จาก
สถานการณ์เปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มในปจัจุบนั ท าใหช้วีติของคนไทยมคีวามเสีย่งมากขึน้  โดยเสีย่ง
ต่อภยัทางสขุภาพ เสีย่งต่อการตดิเชือ้โรค  จากภยัอนัตรายต่างๆในชวีติประจ าวนั เดก็เยาวชนและประชาชน จ านวน
ไม่น้อยที่เจ็บป่วย โดยเฉพาะการเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากการมพีฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น  การรบัประทาน
อาหารที่ไม่สะอาดไม่ล้างมือ ท าให้ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง พบผู้ป่วยตัง้แต่ 
มกราคม – ตุลาคม 2552 มจี านวน 1,150,413 คน และเสยีชวีติ 83 คน  การรบัประทานอาหารทีไ่ม่เหมาะสม และมี
การออกก าลงักายน้อยท าใหเ้ป็นโรคอว้นมโีรคแทรกซอ้น เช่น ความดนัโลหติสงู เบาหวาน ซึง่จากการรณรงคต์รวจวดั
ความดนัโลหติทัว่ไปพบว่า คนไทยมภีาวะความดันโลหติสงู 2.5 ลา้นคน การรบัประทานอาหารทีม่สีารปนเป้ือน สูบ
บุหรี ่ดื่มสรุา ก่อใหเ้กดิโรคมะเรง็ โดยในปี 2551 มผีูเ้สยีชวีติ 55,403 คน โดยมแีนวโน้มสงูขึน้ทุกปี จากปญัหาหลายๆ
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ดา้นท าใหค้นไทยพบปญัหาสขุภาพจติ ซึง่จากการส ารวจสุขภาพของประชาชนของกรมสุขภาพจติ ช่วงเดอืนสงิหาคม 
2550 ถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์2551 โดยส ารวจ 3 ครัง้ พบว่า ประชาชนมคีวามเครยีด 46.9, 50.1 และ 47.4ตามล าดบั[1] 
แต่โดยทัว่ไปจะพบเดก็และเยาวชนมปีญัหาทางด้านสุขภาพ เช่น ความเจบ็ป่วย ความบกพร่องและความพกิารของ
อวยัวะต่างๆซึง่เป็นสิง่ทีม่กัพบไดส้ าหรบัเดก็วนัน้ี[2] และจากสภาพปญัหาสาธารณสขุในปจัจุบนัไดเ้ปลีย่นแปลงไปตาม
กระแสของการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและสิง่แวดล้อมท าใหป้ญัหาสุขภาพคนไทยเปลีย่นแปลงจากโรคติดเชือ้มาเป็น
โรคไม่ตดิเชือ้ทีเ่กดิจากพฤตกิรรม เช่น โรคหวัใจ โรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงู โรคเบาหวาน อุบตัเิหตุ อุบตัภิยัและ
โรคเอดส์ ซึ่งมีแนวโน้มว่าโรคในกลุ่มดงักล่าวจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นในอนาคต โดยมีสาเหตุจากพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม โรงเรียนเป็นที่รวมของเด็กนักเรียนเป็นจ านวนมาก บทบาทหน้าที่ส าคัญของโรงเรียน คือ การจัด
กระบวนการเรยีนการสอน การจดัสิง่แวดลอ้มใหเ้อือ้อ านวยต่อการเรยีนการสอน การสรา้งเสรมิสุขภาพใหแ้ก่นักเรยีน 
อนัจะเป็นพื้นฐานในการสร้างสุขนิสยัที่ดแีก่เดก็นักเรยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่โรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ซึ่ง
จดัเป็นการศกึษาภาคบงัคบั นอกจากนี้เดก็ในวยันี้เป็นวยัที่มแีนวโน้มที่มกีารเรียนการสอนได้ดกีว่าวยัอื่นๆ ดงันัน้
การศึกษาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามหลักสุขบญัญัติแห่งชาติ จะช่วยให้รับทราบถึงสภาพปญัหาทางด้าน
พฤตกิรรมของนกัเรยีนได ้เพื่อเป็นการวางแผนพฒันาพฤตกิรรมสู่การมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ เดก็วยัเรยีนเป็นประชากร
กลุ่มทีม่คีวามส าคญั ซึง่จะเตบิโตเป็นพลเมอืงทีม่คีุณภาพต่อไปในอนาคต แต่การทีเ่ด็กวยัเรยีนจะเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่ี
คุณภาพไดน้ัน้จะตอ้งมคีวามสมบรูณ์ทัง้ทางดา้นร่างกาย จติใจ สตปิญัญา และมสีงัคมทีด่เีชื่อมโยงกนัอย่างเป็นองคร์วม 
นัน้ก็คอืการมีสุขภาพที่ดนีัน้เอง สุขภาพที่ดจีึงเป็นเป้าหมายของชวีิตและสงัคม[3] มิได้หมายถึงแต่เพยีงภาวะที่
ปราศจากโรคหรอืการทุพลภาพเท่านัน้[4]  การที่บุคคลจะมสีุขภาพดนีัน้จงึมคีวามสมัพนัธ์ขององค์ประกอบระหว่าง
ปจัจยัทางพนัธุกรรม สงัคม สิง่แวดลอ้ม การบรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ และพฤตกิรรม โดยเฉพาะพฤตกิรรม
สขุภาพทีถู่กตอ้งจะเป็นแบบแผนการด ารงชวีติทีจ่ะน าไปสู่การมชีวีติที่ดขีองบุคคล ครอบครวั ชุมชน และประเทศชาติ
ต่อไป 
 จากสภาพปญัหาขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็ว่าปญัหาสขุภาพในเดก็วยัเรยีนมสีาเหตุสว่นใหญ่มาจากการทีน่กัเรยีนมี
พฤตกิรรมทีไ่ม่ถูกตอ้ง จงึจ าเป็นตอ้งทราบปญัหาพืน้ฐานพฤตกิรรมของนกัเรยีนเพื่อทีจ่ะด าเนินการสรา้งเสรมิสขุภาพที่
พงึประสงคแ์ละสรา้งเสรมิพฤตกิรรมทีถู่กตอ้งดงีามไว ้การน าสขุบญัญตัแิห่งชาตมิาเป็นแนวทางด าเนินการวจิยัในกลุ่ม
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ในโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในพืน้ทีเ่ขตชนบทของจงัหวดัเชยีงราย เพื่อมแีนวทาง
ในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพและน าไปสู่พฤตกิรรมทีพ่ึงประสงคจ์ะส่งผลใหเ้ป็นผูใ้หญ่ทีม่สีุขภาพดทีัง้ร่างกาย 
จติใจ สงัคม และปญัญา ผู้วจิยัในฐานะอาจารยค์ณะสาธารณสุขศาสตร ์ซึง่ท าหน้าทีจ่ดัการเรยีนการสอนเพื่อเน้นการ
สรา้งเสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาพฤตกิรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญตัแิห่งชาตใินกลุ่ม
นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น เขตชนบท จงัหวัดเชียงราย  เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนด าเนินการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพใหเ้ป็นพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคต่์อไป 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรในการศกึษาในครัง้นี้  คอื  นักเรยีนทีก่ าลงัศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ชัน้ปีที ่1 – 3 สงักดั

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จงัหวดัเชยีงราย 19,867 คน 

 กลุ่มตวัอย่างในการศกึษา  คอื  นักเรยีนทีก่ าลงัศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ชัน้ปีที่  1 – 3 ที่สงักดั

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จ านวน 377 คน (R.V. Krejcie and D.W. Morgan, 1970) ซึง่ไดม้าโดยการสุ่มแบบชัน้

ภูม ิ(Stratified sampling) มจี านวนโรงเรยีนทัง้หมด 28 โรงเรยีน  

 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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 เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมสร้างเสรมิสุขภาพตามหลกัสุข

บญัญตัแิห่งชาต[ิ1] และคณะผูว้จิยัสรา้งขึน้ โดยแบ่งออกเป็น 2 สว่น 

 สว่นที ่1 ผ่านความเหน็ชอบจากผูเ้ชีย่วชาญ  

 ส่วนที่ 2 อ้างอิงจากงานวิจยั แนวทางการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ใน

สถานศกึษาของกองสขุศกึษา กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพกระทรวงสาธารณสขุ 

 ส่วนที่  1 แบบสอบถามปจัจยัชีวสงัคม ประกอบด้วยเพศ อายุ ศาสนา ระดบัชัน้ และรายได้ผู้ปกครอง

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการและเตม็ขอ้ความ 

 แบบสอบถามปจัจยัจติลกัษณะ ประกอบดว้ย บุคคลที่เลีย้งดู การรบัรูข้อ้มูลข่าวสารจากบุคลากรสุขภาพ 

และการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารจากสือ่ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการและเตม็ขอ้ความ 

 ส่วนที่  2 แบบสอบถามพฤตกิรรมสรา้งเสรมิสุขภาพตามหลกัสุขบญัญตัแิห่งชาต ิจ านวนทัง้หมด 40 ขอ้ 

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด ใหเ้ลอืกตอบเพยีงค าตอบเดยีว ลกัษณะค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating scale) 3 ระดบั ไดแ้ก่  

  ปฏบิตัเิป็นประจ า   หมายถงึ    ปฏบิตัเิป็นประจ า สม ่าเสมอ หรอืทุกวนั 

  ไม่แน่นอน    หมายถงึ    ปฏบิตับิา้ง ไม่ปฏบิตับิา้งแลว้แต่โอกาส 

  ไม่ปฏบิตั ิ   หมายถงึ  ไม่ปฏบิตัเิลย 

 การแบ่งข้อค าถาม 40 ข้อ ตามสุขบญัญติั 10 ข้อ 
  ขอ้ที ่1  ดแูลร่างกายและของใชใ้หส้ะอาด ไดแ้ก่ขอ้ค าถามที ่1, 2, 3, 6, 9, 10 
  ขอ้ที ่2 การรกัษาฟนัใหแ้ขง็แรง และแปรงฟนัอย่างถูกวธิ ีไดแ้ก่ขอ้ค าถามที ่8, 12, 32 
  ขอ้ที ่3 ลา้งมอืใหส้ะอาดก่อนรบัประทานอาหารและหลงัการขบัถ่าย ไดแ้ก่ขอ้ค าถามที่ 5, 13 
  ขอ้ที ่4 การกนิอาหารสกุ สะอาด ปราศจากสารอนัตรายและหลกีเลีย่งอาหารรสจดั สฉูีดฉาด 
   ไดแ้ก่ขอ้ค าถามที4่, 7, 11, 17, 18, 19, 31, 33, 34, 35, 36 
  ขอ้ที ่5 การงดสบูบุหรี ่สรุา สารเสพตดิ การพนนัและการส าสอ่นทางเพศ ไดแ้ก่ขอ้ค าถามที่  
    25, 26, 27, 28, 29 
  ขอ้ที ่6 การสรา้งความสมัพนัธใ์นครอบครวัใหอ้บอุ่นไดแ้ก่ขอ้ค าถามที ่37, 38 
  ขอ้ที ่7 การป้องกนัอุบตัภิยัดว้ยการไม่ประมาทไดแ้ก่ขอ้ค าถามที ่14, 15, 16, 39, 40 
  ขอ้ที ่8 การออกก าลงักายสม ่าเสมอ และตรวจสขุภาพประจ าปีไดแ้ก่ขอ้ค าถามที่ 20, 21 
  ขอ้ที ่9 การท าจติใจใหร้่าเรงิแจ่มใสอยู่เสมอไดแ้ก่ขอ้ค าถามที่ 22, 23, 30 
  ขอ้ที ่10 การมสี านึกต่อสว่นรวมร่วมรา้งสรรคส์งัคมไดแ้ก่ขอ้ค าถามที่ 24 
 การแบ่งข้อสุขบญัญติัตามกลุ่มพฤติกรรมสุขภาพ จ านวน 7 ด้าน ได้แก่ 
                    1.ดา้นอนามยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ขอ้สขุบญัญตัขิอ้ 1, 2, 3 

  2. ดา้นอาหารและโภชนาการ ไดแ้ก่ขอ้สขุบญัญตัขิอ้ 4 

  3.ดา้นอบายมุข    ไดแ้ก่ขอ้สขุบญัญตัขิอ้ 5 

  4.ดา้นสขุภาพจติ   ไดแ้ก่ขอ้สขุบญัญตัขิอ้ 6, 9 

  5.ดา้นป้องกนัอุบตัเิหตุ ไดแ้ก่ขอ้สขุบญัญตัขิอ้ 7 

  6.ดา้นการออกก าลงักาย ไดแ้ก่ขอ้สขุบญัญตัขิอ้ 8 

  7.ดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ขอ้สขุบญัญตัขิอ้ 10 
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 เกณฑก์ารให้คะแนนและแปลความหมาย 

 ขอ้ความทีม่คีวามหมายทางบวก  ขอ้ความทีม่คีวามหมายทางลบ 
 (คะแนน)  (คะแนน) 

ปฏบิตัปิระจ า 2  0 
ไม่แน่นอน                              1  1 
ไม่ปฏบิตั ิ 0  2 

 

 การจดัระดบัคะแนนเฉลี่ยของคะแนนรวม ตามค าท านายสุขภาพของกองสุขศกึษา กรมสนับสนุนบรกิาร

สขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 

คะแนนเฉลีย่ ระดบัพฤตกิรรม 
75-80 คะแนน ระดบัด ี
70-74 คะแนน ระดบัปานกลาง 
0-69 คะแนน ระดบัควรปรบัปรุง 

 
 เกณฑก์ารให้คะแนนท านายพฤติกรรม 

 

วเิคราะหข์อ้มลูดา้นพฤตกิรรมสุขภาพตามสุขบญัญตัแิห่งชาต ิโดยคะแนนรวมกนั เพื่อน าไปเปรียบเทยีบกบั

เกณฑก์ารประเมนิพฤตกิรรมสขุภาพตามสขุบญัญตัแิห่งชาตทิ านายสขุภาพเป็นดงันี้ 

ข้อค าถามท่ีเป็นเชิงบวก จ านวน 24 ได้แก่ ข้อ 1-24  

 ประจ า = 2 คะแนน แสดงว่ามกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัดมีาก ปฏบิตัทิุกวนั 7 ครัง้ต่อสปัดาห ์ควรปฏบิตัต่ิอไป

อย่างสม ่าเสมอ ใหเ้ป็นสขุนิสยั เพื่อสขุภาพอนามยัทีด่ ี 

 ไม่แน่นอน = 1 คะแนน แสดงว่า มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัปานกลาง คอื มปีฏบิตัิเป็นบางครัง้  1-6 ครัง้ต่อ

สปัดาห์การปฏิบตัิพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งมคีวามเสี่ยงต่อปญัหาสุขภาพ ต้องกระตุ้นเตือนให้มกีารปฏบิตัิอย่าง

สม ่าเสมอ  

 ไม่ปฏิบติั = 0 คะแนน แสดงว่า มคีวามเสีย่งอย่างมากไม่ปฏบิตัเิลย 0 ครัง้ต่อสปัดาห ์ก่อการเกดิปญัหา

สขุภาพและโรคต่างๆ แต่ยงัไม่สายควรปรบัปรุงตวั ในการปฏบิตัเิพื่อไม่ใหเ้กดิความเสีย่ง 

ข้อค าถามท่ีเป็นเชิงลบ จ านวน 16 ข้อ ได้แก่ ข้อ 25 – 40 

 ประจ า = 0 คะแนนแสดงว่า มคีวามเสีย่งอย่างมากปฏบิตัทิุกวนั 7 ครัง้ต่อสปัดาห ์ก่อการเกดิปญัหาสุขภาพ

และโรคต่างๆ แต่ยงัไม่สายควรปรบัปรุงตวั ในการปฏบิตัเิพื่อไม่ใหเ้กดิความเสีย่ง 

 ไม่แน่นอน = 1 คะแนนแสดงว่า มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัปานกลาง คอื มกีารมปีฏบิตัเิป็นบางครัง้ 1-6 ครัง้

ต่อสปัดาห์ การปฏบิตัพิฤตกิรรมทีไ่ม่ถูกต้อง ซึง่มคีวามเสีย่งต่อปญัหาสุขภาพ ต้องกระตุ้นเตอืนใหม้กีารปฏบิตัอิย่าง

สม ่าเสมอ 

 ไม่ปฏิบติั = 2 คะแนนแสดงว่า มพีฤตกิรรมทีถู่กตอ้ง ไม่ปฏบิตัเิลย 0 ครัง้ต่อสปัดาห ์ควรดูแลตนเองไม่ใหม้ี

พฤตกิรรมเสีย่งต่อไป เพื่อสขุภาพอนามยัทีด่ ี
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ผลการท านาย 

 คะแนนค าท านายสุขภาพ 

  ต า่กว่า 69 คะแนน ผลการท านายบอกว่า คุณตอ้งปรบัปรุงตวัเองโดยด่วน 

  69-74  คะแนน ผลการท านายบอกว่า คุณมแีววจะมสีขุภาพทีด่ต่ีอไป 

  75-80  คะแนน เยาวชนสขุบญัญตัติวัจรงิ ผลการท านายบอกว่าคุณเป็นผูท้ีรู่จ้กัรกัตวัเอง  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 คณะผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูโดยมผีูช้่วยนกัวจิยั มขี ัน้ตอนดงันี้ 

 1.  คณะผู้วิจยัได้ก าหนดโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขตชนบท จงัหวัด

เชยีงราย  

 2. คณะผูว้จิยัไดอ้บรมผูช้่วยนกัวจิยัในขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้และ

แบบสอบถามการสรา้งเสรมิสขุภาพตามหลกัสขุบญัญตัแิห่งชาติ 

 3.  ท าการเกบ็ขอ้มลูงานวจิยั 

 4. รวบรวมขอ้มลูน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้ง 

 5.  ประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มลู 

การจดักระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
 1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์เรยีบรอ้ยของแบบสอบถามแต่ละฉบบัคดัเลอืกเฉพาะแบบสอบถามทีม่คีวาม

สมบรูณ์ตรวจสอบใหค้ะแนนขอ้ค าถามแต่ละขอ้ตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้น ามาลงรหสั 

 2.  น าแบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมาวเิคราะหแ์จกแจงความถี่ และค่ารอ้ยละตามตวั

แปรทีศ่กึษา ไดแ้ก่ เพศ อายุ ศาสนา ระดบัชัน้ และรายไดผู้ป้กครอง น าเสนอในรปูของตารางประกอบความเรยีง 

 3.น าแบบสอบถามบุคคลทีเ่ลีย้งดู การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารจากบุคลากรสุขภาพ การรบัรูข้อ้มูลข่าวสารจากสื่อ 

และพฤติกรรมการสร้างเสรมิสุขภาพตามหลกัสุขบญัญตัิแห่งชาต ิมาวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน(S) 

และ        ค่ารอ้ยละของขอ้มลู 

 4.  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยตัวแปรหนึ่งตัวแปรและมากกว่าสองตวัแปรโดยใช้การ

ทดสอบ   ค่าท ี(t – test) และ ทดสอบค่า F (F – test)  

 5.  วเิคราะหค์วามสมัพนัธป์จัจยัชวีติสงัคม ปจัจยัจติลกัษณะ กบัพฤตกิรรมการสรา้งเสรมิสุขภาพตามหลกั     

สุขบญัญัติแห่งชาติ โดยหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson product moment correlation 

coefficient) 
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ผลการศึกษา 
 

 1. ข้อมูลทัว่ไป  
กลุ่มตวัอย่างที่ศกึษาครัง้นี้ จ านวน 377 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.2 มอีายุ 13 ปี ร้อยละ 

41.4 ก าลงัศกึษามธัยมศกึษาชัน้ปีที ่2 รอ้ยละ 51.2 สว่นใหญ่นบัถอืศาสนาพุทธ รอ้ยละ 92.8 
รายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 49.1 รองลงมาต ่ากว่า 

5,000 บาท รอ้ยละ 37.4  
สถานภาพสมรสของผูป้กครอง ส่วนใหญ่มสีถานภาพคู่ รอ้ยละ 74.0 รองลงมา หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนั

อยู่ รอ้ยละ 20.7 
2. พฤติกรรมสรา้งเสริมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติ ของกลุ่มตวัอย่างแยกตามรายข้อ 
 กลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมการสร้างเสรมิสุขภาพตามหลกัสุขบญัญตัแิห่งชาต ิอยู่ในระดบัปานกลาง 

จ านวน 2 ขอ้ คอื (1) งดบุหรี ่สุรา สารเสพตดิ การพนัน และการส าส่อนทางเพศ (2) ลา้งมอืใหส้ะอาดก่อนกนิอาหาร
และหลงัการขบัถ่าย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 74.4 และ 72.4 ตามล าดบั และอยู่ในระดบัทีต่้องปรบัปรุง จ านวน 8 ขอ้ ไดแ้ก่ 
(1)การดูแลรกัษาร่างกายและของใชใ้หส้ะอาด (2) การท าจติใจใหร้่าเรงิแจ่มใสอยู่เสมอ (3) มสี านึกต่อส่วนรวม ร่วม
สรา้งสรรคส์งัคม (4) รกัษาฟนัให้แขง็แรงและแปรงฟนัทุกวนัอย่างถูกต้อง (5) กนิอาหารสุก สะอาด ปราศจากสาร
อนัตรายและหลกีเลีย่งอาหารรสจดั สฉูีดฉาด (6) ป้องกนัอุบตัภิยัดว้ยการไม่ประมาท (7) ออกก าลงักายสม ่าเสมอและ
ตรวจสุขภาพประจ าปี (8) สรา้งความสมัพนัธใ์นครอบครวัใหอ้บอุ่น ค่าเฉลีย่เท่ากบั 67.7, 62.4, 61.5, 60.6, 58.0, 
57.3, 57.3, 50.2 ตามล าดบั 

 3. พฤติกรรมการสรา้งเสริมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติ จ าแนกตามรายด้าน 7 ด้าน 
ของกลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมการสรา้งเสรมิสุขภาพตามหลกัสุขบญัญตัแิห่งชาติ จ าแนกตามรายดา้น 7 
ดา้น พบว่า มพีฤตกิรรมดา้นอบายมุข อยู่ในระดบัพฤตกิรรมปานกลาง มคี่าเฉลีย่ 74.4 (SD = 12.8) สว่นพฤตกิรรมอกี 
6 ดา้น ไดแ้ก่ พฤตกิรรมดา้นอนามยัส่วนบุคคล, ดา้นสุขภาพจติ, ดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม, ดา้นการป้องกนัอุบตัเิหตุ, 
ดา้นอาหารและโภชนาการ และด้านการออกก าลงักาย อยู่ในระดบัพฤตกิรรมทีต่้องปรบัปรุง มคี่าเฉลีย่ 63.90, 62.4, 
62.3, 58.9, 57.9, 55.2 ตามล าดบั (SD=7.7, 15.7, 12.5, 16.7, 8.5, 22.1) 

 4. ผลการท านายพฤติกรรมสรา้งเสริมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติของกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีผลการท านายระดับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติ

แห่งชาติ อยู่ในระดบัที่ต้องปรบัปรุง ร้อยละ 75.3 อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 19.6 และอยู่ในระดบัดีซึ่งถือเป็น
ตน้แบบ รอ้ยละ 5.1  

 5. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามหลกัสุข
บญัญติัแห่งชาติของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ พบว่า เพศหญงิมคี่าเฉลีย่ 62.7 เพศชายมคี่าเฉลีย่ 61.9 ผลการ
ทดสอบ พบว่า เพศชายและเพศหญงิ มคี่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมการสรา้งเสรมิสุขภาพตามหลกัสุขบญัญตัแิห่งชาตไิม่
แตกต่างกนั 

 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียวของคะแนนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตาม
หลกัสุขบญัญติัแห่งชาติของกลุ่มตวัอย่างกบัอายุ ระดบัการศึกษา รายได้ผู้ปกครอง/เดือน สถานภาพสมรส
ของผูป้กครอง พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุ และศาสนาต่างกนั มพีฤตกิรรมการสรา้งเสรมิสุขภาพตามหลกัสุขบญัญตัิ
แห่งชาต ิแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p <  0.05  

 6. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ อายุ กบัพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามหลกัสุข
บญัญติัแห่งชาติของกลุ่มตวัอย่าง 
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 โดยการหาสมัประสิทธิส์หสมัพันธ์ แบบเพียร์สนั พบว่า อายุของกลุ่มตัวอย่างมีความสมัพันธ์
ทางบวกกบัพฤตกิรรมการสรา้งเสรมิสขุภาพตามหลกัสขุบญัญตัแิห่งชาต ิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p <  0.01  

 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

 นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ เขตชนบท ทีท่ าการศกึษาในครัง้นี้ สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย 
นบัถอืศาสนาพุทธ ผูป้กครองสว่นใหญ่มสีถานภาพคู่ และมรีายได ้5,001 – 10,000 บาท/เดอืน  
 เมื่อพจิารณาพฤตกิรรมสรา้งเสรมิสขุภาพตามหลกัสุขบญัญตัแิห่งชาต ิเป็นรายข้อ พบว่า มคี่าเฉลีย่อยู่

ในระดบัปานกลาง 2 ขอ้ คอื (1) การงดบุหรี ่สรุา สารเสพตดิ การพนนั และการส าสอ่นทางเพศ ( x  = 74.4)    (2) ลา้ง
มอืใหส้ะอาดก่อนกนิอาหารและหลงัการขบัถ่าย ( x = 72.4) และมอียู่ในระดบัตอ้งปรบัปรุง 8 ขอ้  
 เมื่อแยกพฤตกิรรมสรา้งเสรมิสขุภาพตามหลกัสุขบญัญตัแิห่งชาต ิของกลุ่มตวัอย่างตาม รายด้านทัง้ 7 

ด้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมดา้นอบายมุข อยู่ในระดบัปานกลาง ( x  = 74.4, SD = 12.8) เพยีงดา้นเดยีว 
ส่วนด้านอื่นๆ อกี 6 ด้าน อยู่ในระดบัที่ต้องปรบัปรุง ได้แก่ พฤติกรรมด้านอนามยัส่วนบุคคล ด้านสุขภาพจติ ด้าน
อนามยัสิง่แวดลอ้ม ดา้นการป้องกนัอุบตัเิหตุ ดา้นอาหารและโภชนาการ และดา้นการออกก าลงักาย ( x  = 63.9, 62.4, 
62.3, 58.9, 57.9, 55.2 ตามล าดบั    ค่า SD = 7.7, 15.7, 12.5, 16.7, 8.5, 22.7) แตกต่างจากการศกึษาของนวพร  
เทพแกว้ (2549)[5] ศกึษาการปฏบิตัติามสขุบญัญตัแิห่งชาต ิของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ใน อ.เสรมิงาม จ.ล าปาง 
ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารปฏบิตัโิดยรวมอยู่ในระดบัด ีและการปฏบิตัริายดา้นทีอ่ยู่ในระดบัดแีตกต่างจาก
การศกึษาของ สริวิรรณ เคนผาพงศ์ (2543)[6] ศกึษาการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ใน
จงัหวดันครราชสมีาพบว่า นักเรยีนมกีารดูแลสุขภาพตนเองอยู่ในระดบัปานกลางและ แตกต่างจากการศกึษาของ พร
ศร ีแหยมอุบล (2547)[7] ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขต
อ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐมจ านวน 378 คนพบว่านักเรยีนมรีะดบัความรู้เกี่ยวกบัสุขภาพและพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองในระดบัปานกลางส่วนนักเรยีนที่มเีพศและภาวะสุขภาพในปจัจุบนัแตกต่างกนักบัพฤติกรรมการดูแล
สขุภาพตนเองแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05และ กาญจนา นพรตัน์ (2544)[8] ศกึษาเรื่องปจัจยัดา้น
จติลกัษณะที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบญัญัติแห่งชาติ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในจงัหวดั
ปตัตานี ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมพีฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามสุขบญัญตัแิห่งชาติ อยู่ในระดบัมาก 3 
ดา้น คอื (1) ดา้นอนามยัสว่นบุคคล (2) ดา้นอาหารและโภชนาการ (3) ดา้นสารเสพตดิ 
 ผลการท านายพฤตกิรรมสรา้งเสรมิสขุภาพตามหลกัสขุบญัญตัแิห่งชาติของกองสุขศกึษา กรมสนับสนุน
บรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัทีต่้องปรบัปรุง (ต ่ากว่า 69 คะแนน)     
รอ้ยละ 75.3 ระดบัปานกลาง (69-75 คะแนน) รอ้ยละ 19.6 และอยู่ในระดบัด ี(76-80 คะแนน) ซึง่ถอืเป็นตน้แบบไดร้อ้ย
ละ 5.1 โดยกองสุขศึกษาได้ก าหนดคะแนนและผลการท านายว่า ผู้ที่ได้คะแนนต ่ากว่า 69 คะแนน ต้องปรบัปรุง
ตวัเองโดยด่วน เพราะท าพฤตกิรรมทีไ่ม่ดต่ีอสขุภาพอยู่หลายเรื่อง อย่ารอใหเ้จบ็ปว่ยแลว้ค่อยท า อาจจะสายเกนิไป จะ
สง่ผลเสยีต่อการเรยีนและอนาคตในภายหน้าได ้ดแูลเสือ้ผา้ของใชใ้หส้ะอาด แปรงฟนัทุกวนั เชา้-ก่อนนอน จะท าใหไ้ม่
มกีลิน่ตวั ฟนัไม่ผุและไม่มกีลิน่ปาก กนิอาหารครบ 5 หมู่ และหลากหลายประเภท เพิม่การกนิผกัมากๆกนิผลไมเ้ป็น
ประจ า หลกีเลี่ยงอาหารหวานเคม็จดั ลดกนิขนมกรุบกรอบ ดื่มนมทุกๆ วนั ลา้งมอืก่อนกนิอาหารและหลงัใชห้้องน ้า
หอ้งสว้ม ลดน ้าหนกัตวัลงอย่าใหอ้ว้นลดกนิลูกอมท๊อฟฟ่ี ขยนัเล่นกฬีาหรอืออกก าลงักายเพิม่ขึน้ อย่าเล่นเกมจนนอน
ดกึ อย่าโกรธ อย่าโมโหง่าย หวัเราะเยอะๆ มองโลกในแง่ด ีท ากจิกรรมร่วมกบัคนในบา้นบ่อยๆ ห่วงใยใหค้วามรกั รกั
พ่อรกัแม่รกัพีน้่องท าใหม้คีวามสุข ขา้มถนนใชท้างมา้ลายหรอืสะพานลอย ขบัขีป่ลอดภยัเปิดไฟใส่หมวก อย่าเ ล่นคกึ
คะนอง บุหรี่ เหล้า เบียร์ ยาเสพติด การพนัน อย่าไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาด หากน าสุขบญัญัติไปใช้เป็นแนวปฏิบตัิใน
ชวีติประจ าวนั เพื่ออนาคตของตนเองและของประเทศชาตผิูท้ีไ่ดค้ะแนน 69-74 ท านายว่าจะมพีฤตกิรรมสขุภาพทีด่อียู่
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บา้ง แต่ตอ้งระวงัเรื่องอาหาร กนิผกัผลไมทุ้กวนั หลกีเลีย่งอาหารหวานมาก เคม็ มไีขมนัสงู ดูแลตวัเองใหส้ะอาดผวิจะ
ดไีม่เป็นสวิ หมัน่ออกก าลงักายอย่าใหน้้อยกว่า 3 ครัง้ต่อสปัดาหแ์ละไม่ต ่ากว่า 30 นาทต่ีอครัง้ ควบคุมน ้าหนัก อย่าให้
อว้น ท าจติใจใหร้่าเรงิ แจ่มใส ข าข า คดิเชงิบวก นอนหลบัใหพ้อ อย่าโทรศพัท ์หรอืเล่นเกมจนนอนดกึ ท าบุญหรอืไป
เทีย่วกบัครอบครวับา้ง รกัพ่อรกัแม่ หมัน่เอาใจเขามาใส่ใจเรา ลดเทีย่วกลางคนื หา้มยุ่งเกีย่วยาเสพตดิเดด็ขาด บุหรี ่
เหลา้ การพนันโดยเฉพาะพนันบอล และอย่าลมืเปิดไฟใส่หมวก ผูท้ีไ่ดค้ะแนน 75-80 ผลการท านายว่า เป็นเยาวชน
สขุบญัญตัติวัจรงิ เป็นผูท้ีรู่จ้กัรกัตวัเอง มวีธิดีูแลสุขภาพทีด่ ีทีส่ าคญัคอืมพีฤตกิรรมทีด่ต่ีอร่างกายและจติใจต่อตนเอง 
ใหร้กัษาพฤตกิรรมทีด่ไีว ้ปฏบิตัสิม ่าเสมอเรยีนรูเ้รื่องของสุขภาพ เพราะต้องมกีารเปลีย่นแปลงตามวยัและสิง่แวดลอ้ม 
จะท าใหม้พีฤตกิรรมสขุภาพทีถู่กตอ้ง และมสีขุภาพที่ดยีิง่ขึน้ตลอดไป 
 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนพฤตกิรรมสรา้งเสรมิสุขภาพตามหลกัสุขบญัญตัแิห่งชาต ิ
ของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามเพศ ผลการทดสอบมคี่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมไม่แตกต่างกนั แตกต่างจากการศกึษาของ 
ธนัญญา ดปีานวงค์ (2541)[9] ศึกษาพฤติกรรมด้านการปฏิบตัิของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 สงักดักรมสามญั
ศกึษา กรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรยีนมกีารปฏบิตัิพฤตกิรรมดา้นการบรโิภคอาหาร ดา้นสุขภาพจติ ดา้นการดูแล
สิง่แวดลอ้ม ด้านความปลอดภยั ดา้นสารเสพตดิ ดา้นเพศศกึษา โดยพบว่า นักเรยีนหญงิมกีารปฏบิตัิดกีว่านักเรยีน
ชาย สว่นดา้นการออกก าลงักายนกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิมกีารปฏบิตัพิฤตกิรรมไม่แตกต่างกนั  
 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีวของพฤตกิรรมสรา้งเสรมิสุขภาพตามหลกัสุขบญัญตัแิห่งชาต ิ
พบว่า กลุ่มตวัอย่างม ีอายุ ศาสนา การได้รบัความรู้จากบุคลากรสาธารณสุข และสื่อต่างๆ มพีฤติกรรมสร้างเสริม
สขุภาพตามหลกัสขุบญัญตัแิห่งชาต ิแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั p < 0.05 โดยพบว่า กลุ่มอายุมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัพฤตกิรรมสรา้งเสรมิสุขภาพตามหลกัสุขบญัญตัิแห่งชาติ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั  p <  0.01 
สอดคล้องกบัการศกึษาของปทัมา กาญจนวงษ์ (2539 : บทคดัย่อ)[10] ที่ศกึษาการรบัรู้ปญัหาสุขภาพและการดูแล
ตนเองของเยาวชนทีท่ างานในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องแกว้จงัหวดัสระบุรจี านวน 200 คนพบว่าปจัจยัพืน้ฐานในเรื่อง
อายุระดบัการศกึษาและรายไดม้คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการดแูลสุขภาพตนเองอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั p <  
0.05 และเน่ืองจากอายุทีเ่พิม่มากขึน้ สง่ผลใหม้กีารสนใจและดแูลสขุภาพตนเองเพิม่มากขึน้  
 จากการศกึษาพบว่า การไดร้บัความรูจ้ากบุคลากรสาธารณสุข และสื่อต่างๆ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบั
พฤตกิรรมสรา้งเสรมิสุขภาพตามหลกัสุขบญัญตัแิห่งชาต ิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.01 ซึง่แตกต่างจาก
การศกึษาของ สริวิรรณ เคนผาพงศ ์(2543 : บทคดัย่อ)[6] การดแูลสขุภาพตนเองของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ใน
จงัหวดันครราชสมีาจ านวน 562 คนพบว่าการสนับสนุนจากบุคลากรทางสาธารณสุขในด้านสุขภาพและการได้รบั
ขา่วสารดา้นสขุภาพจากสือ่มวลชนมผีลเชงิบวกในระดบัต ่าต่อการดแูลสขุภาพตนเองและนกัเรยีนชายมกีารดแูลสขุภาพ
ดกีว่านกัเรยีนหญงิ ซึง่การศกึษาครัง้นี้พบว่า นกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิ มกีารดูแลสุขภาพไม่แตกต่างกนั และส่วน
ใหญ่ไดร้บัความรูจ้ากบุคลากรสาธารณสุข และสื่อต่างๆ ดงันัน้การทีก่ลุ่มเป้าหมายมพีฤตกิรรมสรา้งเสรมิสุขภาพตาม
หลกัสขุบญัญตัแิห่งชาต ิทีต่อ้งปรบัปรุง ทัง้ 6 ดา้น อาจเป็นเพราะการไดร้บัความรูจ้ากจากบุคลากรสาธารณสุขและสื่อ
ต่างๆ ขาดความต่อเนื่องในการไดร้บัและการจดักจิกรรม และขาดการจดัการสนบัสนุนทีเ่ป็นระบบ ระหว่างสถานศกึษา
และหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จงึท าให้กลุ่มเป้าหมาย มกีารปฏบิตัติามสุขบญัญตัแิห่งชาติในบางขอ้โดยมกีารปฏบิตัเิป็น
บางครัง้ ไม่ปฏิบตัิเป็นประจ า ส่งผลต่อการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญตัิแห่งชาติของนักเรยีน
มธัยมศกึษาตอนตน้ จงึท าใหก้ลุ่มเป้าหมายมพีฤตกิรรมโดยรวมทีต่อ้งปรบัปรุงแกไ้ขหลายดา้น 
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บทคดัยอ่ 

 

ซเีมนต์ยดึชัว่คราวทางทนัตกรรมทีช่์ในประเทศไทย ต้องสัง่นําเขา้จากต่างประเทศทัง้หมดเป็นมูลค่าสงู จงึ

เกดิความคดิทีจ่ะผลติวสัดุชนิดน้ีเพื่อใชภ้ายในประเทศ  โครงการวจิยัน้ี โดยมจีุดประสงคเ์พื่อผลติ ทนัตวสัดุสิน้เปลอืง

“ซเีมนต์ยึดชัว่คราว-ชนิดไม่มยีูจีนอล” เพื่อใชภ้ายในประเทศที่มีคุณสมบตัิเท่าเทยีมกบัทนัตวสัดุที่ส ัง่นําเข้าจาก

ต่างประเทศและราคาถูก  ดําเนินงานวิจยัโดยการศึกษาเพื่อทําการผลิต ซีเมนต์ยึดชัว่คราว-ชนิดไม่มียูจีนอลและ

เปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองซเีมนต์ทีผ่ลติไดเ้องกบัผลติภณัฑท์างการคา้ สมบตัทิีท่ําการศกึษา ไดแ้ก่ สมบตัเิบือ้งต้นที่

สงัเกตไดด้ว้ยตาเปล่า ประสทิธภิาพการป้องกนัการรัว่ซมึ และความทนแรงอดั ทําการทดลองในซเีมนต์ 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

ซเีมนต์ยดึชัว่คราว-ชนิดไม่มยีูจนีอลทางการคา้ซเีมนต์ทีผ่ลติขึน้เอง (สตูร1)  และซเีมนต์ทีผ่ลติขึน้เองเพิม่วสัดุนาโน

(สตูร2) ผลการทดสอบพบว่าผลติภณัฑซ์เีมนต์ยดึชัว่คราวชนิดไม่มยีูจนีอลทีผ่ลติขึน้เองมขีอ้ดคีอื ความหนืดต่ํากว่า

ซเีมนตท์างการคา้ขณะทีคุ่ณสมบตัเิบือ้งตน้อื่นๆ(ไดแ้ก่ ลกัษณะซเีมนต ์เวลาผสม เวลาก่อตวั) ใกลเ้คยีงกบัซเีมนต์ทาง

การคา้สว่นระดบัการรัว่ซมึและความทนแรงอดัของซเีมนตท์ัง้3 ชนิด เมื่อวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบจาํแนกทางเดยีว

ดว้ย(One-Way ANOVA : Multiple comparisons; Tukey HSD, Scheffe, LSD และDunnett t(2-sided) (a) ) ทีร่ะดบั

นยัสาํคญั0.05 พบว่าซเีมนตท์ัง้3 ชนิดมรีะดบัการรัว่ซมึไมแ่ตกต่างกนั  ความทนแรงอดัของซเีมนตผ์ลติไดเ้องสตูร1 สงู

กว่าซีเมนต์ชนิดอื่น สรุปได้ว่าซีเมนต์ยดึชัว่คราวชนิดไม่มียูจนีอลที่ผลติเองทัง้สูตร1  และสูตร2  มีสมบตัิเบื้องต้น 

ความสามารถป้องกนัการรัว่ซมึและความทนแรงอดัเท่าเทยีมกบัซเีมนตท์างการคา้ทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ ในราคาทีถู่กกว่า 
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Abstract 
   

The main objective of this research has been to produce new locally-made, non-eugenol temporary 

dental cement which meets international standards but there is much lower in cost than the current 

commercial materials which have to be imported at high cost. Basic properties which could be visually 

assessed together with measurements of microleakage and compressive strength have been determined and 

compared with those of a commercial non-eugenol temporary cement. In total, 3 different samples of non- 

eugenol cement were compared, namely: (1) a new product from this work (Formulation 1), (2) another 

newproduct from this work which also incorporated added nano-materials (Formulation 2), and (3) the afore-

mentioned commercial product. Fromthe results obtained, the new products had lower viscosities than the 

commercial product while other properties such as texture, working time and setting time were similar. 

Statistical One-Way ANOVA Multiple comparison analysis by Tukey HSD, Scheffe, LSD and Dunnett t(2-sided) 

(a) (P = 0.05) of the microleakage test results showed no significant differences among these 3 cements. 

However, on analyzing the compressive strength test results, both the new formulation 1 and 2 products 

showed higher strengths than that of the commercial product. On the basis of these findings, it is concluded 

that both of the new products compare very favorably with the commercial product and therefore show 

potential for commercial development as lower-cost alternatives to imported non-eugenol temporary cements. 

 

Key words : Non-eugenol, temporary dental cement, new locally made 
 

บทนํา 
 

ซเีมนต์ยดึชัว่คราวทางทนัตกรรม (Dental Temporary cement) คอื วสัดุทีใ่ชย้ดึ/ตรงึ วสัดุบูรณะฟนั เช่น 

ครอบฟนั สะพานฟนั เป็นการชัว่คราวก่อนที่จะใส่วสัดุบูรณะฟนัถาวร ซึ่งสมบตัิที่ต้องการของวสัดุชนิดน้ี คือ ต้อง

สามารถอุดช่องว่างของครอบฟนัไดส้นิท ป้องกนัการรัว่ซมึของแบคทเีรยีและของเหลวภายในช่องปากไดด้ ีสามารถยดึ

ตดิกบัฟนัและครอบฟนัไดด้ ีแขง็แรงพอทีจ่ะรบัแรงบดเคีย้ว สามารถถอดออกไดเ้มื่อต้องการ [1] หลงัการใชง้านง่ายที่

จะกําจดัออกจากฟนัและครอบฟนัป้องกนัฟนัจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางกายภาพและทางเคมีในช่องปากได้ [2] 

ซีเมนต์ยึดชัว่คราว มีให้เลือกใช้หลายชนิด เช่น ซิงค์ออกไซด์ยูจีนอลซีเมนต์ ซิงค์โพลิคาร์บอกซีเลตซีเมนต ์

แคลเซยีมไฮดรอกไซดซ์เีมนต ์เป็นตน้  โดยแต่เดมินัน้นิยมใชซ้งิคอ์อกไซดย์ูจนีอลซเีมนต์ เน่ืองจากสารยูจนีอลมฤีทธิ ์

ระงบัอาการปวดและฆา่เชือ้ในช่องปากได ้แต่ระยะหลงัมกีารพฒันาทางทนัตวสัดุและมกีารใชค้รอบฟนัเซรามกิลว้น (All 

ceramic crown) ใชเ้รซนิซเีมนตเ์ป็นตวัเชื่อมยดึใหต้ดิกบัฟนัของผูป้่วย สารยูจนีอลไปขดัขวางการเกดิปฏกิริยิาของเร

ซนิซเีมนต์ ทําใหเ้รซนิอ่อนตวั ส่งผลให้ประสทิธภิาพของครอบฟนัลดลง คลนิิกทางทนัตกรรมทัว่ไปจงึเปลี่ยนมาใช้

ซเีมนตย์ดึชัว่คราวชนิดไมม่ยีจูนีอล  โดยซเีมนตช์นิดน้ีใชก้ลุ่มน้ํามนัมกีลิน่หอม เช่น คลอโรไทมอล แทนยจูนีอล เหมาะ

สําหรบัผู้ป่วยที่แพ้หรือไม่ชอบกลิ่นยูจีนอล แม้ว่าเวลาก่อตัวช้ากว่าและกําลงัอดัตํ่ากว่าซิงค์ออกไซด์ยูจีนอลชนิด

ธรรมดา [3] ต่อมามกีารพฒันาใชก้รดอนิทรยีบ์างชนิด ช่วยปรบัปรุงสมบตัเิชงิกลทีด่อ้ย ดงันัน้ซเีมนต์ยดึชัว่คราวชนิด-

ไม่มยีจูนีอล จงึไดร้บัความนิยมในการเลอืกใชม้ากขึน้   
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ในปจัจุบนัทนัตวสัดุสิน้เปลอืงทัง้หมด รวมทัง้ชนิด ซเีมนตย์ดึชัว่คราว ทีใ่ชภ้ายในประเทศไทยทัง้หมดต้องสัง่

นําเขา้จากต่างประเทศ  ซึง่ประมาณการการนําเขา้แต่ละปี เป็นมูลค่าสงู หากเกดิการร่วมมอืของภาครฐัและเอกชน มี

ความเป็นไปไดท้ีจ่ะผลติผลติภณัฑก์ลุ่มน้ีในเชงิการคา้ ลดการนําเขา้  ซึง่จะเกดิประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยรวมและ

สามารถส่งขายต่างประเทศได ้[4] จากทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งต้น คณะผูว้จิยัจงึไดม้คีวามสนใจทีจ่ะผลติทนัตวสัดุสิน้เปลอืง 

“ซเีมนต์ยึดชัว่คราว-ชนิดไม่มียูจนีอล” เพื่อใช้ภายในประเทศ ที่มีคุณสมบตัิเท่าเทยีมกบัทนัตวสัดุที่ส ัง่นําเขา้จาก

ต่างประเทศและราคาถูก  โดยเน้นทําการศกึษาคุณสมบตัิในการป้องกนัการรัว่ซมึและความทนแรงอดัของซเีมนต์ยดึ

ชัว่คราวชนิดไม่มยีูจนีอลที่ผลติขึน้เองเปรยีบเทยีบกบัวสัดุทีนํ่าเขา้จากต่างประเทศ ทําการทดลองในฟนักรามน้อยที่

สภาพของฟนัมคีวามสมบรูณ์ ไม่มรีอยผุ รอยรา้วใดๆ ทาํการทดลองภายในช่องปาก เน่ืองจากจะสามารถควบคุมปจัจยั

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดง้่ายกว่า โดยคาดหวงัว่าการทาํวจิยัน้ี จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาต ิดงัน้ี 

          1. สามารถนําผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากผลงานวจิยัน้ี ใชใ้นประเทศไทยทดแทน ทนัตวสัดุชนิดเดยีวกนัทีต่้องนําเขา้

จากต่างประเทศได ้ดว้ยคุณภาพทีเ่ท่าเทยีมและสามารถทดแทนกนัได ้

2.  เป็นตน้แบบของผลติภณัฑท์ีส่ามารถพฒันาไปเป็นทนัตวสัดุ และเกดิความร่วมกบัภาคเอกชน เพื่อการผลติ

เป็น Brand Name ของประเทศไทย จาํหน่ายต่างประเทศไดด้ว้ยราคาตน้ทุนทีต่ํ่า 

3. เพื่อสรา้งองคค์วามรูภ้ายในประเทศ ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัวสัดุทางทนัตกรรม “ซเีมนต์ยดึชัว่คราว” ทัง้ใน

ดา้นการผลติและดา้นการทดสอบคุณสมบตัต่ิางๆ ของวสัดุชนิดน้ี 
 

อปุกรณ์และวิธีการทดลอง 
 

 ในบทน้ีประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การผลติซเีมนต์ยดึชัว่คราวชนิดไม่มยีูจนีอล อธบิายถึงวสัดุ/

สารเคมแีละอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติ รวมถงึขัน้ตอนการผลติ สว่นที ่2 เป็นการทดสอบคุณสมบตัขิองซเีมนต์ยดึชัว่คราว 

ไดแ้ก่ การทดสอบการรัว่ซมึดว้ยวธิกีารยอ้มส ี(Dye Penetrate test) และการทดสอบความทนแรงอดั (compressive 

strength) ตามมาตรฐาน ANSI/ADA Specific No. 30 ซึง่ในการผลติและการทดสอบสมบตัแิต่ละอย่าง มขี ัน้ตอนโดย

ละเอยีดตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 

3.1 การผลิตซีเมนตย์ึดชัว่คราว 

3.1.1 วสัด/ุสารเคมี อปุกรณ์และเครือ่งมือ  

1. ซเีมนตย์ดึชัว่คราวทางการคา้ ยีห่อ้ Temp-Bond NE ผลติโดยบรษิทั Kerr Corporation ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา  Lot. No. 7-1319 

2. ผงซงิคอ์อกไซด ์(zinc oxide powder) Microstate 42 ขนาดอนุภาค 5ไมโครเมตร จดัจําหน่าย

โดยบรษิทั Micronisers Pty Ltd. Australia Lot No. 87189-25-1 

3. ผงซงิคอ์อกไซด ์(zinc oxide nano-particle) ขนาดอนุภาค 20-50 นาโนเมตร จดัจําหน่ายโดย

บรษิทั Micronisers Pty Ltd. Australia lot No. BN3583 

4. ผงไทเทเนียมไดออกไซด ์(titanium dioxide) ขนาดอนุภาค 5-10 ไมโครเมตร ผลติโดยบรษิทั 

Carlo ERBA reagent Lot. No. 13463-67-7 

5. ผงแมกนีเซยีมออกไซด ์  ผลติโดยบรษิทั Sigma-Aldrich   Chemie GmbH, Israel, lot&Filling 

code 1310612 50107192 

6. Polyacrylic acid solution 35% in water,  ผลติโดยบรษิทั Sigma-Aldrich, Inc., ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา  Lot. No. S67771-059 

7. Tricalcium phosphate  ผลติโดยบรษิทั Sigma-Aldrich, Inc., ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

8. Glycerine   ยีห่อ้ Sigma-Aldrich, Inc., ประเทศสงิคโ์ปร ์

9. ซงิคอ์ะซเิตท (zinc acetate (CH3COO)2Zn.2H2O ) ผลติโดยบรษิทั Ajax Finechem lot B/No.AF509338. 
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10.  Diatomaceous earth (SiO2) ผลติโดยบรษิทั Sigma-Aldrich, Inc., ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

11.  Isopropanol (C3H8O) ความบรสิทุธิ ์99.7% RPE ยีห่อ้ Carlo ERBA. 

12.  เตาเผาชิน้งาน  ยีห่อ้ Carbolite รุ่น CWF1200 

13.  กลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด  JEOL JSM-5910LV  ,ประเทศญี่ปุ่น (คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่) 

14.  เครื่องวเิคราะห์อนุภาค (Particle Analyzer)  ยี่ห้อ Malvern  รุ่น Zetasizer ZS  บรษิัท 

Marvern Instruments Ltd, UK 

15.  Hot past  Heidolph MR Hei-Standard 

16.  ชุดอุปกรณ์ผสมสาร 

17.  ชอ้นตกัสาร 

18.  แท่งแกว้คน 

19.  เครื่องชัง่น้ําหนกั ทศนิยม 4 ตําแหน่ง  

20.  หลอดบรรจุภณัฑ ์
 

3.1.2 กรรมวิธีการผลิตซีเมนตย์ึดชัว่คราวชนิดไม่มียูจีนอล 

  งานวจิยัน้ีเพื่อผลติทนัตวสัดุสิ้นเปลอืง ซีเมนต์ยึดชัว่คราว-ชนิดไม่ยูจนีอล สําหรบัใช้เป็นวสัดุยึด

ชัว่คราวทางทนัตกรรม ผลติภณัฑอ์ยู่ในรูปเพสต์ 2 หลอด หลอดที ่1 คอื เบสเพสต์ (base paste) ประกอบดว้ยซงิคอ์

อกไซด์เป็นองค์ประกอบหลกั ส่วนอีกหลอดเป็นตัวเร่งเพสต์ (accelerating paste) ส่วนประกอบใช้กรดอินทรีย ์

(organic acid) แทนยจูนีอล โดยขัน้ตอนการผลติมดีงัต่อไปน้ี 

ขัน้ตอนที ่1 การตรวจสอบคุณสมบตัขิองซเีมนตย์ดึชัง่คราว-ชนิดไม่มยีจูนีอลทางการคา้ และวตัถุดบิ

ทีใ่ชใ้นการผลติ 

1. วเิคราะหโ์ครงสรา้งทางจุลภาคและเฟส (microstructure and phase) รวมถงึองคป์ระกอบของ

ซเีมนตย์ดึชัว่คราวทางการคา้ทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบสอ่งกราด (SEM)  

2. วเิคราะหว์สัดุทีเ่ป็นผง ไดแ้ก่  ซงิคอ์อกไซด ์ไทเทเนียมไดออกไซด ์แมกนีเซยีมออกไซด ์ซลิกิา 

ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบสอ่งกราด (SEM) 

3. การวเิคราะห ์ขนาดและการกระจายตวัของอนุภาคดว้ยเครื่องวเิคราะหอ์นุภาค (Particle Analyzer)  

ขัน้ตอนที ่2  การผสมสารเคม ีผลติซเีมนตย์ดึชัว่คราว 

  ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ว่า ผลติภณัฑจ์ากงานวจิยัน้ี อยู่ในรูปเพสต์ 2 หลอด หลอดที ่1 คอื เบสเพสต ์

สว่นประกอบหลกั คอื ซงิคอ์อกไซด ์สว่นอกีหลอดเป็นตวัเร่งเพสต์ ส่วนประกอบหลกั คอื กรดอนิทรยี ์งานวจิยัน้ีเลอืก  

polyacrylic acid  ใชน้อกจากน้ียงัมสีารเพิม่ประสทิธภิาพอื่นๆอาจใสใ่นหลอดที ่1หรอื 2ไดแ้ก่ ยางสน น้ํามนัมะกอก ผง

ซลิกิาละเอยีด ลาโนลนี ซงิคอ์ะซเิตท กลเีซอรนี เป็นต้น โดยส่วนประกอบของซเีมนต์ในแต่ละเพสต์ แสดงดงัตารางที ่

3.1 และ 3.2 
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ขัน้ตอนการผสมสารเคมีผลิตซีเมนตย์ึดชัว่คราวชนิดไมมี่ยจีูนอลมีดงัต่อไปน้ี 

การผสมเบสเพสต ์

 ผงซงิคอ์อกไซด ์ ผงไทเทเนียมไดออกไซด ์ ผงแมกนีเซยีมออกไซด ์และผงซลิกิา  คนผสมใหม้กีารกระจาย

ตวัอย่างสมํ่าเสมอ จากนัน้นําไปเผาใหแ้ตกตวั ( Calcination ) ทีอุ่ณหภูม ิ1,000 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 1 ชัว่โมง 

สว่นผสมหลงัการเผาผสมนําไปบดดว้ยลกูบด (ball mill) 24 ชัว่โมง วเิคราะหข์นาดและการกระจายตวัของอนุภาคของ

สว่นผสมผงหลงัการบดดว้ยเครื่อง particle analyzer   
 

ตารางท่ี 3.1 สว่นประกอบของซเีมนตย์ดึชัว่คราว-ชนิดไมม่ยีจูนีอลทีผ่ลติเอง สตูรที ่1. 

ตารางที ่3.2  ซเีมนตย์ดึชัว่คราว-ชนิดไมม่ยีจูนีอลทีผ่ลติเอง สตูรที ่2 (เพิม่ nano-particle) 

* สว่นประกอบทุกชนิดหรอืปฏกิริยิาสารเคมทีีใ่ชใ้นการผลติ ไดค้น้ควา้จากเอกสารทางวชิาการแลว้ว่า ไม่เป็นอนัตราย

ต่อร่างกายมนุษย ์[34, 41, 57] 

  

  

 Component* Function 

tube  1 (base paste) Zinc oxide    70 %wt  

( particle size 5 micron) 

Titanium dioxide  5%wt 

Magnesium oxide  5%wt 

Silica 5%wt 

Primary reactive ingredient  

Improve strength           

 

Gercerin   15 %wt    

tube  2  

(accelerating paste) 

Tri-calcium phosphate  2% wt    Retarder 

Polyacrylic acid solution   60 %wt Primary reactive ingredient 

rosin  34 %wt  To control viscosity 

 Component* Function 

 tube  1 (base paste) Zinc oxide    60 %wt  

( particle size 5 micron) 

Zinc oxide    10 %wt  

( particle size 20-50 nm) 

Titanium dioxide  5%wt 

Magnesium oxide  5%wt 

Silica 5%wt 

Primary reactive ingredient    

Improve strength           

 

 

Gercerin   15 %wt   Plasticizer 

tube  2  

(accelerating paste) 

Tri-calcium phosphate  6% wt    Retarder 

Polyacrylic acid solution   60 %wt Primary reactive ingredient 

rosin  34 %wt  To control viscosity 
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เตมิกลเีซอรนีลงในส่วนผสมผงทีเ่ตรยีมไวแ้ลว้ จากนัน้ผสมในเครื่องผสม นาน 3 ชัว่โมง จะไดเ้พสต์ขน้หนืด 

บรรจุในบรรจุภณัฑ ์

การผสมตวัเร่งเพสต ์

 ยางสนและไตรแคลเซยีมฟอสเฟต ผสมในเครื่องผสม ขณะผสมใหค้วามรอ้นอุณหภูม ิ100 องศาเซลเซยีส 

นาน 30 นาท ีจากนัน้ลดอุณหภูมลิงที ่50 องศาเซลเซยีส เตมิกรดโพลอิะครลิกิ  ผสมต่อ 30 นาท ี[6] จะไดเ้พสต์ขน้

หนืด  บรรจุในบรรจุภณัฑ ์ 

จากสว่นประกอบและกรรมวธิกีารผลติทีก่ล่าวมา จะไดซ้เีมนตย์ดึชัว่คราว-ชนิดไม่มยีูจนีอล สาํหรบัใชท้างทนั

ตกรรม ในภาพเพสต ์2 หลอด คอื เบสเพสต ์(base paste) และตวัเร่งเพสต ์(accelerating paste) 
  

3.2 การทดสอบการรัว่ซึม โดยวธิกีารยอ้มส ี(Dye Penetrate test) 

3.2.1 วสัดอุปุกรณ์และเครือ่งมือ 

1.  ฟนักรามน้อย (premolar) ทีส่มบรูณ์ ไม่มรีอยผ ุ100 ซี ่

2.  thymol ผลติโดยบรษิทั Sigma-Aldrich, Inc., ประเทศเยอรมนั Lot. No. 1239340 22706093 

3.  บลอ็กทรงสีเ่หลีย่มขนาด  20 X 20 X 20  มม. 

4.  หวักรอเพชรคาดเขยีว (green diamond bur) C101 lot. 0502721 ผลติโดย Shofu Inc. 

ประเทศญีปุ่น่ 

5.  diamond disc แบบ thin wrap-around PN690 ผลติโดย Shofu Inc. ประเทศญีปุ่น่ 

6.  น้ํายาทาเลบ็ 

7.  Methylene blue ยีห่อ้ UNILAB ผลติโดยบรษิทั Asia Pacific Specialty Chemicals 

Limited ประเทศออสเตเรยี B/No. AF512143 

8.  เครื่องตดัชิน้งาน Iso Met 1000  precision  ยีห่อ้ Buehler ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

9.  กระดาษทรายน้ํา เบอร ์150, 280, 600 และ 1,000  

10. Clear Autopolymerizing acrylic resin ยีห่อ้ Orthocryl  ประเทศเยอรมนันี 

11. เครื่อง thermocycling รุ่น TC301 ผลติโดยสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั ประเทศไทย 

12. Universal  testing machine (UTM) ซอรฟ์แวร ์Bluehill ผลติโดยบรษิทั Instron Corporation 

13. ซเีมนตย์ดึชัว่คราวชนิดไม่มยีจูนีอลทางการคา้ ยีห่อ้ Temp-Bond_NE ผลติโดยบรษิทั 

Kerr Corporation ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

14. กลอ้งถ่ายรปู ความละเอยีด 10 ลา้นพกิเซล ยีห่อ้ Canon รุ่น IXUS 970 

15. บกีเกอร ์ 

16. น้ํากลัน่ 
 

3.2.2 การเตรียมฟันตวัอย่าง 

1. ฟนักรามน้อย (premolar) ทีส่มบรูณ์ ไม่มรีอยผุ 120 ซี ่ฟนัทีไ่ดแ้ช่ใน thymol solution ทํา

ความสะอาด จากนัน้แช่ในน้ํากลัน่ทีอุ่ณหภูมติํ่าจนกว่าจะนําไปใชง้าน 

2. การกรอแต่งฟนั ทําฐานยดึรากฟนัดว้ยสโตน (stone) ทรงสีเ่หลีย่มขนาด 20 X 20 X 20  

มม.  โดยใหข้อบของบรเิวณ Cementum Enamel Joint (CEJ) อยู่สงูจากสโตน 2 มม. ทําการกรอแต่งฟนั โดยใช ้

diamond burs กบั high – speed handpiece ทีม่ ีwater spray coolant    การกรอแต่งocclusal reduction ใหค้วามสงู

ของเน้ือฟนัทีท่าํการกรอแต่งซึง่วดัจาก shoulder margin ถงึ occlusal plant เท่ากบั 4.5 มม.  
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3. กําจดั undercut ทัง้ดา้น mesial, buccal, distal, lingual ของฟนั  แต่ง axial wall  ใหม้ี

ลกัษณะ taper เอยีง 6-8  กบัแนวแกนฟนั ตรวจสอบความเอยีงของเน้ือฟนัดว้ย enamel hatchet  กรอให้เกดิ 

shoulder margin กวา้ง 1 มม.  โดยรอบ เหนือ CEJ 1 มม. 

4. ตดัแผ่นฟองน้ําสงัเคราะหอ์ย่างแขง็เป็นช่องขนาด 8 X 12 X 6 มม.  เพื่อเป็นแบบในการ

ทาํ ครอบฟนัชัว่คราว จากนัน้ผสม acrylic resin เทลงในแบบหล่อ  แลว้กดลงทีฟ่นัซึง่กรอแต่งและทาวาสลนีแลว้ดว้ย

แรง 5 กก.  ดว้ยเครื่องอดั universal testing machine นาน 5 นาท ี นํามากรอแต่งและเสรมิฐาน (reline) ใหม้ขีอบ

แนบสนิทกบัฟนัธรรมชาต ิทาํความสะอาดฟนัเพื่อกาํจดัคราบจุลนิทรยีแ์ละสิง่สกปรก ทาํใหแ้หง้สนิท 

5. ฟนัและครอบฟนัชัว่คราว ทีไ่ดนํ้ามาแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 40 ซี ่(ใชก้ารสุม่หยบิ) โดยกลุ่ม

ที ่1 ใช ้ซเีมนตย์ดึชัว่คราวชนิดไม่มยีจูนีอลทางการคา้ กลุ่มที ่2 ใชซ้เีมนตย์ดึชัว่คราวชนิดไม่มยีจูนีอลทีผ่ลติเอง กลุ่มที ่ 

ใชซ้เีมนตย์ดึชัว่คราวชนิดไม่มยีจูนีอลทีผ่ลติเองและเพิม่วสัดุนาโน

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 3.1 เครื่อง thermo cycling ผลติโดยสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ประเทศไทย 
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ภาพท่ี 3.2 เครื่อง Universal Testing Machine ซอรฟ์แวร ์Bluehill ผลติโดยบรษิทั Instron Corporation 

 

                        
(ก)       (ข) 

ภาพท่ี 3.3  แสดงฟนัตวัอย่างสาํหรบัทดสอบการรัว่ซมึ ดว้ยวธิกีารยอ้มส ี

(ก) ฟนัทีก่รอแต่งแลว้และครอบฟนัชัว่คราว  

(ข) ฟนัฝงัในสโตนพรอ้มนําไปทดสอบ 
 

3.2.3 การทดสอบการรัว่ซึม  

1. ทาํการผสมซเีมนต์ทีอุ่ณหภูม ิ 25 องศาเซลเซยีส อตัราส่วนตามทีก่ําหนดไวใ้นคําแนะนําการ

ใชผ้ลติภณัฑแ์ละนําซเีมนตม์าใสล่งทีข่อบดา้นในของครอบฟนั แลว้กดลงทีฟ่นัดว้ยแรงในแนวดิง่ 10 กก.  เป็นเวลา 10 

นาท ี 

2. กําจดัซเีมนต์ส่วนเกนิออก  นําชิน้งานมาผ่านกระบวนการเปลีย่นแปลงอุณหภูมริอ้น-เยน็เป็น

จงัหวะ (thermo cycled) โดยแช่ในน้ํารอ้น ทีอุ่ณหภูม ิ50 องศาเซลเซยีส 20 วนิาท ี สลบักบัการแช่ในน้ําเยน็ 5 องศา

เซลเซยีส 20 วนิาท ี มรีะยะพกั 15 วนิาที  ทาํซํ้ากนั 500 รอบ   

3. นําฟนัทีผ่่านกระบวนการ thermo cycled แลว้ออกจากสโตน ลา้งฟนัดว้ยน้ํากลัน่และทาํใหแ้หง้สนิท  

4. เคลอืบปิดทบั 2 ชัน้ ดว้ยน้ํายาทาเลบ็บรเิวณครอบฟนัและรากฟนั ยกเวน้บรเิวณขอบของ

ครอบฟนัและเน้ือฟนัโดยรอบกวา้ง 1 มม. เพื่อใหเ้กดิการซมึผ่านของสยีอ้ม  แต่ละชัน้ทีท่าใหห้า่งกนั 15 นาท ีและทิง้

ไวอ้กี 30 นาท ีเพื่อใหย้าทาเลบ็แหง้สนิท จากนัน้แช่ใน 0.1% (กรมั/มลิลลิติร)  Methylene blue นานเวลา 24 ชัว่โมง 
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5. หลงัจากนัน้นํามาล้างผ่านน้ํากลัน่และทําให้แห้งสนิท ฝงัทัง้ซี่ใน clear autopolymerizing 

acrylic resin ทิง้ใหเ้กดิการแขง็ตวั 24 ชัว่โมง ตดัแบ่งฟนัตวัอย่างในแนว mesio-distal plane ดว้ยเครื่องตดั  Iso Met  

โดยให ้section กลางหนา 5 มม. (space A)  ดงัรปูที ่3.5 จุด 4 จุดเป็นบรเิวณทีท่าํการวดัปรมิาณการรัว่ซมึ  

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

                                  (ก)                           (ข) 

ภาพท่ี 3.4   ขัน้ตอนการทดสอบการรัว่ซมึ ดว้ยวธิกีารยอ้มส ี

(ก) กดครอบฟนัใหแ้นบสนิท ดว้ยเครื่อง Universal Testing Machine 

(ข) ฟนัตวัอย่างทาทบัดว้ยยาทาเลบ็แลว้แชใ่น 0.1% Methylene 

 

                                                     
 

ภาพท่ี 3.5  ภาพแสดงแนวการตดัฟนัตวัอยา่งเพื่อนําไปวดัระดบัการซมึของส ี
 

6.  ทําการถ่ายรูป section กลางทัง้ 2 ดา้นผ่านกลอ้งจุลทรรศน์แบบแสง นํามาดูการตดิสน้ํีาเงนิ 

เพื่อวดัปรมิาณการรัว่ซมึบรเิวณรอยต่อ โดยวดัระดบัการตดิสรีะหว่างบรเิวณชัน้ซเีมนต์กบัเน้ือฟนั วดัจากขอบครอบ

ฟนัมาถงึจุดทีเ่ขม้ทีส่ดุและไกลทีส่ดุ หน่วยการวดัเป็นมลิลเิมตร ทศนิยม 2 ตําแหน่ง  
 

3.2.4  การวิเคราะหข์อ้มูล 

ใชส้ถติบิรรยาย ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สาํหรบัการแสดงค่าการรัว่ซมึของ luting 

agent แต่ละชนิด และแต่ละดา้นของตวัฟนั 

การเปรยีบเทยีบค่าการรัว่ซมึระหว่างกลุ่มทดลองใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบจาํแนกทาง

เดยีว (One-Way ANOVA) โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัที ่= 0.05 ทดสอบความแตกต่างของคา่เฉลีย่ แบบจบัคู่พหุคณู 

(Post hoc: Multiple Comparison) ดว้ย 4 วธิ ีไดแ้ก่ Tukey HSD, Scheffe, LSD, Dunnett t (2-sided)(a)   
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3.3 การทดสอบความทนแรงอดั (Compressive strength Test) 

การทดสอบความทนแรงอดั (Compressive Strength) ของซเีมนตย์ดึชัว่คราว ตามมาตรฐานการ ทดสอบ

อา้งองิตาม ANSI/ADA  No. 30 for Dental zinc oxide-eugenol cements and zinc oxide non-eugenol cements มี

วธิกีารทดสอบดงัน้ี 

3.3.1 วสัดอุปุกรณ์และเครือ่งมือ 

1. ซเีมนตย์ดึชัว่คราวชนิดไม่มยีจูนีอล  จากงานวจิยั  

2. ซเีมนตย์ดึชัว่คราวชนิดไม่มยีจูนีอลทางการคา้ ยีห่อ้ Temp-Bond_NE ผลติโดยบรษิทั Kerr 

Corporation ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

3. silicone grease 

4. กระดาษทราย ความละเอยีด 45 µm 

5. น้ํากลัน่ 

6. บกีเกอร ์

7.  กระดาษไข 

8. แบบหล่อชิน้งาน ทาํจาก stainless steel 

9. เตาอบชิน้งาน ยีห่อ้ menmert  ประเทศเยอรมนันี 

10. อ่างน้ํารอ้น รุ่น HWB332R ผลติโดยสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

ประเทศไทย 

11. Universal  testing machine  ซอรฟ์แวร ์Bluehill ผลติโดยบรษิทั Instron Corporation 
 

3.3.2 การเตรียมช้ินงาน 

1. แม่แบบ (mold) ใช้เตรยีมชิ้นงานซเีมนต์ยดึชัว่คราว ทําจาก stainless steel หรอืวสัดุอื่นที่

แขง็แรงต่อแรงกด,แรงกระแทก ไม่ทาํปฏกิริยิาหรอืถูกกดักร่อนโดยซเีมนตย์ดึชัว่คราว ประกอบดว้ย แม่แบบหล่อ(split 

mold)ขนาดสงู 6 มลิลเิมตร เสน้ผ่านศูนยก์ลางภายใน 4 มลิลเิมตร และแผ่นรองดา้นล่าง-บน ส่วนประกอบทุกชิน้ของ

แม่แบบตอ้งผวิเรยีบ แนบสนิทเมื่อประกอบเขา้ดว้ยกนั ไม่มชี่องว่างหรอืรอยรัว่ แสดงดงัรปูที ่3.6  

2. จดัอุปกรณ์ ประกอบทัง้สองสว่นของ split mold เขา้ดว้ยกนัขนัน็อตจนแนบสนิท วาง split mold 

บน แผ่นรองดา้นล่าง ทาผวิแม่แบบทัง้หมดดว้ย silicone grease เพื่อป้องกนัชิน้งานตดิแน่นกบัแม่แบบ สามารถนํา

ชิน้งานออกจากแม่แบบไดง้่าย 

 ผสมซเีมนตย์ดึชัว่คราวตามขอ้แนะนําการใชผ้ลติภณัฑ ์ บรรจลุงซเีมนตท์ีผ่สมแลว้ลงในอุปกรณ์ที่

ประกอบไว ้จนเกนิพอ ปิดทบัดา้นบนดา้ยแผ่นโลหะ บบีอดัใหแ้นบสนิทกนัดว้ย screw clamps (เวลาตัง้แต่เริม่ผสม

ซเีมนตจ์นประกอบเขา้แม่แบบเรยีบรอ้ย ไม่เกนิ 2 นาท)ี 

3. นํา ชุดหล่อชิน้งานเขา้เตาอบอุณหภูม ิ37 ±  1 0C  นาน 1ชัว่โมง เริม่นบัเวลาตัง้แต่เริม่ผสม  

4. นําออกจากเตาอบ ถอด top plate และ bottom plate ออก เตรยีมผวิชิน้งานทีป่ลายทัง้สองดา้น

ใหไ้ดร้ะนาบตัง้ฉากกบัแนวดิง่และเรยีบดว้ย Silicon carbide paper ความละเอยีด 45 µm มน้ํีาหล่อตลอดขดัเตรยีม

ผวิชิน้งาน 

5. นําชิน้งานอออกจาก split mold จากนัน้แช่ในน้ํากลัน่ อุณหภูม ิ37 ±  1 0C  นาน 24 ชัว่โมง แลว้

ยา้ยไปแช่ในน้ํากลัน่ อุณหภูม ิ23 ± 1 0C  นาน 15  นาท ี
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ภาพท่ี 3.6   แม่แบบเตรยีมชิน้งานทดสอบกาํลงัอดั 

 

 
ภาพท่ี  3.7  ภาพแสดงชุดหล่อชิน้งานประกอบแลว้ 

 

 
ภาพท่ี 3.8 ชิน้งานทีเ่ตรยีมสาํหรบัการทดสอบความทนแรงอดั 
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3.3.3 การทดสอบ 

หาค่าความทนแรงอดั (compressive strength) ดว้ยเครื่อง Universal Testing Machine ใหแ้รงกดชิน้งานในแนวดิง่  

กําหนด cross-head speed  1.00  ± 0.25 mm / min จนชิน้งานแตก  บนัทกึค่า load สงูสุด คํานวณหาค่า

compressive strength  โดยใชส้ตูร 

 

 
 

เมื่อ   F = load สงูสดุ (นิวตนั) 

 D =  ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง (มลิลเิมตร) 

 
 

ภาพท่ี  3.9 แสดงการจดัวางชิน้งาน ทดสอบความทนแรงอดั (compressive strength)  

ดว้ยเครื่อง Universal Testing Machine, cross head speed 0.5 mm. /minute 

 

3.3.4  การวิเคราะหผ์ล 

ใชส้ถติบิรรยาย ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สาํหรบัการแสดงค่าความทนแรงอดัของ

ซเีมนตแ์ต่ละชนิด 

   การเปรยีบเทยีบค่าความทนแรงอดัระหว่างกลุ่มทดลองใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบจําแนก

ทางเดยีว (One-Way ANOVA ) โดยกําหนดระดบันัยสาํคญัที ่ =  0.05 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่แบบจบัคู่

พหุคณู (Post  hoc: Multiple Comparison) ดว้ย 4 วธิ ีไดแ้ก่ Tukey HSD, Scheffe, LSD, Dunnett t (2-sided)(a)   

ซเีมนตท์างทนัตกรรมทีม่คีวามคงตวัสงู ค่ากาํลงัอดัในแต่ละกลุ่มทดลองไมค่วรต่างกนัมาก และมาตรฐาน ANSI/ADA 

no.30 กาํหนดค่ากาํลงัอดัของซเีมนตย์กึชัว่คราวประเภทที ่1 ไมเ่กนิ 35 MPa 

 

 

 

 

 

        K       =    4F/(pi)d2 
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สรปุผลการทดลอง 
 

5.1 สรปุผลการทดลอง 

 จากการศกึษาวจิยัในครัง้น้ีสามารถสรุปผลการทดลองในแต่ละประเดน็ทีท่าํการศกึษาไดด้งัน้ี 

5.1.1 ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ยึดชัว่คราวชนิดไม่มียูจีนอลจากงานวิจัยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่ 

ลกัษณะซเีมนต์ เวลาผสม เวลาก่อตวั ใกลเ้คยีงซเีมนต์ยดึชัว่คราวชนิดไม่มยีูจนีอลทางการคา้ ขณะขอ้ไดเ้ปรยีบของ

ซเีมนตผ์ลติไดเ้องสตูร 1 คอื ความหนืดตํ่ากว่าซเีมนตช์นิดอื่น ซึง่เมื่อใชง้านทาํใหไ้ดฟิ้ลม์ซเีมนต์บาง ใชง้านง่าย  ส่วน

การเพิม่วสัดุนาโนมผีลลดเวลาผสมและเวลาก่อตวัของซเีมนต ์

5.1.2 ผลการวดัระดบัการรัว่ซมึของครอบฟนัทีย่ดึดว้ยซเีมนต์ยดึชัว่คราวชนิดไม่มยีูจนีอลทางการ

คา้และจากงานวจิยั สตูร 1 และสตูร 2 (เพิม่วสัดุนาโน) โดยจําลองสภาวะการเปลีย่นแปลงอุณหภูมภิายในช่องปาก 

สรุปไดว้่า ซเีมนตท์ัง้ 3 ชนิดมรีะดบัการรัว่ซมึของสไีม่แตกต่างกนั  

5.1.3 ผลการทดสอบความทนแรงอดัของซเีมนต์ทัง้ 3 ชนิดขา้งต้น พบว่า ซเีมนต์ทีผ่ลติเองสตูร 1 

มคีวามทนแรงอดัสูงกว่าซเีมนต์ชนิดอื่นอย่างมนีัยสําคญั  ส่วนซเีมนต์ทางการคา้กบัซเีมนต์ทีผ่ลติไดเ้องสตูร 2 ไม่มี

ความแตกต่างกนั  โดยปจัจยัหลกัที่มีผลต่อความทนแรงอดัคือส่วนประกอบของซเีมนต์ กลีเซอรนี น้ํามนัจากพืช 

แอลกอฮอล ์ทาํใหค้วามทนแรงอดัของซเีมนตล์ดลง 

5.1.4 เปรยีบเทยีบราคาของซเีมนตแ์ต่ละชนิดแลว้ พบว่าซเีมนตท์ีผ่ลติไดเ้องทัง้ 2 ชนิด มรีาคาถูก

กว่าซเีมนตท์างการคา้ทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ โดยเฉพาะซเีมนตท์ีผ่ลติไดเ้องสตูร 1 มตีน้ทุนการผลติถูกทีส่ดุ  ถูกกว่าซเีมนต์

ทางการคา้ 33 % 

จากผลการวิจยัทัง้หมดที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่าซีเมนต์ยึดชัว่คราว-ชนิดไม่มียูจีนอลจาก

งานวจิยัทัง้ 2 สตูร  มคุีณสมบตัโิดยรวม ทัง้ลกัษณะเบือ้งต้น ความสามารถป้องกนัการรัว่ซมึและความทนแรงอดัเท่า

เทยีมกบัซเีมนต์ทางการค้าทีใ่ช้เปรยีบเทยีบ ในราคาที่ถูกกว่า  โดยเฉพาะซเีมนต์ผลติเองสตูร 1 มคีุณสมบตัิทีด่กีว่า 

ไดแ้ก่ ความหนืดตํ่ากว่า ความทนแรงอดัสงูกว่า และราคาตํ่าทีส่ดุ 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษาวจิยัในครัง้น้ี มขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. แม้ว่าจะมีการค้นคว้าแล้วว่า ส่วนผสมในซเีมนต์ยึดชัว่คราวไม่มผีลขา้งเคยีงหรอืเป็นพษิต่อ

ร่างกายคน แต่ควรมกีารทดสอบความเป็นพษิต่อเซลลก่์อนนําไปทดลองใชจ้รงิ 

2. เพื่อใหม้ัน่ใจในคุณภาพของซเีมนต์จากงานวจิยั ควรทําการทดสอบคุณสมบตัอิื่นๆ ทีก่ําหนดใน

มาตรฐาน ANSI/ADA Specification No. 30 ได้แก่ การหาความหนาของฟิล์ม (film thickness) ค่าการละลาย 

(disintegration) ความเป็นกรด-เบส (acid-soluble arsenic content) เป็นตน้ 

3. งานวจิยัน้ีจะเกดิประโยชน์สงูสุดไดก้ต่็อเมื่อมกีารผลกัดนัผลผลติออกสู่เชงิพาณิชย ์ซึง่ต้องอาศยั

ความร่วมมอืของทัง้ภาครฐัและเอกชน 
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บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาน้ีมวีตัถุประสงค ์เพื่อแยกและจําแนกเชือ้จากกากกระเทยีมทีห่มกัด้วยหวัเชือ้โพรไบโอตกิจากน้ํา

กระเทยีมดอง โดยใชห้วัเชือ้น้ํากระเทยีมดองทีค่วามเขม้ขน้  106  CFU/ml หมกัร่วมกบักากกระเทยีม 100 กรมั ขา้ว

สวย 50 กรมั และน้ําต้มสุก 100 มิลลลิติร บ่มในสภาวะปิด ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วนั ทําการเกบ็ตวัอย่างกาก

กระเทยีมหมกัมาเพาะเลีย้งบนอาหารแขง็ Man Rogosa Sharpe (MRS) ทีม่ ีbromocresol green เป็น indicator นํา

โคโลนีที่เจริญบนอาหาร MRS มาวเิคราะห์ลําดบันิวคลโีอไทด์ 16S ribosomal DNA (rDNA) ด้วยวธิ ีDNA 

sequencing ผลการทดลองพบว่า เชือ้ทีแ่ยกไดจ้ากกากกระเทยีมหมกัมจีํานวน 2 ไอโซเลต เมื่อเปรยีบเทยีบลําดบันิ

วคลโีอไทด ์ 16S rDNA ของแบคทเีรยีทีแ่ยกไดใ้นฐานขอ้มูลมคีวามคลา้ยคลงึกบั Lactobacillus  plantarum และ L. 

pentosus ทีร่ะดบัรอ้ยละ 100 และคลา้ยคลงึกบั Weissella cibaria ทีร่ะดบัรอ้ยละ 99.9 ซึง่เชือ้ทัง้ 3 ชนิด จดัอยู่ในกลุ่ม

แบคทเีรยีแกรมบวก รปูท่อน   ทีส่ามารถสรา้งกรดแลคตกิได ้ดงันัน้จะทาํใหก้ากกระเทยีมหมกัมคี่าความเป็นกรด-ด่าง

ที่ตํ่าลง ช่วยลดการปนเป้ือนของเชื้อก่อโรคในอาหารหมกัดอง โดยที่ L. plantarum  จดัเป็นเชื้อโพรไบโอติกที่มี

ประโยชน์ต่อรางกาย 
 

คาํสาํคญั: กากกระเทยีม โพรไบโอตกิ แบคทเีรยีกรดแลคตกิ และ 16S ribosomal DNA 
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Abstract 

 The objective of this study was to isolate lactic acid bacteria (LAB) from garlic residue which was 

fermented with probiotic bacteria. LAB at the concentration of 106 CFU/ml were added to a mixture of 100 g 

garlic residue, 50 g steamed rice, and 100 ml boiled water and then incubated under anaerobic condition at 

room temperature for 7 days. Isolated LAB from the fermented garlic residue was further cultured on Man 

Rogosa Sharpe (MRS) using bromocresol green as indicator. The 16S ribosomal DNA (rDNA) was obtained 

from culture of single colony and analyzed for DNA sequencing. The result showed that the 16S rDNA 

nucleotide sequence of tow isolates was identical to that of Lactobacillus plantarum and L. pentosus (100% 

similarity) and Weissella cibaria (99.9% similarily). These three species of LAB are gram-positive, rod shaped 

bacteria which can produce lactic acid. The low pH by lactic acid production strongly inhibits the growth of 

pathogenic bacteria and subsequently acts as a preservative of LAB fermented foods.   
 

Key words: Garlic residue, probiotic, lactic acid bacteria (LAB), 16S ribosomal DNA 
 

บทนํา 
 

เมื่อนํากระเทยีมสายพนัธุ์จงัหวดัพะเยามาแปรรูปเป็นน้ํามนัหอมระเหยชนิดแคปซูลด้วยวธิกีลัน่ด้วยไอน้ํา 

(steam distillation) เป็นผลให้มสี่วนเหลอืทิ้งเป็นจํานวนมากจากการสกดัน้ํามนักระเทยีม คอื กากกระเทยีมที่มี

องคป์ระกอบทีส่าํคญัคอื อนินูลนิ (inulin) เป็นโพลแีซคคาไรดช์นิดหน่ึง โครงสรา้งของอนินูลนิประกอบดว้ยน้ําตาลฟรุก

โตสทีเ่ชื่อมต่อกนัดว้ยพนัธะบตีา้ 1, 2  ไกลโคซดิกิ (β1, 2- glycosidic)  ไม่สามารถย่อยและดดูซมึในลาํไส ้จงึจดัเป็นพ

รไีบโอตกิ (prebiotic) ทีช่่วยในการเจรญิเตบิโตของโพรไบโอตกิซึง่เป็นจุลนิทรยีท์ีม่ปีระโยชน์ ทําหน้าทีใ่นการช่วยปรบั

สมดุลสภาพแวดลอ้มในระบบลําไส ้ เช่น กลุ่มแบคทเีรยีกรดแลกตกิ (Lactobacillus sp. และ Bifidobacterium sp.) 

เน่ืองจากในระบบทางเดนิอาหารของมนุษยม์จีุลนิทรยี์เป็นจํานวนมาก  มทีัง้จุลนิทรยีท์ีเ่ป็นประโยชน์และโทษ ดงันัน้

หากมจีุลนิทรยีท์ีม่ปีระโยชน์เป็นจาํนวนมากกส็ามารถเกาะตดิผนงัลาํไสแ้ละสามารถแบ่งเซลลเ์พิม่จาํนวนมากขึน้ ซึง่จะ

เป็นการช่วยป้องกนัไม่ใหจุ้ลนิทรยีก่์อโรคมาเกาะตดิผนงัลาํไสแ้ละหลัง่สารพษิทีม่ผีลทาํใหเ้ยื่อบุลาํไสอ้กัเสบได ้[4]   

ในปจัจุบนัแบคทีเรียกรดแลคติกถูกนําไปใช้ในการผลิตอาหารหมกัจากผลติผลทางการเกษตรหลายชนิด 

ไดแ้ก่ ผลติภณัฑน์ม  เช่น นมเปรีย้ว และโยเกริต์ ผลติภณัฑผ์กัและผลไมด้อง ผลติภณัฑเ์น้ือสตัว ์เช่น ไสก้รอกเปรีย้ว 

ทาํใหอ้าหารมรีสชาตทิีแ่ปลกใหม่ และเป็นการเพิม่มลูค่าสนิคา้  นอกจากน้ีแบคทเีรยีกรดแลคตกิยงัสามารถจดัเป็นการ

ถนอมอาหารทีไ่ดผ้ลติภณัฑท์ีม่ปีระโยชน์ต่อสุขภาพดว้ย    ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเกดิแนวคดิทีจ่ะนํากากกระเทยีมทีเ่หลอืทิง้

มาหมกัดว้ยเชือ้โพรไบโอตกิจากหวัเชือ้น้ํากระเทยีมดอง  เพื่อใหไ้ดก้ากกระเทยีมหมกัทีม่เีชือ้โพรไบโอตกิทีม่ปีระโยชน์

ต่อสขุภาพ ไดก้รดแลคตกิจากธรรมชาตทิีม่รีสเปรีย้ว ซึง่อาจจะนําไปแปรรปูเป็นผลติภณัฑอ์ื่นๆ เช่น ซอสหรอืน้ําจิม้สุกี ้ 

โดยปจัจุบนัธุรกจิรา้นอาหารประเภทสุกี ้เป็นทีนิ่ยมอย่างแพร่หลายของกลุ่มผูบ้รโิภคทีร่กัษ์สุขภาพ  กจ็ะเป็นการเพิม่

มลูค่าของกากกระเทยีมทีเ่หลอืทิง้และสรา้งรายไดเ้พิม่ใหแ้ก่ชุมชนไดอ้กีทางหน่ึง   

แต่อย่างไรก็ตามแบคทีเรียกรดแลคติกบางชนิดเท่านัน้ที่ถูกจัดเป็นโพรไบโอติก เช่น Lactobacillus 

bulgaricus , L. plantarum,  Bifidobacterium bifidum และ B. lactis เป็นตน้ [6]  ดงันัน้ในการวจิยัครัง้น้ีจงึทําการแยก

และจาํแนกเชือ้จากกากกระเทยีมทีห่มกัดว้ยหวัเชือ้โพรไบโอตกิจากน้ํากระเทยีมดองในสภาวะการหมกัทีเ่หมาะสม โดย

ทาํการวเิคราะห ์16S rDNA  ดว้ยวธิ ีDNA sequencing  ซึง่เป็นวธิกีารทีนิ่ยมใชใ้นการจําแนกชนิดของแบคทเีรยีโดย

สามารถจําแนกเชื้อได้ในระดบัสปีชสี ์ มคีวามถูกต้องและแม่นยําสูง ซึ่งความสมัพนัธ์ระหว่างแบคทเีรยีจะขึน้อยู่กบั

ความคลา้ยกนั(similarity) ของลาํดบันิวคลโีอไทดข์องยนี 16S rDNA   
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วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

1. การหมกักากกระเทยีมดว้ยหวัเชือ้โพรไบโอตกิจากน้ํากระเทยีมดอง  

 ใชห้วัเชือ้โพรไบโอตกิจากน้ํากระเทยีมดองความเขม้ขน้  106  CFU/ml หมกัร่วมกบักากกระทยีม 100 กรมั 

ขา้วสวยสกุ 50 กรมั และน้ําตม้สกุ 100 มลิลลิติร ทาํการหมกักากกระเทยีมในสภาวะปิด บ่มทิง้ไวท้ีอุ่ณหภูมหิอ้ง  เป็น

ระยะเวลา 7 วนั ซึง่เป็นสภาวะทีเ่หมาะสมของการหมกักากกระเทยีม [1] หากยงัไม่ทาํการหมกักากระเทยีมใหเ้กบ็กาก

กระเทยีมไวท้ีตู่เ้ยน็หรอืที ่4 องศาเซลเซยีล 

2. การจาํแนกชนิดเชือ้ดว้ยวธิกีารตรวจสอบทางสณัฐานวทิยาและการทดสอบคุณสมบตัทิางชวีเคม ี  

เกบ็ตวัอย่างกากกระเทียมหมกัมา 5 กรมัผสมกบัน้ํากลัน่ 20 มลิลลิิตร เขย่าให้เขา้กนัดูดตวัอย่างน้ํากาก

กระเทยีมมา 0.1 มลิลลิติร spread plate ลงบนอาหาร MRS agar บ่มทีอุ่ณหภูม ิ37°C เป็นเวลา 1-2 วนั  ตรวจสอบ

ลกัษณะโคโลนีของเชือ้ที่เจรญิบนอาหารเลีย้งเชื้อ ไดแ้ก่ รูปร่าง ขอบ ผวิหน้า  ขนาด ส ีและบนัทกึผลการทดลอง ทํา

การการย้อมสแีกรม (gram’s staining) และย้อมสสีปอร์ (spore stain) ในการทดสอบคุณสมบตัิทางชีวเคม ี

ประกอบดว้ย การทดสอบคะตาเลส (catalase test) การทดสอบออกซเิดส (oxidase test) การทดสอบการเคลื่อนที ่

(motility test) ของแบคทเีรยี และการทดสอบอนิโดล (indole)  ทําการทดสอบการหมกัคารโ์บไฮเดรต (carbohydrate 

fermentation test)  โดยใช ้basal medium ทีม่คีารโ์บไฮเดรต 5 ชนิด คอื กลูโคส แลคโตส ซูโครส แมนนิทอลและ

ไซโลส โดยนําเชือ้ทีต่้องการทดสอบลงในอาหาร fermentation carbohydrate medium บ่มทีอุ่ณหภูมหิอ้ง หรอื 37°C 

เป็นเวลา 18-24 ชัว่โมง ขึน้อยู่กบัชนิดของน้ําตาลทีนํ่ามาใชท้ดสอบ ตรวจผลโดยดกูารเปลีย่นสขีอง อาหาร สงัเกตการ

เกดิแก๊สในหลอดดกัแก๊ส และบนัทกึผลการทดลอง ทําการตรวจสอบชนิดของเชื้อตามหลกัเกณฑ์การพจิารณาใน 

Bergey’s Manaul of Determinative Bacteriology 

3. การจดัจาํแนกสายพนัธุข์องแบคทเีรยีกรดแลคตกิระดบัสปีชสีด์ว้ยวธิกีารวเิคราะห ์16S rDNA 

ลาํดบันิวคลโีอไทดข์องยนี 16S rDNA  สามารถนํามาใชใ้นการจาํแนกแบคทเีรยีกรดแลคตกิไดถ้งึในระดบัสปี

ชสี ์นําโคโลนีทีเ่จรญิบนอาหาร MRS  agar แยกจนไดเ้ชือ้บรสิุทธิ ์(pure culture)  แลว้จงึวเิคราะหล์ําดบันิวคลโีอไทด ์

16S rDNA ดว้ยวธิ ีDNA sequencing โดยทําการสกดัดเีอนเอ (DNA) ของเชือ้เพื่อเพิม่จํานวนยนี 16S rDNA ดว้ย

เทคนิค polymerase chain reaction (PCR) จากนัน้วเิคราะหล์าํดบันิวคลโิอไทดข์องยนี 16S rDNA โดยใช ้27F (BF1) 

5'-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3' และ 1492R (BR1)  5'-TACGGYTACCTTGTTACGACTT-3'  นําขอ้มลู

ลําดบันิวคลโีอไทด์มาเปรียบเทยีบกบัลําดบันิวคลีโอไทด์ของแบคทีเรยีที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล GenBank จาก 

National Center for Biotechnology Information server (NCBI) โดยใชโ้ปรแกรม BLASTN version 2.2.28 
 

ผลการศึกษา 
 

 1. การจาํแนกชนิดเชือ้ดว้ยวธิกีารตรวจสอบทางสณัฐานวทิยาและการทดสอบคุณสมบตัทิางชวีเคม ี  

 เชือ้ทีแ่ยกไดจ้ากกากกระเทยีมหมกัม ี2 ไอโซเลต (isolated) โดยมลีกัษณะโคโลนีสเีขยีว และสขีาวขุ่นจุดตรง

กลางสเีขยีว ขอบเรยีบ ผวิหน้ามลีกัษณะนูนและมนัวาว ขนาด 0.1-0.2 มลิลเิมตร  แกรมบวก รูปร่างท่อน การเรยีงตวั

แบบกระจาย ขนาด 0.1-0.2 ไมครอน (แสดงดงัภาพ 1) และไม่สรา้งสปอร ์ใหผ้ลลบกบัทุกการทดสอบ คอื การทดสอบ

คะตาเลส การทดสอบออกซเิดส การทดสอบการเคลื่อนทีข่องแบคทเีรยี การทดสอบอนิโดล  ทดสอบการสรา้งแก๊ส และ

ทดสอบการรดีกัชนัไนเตรท (nitrate reduction test)  ผลการหมกัน้ําตาล 5 ชนิด พบว่าใหผ้ลบวกกบัการหมกัน้ําตาล

กลูโคส แลคโตส ซูโครส และแมนนิทอล แต่ไม่สามารถหมกัน้ําตาลไซโลสได้ ดงันัน้จากการทดสอบคุณสมบตัิทาง

ชวีเคมทีัง้หมด   สามารถจดัจาํแนกเชือ้ทีแ่ยกจากกากกระเทยีมหมกัใหอ้ยู่ในกลุ่มของ Lactobacillus sp.  
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ภาพท่ี 1 (ก) แสดงลกัษณะโคโลนีทัง้ 2 ไอโซเลตบนอาหาร MRS agar และ(ข) แสดงลกัษณะภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ที ่ 

          กาํลงัขยาย 100× หลงัการยอ้มสแีกรม 

 

 2. การจดัจาํแนกสายพนัธุข์องแบคทเีรยีกรดแลคตกิดว้ยวธิกีารวเิคราะห ์16S rDNA 

ผลการวเิคราะหล์าํดบันิวคลโีอไทดข์องยนี 16S rDNA ของแบคทเีรยีมคีวามคลา้ยคลงึกบัลําดบันิวคลโีอไทด์

ของแบคทเีรยีในฐานขอ้มูลดงัน้ี คอื มคีวามคลา้ยคลงึกบั Lactobacillus plantarum และ L. pentosus ทีร่ะดบัรอ้ยละ 

100 และคลา้ยคลงึกบั Weissella cibaria ทีร่ะดบัรอ้ยละ 99.9  ผลการเปรยีบเทยีบลําดบันิวคลโีอไทดจ์ากการทดลอง

กบัลําดบันิวคลโีอไทดข์องแบคทเีรยีทีป่รากฏอยู่ในฐานขอ้มูล GenBank จาก National Center for Biotechnology 

Information server (NCBI) หรอื  BLASTN ของแบคทเีรยีกรดแลคตกิ แสดงดงัภาพที ่2 

 

 

ก ข 

Lactobacillus plantarum 
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ภาพท่ี 2  ผลการทาํ BLASTN ระกว่างลาํดบันิวคลโีอไทดจ์ากการทดลองกบัลาํดบันิวคลโีอไทดข์องแบคทเีรยีทีป่รากฏ

อยู่ในฐานขอ้มลู GenBank จาก National Center for Biotechnology Information server (NCBI)  

 

 

Lactobacillus pentosus 

Weissella cibaria 
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วิจารณ์และสรปุผล  
 

กากกระเทยีมมอีนินูลนิเป็นองคป์ระกอบอยู่ประมาณ 15-20% [5]  ในร่างกายมนุษยไ์ม่สามารถย่อยอนินูลนิ

ได้ เน่ืองจากมีโครงสร้างเป็นฟรุกโตโอลโิกแซคคาไรค์ที่เชื่อมต่อกนัด้วยพนัธะบตี้า 1, 2  ไกลโคซิดกิ (β1, 2- 

glycosidic) เมื่อเดนิทางมาถงึลําไสใ้หญ่กจ็ะเป็นอาหารใหก้บัเชือ้จุลนิทรยีใ์นลําไสใ้หญ่ (Gibson and Robertfroid, 

1995) เกดิการสรา้งผลติภณัฑห์ลายชนิดทีม่ปีระโยชน์แก่ร่างกาย เช่น กรดแลกตกิ กรดอะซติกิ กรดโพรพโิอนิค และ

แบคเทอรโิอซนิ ดงันัน้จงึทําใหล้ําไสใ้หญ่มสีภาวะความเป็นกรด-ด่างตํ่าลง เชือ้ก่อโรคต่างๆ บรเิวณนัน้จงึไม่สามารถ

อาศยัอยู่ได ้ 

น้ํากระเทียมดองเป็นแหล่งของเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกหรือโพรไบโอติกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  จาก

การศกึษาของ จุฑามาศ และคณะ (2556)  โดยทําการแยกเชือ้จากน้ํากระเทยีมดอง ตรวจสอบดว้ยวธิวีธิทีางสณัฐาน

วิทยาและทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี  พบว่ามีการเจริญของเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก คือ Lactobacillus,  

Bifidobacterium และ Eubacterium ในน้ํากระเทยีมดอง นอกจากน้ียงัทําการศกึษาเกีย่วกบัสภาวะทีเ่หมาะสมในการ

หมกักากกระเทยีมร่วมกบัหวัเชือ้น้ํากระเทยีมดอง พบว่า หวัเชือ้โพรไบโอตกิจากน้ํากระเทยีมดองความเขม้ขน้  106  

CFU/ml หมกัร่วมกบักากกระทยีม 100 กรมั ขา้วสวยสุก 50 กรมั และน้ําต้มสุก 100 มลิลลิติร หมกักากกระเทยีมใน

สภาวะปิด บ่มทิง้ไวท้ีอุ่ณหภูมหิอ้ง เป็นระยะเวลา 10 วนั ทําใหก้ากกระเทยีมหมกัใหค้่าความเป็นกรด-ด่างลดลง มคี่า 

3.19 - 3.72 ไดป้รมิาณกรด 0.31-0.39 (กรมั/กรมั) และการเจรญิของเชือ้ในวนัที ่5-10 มคี่ามากทีสุ่ด คอื 1.8x 109- 

1.97-1010 CFU/ml เมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มควบคุม(ไม่ใสเ่ชือ้) เมื่อแยกเชือ้จากตวัอย่างมาตรวจสอบทางสณัฐานวทิยา 

การทดสอบคุณสมบตัิทางชวีเคม ีผลการทดสอบพบว่า เชือ้ที่แยกได้จากกากกระเทยีมหมกั คอื Lactobacillus  sp. 

จดัเป็นแบคทเีรยีกรดแลคตกิ [1]  แต่อย่างไรกต็าม Lactobacillus ไม่ทุกสายพนัธุท์ีจ่ดัเป็นโพรไบโอตกิ ดงันัน้ในการ

วจิยัครัง้น้ีจงึทําการจดัจําแนกสายพนัธุ์ของแบคทีเรียกรดแลคติกด้วยการวิเคราะห์ 16S rDNA  ด้วยวิธี DNA 

sequencing  โดย 16S rDNA   กาํหนดการสงัเคราะห ์16S rRNA ทาํหน้าทีเ่กีย่วกบัการสงัเคราะหโ์ปรตนีในสิง่มชีวีติ 

พบไดท้ัว่ไปและมกีารอนุรกัษ์ปานกลาง นิยมใชใ้นการจาํแนกชนิดของแบคทเีรยีโดยสามารถจําแนกเชือ้ไดใ้นระดบัสปี

ชสี ์ ซึ่งความสมัพนัธ์ระหว่างแบคทเีรยีจะขึน้อยู่กบัความคล้ายกนั(similarity) ของลําดบันิวคลโีอไทด์ของยนี 16S 

rDNA  จากผลการทดลองพบว่า เชือ้ทีแ่ยกไดจ้ากกากกระเทยีมหมกัมคีวามคลา้ยคลงึกบั Lactobacillus plantarum 

และ L. pentosus ทีร่ะดบัรอ้ยละ 100 และคลา้ยคลงึกบั Weissella cibaria ทีร่ะดบัรอ้ยละ 99.9 ซึง่เชือ้ทัง้ 3 ชนิด จดั

อยู่ในกลุ่มแบคทเีรยีกรดแลคตกิ และจากเชือ้ทัง้ 3 ชนิดมเีพยีง L. plantarum ทีจ่ดัเป็นเชือ้โพรไบโอตกิ [6]  สอดคลอ้ง

กบัรายงานของ ธนากรและบวรศกัดิ ์ (2554) ทีท่ดลองแยกและจําแนกแบคทเีรยีกรดแลคตกิจากหน่อไม้ดอง เพื่อใช้

เป็นเชือ้เริม่ตน้ผสมในการหมกั เกบ็ตวัอย่างเพาะเลีย้งบน MRS agar ทีผ่สม bromocresol purple (BCP) รอ้ยละ 0.04 

และแคลเซยีมคารบ์อเนต (CaCO3) รอ้ยละ 1  ทาํการตรวจสอบทางสณัฐานวทิยา การทดสอบทางชวีเคม ีและทดสอบ

ระบบ API 50 CH เมื่อจําแนกในระดบัสกุลและสปีชสี ์พบว่าเป็น  L. plantarum  และ L. pentosus  [2]  นอกจากน้ี

การศกึษาของ Lee JY. et al. (2006) ทาํการแยกและจําแนกแบคทเีรยีกรดแลคตกิจากกมิจ ิหมกัทีอุ่ณหภูม ิ20 องศา

เซลเซยีส เป็นเวลา 4-6 วนั แยกเชือ้จากตวัอย่างมาเพาะเลีย้งบน MRS agar และทาํการจําแนกเชือ้โดยการตรวจสอบ

ลกัษณะทางสณัฐานวทิยา สรรีวทิยาและการทดสอบทางชวีเคม ีผลการทดลองสามารถแยกเชื้อ Lactobacillus ได้

ทัง้หมด 31 สายพนัธุ ์โดยพบว่าเชือ้ทีแ่ยกไดเ้ป็น  L. curvatus (รอ้ยละ 9.7)  Leuconostoc mes.mes./dent ( รอ้ยละ 

12.9)  L. plantarum (รอ้ยละ 16.1), L. sake ( รอ้ยละ 25.8) และ L. brevis (รอ้ยละ 35.5) ตามลําดบั [7]  ดงันัน้เชือ้

โพรไบโอตกิทีพ่บในผกัดองเป็นสว่นใหญ่จะเป็นกลุ่มแบคทเีรยีกรดแลคตกิ ชนิด L. plantarum    

กลุ่มแบคทีเรียกรดแลคติกสามารถสร้างสารที่เรียกว่า แบคเทอริโอซิน (bacteriocin) ได้ จัดเป็นสารชีว

โมเลกุลประเภทโปรตนี  มฤีทธิใ์นการยบัยัง้แบคทเีรยีในจนีัสเดยีวกนัแบบช่วงแคบ และยบัยัง้แบคทเีรยีแกรมบวกใน

ช่วงกว้าง [3]  โดยการศกึษาเกี่ยวกบัฤทธิต์้านจุลชพีโดย Con AH. และ Nihat Karasu (2009) ทําการแยกเชื้อ
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แบคทเีรยีจากผกัดองในประเทศตุรก ีจํานวนทัง้สิน้ 70 ตวัอย่าง (เช่น กะหลํ่าปลดีอง แตงกวาดอง องุ่นดอง เป็นต้น) 

เกบ็ตวัอย่างมาเพาะเลีย้งบนอาหาร MRS agarจากผลการจาํแนกเชือ้โดยการตรวจสอบลกัษณะทางสณัฐานวทิยาและ

การทดสอบทางชวีเคม ีพบว่าเป็นเชือ้ L. plantarum และ L. pentosus  และยงัพบว่าทัง้สองสายพนัธุส์ามารถยบัยัง้การ

เจรญิของแบคทเีรยีชนิดอื่นๆ ได ้เช่น แบคทเีรยีแกรมบวก คอื L. sake และ Listeria monocytogenes  รวมทัง้

แบคทเีรยี    แกรมลบ คอื Echerichia coli  อย่างไรกต็ามไดม้กีารศกึษาเกีย่วกบั W. cibaria โดย Srionnual S. et al. 

(2007) ทาํการแยกเชือ้ W. cibaria  ไดจ้ากปลาสม้ และพบว่าสามารถสรา้งแบคทเีรยีโอซนิชนิดใหม่ทีย่บัยัง้การเจรญิ

ของแบคทเีรยีแกรมบวกไดบ้างชนิด เช่น L. sakei โดยเรยีกสารน้ีว่า Weissellicin 110 [8]   

จากการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียที่พบในอาหารหมกัดอง พบว่าเชื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเชื้อ

แบคทเีรยีกรดแลคติก ซึ่งเชื้อบางชนิดอาจจะถูกจดัเป็นโพรไบโอติกที่มปีระโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากน้ียงัได้มกีาร

นําเอาเชือ้โพรไบโอตกิมาเตมิลงในอาหารบางชนิดเพื่อเพิม่คุณค่าทางอาหาร เช่น โยเกริต์และนมเปรีย้ว จากการศกึษา

ครัง้น้ีสามารถแยกเชือ้โพรไบโอตกิ L. plantarum ไดจ้ากกากกระเทยีมหมกั ซึง่สามารถนําเอากากกระเทยีมหมกัน้ีไป

พฒันาเป็นอาหารสขุภาพทีม่ปีระโยชน์และมคุีณค่าทางอาหารได ้เช่น ซอสหรอืน้ําจิม้สกุีโ้พรไบโอตกิ เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
 

 ตัง้แต่ พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา องคก์ารอนามยัโลกสง่เสรมิใหน้กัวชิาชพีสขุภาพ มสีว่นส าคญัในการควบคุมการ
บรโิภคยาสบู ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) จงึสนบัสนุนการก่อตัง้“เครอืข่ายวชิาชพีสุขภาพ
เพื่อสงัคมไทยปลอดบุหรี”่ เพื่อต่อตา้นพษิภยับุหรี ่จดักจิกรรมควบคุมการบรโิภคยาสบู และรณรงคล์ด/ละ/เลกิบุหรี ่นัก
วิชาชีพสุขภาพ รวมไปถึงนิสติในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงมีภารกิจเสริมในงานด้าน การส่งเสริมสุขภาพ 
ควบคุมและป้องกนัโรค อกีทัง้ยงัจะต้องเป็นแบบอย่างที่ด ีด้วยการไม่สูบบุหรี่ เพื่อทราบข้อมูลการสูบบุหรี่ ในนิสติ
วทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัพะเยา ปีการศกึษา 2555 จงึท าการส ารวจด้วยแบบสอบถาม ในนิสติสาขาวชิา 
เทคนิคการแพทย์ กายภาพบ าบดั สาธารณสุขศาสตร์ เภสชัศาสตร์ และ พยาบาลศาสตร์ ระหว่าง กุมภาพนัธ์ ถึง 
มนีาคม 2555 ไดร้บัค าตอบกลบัมา 1,079 ฉบบั จากทีแ่จกไป 3,000 ฉบบั คดิเป็น 36.0% เป็นหญงิ 796 คน (73.8%) 
ส่วนใหญ่ 857 คน (80.8%) มอีายุ ระหว่าง 19-24 ปี ส่วนใหญ่เรยีนอยู่ในชัน้ปีที ่1, 2 หรอื 3 มผีู้ทีเ่คยสบูบุหรีอ่ย่าง
น้อยหนึ่งครัง้ 16.0% เป็นนิสติ เทคนิคการแพทย ์สงูทีสุ่ด (20.8%) เป็นนิสติพยาบาลต ่าสุด (0.0%) ส่วนใหญ่เริม่ลอง
สบูเมื่อมอีายุระหว่าง 11-15 ปี มนิีสติเป็นผูส้บูบุหรีป่จัจุบนั รวมทุกสาขา 2.3% สงูทีส่ดุในนิสติเทคนิคการแพทย ์2.9% 
ต ่าทีสุ่ดในนิสติสาธารณสุข 1.8% ความรุนแรงในการตดิบุหรี ่มทีัง้แบบตดิเป็นนิสยั (habitual addition) และแบบเสพ
ตดิสารนิโคตนิ (nicotine addiction) พบว่าบุหรีม่วนเองและผลติภณัฑย์าสบูในรูปแบบอื่นๆ ยงัไม่แพร่เขา้มาในเขตนี้ 
หรอืยงัจ ากดัอยู่ในวงแคบ นิสติประมาณ 1 ใน 3 ตอบว่า ใน 1 สปัดาห ์ไดร้บัควนับุหรีม่อืสอง ทัง้ในทีพ่กั ในอาคารและ
นอกอาคาร เพยีง 1-2 วนั นิสติมากกว่า 90% เหน็ดว้ยกบัการ หา้มขายบุหรีใ่หบุ้คคลทีม่อีายตุ ่ากว่า 18 ปี หรอื 20 ปี ก็
ตาม หา้มโฆษณาบุหรีแ่ละผลติภณัฑย์าสบูโดยสิน้เชงิ หา้มสบูบุหรีใ่นภตัตาคารและรา้นอาหาร หา้มสบูบุหรีใ่นสถาน
บนัเทงิ และหา้มสบูบุหรีภ่ายในอาคารสถานทีส่าธารณะ และยงัเหน็ว่า นกัวชิาชพีสขุภาพควรไดร้บัการฝึกอบรมเทคนคิ
การใหบ้รกิารเลกิสบูบุหรี ่ควรเป็นแบบอย่างทีด่ใีหก้บัผูป้่วยและสาธารณชนทัว่ไป นิสติมากกว่า 80% เคยเรยีนรูเ้รื่อง
พษิภยับุหรี่ ได้เสวนาถึงสาเหตุของการติดบุหรี ่ไดร้บัการฝึกอบรมวธิกีารเลกิสบูบุหรี ่รูจ้กัผลติภณัฑ์นิโคตนิทดแทน
เพื่อช่วยเลกิบุหรี ่นิสติเพยีงประมาณ 50% ทราบว่าตอ้งบนัทกึประวตักิารสบูบุหรีล่งในประวตักิารรกัษาผูป้่วย แต่นิสติ
พยาบาลทราบเรื่องนี้เกอืบ 100% กจิกรรมรณรงคท์ัง้ในและนอกมหาวทิยาลยั มนีิสติพยาบาลเคยเขา้ร่วมสงูสุดเกอืบ 100%
นิสติเภสชัและพยาบาลรู้กลยุทธ์การตลาดของธุรกจิบุหรี่สูงที่สุดและรองลงมา คอื 50% และ 40% ตามล าดบั นิสติ 
25% - 55% รูว้่าอนัตรายของบุหรี ่ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัรสชาตสิารปรุงแต่งหรอืรูปลกัษณ์ภายนอก แต่ขึน้อยู่กบัสารพษิและ
สารเสพตดิของมนั นิสติ 40% - 50% เหน็ดว้ยกบัการ หา้มใชส้สีนัและลวดลายสวยงามบนซองบุหรี ่หา้มส่งเสรมิการ
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ขายบุหรีใ่นทุกรปูแบบ เพราะดงึดดูเดก็และเยาวชนโดยเฉพาะสตร ีใหล้องสบูและมโีอกาสสงูทีจ่ะเป็นผูส้บูบุหรีร่ายใหม่ 
จงึตอ้งสกดักลวธิดีงักล่าว เพื่อปกป้องเดก็และเยาวชน ไม่ใหต้กเป็นเหยื่อของธุรกจิบุหรี ่ต่อไป 
 

ค าส าคญั: การสบูบุหรี,่ ขอ้มลู, นิสติ, วทิยาศาสตรส์ขุภาพ, มหาวทิยาลยัพะเยา 
 

Abstract  
 

 Since 2005, the World Health Organization (WHO) has promoted health professions to participate in 
tobacco consumption control. Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) has also supported all Thai 
health professions to set up “Thai Health Professional Alliance Against Tobacco” for counter acting against 
tobacco toxicity and dangers, campaigning against tobacco consumption and helping cessation of tobacco 
use. As a result, health professions and health science students have adding duties on health promotion, 
disease prevention and control. They also have to act as role modelers for healthy behavior as non-smokers. 
To access tobacco consumption and related data among Health Science students, University of Phayao in 
academic year of 2012, the survey using questionnaire had been done between February to March 2012 on 
students studying in departments of Medical Technology (MT), Physical Therapy (PT), Public Health (PH), 
Pharmacy (P) and Nursing (N). The number of returned answers was 1,079 of 3,000 dispenses or 36.0%. 
They were female at 769 (73.8%), 857 (80.8%) of them aged between 19-24 years and most of them were 
studying in year 1, 2 or 3. There were 16.0% of them used to smoke at least once, the highest and lowest 
rates were found in MT (20.8%) and N (0.0%), respectively. Most of them firstly tried smoking at the age 
between 11-15 years. Current smokers among over all students were 2.3%. The highest and the lowest 
current smokers were found in medical technology (2.9%) and public health (1.8%) students, respectively. 
Addicted levels were found both habitual and nicotine addiction. Hand rolled cigarette or roll-your-own (RYO) 
and other forms of tobacco were not spread in to this area or limited spread with in small groups. One third 
of them had got second hand smoke only 1-2 days in a week either from private place, inside or outside of 
the building. As high as, 90% of them agreed with measures of no cigarette sale for buyers under 18 or even 
under 20 year old persons, no cigarette advertisement in any form, no smoking in restaurants, amusement 
places, inside buildings and open air places. They were also agreed that health professions should be trained 
for smoking cessation techniques and behaved as a role model of nonsmoking for patients and general 
people. Over 80% of them used to learn about toxicity and danger of tobacco, causes of tobacco addiction, 
smoking cessation techniques and nicotine replacement products. About 50% of them knew that smoking 
history must be recorded in to the patient treatment chart. However nurse students knew about that nearly 
100%. Pharmacy and nurse students were the highest and the runner up of 50% and 40% respectively that 
knew about tobacco business strategy for recruitment of new smokers. About 25% - 55% of them knew that 
danger of smoking was not depended on external appearances but depended directly on its toxics and 
addicted substances. Approximately 40% - 50% of them agreed that prohibition of colorful and beautiful 
cigarette packages, sale promotion and corporate social responsibility (CSR) was essential. Since these 
strategies attracted children and youths especially females to try cigarettes and then became new smokers at 
last. These strategies must be banded to protect children and youths for not being preys of tobacco business.  
 

Key words: Tobacco Smoking, Data, Student, Health Science, University of Phayao 
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บทน า 
 

การบรโิภคยาสบูหรอืการสบูบุหรี ่เป็นสาเหตุส าคญัทีก่่อปญัหาสาธารณสุขทีร่า้ยแรง [1, 2, 3] ทัง้ทีส่ามารถ
หลกีเลีย่งหรอืป้องกนัได ้นกัวชิาชพีสขุภาพและบุคลากรทางสาธารณสขุ ไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมอย่างส าคญั ในการรณรงค์
เพื่อควบคุมการบรโิภคยาสบู โดยมุ่งใหม้กีารลด/ละ/เลกิการสบูบุหรี ่เนื่องจากการงดบรโิภคยาสบูหรอืการเลกิสบูบุหรี่
ได้ ท าให้อตัราการเสยีชวีติจากโรคที่เกี่ยวข้องกบัการบรโิภคยาสูบหรอืการสูบบุหรี่ลดลงอย่างมีนัยส าคญั สุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตของผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้ ของสมาชิกในครอบครัว และของผู้อื่นในสงัคมเดียวกนั ดีขึ้น ลด
ค่าใชจ้่ายของครอบครวั ชุมชนทอ้งถิน่ และประเทศชาตใินการดูแลรกัษาพยาบาลผูป้่วย ทีม่สีาเหตุแห่งความเจบ็ป่วย
มาจากการบรโิภคยาสบู หรอืการสบูบุหรี ่องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization; WHO) ใหค้วามส าคญั
และสนบัสนุน การควบคุมการบรโิภคยาสบูและการรณรงคใ์หล้ด/ละ/เลกิการสบูบุหรีม่าอย่างต่อเนื่อง โดยจดัใหม้ ี“วนั
งดสบูบุหรีโ่ลก” (World No Tobacco Day) ขึน้ใน วนัที ่31 พฤษภาคม ของทุกปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา โดย 
WHO ไดใ้หค้ าขวญัวนังดสบูบุหรีโ่ลกเป็นประจ าทุกปี ส าหรบัค าขวญัวนังดสบูบุหรีโ่ลก 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 นี้ 
คอื "Tobacco Industry Interference" หรอื “จบัตาเฝ้าระวงั ยบัยัง้อุตสาหกรรมยาสบู” โดยใหค้วามส าคญัต่อการ
ปกป้องประชากรโลก มใิหต้กเป็นเหยื่อของอุตสาหกรรมบุหรี ่รวมทัง้ปกป้องสทิธกิารมสีขุภาพทีด่ขีองผูท้ีไ่มส่บูบุหรี ่แต่
ได้รบัผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของบุคคลอื่น หรือที่เรียกว่าผู้สูบบุหรี่มอืสองและผู้สูบบุหรี่มอืสาม (secondary & 
tertiary smokers) โดยเฉพาะในเยาวชนและสตร ี[4] ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา องคก์ารอนามยัโลกไดมุ้่งเน้นให้
บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมในการควบคุมการบรโิภคยาสบู ส านกังานกองทุนสนับสนุน
การสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) ไดร้บัเอานโยบายนี้มาด าเนินการในประเทศไทย โดยสนบัสนุนใหบุ้คลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขทุกสาขาอาชพี ร่วมมอืกนัก่อตัง้ “เครอืข่ายวชิาชพีสุขภาพเพื่อสงัคมไทยปลอดบุหรี่” อนัประกอบไป
ดว้ย 7 สาขาวชิาชพี ในระยะแรก ได้แก่ แพทย์ ทนัตแพทย์ เภสชักร พยาบาล สาธารณสุข กายภาพบ าบดั เทคนิค
การแพทย์ ซึ่งต่อมาเครือข่ายฯ ได้ขยายออกไปเป็น 21 วิชาชีพ ที่เพิ่มมาอีก 14 วิชาชีพ ได้แก่ หมออนามัย 
นกัจติวทิยา แพทยแ์ผนจนี แพทยแ์ผนไทย แพทยแ์ผนไทยประยุกต ์นกัเวชนิทศัน์ รงัสเีทคนิค สตัวแพทย ์เวชศาสตร์
การกฬีา ศูนยบ์รกิารเลกิบุหรีท่างโทรศพัทแ์ห่งชาต ิ(QuitLine 1600) สถาบนัธญัญรกัษ์ นักก าหนดอาหาร นักสงัคม
สงเคราะห์ทางการแพทย์ และ สมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดยมเีป้าหมายในการร่วมมือกนัอย่างแขง็ขนั
ต่อตา้นพษิภยับุหรี ่จดักจิกรรมควบคุมการบรโิภคยาสบู และการรณรงคล์ด/ละ/เลกิการสบูบุหรี ่เพื่อใหก้ารด าเนินงาน 
มปีระสทิธภิาพ ต่อเน่ือง สมัฤทธผิล และน าไปสูเ่ป้าหมาย “สงัคมไทยปลอดบุหรี”่ ไดใ้นทีส่ดุ  

เครอืข่ายวชิาชพีสุขภาพเพื่อสงัคมไทยปลอดบุหรี ่เหน็ความส าคญัในการรณรงคค์วบคุมการบรโิภคยาสูบ 
และการรณรงคล์ด/ละ/เลกิการสบูบุหรี ่[3] จากการร่วมระดมสมองกนัในกลุ่ม 19 วชิาชพีดงักล่าว ไดข้อ้สรุปว่า ภารกจิ
ของนกัวชิาชพีสขุภาพ มไิดจ้ ากดัอยู่แต่ภายในโรงพยาบาลหรอืสถานบรกิารสขุภาพเท่านัน้ แต่ยงัครอบคลุมไปถงึ งาน
ในดา้นสง่เสรมิสขุภาพ การควบคุมและป้องกนัโรคดว้ย โดยมคีวามเหน็ว่า การจะแนะน า สัง่สอน สื่อสาร และส่งเสรมิ 
ให้ประชาชนโดยทัว่ไป มพีฤติกรรมทีด่ใีนด้านส่งเสรมิสุขภาพ การควบคุมและป้องกนัโรคไดน้ัน้ นักวชิาชพีสุขภาพ
เหล่านัน้ จะต้องประพฤติปฏบิตัตินใหเ้ป็นแบบอย่างทดีดีว้ย โดยการไม่สบูบุหรี ่รวมทัง้ไม่เกีย่วขอ้งกบับุหรี ่ไม่ว่าจะ
เป็นรปูแบบใดใดกต็าม พฤตกิรรมสขุภาพทีด่เีช่นนี้ จะตอ้งสง่เสรมิใหน้ิสติในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ ไดต้ระหนัก
และประพฤติปฏบิตัติามดว้ย เพื่อเป็นแบบอย่างทีด่ ีใหก้บันิสติในกลุ่มวชิาอื่นๆ ในฐานะของนักวชิาชพีสุขภาพทีด่ใีน
อนาคต แต่การจะเป็นแบบอย่างทีด่ใีหก้บักลุ่มอื่นไดน้ัน้ จะต้องทราบพฤตกิรรมสุขภาพของสมาชกิในกลุ่มของตนเอง
ก่อน จงึเป็นทีม่าของ โครงการ “ส ารวจขอ้มลูการสบูบุหรี ่ในนิสติวทิยาศาสตรส์ขุภาพ มหาวทิยาลยัพะเยา ปีการศกึษา 
2555” เพื่อให้ทราบขอ้มูลพื้นฐานของการสูบบุหรี่และข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ ในนิสติสาขาวชิา เทคนิคการแพทย ์
กายภาพบ าบดั สาธารณสขุศาสตร ์เภสชัศาสตร ์และ พยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา ทีไ่ดท้ าการส ารวจ ระหว่าง 
เดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึ เดอืนมนีาคม 2555  
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เพื่อใชข้อ้มลูทีไ่ด ้ในการสะทอ้นกลบัให ้ผูบ้รหิาร คณาจารย ์และเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ ดา้นกจิการนิสติ การ
เรยีนการสอน การวจิยั และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ของทัง้ 5 สาขาวชิา ดงักล่าว ของ มหาวทิยาลยัพะเยา ได้
รบัรูร้บัทราบ ไดร้่วมปรกึษาหารอืและระดมสมองร่วมกนั ในการหามาตรการทีเ่หมาะสมในการบรหิารจดัการกบัปญัหา
ดงักล่าว เพื่อใหน้ิสติในกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาตรส์ขุภาพ มพีฤตกิรรมสขุภาพเหมาะสมตามสถานภาพของตน ทีจ่ะตอ้ง
เป็นแบบอย่างทีด่ใีหก้บันิสติในกลุ่มสาขาวชิาอื่นๆ ต่อไป 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

ใช้แบบสอบถาม การส ารวจข้อมูลนักศึกษาวิชาชีพสุขภาพเพื่อการควบคุมยาสูบ (Global Health 
Professional Student Survey: GHPSS) ส าหรบัประเทศไทย ทีป่รบัจาก Center for Disease Control (CDC) เมื่อ 
เดอืนสงิหาคม 2553 ใน version 11062011 และใชก้ระดาษค าตอบ version 63699 ทีม่ ี8 ค าตอบใหเ้ลอืก ตัง้แต่ A ถงึ 
H ทีไ่ดร้บัมาจาก เครอืข่ายวชิาชพีเทคนิคการแพทยเ์พื่อสงัคมไทยปลอดบุหรี ่ส่วนหนึ่ง และผลติเองที ่มหาวทิยาลยั
พะเยา อกีสว่นหนึ่ง  

ค าถามในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ชุดย่อย ไดแ้ก่ ก.) อตัราความชุกของการสบูบุหรีใ่นนักศกึษาวชิาชพี
เพื่อสขุภาพ ม ี17 ขอ้ ข.) การไดร้บัควนับุหรีม่อืสอง ม ี5 ขอ้ ค.) ทศันคตต่ิอการสบูบุหรี ่ม ี12 ขอ้ ง.) พฤตกิรรมและ
การเลกิสูบบุหรี่ ม ี8 ข้อ จ.) หลกัสูตรและการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกบับุหรี่ มี 8 ข้อ ฉ.) ข้อมูลส่วนตวันิสติผู้ตอบ
แบบสอบถาม มี 3 ข้อ และ ช.) ความคิดเห็นส่วนตัวนิสติผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกบัการสูบบุหรี่ ม ี16 ข้อ รวม
ทัง้หมด 69 ขอ้ ทีแ่ต่ละขอ้ มคี าตอบใหเ้ลอืกไม่เท่ากนั ตัง้แต่ 2 ถงึ 8 ค าตอบ โดยเลอืกไดเ้พยีง 1 ค าตอบ เท่านัน้ 

ท าบนัทกึขอ้ความ ขออนุญาตและขอความอนุเคราะหอ์ านวยความสะดวก ในการส ารวจขอ้มูลดงักล่าว จาก
คณบด ีคณะสหเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์คณะเภสชัศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ หลงัจากนัน้จงึแจกจ่าย 
แบบสอบถามและกระดาษค าตอบ ผ่านรองคณบด ีฝ่ายกจิการนิสติ คณะต่างๆ ดงัน้ี คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวชิา
เทคนิคการแพทย ์จ านวน 500 ชุด สาขาวชิากายภาพบ าบดั จ านวน 500 ชุด คณะแพทยศาสตร ์สาขาวชิาสาธารณสุข
ศาสตร์ จ านวน 1,000 ชุด คณะเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ จ านวน 500 ชุด และ คณะพยาบาลศาสตร ์
สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ จ านวน 500 ชุด ก าหนดให้บุคลากร ฝ่ายกจิการนิสติ คณะต่างๆ ดงักล่าว น าไปแจกจ่าย
ให้กบันิสติ ในสาขาวชิาที่ก าหนด แบบสุ่มอย่างอสิระ โดยไม่จ ากดัชัน้ปี แล้วรวบรวมกระดาษค าตอบกลบัมา ส่งให้
หวัหน้าโครงการ กรอกขอ้มลูค าตอบลงในคอมพวิเตอรโ์ดยนิสติเทคนิคการแพทย ์ชัน้ปีที ่4 ตรวจสอบความน่าเชื่อถอื
ความถูกต้องของข้อมูล และ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ โดยหวัหน้าโครงการ แบ่งการ
วเิคราะหอ์อกเป็น 6 กลุ่ม คอื กลุ่มใหญ่รวมทัง้หมด 1 กลุ่ม และอกี 5 กลุ่มย่อย แยกตามสาขาวชิาต่างๆ 5 สาขาวชิา 
ดงักล่าว ใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ ในการสร้างภาพส าหรบัการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของทัง้ 6 กลุ่ม 
ดงักล่าว ตามค าตอบต่างๆ ของค าถามต่างๆ ทัง้ 69 ค าถาม 
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ผลการศึกษา 
 

อตัราการได้รบัแบบสอบถามท่ีตอบแล้วกลบัคืน  
อตัราการตอบ รวมทุกสาขาวิชา; สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์; สาขาวชิากายภาพบ าบดั; สาขาวชิา

สาธารณสุขศาสตร์; สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ และ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ มนีิสติตอบแบบสอบถามส่งกลบัคนืมา 
จ านวนทีต่อบกลบั/จ านวนทีแ่จก (คดิเป็นรอ้ยละทีต่อบจากแบบสอบถามทัง้หมดทีแ่จก) 1,079/3,000 (36.0), 312/500 
(62.4), 152/500 (30.4), 325/1,000 (32.5), 223/500 (44.6) และ 67/500 (13.4) ตามล าดบั  

ข้อมูลส่วนตวันิสิตผูต้อบแบบสอบถาม  
เพศ รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบ าบดั; สาธารณสุข; เภสชั และ พยาบาล นิสติที่ตอบ

แบบสอบถาม เป็น ชาย และ หญงิ จ านวน (%) 233 (20.7) และ 796 (73.8); 73 (23.5) และ 210 (67.5); 27 (17.8) 
และ 118 (77.6); 53 (16.3) และ 257 (79.1); 66 (29.6) และ 149 (66.8); และ 4 (6.0) และ 62 (92.5) ตามล าดบั 

อายุ รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบ าบดั; สาธารณสุข; เภสชั และ พยาบาล นิสติที่ตอบ
แบบสอบถาม มอีายุอยู่ในช่วง <14, 15-18, 19-24, 25-29, >30 ปี จ านวน (%) 68 (6.4), 124 (11.4), 857 (80.8), 9 
(0.8) และ 5 (0.2); 18 (6.0), 27 (9.0), 252 (84.0), 3 (1.0) และ 0 (0.0); 2 (1.3), 12 (7.9), 135 (88.8), 3 (2.0) และ 0 
(0.0); 9 (2.8), 63 (19.7), 245 (76.8), 0 (0.0) และ 2 (0.6); 38 (17.1), 15 (6.8), 166 (74.8), 3 (1.4) และ 0 (0.0); 
และ 1 (1.5), 7 (10.4), 59 (88.1), 0 (0.0) และ 0 (0.0) ตามล าดบั 

ชัน้ปี รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบ าบดั; สาธารณสุข; เภสชั และ พยาบาล นิสติทีต่อบ
แบบสอบถาม ก าลงัเรยีนอยู่ใน ชัน้ปีที ่1, 2, 3, 4 และ 5 จ านวน (%) 345 (32.2), 270 (25.2), 322 (30.0), 77 (7.2) 
และ 59 (5.5); 67 (21.6), 69 (22.3), 124 (40.0), 46 (14.8) และ 4 (1.3); 3 (2.0), 39 (25.7), 97 (63.8), 13 (8.6) และ 
0 (0.0); 198 (61.1), 74 (22.8), 52 (16.0), 0 (0.0) และ 0 (0.0); 39 (17.7), 59 (26.8), 49 (22.3); 18 (8.2), และ 55 
(25.0); และ 38 (56.7), 29 (43.3), 0 (0.0), 0 (0.0) และ 0 (0.0) ตามล าดบั 

อตัราความชุกของการสูบบุหร่ีในนิสิตวิชาชีพสุขภาพ 
ความชุก รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย;์ กายภาพบ าบดั; สาธารณสขุ; เภสชั และ พยาบาล มนีิสติตอบวา่

เคยสบูบุหรีแ่มเ้พยีงหนึ่งครัง้กต็าม จ านวน (คดิเป็นรอ้ยละจากนิสติทีต่อบแบบสอบถามทัง้หมด; %) 172 (16.0), 65 
(20.8), 25 (16.4), 50 (15.4), 32 (14.5) และ 0 (0.0) ตามล าดบั (ภาพที ่1) 
 

 
ภาพท่ี 1: รอ้ยละของนิสติทีต่อบว่าเคยสบูบุหรี ่แมเ้พยีงหนึ่งครัง้กต็าม โดยรวมและแยกตามสาขาวชิา 
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อายุทีเ่ริม่สบู มนีิสติตอบว่าเคยลองสบูบุหรีค่รัง้แรก เมื่อมอีายุอยู่ในช่วง <10, 11-15, 16-17, 18-19 และ 20-
24 ปี จ านวน (%) รวมทุกสาขา 28 (2.6), 47 (4.4), 27 (2.5), 19 (1.8) และ 8 (0.7); เทคนิคการแพทย ์4 (1.3), 22 
(7.1), 14 (4.5), 6 (1.9) และ 1 (0.3); กายภาพบ าบดั 1 (0.7), 5 (3.3), 2 (1.3), 3 (2.0) และ 3 (2.0); สาธารณสุข 20 
(6.2), 14 (4.3), 5 (1.5), 4 (1.2) และ 0 (0.0) และ เภสชั 3 (1.4), 6 (2.7), 6 (2.7), 6 (2.7) และ 4 (1.8) ตามล าดบั 
(ภาพที ่2) 

 
ภาพท่ี 2: รอ้ยละของนิสติทีต่อบว่าเคยลองสบูบุหรีค่รัง้แรกเมื่อมอีายุอยู่ในช่วง (ปี)  

โดยรวมและแยกตามสาขาวชิา 
 
จ านวนวนัทีส่บู มนีิสติตอบว่า ใน 30 วนั ทีผ่่านมา มจี านวนวนัทีส่บูบุหรี ่อยู่ในช่วง 1-2, 3-5, 6-9, 10-19, 20-

29 และ 30 วนั จ านวน (%) รวมทุกสาขา 11 (1.0), 7 (0.7), 0 (0.0), 1 (0.1), 1 (0.1) และ 4 (0.4); เทคนิคการแพทย ์
5 (1.6), 2 (0.7), 0 (0.0), 0 (0.0), 1 (0.3) และ 1 (0.3); กายภาพบ าบดั 1 (0.7), 1 (0.7), 0 (0.0), 0 (0.0), 0 (0.0) และ 
2 (1.3); สาธารณสุข 3 (0.9), 2 (0.6), 0 (0.0), 0 (0.0), 0 (0.0) และ 1 (0.3) และ เภสชั 2 (0.9), 2 (0.9), 0 (0.0), 1 
(0.5), 0 (0.0) และ 0 (0.0) ตามล าดบั (ภาพที ่3) 
 

 
ภาพท่ี 3: รอ้ยละของนิสติทีต่อบว่า ใน 30 วนั ทีผ่่านมา มจี านวนวนัทีส่บูบุหรี ่อยู่ในช่วง (วนั) 

โดยรวมและแยกตามสาขาวชิา 
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เมื่อสรุปรวมเป็นผูส้บูบุหรีป่จัจุบนั (ผูส้บูบุหรีป่จัจุบนั หมายถงึ ผูท้ีต่อบว่าไดส้บูบุหรีใ่นรอบ 30 วนัทีผ่่านมา) 
พบว่า รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบ าบดั; สาธารณสุข และ เภสชั มนิีสติตอบว่า เป็นผูส้บูบุหรีป่จัจุบนั 
จ านวน (%) 24 (2.3), 9 (2.9), 4 (2.7), 6 (1.8) และ 5 (2.3) ตามล าดบั (ภาพที ่4) 

 
ภาพท่ี 4: รอ้ยละของนิสติทีต่อบว่า ไดส้บูบุหรีใ่นรอบ 30 วนัทีผ่า่นมา โดยรวมและแยกตามสาขาวชิา 
 
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ชนิดของบุหร่ี และการเลิกสูบบุหร่ี 
พฤตกิรรม รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย;์ กายภาพบ าบดั; สาธารณสขุ และ เภสชั มนีิสติทีส่บูบุหรี ่ตอบว่า

จะสบูบุหรีม่วนแรกหลงัตื่นนอนเป็นเวลา <10, 10-30, 31-60 และ >60 นาท ีจ านวน (%) 3 (0.3), 4 (0.4), 0 (0.0) และ 
1 (0.3); 1 (0.3), 1 (0.3), 0 (0.0) และ 1 (0.3); 0 (0.0), 1 (0.7), 0 (0.0) และ 0 (0.0); 2 (0.6), 1 (0.3), 0 (0.0) และ 1 
(0.3) และ 0 (0.0), 1 (0.4), 0 (0.0) และ 1 (0.4) ตามล าดบั (ภาพที ่5) 
 

 
ภาพท่ี 5: รอ้ยละของนิสติทีต่อบว่า ถา้ตดิบหุรีจ่ะสบูบุหรีม่วนแรกหลงัตื่นนอนเป็นเวลา (นาท)ี  

โดยรวมและแยกตามสาขาวชิา 
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บุหรีม่วนเอง เมื่อสรุปรวมเป็นรอ้ยละของผูส้บูบุหรีม่วนเองปจัจุบนั (ผู้สบูบุหรี่มวนเองปจัจุบนั หมายถงึ ผู้ที่
ตอบว่าได้สูบบุหรี่มวนเองในรอบ 30 วนัที่ผ่านมา) พบว่า รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบ าบดั; 
สาธารณสขุ และ เภสชั มนิีสติตอบว่า เป็นผูส้บูบุหรีม่วนเองปจัจุบนั จ านวน (%) 37 (3.4), 12 (3.9), 10 (6.6), 5 (1.5) 
และ 9 (4.1) ตามล าดบั 

ยาสบูในรปูแบบอื่นๆ เมื่อสรุปรวมเป็นรอ้ยละของผูใ้ชผ้ลติภณัฑย์าสบูในรปูแบบอื่นๆ ปจัจุบนั (ผูใ้ชผ้ลติภณัฑ์
ยาสบูในรปูแบบอื่นๆ ปจัจุบนั หมายถงึ ผูท้ีต่อบว่าไดใ้ชผ้ลติภณัฑย์าสบูในรปูแบบอื่นๆ ในรอบ 30 วนัทีผ่่านมา) พบว่า 
รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบ าบดั; สาธารณสุข และ เภสชั มนีิสติตอบว่า เป็นผูใ้ชผ้ลติภณัฑย์าสบูใน
รปูแบบอื่นๆ ปจัจุบนั จ านวน (%) 30 (2.8), 17 (5.4), 1 (0.7), 4 (1.2) และ 8 (3.5) ตามล าดบั 

ความตอ้งการทีจ่ะเลกิสบู รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบ าบดั; สาธารณสุข และ เภสชั มนีิสติที่
สบูบุหรี ่ตอบว่า อยากเลกิสบูบุหรีท่นัท ีและ ไม่อยากเลกิ จ านวน (%) 20 (1.9) และ 5 (0.5); 1 (0.3) และ 2 (0.6); 14 
(9.3) และ 2 (1.3); 2 (0.6) และ 1 (0.3) และ 3 (1.4) และ 0 (0.0) ตามล าดบั (ภาพที ่6) 

 
 

ภาพท่ี 6: รอ้ยละของนิสติทีต่อบว่า ถา้ตดิบหุรี ่อยากเลกิสบูบหุรีท่นัท ีและ ไม่อยากเลกิ โดยรวมและแยกตามสาขาวชิา 
 
การได้รบัควนับุหร่ีมือสอง 
ในทีพ่กั เมื่อสรุปรวม เป็นรอ้ยละ ของผูท้ีไ่ดร้บัควนับุหรีจ่ากบุคคลอื่น หรอืควนับุหรีม่อืสอง ในรอบ 7 วนั ที่

ผ่านมา ในทีพ่กั พบว่า รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย;์ กายภาพบ าบดั; สาธารณสขุ; เภสชั และ พยาบาล มนีิสติตอบ
ว่า เป็นผูท้ีไ่ดร้บัควนับุหรีม่อืสองในทีพ่กั จ านวน (%) 391 (36.8), 114 (36.5), 46 (30.9), 94 (29.1), 107 (48.2) และ 
33 (49.3) ตามล าดบั 

ในอาคาร เมื่อสรุปรวม เป็นรอ้ยละ ของผูท้ีไ่ดร้บัควนับุหรีจ่ากบุคคลอื่น หรอืควนับุหรีม่อืสอง ในรอบ 7 วนั ที่
ผ่านมา ในอาคารสาธารณะ พบว่า รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย;์ กายภาพบ าบดั; สาธารณสขุ; เภสชั และ พยาบาล 
มนีิสติตอบว่า เป็นผูท้ีไ่ดร้บัควนับุหรีม่อืสองในอาคารสาธารณะ จ านวน (%) 482 (44.6), 149 (47.6), 61 (40.2), 134 
(41.2), 103 (46.2) และ 35 (52.3) ตามล าดบั 

นอกอาคาร เมื่อสรุปรวม เป็นรอ้ยละ ของผูท้ีไ่ดร้บัควนับุหรีจ่ากบุคคลอื่น หรอืควนับุหรีม่อืสอง ในรอบ 7 วนั 
ทีผ่่านมา ในสถานทีส่าธารณะกลางแจง้ พบว่า รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย;์ กายภาพบ าบดั; สาธารณสุข; เภสชั 
และ พยาบาล มนีิสติตอบว่า เป็นผูท้ีไ่ดร้บัควนับุหรีม่อืสองในอาคารสาธารณะ จ านวน (%) 547 (50.6), 158 (50.7), 69 
(45.4), 174 (53.5), 109 (48.8) และ 37 (55.2) ตามล าดบั 
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ทศันคติต่อมาตรการการควบคมุการสูบบุหร่ี 
การห้ามขายบุหรี่ให้บุคคลที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบ าบดั; 

สาธารณสุข; เภสชั และ พยาบาล มนีิสติตอบว่า เหน็ด้วยกบักฎหมายห้ามขายบุหรี่ให้บุคคลที่มอีายุต ่ากว่า 18 ปี 
จ านวน (%) 1,025 (95.3), 299 (96.5), 134 (88.2), 314 (96.9), 211 (95.0) และ 67 (100.0) ตามล าดบั 

การห้ามขายบุหรี่ให้บุคคลที่มีอายุต ่ากว่า 20 ปี รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบ าบดั; 
สาธารณสุข; เภสชั และ พยาบาล มนีิสติตอบว่า เหน็ด้วยกบักฎหมายห้ามขายบุหรีใ่ห้บุคคลที่มอีายุต ่ากว่า 20 ปี 
จ านวน (%) 1,003 (94.0), 295 (95.5), 128 (86.5), 306 (95.3), 207 (93.2) และ 67 (100.0) ตามล าดบั 

การห้ามโฆษณาบุหรี่และผลติภณัฑ์ยาสูบโดยสิน้เชงิ รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบ าบดั; 
สาธารณสขุ; เภสชั และ พยาบาล มนีิสติตอบว่า เหน็ดว้ยกบักฎหมายหา้มโฆษณาบุหรีแ่ละผลติภณัฑย์าสบูโดยสิน้เชงิ 
จ านวน (%) 1,010 (93.7), 293 (93.9), 130 (85.5), 309 (95.1), 211 (95.0) และ 67 (100.0) ตามล าดบั 

การหา้มสบูบุหรีใ่นภตัตาคารและรา้นอาหาร รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบ าบดั; สาธารณสุข; 
เภสชั และ พยาบาล มนีิสติตอบว่า เหน็ด้วยกบักฎหมายหา้มสบูบุหรีใ่นภตัตาคารและรา้นอาหาร จ านวน (%) 1,028 
(95.3), 305 (97.8), 126 (82.9), 316 (97.2), 216 (96.9) และ 65 (97.0) ตามล าดบั 

การหา้มสบูบุหรีใ่นสถานบนัเทงิ รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบ าบดั; สาธารณสุข; เภสชั และ 
พยาบาล มนีิสติตอบว่า เหน็ด้วยกบัการออกกฎหมายหา้มสบูบุหรี่ในสถานบนัเทงิ จ านวน (%) 1,011 (94.0), 297 
(95.5), 141 (92.8), 305 (94.4), 201 (90.5) และ 67 (100.0) ตามล าดบั 

การห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารสถานที่สาธารณะ รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบ าบดั; 
สาธารณสุข; เภสชั และ พยาบาล มนีิสติตอบว่า เหน็ด้วยกบัการออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารสถานที่
สาธารณะ จ านวน (%) 1,057 (98.0), 305 (97.8), 147 (96.7), 320 (98.5), 218 (97.8) และ 67 (100.0) ตามล าดบั 

 

บทบาทของสถานศึกษาและนิสิตเก่ียวกบัการควบคมุการบริโภคยาสูบ 
การฝึกอบรมเทคนิคการใหบ้รกิารเลกิสบูบุหรี ่รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย;์ กายภาพบ าบดั; สาธารณสุข; 

เภสชั และ พยาบาล มนีิสติตอบว่า นักวชิาชพีสุขภาพควรไดร้บัการฝึกอบรมเทคนิคการใหบ้รกิารเลกิสบูบุหรี ่จ านวน 
(%) 1,030 (96.1), 291 (93.3), 133 (91.7), 321 (98.8), 218 (97.8) และ 67 (100.0) ตามล าดบั 

การเป็นแบบอย่างทีด่ ีรวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย;์ กายภาพบ าบดั; สาธารณสุข; เภสชั และ พยาบาล มี
นิสติตอบว่า นกัวชิาชพีสขุภาพควรเป็น “แบบอย่างทีด่”ี ส าหรบัผูป้ว่ยและสาธารณชนทัว่ไป จ านวน (%) 1,054 (98.4), 
307 (98.4), 141 (97.2), 321 (99.1), 218 (97.8) และ 67 (100.0) ตามล าดบั 

การเรยีนรูเ้รื่องพษิภยัอนัตรายของบุหรี ่รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย;์ กายภาพบ าบดั; สาธารณสุข; เภสชั 
และ พยาบาล มนีิสติตอบว่า ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ใน มหาวทิยาลยัพะเยา เคยเรยีนเรื่องพิษภัยอนัตรายของบุหรี ่
จ านวน (%) 917 (85.3), 256 (82.6), 121 (79.6), 286 (88.3), 187 (84.2) และ 67 (100.0) ตามล าดบั 

การเสวนาถงึสาเหตุทีท่ าใหค้นสบูบุหรี ่รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบ าบดั; สาธารณสุข; เภสชั 
และ พยาบาล มนีิสติตอบว่า ในระหว่างทีศ่กึษาอยู่ใน มหาวทิยาลยัพะเยา เคยมโีอกาสไดพู้ดคุยเสวนาถงึสาเหตุทีท่ า
ใหค้นสบูบุหรี ่จ านวน (%) 655 (60.7), 167 (53.5), 99 (65.1), 188 (57.8), 143 (64.1) และ 58 (86.6) ตามล าดบั 

การฝึกอบรมวธิกีารเลกิสบูบุหรี่ รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบ าบดั; สาธารณสุข; เภสชั และ 
พยาบาล มีนิสติตอบว่า ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ใน มหาวิทยาลยัพะเยา ได้รบัการฝึกอบรมวธิีการเลกิสูบบุหรี่เพื่อใช้
ช่วยเหลอืผู้ติดบุหรี ่จ านวน (%) 491 (45.6), 94 (30.2), 59 (39.1), 127 (39.1), 144 (64.6) และ 67 (100.0) 
ตามล าดบั 

การเรยีนรูเ้รื่องเรื่องผลติภณัฑน์ิโคตนิทดแทน รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย;์ กายภาพบ าบดั; สาธารณสุข; 
เภสชั และ พยาบาล มนีิสติตอบว่า รูจ้กัผลติภณัฑน์ิโคตนิทดแทนเพื่อช่วยเลกิบุหรี ่เช่น แผ่นนิโคตนิแปะผวิหนัง หมาก
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ฝรัง่นิโคตนิ เป็นต้น จ านวน (%) 770 (72.1), 213 (68.7), 107 (71.3), 202 (63.3), 194 (87.4) และ 54 (80.6) 
ตามล าดบั 

การเรยีนรูเ้รื่องการบนัทกึประวตักิารสบูบุหรี่ รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบ าบดั; สาธารณสุข; 
เภสชั และ พยาบาล มนีิสติตอบว่า ในระหว่างทีศ่กึษาอยู่ใน มหาวทิยาลยัพะเยา ไดร้บัการสัง่สอนใหบ้นัทกึประวตักิาร
สบูบุหรีเ่ป็นส่วนหน่ึงของประวตักิารรกัษาผูป้่วย จ านวน (%) 641 (59.7), 165 (53.4), 100 (65.8), 155 (47.8), 155 
(69.8) และ 66 (98.5) ตามล าดบั 

การสนบัสนุนกจิกรรมรณรงคต่์อตา้นพษิภยับุหรีท่ ัง้ในและนอกสถานศกึษา รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; 
กายภาพบ าบดั; สาธารณสขุ; เภสชั และ พยาบาล นิสติทีต่อบแบบสอบถาม เคยเขา้ร่วมกจิกรรมรณรงคต่์อต้านพษิภยั
บุหรีภ่ายในมหาวทิยาลยั จ านวน (%) 506 (47.2), 126 (40.9), 38 (25.0), 146 (45.2), 129 (58.4) และ 66 (98.5) 
ตามล าดบั และ เคยเขา้ร่วมกจิกรรมรณรงคต่์อต้านพษิภยับุหรีภ่ายนอกมหาวทิยาลยั จ านวน (%) 489 (45.3) , 140 
(44.9), 34 (22.4), 155 (47.7), 123 (55.2) และ 37 (55.2) ตามล าดบั 

 

การรูเ้ท่าทนักลยุทธก์ารตลาดของธรุกิจบุหร่ี 
การรูเ้ท่าทนักลยุทธก์ารตลาดของธุรกจิบุหรี ่รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบ าบดั; สาธารณสุข; 

เภสชั และ พยาบาล นิสติทีต่อบแบบสอบถาม เคยรบัทราบกลยุทธก์ารตลาดของธุรกจิบุหรี ่จ านวน (%) 278 (25.8), 
53 (17.0), 24 (15.8), 56 (17.2), 120 (53.8) และ 25 (37.3) ตามล าดบั 

การรู้เท่าทนักลยุทธ์การปรุงแต่งรสของธุรกิจบุหรี่ รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบ าบดั; 
สาธารณสุข; เภสชั และ พยาบาล นิสติตอบว่า ไม่เหน็ดว้ย ว่าบุหรีร่สเมนทอล มอีนัตรายน้อยลง จ านวน (%) 510 
(47.4), 167 (53.5), 82 (53.9), 107 (32.9), 103 (46.6) และ 51 (76.1) ตามล าดบั ไม่เหน็ดว้ย ว่าบุหรีร่สกานพลู มี
อนัตรายน้อยลง จ านวน (%) 481 (44.6), 157 (50.3), 68 (44.7), 96 (29.5), 113 (50.9) และ 47 (70.1) ไม่เหน็ดว้ย 
ว่าบุหรีไ่ฟฟ้า มอีนัตรายน้อยลง จ านวน (%) 451 (42.0), 156 (50.2), 72 (47.7), 91 (28.0), 94 (42.7) และ 33 (56.7) 
ตามล าดบั  

การรู้เท่าทนักลยุทธ์การปรุงแต่งรูปลักษณ์ภายนอกของธุรกิจบุหรี่ รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; 
กายภาพบ าบดั; สาธารณสุข; เภสชั และ พยาบาล นิสติตอบว่า เหน็ดว้ยกบัการหา้มใชส้สีนัและลวดลายสวยงามบน
ซองบุหรี ่จ านวน (%) 600 (55.9), 167 (53.7), 75 (49.7), 175 (53.8), 143 (65.3) และ 40 (59.7) ตามล าดบั และ 
เหน็ดว้ยกบัการหา้มสง่เสรมิการขายบุหรีใ่นทุกรปูแบบ จ านวน (%) 800 (75.0), 243 (78.6), 109 (73.2), 215 (66.8), 
174 (79.5) และ 59 (88.1) ตามล าดบั 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

จ านวนแบบสอบถามทีไ่ดร้บักลบัคนืมาโดยรวม ค่อนขา้งต ่าเพยีง รอ้ยละ 36.0 ดงันัน้ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจงึ
อาจจะคลาดเคลื่อน ผลสรุปของการส ารวจนี้ วเิคราะหจ์ากค าตอบทัง้หมดของผูต้อบแบบสอบถาม บางส่วนอาจจะเป็น
ความรู ้ความเชื่อ หรอืการคาดเดาจากประสบการณ์เดมิ จงึไม่อาจสือ่ถงึความเป็นจรงิไดท้ัง้หมด ถา้สมมุตฐิานทีว่่า ทุก
ค าตอบเป็นความจรงิทีเ่ชื่อถอืได ้ผลสรุปของการส ารวจนี้ กน่็าจะเชื่อถอื แต่ถา้บางค าตอบ เป็นเพยีงความเชื่อ หรอืการ
คาดเดา ผลสรุปของการส ารวจนี้ กอ็าจะยงัไม่น่าเชื่อถอืมากนัก อย่างไรกต็าม ผลส ารวจนี้น่าจะมปีระโยชน์อยู่บา้ง ใน
การใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบั ถึงมาตรการต่างๆ ทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ ว่าสมัฤทธผิลเพยีงใด และเป็นขอ้มูลใหม่ แง่ทีย่งัไม่เคยมี
การส ารวจเช่นนี้มาก่อน ในมหาวทิยาลยัแห่งนี้  

นิสติทีต่อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ ประมาณ 80% มอีายุอยู่ในช่วง 19-24 ปี ในทุกสาขาวชิา และเกนิกว่า 
60% เป็นนิสติหญงิ ในเกอืบทุกสาขาวชิา ยกเวน้ พยาบาล เป็นนิสติหญงิสงูมากกว่า 90% ซึง่เป็นแนวโน้มโดยทัว่ไป
ของ นิสติในระดบัมหาวทิยาลยัของไทยทัว่ประเทศ ที่พบว่ามนีิสติหญิงมากกว่านิสติชาย ส าหรบัชนัปีที่นิสติที่ตอบ
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แบบสอบถามก าลงัศกึษาอยู่ โดยรวมพบว่าคละกนัไปในทุกชัน้ปี ตัง้แต่ ชัน้ปีที ่1 – 5 โดยนิสติเทคนิคการแพทยแ์ละ
เภสชัศาสตร์ พบว่าคละกนัทุกชัน้ปี แต่นิสติกายภาพบ าบดั ส่วนใหญ่เป็นปี 3 ในขณะที่นิสติสาธารณสุขและนิสติ
พยาบาล สว่นใหญ่เป็นปี 1 เน่ืองจากปี 4 ออกฝึกงานนอกมหาวทิยาลยัแลว้ ในช่วงทีม่กีารแจกแบบสอบถาม ดงันัน้ใน
การส ารวจขอ้มูลจากนิสติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดใดกต็าม ควรส ารวจในภาคการศกึษาที ่1 ในช่วงกลางภาค เพราะนิสติ
ทุกชัน้ปี ยงัคงศกึษาอยู่ภายในเขตมหาวทิยาลยั ซึง่จะท าใหไ้ดร้บัแบบสอบถามทีค่ละชัน้ปีไดด้ ีส่งผลใหไ้ดข้อ้มูลทีเ่ป็น
ตวัแทนของนิสติทัง้หมดไดอ้ย่างน่าเชื่อถอืมากกว่า 

มนีิสติตอบว่า “เคยสบูบุหรี่” โดยรวมสงูถงึ รอ้ยละ 16.0 ซึง่เป็นนิสติเทคนิคการแพทยส์งูที่สุด รอ้ยละ 20.8 
นิสติพยาบาลต ่าสุด คือ ไม่มีใครตอบว่าเคยสูบบุหรี่เลย หรอื ร้อยละ 0.0 ส่วนนิสติสาขาวิชาอื่นๆ ที่เหลือ มีอตัรา
ใกลเ้คยีงกบัค่าโดยรวม คอื ประมาณรอ้ยละ 14 ถงึ 16 ซึง่ใกลเ้คยีงกบัผลการส ารวจก่อนหน้านี้  

นิสติโดยรวม เทคนิคการแพทย ์และกายภาพบ าบดั สว่นใหญ่ตอบว่า “เริม่ลองสบูบุหรี”่ เมื่อมอีายุระหว่าง 11-
15 ปี นิสติสาธารณสุข ส่วนใหญ่ เริม่ลองเมื่อมีอายุ ต ่ากว่า 10 ปี ซึ่งต่างจากนิสติเภสชั ที่เริม่ลอง เมื่อมอีายุระหว่าง 
15-19 ปี แสดงให้เหน็อย่างชดัเจนว่า การเริม่สูบบุหรี่ในเด็กไทย เริม่ตัง้แต่อายุ 10 ปี หรือต ่ากว่า ดงันัน้มาตรการ
รณรงคต่์อต้านพษิภยับุหรี ่จงึควรเริม่ต้นในโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา จงึจะไดผ้ลในการป้องกนัมใิหม้ผีู้สบูรายใหม่ 
ตัง้แต่อายุยงัน้อย  

สรุปโดยรวม พบว่า มนิีสติตอบว่าเป็นผูส้บูบุหรีป่จัจุบนั รวมทุกสาขา 2.3% สงูทีส่ดุในนิสติ เทคนิคการแพทย ์
2.9% ตามมาด้วย กายภาพบ าบดั 2.7% และ เภสชั 2.3% ตามล าดบั ต ่าที่สุดในนิสติ สาธารณสุข 1.8% ในจ านวนนี้
ส่วนใหญ่ ตอบว่ามจี านวนวนัทีส่บูบุหรีใ่น 1 เดอืน อยู่ที ่1-5 วนั แต่กม็สี่วนน้อย ตอบว่าสบูบุหรีทุ่กวนั แสดงว่าความ
รุนแรงในการตดิบุหรี ่แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มทีต่ดิบุหรีแ่บบเป็นนิสยั (habitual addition) และ กลุ่มทีต่ดิบุหรีแ่บบ
ตดิสารนิโคตนิ (nicotine addiction) การตดิแบบหลงันี้มอีนัตรายสงู และจ าเป็นตอ้งไดร้บัการบ าบดั  

นิสติส่วนหนึ่งที่ติดบุหรี ่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มทีต่ิดมาก และกลุ่มที่ตดิน้อย และส่วนใหญ่อยากเลกิบุหรี่
ทนัท ีส่วนหนึ่งเคยพยายามเลกิมาแล้วแต่ยงัไม่ส าเรจ็ อกีส่วนหนึ่งเลกิได้แลว้ บางส่วนเลกิมานานมากกว่า 3 ปี ส่วน
หนึ่งเคยไดร้บัความช่วยเหลอืหรอืค าแนะน าใหเ้ลกิบุหรี ่จากนกัวชิาชพีสขุภาพ  

สถานการณ์การใชบุ้หรีม่วนเองและผลติภณัฑย์าสบูในรูปแบบอื่นๆ เช่น ฮุคกา บารากู่ อยู่ในเกณฑท์ีต่ ่ากว่า
การใชบุ้หรีซ่อง แสดงว่าผลติภณัฑย์าสบูเหล่านัน้ ยงัไม่แพร่เขา้มาสู่นิสติในมหาวทิยาลยัพะเยา หรอืเขา้มาแลว้ แต่ยงั
จ ากดัอยู่ในวงแคบ  

สถานการณ์การไดร้บัควนับุหรีม่อืสอง ทัง้ในทีพ่กั ในอาคาร และนอกอาคาร นิสติส่วนใหญ่ประมาณ 1 ใน 3 
ตอบว่า ใน 1 สปัดาห ์มโีอกาสไดร้บัควนับุหรีม่อืสองเพยีง 1-2 วนั เท่านัน้  

นิสติส่วนใหญ่ มากกว่า 90% เหน็ด้วยกบักฎหมายต่างๆ ไดแ้ก่ ห้ามขายบุหรีใ่หบุ้คคลทีม่อีายุต ่ากว่า 18 ปี 
และ/หรอื 20 ปี กต็าม รวมทัง้ การห้ามโฆษณาบุหรี่และผลติภัณฑ์ยาสูบโดยสิ้นเชงิ ห้ามสูบบุหรี่ในภตัตาคารและ
รา้นอาหาร หา้มสบูบุหรีใ่นสถานบนัเทงิ และหา้มสบูบุหรีภ่ายในอาคารสถานที่สาธารณะ แสดงว่า นิสติในกลุ่มวชิาชพี
สขุภาพ สนบัสนุนมาตรการเพื่อสง่เสรมิสขุภาพ และต่อตา้นพฤตกิรรมทีท่ าลายสขุภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่การสบูบุหรี่
ในทีส่าธารณะ  

นิสติส่วนใหญ่ มากกว่า 90% เหน็ว่า นักวชิาชพีสุขภาพควรไดร้บัการฝึกอบรมเทคนิคการใหบ้รกิารเลกิสูบ
บุหรี่ นักวชิาชพีสุขภาพควรเป็น “แบบอย่างที่ด”ี ส าหรบัผู้ป่วยและสาธารณชนทัว่ไป แสดงว่า นิสติในสาขาวชิาชพี
สขุภาพ สว่นใหญ่ตระหนกัและเขา้ใจในภารกจิของตนเอง ในการดแูลสุขภาพของประชาชน มากกว่า 90% เหน็ว่า นัก
วชิาชพีสขุภาพ มภีาพลกัษณ์ทีด่ ีสรา้งความเชื่อมัน่ ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปไดด้ ี 

มนีิสติตอบว่า ในระหว่างทีศ่กึษาอยู่ใน มหาวทิยาลยัพะเยา เคยเรยีนเรื่องพษิภยัอนัตรายของบุหรี ่โดยรวม
ทุกสาขาวชิาสงูถงึ 85% และสงูกว่า 80% ในทุกสาขาวชิา นิสติสว่นใหญ่ ประมาณ 50% – 70% เคยมโีอกาสไดพู้ดคุย
เสวนาถึงสาเหตุที่ท าให้คนสูบบุหรี่ ได้รบัการฝึกอบรมวธิกีารเลิกสูบบุหรี่เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ติดบุหรี่ รู้จกัผลิตภณัฑ์
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นิโคตนิทดแทนเพื่อช่วยเลกิบุหรี ่แต่มเีพยีงประมาณ ครึง่หนึ่ง หรอื 50% ไดร้บัการสัง่สอนใหบ้นัทกึประวตักิารสบูบุหรี่
เป็นสว่นหน่ึงของประวตักิารรกัษาผูป้่วย (ยกเวน้พยาบาล ทีต่อบว่าไดร้บัการสัง่สอนเรื่องน้ี ถงึเกอืบ 100%) ชีใ้หเ้หน็
ว่า การเรยีนการสอนความรูด้า้นพษิภยับุหรี ่ในสาขาวชิาต่างๆ ทีส่ ารวจมานี้ อยู่ในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนั โดยมสีาขาวชิา
พยาบาลศาสตร ์เป็นผูน้ า ตามมาดว้ยสาขาวชิาเภสชัศาสตร ์สว่นสาขาวชิาอื่นๆ ตามมาในระดบัทีไ่ม่ต่างกนัมากนัก จงึ
สมควรที่ทุกสาขาวชิาจะมาร่วมปรกึษาหารอืกนั เลอืกเอาแนวปฏบิตัทิี่ดขีอง 2 สาขาวชิาผู้น าดงักล่าว มาปรบัใช้ใน
สาขาวชิาของตนเอง เพื่อใหน้ิสติไดม้คีวามรูค้วามช านาญ ในงานดา้นการควบคุมการบรโิภคยาสบูใกลเ้คยีงกนั ในทุก
สาขาวชิา ต่อไป 

การเขา้ร่วมกจิกรรมรณรงคต่์อตา้นพษิภยับุหรีภ่ายในมหาวทิยาลยั พบว่า นิสติพยาบาลเขา้ร่วมสงูสุด เกอืบ 
100% เนื่องจากมีกจิกรรมประเภทดงักล่าว ที่จดัโดยคณะพยาบาลศาสตร์ ส าหรบักจิกรรมภายนอกมหาวิทยาลยั 
พบว่า นิสติพยาบาล เภสชั สาธารณสขุ และเทคนิคการแพทย ์เขา้ร่วมในอตัราทีใ่กลเ้คยีงกนั ประมาณ 45% – 55% ที่
น่าแปลกใจคอื นิสติกายภาพบ าบดั เขา้ร่วมกจิกรรมภายนอกฯ น้อยทีส่ดุเพยีง 20% กว่าๆ เท่านัน้ จงึควรส่งเสรมิใหม้ี
กจิกรรม รณรงคต่์อตา้นพษิภยับุหรี ่ทัง้ในและนอกเขตมหาวทิยาลยัใหม้ากกว่านี้ เพื่อใหน้ิสติไดม้โีอกาสเขา้ร่วม และ
ปลกูฝงัค่านิยมทีถู่กตอ้ง ไม่ใหยุ้่งเกีย่วกบับุหรี ่รวมทัง้เพิม่พูนความรูต้ลอดจนทกัษะในการช่วยเหลอืผูอ้ื่นทีต่ดิบุหรีไ่ด้
อกีดว้ย 

เกีย่วกบักลยุทธก์ารตลาดของบรษิทับุหรี ่พบว่านิสติเภสชัและพยาบาล มคีวามรูใ้นดา้นนี้ดทีี่สุดและรองลงมา 
คอื ประมาณ 50% และ 40% ตามล าดบั ในขณะทีน่ิสติในสาขาวชิาอื่นๆ มคีวามรูใ้นดา้นน้ี เพยีงประมาณ 15% - 25% 
เท่านัน้ การฝึกอบรมความรูด้า้นน้ี จงึยงัมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งท าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ภูมคิุม้ภยัใหก้บันิสติ ไม่ใหต้ก
เป็นเหยื่อของบรษิทับุหรี ่

ส าหรบั บุหรี่รสเมนทอล บุหรี่รสกานพลู และบุหรี่ไฟฟ้า มีนิสติเพยีงส่วนน้อยที่ตอบว่า รู้จกั ยกเว้นนิสติ
พยาบาลและนิสติเภสชั ที่มอีตัราการตอบว่ารู้จกั สูงกว่านิสติสาขาวชิาอื่นๆ แต่ว่าถึงแม้นิสติจะไม่ค่อยรู้จกับุหรี่ใน
รปูแบบเหล่านี้ดนีกั แต่นิสติสว่นใหญ่ ประมาณ 25% - 55% ตอบว่า บุหรีเ่หล่านี้ ไม่ไดม้อีนัตรายน้อยลง แสดงว่านิสติ
ส่วนใหญ่ทราบดวี่า อนัตรายของบุหรี ่ไม่ไดข้ึน้อยู่ทีร่สชาตหิรอืสารปรุงแต่ง แต่ขึน้อยู่กบัสารพษิและสารเสพตดิทีม่นั
ปล่อยออกมามากกว่า ซึง่เป็นความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง แสดงว่านิสติสว่นใหญ่มคีวามรูด้้านน้ี อยู่ในระดบัทีด่ ี

นิสติในเกอืบทุกสาขาวชิา ประมาณ 40% - 50% เหน็ดว้ยกบัการหา้มใชส้สีนัและลวดลายสวยงามบนซอง
บุหรี ่และการหา้มสง่เสรมิการขายบุหรีใ่นทุกรปูแบบ รวมทัง้การสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่วี่าเป็นบรษิทัทีร่บัผดิชอบต่อสงัคม 
เพราะกลยุทธด์งักล่าว ของบรษิทับุหรี่ สามารถดงึดูดเดก็และเยาวชน โดยเฉพาะสตร ีใหเ้ขา้สู่การเป็นผูสู้บบุหรี่ราย
ใหม่ไดเ้ป็นอย่างด ีจงึต้องมมีาตรการทางกฎหมายในการสกดักัน้ กลยุทธด์งักล่าว เพื่อปกป้องเดก็และเยาวชน ไม่ให้
ตกเป็นเหยื่อของบรษิทับุหรี ่ต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 

 โรคหลอดเลอืดสมอง เป็นกลุ่มอาการทีเ่กดิจากความบกพร่องของระบบประสาทซึง่ท าใหเ้กดิอาการอมัพาต
และพกิารตามมาได ้วธิทีีด่ทีีส่ดุในการจดัการกบัโรคหลอดเลอืดสมองคอืการป้องกนัดว้ยการใหค้วามรู ้โดยอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) ถอืเป็นผูท้ีม่บีทบาทในการเผยแพร่ขอ้มูลใหแ้ก่ประชนชนเป็นอย่างมาก  อย่างไรก็
ตาม การศกึษาเกีย่วกบัความรูข้อง อสม. เกีย่วกบัโรคหลอดเลอืดสมองยงัมอียู่อย่างจ ากดั การศกึษานี้จงึมวีตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาระดบัความรูเ้กี่ยวกบัโรคหลอดเลอืดสมองของ อสม. โดยอาสาสมคัรจ านวน 86 คน ไดต้อบแบบสอบถาม
ความรู้เกี่ยวกบัเรื่องโรคหลอดเลอืดสมองและการปฏบิตัิตวัในชวีติประจ าวนั ผลการศกึษาพบว่า อสม. ส่วนใหญ่มี
ความรูเ้กีย่วกบัโรคหลอดเลอืดสมองอยู่ในระดบัสงู รวมทัง้มพีฤตกิรรมและการปฏบิตัติวัในชวีติประจ าวนัทีจ่ะน าไปสู่
การป้องกนัการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง อย่างไรกต็าม ยงัม ีอสม. จ านวนหนึ่งทีม่คีวามรูใ้นประเดน็ส าคญัไม่ถูกต้อง 
การศกึษานี้ท าใหไ้ดข้อ้มลูเบือ้งตน้ทีน่่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานดา้นสาธารณสขุทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การสง่เสรมิบทบาทหน้าทีข่อง อสม. ในการป้องกนัโรคหลอดเลอืดสมอง 
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Abstract  
 

 Stroke is a common life-threatening neurological disorder, resulting in paralysis and disability. The 
best method for combating stroke is primary prevention by educating the about health care. To obtain such 
priority for stroke prevention, knowledge related to stroke should be raised among village health volunteers 
(VHVs), who have a role to disseminate knowledge about health care. However, information on the VHVs’s 
knowledge on stroke was less well documented. The objective of this study was to determine the knowledge 
level of stroke in the village health volunteers of Phayao province. The 86 eligible subjects completely fill the 
stroke’s knowledge and activity daily living behavior questionnaire. The results revealed that most VHVs had 
a high level of knowledge concerning strokes and had appropriate behavior and lifestyle in preventing 
strokes. However, they misunderstood some points about strokes. This study provides a database which may 
be used for conducting planning programs for empowering VHVs about stroke prevention. 
 

Key words: Stroke, village health volunteers, knowledge, activity daily living 
 

บทน า 
 

ในแต่ละปี พบผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองประมาณ 795,000 คน ซึง่ในจ านวนนี้ มมีากถงึ 610,000 คนทีเ่ป็น
โรคหลอดเลอืดสมองครัง้แรก และอกี 185,000 พบว่าเกดิโรคหลอดเลอืดสมองซ ้า [1] ขอ้มูลจาก National Center for 
Health Statistics (NCHS) และ National Heart, Lung, and Blood Institute (MHLBI) ยงัรายงานการเสยีชวีติจากโรค
หลอดเลอืดสมอง 1 คนในทุกๆ 4 นาท ี [2] ส าหรบัประเทศไทยมรีายงานจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์กระทรวง
สาธารณสขุ ในปี พ.ศ. 2554 พบคนไทยเสยีชวีติดว้ยโรคหลอดเลอืดสมองมากกว่า 35 คนต่อแสนประชากร เพิม่มาก
ขึน้อย่างต่อเนื่องจากปี 2550 ทีพ่บอตัราการตายจากโรคหลอดเลอืดสมองเพยีง 24.5 คนต่อแสนประชากร [3] และมี
รายงานการนอนรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรกต็ามกลบัพบว่าระยะเวลาของการนอนรกัษาตวั 
(length of stay) นัน้กลบัสัน้ลง [1] ซึง่อาจจะส่งผลกระทบในประสทิธภิาพของการรกัษาและฟ้ืนฟูในกลุ่มผูป้่วยเหล่าน้ี
ได ้ 
  โรคหลอดเลอืดสมอง เป็นโรคทีท่ าใหเ้กดิความพกิารทีรุ่นแรง เป็นสาเหตุของการเกดิอมัพาตครึง่ซกี ซึง่ต้อง
ไดร้บัการดูแลระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิง่ในรายทีส่ญูเสยีการท างานของสมองอย่างมาก [4,5] ความเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้น้ีสง่ผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายและจติใจรวมทัง้ครอบครวัและคนรอบขา้ง ซึง่ตอ้งตอ้งรบัภาระในการดูแลและ
ค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลต่างๆ [4,5,6]  ในปจัจุบนัเป็นทีท่ราบกนัดวี่า ไม่มวีธิใีดทีจ่ะแกไ้ขปญัหาโรคหลอดเลอืด
สมองได้ดีเท่ากบัวธิีป้องกนัโรค จากข้อมูลการศกึษาวจิยัในประเทศญี่ปุ่นพบว่า การรณรงค์ป้องกนัโรคหลอดเลอืด
สมองอย่างจรงิจงั สามารถทีจ่ะเพิม่ความรูค้วามเขา้ใจและการตระหนกัถงึปญัหาทีต่ามมาหลงัเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง
ไดอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ [7] ดงันัน้ การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่ประชาชนเกีย่วกบัโรคหลอดเลอืดสมอง การดูแล
สขุภาพเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิโรค จงึเป็นส่วนส าคญัในการจดัการกบัโรคน้ี เพื่อทีจ่ะไม่ต้องประสบกบัความสญูเสยีและ
ทนทุกขท์รมานจากความพกิาร ซึง่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) น่าจะเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่
ความรูแ้ละขอ้มลูขา่วสารแก่ประชาชนไดเ้ป็นอย่างด ีแต่จากการศกึษาทีผ่่านมา [8,9] พบว่ายงัม ีอสม. จ านวนไม่น้อยที่
เขา้ใจผดิคดิว่า “โรคหลอดเลอืดสมองเป็นโรคตดิต่อ แต่หากเป็นแลว้จะไม่เป็นซ ้าอกี และไม่มโีอกาสเกดิขึน้กบัคนผอม 
ในขณะทีก่ารดื่มสรุาเป็นประจ าและความอว้นไม่เกีย่วขอ้งกบัการเกดิโรคนี้ อกีทัง้หากเป็นโรคหลอดเลอืดสมองแลว้จะ
ไม่มผีลกระทบต่อการเขา้สงัคม และไม่คดิว่าโรคหลอดเลอืดสมองมแีนวโน้มทีจ่ะพบมากขึน้ในประเทศไทย” ซึง่ความ
เขา้ใจเช่นนี้ อาจท าใหเ้กดิผลทางดา้นลบกบั อสม. เอง   และแก่ประชาชนทัว่ไป หาก อสม. น าความเขา้ใจทีไ่ม่ถูกต้อง
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เช่นนี้ไปเผยแพร่แก่เพื่อนบ้าน ด้วยเหตุทัง้หมดนี้ ผูว้จิยัในฐานะที่อยู่ในวชิาชพีกายภาพบ าบดั ซึ่งต้องเกี่ยวขอ้งกบั
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยอมัพาตครึ่งซีกเป็นอย่างมาก จึงมคีวามสนใจที่จะศึกษาวิจยัน้ีเพิม่เติม โดย
ท าการศกึษาความรูเ้รื่องโรคหลอดเลอืดสมองและพฤตกิรรมการใชช้วีติประจ าวนัใน อสม. จงัหวดัพะเยา ซึง่อาจจะมี
ลกัษณะความเป็นอยู่ พฤตกิรรมการรบัประทานอาหารและการใชช้วีติประจ าวนัทีแ่ตกต่างกนั  
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

รปูแบบการวิจยัและอาสาสมคัร 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิพรรณนา (descriptive research) เพื่อศกึษาระดบัความรู้เกี่ยวกบัเรื่องโรค

หลอดเลอืดสมองและพฤติกรรมการใช้ชวีติประจ าวนัของ อสม. เขตพื้นที่รบัผดิชอบของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) เจรญิราษฎร ์อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา จ านวน 86 คน  

 

ขัน้ตอนและเครือ่งมือการการวิจยั 
การศกึษานี้ไดเ้ชญิชวน อสม. ใหเ้ขา้ร่วมการวจิยัโดยขอความร่วมมอืจากเจา้หน้าทีป่ระจ ารพ. สต. เพื่อตดิต่อ

ประสานงาน อสม. ในพื้นทีร่บัผดิชอบ หลงัจากนัน้ อสม. ลงนามให้ค ายนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั ก่อนมกีารด าเนินการ
วจิยัต่อไป  

เครื่องมอืในการวจิยัครัง้นี้ ใชว้ธิกีารตอบแบบสอบถามเรื่อง “การส ารวจความรูข้องอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นเกีย่วกบัเรื่องโรคหลอดเลอืดสมอง” ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืทางดา้นความตรงทาง
เนื้อหา (content validity) และความเทีย่ง (reliability) แลว้ [8] โดยมทีัง้หมด 3 ตอน ไดแ้ก่  ตอนท่ี 1 เป็นค าถาม
เกีย่วกบัสถานสภาพสว่นตวัของ อสม. ระยะเวลาการเป็น อสม. และการไดร้บัขอ้มูลเกีย่วกบัเรื่องโรคหลอดเลอืดสมอง 
ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเกีย่วกบัความรู้ของ อสม. เกีย่วกบัเรื่องโรคหลอดเลอืดสมอง ไดแ้ด่ สาเหตุ พยาธสิภาพ ปจัจยั
เสีย่ง การรกัษา และการป้องกนั และน าคะแนนที่ไดม้าประเมนิเป็นระดบัคะแนนตามเกณฑข์อง น้อมจติต์ นวลเนตร ์
และคณะ [8] ซึง่ก าหนดไว ้3 ระดบัดงันี้ กล่าวคอื ความรูอ้ยู่ในระดบัต า่ หมายถงึ ไดค้ะแนนต ่ากว่ารอ้ยละ 60 ของ
คะแนนเตม็ ความรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง หมายถงึ ไดค้ะแนนอยู่ระหว่างรอ้ยละ 60-79 ของคะแนนเตม็ และ ความรูอ้ยู่
ในระดบัสงู หมายถึง ได้คะแนนร้อยละ 80 คะแนนขึน้ไปของคะแนนเต็ม ส่วนตอนท่ี 3 เป็นค าถามเกีย่วกบั
พฤตกิรรมและการปฏบิตัติวัในชวีติประจ าวนัของ อสม. ซึง่ค าตอบเป็นพฤตกิรรมที ่อสม. ปฏบิตัจิรงิ โดยผูว้จิยัรายงาน
ผลการวจิยัในตอนที ่3 เป็นความชุกในแต่ละประเดน็ของขอ้ค าถาม  

 

การวิเคราะหข์้อมูล 
หลงัจากเกบ็ขอ้มูลและตรวจสอบความสมบูรณ์และความครบถ้วนของขอ้มูลเรยีบร้อยแล้ว ผู้วจิยัน าขอ้มูล

ทัง้หมดมาวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติพิรรณนา โดยการแจกแจงความถีแ่ละค่ารอ้ยละ เพื่ออธบิายและรายงานผลการวจิยั  
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ผลการศึกษา 
 

ลกัษณะทัว่ไปของ อสม. 
 ลกัษณะทัว่ไปของ อสม. ทีเ่ขา้ร่วมการวจิยัครัง้นี้จ านวน 86 คน พบว่า อสม. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ
เฉลีย่ 47.16±9.81 ปี มรีะดบัการศกึษาสงูสดุในชัน้ประถมต้นและประถมปลาย (รอ้ยละ 55.26 และ 28.08 ตามล าดบั) 
โดยใหข้อ้มลูดา้นสขุภาพว่า สว่นใหญ่ (รอ้ยละ 83.33) มสีขุภาพแขง็แรงปานกลาง และพบว่าเกอืบครึง่ของจ านวน อส
ม. (รอ้ยละ 48.26) ไม่มโีรคประจ าตวั อย่างไรกต็ามพบว่าม ีอสม. มากถงึรอ้ยละ 18.42 ทีม่ภีาวะความดนัโลหติสงู และ
ระยะเวลาการเป็น อสม. โดยส่วนใหญ่มากกว่า 4 ปี และได้รบัขอ้มูลเกี่ยวกบัโรคหลอดเลอืดสมองจากค าแนะน าจาก
เจา้หน้าทีส่าธารณะสขุ (รอ้ยละ 75.44) มากกว่าจากแหล่งอื่นๆ อย่างไรกต็าม ยงัพบมากถงึรอ้ยละ 6.14 ทีไ่ม่เคยไดร้บั
ขอ้มลูเกีย่วกบัโรคหลอดเลอืดสมองมาก่อน 
 

ความรูข้อง อสม. เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมอง 
 ผลการทดสอบความรูข้อง อสม. เกี่ยวกบัเรื่องโรคหลอดเลอืดสมองมดีงัแสดงในตารางที ่1 โดยพบว่า อสม. 
สว่นใหญ่สามารถตอบค าถามไดถู้กตอ้ง แต่มคี าถาม 1 ขอ้ ที ่อสม. สว่นใหญ่ (รอ้ยละ57.89) ตอบผดิ คอื ขอ้ที่ 20 (คน
ทีเ่ป็นโรคหลอดเลอืดสมองมผีลกระทบต่อการเขา้สงัคม) นอกจากนี้ยงัเป็นทีน่่าสงัเกตว่า มคี าถามหลายขอ้ทีถ่งึแมว้ว่า 
อสม. สว่นใหญ่จะตอบค าถามไดถู้กต้อง แต่กย็งัม ีอสม. มากกว่ารอ้ยละ 25 ของ อสม. ทัง้หมดทีต่อบค าถามเหล่านัน้
ผดิ ไดแ้ก่ค าถามขอ้ที่ 3 (โรคหลอดเลอืดสมองเป็นโรคตดิต่อ) ขอ้ที ่6 (ความรุนแรงของโรคและความพกิารของผูป้่วย
จะมากหรอืน้อยขึน้กบัต าแหน่งชนิดของหลอดเลอืด และขนาดของสมองทีถู่กท าลาย) ขอ้ที ่7 (ถ้าเป็นโรคหลอดเลอืด
สมองครัง้หนึ่งแล้ว สามารถจะเกิดขึน้ซ ้าอีก) ขอ้ที่ 10 (การหลกีเลี่ยงการรบัประทานอาหารจ าพวกหอยนางรม 
ปลาหมกึ เครื่องในสตัว ์ไขแ่ดง อาหารมนั อาหารเคม็เป็นประจ า สามารถป้องกนัการเกดิโรค หลอดเลอืดสมองได้) ขอ้
ที ่14 (คนอว้นมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิโรคหลอดเลอืดสมองไดม้ากกว่าคนทีไ่ม่อว้น ) และขอ้ที ่15 (คนผอมไม่มโีอกาสเกดิ
โรคหลอดเลอืดสมอง) เมื่อน าคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 ของ อสม. แต่ละคนมาวดัเป็นระดบั
ความรูต้ามเกณฑท์ีไ่ดก้ าหนดไว ้ พบว่า อสม.ส่วนใหญ่มคีวามรู้เกีย่วกบัเรื่องโรคหลอดเลอืดสมองอยู่ในระดบัสูง ดงั
แสดงในตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1 ระดบัความรูข้อง อสม. เกีย่วกบัเรื่องโรคหลอดเลอืดสมอง 
ระดบัความรู ้ จ านวน (รอ้ยละ) 

       ต ่า 13 (15.12) 
       ปานกลาง 22 (15.58) 
       สงู 51 (59.30) 
       รวม 86 (100) 

 
4.3 พฤติกรรมและการปฏิบติัตวัในชีวิตประจ าวนัของ อสม. 
 ผลการสอบถามพฤตกิรรมและการปฏบิตัติวัในชวีติประจ าวนัของ อสม. ทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมในการวจิยั  พบว่า
สว่นใหญ่มพีฤตกิรรมและการปฏบิตัติวัในชวีติประจ าวนัทีจ่ะน าไปสูก่ารลดความเสีย่งของการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง
อยู่ในระดบัเหมาะสม กล่าวคอื มกีารออกก าลงักายเป็นประจ าอย่างน้อยสปัดาหล์ะ 3 วนั (รอ้ยละ 31.58) วนัละ 30 
นาท ี - 1 ชัว่โมง (รอ้ยละ 91.52) ไม่สบูบุหรี ่(รอ้ยละ 84.48) และมกีารดื่มสุราตามเทศกาล หรอืนานๆครัง้ (รอ้ยละ 
51.78 และ 39.29 ตามล าดบั) เมื่อมเีรื่องไม่สบายใจจะใชว้ธิกีารนอนพกัหรอืการออกก าลงักายเพื่อบรรเทาความไม่
สบายใจนัน้ (รอ้ยละ 44.30 และ 36.71 ตามล าดบั) ครึง่หนึ่งของ อสม. (รอ้ยละ 50) รบัประทานผกัและผลไมเ้ป็นประจ า 
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อย่างไรกต็าม พบมากถงึรอ้ยละ 23.46 ของ อสม. ทีเ่ขา้ร่วมการวจิยัมกัจะรบัประทานอาหารทีม่ไีขมนัสงู รสหวานหรอื
เคม็จดั เน้ือสตัวต์ดิมนั และขนมหวาน ซึง่เป็นปจัจยัเสีย่งต่อการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง นอกจากน้ี แมว้่า อสม. ส่วน
ใหญ่จะตรวจร่างกายเป็นประจ า แต่ม ีอสม. เกอืบครึง่ (รอ้ยละ 47.37) ทีจ่ะไปตรวจร่างกายเมื่อมอีาการผดิปกตเิท่านัน้  
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

 โรคหลอดเลอืดสมอง ถอืเป็นโรคทีม่คีวามรุนแรงอกีโรคหนึ่ง ทีส่่งผลใหเ้กดิการสญูเสยีชวีติหรอืพกิารตามมา 
[1] ซึง่ขอ้มูลจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุขไดร้ายงานสาเหตุของการเสยีชวีติของประชากร
ไทย ล่าสุดในปี 2554 เมื่อแยกตามภาค พบว่าภาคเหนือ มอีตัราการเสยีชวีติดว้ยโรคหลอดเลอืดสมองมากทีสุ่ด [10] 
ในปี 2555 จงัหวดัพะเยา มรีายงานการเขา้รบัการรกัษาตวัดว้ยโรคหลอดเลอืดสมอง 361.01 ต่อประชากรแสนคนใน
เพศชาย และ 293.41 ต่อประชากรแสนคนในเพศหญงิ [11] นับว่าเป็นขอ้มูลทีบุ่คลากรในพืน้ทีต่้องเร่งพฒันา ส่งเสรมิ
ป้องกนั การเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง โดยเฉพาะ อสม. ซึง่ถอืเป็นแกนน าดา้นสุขภาพของชุมชน และถอืเป็นบุคลากร
ทางด้านสุขภาพที่ใกล้ชิดประชนมากที่สุด จงึต้องมีความรู้ความเขา้ใจที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อที่จะสามารถน า
ความรูน้ัน้ไปเผยแพร่ใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

รฐับาลไดก้ าหนดนโยบายการบรหิารราชการแผ่นดนิ เพื่อใหม้กีารพฒันาอย่างมคีุณภาพ สมดุล ยัง่ยนื และมี
ภูมคิุม้กนัตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยนโยบายการพฒันาสขุภาพของประชาชนนัน้ มกีารมุ่งเน้นพฒันา
ขดีความสามารถของ อสม. ทุกคนใหเ้ป็นนักจดัการสุขภาพชุมชน เพื่อใหส้ามารถเป็นก าลงัส าคญัในการดูแลสุขภาพ
ของคนในชุมชน ทีชุ่มชนและทอ้งถิน่มสี่วนร่วมในการสรา้งเสรมิสุขภาพและจดัการปญัหาสุขภาพของตนเองไดอ้ย่าง
เขม้แขง็และยัง่ยนื [12] โดยการศกึษานี้ได้ท าการประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของ อสม. ในเรื่องของโรคหลอดเลอืด
สมอง ซึง่ถอืว่าเป็นอกีหนึ่งโรคทีม่อีตัราการเสยีชวีติอยู่ในอนัดบัต้นๆ ของประเทศ ซึง่พบว่า อสม. ส่วนใหญ่ มคีวามรู้
ความเข้าใจในระดบัสูงและมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวนัที่เหมาะสม และถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่มุ่งเน้น
ประเมนิ ตรวจสอบและพฒันาคุณภาพและศกัยภาพของ อสม. ในดา้นการสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัการเกดิโรคหลอด
เลอืดสมอง อย่างไรกต็าม ยงัม ี อสม. บางสว่นทีม่คีวามเขา้ใจในบางประเดน็ทีเ่กีย่วกบัโรคหลอดเลอืดสมองผดิไป รวม
ไปถงึมพีฤตกิรรมบางอย่างของตน ทีอ่าจเสีย่งต่อการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองได้ 

ผลการตอบแบบสอบถามในตอนที ่2 ซึง่เป็นตอนทีป่ระเมนิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโรคหลอดเลอืดสมองใน  
อสม. นัน้ ส่วนใหญ่มคีวามรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดบัสงู แต่ยงัมหีลายประเดน็ที่ อสม. นัน้ยงัมคีวามเขา้ใจทีไ่ม่ถูกต้อง 
กล่าวคอื มากกว่า 1 ใน 4 ของ อสม. คดิว่าโรคหลอดเลอืดสมองเป็นโรคติดต่อ ความรุนแรงของโรคและความพกิาร
ของผูป้ว่ยจะมากหรอืน้อยนัน้ ไม่ไดข้ึน้กบัต าแหน่งชนิดของหลอดเลอืดและขนาดของสมองทีถู่กท าลาย และคดิว่าถ้า
เป็นโรคหลอดเลอืดสมองครัง้หนึ่งแล้วไม่สามารถจะเกดิขึน้ซ ้าอกี การหลกีเลี่ยงการรบัประทานอาหารจ าพวกหอย
นางรม ปลาหมกึ เครื่องในสตัว ์ไข่แดง อาหารมนั อาหารเคม็เป็นประจ า ไม่สามารถป้องกนัการเกดิโรคหลอดเลอืด
สมองได ้รวมไปถงึคนอว้นมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิโรคหลอดเลอืดสมองไดม้ากกว่าคนทีไ่ม่อว้น และคดิว่าคนผอมไม่มโีอกาส
เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา [8] โดยบ่งชี้ได้ว่า อสม. ในเขตพื้นที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 288 คน มคีวามรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัโรคหลอดเลอืดสมองอยู่ในระดบัที่สูง และยงัมี
พฤติกรรมการใช้ชวีิตประจ าวนัที่จะน าไปสู่การลดความเสีย่งต่อการเกดิโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดบัเหมาะสม 
อย่างไรกต็าม ยงัพบว่า ม ีอสม. บางส่วนมคีวามรูค้วามเขา้ใจทีไ่ม่ถูกต้องในหลายประเดน็ ซึ่งประเดน็ต่างๆเหล่านี้ 
ล้วนมีความส าคญัอย่างยิ่ง ที่จะช่วยป้องกนัและส่งเสริมให้ อสม. เอง และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รบัผิดชอบดูแล 
สามารถปฏบิตัิเพื่อป้องกนัตวัเองให้ห่างจากโรคหลอดเลอืดสมองได้ ดงันัน้ บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งกบังานส่งเสรมิและ
ป้องกนัควรตระหนักและใหค้วามส าคญั ในการใหค้วามรูท้างวชิาการทีถู่กต้องกบั อสม. เพื่อเป็นการส่งเสรมิบทบาท
การดแูลสขุภาวะของประชาชนนัน้ เป็นไปไดอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสม และยงัสามารถตอบสนองนโยบายของรฐับาล
ไดเ้ป็นอย่างด ี 
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 ผลการตอบแบบสอบถามตอนที่ 3 ซึ่งเป็นการประเมินพฤติกรรมการใช้ชวีติประจ าวนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความ
เสีย่งต่อการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง การศกึษานี้พบว่า อสม. ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการใชช้วีติประจ าวนัที่จะน าไปสู่
การลดความเสีย่งต่อการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองอยู่ในระดบัเหมาะสม อย่างไรกต็าม ยงัมบีางประเดน็ทีแ่สดงถงึระดบั
พฤติกรรมที่น าไปสู่การเพิม่ความเสีย่งต่อการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง กล่าวคอื ในด้านพฤติกรรมการรบัประทาน
อาหาร ถงึแมว้่าครึง่หนึ่งของ อสม. จะรบัประทานผกัและผลไมเ้ป็นประจ า แต่ยงัม ีอสม. อกีจ านวนหนึ่งทีร่ายงานว่ามกั
รบัประทานอาหารประเภทเนื้อสตัวต์ดิมนั มไีขมนัสงูและรสหวานและเคม็จดัเป็นประจ า และยงัม ีอสม. มากกว่าครึง่ที่
ดื่มสุรา (ตามเทศกาล: รอ้ยละ 51.79) และบางส่วนทีย่งัสบูบุหรีเ่ป็นประจ า (รอ้ยละ 15.52) ยิง่ไปกว่านัน้ ในดา้นของ
การตรวจร่างกายประจ าปี พบว่า อสม. เกอืบครึง่ทีไ่ปตรวจร่างกายเมื่อมอีาการผดิปกตเิท่านัน้ ขอ้ค้นพบต่างๆเหล่านี้ 
ถอืว่าเป็นขอ้มูลส าคญัในการน ามาใช้เป็นแนวทางในการแกไ้ขปญัหา ลดความเสีย่งที่จะเกดิโรคหลอดเลอืดสมองได ้
โดยมุ่งเน้นใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตัติวัในชวีติประจ าวนั ใหถู้กต้องและเหมาะสมเพื่อจะน าไปสู่การลดความ
เสีย่งต่อการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองได ้ 
 การศกึษาครัง้นี้สรุปว่า อสม. สว่นใหญ่ของต าบลเจรญิราษฎร ์ จงัหวดัพะเยา มคีวามรูเ้กีย่วกบัเรื่องโรคหลอด
เลอืดสมองอยู่ในระดบัสงู รวมทัง้มพีฤตกิรรมและการปฏบิตัติวัในชวีติประจะวนัทีจ่ะน าสู่การลดความเสีย่งของการเกดิ
โรคหลอดเลอืดสมองอยู่ในระดบัเหมาะสม แต่ยงัมบีางประเดน็เกีย่วกบัโรคนี้ที ่อสม. ยงัมคีวามเขา้ใจไม่ถูกต้อง ดงันัน้
การศกึษาในอนาคตจงึควรมกีารใหค้วามรูท้างวชิาการและทดสอบประสทิธผิลของการใหค้วามรูข้อง อสม. ว่าเพิม่มาก
ขึน้หรอืไม่ นอกจากนี้ยงัควรมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัประสทิธภิาพของ อสม. ในการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน โดย
คาดหวงัว่าหากการด าเนินกจิกรรมต่างๆ เหล่านี้สามารถท าได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกจงัหวดัของประเทศก็
น่าจะสง่ผลใหผู้ท้ีเ่ป็นโรคหลอดเลอืดสมองมจี านวนลดลงไดใ้นอนาคต 
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ผลของโปรแกรมการเต้นคฟัเวอรต่์อสมรรถภาพทางกายในนิสิตหญิงระดบัปริญญาตรี 

The effects of cover dance program on physical fitness in female undergraduated 

students 
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บทคดัย่อ 

 การศกึษาในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลของการเต้นคฟัเวอรต่์อสมรรถภาพทางกายทัง้ 5 ดา้น ได้แก่

องคป์ระกอบของร่างกาย ความยดืหยุ่นของกลา้มเน้ือ ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ ความทนทานของกลา้มเน้ือ และความ

ทนทานของการหายใจและหวัใจ โดยทําการศกึษาในนิสติหญงิสุขภาพดทีีเ่ป็นสมาชกิชมรมเต้นคฟัเวอร์มหาวทิยาลยั

พะเยาซึง่ไม่เคยเต้นคฟัเวอรม์าก่อนจํานวน 39 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมจํานวน 17 คน และกลุ่มทดลองจํานวน 22 คน 

โดยกลุ่มทดลองไดร้บัโปรแกรมการเต้นคฟัเวอรว์นัละ 1 ชัว่โมง 3 วนัต่อสปัดาหเ์ป็นระยะเวลา 4 สปัดาห ์ผูเ้ขา้ร่วมวจิยั

ทัง้ 2 กลุ่มไดร้บัการวดัสมรรถภาพทางกายทัง้ 5 ดา้นก่อนและหลงัการฝึก ผลการศกึษาพบว่าหลงัจาก 4 สปัดาหก์ลุ่ม

ทดลองมีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรเปอร์เซ็นต์ไขมนัในร่างกาย ความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือ ความทนทานของ

กลา้มเน้ือและความสามารถในการใชอ้อกซเิจนสงูสุดในทศิทางทีด่ขี ึน้อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิจงึสรุปไดว้่าการเขา้ร่วม

โปรแกรมการเตน้คฟัเวอรอ์ย่างน้อย 4 สปัดาห ์สามารถเพิม่สมรรถภาพทางกายในดา้นองคป์ระกอบของร่างกาย ความ

ยดืหยุ่นของกลา้มเน้ือความทนทานของกลา้มเน้ือและความทนทานของการหายใจและหวัใจได ้
 

คาํสาํคญั: สมรรถภาพทางกาย เตน้คฟัเวอร ์ นิสติระดบัปรญิญาตร ีเพศหญงิ 
 

Abstract  

 The purpose of this study was to examine on the effects of cover dance program on physical fitness 

in 5 aspects (body composition, muscular flexibility, muscular strength, muscular endurance and 

cardiovascular endurance). Participants of this study were 39 healthy female students who were members of 

the cover dance club which never danced before. Participants were randomly assigned into the control group 

(n=17) and the experimental group (n=22). The experimental group was performed a cover dance program 

for 1 hour per day, 3 days per week, continuously for 4 weeks. The both groups were measured physical 

fitness in 5 aspects at before and after finished 4 weeks program. The results shown that after 4 weeks, the 

experimental group had significantly improved in body composition, muscular flexibility and muscular 

endurance and maximum oxygen consumption. The results revealed that the used of a cover dance program 

at least 4 weeks could improved the body composition, muscular flexibility and muscular endurance and 

cardiovascular endurance. 
 

Key words: Physical fitness, Cover dance, Undergraduated students, Female 
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บทนํา 

นิสตินักศกึษาเป็นกลุ่มคนกลุ่มหน่ึงทีส่่วนใหญ่ไม่มเีวลาในการทํากจิกรรมทางกายมากนัก อาจมเีหตุผลมา

จากการทีนิ่สติหลายคนใชเ้วลากบัการเรยีนเป็นส่วนใหญ่หรอืหนัไปทํากจิกรรมอย่างอื่นทีไ่ม่มกีารเคลื่อนไหวร่างกาย

เพยีงพอ ทาํใหม้สีมรรถภาพทางกายทีล่ดลง มน้ํีาหนกัตวัทีเ่พิม่มากขึน้ สง่ผลใหป้ระชากรมน้ํีาหนักตวัเกนิเกดิโรคอว้น

มากขึน้ [1] 

การออกกาํลงักาย คอื การประกอบกจิกรรมใดๆทีท่าํใหร่้างกายหรอืสว่นต่างๆของร่างกายเกดิการเคลื่อนไหว 

มผีลทาํใหร้ะบบต่างๆของร่างกายเกดิความสมบรูณ์ แขง็แรง และทาํงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่มนุษยจ์ะดํารงชวีติ

อยู่ไดอ้ย่างสมบรูณ์จะต้องมกีารเคลื่อนไหวเป็นประจําและพอเพยีง การออกกําลงักายมหีลากหลายประเภท เช่น การ

ยกน้ําหนัก การวิง่ การว่ายน้ํา รวมทัง้การเต้นแอโรบกิ กถ็อืเป็นการออกกําลงักายอย่างหน่ึง ในปีค.ศ.2011 Parisa 

และคณะได้ทําการศกึษาผลของการเต้นแอโรบกิในนักกีฬาหญิงพบว่าการเต้นแอโรบิกสามารถลดน้ําหนักและเพิ่ม

ความสามารถในการใชอ้อกซเิจนสงูสุดของร่างกายได ้[2] ปีค.ศ.2011 Anne และคณะไดศ้กึษาผลของการเต้นโดยใช้

วดิโีอเต้นออกกําลงักายในประชากรผูใ้หญ่ พบว่าการออกกําลงักายโดยใชว้ดิโีอเต้นสามารถเพิม่ประสทิธภิาพการใช้

ออกซเิจนสงูสดุของร่างกายและลดน้ําหนกัตวัได ้[3] 

อย่างไรกต็ามการออกกําลงักายโดยการเต้นแอโรบกินัน้ยงัไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มวนัรุ่นนักเน่ืองจากลกัษณะ

ท่าทางการเตน้ทีย่งัมขีอ้จาํกดั รวมทัง้จงัหวะดนตรทีีย่งัเป็นจงัหวะเดมิๆ ทาํใหว้ยัรุ่นสว่นใหญ่หนัไปทาํกจิกรรมอื่นแทน 

และกจิกรรมอย่างหน่ึงทีไ่ด้รบัความสนใจในกลุ่มวยัรุ่นปจัจุบนัคอื การเต้นคฟัเวอร์ (cover dance) เป็นการแสดง

เลยีนแบบศลิปินซึ่งในปจัจุบนันิยมแสดงเป็นศลิปินจากประเทศเกาหลแีละญี่ปุ่นโดยเน้นที่การเต้นให้เหมอืนศลิปิน

ตน้แบบมากทีส่ดุผูแ้สดงไม่ตอ้งรอ้งเพลงดว้ยเสยีงของตวัเองเพยีงขยบัปากตามเพลงใหเ้หมอืนเพลงทีเ่ปิดอยู่ [4] การ

เตน้คฟัเวอรจ์งึเป็นอกีทางเลอืกหน่ึงของกจิกรรมในกลุ่มวยัรุ่น ดว้ยจงัหวะเพลงทีส่นุกสนาน มรีปูแบบการเตน้ทีแ่น่นอน

ร่วมกบัความชื่นชอบในศลิปิน จงึเป็นกจิกรรมทีไ่ดร้บัความสนใจในหมู่วยัรุ่นการเต้นคฟัเวอรท์ําใหเ้กดิการเคลื่อนไหว

ในทุกๆส่วนของร่างกายซึ่งมลีกัษณะทีค่ลา้ยกบัการเต้นแอโรบกิ แต่อย่างไรกต็ามยงัไม่มกีารศกึษาใดทีท่ําการศกึษา

เกี่ยวกับผลของการเต้นคัฟเวอร์ต่อสมรรถภาพทางกาย ดังนัน้ทางคณะผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจศึกษาผลของการ

เต้นคฟัเวอร์ ทีม่ผีลต่อสมรรถภาพทางกายทัง้ 5 ดา้น คอืด้านองคป์ระกอบของร่างกาย ความยดืหยุ่นของกล้ามเน้ือ 

ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ ความทนทานของกลา้มเน้ือ และความทนทานของการหายใจและหวัใจ โดยการศกึษาน้ีได้

ทาํการทดสอบในนิสติหญงิสขุภาพดทีีเ่ป็นสมาชกิชมรมเตน้คฟัเวอร ์ช่วงอายุ 18 – 25 ปี มหาวทิยาลยัพะเยา 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

คดัเลอืกอาสาสมคัรได้ทัง้หมดจํานวน 39 คน ซึ่งอาสาสมคัรต้องเป็นนิสติหญิงระดบัปรญิาตรทีี่เป็นสมาชกิ

ชมรมเต้นคพัเวอร์มหาวทิยาลยัพะเยาซึ่งไม่เคยเต้นคฟัเวอรม์าก่อน ไม่เป็นนักกฬีาและไม่เคยออกกําลงักายมาก่อน

ในช่วงก่อนทําการศึกษา 3 เดือน นอกจากน้ีต้องไม่มีโรคประจําตัวและความผิดปกติทางร่ายกายซึ่งส่งผลต่อ

สมรรถภาพร่างกายเช่น ความดนัโลหติสูง เบาหวาน หอบหดื โรคหวัใจ โรคอ้วน แบ่งกลุ่มอาสาสมคัรกลุ่มควบคุม

จาํนวน 17 คน และกลุ่มเตน้คฟัเวอรจ์าํนวน 22 คน ดว้ยวธิกีารสุ่มแบบง่ายโดยการจบัฉลาก อาสาสมคัรทัง้ 2 กลุ่มชัง่

น้ําหนกั วดัสว่นสงู วดัความดนัโลหติ และเขา้รบัการทดสอบสมรรถภาพทางกายทัง้ 5 ดา้นดงัต่อไปน้ี  

ดา้นองคป์ระกอบของร่างกาย ประเมนิดว้ยการวดัเปอรเ์ซน็ต์ไขมนัในร่างกาย (% body fat) ดว้ยวธิกีารวดั

ความหนาของไขมนัใต้ผวิหนัง 7 ตําแหน่งไดแ้ก่  abdominal, triceps, chest, midaxillary, subscapular, suprailiac 

และ thigh โดยใชเ้ครื่อง skinfold caliper โดยทําการวดัทัง้หมด 2 ครัง้มาหาค่าเฉลีย่ แลว้นําค่าเฉลีย่ไปคํานวณหาค่า

ความหนาแน่นของร่างกายและค่าเปอรเ์ซน็ตไ์ขมนัในร่างกายตามสตูรทีแ่สดง [5] 
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ค่าความหนาแน่นของร่างกาย = 1.097 - 0.00046971(ผลรวมของความหนาของไขมนัใต้ผวิหนังทัง้ 7 ตําแหน่ง) + 

0.00000056(ผลรวมของความหนาของไขมนัใตผ้วิหนงัทัง้ 7 ตําแหน่ง)2  - 0.00012828(อายุ)  

  

เปอรเ์ซน็ตไ์ขมนัในร่างกาย = (4.76 ÷ ค่าความหนาแน่นของร่างกาย) – 4.28 
 

ดา้นยดืหยุ่นของกลา้มเน้ือ ประเมนิดว้ย sit and reach test โดยใชเ้ครื่อง digital sit and reach box [5] โ ด ย

ก่อนการทดสอบอาสาสมคัรตอ้งยดืกลา้มเน้ือตน้ขาดา้นหลงัและกลา้มเน้ือหลงัส่วนล่างเป็นการอบอุ่นร่างกาย หลงัจาก

นัน้ใหอ้าสาสมคัรนัง่เหยยีดขาบนพืน้โดยใหฝ้า่เทา้แนบชดิกบัแผ่นยนัเทา้ของเครื่องทดสอบ อาสาสมคัรเหยยีดแขนตรง 

มอืทัง้สองขา้งวางซอ้นกนัแลว้ค่อยๆ กม้ตวัไปขา้งหน้าใหป้ลายน้ิวดนัมาตรวดัไปใหไ้ดไ้กลทีส่ดุเท่าทีจ่ะทาํไดแ้ลว้คา้งไว ้

2 วนิาท ีอ่านค่าระยะทีว่ดัไดจ้ากเครื่องทดสอบ (หน่วยเซนตเิมตร) ทําการทดสอบซํ้าทัง้หมด 3 ครัง้ (แต่ละครัง้พกั 1 

นาท)ี บนัทกึค่าทีไ่ดม้ากทีส่ดุ 

ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ [6] ประเมนิโดยใชเ้ครื่อง Back-leg dynamometer  อาสาสมคัรขึน้ยนืบนทีว่าง

เท้าของเครื่องทดสอบ ย่อเข่าทัง้ 2 ขา้งลงประมาณ 30-40 องศา แยกเข่าออกจากกนัเลก็น้อยโดยที่หลงัและแขน

เหยยีดตรง มอืทัง้ 2 ขา้งจบัทีด่งึในท่ามอืควํ่าระหว่างเขา่ทัง้ 2 ขา้ง จดัสายใหอ้ยู่ในระดบัพอเหมาะ จบัทีด่งึใหแ้น่นและ

ออกแรงเหยยีดขาใหเ้ตม็ทีโ่ดยทีแ่ขนและหลงัเหยยีดตรงอยู่เสมออ่านค่าทีว่ดัไดจ้ากเครื่องทดสอบ (หน่วยกโิลกรมั) ทํา

การทดสอบซํ้าทัง้หมด 3 ครัง้ (แต่ละครัง้พกั 1 นาท)ี แลว้บนัทกึค่าทีไ่ดม้ากทีส่ดุ 

ความทนทานของกลา้มเน้ือ [6] ประเมนิดว้ย 1-Minute abdominal curls อาสาสมคัรนอนหงายกบัพืน้ ชนัเขา่

ตัง้ขึน้ เหยยีดแขนราบพื้นใหป้ลายน้ิวทัง้สองวางชดิพืน้ เมื่อผูท้ําการวจิยับอกเริม่ใหอ้าสาสมคัรยกศรีษะและไหล่ขึน้ 

พรอ้มกบัเลื่อนปลายน้ิวมอืไปใหไ้ดร้ะยะทาง 3 น้ิว จากนัน้ผ่อนแรงใหศ้รีษะไหล่ลงพืน้นับเป็น 1 ครัง้ แลว้ยกขึน้ใหม่ 

ทาํต่อเน่ืองอย่างถูกตอ้งและรวดเรว็มากทีส่ดุภายในเวลา 1 นาท ีบนัทกึจาํนวนครัง้ทีอ่าสาสมคัรทาํได ้

ความทนทานของการหายใจและหวัใจ [5] ประเมนิดว้ยการวดัการใช้ออกซเิจนสงูสุด (maximum oxygen 

consumption; VO2max) โดยใชว้ธิ ีYMCA submaximal cycle test ใชเ้ครื่อง ergometer exercise cycle (monark รุ่น 

839E) ก่อนการวดัทาํการตดิ heart rate monitor (polar รุ่น T 34) ทีร่ะดบัใตร้าวนมเหนือต่อ xiphoid process ปรบัระ

รบัความสงูของเบาะนัง่ใหเ้ท่ากบัระดบั greater trochanter ของอาสาสมคัร ใหอ้าสาสมคัรทําความคุน้เคยกบัอุปกรณ์

ดว้ยการนัง่ป ัน่เครื่อง  ergometer exercise cycle โดยไม่มแีรงต้านเป็นเวลา 1 นาท ีเมื่อเริม่ทําการทดสอบให้

อาสาสมคัรพยายามออกแรงป ัน่เครื่องตา้นกบัแรงตา้นใหไ้ดค้วามเรว็ที ่50 รอบต่อนาท ี(50 rpm) โดยทีต่วัโปรแกรมจะ

ทําการคํานวนระยะเวลาและปรบัแรงต้านเองอตัโนมตั ทําการทดสอบ 6-9 นาที จนกระทัง่สิ้นสุดการทดสอบให้

อาสาสมคัรทาํการบนัทกึค่า VO2max (หน่วย ml/min/Kg) ทีอ่าสาสมคัรทาํได ้

เมื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายทัง้ 5 เป็นทีเ่รยีบรอ้ย อาสาสมคัรทัง้ 2 กลุ่มเขา้รบัโปรแกรมการศกึษาทดลอง

โดย กลุ่มควบคุมใหด้าํเนินกจิวตัรประจาํวนัตามปกตแิละไม่ไดเ้ขา้รบัการเต้นคฟัเวอรเ์ป็นระยะเวลา 4 สปัดาห ์ในส่วน

กลุ่มเต้นคฟัเวอรอ์าสาสมคัรต้องเขา้ร่วมโปรแกรมการเต้นเป็นระยะเวลา 4 สปัดาห ์60 นาท/ีครัง้ 3 ครัง้/สปัดาห ์โดย

การเตน้แบ่งเป็นช่วงอบอุ่นร่างกายประกอบดว้ยการยดืกลา้มเน้ือและวิง่เหยาะๆ ร่างกายเป็นเวลา 10 นาท ีหลงัจากนัน้

ทาํการเตน้คฟัเวอรเ์ป็นระยะเวลา 40 นาท ีโดยใชเ้พลง Yoo hoo ของศลิปิน Secret ในสปัดาหท์ี ่1-2 และใชเ้พลง Way 

to go ของศลิปิน Girl  generation ในสปัดาหท์ี ่3-4 และเขา้สู่ช่วงการผ่อนเบาร่างกายประกอบดว้ยการยดืกลา้มเน้ือ

และวิง่เหยาะๆ เป็นเวลา 10 นาท ี

เมื่อสิน้สุด 4 สปัดาหอ์าสาสมคัรทัง้ 2 กลุ่มเขา้รบัการทดสอบสมรรถภาพทางกายทัง้ 5 ดา้นอกีครัง้ นําผล

การศกึษาทดลองทีไ่ดม้าวเิคราะหท์างสถติโิดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (descriptive statistics) สาํหรบัการวเิคราะหต์วัแปร

เชงิปรมิาณเพื่อใชห้าค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ใช ้paired sample t-test เพื่อเปรยีบเทยีบค่าความต่างของ

ตวัแปรก่อนและหลงัโปรแกรมในกลุ่มเต้นคฟัเวอร์และกลุ่มควบคุม และใช้ independent sample t-test เพื่อ
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เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าตวัแปรในระหว่างกลุ่มเต้นคฟัเวอรแ์ละกลุ่มควบคุมทัง้ก่อนและหลงัการทดลอง โดย

กาํหนดระดบันยัสาํคญั (p-value) น้อยกว่า 0.05 
 

ผลการศึกษา 
 

 เมื่อนําขอ้มลูมาทําการวเิคราะหด์ว้ยสถติเิชงิพรรณนาพบว่าในกลุ่มควบคุมมอีายุเฉลีย่อยู่ที ่18.60 ± 0.88 ปี

สว่นสงูเฉลีย่ 1.56 ± 0.06 เมตร และน้ําหนักเฉลีย่ 55.30 ± 10.11 กโิลกรมั ทางดา้นกลุ่มเต้นคฟัเวอรม์อีายุเฉลีย่อยู่ที ่

18.41 ± 0.57 ปี สว่นสงูเฉลีย่ 1.58 ± 0.06 เมตร และน้ําหนกัเฉลีย่ 51.33 ± 6.68 กโิลกรมั และเมื่อวเิคราะหข์อ้มลูดว้ย

สถติ ิIndependent sample t-test พบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนัของอายุ ส่วนสงูและน้ําหนักระหว่างกลุ่มเต้นคฟัเวอร์

และกลุ่มควบคุมอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p-value > 0.05) ดงัทีแ่สดงในตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1  แสดงคุณสมบตัทิัว่ไปของร่างกายเปรยีบเทยีบระหวา่งกลุ่มเตน้คฟัเวอรแ์ละกลุ่มควบคุม (แสดงค่าเฉลีย่ ± 

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน) 

ตวัแปร กลุ่มเต้นคฟัเวอร ์(n=22) กลุ่มควบคมุ (n = 17) p-value 

อายุ (ปี) 18.41 ± 0.57 18.60 ± 0.88 0.437 

สว่นสงู (ม.) 1.58 ± 0.06 1.56 ± 0.06 0.602 

น้ําหนกั (กก.) 51.33 ± 6.68 55.30 ± 10.11 0.139 
 

จากการทดสอบสมรรถภาพทัง้ 5 ดา้นก่อนและหลงัเขา้ร่วมการศกึษาทัง้ 2 กลุ่มไดค้่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐานตามทีแ่สดงในตารางที ่2 เมื่อเปรยีบเทยีบค่าตวัแปรการศกึษาระหว่างกลุ่มเต้นคฟัเวอรแ์ละกลุ่มควบคุมก่อน

เขา้ร่วมการศกึษาโดยใชส้ถติิ Independent sample t-test พบว่าก่อนการเขา้ร่วมศกึษาไม่มคีวามแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติ ิ(p-value > 0.05) ของค่าเปอรเ์ซน็ตไ์ขมนัในร่างกาย ความยดืหยุ่นของกลา้มเน้ือ ความแขง็แรงของ

กลา้มเน้ือ ความทนทานของกลา้มเน้ือ และความสามารถในการใชอ้อกซเิจนสงูสุด ระหว่างกลุ่มเต้นคฟัเวอรแ์ละกลุ่ม

ควบคุมของก่อนการทดสอบ แต่เมื่อทัง้ 2 กลุ่มเขา้ร่วมการศกึษาเป็นระยะเวลา 4 สปัดาห ์พบว่าหลงัการศกึษามคีวาม

แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ(p-value < 0.05) ของค่าความยดืหยุ่นของกลา้มเน้ือระหว่างกลุ่มเต้นคฟัเวอร์

และกลุ่มควบคุมของหลงัการทดสอบ แต่ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิ (p-value > 0.05) ของค่า

เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย ความแขง็แรงของกล้ามเน้ือความทนทานของกล้ามเน้ือและความสามารถในการใช้

ออกซเิจนสงูสดุระหว่างกลุ่มเตน้คฟัเวอรแ์ละกลุ่มควบคุม ดงัทีแ่สดงในตารางที ่2 

เมื่อวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถติิดว้ย paired sample t-test ในกลุ่มควบคุมพบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติ ิ(p-value < 0.05) ของค่าเปอรเ์ซน็ตไ์ขมนัในร่างกาย ระหว่างก่อนและหลงัการศกึษา แต่ไม่พบความ

แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p-value > 0.05) ของค่าความยดืหยุ่นของกลา้มเน้ือ ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ 

ความทนทานของกลา้มเน้ือ และความสามารถในการใชอ้อกซเิจนสงูสดุระหว่างก่อนและหลงัการทดสอบ เมื่อพจิารณา

กลุ่มเต้นคฟัเวอรม์คีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ (p-value < 0.05) ของค่าเปอรเ์ซน็ต์ไขมนัในร่างกาย 

ความยดืหยุ่นของกลา้มเน้ือ ความทนทานของกลา้มเน้ือ และความสามารถในการใชอ้อกซเิจนสงูสุดระหว่างก่อนและ

หลงัการทดสอบ แต่ไม่พบความแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิ (p-value > 0.05) ของค่าความแขง็แรงของ

กลา้มเน้ือระหว่างก่อนและหลงัการทดสอบ ดงัทีแ่สดงในตารางที ่2 



 

201 

ตารางท่ี 2  แสดงค่าตวัแปรสมรรถภาพทางกายทัง้ 5 ดา้นในกลุ่ม  (แสดงค่าเฉลีย่ ± สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน) 

ตวัแปร (หน่วย) กลุ่ม ก่อนการศึกษา หลงัการศึกษา 

เปอรเ์ซน็ตไ์ขมนัใน

ร่างกาย (รอ้ยละ) 

เตน้คฟัเวอร ์ 32.46 ± 5.11 31.25 ± 5.24 † 

ควบคุม 35.79 ± 4.76 31.66 ± 7.53 † 

    

ความยดืหยุ่นของ

กลา้มเน้ือ (ซม.) 

เตน้คฟัเวอร ์ 8.79 ± 5.31 11.56 ± 5.22 † 

ควบคุม 7.94 ± 4.91 6.56 ± 5.01 ‡ 

    

ความแขง็แรงของ

กลา้มเน้ือ (กก.) 

เตน้คฟัเวอร ์ 45.50 ± 23.03 50.61 ± 25.46  

ควบคุม 43.70 ± 22.56 46.15 ± 22.85 

    

ความทนทานของ

กลา้มเน้ือ (ครัง้) 

เตน้คฟัเวอร ์ 30.24 ± 7.13 35.77 ± 8.32 † 

ควบคุม 30.10 ± 6.95 31.47 ± 6.18 

    

ความสามารถในการใช้

ออกซเิจนสงูสดุ  

(มล./นาท/ีกก.) 

เตน้คฟัเวอร ์ 25.17 ± 3.96 30.11 ± 6.68 † 

ควบคุม 24.74 ± 3.30 27.18 ± 5.66  

† แสดงความแตกต่างอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p-value < 0.05) เมือ่เปรยีบเทยีบภายในกลุ่มก่อนและหลงัการศกึษา 

‡ แสดงความแตกต่างอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p-value < 0.05) เมือ่เปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มเตน้คฟัเวอร ์
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

จากการศกึษาผลของโปรแกรมการเตน้คฟัเวอรต่์อสมรรถภาพทางกายพบว่าเมื่อสิน้สดุการศกึษาที ่4 สปัดาห ์

กลุ่มควบคุมมกีารลดลงของเปอรเ์ซน็ต์ไขมนัในร่างกายเพยีงตวัแปรเดยีว ในขณะทีก่ลุ่มเต้นคฟัเวอร์มกีารลดลงของ

เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย มีการเพิ่มขึ้นของความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือ ความทนทานของกล้ามเน้ือ และ

ความสามารถในการใชอ้อกซเิจนสงูสดุ  

เมื่อทาํการวเิคราะหข์อ้มลูในแต่ละตวัแปรแลว้จะพบว่าภายหลงัจากสิน้สดุการศกึษา 4 สปัดาหม์กีารลดลงของ

เปอร์เซน็ต์ไขมนัในร่างกายในทัง้สองกลุ่ม โดยพบการลดลงในกลุ่มควบคุมมากกว่ากลุ่มเต้นคฟัเวอร์ อาจเน่ืองจาก

สาเหตุทีป่รมิาณไขมนัในร่างกายเป็นตวัแปรทีเ่ปลีย่นแปลงไดจ้ากหลายๆปจัจยั เช่น พฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร การ

ออกกาํลงักาย การทาํงานของฮอรโ์มน เป็นตน้ [7] จะเหน็ไดว้่าในการศกึษาครัง้น้ีมกีารควบคุมเพยีงการออกกําลงักาย

เท่านัน้ แต่ในส่วนของการบรโิภคอาหารนัน้ไม่ไดท้ําการควบคุม อาจเป็นผลใหม้กีารลดลงของค่าเปอรเ์ซน็ต์ไขมนัใน

ร่างกายเปอรเ์ซน็ตไ์ขมนัในร่างกายในทัง้สองกลุ่ม 

ความยดืหยุ่นของกล้ามเน้ือในกลุ่มเต้นคฟัเวอร์มีค่าเพิม่ขึ้นภายหลงัจากสิน้สุดโปรแกรม 4 สปัดาห์อาจ

เน่ืองจากในท่าทางการเตน้นัน้มกีารเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนในทุกทศิทาง แต่อย่างไรกต็ามในการเพิม่ขึน้ของความ

ยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือในการศึกษาครัง้น้ีอาจไม่ใช่ผลจากการเต้นเพียงอย่างเดียวเน่ืองจากก่อนและหลังการ

เต้นคฟัเวอร์ทุกครัง้จะต้องทําการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือส่วนต่างๆเพื่อใหก้ารฝึกซ้อมเป็นไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่ง

จากการศกึษาทีผ่่านมาไดผ้ลว่าการยดืกลา้มเน้ือดว้ยตนเองอย่างน้อย 3 ครัง้ต่อสปัดาหส์ามารถเพิม่ความยดืหยุ่นของ

กล้ามเน้ือได้ [8] ดงันัน้จงึไม่สามารถสรุปได้ว่าการที่กล้ามเน้ือมคีวามมคีวามยดืหยุ่นดขีึน้นัน้เป็นผลมาจากการยดื

กลา้มเน้ือหรอืการเตน้คฟัเวอร ์
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 ความทนทานของกล้ามเน้ือที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มเต้นคัฟเวอร์ เน่ืองจากการเต้นคัฟเวอร์มีลักษณะที่ต้อง

เคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลา มกีารหดตวัของกลา้มเน้ืออย่างต่อเน้ือง เมื่อร่างกายมกีารเคลื่อนไหวอย่างเพยีงพอจะทาํ

ใหเ้ลอืดมาเลีย้งทีก่ลา้มเน้ือดขีึน้ จะเป็นการสง่เสรมิใหก้ลา้มเน้ือมคีวามทนทานต่อการทาํกจิกรรมไดด้ขีึน้ [1, 8] 

ความสามารถในการใชอ้อกซเิจนสงูสุดของร่างกายทีเ่พิม่ขึน้ในกลุ่มเต้นคฟัเวอร์ เน่ืองจากการเต้นคฟัเวอร์

เป็นการทาํกจิกรรมทีต่อ้งใชอ้อกซเิจนเพื่อใชใ้นการเผาผลาญพลงังาน [4] จงึทําใหร่้างกายต้องมกีารใชอ้อกซเิจนเพิม่

มากขึน้ในขณะเตน้ สอดคลอ้งกบัการศกึษาผลของการเต้นโดยใชว้ดิโีอเต้นออกกําลงักายในประชากรผูใ้หญ่ พบว่าผล

ของการเตน้โดยใชว้ดิโีอเตน้สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการใชอ้อกซเิจนสงูสดุของร่างกายได ้[3] ซึง่ในการออกกาํลงักาย

เพื่อเพิม่ความสามารถในการใชอ้อกซเิจนสูงสุดของร่างกายตามหลกัการของ ACSM คอืต้องฝึก 3-5 ครัง้ต่อสปัดาห ์

และทีร่ะดบัความหนกั 55-65% ของอตัราการเตน้สงูสดุของหวัใจ [8] ซึง่สอดคลอ้งกบัการเตน้คฟัเวอรใ์นการศกึษาน้ี 

ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือในกลุ่มเตน้คฟัเวอรก่์อนและหลงัสิน้สดุโปรแกรม 4 สปัดาหไ์ม่มคีวามแตกต่างกนั 

อาจเน่ืองจากในการวจิยัครัง้น้ีใชโ้ปรแกรมการฝึกเตน้ทีม่กีารเคลื่อนไหวในลกัษณะไม่มแีรงตา้น ซึง่ไม่ตรงตามหลกัการ

ออกกาํลงัเพื่อเพิม่ความแขง็แรง [8] ดงันัน้จงึไม่เพยีงพอต่อการเปลีย่นแปลงความแขง็แรงของกลา้มเน้ือใด ้

จากขอ้มูลของการศกึษาครัง้น้ีสามารถสรุปไดว้่าโปรแกรมการเต้นคฟัเวอร ์ 60 นาทต่ีอวนั 3 วนัต่อสปัดาห ์

เป็นระยะเวลา 4 สปัดาหส์ามารถเพิม่สมรรถภาพทางกายในดา้นองคป์ระกอบของร่างกาย ความยดืหยุ่นของกลา้มเน้ือ 

ความทนทานของกลา้มเน้ือ และความทนทานของการหายใจและหวัใจ ในนิสติระดบัปรญิญาตรเีพศหญงิได ้
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การตรวจระดบัสารกําจดัศตัรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมตท่ีพบใน

แหล่งน้ําท่ีใช้ในการเกษตรของ อาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา 
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บทคดัย่อ 
 

 สารเคมกีาํจดัศตัรพูชืไดถู้กนํามาใชใ้นการควบคมุศตัรพูชื ซึง่สามารถตกคา้งในสิง่แวดลอ้มไดใ้นหลายวธิ ีและ

การศกึษาน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อการตรวจวดัระดบัสารกําจดัศตัรูพชืกลุ่มออรก์าโนฟอสเฟตและคารบ์าเมตทีพ่บในแหล่ง

น้ําทีใ่ชใ้นการเกษตรของอําเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา มวีตัถุประสงคเ์พื่อตรวจวดัระดบัสารกําจดัศตัรูพชืกลุ่มออรก์าโน

ฟอสเฟตและคารบ์าเมตทีต่กค้างในแหล่งน้ํา หลงัจากที่มกีารใช้สารกําจดัศตัรูพชืในการเกษตรช่วงฤดูการเพาะปลูก 

เน่ืองจากมกีารใชส้ารกาํจดัศตัรูพชืในปรมิาณและความเขม้ขน้สงูขึน้ โดยศกึษาในแหล่งน้ําทีร่องรบัน้ําจากการเกษตร

เขตตําบลศรถี้อยและตําบลเจรญิราษฎร์อําเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ตรวจวเิคราะห์สารกําจดัศตัรูพชืตกค้างด้วยชุด

ตรวจสาํเรจ็รูปจากกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ซึง่ใหผ้ลการเกบ็ตวัอย่างจํานวน 15 จุด ครอบคลุมบรเิวณหวันาและ

ทา้ยนา พบว่าไม่มสีารตกคา้งจากการใชส้ารกําจดัศตัรูพชืจากแหล่งน้ําทีร่องรบัน้ําจากการเกษตรในช่วงฤดูเพาะปลูก 

ซึง่ผลลบทีเ่กดิขึน้เกดิจากไม่มสีารกําจดัศตัรูพชืตกคา้งในแหล่งน้ําหรอืมสีารตกคา้งในปรมิาณตํ่ามาก เพราะเน่ืองจาก

ช่วงฤดเูพาะปลกูเป็นช่วงฤดฝูนมฝีนตกชุกอาจทําใหส้ารกําจดัศตัรูพชืถูกเจอืจางทําใหค้วามเขม้ขน้ของสารตกคา้งลด

ตํ่าลงได ้
 

คาํสาํคญั: สารกาํจดัศตัรพูชื  ออรก์าโนฟอสเฟต  คารบ์าเมต  แหล่งน้ําทางการเกษตร  พะเยา 
 

Abstract  
Pesticides use for agricultural purpose increasingly popular in modern farming and question about 

the possibility of pesticide contamination is usually concerned by dweller especially in water sources. This 

study aimed to determine the levels of pesticide contaminants in water sources in Mae Jai, Phayao, Thailand. 

After finishing the cultivation season, which would be the period of the highest contamination levels, 

therefore, this study was performed during the period of season cultivation. Pesticide test Kit was used to 

determine the level samples were collected form 15 sites covering from upstream to downstream. The results 

showed that all sample from the various sites showed no contamination in revealed results. These data 

reflected that the amount of rainfall in the region have had an effect to pesticide levels and lead to the low 

concentration of contaminants.  
 

Key words: Pesticide, Organophosphates, Carbamates, Water resources in agriculture, Phayao 
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บทนํา 

สารกําจดัศตัรูพชืเป็นสารหรอืสารผสมทีนํ่ามาใช้ป้องกนัและควบคุมศตัรูพชื รวมทัง้สารเร่งการเจรญิเตบิโต

ของพชื สารทําให้พชืแห้งโดยไม่รวมถงึสารทีใ่ชปุ้๋ ยสารปฏชิวีนะหรอืสารเคมอีื่นทีใ่ชเ้ร่งการเจรญิเตบิโตของสตัวห์รอื

เปลี่ยนพฤตกิรรมการสบืพนัธุข์องสตัว์ ซึ่งกลุ่มสารทีนิ่ยมใชก้นัมากที่สุดในปจัจุบนัคอื สารกําจดัแมลงกลุ่มออรก์าโน

ฟอสเฟต (Organophosphate insecticides) ชื่อทางการคา้ทัว่ไป ไดแ้ก่ Parathion, Malathion, Diazinon, Penithion, 

Chlorpyrefosmethy และรองลงมาคอืกลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate insecticides) ชื่อทางการค้าทัว่ไป ได้แก่ 

Methomyl, Aidicarb, Bendiocarb และ Carbaryl Propoxer การใชส้ารทัง้สองกลุ่มน้ีรวมกนัแลว้คดิเป็นปรมิาณเกอืบ 

80% ของสารกาํจดัศตัรพูชืทัง้หมด สารกาํจดัศตัรพูชืเหล่าน้ีนอกจากจะสง่ผลกระทบต่อศตัรูพชืแลว้ยงัส่งผลกระทบต่อ

สขุภาพเกษตรกรทีม่กีารสมัผสัสารโดยทีส่ารกาํจดัศตัรพูชืสามารถเขา้สูร่่างกายของเกษตรกรโดยการเขา้สู่ร่างกายทาง

ผวิหนังการเขา้สู่ร่างกายจากการหายใจและการเขา้สู่ร่างกายโดยการกลนืกนิ เมื่อร่างกายได้รบัสารกําจดัศตัรูพชืจะมี

การแสดงอาการจากการได้รับสารพิษ 2 แบบ คือ พิษเฉียบพลัน เกิดขึ้นเมื่อได้รับพิษของสารเคมีกําจัดศตัรูพืช

ทนัททีนัใด เช่น การปวดศรีษะ มนึงง คลื่นไส ้ อาเจยีน  เจบ็หน้าอกปวดกล้ามเน้ือ เหงื่อออกมาก ทอ้งร่วง เป็นต้น 

และพษิเรือ้รงั เกดิขึน้เมื่อไดร้บัพษิของสารเคมกีําจดัศตัรูพชืแลว้แสดงผลชา้ใชเ้วลานาน  อาการอาจใชเ้วลาเป็นเดอืน

หรอืปี จงึจะแสดงอาการมา เช่น การเป็นหมนั การเสือ่มสมรรถภาพทางเพศอมัพาต และมะเรง็  เป็นต้น เน่ืองจากสาร

สองกลุ่มน้ีมฤีทธิย์บัยัง้การทํางานของ Acetylcholinesterase ทําใหเ้กดิการสะสมของอะซทิลิโคลนิ (Acytylcholine) ที่

ปลายเสน้ประสาท ทําให้เกดิการกระตุ้นปลายประสาทอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในระบบพาราซมิพาเตติกและระบบที่

ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย กลา้มเน้ือจะมกีารกระตุกจนเกดิอาการเกรง็ หากความเขม้ขน้ของอะซทิลิโคลนิมาก

เกนิไปจะทาํใหเ้กดิอาการอ่อนเพลยีมากจนเกดิเป็นอมัพาตได ้[3,4,5] เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ในเขต อําเภอแม่ใจ 

จงัหวดัพะเยา มีอาชพีทําการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ มกีารเพาะปลูกพชืเศรษฐกจิหลายชนิด เช่น ข้าวหอมมะล ิลิ้นจี ่

ลาํไย แตงโม และแคนตาลปู จงึมกีารใชส้ารกาํจดัศตัรพูชื (pesticide) ในปรมิาณมากเพื่อลดความสญูเสยีของผลผลติที่

จะเกดิขึน้ สามารถใหผ้ลผลติทีม่คีุณภาพ และเพยีงพอกบัความต้องการของตลาด ให้สอดคล้องกบัการขยายตวัของ

เศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นในจงัหวดัพะเยา ซึ่งการใช้สารกําจดัศตัรูพืชในอําเภอแม่ใจ มีการใช้มาเป็นเวลานาน และมี

ปรมิาณการใชส้งูทุกปี [1, 2] สารกาํจดัศตัรพูชืเหล่าน้ีก่อใหเ้กดิปญัหาทางมลภาวะ ทําลายสิง่แวดลอ้ม มกีารตกคา้งใน

ดนิ น้ํา รวมถงึผลผลติทางการเกษตรทีนํ่ามาบรโิภคดว้ยและยงัมกีารชะลา้งลงในแหล่งน้ําทีใ่ชใ้นการเกษตร [6, 7, 8] 

ซึง่น้ําในแหล่งน้ําทีใ่ชใ้นการเกษตรถอืว่าเป็นแหล่งน้ําทีส่าํคญัในการเพาะปลูกของเกษตรกร อาจทําใหเ้กษตรกรไดร้บั

สารกําจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในแหล่งน้ํา จนเป็นสาเหตุให้เกิดปญัหากับสุขภาพตามมา และนอกจากการใช้น้ําใน

การเกษตรแลว้ยงัมโีอกาสทีเ่กษตรกร ตลอดจนประชาชนทัว่ไปอาจไดร้บัสารกําจดัศตัรูพชืทีต่กคา้งอยู่ในแหล่งน้ําโดย

ไม่รูต้วั เช่น การใชน้ํ้าในแหล่งน้ําในการชาํระลา้งในกจิวตัรประจาํวนั รบัประทานพชืน้ํา และสตัวน้ํ์าทีอ่าศยัอยู่ในแหล่ง

น้ําทีม่สีารกาํจดัศตัรพูชืตกคา้งอยู ่ทัง้น้ีสารกาํจดัศตัรพูชืทีจ่ะเขา้สูร่่างกายและเกดิอนัตรายต่อสขุภาพอย่างไร ขึน้อยู่กบั

คุณสมบตัขิองสารแต่ละชนิดรวมทัง้ระดบัความเขม้ขน้ และระยะเวลาทีร่่างกายไดร้บัสารกาํจดัศตัรพูชืนัน้ดว้ย [9, 10] 

จากสรุปรายงานผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัสารพษิจากการเฝ้าระวงัโรคในปี 2552 พบว่ามรีายงานผูป้่วยในเขตภาคเหนือ

มากที่สุด คือร้อยละ 48.02 และจงัหวดัพะเยามรีายงานผู้ป่วยสูงสุดอนัดบัที่ 6 ของประเทศ อตัราผู้ป่วย 8.0 ต่อ

ประชากรแสนคน และสาธารณสุขจงัหวดัพะเยายงัไดเ้ผยอกีว่า สถติขิองประชาชนชาวพะเยาที่เจบ็ป่วยและเสยีชวีติ 

พบว่ามโีรคมะเรง็เป็นอนัดบั 1 [2] ซึ่งสาเหตุหน่ึงที่สําคญัที่ทําให้เกดิปจัจยัเสีย่งของการเกดิโรคมะเร็งนอกจาก

กรรมพนัธุ์แลว้ คอืการไดร้บัสารพษินัน่เอง ถึงแมว้่าสถานการณ์ดงักล่าวจะทําให้เกดินโยบายเชงิรุกต่างๆขึน้ เพื่อลด

การใชส้ารเคมใีนการกําจดัศตัรูพชืและหนัมาใชส้ารจุลนิทรยี ์ปุ๋ ยชวีภาพ ทีไ่ม่เกดิผลกระทบต่อร่างกายของเกษตรกร

และสิง่แวดลอ้มโดยรณรงคใ์หม้กีารชําระลา้งสารเคมทีี่ตกคา้งในผลผลติทางการเกษตรก่อนรบัประทาน ซึง่นอกจาก

สารเคมทีีต่กคา้งในผลผลติทางการเกษตรแลว้ยงัมกีารตกคา้งและสะสมอยู่ในแหล่งน้ําทีใ่ชใ้นการเกษตร ซึง่เป็นแหล่ง

น้ําทีร่องรบัน้ําทีม่าจากการเกษตร และแหล่งน้ําเหล่าน้ีมคีวามผูกพนัรวมถงึมคีวามสาํคญัต่อวถิชีวีติของประชาชนชาว
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อาํเภอแม่ใจเป็นอย่างยิง่ โดยทีป่ระชาชนส่วนใหญ่ทีใ่ชส้ารกําจดัศตัรูพชืนัน้ใหค้วามสาํคญักบับรเิวณทีฉ่ีดพ่น โดยลมื

ไปว่าสารเคมนีัน้สามารถตกคา้งอยู่ในแหล่งน้ําไดเ้ช่นกนั การศกึษาน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อหาระดบัสารกําจดัศตัรูพชืที่

สะสมและตกคา้งในแหล่งน้ําทีส่าํคญัเพื่อใหท้ราบถงึสารกาํจดัศตัรพูชืทีส่ะสมและตกคา้งอยู่ และนําความรูท้ีไ่ดจ้ากการ

ทํางานวิจยัน้ี เผยแพร่แก่ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ําที่ใช้ในการเกษตรนัน้ต่อไปเพื่อประชาชนจะได้

ตระหนักถงึอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้ และให้ความสาํคญักบัการสะสมและตกคา้งของสารกําจดัศตัรูพชืในแหล่งน้ําทีใ่ชใ้น

การเกษตร และช่วยกนัดูแลรกัษาแหล่งน้ําใหม้คีวามปลอดภยัปราศจากการตกค้างของสารกําจดัศตัรูพชืและเพื่อให้

ขอ้มลูทีไ่ดก้บัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัแหล่งน้ําสามารถนําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชต่้อไป 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

การเกบ็ตวัอย่างน้ํา 

 ทําการสาํรวจแหล่งน้ําที่ใชใ้นการเกษตร โดยใชแ้ผนทีอ่า้งองิจาก www.google.com มกีารบนัทกึภาพถ่าย

และระบุตําแหน่งบนพืน้โลกดว้ยเครื่องระบุพกิดั GPS ยีห่อ้ GARMIN รุ่น etrex H บรเิวณแหล่งน้ําทีเ่กบ็ตวัอย่าง ทํา

การเกบ็ตวัอย่างน้ําในแหล่งน้ําที่ต้องการทําการตรวจวเิคราะห์ โดยเกบ็ในช่วงเวลาที่มกีจิกรรมเพาะปลูกจํานาน 15 

ตวัอย่างครอบคลุมดา้นต้นน้ําของพื้นที่เพาะปลูกไปจนถงึบรเิวณปลายน้ําซึ่งจะไหลมารวมกนัที่หนองเลง็ทราย เกบ็

ตวัอย่างโดยใชข้วดพลาสตกิเกบ็ตวัอย่างน้ําปรมิาตร 30 mL ทําความสะอาดขวดพลาสตกิดว้ยน้ําในแหล่งน้ํา 2-3 ครัง้

ก่อนเกบ็หลงัจากเกบ็ตวัอย่างน้ําเสรจ็ปิดฝาขวดขวดใหส้นิท 
 

การตรวจตวัอย่างน้ํา 

 ตรวจระดับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมต ด้วยชุดตรวจ MJPK จาก

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์โดยชุดตรวจใชห้ลกัการของ colorimetric cholinesterase inhibitor assay ใหผ้ลการ

ทดสอบได้ถูกต้องร้อยละ 85 (ผลบวกลวงร้อยละ 15 ผลลบลวงร้อยละ 0) มคีวามจําเพาะร้อยละ 81 ความไวร้อยละ 

100 ปรมิาณตํ่าสดุในการยบัยัง้การทาํงานของเอนไซมข์องชุดทดสอบเท่ากบั 15% ซึง่เป็นปรมิาณทีท่ําใหร่้างกายเกดิ

อาการพษิเลก็น้อย โดย colorimetriccholinesterase inhibitor assay มหีลกัการคอื acetylthiocholineถูก hydrolyse

ดว้ยเอนไซมc์holinesterase เกดิสาร thiol แลว้เขา้ทําปฏกิริยิากบั 5,5- dithiobis-2-nitro benzoate ion ให ้5-thio-2-

nitro benzoic acid (สเีหลอืง) ดงัสมการ แลว้วดัสารประกอบสเีหลอืง 

    AchE 

H20 + (CH3)3NCH2SCOCH3   (CH3)3N
+CH2CH2S

- + CH3COO- + 2H+ 

 (acetylthiocholine)   (thiocholine) 

(CH3)3N
+CH2CH2S

- + DTNB             (CH3)3N
+CH2CH2SSR+2-nitrobenzoate-5-  

       mercapto-thiocholine 

(5,5-dithiobis-2-nitro benzoic acid)                (5-thio-2-nitro benzoic acid สเีหลอืง) 

 

 ก่อนทําการตรวจวเิคราะห์ตวัอย่างน้ํา ต้องทําการตรวจสอบชุดควบคุมการทดลองก่อน โดยใชน้ํ้ากลัน่เป็น 

negative control และเตรยีม spike sample เป็น positive control ซึง่เตรยีมจากการเตมิสารกําจดัศตัรูพชืในกลุ่มออร์

กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตลงไปในน้ํากลัน่ โดยเตรยีมที่ความเขม้ขน้ดงัน้ี เริม่จากเตรยีมสารละลายเขม้ขน้ 10% 

จากขวดสารกําจดัศตัรูพชื โดยชัง่สารกําจดัศตัรูพชื 0.2 กรมั เตมิน้ํากลัน่ 200 mL ไดค้วามเขม้ขน้สุดทา้ยเป็น 10% 

w/v แลว้เกบ็ไวเ้ป็น stock solution จากนัน้จงึเตรยีมสารละลายเขม้ขน้ 10% จาก stock solution ซึง่จะเตรยีมจากสาร

กาํจดัศตัรพูชืจาก stock solution 10 mLเตมิน้ํากลัน่ 100 mL ไดค้วามเขม้ขน้สุดทา้ย 10% v/v ทําการตรวจวเิคราะห์
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ตวัอย่างน้ําดว้ยชุดตรวจสารกําจดัศตัรูพชืสาํเรจ็รูป MJPK จากกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์แลว้บนัทกึสทีีอ่่านได ้ใน

การตรวจตวัอย่างน้ําจะนําสทีีไ่ดห้ลงัสิน้สดุปฏกิริยิาเทยีบกบัหลอดควบคุมทัง้สองหลอดก่อนบนัทกึผล 
 

การวิเคราะหข์้อมูล 

 แสดงผลจํานวนตวัอย่างน้ําทีพ่บการตกคา้งของสารเคมกีําจดัศตัรูพชืในรูปของรอ้ยละ เปรยีบเทยีบกบัทีไ่ม่

พบสารเคมตีกคา้งในแหล่งน้ํา 
 

ผลการศึกษา 
 

ผลการทาํ positive control ใหผ้ลการทดสอบเป็นสสีม้ ผลการทาํ negative control ใหผ้ลการทดสอบเป็นสี

ชมพ ูเมื่อทาํการตรวจวดัระดบัสารเคมกีาํจดัศตัรพูชืในตวัอย่างน้ําทัง้ 15 ตวัอย่าง พบว่าทุกตวัอย่างใหผ้ล negative ดงั

แสดงในภาพที ่1 

 
ภาพท่ี 1 รอ้ยละของการตรวจพบสารออรก์ารโนฟอสเฟต และคารบ์าเมต ในแหล่งน้ําจากหวันา และทา้ยนา 

  

วิจารณ์ผลและสรปุผล 
 

จากการตรวจวดัระดบัสารกําจดัศตัรูพชืกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตที่ตกค้างในแหล่งน้ําที่ใช้ใน

ก า ร เ ก ษ ต ร ข อ ง อํ า เ ภ อ แ ม่ ใ จ  จั ง ห วั ด พ ะ เ ย า  ใ น ก า ร สํ า ร ว จ แ ห ล่ ง น้ํ า โ ด ย ใ ช้ แ ผ น ที่ อ้ า ง อิ ง จ า ก 

https://maps.google.co.th/maps?hl=th&tab=wl  และใชเ้ครื่อง GARMIN รุ่น etrex H ในการระบุตําแหน่งบนพืน้โลก

ด้วยพบว่ามแีหล่งน้ําที่รองรบัน้ําจากพื้นที่การเกษตรที่สามารถเกบ็ตวัอย่างน้ํามาตรวจวิเคราะห์ได้ คอืร่องน้ําที่อยู่

บรเิวณหวันาและทา้ยนาในเขตตําบลศรถี้อย และตําบลเจรญิราษฎร ์อําเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา โดยคาดว่าทัง้หวันา

และทา้ยนามกีารตกคา้งของสารกําจดัศตัรูพชื ซึง่แต่ละจุดมรีะยะห่างกนัพอสมควร มน้ํีาอยู่ในแหล่งน้ําตลอดปี  และมี

การไหลเวยีนของน้ําในแหล่งน้ํามกีารถ่ายเทน้ําเหมาะแก่การตรวจวเิคราะห์น้ําทีไ่หลมาจากพืน้ที่ทางการเกษตรของ

ประชาชนทีม่กีารใชส้ารกาํจดัศตัรพูชื โดยทาํการสาํรวจทัง้หมด 15 จุดเป็นหวันา 6 จุด และทา้ยนา 9 จุด 

จากผลการทํา negative control และ positive control โดยการทํา positive control ทีม่คีวามเขม้ขน้เท่ากบั 

10%w/v เน่ืองจากทีค่วามเขม้ขน้น้ีเป็นความเขม้ขน้ตํ่าสดุทีย่งัสามารถใหผ้ล positive ใชส้ารละลายทีไ่ดจ้ากการเตรยีม
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เ ป็นตัวอย่าง น้ํา  แล้วทําการตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดตรวจสารกําจัดศัตรูพืชสํา เร็จรูป  MJPK จาก

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ผลการทํา positive control ใหผ้ลการทดสอบเป็นสชีมพู แสดงว่ามสีารกําจดัศตัรูพชืใน

ตวัอย่างมกีารยบัยัง้การทํางานของเอนไซม ์acetylcholine esterase ในปฏกิริยิา สาํหรบัการทํา negative control ใช้

น้ํากลัน่แทนตวัอย่างน้ํา แลว้ทาํการตรวจวเิคราะห ์ผลการทํา negative control ใหผ้ลการทดสอบเป็นสสีม้ แสดงว่าไม่

มสีารกําจดัศตัรูในตวัอย่างจงึไม่มกีารยบัยัง้การทํางานของเอนไซม ์acetylcholine esterase ดงัจงึผลทีไ่ดจ้ากการ

ทดสอบตวัอย่างน้ําเมื่อเทยีบกบัชุดควบคุมจงึมคีวามน่าเชื่อถือ ทําการวเิคราะห์ตวัอย่างน้ําด้วยการใช้ชุดตรวจจาก

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เน่ืองจากเป็นวธิกีารทีง่่ายและมปีระสทิธภิาพในการตรวจสารกําจดัศตัรูพชืเป็นทีย่อมรบั 

ผู้วิจ ัยเลือกวิธีการตรวจน้ีแทนที่จะเป็นการตรวจด้วยวิธีมาตรฐานอย่างเทคนิค High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) ซึง่มค่ีาใชจ้่ายสงู ทัง้ยงัตรวจสารพษิไดท้ลีะกลุ่มซึง่ไม่เหมาะกบัการตรวจหาขอ้มูลเบือ้งต้น 

[11] แต่สําหรบัวธิกีารตรวจวเิคราะหอ์ย่างง่ายและกึง่รวดเรว็น้ีสามารถตรวจวดัสารไดค้รอบคลุมหลายกลุ่ม และบอก

ระดบัความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยของสารพิษที่ตกค้างได้ โดยใช้หลักการ Acetylcholinesterase inhibition 

technique เน่ืองจากสารพษิในกลุ่มสารประกอบฟอสเฟต และ/หรอื คารบ์าเมตมคีุณสมบตัเิด่นในการยบัยัง้การทํางาน

ของเอนไซมใ์นร่างกายได้ เมื่อร่างกายได้รบัสารพษิในกลุ่มน้ี จะทําใหเ้อนไซม์หยุดทํางาน จงึนําหลกัการน้ีมาใชเ้ป็น

วธิกีารตรวจสอบเบือ้งตน้เพื่อคดักรองสารพษิใน 2 กลุ่มสารน้ีทีม่กีารใชม้าก แต่จากการประเมนิวธิกีารตรวจสอบพบว่า 

วธิน้ีีไม่เพยีงแต่มคีวามเฉพาะเจาะจง (specificity) กบัเฉพาะสารใน 2 กลุ่มน้ีเท่านัน้ ยงัสามารถเกดิผลในทางบวกกบั

สารพษิอื่น เช่น ความเป็นพษิในตวัของพชืสมุนไพรบางชนิด ไดแ้ก่ เมลด็แก่สแีดงของผลมะระขีน้ก หรอืสารพษิทีเ่กดิ

จากการย่อยสลายโดยวธิกีารทางธรรมชาต ิ(bio degradation products) หรอืเกดิความเป็นพษิจากการเสรมิฤทธิข์อง

สารพษิปรมิาณตํ่ากบัเน้ือเยื่อของพชื ทาํใหเ้กดิผลดต่ีอการคุม้ครองผูบ้รโิภคทีส่ามารถตรวจเพื่อคดักรองสารพษิอื่นได้

อกีดว้ย ดงันัน้ วธิกีารน้ีจงึมคีวามแตกต่างจากวธิกีารทางหอ้งปฏบิตักิารทีต่รวจเป็นชนิดสาร การประเมนิว่าปลอดภยั

หรอืไม่ปลอดภยั จะดูจากการเปรยีบเทยีบค่ากําหนดของชนิดสารเคมกีบัชนิดของตวัอย่าง ซึง่หากมกีารตกคา้งของ

สารพษิมากชนิดในตวัอย่างเดยีว แต่ปรมิาณการตกคา้งไม่เกนิค่ากาํหนดในทุกชนิดสารเคม ีใหถ้อืว่าปลอดภยั 

จากผลการทดลองสามารถแปลผลไดว้่าไม่มสีารตกคา้งในแหล่งน้ําทีท่าํการเกบ็ตวัอย่างน้ําในบรเิวณทีท่ําการ

สาํรวจดงัแสดงจุดพกิดัขา้งตน้ หรอือาจเกดิจากสารกาํจดัศตัรพูชืทีต่กคา้งในน้ํามปีรมิาณน้อยกว่า detection limit ของ

ชุดตรวจสาํเรจ็รปู MJPK เป็นชุดตรวจสารกําจดัศตัรูพชืจากกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์หรอือาจมกีารเจอืจางจากน้ํา

เน่ืองจากเป็นช่วงฤดฝูนมฝีนตกชุก 
 

สรปุผลการทดลอง 

จากการตรวจวดัระดบัสารกําจดัศตัรูพชืกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตที่ตกค้างในแหล่งน้ําที่ใช้ใน

การเกษตรของอาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ตรวจวเิคราะหด์ว้ยชุดตรวจสาํเรจ็รูป MJPK เป็นชุดตรวจสารกําจดัศตัรูพชื

จากกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ตรวจวเิคราะหด์ว้ยหลกัการ colorimetric cholinesterase inhibitor assay โดยทําการ

ตรวจตวัอย่างน้ําทัง้หมด 15 จุด บรเิวณหวันา 6 จุด และท้ายนา 9 จุด พบว่าผลการทดสอบให้ผล negative ทุก

ตวัอย่าง สามารถแปลผลไดว้่าไม่สามารถตรวจพบการตกคา้งของสารกําจดัศตัรูพชืกลุ่มออรก์าโนฟอสเฟตและคารบ์า

เมต ในแหล่งน้ําทีใ่ชใ้นการเกษตรของอาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา 
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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ มวีตัถุประสงคเ์พื่อทาํการศกึษาพฤตกิรรม ทศันคตแิละประเมนิความรู้

เกีย่วกบัการใชฮ้อรโ์มนเพศของสาวประเภทสอง โดยรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามในสาวประเภทสองทีก่ําลงัศกึษา

ในมหาวิทยาลยัพะเยา จํานวน 100 คน ตัง้แต่เดอืนตุลาคม–ธนัวาคม 2555 แล้วนํามาวเิคราะห์ทางสถิติโดยใช้

โปรแกรมสาํเรจ็รปู ผลการศกึษาพบว่า สาวประเภทสองทีม่ปีระวตักิารใชฮ้อรโ์มนเพศ 51 คน (รอ้ยละ 51) ในจํานวนน้ี

มผีูท้ีย่งัใชอ้ยู่ 37 คน และเลกิใชแ้ลว้ 14 คน ส่วนใหญ่ใชฮ้อรโ์มนเพศในรูปแบบรบัประทาน (รอ้ยละ 98) วตัถุประสงค์

ใน  การใช้ฮอร์โมนเพศ ได้แก่ บํารุงผวิพรรณให้ดขีึน้ รกัษาสวิ เสรมิขนาดของเต้านม เป็นต้น แหล่งขอ้มูลที่ทําให้

เลือกใช้ยามากที่สุด คือ เพื่อน เพื่อน (ร้อยละ 39.00) ร้านยา (ร้อยละ 17.00) และอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 12.00) 

ตามลําดบั พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกบัใช้ยา ได้แก่ การใช้ยาหลายชนิดร่วมกนั การใช้ยาในขนาดสูง และ เกดิ

อาการไม่พงึประสงคจ์ากยา เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัความรูเ้กีย่วกบัฮอรโ์มนเพศ พบว่า ผูท้ีไ่ม่เคยใช้

ฮอรโ์มนเพศมรีะดบัความรูต้ํ่ากว่าผูท้ีใ่ชฮ้อรโ์มนเพศอย่างต่อเน่ือง (p=0.046)  ผลการศกึษาน้ีสามารถใหข้อ้มูลพืน้ฐาน 

เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความรู้และเฝ้าระวงัการใช้ฮอร์โมนเพศในกลุ่มสาวประเภทสองได้อย่างเหมาะสมและ

ปลอดภยั 
 

คาํสาํคญั: พฤตกิรรม ความรู ้ฮอรโ์มนเพศ สาวประเภทสอง 
 

Abstract  

This survey research aimed to investigate the behavior and knowledge of female sex hormone in 

male-to-female transgender person. This was done by conducting the questionnaires from 100 persons 

studying in University of Phayao. The results show that 51 persons (51%) use sex hormone and 37 of them, 

accounted for 73 percent, have continuously been using it; and 14 persons (27%) who used to take it but do 

not take it now. Most of them, 50 persons (98%), take oral contraceptives while 1 person (2%) take birth 

control shots. The purposes of using hormones are for nourish skin, curing acnes, increasing breast size, etc. 

The most influential sources affecting the decision of buying such medicaments are friends (76.50%), drug 

stores (33.30%) and internet (23.50%) respectively. Inappropriate behaviors of using such medicaments are 

inappropriate use of the medicaments in various aspects, such as simultaneous use of many medicaments, 

drug overdose and side effect. According to the comparison between the difference in knowledge about 

                                                 
1
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female sex hormone, it is found that those who have never taken female sex hormone has less knowledge 

level than current users who have continuously taken the hormone (P=0.046). Therefore, this study provides 

useful information and knowledge for transgender women to learn more about female sex hormone which is 

used for stimulating feminine characteristics.  
 

Key words: Behavior, Knowledge, Sex hormone pills, male-to-female transgender 
 

บทนํา 
 

ในอดตีสงัคมไทยเดมินัน้เป็นสงัคมทีม่องว่าการเป็น “สาวประเภทสอง” เป็นความผดิปกตทิางเพศ ทําใหก้ลุ่ม

คนเหล่าน้ีต้องปกปิดตนเอง ไม่ใหส้งัคมรบัรูเ้พศภาวะ (gender) ของตน แต่จากกระแสการเตบิโตของเทคโนโลยแีละ

การสื่อสารที่เพิม่มากขึน้ ส่งผลต่อวิถีชวีิตที่เปลี่ยนแปลงไป และยงันํากระแสสทิธิมนุษยชนเข้ามาพร้อมกนั ทําให้

มุมมองทางดา้นความหลากหลายทางเพศเปลีย่นแปลงไปเช่นกนั ปจัจุบนัสงัคมไทยมทีศันคตเิชงิบวก โดยเปิดรบักลุ่ม

คนทีม่คีวามเบีย่งเบนทางเพศ เช่น ดอม ดี ้กระเทย เกย ์มากขึน้[1,7] 

 ในทางการแพทย์มกีารนําฮอร์โมนเพศมาใชอ้ย่างหลากหลาย เช่น ใชเ้ป็นยาคุมกําเนิด ฮอร์โมนทดแทนใน

สตรทีีถู่กตดัมดลกู รกัษาอาการผดิปกตใินสตรวียัหมดประจาํเดอืน รวมถงึใชก้ารรกัษาผูท้ีม่คีวามผดิปกตทิางเพศ เพื่อ

ปรบัลกัษณะทางเพศ [2,10] ถึงแม้ว่าการใชฮ้อร์โมนเพศจะมคีวามปลอดภยั แต่อย่างไรยงัมขีอ้ห้ามใช้ และนําไปสู่

อาการไม่พงึประสงค์ที่รุนแรงได้เช่น ลิม่เลอืดอุดตนั ในหลอดเลอืดดํา หลอดเลอืดสมองตีบ และกล้ามเน้ือหวัใจขาด

เลอืด[5,6,8] ดงันัน้จงึจาํเป็นทีต่อ้งทาํการประเมนิความเหมาะสมของการใชฮ้อรโ์มนเพศในแต่ละบุคคล ในประเทศไทย

มกีารจาํหน่ายฮอรโ์มนเพศอย่างแพร่หลาย ทาํใหส้าวประเภทสองสามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างสะดวก สง่ผลใหม้แีนวโน้มการ

ใชฮ้อรโ์มนเพศเพิม่มากขึน้ และพบปญัหาทางดา้นยาและอาการไม่พงึประสงคม์ากขึน้[3,4]  จงึเป็นทีม่าของการศกึษา

ศกึษาพฤตกิรรม ทศันคต ิและความรูเ้กีย่วกบัฮอรโ์มนเพศในสาวประเภทสองในมหาวทิยาลยัพะเยา เพื่อนําไปใชเ้ป็น

ข้อมูลพื้นฐาน และแนวทางในการให้ความรู ร่วมทัง้เฝ้าระวังการใช้ฮอร์โมนเพศในกลุ่มสาวประเพศสองได้อย่าง

เหมาะสมและปลอดภยั 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากร คอื นิสติชายทีเ่ป็นสาวประเภทสองในมหาวทิยาลยัพะเยา ทีล่งทะเบยีนเรยีนในระดบัปรญิญาตร ี

ภาคการศกึษาปลาย ปีการศกึษา 2555  ทาํการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างดงักล่าว จํานวน 100 คน และแจกแบบสอบถาม

แบบลกูโซ่ (snowball sampling)  
 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ประกอบดว้ย 3 สว่น ดงัน้ี 

สว่นที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปไดแ้ก่ อายุ คณะ ระดบัการศกึษา โรคประจาํตวั  

สว่นที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูในการใชย้า ประกอบดว้ย 

 2.1 คาํถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชฮ้อรโ์มนเพศ ไดแ้ก่ รปูแบบของฮอรโ์มนทีใ่ช ้จุดประสงคข์องการใช ้

ผลขา้งเคยีงแลการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้  

 2.2 คาํถามเกีย่วกบัทศันคตต่ิอการใชฮ้อรโ์มนเพศ ขอ้คาํถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบัของลิ

เคริท์ (Likert scales)  
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สว่นที ่3 แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัฮอรโ์มนเพศเป็นแบบทดสอบแบบถูกผดิ ถา้ตอบถูกให ้1 คะแนน และถา้ตอบผดิ

ให ้0 คะแนน  
 

ขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมือ 

 1. คน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งจากบทความ ตํารา งานวจิยัทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อศกึษาแนว

ทางการสรา้งเครื่องมอื และตวัอย่างของเครื่องมอืวดัพฤตกิรรมและความรูใ้นการใชฮ้อรโ์มนเพศทีม่ใีนปจัจุบนั 

 2. ดาํเนินการสรา้งและพฒันาแบบสอบถาม 

 3. สง่แบบสอบถามใหผู้เ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 ท่านวเิคราะหแ์ละตรวจสอบ  เพื่อหาความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา 

(content validity) และภาษาทีใ่ช ้ 

 4. หาค่า IOC (item objective congruence) จากแบบสอบถาม และนํามาปรบัปรุงแกไ้ข 

 5. นําแบบสอบถามไปใช้กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ด้วยวธิขีอง         

ครอนบาค (Cronbach)   
 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 1. สํารวจจํานวนสาวประเภทสองในมหาวทิยาลยัพะเยาโดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างที่เป็นสาวประเภทสองใน

มหาวทิยาลยัพะเยา และขอความร่วมมอืกบักลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถาม 

 2. ชีแ้จงวตัถุประสงค ์และอธบิายแบบสอบถามใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่ง 

 3. ใหผู้เ้ขา้ร่วมการศกึษาทาํแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

 4. เมื่อสิน้สดุการทาํแบบสอบถามผูว้จิยัจดัเกบ็รวบรวมขอ้มูลทีไ่ดม้าตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ 

เพื่อนําไปวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ
 

การวิเคราะหข์้อมูล  

เมื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูทัง้หมดแลว้ ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบรูณ์และความถูกตอ้งของแบบสอบถาม ตรวจให้

คะแนนตามเกณฑท์ีก่าํหนด ลงรหสัคะแนนและวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รูป ทําการวเิคราะห์

ขอ้มลูโดยการใชส้ถติเิชงิพรรณนา (descriptive statistics) ดงัน้ี 

 1. วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุ่มประชากร โดยการแจกแจงความถีแ่ละรอ้ยละ 

 2. วเิคราะหพ์ฤตกิรรม ทศันคต ิความรู ้ต่อการใชฮ้อรโ์มนเพศของสาวประเภทสอง โดยการแจกแจงความถี ่   

รอ้ยละ ค่ากลาง ฐานนิยม และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  

 3. เปรยีบเทยีนระดบัความรู ้ต่อการใชฮ้อรโ์มนเพศของสาวประเภทสอง โดยใช ้t-test 
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ผลการศึกษา 
 

ลกัษณะผูเ้ข้ารว่มการศึกษา 

จากขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจํานวน 100 คน พบว่าส่วนใหญ่อายุ 19 ปี (รอ้ยละ 31.00) อยู่ใน

ชัน้ปีที ่1 (รอ้ยละ 63.00) ไม่มโีรคประจาํตวั ไม่สบูบุหรี ่และไม่ดื่มสรุา (ตารางที ่1)  
 

พฤติกรรมการใช้ฮอรโ์มนเพศ 

ผลการศกึษาพบว่า มสีาวประเภทสองที่ใชฮ้อรโ์มนเพศ จํานวน  51 คน (รอ้ยละ 51.00) และทีเ่หลอือกี 

จาํนวน 49 คน (รอ้ยละ 49.00) ไม่เคยใชฮ้อรโ์มนเพศ ในผูท้ีใ่ชฮ้อรโ์มนเพศจํานวน 51 คนนัน้ มกีลุ่มเคยใชแ้ต่ปจัจุบนั

ไม่ใชแ้ลว้ จาํนวน 14 คน รอ้ยละ 14.00 และกลุ่มทีย่งัใชอ้ยู่อย่างต่อเน่ืองในปจัจุบนัจาํนวน 37 คน (รอ้ยละ 37.00) โดย

ผู้ใช้มีคาดหวงัต่อการใช้ฮอร์โมนเพศ เพื่อ ช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น (ร้อยละ 17.37) ช่วยรกัษาสวิ (ร้อยละ 16.10)         

เพิม่ขนาดเตา้นม (รอ้ยละ 15.68) เป็นต้น ดา้นอาการไม่พงึประสงค ์พบว่าส่วนใหญ่เกดิอาการเจบ็คดัเต้านม (รอ้ยละ 

19.61) เหน่ือยง่าย (ร้อยละ 15.69)  สบัสน มนังง (ร้อยละ 14.71) ซึ่งผู้ใช้ฮอร์โมนเพศส่วนใหญ่เลอืกที่จะไม่แก้ไข

อาการดงักล่าว และยงัคงใชฮ้อรโ์มนเพศต่อไป (รอ้ยละ 56.10) นอกจากน้ีแหล่งขอ้มูลทีส่าํคญัทีท่ําใหส้าวประเภทสอง

ตดัสนิใจเลอืกใชฮ้อรโ์มนเพศ คอื เพื่อน (รอ้ยละ 39.00) รา้นยา (รอ้ยละ 17.00) และอนิเตอรเ์น็ต (รอ้ยละ 12.00)  
 

ตารางท่ี 1 ลกัษณะผูเ้ขา้ร่วมการศกึษา (n=100) 

ลกัษณะผูเ้ข้ารว่มการศึกษา จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

1. อายุ  

 1) 18 ปี 

 2) 19 ปี  

 3) 20 ปี  

 4) มากกว่า 20 ปี  

 

26 

31 

22 

21 

 

26.00 

31.00 

22.00 

21.00 

2. คณะทีศ่กึษา 

 1) คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาต ิ

 2) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 3) คณะนิตศิาสตร ์ 

 4) คณะแพทยศาสตร ์

 5) คณะเภสชัศาสตร ์ 

 6) คณะวทิยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร ์ 

 7) คณะวทิยาศาสตร ์ 

 8) คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

 9) คณะศลิปศาสตร ์

 10) คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละศลิปกรรมศาสตร ์

 11) คณะสหเวชศาสตร ์

 

1 

4 

3 

21 

13 

17 

5 

4 

24 

3 

5 

 

1.00 

4.00 

3.00 

21.00 

13.00 

17.00 

5.00 

4.00 

24.00 

3.00 

3.00 
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ลกัษณะผูเ้ข้ารว่มการศึกษา จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

3. ระดบัการศกึษา  

 1) ชัน้ปีที ่1 

 2) ชัน้ปีที ่2 

 3) ชัน้ปีที ่3 

 4) ชัน้ปีที ่4 

 5) ชัน้ปีที ่5 

 6) ชัน้ปีที ่6 

63 

15 

9 

6 

5 

2 

63.00 

15.00 

9.00 

6.00 

5.00 

2.00 

4. โรคประจาํตวั  

 1) ไม่มโีรคประจาํตวั 

 2) มโีรคประจาํตวั 

- โรคภูมแิพ ้

- โรคหดื 

- โรคไวรสัตบัอกัเสบ บ ี

- ภาวะพร่องเอนไซม ์G-6-PD 

- อื่นๆ  

 

79 

21 

14 

4 

2 

1 

2 

 

79.00 

21.00 

14.00 

4.00 

2.00 

1.00 

2.00 
 

ตารางท่ี 2 ประวตักิารใชฮ้อรโ์มนเพศ ผลทีค่าดหวงั อาการไม่พงึประสงค ์การแกไ้ขอาการไม่พงึประสงค ์และ 

แหล่งขอ้มลูในการใชฮ้อรโ์มนเพศ  

พฤติกรรมการใช้ฮอรโ์มนเพศ จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

1. ประวตักิารใชฮ้อรโ์มนเพศ 

1) ไม่เคยใช ้ 

2) เคยใชแ้ต่ปจัจุบนัไม่ใชแ้ลว้ 

3) ปจัจบุนัยงัใชอ้ยู่อย่างต่อเน่ือง   

 

49 

14 

37 

 

49.00 

14.00 

37.00 

2. ผลทีค่าดหวงัก่อนการใชฮ้อรโ์มนเพศ 

1) ยบัยัง้การร่วงของเสน้ผม 

2) รกัษาสวิ 

3) เสรมิขนาดเตา้นม 

4) ทาํใหส้ดัสว่นมลีกัษณะเหมอืนเพศหญงิ  

5) ช่วยใหผ้วิพรรณดขีึน้ 

6) ลดความมนัของเสน้ผม 

7) ลดความมนับนใบหน้า 

8) ลดปรมิาณขนตามร่างกาย 

9) ลดการแขง็ตวัของอวยัวะเพศชาย 

 

3 

38 

37 

27 

41 

1 

30 

34 

25 

 

1.27 

16.10 

15.68 

11.44 

17.37 

0.42 

12.71 

14.41 

10.59 
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พฤติกรรมการใช้ฮอรโ์มนเพศ จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

3. อาการไม่พงึประสงคจ์ากการใชฮ้อรโ์มนเพศ 

1) ปวดศรีษะ 

2) คลื่นไส ้อาเจยีน 

3) เหน่ือยง่าย 

4) เจบ็คดัเตา้นม 

5) น้ําหนกัตวัเพิม่ 

6) ปวดเมื่อยกลา้มเน้ือ 

7) สบัสน มนึงง 

8) อื่นๆ 

 

9 

12 

16 

20 

15 

14 

15 

4 

 

8.82 

11.76 

15.69 

19.61 

14.71 

13.73 

14.71 

0.98 

4. การแกป้ญัหาเมื่อเกดิอาการไม่พงึประสงค ์

1) ไม่แกป้ญัหาใดๆ และยงั ใชฮ้อรโ์มนเพศต่อไป 

2) หยุดใชฮ้อรโ์มนเพศ 

3) เปลีย่นไปใชฮ้อรโ์มนเพศยีห่อ้อืน่ 

4) ไปพบแพทย ์

5) อื่นๆ 

- เวน้ระยะห่างในการรบัประทาน 

- รบัประทานก่อนนอน 

- ไม่ระบ ุ

 

23 

8 

3 

0 

 

3 

3 

1 

 

56.10 

19.51 

7.32 

0.00 

 

7.32 

7.32 

2.44 
 

เมื่อพิจารณาสาวประเภทสองจํานวน 14 คน ที่ปจัจุบันเลิกใช้ฮอร์โมนเพศแล้ว พบว่าสาเหตุที่หยุดใช ้

เน่ืองจาก พงึพอใจต่อลกัษณะทีต่นเป็นอยู่ (รอ้ยละ 26.09) ตระหนกัถงึผลเสยีทีจ่ะไดร้บัจากการใชฮ้อรโ์มนเพศ (รอ้ยละ 

21.74) เกดิอาการไม่พงึประสงค์ (ร้อยละ 17.39) และร่างกายไม่มเีปลี่ยนแปลงตามความคาดหวงั (ร้อยละ 17.39)  

(ตารางที ่3)  
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ตารางท่ี 2 ประวตักิารใชฮ้อรโ์มนเพศ ผลทีค่าดหวงั อาการไม่พงึประสงค ์การแกไ้ขอาการไม่พงึประสงค ์และ 

แหล่งขอ้มลูในการใชฮ้อรโ์มนเพศ (ต่อ)  

พฤติกรรมการใช้ฮอรโ์มนเพศ จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

5. แหล่งขอ้มลูทีท่าํใหต้ดัสนิใจเลอืกใชฮ้อรโ์มนเพศ 

1) โรงพยาบาล 

2) คลนิิก 

3) รา้นขายยา 

4) เพื่อน 

5) ญาต ิ  

6) นิตยสาร/วารสาร 

7) อนิเตอรเ์น็ต  

8) ป้ายโฆษณา 

9) แผ่นพบั 

10) โทรทศัน์ 

11) วทิย ุ  

12) อื่นๆ 

 

          5 

10 

17 

39 

4 

6 

12 

1 

4 

1 

0 

1 

 

5.00 

10.00 

17.00 

39.00 

4.00 

6.00 

12.00 

1.00 

4.00 

1.00 

0.00 

1.00 
 

ตารางท่ี 3 สาเหตุการหยุดใชฮ้อรโ์มนเพศในผูท้ีเ่คยใชฮ้อรโ์มนเพศ  

สาเหตท่ีุทาํให้หยุดใช้ฮอรโ์มนเพศ 
เคยใช้แต่ปัจจบุนัไมใ่ช้แลว้ (n=14) 

จาํนวน (ความถี)่ รอ้ยละ 

1. ผลการใชฮ้อรโ์มนเพศไม่เป็นไปตามความคาดหวงั 4 17.39 

2. เกดิอาการไม่พงึประสงค ์ 4 17.39 

3. ตระหนกัถงึผลเสยีจากฮอรโ์มนเพศ 5 21.74 

4. ขาดกาํลงัทรพัยใ์นการซือ้ 2 8.70 

5. พงึพอใจในลกัษณะทีต่นเป็นอยู่ 6 26.09 

6. อื่นๆ  2 8.70 

 

จากการสาํรวจรูปแบบของฮอร์โมนเพศทีนิ่ยมใชท้ัง้ในกลุ่มทีเ่คยใชแ้ละกลุ่มทีย่งัใชอ้ยู่ มคีวามสอดคลอ้งกนั 

คอื ฮอรโ์มนเพศรปูแบบรบัประทาน มเีพยีงสว่นน้อยทีใ่ชฮ้อรโ์มนรูปแบบฉีด นอกจากน้ีไม่พบการใชรู้ปแบบอื่นๆ เช่น 

แผ่นแปะผวิหนงั แบบเจล เป็นตน้  ยีห่อ้ของฮอรโ์มนเพศทีส่าวประเภทสองนิยมใชไ้ดแ้ก่ Androcur®, Diane-35® และ 

Preme® (ตารางที ่4)  

นอกจากน้ีขอ้มลูระยะเวลาทีใ่ชฮ้อรโ์มนเพศในกลุ่มทีย่งัใชอ้ยู่นัน้ใชฮ้อรโ์มนเพศมานานเฉลีย่ 39.70 ± 25.02 

เดือน สําหรับส่วนประกอบของฮอร์โมนเพศในกลุ่มที่ยังมีการใช้อยู่ในปจัจุบนั ร้อยละ 75.67 มีปริมาณฮอร์โมน     

เอสโตรเจนของทัง้หมด โดยมกีารใช ้esthynyl estradiol มากกว่า 0.035 มลิลกิรมั แสดงใหเ้หน็ว่า มกีารใชฮ้อรโ์มน

เพศชนิดรบัประทานโดยเฉลี่ยมากกว่า 1 เมด็ต่อวนั เมื่อเทยีบกบัยาเมด็ฮอร์โมนเพศที่มขีายในท้องตลาดที่มกัพบ 

esthynyl estradiol ไม่เกนิ 0.035 มลิลกิรมั สาํหรบัฮอรโ์มนโปรเจสเตอโรนทีนิ่ยมใช ้ไดแ้ก่ cypoterone acetate (รอ้ย

ละ 90.20) รองลงมาคอื desogestrel, hydroxyprogesterone, norethinedrone ตามลาํดบั 
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 ตารางท่ี 4  ฮอรโ์มนเพศทีม่กีารใชใ้นสาวประเภทสอง (n=51) 

ช่ือการค้า ส่วนประกอบ จาํนวน (ความถี)่ รอ้ยละ 

Androcur® cypoterone acetate 50 mg 15 24.59 

Diane-35® esthynyl estradiol 0.035 mg และ  

cypoterone acetate 2 mg 
14 22.95 

Margaret® esthynyl estradiol 0.05 mg และ  

ethynodipldiacetate 1 mg 
4 6.55 

Melodia® esthynyl estradiol 0.03 mg และ  

drospirenone 3 mg 
2 3.27 

Mercilon® esthynyl estradiol 0.02 mg และ  

desogestrel 0.15 mg 
1 1.63 

Oliezz® 1-7 เมด็แรก: esthynyl estradiol 

0.02 mg และ desogestrel 0.025 

mg, 8-15 เมด็หลงั :esthynyl 

estradiol 0.03 mg และ 

desogestrel 0.125 mg 

1 1.63 

Preme® esthynyl estradiol 0.035 mg และ  

cypoterone acetate 2 mg 
13 21.31 

Proluton® Hydroxyprogesterone 250 mg/ml 

(ยาฉีด) 
5 8.19 

Sucee® esthynyl estradiol 0.035 mg และ  

cypoterone acetate 2 mg 
3 4.91 

Yasmin® esthynyl estradiol 0.03 mg และ  

drospirenone 3 mg 
3 4.91 

mg = milligram (มลิลกิรมั)   
 

ทศันคติต่อการใช้ฮอรโ์มนเพศ 

 จากขอ้มลูทีแ่สดงในตารางที ่5 พบว่า ทศันคตขิองสาวประเภทสองต่อการใชฮ้อรโ์มนเพศของผูท้ีม่ปีระวตักิาร

ใช ้พบว่ามทีศันคตใินระดบัมาก เน่ืองจากมแีรงกระตุ้นหรอืมแีรงจูงใจทีอ่ยากจะเป็นผูห้ญงิ โดยเชื่อว่าการใชฮ้อรโ์มน

เพศรปูแบบฉีดจะใหผ้ลเรว็กวา่รปูแบบรบัประทาน แต่มวีธิกีารใชท้ีย่งุยากกว่า นอกจากน้ีพบว่าทศัคตพิบว่าในกลุ่มทีย่งั

ใชอ้ยู่อย่างต่อเน่ืองในปจัจุบนัมทีศันคตทิีด่กีว่ากลุ่มทีห่ยุดใชแ้ลว้ (ตารางที ่6)  



 

217 

ตารางท่ี 5 ทศันคตต่ิอการใชฮ้อรโ์มนเพศขอผูท้ีม่ปีระวตักิารใชฮ้อรโ์มนเพศ 

ทศันคติต่อการใช้ฮอรโ์มนเพศ 
ผลคะแนนเฉล่ีย  

ระดบัทศันคติ 
 S.D. 

1. ราคามผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ฮอรโ์มนเพศ  3.65 0.88 มาก 

2. มคีวามเชื่อว่าหากรบัประทานยาคุมกาํเนิดในปรมิาณ

มากจะทาํใหเ้หน็ผลเรว็ขึน้ 

3.49 1.00 มาก 

3. การใชฮ้อรโ์มนเพศในรปูแบบรบัประทานเป็นวธิทีีง่่ายต่อ

การเปลีย่นแปลงใหร่้างกายมลีกัษณะเหมอืนเพศหญงิ 

3.69 0.81 มาก 

4. ฮอรโ์มนเพศแบบฉีดใหผ้ลเรว็กว่าแบบรบัประทาน 4.25 0.74 มาก 

5. ท่านตระหนกัถงึผลเสยีทีจ่ะเกดิตามมาจากการใช้

ฮอรโ์มนเพศ 

3.65 0.86 มาก 

6. สาวประเภทสองมกีารใชฮ้อรโ์มนเพศเน่ืองจาก 

มแีรงกระตุน้ มแีรงจงูใจทีอ่ยากจะเป็นผูห้ญงิ 

4.29 1.06 มาก 

 

ตารางท่ี 6 ระดบัทศันคตต่ิอการใชฮ้อรโ์มนเพศ 

 

ความรูเ้ก่ียวกบัการใช้ฮอรโ์มนเพศ 

 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัฮอรโ์มนเพศ พบว่าในกลุ่มผูท้ีไ่ม่เคยใชม้คีวามรูเ้กีย่วกบัฮอรโ์มนเพศใน

ระดบัน้อย (9.71±2.34 คะแนน) กลุ่มผู้ทีเ่คยใชแ้ต่ปจัจุบนัไม่ใช้แลว้มคีวามรูเ้กีย่วกบัฮอรโ์มนเพศในระดบัปานกลาง 

(10.64±1.64 คะแนน) กลุ่มผู้ที่ป จัจุบันยัง ใช้อยู่อย่ าง ต่อเ น่ืองมีความรู้ เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศในระดับสูง 

(14.86±1.15คะแนน) ดงัแสดงในตารางที ่7 

 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความรูเ้กีย่วกบัฮอรโ์มนเพศในกลุ่มผูไ้ม่เคยใช ้ กลุ่มผูเ้คยใช ้และกลุ่มที่

ปจัจุบนัยงัใชอ้ยู่พบว่า ระดบัความรูข้องกลุ่มทีเ่คยใชม้คีวามรูไ้ม่ต่างจากกลุ่มไม่เคยใชเ้ลย (p=0.948) ขณะทีก่ลุ่มทีย่งั

ใชฮ้อรโ์มนเพศอยู่นัน้มคีวามรูส้งูกว่ากลุ่มทีไ่ม่เคยใชอ้ย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p = 0.046) แต่เมื่อพจิาณาเปรยีบเทยีบ

ระหว่างกลุ่มทีห่ยุดใชแ้ลว้กบักลุ่มทีย่งัใชรู้ร้ะดบัความรูไ้ม่แตกต่างกนัทางสถติ ิ(p = 0.362)  

ระดบัทศันคติต่อการใช้ฮอรโ์มนเพศ 

ประวติัการใช้ฮอรโ์มนเพศ 

เคยใช้แต่ปัจจบุนัไมใ่ช้แลว้ ปัจจบุนัยงัใช้อยู่อย่างต่อเน่ือง 

จาํนวน (คน) รอ้ยละ จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

1. ระดบัมาก 8 57.14 28 75.67 

2. ระดบัปานกลาง 5 35.72 9 24.33 

3. ระดบัน้อย 1 7.14 0 0 
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ตารางท่ี 7 ประวตัิการใช้ฮอรโ์มน ผลรวมคะแนนเฉลี่ย ค่ากลาง ฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความรู้เกี่ยวกบั

ฮอรโ์มนเพศ ระดบัความรูเ้กีย่วกบัฮอรโ์มนเพศ 

 กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการศกึษา 

 ไม่เคยใช ้ เคยใชแ้ต่ปจัจุบนัไม่ใชแ้ลว้ ปจัจบุนัยงัใชอ้ยู่อย่างต่อเน่ือง 

คะแนนเฉลีย่ (±SD) 9.71 ± 2.34 10.64 ± 1.64 14.86 ± 1.15 

ระดบัความรู*้ น้อย ปานกลาง มาก 

p – value  0.948π 0.046** 

0.362*** 

หมายเหต:ุ *ระดบัคะแนน 0 - 10.33  หมายถงึ  มคีวามรูเ้กีย่วกบัฮอรโ์มนเพศน้อย 

10.34 –12.67 หมายถงึ  มคีวามรูเ้กีย่วกบัฮอรโ์มนเพศปานกลาง 

12.68 ขึน้ไป หมายถงึ  มคีวามรูเ้กีย่วกบัฮอรโ์มนเพศมาก 
*เทยีบกบักลุ่มทีไ่ม่เคยใชฮ้อรโ์มนเพศ,  ***เทยีบกบักลุ่มทีเ่คยใชแ้ต่ปจัจุบนัไมใ่ชแ้ลว้ 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

จากขอ้คน้พบทีไ่ดจ้าการศกึษาวจิยั ผูศ้กึษาไดนํ้าประเดน็ทีค่วรนํามาอภปิรายผลดงัน้ี 

1. ลกัษณะผูเ้ขา้ร่วมงานวจิยั สามารถแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มทีไ่ม่เคยใชฮ้อรโ์มนเพศ 2) กลุ่มที่

เคยใชแ้ต่ปจัจุบนัไม่ใชแ้ลว้ และ 3) กลุ่มทีย่งัคงใชอ้ยู่ สอดคลอ้งกบัการศกึษาก่อนหน้าทีท่ําการศกึษาในนักเรยีนระดบั

มธัยมศกึษาและสาวประเภทสองในคณะโชวค์าบาเร่ตอ์ลัคาซาร ์และจากชมรมศนูยซ์สิเตอรพ์ทัยา [3,4]  

2. งานวจิยัน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึความคาดหวงัของการใชฮ้อรโ์มนเพศในสาวประเภทสองคอื การสรา้งผวิพรรณที่

สวยงาม  รกัษาสวิ และ เพิม่ขนาดของเต้านม ซึ่งพจิารณาตามการแสดงออกทางเพศวถิพีบว่า ทุกเพศยอมต้องการ

แสดงลกัษณะทางเพศทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของตนทัง้มติทิางการนําเสนอร่างกายและพฤตกิรรมกรยิา[1] เช่นเดยีวกลบักลุ่ม

สาวประเภทสองในการศึกษาอื่นๆที่มกัมีวตัถุประสงค์ในการใช้ฮอร์โมนเพศเพื่อหวงัผลทางการเปลี่ยนแปลงทาง

สรรีวทิยา [3,4] ซึง่การเปลีย่นแปลงดงักล่าวเกดิจากฤทธิท์างเภสชัวทิยาของฮอรโ์มนเพศ เช่นฤทธิใ์นการต้านฮอรโ์มน

เพศชายของ cypoteroneacetate[2,8,9]  

3. อาการขา้งเคยีงทีพ่บบ่อยไดแ้ก่ เจบ็คดัเตา้นม เหน่ือยง่าย และน้ําหนกัตวัเพิม่ขึน้ เป็นอาการไม่พงึประสงค์

ที่สอดคล้องกบัการศกึษาหลายการศึกษา[3,4] โดยอาการเหล่าน้ีจะพบได้บ่อยในสตรีที่รบัประทานยาคุมกําเนิด 

โดยทัว่ไปสาเหตุมกัเกดิจากการไดร้บัฮอรโ์มนเอสโตรเจนในขนาดทีส่งู[8] ซึง่หากพจิารณาลงไปในรายละเอยีดจะพบว่า

กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมงานวจิยัทีไ่ดร้บั esthynyl estradiol มากกว่า 0.035 มลิลกิรมัต่อวนั พบอาการเจบ็คดัเต้านม เหน่ือยง่าย 

และน้ําหนักตวัเพิม่ขึน้ไม่แตกต่างกนัระหว่างทัง้สองกลุ่ม (p = 0.40, 0.67, 0.18 ตามลําดบั) ขณะทีอ่าการไม่พงึ

ประสงคใ์นผูท้ีไ่ดร้บั esthynyl estradiol มากกว่า 0.035 มลิลกิรมัต่อวนั พบไดม้ากกว่ากลุ่มทีไ่ดร้บั esthynyl estradiol 

น้อยกว่า 0.035 มิลลิกรัมต่อวนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติคือ คลื่นไส้อาเจียน (p=0.015) และปวดเมื่อกล้ามเน้ือ 

(p=0.017) ถงึแมว้่าจะเกดิอาการไม่พงึประสงคข์ึน้ กลบัพบว่าผูใ้ชฮ้อรโ์มนเพศส่วนมากเลอืกทีจ่ะไม่แกไ้ขป้ญัหาใดๆ 

และยงัคงใช้ฮอร์โมนเพศอย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ีอาจมสีมัพนัธก์บัทศันคตทิี่สาวประเภทสองมแีรงจูงใจที่จะเป็นเพศหญิง 

สง่ผลใหเ้ลอืกใชฮ้อรโ์มนเพศต่อไป  

4. แหล่งข้อมูลที่สําคญัในการตัดสินใจใช้ฮอร์โมนเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพื่อน ร้านยา และ 

อนิเทอรเ์น็ต ซึง่การศกึษาก่อนหน้าน้ีแสดงผลการศกึษาทีส่ะทอ้นความสาํคญัของกลุ่มเพื่อน ว่าเป็นแหล่งขอ้มูลหลกัใน

การส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจใช้ฮอร์โมนเพศ เน่ืองจากเป็นกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตร่วมกนั มีวัฒนธรรมและแนวคิดที่
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คลา้ยคลงึกนั จงึเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจ ซึง่จะส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤตกิรรม เช่น พฤตกิรรมการ

ใชฮ้อรโ์มนเพศ รวมถงึรปูแบบฮอรโ์มนทีเ่ลอืกใช ้[3,4]  

 5. จากผลการศกึษาดา้นทศันคตต่ิอการใชฮ้อรโ์มนเพศพบว่า สาวประเภทสองมกีารใชฮ้อรโ์มนเพศเน่ืองจาก

มีแรงกระตุ้นมีแรงจูงใจที่อยากจะเป็นผู้หญิง ฮอร์โมนเพศหญิงแบบฉีดให้ผลเร็วกว่าแบบรบัประทาน และการใช้

ฮอรโ์มนเพศในรปูแบบรบัประทานเป็นวธิทีีง่่ายต่อการเปลีย่นแปลงใหร่้างกายมลีกัษณะเหมอืนเพศหญงิ จากการศกึษา

ในกลุ่มสาวประเภทสองในคณะโชวค์าบาเร่ตอ์ลัคาซารแ์ละจากชมรมศูนยซ์สิเตอรพ์ทัยามทีศันคตใินการใชฮ้อรโ์มนว่า

เป็นสิง่ทีง่่ายทีท่าํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใหม้ลีกัษณะเหมอืนเพศหญงิ [4] เมื่อพจิารณาร่วมกนัจะพบว่า ทัง้สองกลุ่มมี

แรงจงูใจทีอ่ยากจะมลีกัษณะเหมอืนเพศหญงิ จงึมทีศันคตต่ิอการใชฮ้อรโ์มน ว่าเป็นวธิทีีง่่ายทีจ่ะเปลีย่นแปลงลกัษณะ

ใหไ้ดต้ามตอ้งการ 

เมื่อเปรยีบเทยีบระดบัทศันคตต่ิอการใชฮ้อรโ์มนเพศหญงิจากกลุ่มตวัอย่างพบว่ากลุ่มทีป่จัจุบนัยงัใชฮ้อรโ์มน

เพศหญงิอยู่มรีะดบัทศันคตเิชงิบวกต่อการใชฮ้อรโ์มนเพศหญงิ ซึง่จากผลของระดบัทศันคตต่ิอการใชฮ้อรโ์มนเพศใน

ระดบัมากอาจเป็นอกีปจัจยัทีส่่งผลทําใหเ้กดิพฤตกิรรมการใชฮ้อรโ์มนอย่างต่อเน่ืองในกลุ่มทีป่จัจุบนัยงัใชอ้ยู่เช่น เชื่อ

ว่าฮอร์โมนจะทําใหเ้กดิลกัษณะเหมอืนเพศหญงิ และเมื่อไดใ้ชฮ้อร์โมนสามารถใหผ้ลไดจ้รงิ จงึทําใหม้ทีศันคตทิีด่ต่ีอ

การใชฮ้อรโ์มน และสง่ผลใหม้กีารใชฮ้อรโ์มนอย่างต่อเน่ือง 

 6. ความแตกต่างระหว่างความรูข้องกลุ่มตวัอย่างทีแ่บ่งตามประวตักิารใชฮ้อรโ์มน ในกลุ่มทีไ่ม่เคยใชฮ้อรโ์มน 

กลุ่มทีเ่คยใชแ้ต่ปจัจุบนัหยุดใชแ้ลว้ และกลุ่มทีป่จัจุบนัยงัใชอ้ยู่พบว่าในกลุ่มผูท้ีไ่ม่เคยใชม้คีวามรูเ้กีย่วกบัฮอรโ์มนเพศ

หญงิในระดบัน้อย กลุ่มผูท้ีเ่คยใชแ้ต่ปจัจุบนัไม่ใชแ้ลว้มคีวามรูเ้กีย่วกบัฮอรโ์มนเพศหญงิในระดบัปานกลาง และกลุ่มผูท้ี่

ปจัจุบนัยงัใชอ้ยู่มคีวามรูเ้กีย่วกบัฮอรโ์มนเพศหญงิในระดบัสงู เมื่อเปรยีบเทยีบความรูร้ะหว่างกลุ่ม พบว่าระดบัความรู้

ในกลุ่มผูท้ีไ่ม่เคยใชฮ้อรโ์มนเพศหญงิกบัผูท้ีป่จัจุบนัยงัใชอ้ยู่ มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ(P=0.46) ส่วน

กลุ่มตวัอย่างทีม่กีารใชฮ้อรโ์มน คอื กลุ่มทีเ่คยใชแ้ต่ปจัจุบนัหยุดใชแ้ลว้ และกลุ่มทีป่จัจุบนัยงัใชอ้ยู่ จะพบว่าจะมรีะดบั

ความรูม้ากกว่าในกลุ่มทีไ่ม่เคยใชฮ้อรโ์มน อาจเกดิจากผูท้ีม่กีารใชฮ้อรโ์มนมกีารศกึษาขอ้มูลเกีย่วกบัฮอรโ์มนมากกว่า

ผู้ที่ไม่เคยใช้ รวมทัง้ประสบการณ์ และระยะเวลาในการใช้ฮอร์โมน  ซึ่งปจัจยัเหล่าน้ีน่าจะส่งผลต่อความรู้เกี่ยวกบั

ฮอรโ์มนเพศหญงิ 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมกีารขยายกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาใหม้จีาํนวนมากขึน้ โดยมกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างใหม้คีวาม

หลากหลายในเรื่องของ อาย ุและอาชพีหรอือาจพจิาณาการทาํวจิยัเชงิคุณภาพทีอ่าจไดข้อ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัทศัคตแิละ

พฤตกิรรมดา้นอื่นๆ มากขึน้ 

2. ควรศกึษาถงึอาการไมพ่งึประสงคข์องการใชฮ้อรโ์มนเพศหญงิของสาวประเภทสองในระยะยาว 

โดยเฉพาะในกลุ่มทีย่งัไม่มกีารผ่าตดัแปลงเพศทีข่อ้มลูดา้นความปลอดภยัยงัมอีย่างจาํกดั เพื่อใชเ้ป็นแนวในการ

ป้องกนัและแกไ้ขอาการไมพ่งึประสงคท์ีอ่าจเกดิขึน้ และใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานสาํหรบัการพฒันาแนวทางการใชท้ี่

เหมาะสมต่อไป  
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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อสาํรวจความรูพ้ืน้ฐานและทศันคตเิกีย่วกบัการใชย้าเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉินของนิสติ

มหาวทิยาลยัพะเยา โดยใช้แบบสอบถามทําการเกบ็ขอ้มูลในเดอืนธนัวาคม 2555 และสุ่มตวัอย่างนิสติชัน้ปีที่ 1-4  

จํานวน 500 คน ใชว้ธิกีารสุ่มอย่างเป็นระบบ วเิคราะห์ผลโดยแบ่งระดบัความรูอ้อกเป็น  5 ระดบั คอื ไม่มคีวามรู ้มี

ความรูน้้อย มคีวามรูป้านกลาง มคีวามรูด้ ีและมคีวามรูด้มีาก ค่าความเทีย่งของเครื่องมอืวจิยัเท่ากบั 0.62  ผลการวจิยั

พบว่านิสติส่วนใหญ่รู้จกัยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉิน (ร้อยละ 94.50) โดยมีจํานวนนิสติหญิงและนิสติชายที่รู้จกัยาเม็ด

คุมกาํเนิดฉุกเฉินใกลเ้คยีงกนั (รอ้ยละ 94.34, 94.81 ตามลาํดบั) และสว่นใหญ่ไดร้บัขอ้มลูจากทางอนิเทอรเ์น็ต (รอ้ยละ 

13.78)  เมื่อทําการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า ความรู้ของนิสติส่วนใหญ่อยู่ในระดบัไม่มคีวามรู้ (รอ้ยละ 49.21) และเมื่อ

วเิคราะห์กลุ่มย่อย พบว่า นิสติมคีวามรู้ด้านขอ้บ่งใช้มากที่สุด (ร้อยละ 73.68) และมคีวามรู้ด้านความปลอดภยัและ

ผลขา้งเคยีงน้อยที่สุด (รอ้ยละ 35.98)  สาํหรบัด้านทศันคติ พบว่า ส่วนใหญ่เหน็ดว้ยว่ายาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินเป็น

วธิแีก้ไขที่ดทีี่สุดในการป้องกนัการตัง้ครรภ์ที่ไม่พงึประสงค์ (ร้อยละ 88.10)  หาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยา (ร้อยละ 

84.13) และไม่เหน็ดว้ยว่ายาเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉินป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์เช่น โรคเอดส ์โรคหนองในได ้เป็น

ตน้ (รอ้ยละ 83.86) การวจิยัน้ีแสดงใหเ้หน็ว่านิสติมหาวทิยาลยัพะเยายงัมคีวามเขา้ใจบางส่วนทีไ่ม่ถูกต้อง โดยเฉพาะ

ดา้นความปลอดภยัและผลขา้งเคยีงของยา ดงันัน้เภสชักรตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการใหข้อ้มลูการใชย้าทีถู่กต้องกบัผูม้า

รบับรกิาร รวมทัง้สรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัการคุมกาํเนิดเพื่อลดปญัหาพฤตกิรรมทางเพศทีเ่กดิในสงัคม 
 

คาํสาํคญั: ความรู ้ ทศันคต ิ ยาเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉิน 
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Abstract  

 This study aimed to explore knowledge of and attitude towards emergency contraceptive pills in the 

systematic sampling of 500 undergraduate students at the University of Phayao. The study was conducted in 

December 2012 by using validated questionnaire with reliability of 0.62. The result had shown that the 

majority of respondents were familiar with emergency contraceptive pills (94.50%) with similar percentage of 

both male and female (94.81% and 94.34% respectively), and 13.78% of them used the internet as the 

source of information about emergency contraceptive pills. Nevertheless, when the knowledge of using 

emergency contraceptive pills was analyzed and classified into 5 groups including insufficient, few, moderate, 

good, and excellent knowledge, the result had shown that approximately the half of respondents had 

insufficient knowledge. Furthermore, the result from subgroup analysis had demonstrated that 73.68% of 

respondents knew just the indication of emergency contraceptive pills, as opposed to merely 35.98% of 

respondents understood adverse effects of emergency contraceptive pills. Among all respondents, 88.10% 

considered using emergency contraceptive pills as the best way to prevent unintended pregnancy, while 

84.13% believed that emergency contraceptive pills can be accessed easily. And 83.86% of them believed 

that using emergency contraceptive pills cannot prevent sexually transmitted diseases such as AIDS, and 

gonorrhea. In conclusion, misconceptions concerning the use of emergency contraceptive pills require 

pharmacists to provide the patients more accurate and appropriate information. If this action is taken, the 

sexual behavior problems occurring in today’s society will become less severe. 
 

Key words: Knowledge, Attitude, Emergency contraceptive pill 

 

บทนํา 

 ในสงัคมปจัจุบันผู้หญิงส่วนใหญ่มีการตัง้ครรภ์ไม่พึงประสงค์มากขึ้น จากข้อมูลทางคลินิกของสมาคม

ผู้เชี่ยวชาญด้านอนามยัการเจรญิพนัธุ์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นการสํารวจหญิง

ตัง้ครรภ์จํานวน 6.3ลา้นคน พบว่า ปญัหาการตัง้ครรภ์ไม่พงึประสงคม์แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้เรื่อยๆ โดยรอ้ยละ 49 เป็น

การตัง้ครรภ์แบบไม่ไดต้ัง้ใจ และรอ้ยละ 20 มคีวามต้องการทําใหต้นเองแท้งบุตร [8] ซึง่ในประเทศไทยพบรายงาน

เกีย่วกบัการมเีพศสมัพนัธข์องวยัรุ่นทีม่คีวามเชื่อเกีย่วกบัการมเีพศสมัพนัธท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปเช่นเดยีวกนั นอกจากน้ี 

อายุเฉลีย่ของการมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกยงัมแีนวโน้มลดลงไปเรื่อยๆ จากงานวจิยัเรื่องความเชื่อเกี่ยวกบัเพศสมัพนัธ ์

และรูปแบบพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่นและเยาวชนในสถานศกึษาจงัหวดัสงขลา พบว่า วยัรุ่นและเยาวชนร้อยละ 

66.20 มคีวามเชื่อว่าการมเีพศสมัพนัธเ์ป็นเรื่องธรรมดาทีจ่ะมเีพศสมัพนัธก์บัคนรกัได ้ อายุเฉลีย่ในการมเีพศสมัพนัธ์

ครัง้แรกคอื 15.9 ปี โดยเพศชายมอีายุเฉลีย่การมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกน้อยกว่าเพศหญงิ ในการมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก 

วยัรุ่นชายรอ้ยละ 29.9 และหญงิรอ้ยละ 35.2 เท่านัน้ทีใ่ชถุ้งยางอนามยัและปฏเิสธการมเีพศสมัพนัธ ์ดว้ยเหตุน้ีจงึสง่ผล

กระทบใหม้กีารตัง้ครรภไ์ม่พงึประสงคม์ากขึน้ [1]  นอกจากน้ียงัพบว่าวยัรุ่นบางสว่นมเีพศสมัพนัธโ์ดยไม่ไดป้้องกนั จงึ

ทาํใหม้กีารใชย้าเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉินอย่างแพร่หลายมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในหมู่นกัเรยีน นกัศกึษา ซึง่จากขอ้มูล

ทางสถติใินปี 2554 ของสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ พบว่า รอ้ยละ 47.73 ของผูท้ีม่าซือ้ยาเมด็

คุมกาํเนิดฉุกเฉินในรา้นยามชี่วงอายุเพยีง 16-20 ปี ซึง่ยอดจาํหน่ายยาเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉินทีเ่พิม่ขึน้ อาจเน่ืองจากหา

ซือ้ได้ง่ายตามร้านขายยาทัว่ไป มวีธิกีารรบัประทานทีไ่ม่ยุ่งยาก สามารถรบัประทานได้ทนัทหีลงัมเีพศสมัพนัธ์ และ

ราคาไม่แพง ประกอบกบัความรูแ้ละทศันคตทิี่ไม่ถูกต้องเกีย่วกบัยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉิน [2] ซึง่จากบทความ ยาคุม

ฉุกเฉิน “เรื่องจริงที่ผู้หญิงต้องรู้” ของ ภญ. พิชญา ดิลกพัฒนมงคล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ์
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มหาวทิยาลยัมหดิล ไดร้ะบุความเขา้ใจทีไ่ม่ถูกต้องเกีย่วกบัยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินหลายประการ ดงัน้ี การใชย้าเมด็

คุมกําเนิดฉุกเฉินเพื่อคุมกําเนิดในระยะยาวได้ ใช้เป็นยาทําแท้งได้ ป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ได้ สามารถ

ป้องกนัการตัง้ครรภไ์ด ้100% และสามารถใชแ้ทนยาเมด็คุมกําเนิดชนิดแผงธรรมดา ซึง่วตัถุประสงคท์ีแ่ทจ้รงิของการ

นํายาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินมาใช้นัน้ คอื การใชเ้พื่อคุมกําเนิดในหญงิทีเ่สีย่งต่อการตัง้ครรภ์ทีไ่ม่พงึประสงคใ์นกรณีที่

เกดิความผดิพลาดในการคุมกําเนิดด้วยวธิอีื่น (เช่น ถุงยางอนามยัฉีกขาดหรอืรัว่, การลมืกนิยาคุมกําเนิด เป็นต้น) 

หรอืใชใ้นกรณีทีผู่ห้ญงิถูกล่วงละเมดิทางเพศ เป็นต้น [3] โดยปญัหาดงัทีไ่ดก้ล่าวไปขา้งต้นน้ี คนในสงัคมไทยยงัไม่

ตระหนักถึงความสําคญัของปญัหาและปญัหาไม่ได้รบัการแก้ไขอย่างจรงิจงั เน่ืองจากการแก้ปญัหาดงักล่าวจะต้อง

อาศยัความร่วมมอืจากหลายฝา่ยเพื่อสรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัพฤตกิรรมทางเพศ ผูว้จิยัจงึสนใจทําการศกึษา

วจิยัเกี่ยวกบัความรู้พื้นฐานและทศันคติเกี่ยวกบัการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินของนิสตินักศึกษาในสถานศกึษาที่

สามารถเกบ็ขอ้มลูไดส้ะดวกและมคีวามเสีย่งต่อการเกดิปญัหาการตัง้ครรภไ์ม่พงึประสงค ์โดยเลอืกมหาวทิยาลยัพะเยา

เป็นพื้นทีใ่นการศกึษานําร่อง และเพื่อเป็นแนวทางในการให้ความรู้ทีถู่กต้องเกีย่วกบัการใช้ยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉิน 

รวมถงึนําผลการศกึษาทีไ่ดม้าจดัเกบ็เป็นขอ้มลูพืน้ฐานเพื่อนําไปสูแ่นวทางการป้องกนัและแกป้ญัหาเรื่องเพศในอนาคต 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

การศกึษาวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความรูพ้ืน้ฐานและทศันคตเิกีย่วกบัยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินของ

นิสติมหาวทิยาลยัพะเยา ประชากรกลุ่มตวัอย่างคอื นิสติมหาวทิยาลยัพะเยาปีการศกึษา 2555 ทีก่ําลงัศกึษาอยู่ใน

มหาวทิยาลยัพะเยาชัน้ปีที ่1-4  อายุตัง้แต่ 18-23 ปี ทัง้เพศหญงิและชาย โดยผูว้จิยัทําการสุ่มเลอืกตวัอย่างอย่างเป็น

ระบบ (Systematic sampling) จาํนวน 500 คน ซึง่มสีดัสว่นตวัอย่างทีเ่ป็นตวัแทนของแต่ละคณะในสดัส่วนทีเ่ท่าๆ กนั 

ทัง้หมด 14 คณะ และใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในงานวจิยั รายละเอยีดดงัน้ี 

แบบสอบถามวัดความรู้พื้นฐานและทัศนคติของผู้เข้าร่วมวิจัยเกี่ยวกับการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน 

ประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก่ 

ตอนที ่1 คาํชีแ้จงในการตอบแบบสอบถาม 

ตอนที ่2 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จํานวน 4 ขอ้ เป็นรายละเอยีดเกีย่วกบั เพศ อายุ คณะทีก่ําลงั

ศกึษา และชัน้ปี  

ตอนที ่3 การสาํรวจเกีย่วกบัการใชย้าเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉิน 

3.1 การรบัรูข้อ้มูลเกีย่วกบัยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉิน สอบถามการรบัรูแ้ละการเขา้ถงึขอ้มูลเกีย่วกบัการใชย้า

เมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉินทีเ่คยไดร้บั  

3.2 คําถามดา้นความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัการใช้ยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉิน โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้บ่งใช้, 

วธิกีารใช,้ ประสทิธภิาพ, ความปลอดภยัและผลขา้งเคยีงจากยาเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉิน      

3.3 คําถามด้านทศันคติเกี่ยวกบัการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน โดยแบ่งเป็นหวัข้อ ได้แก่ ข้อบ่งใช้, 

พฤตกิรรมการใช,้ ประสทิธภิาพ, ความปลอดภยัและผลขา้งเคยีงจากยาเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉิน  

ซึ่งเน้ือหาในแบบสอบถาม คณะผู้วิจ ัยพัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมและผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

เครื่องมอืทุกชุดไดผ่้านการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Validity) โดยผูท้รงคุณวุฒจิํานวน 3 ท่าน และตรวจสอบ

ความเทีย่ง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชว้ธิขีองคูเดอร ์– รชิารด์สนั (Kuder- Richardson) สตูร KR-20 ได้

เท่ากับ 0.62 และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยหาค่าความยากง่าย (Difficulty) และค่าอํานาจจําแนก 

(Discrimination Power)  

การเกบ็ขอ้มูล โครงการวจิยัได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมงานวจิยั มหาวทิยาลยัพะเยา 

คณะผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลทีไ่ดโ้ดยประสานงานกบับุคคลกลางเพื่อเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยดําเนินการตาม

ขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 1.) ชีแ้จง้วตัถุประสงคง์านวจิยัและขัน้ตอนการทําแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอย่าง 2.) แจง้ใหท้ราบถงึ
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การพทิกัษ์สทิธิ ์และสอบถามความสมคัรใจในการใหข้อ้มูล 3.) แจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอย่าง และใหบุ้คคลกลาง

เกบ็รวบรวมแบบสอบถามสง่คนืแก่ผูท้าํวจิยั 4.) รวบรวมผลจากแบบสอบถามและนําผลทีไ่ดม้าวเิคราะห ์

การวเิคราะหข์อ้มลู ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสาํรวจจดัเป็นขอ้มลูแบบปฐมภูม ิเน่ืองจากเป็นขอ้มูลทีร่วบรวมขึน้ใหม่

จากแหล่งข้อมูล เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐานความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เปรยีบเทยีบหาความแตกต่างระหว่างระดบัความรูพ้ืน้ฐาน ทศันคต ิกบัเพศ อายุ และคณะทีก่ําลงัศกึษาอยู่ 

ตามลาํดบั 
 

ผลการศึกษา 
 

การศกึษาวจิยัครัง้น้ีเกบ็รวบรวมขอ้มูลระหว่างเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2555 เป็นระยะเวลา 1 เดอืน จํานวน

แบบสอบถามที่แจกให้กบักลุ่มตวัอย่างมจีํานวน 500 ฉบบั ได้รบักลบัคนืมา 413 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 82.6 คดั

แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 13 ฉบบั คอืแบบสอบถามที่ตอบคําถามไม่ครบทุกขอ้ ทําสญัลกัษณ์อื่นนอกจาก

เครื่องหมายที่กําหนด และกลุ่มตัวอย่างระบุคําตอบมากกว่า 1 คําตอบ (ยกเว้นขอ้ที่ระบุว่า “ตอบได้มากกว่า 1 

คาํตอบ”) คงเหลอืแบบสอบถามทีนํ่ามาวเิคราะหข์อ้มลู จาํนวน 400 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 80 ของจาํนวนแบบสอบถามที่

แจกทัง้หมด  

ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง จํานวนนิสติกลุ่มตวัอย่างตัง้แต่ชัน้ปีที ่1-4 ประจําปีการศกึษา 2555 มจีํานวน

ทัง้สิน้ 15,051 คน จาก 14 คณะ ทาํการสุม่เลอืกกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นตวัแทนแต่ละคณะมาในสดัสว่นทีเ่ท่ากนัรวมทัง้หมด 

500 คน ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนื 413 ฉบบั พบว่า จาํนวนตวัแทนของนิสติกลุ่มตวัอย่างแต่ละคณะอยู่ในช่วงจาํนวน

นิสติตัวอย่างที่ยอมรบัได้ ยกเว้นคณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์ที่ไม่อยู่ในช่วงจํานวนนิสติตัวอย่างที่

ยอมรบัได ้จงึถอืว่ายงัเป็นกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่ดเีพยีงพอ ดงัตารางที ่1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงลกัษณะประชากร 

ลกัษณะของกลุม่ตวัอย่าง จาํนวน รอ้ยละ 

เพศ   

ชาย 135 33.75 

หญงิ 265 66.25 

รวม 400 100.00 

อาย ุ   

≤ 18 ปี 41 10.25 

19 ปี 160 40.00 

20 ปี 94 23.50 

21 ปี 79 19.75 

22 ปี 23 5.75 

≥ 23 ปี 3 0.75 

รวม 400 100.00 

x̄ = 18.71    SD = 1.45   MAX = 23    MIN = 18 

คณะท่ีศึกษา   

คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาต ิ 24 6.00 
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ลกัษณะของกลุม่ตวัอย่าง จาํนวน รอ้ยละ 

คณะนิตศิาสตร ์ 37 9.25 

คณะวทิยาลยัพลงังานและสิง่แวดลอ้ม 10 2.50 

คณะวทิยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร ์ 28 7.00 

คณะวทิยาศาสตร ์ 51 12.75 

คณะสหเวชศาสตร ์ 15 3.75 

คณะแพทยศาสตร ์ 74 18.50 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 44 11.00 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 9 2.25 

คณะเภสชัศาสตร ์ 6 1.50 

คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 16 4.00 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 18 4.50 

คณะศลิปะศาสตร ์ 62 15.50 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละศลิปกรรมศาสตร ์ 6 1.50 

รวม 400 100.00 

ระดบัชัน้ปีการศึกษา   

ชัน้ปีที ่1 180 45.00 

ชัน้ปีที ่2 103 25.75 

ชัน้ปีที ่3 76 19.00 

ชัน้ปีที ่4 41 10.25 

รวม 400 100.00 

 

แบบสอบถามทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้น้ีเป็นนิสติมหาวทิยาลยัพะเยา จํานวน 400 คน เพศชาย

จํานวน 135 คน (รอ้ยละ 33.75) เพศหญงิจํานวน 265 คน (รอ้ยละ 66.25) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อายุ 19 ปี (รอ้ยละ 

40)  รองลงมา อายุ 20 ปี (รอ้ยละ 23.25) และอายุ 21 (รอ้ยละ 19.75) โดยมอีายุเฉลีย่ 18.71 ปี (S.D.= 1.45) อายุ

สงูสดุ 23 ปี ตํ่าสดุ 18 ปี  

 ด้านการรบัรู้เกี่ยวกบัยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จกัยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉิน (ร้อยละ 

94.50) โดยกลุ่มตวัอย่างเพศชายรูจ้กัยาเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉินใกลเ้คยีงกบัเพศหญงิ (รอ้ยละ 94.81, 94.34 ตามลําดบั)  

กลุ่มตวัอย่างชัน้ปีที ่3 รูจ้กัยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินมากทีสุ่ด (รอ้ยละ 97.37) รองลงมาคอื ชัน้ปีที ่2 (รอ้ยละ 97.02), 

ชัน้ปีที่ 4 (ร้อยละ 92.68) และชัน้ปีที่ 1 (ร้อยละ 92.22) ตามลําดบั ช่วงอายุมากกว่าหรอืเท่ากบั 23 ปี รู้จกัยาเมด็

คุมกําเนิดฉุกเฉินมากทีสุ่ด (รอ้ยละ 100) รองลงมา คอื ช่วงอายุ 21 ปี (รอ้ยละ 98.73), 20 ปี (รอ้ยละ 96.74), 19 ปี 

(รอ้ยละ 95.00) และ 22 ปี (รอ้ยละ 86.96) ตามลาํดบั 

กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินจากอนิเทอรเ์น็ตมากทีสุ่ด โดยคดิเป็นรอ้ย

ละ 13.78 ของแหล่งขอ้มลูทัง้หมด โดยทัง้กลุ่มตวัอย่างเพศชายและเพศหญงิไดร้บัขอ้มูลจากอนิเทอรเ์น็ตใกลเ้คยีงกนั 

(รอ้ยละ 13.72, 13.81 ตามลาํดบั)  

แบ่งตามชัน้ปี พบว่า กลุ่มตวัอย่างชัน้ปีที ่1 ไดร้บัขอ้มูลเกีย่วกบัยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินจากการอบรมมาก

ทีสุ่ด (รอ้ยละ 13.51) กลุ่มตวัอย่างชัน้ปีที ่2 ไดร้บัขอ้มูลเกีย่วกบัยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินจากเพื่อนมากทีสุ่ด (รอ้ยละ 

14.29)  กลุ่มตวัอย่างชัน้ปีที ่3 และ 4 ไดร้บัขอ้มูลเกีย่วกบัยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินจากอนิเทอรเ์น็ตมากทีสุ่ด (รอ้ยละ 
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17.02, 19.75ตามลาํดบั) แบ่งตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างช่วงอายุน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 19 ปี ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบั

ยาเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉินจากการอบรมมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 13.51) กลุ่มตวัอย่างช่วงอายุ 20 ปี ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัยาเมด็

คุมกําเนิดฉุกเฉินจากหนังสอืและเอกสารวชิาการมากทีสุ่ด (รอ้ยละ 13.38) กลุ่มตวัอย่างช่วงอายุ 21 ปี ได้รบัขอ้มูล

เกีย่วกบัยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินจากอนิเทอรเ์น็ตมากที่สุด (รอ้ยละ 17.41) กลุ่มตวัอย่างช่วงอายุ 22 ปี ได้รบัขอ้มูล

เกี่ยวกบัยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินจากอนิเทอร์เน็ตมากที่สุด (ร้อยละ 20.27) และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุมากกว่าหรือ

เท่ากบั 23 ปี ได้รบัขอ้มูลเกี่ยวกบัยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินจากบุคลากรทางการแพทย์และเพื่อนมากที่สุด (ร้อยละ 

18.18) ดงัตารางที ่2 

ดา้นความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัยาเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉิน โดยแบ่งการวเิคราะหเ์ป็น  2 กลุ่ม คอื 1.) ความรูพ้ืน้ฐาน

เกีย่วกบัยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินในแต่ละดา้น แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 1.1 ความรูเ้กีย่วกบัดา้นขอ้บ่งใช ้ 1.2 ดา้น

วธิกีารใช ้ 1.3 ดา้นประสทิธภิาพ 1.4 ดา้นความปลอดภยัและผลขา้งเคยีง  2.) ระดบัความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัยาเมด็

คุมกาํเนิดฉุกเฉินในแต่ละดา้น  

กลุ่มตวัอย่างทัง้เพศชายและเพศหญิงมคีวามรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบัยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินในดา้นขอ้บ่งใชม้าก

ทีส่ดุ รองลงมาคอืดา้นประสทิธภิาพ ดา้นวธิกีารใช ้และดา้นความปลอดภยัและผลขา้งเคยีง ตามลําดบั โดยทัง้เพศชาย

และเพศหญงิสว่นใหญ่มรีะดบัความรูพ้ืน้ฐานอยู่ทีร่ะดบัไม่มคีวามรู ้

เมื่อนํามาแยกวเิคราะหต์ามชัน้ปี พบว่าชัน้ปีที ่1-4 มคีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นขอ้บ่งใชม้ากทีสุ่ด โดยกลุ่มตวัอย่าง

ชัน้ปีที ่1-4 สว่นใหญ่มรีะดบัความรูพ้ืน้ฐานอยู่ทีร่ะดบัไม่มคีวามรู ้

และแยกวเิคราะหต์ามระดบัอายุ พบว่า ทุกช่วงอายุมคีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นขอ้บ่งใชม้ากทีสุ่ด โดยกลุ่มตวัอย่าง

ระดบัอายุ ≤ 18 ปี -22 ปี ระดบัความรู้พืน้ฐานอยู่ทีไ่ม่มคีวามรูแ้ละกลุ่มตวัอย่างระดบัอายุ ≥ 23 ปี ระดบัความรู้

พืน้ฐานอยู่ทีร่ะดบัน้อย 

ดา้นทศันคตเิกีย่วกบัยาเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉิน โดยแบบสอบถามดา้นทศันคตเิกีย่วกบัยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉิน

ตามเครื่องมอืวจิยั แบ่งเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ 1.) ดา้นขอ้บ่งใช ้ 2.) พฤตกิรรมการใช ้ 3.) ประสทิธภิาพ  4.) ความปลอดภยั

และผลขา้งเคยีง  

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มทีศันคตทิีเ่หน็ดว้ยในดา้นขอ้บ่งใชเ้กีย่วกบัการใชย้าเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินเป็นวธิกีาร

แกไ้ขปญัหาทีด่ทีีสุ่ดเมื่อการคุมกําเนิดปกตผิดิพลาด (รอ้ยละ 88.10) และไม่เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด คอื การรบัประทานยา

เมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉินสามารถทาํใหแ้ทง้ได ้(รอ้ยละ 70.13)  

ดา้นพฤตกิรรมที่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด คอื ยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินสามารถหาซือ้ได้ง่าย

ตามรา้นขายยาทัว่ไป (รอ้ยละ 84.13) และไม่เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด คอื ยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินมคีวามสะดวกกว่าการใช้

ถุงยางอนามยั (รอ้ยละ 70.90) 

ดา้นประสทิธภิาพทีก่ลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ด้วยมากที่สุด คอื การรบัประทานยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉิน 1 

กล่อง มผีลคุมกาํเนิดไดต้ลอดทัง้วนัทีร่บัประทาน (รอ้ยละ 26.98) และไม่เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ คอื ยาเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉิน

ป้องกนัการตัง้ครรภไ์ด ้100 % (รอ้ยละ 75.13) 

ดา้นความปลอดภยัและผลขา้งเคยีงทีก่ลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด คอื ยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินเป็น

วธิกีารคุมกาํเนิดทีม่ผีลขา้งเคยีงน้อยกว่ายาเมด็คุมกาํเนิดธรรมดา (รอ้ยละ 31.22) และไม่เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด คอื ยาเมด็

คุมกาํเนิดฉุกเฉินป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธไ์ด ้เช่น โรคเอดส ์ โรคหนองใน เป็นตน้ (รอ้ยละ 83.86) 



 

227 

ตารางท่ี 2 แสดงจาํนวนและรอ้ยละการรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัยาเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉินของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงระดบัความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัยาเมด็คมุกาํเนิดฉุกเฉินของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 

การรบัรูข้้อมลูเก่ียวกบัยาเมด็คมุกาํเนิดฉุกเฉิน 
กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 

คน รอ้ยละ 

1. การรูจ้กัยาเมด็คมุกาํเนิดฉุกเฉิน  
ผูท้ีรู่จ้กั 

ผูท้ีไ่ม่รูจ้กั 

378 

22 

94.50 

5.50 

2. แหล่งข้อมูลของผูท่ี้รูจ้กัยาเมด็คมุกาํเนิดฉุกเฉิน  

 

หมายเหต:ุ  

A:  หนงัสอืหรอืเอกสารวชิาการ 

B:  หนงัสอืทัว่ไป           C:  วทิย ุ

D:  โทรทศัน์                E:  อนิเตอรเ์น็ต 

F:  hotline (สายด่วน)     G:  การอบรม 

H:  บุคลากรทางการแพทย ์เช่น แพทย ์เภสชักร 

I:  รา้นขายยา              J:  เพื่อน 

K:  คู่รกั/คู่นอน             L:  ญาต ิ

M:  การรณรงค ์           N:  อื่นๆ 

ลาํดบัท่ี แหล่งข้อมูล รอ้ยละ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

E 

J 

G 

A,H 

B 

I 

M 

D 

L 

C 

K 

N 

F 

- 

13.78 

12.15 

11.15 

10.06 

9.06 

8.20 

8.13 

7.97 

3.17 

2.55 

2.40 

0.62 

0.15 

- 
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ภาพท่ี 2 แสดงความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัยาเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉินของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

อภปิรายผลการศกึษาตามวตัถุประสงคโ์ดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 1.) การรบัรูข้อ้มูลเกีย่วกบัยาเมด็คุมกําเนิด

ฉุกเฉิน  2.) ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการใชย้าเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉิน  3.) ทศันคตทิีเ่กีย่วกบัการใชย้าเมด็คุมกําเนิด

ฉุกเฉิน 

สว่นที ่1 การรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัยาเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉิน 

ประกอบด้วย การรู้จกัยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินและการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล จากผลการศกึษาการรู้จกัยาเมด็

คุมกาํเนิดฉุกเฉิน พบว่า กลุ่มตวัอย่างนิสติทัง้หมดส่วนใหญ่ ทัง้หญงิและชาย แยกวเิคราะหต์ามชัน้ปี หรอือายุ พบว่า 

รู้จกัยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินมากกว่าร้อยละ 90 ทัง้สิ้น ส่วนใหญ่ได้ข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ต เพื่อนและการอบรม 

ตามลําดบั แต่จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลด้านการรบัรู้เกี่ยวกบัยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินเหน็ได้ว่ามแีนวโน้มว่าชัน้ปีที่

สงูขึน้และอายุทีม่ากขึน้มผีลต่อการรูจ้กัยาเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉิน ซึง่แหล่งขอ้มลูยาเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉินส่วนใหญ่จะเป็น

ขอ้มลูจากทางสงัคม คอื อนิเทอรเ์น็ต เพื่อน รองลงมาคอื ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอื ไดแ้ก่ การอบรม หนังสอื

หรอืเอกสารวชิาการ บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ เภสชักร หนังสอืทัว่ไป ร้านขายยา และการรณรงค์ และ

สุดท้ายคือ แหล่งข้อมูลอื่นๆ คือ โทรทัศน์ ญาติ วิทยุ คู่รกั/คู่นอน สายด่วน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเป็นร้อยละของ

แหล่งข้อมูล ถึงแม้ว่าแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจะเป็นแหล่งข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างนิสิตได้รับมากที่สุดแต่เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัแหล่งขอ้มลูอื่นแลว้พบวา่มรีอ้ยละทีใ่กลเ้คยีงกนั จงึไม่สามารถสรุปไดว้่าการทีร่ะดบัความรูข้องกลุ่มนิสติ

ตวัอย่างสว่นใหญ่ทีอ่ยู่ในระดบัไมม่คีวามรูจ้ะสมัพนัธก์บัการไดร้บัความรูจ้ากแหล่งขอ้มลูทีอ่าจไม่น่าเชื่อถอืได ้เน่ืองจาก

แหล่งขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ตนัน้มทีัง้เวบ็ไซตท์ีน่่าเชื่อถอืและไม่น่าเชื่อถอืเช่นกนั 

สว่นที ่2 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการใชย้าเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉิน 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามรูท้ีถู่กต้องเกีย่วกบัยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินในดา้นขอ้บ่งใชแ้ละวตัถุประสงคใ์น

การใช้ แต่ในด้านของวธิีการใช้  ประสทิธิภาพ ความปลอดภัยและผลข้างเคียงจากการใช้ยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉิน

ค่อนข้างน้อยซึ่งจากข้อมูลดงักล่าวน้ีแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นในการได้รบัการศึกษาเพื่อให้มีความรู้ที่ถูกต้อง

ครบถว้นจากบุคลากรทางการแพทย ์ 
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ในดา้นระดบัความรู ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มรีะดบัความรูอ้ยู่ทีร่ะดบัไม่มคีวามรู ้หมายความว่าถงึแมจ้ะ

รู้จกัยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินแต่ในเรื่องของความเข้าใจและความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกบัยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินนัน้มี

ค่อนขา้งน้อย จําเป็นอย่างยิง่ที่ควรได้รบัความรู้จากการอบรมหรอืให้ความรู้ในแหล่งสถานศกึษาหรอืสถานบริการ

สุขภาพต่างๆ และการใช้เทคโนโลยีปจัจุบนัส่งผลให้นิสติส่วนใหญ่เลือกที่จะหาขอ้มูลทางอนิเทอร์เน็ตเองก่อนที่จะ

ปรกึษาบุคลากรทางการแพทย ์นอกจากนัน้ยงัไดข้อ้มูลในลกัษณะจากการปฏสิมัพนัธ ์เช่น การบอกต่อจากเพื่อนและ

ญาตพิีน้่อง ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดร้บัอาจไม่ถูกตอ้งและเกดิความเขา้ใจผดิเกีย่วกบัยาเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉินได ้ ในดา้นของสถาน

บรกิารสขุภาพ เช่น รา้นขายยา อาจใหข้อ้มลูทีไ่ม่ครอบคลุมเพยีงพอ  

สว่นที ่3 ทศันคตทิีเ่กีย่วกบัการใชย้าเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉิน 

จากการสาํรวจดา้นทศันคตพิบว่า นิสติสว่นใหญ่ทีเ่หน็ดว้ยว่าการใชย้าเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉินเป็นวธิกีารแกไ้ขที่

ดทีีส่ดุเมื่อการคุมกาํเนิดทีใ่ชผ้ดิพลาด (รอ้ยละ 88.10) และเหน็ดว้ยว่าการใชย้าคุมกาํเนิดฉุกเฉินดกีว่าปล่อยใหเ้กดิการ

ตัง้ครรภจ์ากการมเีพศสมัพนัธท์ีไ่ม่ไดป้้องกนั (รอ้ยละ 72.03) ทัง้น้ีเน่ืองจากวยัของกลุ่มตวัอย่างนัน้เป็นวยักําลงัศกึษา

จึงไม่พร้อมที่จะตัง้ครรภ์เมื่อมีเพศสมัพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันจึงทําให้เลือกใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินเป็นวิธีการ

แกป้ญัหาการตัง้ครรภท์ีไ่ม่พงึประสงคซ์ึง่กาํลงัเป็นปญัหาในสงัคมปจัจุบนั    

นอกจากน้ียงัเห็นด้วยกับการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินเป็นยาที่ใช้ง่ายสะดวกไม่ต้องกงัวลเรื่องการลืม

รบัประทานยาเมื่อเทยีบกบัยาเมด็คุมกําเนิดธรรมดา (ร้อยละ 50.79) ทีต่้องรบัประทานในเวลาเดมิของทุกๆ วนั โดย

อาจจะเกิดความคิดที่ว่าเมื่อมีเพศสมัพันธ์เป็นครัง้คราวจึงไม่จําเป็นต้องรบัประทานยาคุมกําเนิดธรรมดาที่ต้อง

รบัประทานทัง้เดอืน ดงันัน้จงึมกีารเลอืกใชย้าเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินแทนการใช้ยาเมด็คุมกําเนิดธรรมดา แต่ในแง่ของ

ความปลอดภยัพบว่า นิสติส่วนใหญ่เหน็ด้วยว่ายาเมด็คุมกําเนิดธรรมดามีความปลอดภยัมากกว่าจึงควรใช้ยาเม็ด

คุมกาํเนิดในกรณีฉุกเฉินจรงิๆ เท่านัน้ และเหน็ดว้ยว่ายาเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉินสามารถหาซือ้ไดง้่ายในรา้นขายยา (รอ้ย

ละ 84.13 ) จงึไม่มคีวามกงัวลเรื่องปญัหาในการจดัหายามารบัประทานเมื่อเกดิกรณีฉุกเฉิน เพราะทุกรา้นขายยามี

จําหน่าย ดงันัน้เภสชักรประจํารา้นควรจะใหค้วามรูแ้ละสร้างความเขา้ใจทีถู่กต้องเกีย่วกบัการใช้ยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน 

นอกจากน้ีพบว่า นิสติส่วนใหญ่เหน็ดว้ยว่าการรบัประทานยาเมด็คุมกําเนิดธรรมดาทุกวนัเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่าย (รอ้ย

ละ 55.29)  และไม่เหน็ดว้ยว่าการใชถุ้งยางอนามยัใชง้่ายและสะดวก มคีวามปลอดภยัสงู ผลขา้งเคยีงตํ่า หาซือ้ไดง้่าย 

มจีาํหน่ายในทีต่่างๆ ทีไ่ม่ใช่รา้นยา และวธิกีารใชไ้ม่ยุ่งยากเหมอืนยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉิน ซึง่อาจเป็นทศันคตทิี่มผีล

ต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชย้าเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉินมากกว่าการใชย้าเมด็คุมกําเนิดแบบธรรมดาหรอืถุงยางอนามยั และ

อาจส่งผลต่อการใช้ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินที่เพิม่ขึน้ ทัง้น้ียาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินมีปรมิาณฮอร์โมนสูงมากกว่ายาเม็ด

คุมกาํเนิดทัว่ไปจงึทําใหผ้ลขา้งเคยีงทีต่ามมาสงูเช่นกนั  และนิสติส่วนใหญ่ไม่เหน็ดว้ยว่ายาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินเป็น

ทางเลอืกทีด่ใีนการป้องกนัการตัง้ครรภ์ (รอ้ยละ 51.98) และไม่เหน็ดว้ยว่ายาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินมผีลสามารถทําให้

แทง้ได ้(รอ้ยละ 70.13) ไม่เหน็ดว้ยว่ายาเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉินมผีลป้องกนัการตัง้ครรภไ์ด ้100% (รอ้ยละ 75.13) อกีทัง้

ไม่เหน็ดว้ยว่ายาเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉินสามารถป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธไ์ด ้(รอ้ยละ 83.86) ซึง่เป็นความเขา้ใจ

ทีถู่กตอ้ง ยาเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉินนัน้ไม่สามารถป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธใ์ดๆ ได ้หากจะป้องกนัโรคตดิต่อทาง

เพศสมัพนัธค์วรใชถุ้งยางอนามยัในการป้องกนัเท่านัน้  

การวจิยัน้ีแสดงให้เหน็ว่านิสติมหาวิทยาลยัพะเยายงัไม่มคีวามรู้พื้นฐานและยงัมคีวามเขา้ใจบางส่วนที่ไม่

ถูกต้องต่อการใช้ยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉิน ควรทีจ่ะไดร้บัความรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกบัการใช้ยาเมด็คุมกําเนิด

ฉุกเฉินทีถู่กตอ้ง และควรจดัใหม้กีารเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัการคุมกําเนิดแก่นักศกึษา ช่วงอายุ 18-23 ปี โดยเฉพาะ

ความรู้ในด้านประสทิธิภาพ วิธีการใช้ ความปลอดภยัและผลข้างเคยีงของยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉิน เพื่อลดปญัหา

พฤตกิรรมทางเพศทีเ่กดิในสงัคม ดงันัน้บุคลากรดา้นสาธารณสขุ โดยเฉพาะเภสชักรซึง่เป็นบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่ง

ยาโดยตรงต้องให้ความสําคญักบัการให้ขอ้มูลการใช้ยาเมด็คุมกําเนิดฉุกเฉินที่ถูกต้องกบัผู้มารบับรกิาร สรา้งความ

เขา้ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัการคุมกําเนิด รวมทัง้ค้นหารูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างทกัษะการดําเนินชวีติที่เขม้แขง็ 
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ภายใต้แรงกดดันและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของสังคมรอบข้าง เพื่อป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศใน

สถาบนัการศกึษา 
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โสภณ ทีใ่หค้าํแนะนําเกีย่วกบัวธิกีารวจิยัและรปูแบบการขอจรยิธรรมงานวจิยั 
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ทางการปรบัปรุงเครื่องมอืการเกบ็ขอ้มลูวจิยั 

   ขอขอบพระคุณคณบดแีละผูป้ระสานงานของทุกคณะในมหาวทิยาลยัพะเยา ทีใ่หค้วามอนุเคราะหใ์นการเกบ็

รวบรวมขอ้มลูของนิสติมหาวทิยาลยัพะเยา 

   คุณประโยชน์อนัพงึมจีากงานวจิยัฉบบัน้ี คณะผูว้จิยัขอน้อมบชูาพระคุณบดิา มารดา บูรพาจารย ์ตลอดจนผู้
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การสร้างชดุเกบ็กา๊ซชีวภาพจากโคลนด้วยระบบลม 
Construction of muddy biogas collected  from win system 
 

ชยัรตัน์ หงษ์ทอง1  ธวชัชยั  ค าแดง1 เรวตั  ซ่อมสุข1 พชิญสทิธิ ์ เครอืเสน่ห์1 และ อานนท ์ แกว้ชาติ1 

Chairat Hongthong1,Thawatchai Comedang1,  Rawat  SomsukPichchayasit1, Kruasane1 And 
Anon Kaewchart1  
 

บทคดัย่อ 
   งานวจิยัเรื่องนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษากระบวนการน าก๊าซชวีภาพจากโคลนและศกึษาความเป็นไดใ้นการใช้
งานของก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้  โดยการสรา้งชุดเกบ็ก๊าซชวีภาพและน าไปทดลองหาประสทิธภิาพการใชง้านโดยเริม่ต้น
ด้วยการกกัเก็บก๊าซชีวภาพจากโคลนด้วยวธิีการลงไปท าการกระตุ้นโดยใช้ผู้ปฏบิตัิงานจ านวนสองคนเพื่อให้ก๊าซ
ชวีภาพที่ทบัถมอยู่ใต้โคลนลอยตวัขึน้มาเหนือน ้าหลงัจากนัน้ท าการเกบ็ก๊าซชีวภาพจากผลการทดลองเขา้ลูกบอล
ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 18 นิ้ว  แลว้น าไปทดลองขัน้ตน้กบัหวัเตาก๊าซชวีภาพ  พบว่าสามารถจุดไฟไดแ้ละเมื่อน าไปวดั
ค่าองค์ประกอบก๊าซโดยเครื่องมือวดัก๊าซชีวภาพแบบพกพา ผลปรากฏว่ามีค่าก๊าซมีเทน  (CH4) ประมาณร้อยละ 
20.5 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณร้อยละ 0.8 ส่วนที่เหลือเป็นก๊าซชนิดอื่น ๆ เช่น ออกซิเจน (O2) 
ไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H2S) ไนโตรเจน (N) และไอน ้า เวลาในการจดัเกบ็ก๊าซชวีภาพเฉลีย่ 6.00 นาท ีสามารถน าไปเปิด
ใช้งานได้เฉลี่ย 5.23 นาที โดยการใช้งานจริงได้ท าการทอดไข่สามารถทอดได้จ านวน  2 ฟองต่อการเก็บก๊าซ
ชวีภาพ 1 ครัง้ 
 

ค าส าคญั :  ก๊าซชวีภาพ  โคลน 
 

Abstract 
  The objective of this research was to demonstrate in gas collection process from mud by 
construction the gas collection tool and evaluate the potential use of those collected gas. At first gas was 
floated out from mud by activation with two workers walking and pressing mud under the pond. In the same 
time, they hold the gas colleting tools on the pond surface and transferred gas to the storage ball will 
diameter of 18 inch. The storage ball was then connected to the gas burner and found that the gas burner 
can be lid. By using the portable gas measuring tool revealed that it contains 20.5% of Methane (CH4), 0.8% 
of carbondioxide (CO2) and the remaining would be oxygen(O2), hydrogen sulphide (H2S) and Nitrogen (N2) 
with uncertain ratio. In addition, once we collected the gas for 6.00 minute and connected to the gas burner,          
it can be lid for approximately 5.23 minute which was enough for making 2 fried eggs.  
 

Key words :  Biogas; Mud 
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บทน า 
 สิง่แวดลอ้มมทีัง้สิง่ทีม่ชีวีติและไม่มชีวีติเกดิจากการกระท าของมนุษยห์รอืมอียู่ตามธรรมชาต ิเช่น อากาศ ดนิ 
หนิ แร่ธาตุ น ้า หว้ย หนอง คลอง บงึ ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พชืพรรณสตัวต่์าง ๆ ภาชนะเครื่องใชต่้าง ๆ ฯลฯ 
สิง่แวดลอ้มดงักล่าวจะมกีารเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะมนุษยเ์ป็นตวัการส าคญัยิง่ทีท่ าใหส้ิง่แวดลอ้มเปลีย่นแปลง
ทัง้ในทางเสรมิสรา้งและท าลายจะเหน็ว่า ความหมายของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มคีวามสมัพนัธก์นัอย่าง
ใกล้ชดิ ต่างกนัที่สิง่แวดล้อมนัน้รวมทุกสิง่ทุกอย่างที่ปรากฏอยู่รอบตวัเรา ส่วนทรพัยากรธรรมชาติเน้นสิง่ที่อ านวย
ประโยชน์แก่มนุษยม์ากกว่าสิง่อื่น  พลงังานทดแทนโดยทัว่ไปหมายถงึพลงังานทีม่อียู่ทัว่ไปตามธรรมชาตแิละสามารถ
มทีดแทนไดอ้ย่างไม่จ ากดั (เมื่อเทยีบกบัพลงังานหลกัในปจัจุบนั เช่น น ้ามนัหรอืถ่านหนิ) ตวัอย่างพลงังานทดแทนที่
ส าคญัเช่น พลงังานลม พลงังานน ้า พลงังานแสงอาทติย ์ พลงังานน ้าขึน้น ้าลง พลงังานคลื่น และพลงังานความรอ้นใต้
พภิพ พลงังานจากกระบวนการชีวภาพเช่น บ่อก๊าซชีวภาพ เป็นต้น   พลงังานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่ง
พลงังานที่ใช้แลว้สามารถหมุนเวยีนมาใชไ้ด้อกี เรยีกว่า พลงังานหมุนเวยีน ได้แก่ แสงอาทติย์ ลม ชวีมวล น ้า และ
ไฮโดรเจน เป็นต้น ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะศักยภาพ และสถานภาพการใช้ประโยชน์ของพลังงานทดแทน 
การศกึษาและพฒันาพลงังานทดแทนเป็นการศกึษา คน้ควา้ ทดสอบ พฒันา และสาธติ ตลอดจนส่งเสรมิและเผยแพร่
พลงังานทดแทน ซึง่เป็นพลงังานทีส่ะอาด ไม่มผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และเป็นแหล่งพลงังานทีม่อียู่ในทอ้งถิน่เพื่อให้
มกีารผลติ และการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย มปีระสทิธภิาพ และมคีวามเหมาะสมทัง้ทางด้านเทคนิค เศรษฐกจิ  
และสงัคม ในปจัจุบนัเรื่องพลงังานเป็นปญัหาใหญ่ของโลก การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยกใ็หค้วามส าคญัในการ
ร่วมหาหนทางแก้ไข ท าการศกึษา ค้นคว้า ส ารวจ ทดลอง ติดตามเทคโนโลยอีย่างจรงิจงัและต่อเนื่องมาโดยตลอด  
เพื่อเตรยีมพรอ้มส าหรบัการน าพลงังานทดแทนและเทคโนโลยใีหม่ๆในดา้นพลงังานทดแทนเขา้มาใชใ้นประเทศไทย
ต่อไป  ดงันัน้ทางคณะผูจ้ดัท าโครงการจงึมคีวามสนใจในเรื่อง การสรา้งชุดเกบ็เกบ็ก๊าซชวีภาพจากดนิโคลนดว้ยการใช้
ระบบลม  ทัง้น้ีคณะผูจ้ดัท าทราบถงึปญัหาทีม่คีวามส าคญัในเรื่องก๊าซชวีภาพทีม่คีวามจ าเป็นในสภาวะปจัจุบนัน้ี  เพื่อ
สรา้งชุดเกบ็ก๊าซชวีภาพจากดนิโคลนโดยใชร้ะบบลมและเพื่อหาประสทิธภิาพของชุดเกบ็ก๊าซชวีภาพจากดนิโคลนโดย
ใชร้ะบบลม 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการวิจยั   
ไดด้ าเนินโครงการตามล าดบัขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้แบ่งออกเป็น 3 แบบ กค็อื 

 1.  เรอืถีบหรอืเรอืป ัน่ เรอืถีบหรือเรอืป ัน่ล าน้ีจะผลติจากไฟเบอร์กลาสเสริมแรงด้วยใยแก้วคุณภาพสูง
(FRP)คุณสมบตัิเด่น สสีนัสวยงาม น ้าหนักเบา ผวิเรยีบมนั แขง็แรง ทนทานสองทีน่ัง่ ขบัเคลื่อนดว้ยแรงคน โดยใช้         
ขาป ัน่คลา้ยกบัรถจกัรยานขบัเคลื่อนดว้ยแรงคน 2 จุดคนับงัคบัเลีย้วกลางล า 1 จุดทัง้เดนิหน้า-ถอยหลงั ผวิตวัเรอืชัน้
บน เน้น ลวดลาย สสีนั ความสวยงาม โดยการท าสพี่น(เหมอืนกบัการท าสรีถยนต์) ผวิส่วนทอ้งเรอืใชเ้จลโคต้ไฟเบอร์
กลาส (GEL COAT) ซึง่มคีุณสมบตัพิเิศษ คอื แขง็แรง มนี ้าหนักเบา ทนการขดีข่วนได้ เมื่อไดเ้รอืทีเ่ป็นวสัดุชิน้ใหญ่
มาแลว้กจ็ะตอ้งมกีารตดิตัง้อุปกรณ์เพิม่เตมิลงไปในเรอืนี้กค็อื กระบอกสบูลมรถจกัรยาน จะตดิอยู่ทางดา้นขา้งของตวั
เรอืทัง้ซา้ยและขวาของผูป้ ัน่เรอื จากนัน้กเ็ริม่เดนิสายลมจากกระบอกสบูไปยงัใต้ดนิโคลนโดยสายลมจะถูกรอดผ่านไป
ในเหลก็แป๊บเพื่อเพิม่ความแขง็แรงไม่ให้สายอ่อนหรอืงอได้ ต่อมากไ็ด้ท าการสร้างโครงเหลก็ทางด้านหลงัของเรือ           
เพื่อไวใ้ชใ้นการเกบ็ก๊าซโครงเหลก็นี้จะท าหน้าทีช่่วยประคองไม่ใหถ้งัน ้ามนัทีไ่วเ้กบ็ก๊าซเคลื่อนตวัได้ 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E


 

235 

 
 

ภาพท่ี 1  เรอืถบี (จกัรยานน ้า) 
 

 2.  กระบอกสบูลมรถจกัรยาน อุปกรณ์มลีกัษณะเป็นทรงกระบอกภายในกลวงและมกีา้นสบูทีเ่คลื่อนทีไ่ปมา
ตามแกนกลางทีป่ลายกา้นสบูมซีลีกนัลมรัว่และมสีปรงิอยู่ระหว่างกา้นสบูกบักระบอกสบูระยะการเคลื่อนทีข่องกา้นสบูมี
ค่าคงที่ขึน้กบัความยาวของกระบอกสูบ การสัง่งานให้ก้านสูบเคลื่อนที่ได้เพยีงทศิทางเดยีว ด้วยการจ่ายลมอดัเข้า
กระบอกสบูในทศิทางต้านกบัแรงกระท าของสปรงิ เพื่อใหเ้กดิการเคลื่อนทีแ่ละเมื่อหยุดจ่ายลมอดัใหก้ระบอกสบู กา้น
สบูจะเคลื่อนทีก่ลบัมาต าแหน่งปกตดิว้ยแรงกระท าจากสปรงิ กลไกของกระบอกสบูอนัน้ีจะใชก้ารป ัม้ลมจากคนเป็นสว่น
ใหญ่เมื่อไดเ้ริม่ท าการต่อสายลมจากกระบอกสบูไปยงัใต้ดนิโคลนแลว้ กจ็ะเริม่ท าการป ัม้ลมเพื่อใหแ้รงดนัของลมทีค่น
ป ัม้ไปกระตุน้ก๊าซทีอ่ยู่ใตด้นิโคลนขึน้มาแรงดนัของลมในกระบอกสบูลมอนัน้ีจะใชแ้รงดนัไม่มากนักจะอยู่ทีป่ระมาณ 1-
2 บารก์ส็ามารถทีจ่ะท าใหล้งไปกระตุน้ก๊าซใตด้นิโคลนได ้
 

 
 

ภาพท่ี 2  กระบอกสบูลม 
 

 3.  โครงเหลก็ทีไ่วใ้ชเ้ป็นตวัประคองหรอืตวัจบัยดึถงัเกบ็ก๊าซ จะเป็นสว่นทีจ่ะตอ้งมคีวามแขง็แรงเพื่อใชจ้บัยดึ
ถงัเกบ็ก๊าซเมื่อเวลาทีใ่ชล้มไปกระตุน้ใหเ้กดิก๊าซขึน้มาทัง้ลมทีไ่ปกระตุน้และก๊าซกจ็ะลอยตวัขึน้มาอยู่ในถงัใบนี้ถงักจ็ะมี
แรงดนัทีท่ าใหถ้งัเกดิการลอยตวัขึน้จากน ้าเลื่อยๆในจุดกจ็ าเป็นต้องมคีวามแขง็แรง เมื่อเหน็ว่าถงัทีใ่ชเ้กบ็ก๊าซลอยตวั
ขึน้มามากแลว้กจ็ะตอ้งท าการเปิดวาลว์ใหก้๊าซทีอ่ยู่ในถงัไดไ้ปอยู่ในลกูบอลเกบ็ก๊าซอกีที 
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ภาพท่ี 3 ชุดเกบ็ก๊าซ 
 

ผลการศึกษา 
 เมื่อท าการทดลองเกบ็ก๊าซชวีภาพจากโคลนโดยระบบน ้า  ในขัน้ตอนต่อไปคอืการน าก๊าซชวีภาพที่ได้จาก
โคลนนัน้ไปท าการวดัเพื่อหาค่าของก๊าซทีม่อียู่แต่ละชนิด  ผลปรากฏว่ามคี่าก๊าซมเีทน (CH4) ประมาณรอ้ยละ 20.8 
และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณร้อยละ 0.8 ส่วนที่เหลอืเป็นก๊าซชนิดอื่นๆ เช่น ออกซเิจน (O2) 
ไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H2S) ไนโตรเจน (N2) และไอน ้า 
 

 ก๊าซชวีภาพทีไ่ดจ้ากดนิโคลนมปีระสทิธภิาพในการเผาไหมโ้ดยจากการทดลองจุดไฟ  
 

 
 

ภาพท่ี 4   การจุดตดิไฟ 
 

 ก๊าซชีวภาพที่ได้จากดินโคลนเปลวไฟที่เกดิขึน้นัน้มสีคี่อนขา้งแดง  การใช้งานจรงิโดยน าไปใช้ทอดไข่ไก่            
ไดจ้ านวน 2 ฟอง  ซึง่จากผลการทดลองใชเ้วลาในการเกบ็ก๊าซชวีภาพทีไ่ดจ้ากดนิโคลนเฉลีย่ 6.00 นาทแีละสามารถ
ใชท้อดไขไ่ดเ้ป็นเวลาเฉลีย่ 5.23 นาท ี
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ภาพท่ี 5 ไขด่าว 
 

 ตารางท่ี 1   ผลการทดลองในการเกบ็ก๊าซชวีภาพและการน าไปใชง้าน 
 

ครัง้ท่ี เวลาในการเกบ็กา๊ซ เวลาในการทดลอง 
1 6.33  นาท ี 6.20  นาท ี
2 6.51   นาท ี 4.18  นาท ี
3 5.30   นาท ี 6.35  นาท ี
4 5.50  นาท ี 4.30  นาท ี
5 6.39  นาท ี 5.15 นาท ี

รวม 30.03 นาท ี 26.18 นาท ี
ค่าเฉลีย่ 6.00  นาท ี 5.23  นาท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                 

                  

 
 

ภาพท่ี 6 แผนภมูแิสดงการเปรยีบเทยีบ 
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สรปุผลการทดลอง 
 ผลการทดลองเมื่อเกบ็ก๊าซชวีภาพเขา้ลกูบอลขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 18 นิ้วแลว้วดัค่า ผลปรากฏว่ามคี่าก๊าซ
มเีทน (CH4)  ประมาณรอ้ยละ 20.8  และก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2)  ประมาณรอ้ยละ 0.8  ส่วนทีเ่หลอืเป็นก๊าซ
ชนิดอื่นๆเช่นออกซเิจน (O2) ไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H2S) ไนโตรเจน (N) และไอน ้า  น าไปทดลองขัน้ต้นโดยการจุดตดิไฟ
ได ้ เมื่อทดลองกบัหวัเตาก๊าซชวีภาพสามารถทอดไขไ่ดเ้พยีง 2 ฟอง ใชเ้วลาในการจดัเกบ็ก๊าซชวีภาพเฉลีย่ 6.00 นาท ี 
สามารถน าไปเปิดใชง้านได้เฉลีย่ 5.23 นาท ี การใช้ลมเพื่อลงไปกระตุ้นก๊าซที่สะสมอยู่ในคูน ้านัน้ถ้ามปีรมิาณที่มาก
เกนิไปจะท าใหก้๊าซทีไ่ดน้ัน้เจอืจางหรอืในบางครัง้ก๊าซทีไ่ดจ้ะจุดไฟไม่ตดิ  
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การทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองยนตส์เตอรลิ์งพลงักา๊ซชีวมวล 
Performance Test of a Gasifier-Powered Stirling Engine 
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บทคดัย่อ  
ในบทความนี้ได้น าเสนอสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงรูปแบบแกมม่าที่ใช้ลูกสูบก าลงัคู่ซึ่งใช้

เครื่องผลติก๊าซชวีมวลเป็นแหล่งใหค้วามรอ้น โดยผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์โดยใชก๊้าซชวีมวล
เป็นแหล่งให้ความร้อนถูกน าไปเปรียบเทียบกับการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นแหล่งให้คว ามร้อนด้วย   
ผลลพัธจ์ากการทดสอบเครือ่งยนตด์ว้ยก๊าซปิโตรเลยีมเหลวพบว่าเครือ่งยนตใ์หแ้รงบดิสงูสุดประมาณ 2 Nm ที ่
135 rpm, ใหก้ าลงัเพลาสงูสุดประมาณ 46 W ที ่230 rpm, และมปีระสทิธภิาพความรอ้นเพลาสงูสุดประมาณ
รอ้ยละ 1.2 ที ่230 rpm แต่เมื่อทดสอบโดยใชก๊้าซชวีมวลพบว่าเครื่องยนต์ผลติแรงบดิสงูสุดไดป้ระมาณ 1.2 
Nm ที ่60 rpm, ไดก้ าลงัเพลาสงูสุดประมาณ 13 W ที ่130 rpm, และมปีระสทิธภิาพความรอ้นเพลาสงูสุด
ประมาณรอ้ยละ 0.6 ที ่130 rpm ผลลพัธแ์สดงใหเ้หน็ว่าสมรรถนะของเครือ่งยนตเ์มื่อใชก๊้าซชวีมวลต ่ากว่าก๊าซ
ปิโตรเลยีมเหลวประมาณรอ้ยละ 50 
ค าส าคญั: เครื่องยนตส์เตอรล์งิ เครื่องยนตส์นัดาปภายนอก เครื่องผลติก๊าซชวีมวล 
 

Abstract 
 

 In this paper, performance of a twin power-piston, gamma-configuration Stirling engine 
powered by a biomass gasifier was presented. The results tested by the gasifier were also compared 
with the results tested by a LPG burner. Results from the performance testing with the LPG burner 
showed that the engine produced the maximum torque of 2 Nm at 135 rpm, the maximum shaft 
power of 46 W at 230 rpm, and the maximum brake thermal efficiency of 1.2% at 230 rpm, 
approximately. When the engine was powered by the gasifier, the maximum torque of 1.2 Nm at 60 
rpm, the maximum shaft power of 13 W at 130 rpm, and the maximum brake thermal efficiency of 
0.6% at 130 rpm, approximately, was obtained. The test results indicated that the engine 
performance, operating with the gasifier, was 50% lower than that of the LPG burner, approximately. 

 

Key words: Stirling engine, External-combustion engine, Biomass gasifier. 
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บทน า 
พลงังานในปจัจุบนัมปีรมิาณลดลงอย่างต่อเน่ืองจนเป็นสิง่ที่ขาดแคลนและจะหมดสิน้ไปในอนาคต การหา

แหล่งพลงังานทดแทนพลงังานบรรพชวีนิจงึเป็นสิง่ทีค่วรจะตอ้งใหค้วามสนใจ เครื่องยนต์สนัดาปภายนอก ซึง่สามารถ
ใชพ้ลงังานความรอ้นไดห้ลากหลายชนิดแลว้ ยงัสามารถควบคุมใหเ้กดิการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ไดง้่ายกว่าเครื่องยนต์
สนัดาปภายใน ดงันัน้การพฒันาเครื่องยนตค์วามรอ้นทีเ่ป็นเครื่องยนตส์นัดาปภายนอกทีส่ามารถใชพ้ลงังานหมุนเวยีน
จงึเป็นประโยชน์ต่อการแกว้กิฤตพลงังานและสิง่แวดลอ้มในอนาคต 

การวจิยันี้เกดิขึน้จากแนวคดิทีจ่ะพฒันาเครื่องยนต์สนัดาปภายนอกทีส่ามารถน าไปใชไ้ดใ้นการผลติก าลงักล 
โดยเครื่องยนตค์วามรอ้นทีจ่ะพฒันาขึน้น้ีตอ้งไมเ่ป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้มและสามารถใชพ้ลงังานหมุนเวยีนเป็นแหล่ง
พลงังานป้อนเขา้ ผลลพัธท์ีไ่ดน้อกจากจะมสี่วนช่วยในการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มซึง่เป็นปญัหาหลกัของโลก
ในปจัจุบนัแลว้ยงัเป็นแนวทางในการพฒันาทางด้านพลงังานทางเลอืกอกีดว้ย  ดว้ยเหตุนี้จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา
เครื่องยนตส์เตอรล์งิพลงัก๊าซชวีมวล (Gasifier-powered Stirling engine)  

วตัถุประสงคห์ลกัของการวจิยันี้เพื่อพฒันาต้นแบบเครื่องยนต์สเตอรล์งิแบบลูกสบูก าลงัคู่พลงัก๊าซชวีมวลทีม่ี
ขนาดในระดบัหอ้งปฏบิตักิาร (Laboratory scale) ซึง่เป็นการศกึษาทางดา้นการทดลอง โดยออกแบบสรา้งเครื่องยนต์
สเตอรล์งิแบบลูกสบูก าลงัคู่ (Twin- power piston) ในรูปลกัษณะแกมม่า (Gamma-configuration) และออกแบบสรา้ง
เครื่องผลติก๊าซชวีมวลทีม่ขีนาดอยู่ในระดบัหอ้งปฏบิตักิารจ านวน 1 ชุด และทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอรล์งิ
ทีส่รา้งขึน้ 

พฒันาการของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงเริ่มต้นในปี 1937 [1] โดยการค้นคว้าวิจยัของ Philips Research 
Laboratory ที ่ Eindhoven, Holland ตอนแรกเป็นการพฒันาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลงังานความรอ้นขนาดเลก็ส าหรบั
วทิยุและอุปกรณ์ประเภทเดยีวกนัเพื่อใชใ้นพืน้ทีท่ีห่่างไกลซึง่ไม่มไีฟฟ้าใช ้ ต่อมาในปี 1978 Gupta และคณะ [2] ได้
สรา้งเครื่องยนต์ชนิดลูกสูบชกัขนาด 1 kW และ 1.9 kW ส าหรบัใชง้านในชนบท ประสทิธภิาพของเครื่องยนต์อยู่
ระหว่าง 5.5-5.7% และมปีระสทิธภิาพรวม 2.02% [3]  
 ประเทศไทยปี พ.ศ. 2546 บญัชา คง้ตระกูลและไพศาล นาผล [4] ศกึษาเพื่อหารูปแบบของเทคโนโลยี
เครื่องยนตส์เตอรล์งิทีเ่หมาะสมกบัชนบทและพืน้ทีห่่างไกล พบว่าเครื่องยนตส์เตอรล์งิทีเ่หมาะสมควรเป็นแบบใชค้วาม
แตกต่างของอุณหภูมติ ่าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิไดห้ลายชนิด คอื ใชไ้ดท้ัง้ความรอ้นจากพลงังานแสงอาทติยแ์ละความรอ้นจาก
การเผาไหมข้องวสัดุเหลอืใชจ้ากเกษตรกรรม 

ในปี พ.ศ. 2548 บญัชา คง้ตระกูลและไพศาล นาผล [5] ไดน้ าเสนอผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบหลกัการ
ท างานของเครื่องยนตส์เตอรล์งิชนิดกลไกในรปูแบบทางกลต่างๆ พบว่าเครื่องยนต์สเตอร์ลงิชนิดกลไกทีเ่หมาะสมเป็น
เครื่องยนตแ์บบแกมม่า โดยควรออกแบบใหเ้ป็นแบบสบูตัง้ใชล้กูสบูก าลงัแบบท างานสองดา้น ในปีเดยีวกนั บญัชา คง้
ตระกลูและสมชาย วงศว์เิศษ [6] ศกึษาการค านวณหาก าลงัเพลาทีจ่ะไดจ้ากเครื่องยนต์สเตอรล์งิแบบใชค้วามแตกต่าง
ของอุณหภูมติ ่ารปูแบบแกมม่า พบว่าก าลงัเพลาสามารถค านวณไดจ้ากสตูรก าลงัจากความดนัเฉลีย่โดยตรง 

การใชก้๊าซปิโตรเลยีมเหลวเป็นเชือ้เพลงไดท้ าศกึษาในปี พ.ศ. 2550 โดยบญัชา คง้ตระกูลและสมชาย วงศ์
วเิศษ [7] ศกึษาสมรรถนะของเครื่องยนตส์เตอรล์งิแบบใชค้วามแตกต่างของอุณหภูมติ ่า จ านวนสองเครื่อง เครื่องยนต์
เครื่องแรกเป็นแบบลกูสบูก าลงัคู่ (Twin-power piston) สว่นเครื่องยนตเ์ครื่องทีส่องเป็นเครื่องยนตแ์บบลกูสบูก าลงัสีลู่ก 
ลูกสบูก าลงัของเครื่องยนต์ทัง้สองเครื่องเป็นลูกสบูแบบท างานดา้นเดยีว  ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 บญัชา คง้ตระกูล [8] 
เสนอหลกัการวเิคราะหเ์ครื่องยนตส์เตอรล์งิในรปูแบบทัว่ไป โดยแบบจ าลองแบบอุณหภูมคิงที ่และอุณหภูมปิระสทิธผิล
ของแหล่งเกบ็สะสมความรอ้นเป็นมชัฌมิเลขคณิตของอุณหภูมสิารท างานดา้นรอ้นกบัดา้นเยน็ การศกึษาผลกระทบจาก
ประสทิธผิลของแหล่งเกบ็สะสมความรอ้นและปรมิาตรตายพบว่า งานสทุธขิองเครื่องยนตส์เตอรล์งิจะขึน้อยู่กบัปรมิาตร
ตายเพยีงอย่างเดยีว โดยประสทิธภิาพความรอ้นนัน้ขึน้อยู่กบัทัง้ปรมิาตรตายและประสทิธผิลของแหล่งเกบ็สะสมความ
รอ้น 
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วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
1. เครือ่งยนต ์
 เครื่องยนตท์ีใ่ชเ้ป็นเครื่องยนตส์เตอรล์งิรปูแบบแกมม่าแบบลกูสบูก าลงัคู่ท างานดา้นเดยีว พารามเิตอรใ์นการ

ออกแบบทีส่ าคญัของเครื่องยนต์แสดงไวใ้นตารางที ่1 แผนภาพแสดงส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องยนต์ทีอ่อกแบบ
สามารถดไูดจ้ากภาพที ่1 สว่นภาพถ่ายแสดงเครื่องยนตท์ีส่รา้งขึน้อยู่ในภาพที ่2  

 

ตารางท่ี 1 พารามเิตอรใ์นการออกแบบทีส่ าคญั 
 เสน้ผ่านศนูยก์ลางของกระบอกสบูเคลื่อนยา้ย  

ช่วงชกัของลกูสบูเคลื่อนยา้ย  
ปรมิาตรกวาดของลกูสบูเคลื่อนยา้ย  
เสน้ผ่านศนูยก์ลางของกระบอกสบูก าลงั  
ช่วงชกัของลกูสบูก าลงั  
ปรมิาตรกวาดของลกูสบูก าลงั 
อตัราสว่นการอดั  
มุมล่วงหน้า  

300  
80  

5,655  
82.6  
82.6  

885.2 
6.3 
90  

mm 
mm 
cc 

mm 
mm 
cc 

 
องศา 

 

 
 

2. เครือ่งผลิตกา๊ซชีวมวล 
เครื่องผลติก๊าซชวีมวลทีใ่ชใ้นการวจิยันี้เป็นแบบก๊าซไหลลง มรีายละเอยีดดงันี้ (ดภูาพที ่3) 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

     ภาพท่ี 1 แผนภาพแสดงเครื่องยนตส์เตอรล์งิ   ภาพท่ี 2 เครื่องยนตส์เตอรล์งิทีส่รา้งขึน้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 3 เครื่องผลติก๊าซชวีมวล   ภาพท่ี 4 เครื่องผลติก๊าซชวีมวลทีส่รา้งขึน้ 

Safety valve 

Reactor gasifier 

Blower 

Cooling gas 

Gas burner 

Main shaft 

Displacer 
connecting rod  

Displacer cylinder 

Flywheel 

Power cylinder 

Power piston 
connecting rod  

Displacer (inside) 
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ชุดเครื่องผลติก๊าซท าจากแผ่นเหลก็หนา 3/16 in มว้นเป็นรูปทรงกระบอกเสน้ผ่านศูนย์กลาง 450 mm สูง 
1.190 m แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอืส่วนบนของเตามเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง 450 mm สงู 630 mm ท าหน้าทีเ่ป็นช่องบรรจุ
เชือ้เพลงิ มชีุดลิน้นิรภยัเป้องกนัอนัตรายอนัเกดิจากการระเบดิของก๊าซภายในตวัเครื่องผลติก๊าซ เป็นท่อเหลก็เสน้ผ่าน
ศนูยก์ลาง 75 mm ต่อเขา้กบัเตา ปลายขา้งหนึ่งงอ 90 องศา จุ่มลงในน ้าทีบ่รรจุอยู่ภายในท่อเหลก็เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 
100 mm สงู 250 mm เป็นตวัระบายความดนัเมื่อความดนัของก๊าซภายในเครื่องผลติก๊าซสงูจนอาจก่อใหเ้กดิอนัตราย 
หรอืเกดิการระเบดิขึน้ภายใน ฝาเครื่องผลติก๊าซท าจากเหลก็แผ่นหนา 3/16 in ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางประมาณ 550 
mm ขึน้รปูโคง้นูนเพื่อความแขง็แรง รอบฝามสีลกัเกลยีวยดึ 8 จุด 

สว่นล่างของเครื่องผลติก๊าซเป็นชุดคอเครื่องผลติก๊าซ ท าจากเหลก็แผ่นหนา 3/16 in มว้นเป็นรปูทรงกระบอก
เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 450 mm สงู 560 mm ภายในเป็นกรวยคว ่ากบักรวยหงายเชื่อมต่อกนั มแีผ่นเหลก็หนา 3/16 in มี
เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 140 mm ท าหน้าทีเ่ป็นตวัรองเชือ้เพลงิ กรวยคอเครื่องผลติก๊าซเจาะรูอากาศเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 8 
mm จ านวน 30 ร ูเพื่อใหอ้ากาศเขา้ไปเผาไหมใ้นตวัเครื่องผลติก๊าซ สว่นล่างของคอเตามที่อเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 75 mm 
ใหก้๊าซเชือ้เพลงิไหลผ่านไปยงัหวัเผาก๊าซ 

มพีดัลมขนาด 1/4 hp เป่าอากาศเขา้ห้องเผาไหม้ที่คอเตา ท่อทางเขา้พดัลมมลีิ้นปีกผเีสื้อส าหรบัควบคุม
ปรมิาณอากาศเขา้คอเครื่องผลติก๊าซ มชีุดดกัจบัความชืน้ของเชือ้เพลงิท าจากท่อเหลก็ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 100 
mm หนา 1.5 mm ยาว 483 mm จ านวน 1 ท่อ พรอ้มกบัลิน้ทีใ่ชใ้นการระบายน ้าทีก่ลัน่ตวัแลว้  

3. อปุกรณ์และเครือ่งมอืวดัท่ีส าคญั ประกอบดว้ย 
 1. Rope brake dynamometer ประกอบดว้ยตาชัง่สปรงิ, น ้าหนกัถ่วง และเชอืกรดั 
 2. ชุดวดัความเรว็รอบของเครื่องยนตป์ระกอบดว้ย Proximity sensor และ Digital indicator 

3. ระบบใหค้วามรอ้นดว้ย LPG ประกอบดว้ยหวัเผาก๊าซ (Gas burner), ถงัก๊าซ, อุปกรณ์ปรบัความดนัของ
ก๊าซ, และเครื่องวดัความดนัของก๊าซทีจ่่ายใหห้วัเผาก๊าซ 

4. ชุดวดัความสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิประกอบดว้ยตาชัง่อเิลก็ทรอนิกส,์ และนาฬกิาจบัเวลา 
5. ระบบให้ความรอ้นด้วยก๊าซชวีมวลประกอบด้วยหวัเผาก๊าซ, อุปกรณ์ปรบัอตัราการไหลของก๊าซ, และ

เครื่องมอืวดัอตัราการไหลของก๊าซ 
6. ระบบน ้าระบายความรอ้นของเครื่องยนตป์ระกอบดว้ยถงัเกบ็น ้าเยน็, ถงัพกัน ้ารอ้น, อุปกรณ์ควบคุมระดบั

น ้า, เครื่องวดัอตัราการไหลของน ้า, เครื่องสบูน ้า, ระบบท่อ และวาลว์ 
7. ชุดวดัอุณหภูมขิองเครื่องยนตแ์ละน ้าระบายความรอ้นประกอบดว้ย Thermocouple และ Digital indicator 

ส าหรบัวดัอุณหภูมขิองฝาสบูดา้นรอ้น, ฝาสบูดา้นเยน็ และอุณหภูมขิองน ้าระบายความรอ้น 
8. เครื่องมอืวดัอตัราการไหลของก๊าซชวีมวล ท าจากท่อเหลก็ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 108 mm หนา 2 mm 

ยาวทัง้หมด 3240 mm ดา้นในมแีผ่น Orifice ตดิอยู่ทีป่ระมาณ 22 เท่าของเสน้ผ่านศูนยก์ลางท่อ วดัตัง้แต่ด้านบนของ 
Flow straightener ทีด่้านปลายยาวประมาณ 8 เท่าของเสน้ผ่านศูนยก์ลางท่อ ท่อวดัความแตกต่างของความดนั
ดา้นล่าง 0.5 เท่าของเสน้ผ่านศนูยก์ลางท่อ สว่นดา้นบน 0.628 เท่าของเสน้ผ่านศนูยก์ลางท่อ ดา้นนอกนัน้จะม ีIncline 
manometer เพื่อท าการอ่านค่าอตัราการไหลของก๊าซชวีมวล  

4. การทดสอบเครือ่งยนต ์แบ่งออกเป็น 2 การทดสอบคอื 
4.1 การทดสอบหาความรอ้นท่ีป้อนให้แก่สารท างาน เน่ืองจากค่าความรอ้นทีป้่อนใหแ้ก่เครื่องยนต์ไม่สามารถ

วดัได้ในขณะที่เครื่องยนต์ท างาน จึงต้องทดสอบก่อนที่จะทดสอบสมรรถนะ เพื่อให้ได้ค่าความร้อนที่ป้อนให้แก่
เครื่องยนตจ์รงิในระหว่างการทดสอบสมรรถนะ และน าไปใชใ้นการค านวณหาประสทิธภิาพความรอ้นของเครื่องยนต์ 

4.2 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ จะท าหลงัจากที่ทราบค่าความร้อนป้อนเขา้ที่เหมาะสมแล้ว การ
ทดสอบสมรรถนะจะท าเฉพาะการทดสอบหาก าลงัเพลาของเครื่องยนตเ์ท่านัน้ 
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การทดสอบหาความร้อนท่ีป้อนให้แก่สารท างานด้วยกา๊ซปิโตรเลียมเหลว มลี าดบัขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
(ภาพที ่5) 

ถอดกระบอกสบูเคลื่อนยา้ยออกจากเครื่องยนต ์น ามาชัง่น ้าหนกัรวมกบัน ้าสะอาดทีบ่รรจุอยู่เตม็ช่องรอ้น แลว้
หกัน ้าหนกัตวัเปล่าของกระบอกสบูเคลื่อนยา้ยออก กจ็ะทราบจ านวนน ้าที่ใชใ้นการทดสอบคอื 7.477 kg 

น ากระบอกสูบเคลื่อนย้ายมาวางบนโครงทดสอบ โดยยดึกระบอกสูบไม่ให้เคลื่อนที่ได้ โดยให้กระบอกสูบ
เคลื่อนยา้ยอยู่ห่างจากหวัเผาก๊าซเท่ากบัระยะทีจ่ะใชใ้นการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ น าเธอรโ์มคปัเป้ิลมาใส่ไว้
ในกระบอกสบูเคลื่อนยา้ย โดยใหต้ าแหน่งเธอรโ์มคปัเป้ิลอยู่ทีก่ึง่กลางของความลกึของชอ่งรอ้น จดัใหเ้ธอรโ์มคปัเป้ิลแต่
ละตวัอยู่ห่างจากผนงัของช่องรอ้น เพื่อใหไ้ดอุ้ณหภูมทิีแ่ทจ้รงิโดยการเฉลีย่ ต่อสายเธอรโ์มคปัเป้ิลเขา้กบัอนิดเิคเตอร์ 
และเตรยีมถงัก๊าซ LPG ทีจ่ะใชใ้นการทดสอบโดยมตีวัปรบัก๊าซตดิอยู่กบัถงัดว้ย 

เตรยีมน ้าสะอาด 7.477 kg วางถงัก๊าซลงบนตาชัง่อเิลก็ทรอนิกส ์เปิดลิน้จ่ายก๊าซทีถ่งั ปรบัความดนัของก๊าซ
ในสายจ่ายใหอ้ยู่ที่ 0.5 bar จุดไฟทีห่วัเผาก๊าซ อุ่นอุณหภูมขิองกระบอกสบูเคลื่อนย้ายใหไ้ด ้50  OC แล้วจงึใส่น ้าที่
เตรยีมไวล้งไปในกระบอกสบูเคลื่อนยา้ย 

อ่านน ้าหนักก๊าซจากตาชัง่อิเล็กทรอนิกส์ เริ่มต้นการจบัเวลา จดบนัทกึอุณหภูมเิริ่มต้นของน ้า จดบนัทึก
อุณหภูมขิองน ้าทุก 1 นาท ีจนกระทัง่น ้ามอีุณหภูมสิงูถงึประมาณ 80 OC จงึหยุดการทดสอบ จดบนัทกึน ้าหนักสุดทา้ย
ของก๊าซจากตาชัง่อเิลก็ทรอนิกส ์หยุดการจบัเวลาและจดบนัทกึเวลาทีใ่ชใ้นการทดสอบ ปิดลิน้จ่ายก๊าซทีถ่งั 

เอาเธอรโ์มคปัเป้ิลออกจากกระบอกสูบเคลื่อนย้าย เทน ้าออกจากกระบอกสบูเคลื่อนย้าย รอให้กระบอกสูบ
เคลื่อนยา้ยเยน็ แลว้จงึทดสอบครัง้ต่อไปทีค่วามดนัในสายจ่ายก๊าซเป็น 0.4, 0.3, 0.2, และ 0.1 bar ตามล าดบั 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 การทดสอบหาความรอ้นทีป้่อนเขา้สูเ่ครื่องยนต ์ ภาพท่ี 6 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต ์
 

การทดสอบสมรรถนะของเครือ่งยนตด้์วยกา๊ซปิโตรเลียมเหลว 
ผลจากการทดสอบหาความรอ้นป้อนเขา้เครื่องยนต์แสดงใหเ้หน็ว่า ไดค้วามรอ้นป้อนเขา้สงูสุดทีค่วามดนัใน

สายจ่ายก๊าซ 0.1 bar หลงัจากทราบค่าของความรอ้นป้อนเขา้เครื่องยนต์แลว้จงึทดสอบหาสมรรถนะ โดยมขีัน้ตอนดงั
ภาพที ่6 

 จดัเตรยีมอุปกรณ์และเครื่องมอืวดัดงันี้ เธอรโ์มคปัเป้ิล, ตาชัง่สปรงิ, น ้าหนกัถ่วง, เชอืก, นาฬกิาจบัเวลา, ชุด
เครื่องวดัความเรว็รอบ, เครื่องอ่านอุณหภูม ิแลว้ตดิตัง้เขา้กบัเครื่องยนต ์ต่อน ้าระบายความรอ้นเขา้ใหห้มุนเวยีนเขา้ไป
ในช่องน ้าระบายความรอ้นของเครื่องยนต ์ตดิตัง้หวัเผาก๊าซ วางถงัก๊าซลงบนตาชัง่อเิลก็ทรอนิกส ์เปิดลิน้จ่ายก๊าซทีถ่งั 
ปรบัความดนัของก๊าซในสายจ่ายใหอ้ยู่ที ่0.1 bar แลว้จุดไฟทีห่วัเผาก๊าซ แลว้ปรบัอตัราการไหลของน ้าระบายความ
รอ้นใหค้งที ่

 จดบนัทกึค่าของอุณหภูมเิริม่ตน้ทัง้หมด เริม่ตน้การจบัเวลา จากนัน้จงึจดบนัทกึค่าของอุณหภูมทิัง้หมดทุก 1 
นาท ีจนกระทัง่อุณหภูมขิองสารท างานในชอ่งรอ้นสงูประมาณ 510 OC แลว้จงึสตารท์เครื่องยนต ์โดยยงัคงจดบนัทกึค่า
ของอุณหภูมต่ิอเนื่องและเพิม่การจดบนัทกึค่าของความเรว็รอบทุก 1 นาทพีรอ้มกนัดว้ย 
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 เมื่อสงัเกตเหน็ว่าค่าของอุณหภูมแิละความเรว็รอบเริม่จะคงที ่กแ็สดงว่าการท างานของเครื่องยนต์เริม่เขา้สู่
สภาวะคงตวัแลว้ น าตาชัง่สปรงิมาแขวน แลว้น าเชอืกมาคลอ้งกบัลอ้ตุนก าลงั  เริม่แขวนน ้าหนักถ่วงทลีะ 1 N แลว้จด
บนัทกึค่าแรงดงึจากตาชัง่สปรงิและค่าความเรว็รอบทุกครัง้ทีถ่่วงน ้าหนกั จนกระทัง่เครื่องยนตห์ยุด 

 อ่านค่าน ้าหนกัก๊าซสดุทา้ย หยุดการจบัเวลา จดบนัทกึอุณหภูมสิุดทา้ยทัง้หมด ปิดลิน้จ่ายก๊าซทีถ่งั วดัอตัรา
การไหลของน ้าระบายความรอ้น โดยใช ้Beaker และนาฬกิาจบัเวลา ท า 3 ครัง้เพื่อน ามาหาค่าเฉลีย่ 

 

การทดสอบหาความรอ้นท่ีป้อนให้แก่สารท างานด้วยกา๊ซชีวมวล มลี าดบัขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
ถอดกระบอกสบูเคลื่อนยา้ยออกจากเครื่องยนต ์และน ามาชัง่น ้าหนักรวมกบัน ้าสะอาดทีบ่รรจุอยู่เตม็ช่องรอ้น 

แลว้หกัน ้าหนกัตวัเปล่าของกระบอกสบูเคลื่อนยา้ยออก กจ็ะทราบจ านวนน ้าทีใ่ชใ้นการทดสอบคอื 7.477 kg  
น ากระบอกสูบเคลื่อนย้ายมาวางบนโครงทดสอบ ยึดกระบอกสูบไม่ให้เคลื่อนที่ได้ โดยให้กระบอกสูบ

เคลื่อนยา้ยอยู่ห่างจากหวัเผาก๊าซเท่ากบัระยะทีจ่ะใชใ้นการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ น าเธอรโ์มคปัเป้ิลมาใส่ไวใ้น
กระบอกสบูเคลื่อนยา้ย ใหต้ าแหน่งเธอรโ์มคปัเป้ิลอยู่ทีก่ึง่กลางของความลกึของช่องรอ้น จดัใหเ้ธอรโ์มคปัเป้ิลแต่ละตวั
อยู่ห่างจากผนงัของช่องรอ้น เพื่อใหไ้ดอุ้ณหภูมทิีแ่ทจ้รงิโดยการเฉลีย่ ต่อสายเธอรโ์มคปัเป้ิลเขา้กบัอนิดเิคเตอร ์ 

 เตรยีมถงัก๊าซชวีมวลทีจ่ะใชใ้นการทดสอบ เตรยีมน ้าสะอาด 7.477 kg จุดไฟทีช่่องใสเ่ชือ้เพลงิชวีมวลแลว้ใช ้
Blower แบบพกพาขนาดเลก็เปา่จนสงัเกตว่าเชือ้เพลงิชวีมวลภายในเตานัน้ลุกไหมด้แีลว้จงึปิดช่องใส่เชือ้เพลงิชวีมวล 
เปิด Blower ทีต่ดิอยู่กบัถงัก๊าซและจุดไฟทีห่วัเผาก๊าซ เริม่ต้นจบัเวลาส าหรบัเครื่องผลติก๊าซชวีมวล เมื่อไฟเริม่ตดิดี
แลว้จากนัน้ดบัไฟทีห่วัเผาก๊าซแลว้วดัอตัราการไหลของก๊าซดว้ยเครื่องมอืวดัอตัราการไหลของก๊าซ 

จุดไฟทีห่วัเผาก๊าซอกีครัง้และน ากระบอกสบูเคลื่อนย้ายทีว่างบนโครงทดสอบโดยใหก้ระบอกสบูเคลื่อนยา้ย
อยู่ห่างจากหัวเผาก๊าซเท่ากับระยะที่จะใช้ในการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ อุ่นอุณหภูมิของกระบอกสูบ
เคลื่อนยา้ยใหไ้ด ้50 OC แลว้จงึใส่น ้า 7.477 kg ลงไปในกระบอกสบูเคลื่อนยา้ย จดบนัทกึอุณหภูมขิองน ้าทุก 1 นาท ี
จนกระทัง่น ้ามีอุณหภูมสิูงถึงประมาณ 90 OC จงึหยุดการทดสอบ หยุดการจบัเวลาและจดบนัทกึเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ เอากระบอกสบูเคลื่อนยา้ยออก 

เอาเธอรโ์มคปัเป้ิลออกจากกระบอกสูบเคลื่อนย้าย เทน ้าออกจากกระบอกสบูเคลื่อนย้าย รอให้กระบอกสูบ
เคลื่อนย้ายเย็น แล้วจึงทดสอบครัง้ต่อไปที่อัตราการไหลของก๊าซค่าอื่น โดยค่าความดันแตกต่างของ Incline 
manometer เป็น 2.8, 2.6, 2.4, และ 2.2 mm H2O ตามล าดบั จากนัน้จงึดบัไฟทีห่วัจา่ยก๊าซดว้ยผา้ชบุน ้า แลว้วดัอตัรา
การไหลอกีครัง้ เสรจ็แลว้จุดไฟทีห่วัจ่ายก๊าซเพื่อทดสอบครัง้ต่อไป 

การทดสอบสมรรถนะของเครือ่งยนตด์้วยกา๊ซชีวมวล  
ผลจากการทดสอบหาความรอ้นป้อนเขา้เครื่องยนตแ์สดงใหเ้หน็ว่าไดค้วามรอ้นป้อนเขา้สงูสุดทีอ่ตัราการไหล

ของก๊าซซึ่งค่าความดนัแตกต่างของ Incline manometer 2.8 mm H2O หลงัจากทราบค่าของความรอ้นป้อนเขา้
เครื่องยนตแ์ลว้ จงึทดสอบหาสมรรถนะของเครื่องยนต ์โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 

 จดัเตรยีมอุปกรณ์และเครื่องมอืวดัดงันี้ เธอรโ์มคปัเป้ิล, ตาชัง่สปรงิ, น ้าหนกัถ่วง, เชอืก, นาฬกิาจบัเวลา, ชุด
เครื่องวดัความเรว็รอบ, เครื่องอ่านอุณหภูม ิแลว้ตดิตัง้เขา้กบัเครื่องยนต ์ต่อน ้าระบายความรอ้นเขา้ใหห้มุนเวยีนเขา้ไป
ในช่องน ้าระบายความรอ้นของเครื่องยนต ์

จุดไฟที่ช่องใส่เชือ้เพลงิชวีมวลแล้วใช้ Blower แบบพกพาขนาดเลก็เป่าจนสงัเกตเหน็ว่าเชื้อเพลงิชวีมวล
ภายในเครื่องผลติก๊าซนัน้ลุกไหมด้แีลว้ใหปิ้ดช่องใสเ่ชือ้เพลงิชวีมวล เปิด Blower ทีต่ดิอยู่กบัถงัก๊าซและจุดไฟทีห่วัเผา
ก๊าซ เริม่ตน้จบัเวลาส าหรบัเครื่องผลติก๊าซชวีมวล เมื่อไฟเริม่ตดิดแีลว้จากนัน้ใชผ้า้ชุบน ้าดบัไฟทีห่วัเผาก๊าซแลว้ท าการ
วดัอตัราการไหลของก๊าซดว้ยเครื่องมอืวดัอตัราการไหลของก๊าซ 

 ตดิตัง้เครื่องยนต์ที่หวัเผาก๊าซ ปรบัอตัราการไหลของก๊าซทีท่างเขา้ของตวัจ่ายให้ค่าความดนัแตกต่างของ 
Incline manometer อยู่ที ่2.2 mm H2O แลว้จุดไฟทีห่วัเผาก๊าซ แลว้ปรบัอตัราการไหลของน ้าระบายความรอ้นใหค้งที่ 
จดบนัทกึค่าของอุณหภูมเิริม่ต้นทัง้หมด เริม่ต้นการจบัเวลา จากนัน้จงึจดบนัทกึค่าของอุณหภูมทิัง้หมดทุก 1 นาท ี
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จนกระทัง่อุณหภูมขิองสารท างานในช่องรอ้นสงูประมาณ 359 OC แลว้จงึสตารท์เครื่องยนต์ โดยยงัคงจดบนัทกึค่าของ
อุณหภูมต่ิอเนื่องและเพิม่การจดบนัทกึค่าของความเรว็รอบทุก 1 นาทพีรอ้มกนัดว้ย 

 เมื่อสงัเกตเหน็ว่าอุณหภูมแิละความเรว็รอบเริม่จะคงที ่กแ็สดงว่าการท างานของเครื่องยนต์เริม่เขา้สู่สภาวะ
คงตวัแลว้ น าตาชัง่สปรงิมาแขวน แลว้น าเชอืกมาคล้องกบัลอ้ตุนก าลงั เริม่แขวนน ้าหนักถ่วงทลีะ 1 N แลว้จดบนัทกึ
ค่าแรงดงึจากตาชัง่สปรงิและค่าความเรว็รอบทุกครัง้ทีถ่่วงน ้าหนกั จนกระทัง่เครื่องยนตห์ยุด 

 หยุดการจบัเวลา จดบนัทกึอุณหภูมสิุดทา้ยทัง้หมด เอาเครื่องยนต์ออกจากหวัเผาก๊าซแล้วดบัไฟทีห่วัจ่าย
ก๊าซเพื่อวดัอตัราการไหลของก๊าซอกีครัง้ วดัอตัราการไหลของน ้าระบายความรอ้น โดยใช ้Beaker และนาฬกิาจบัเวลา 
ท า 3 ครัง้เพื่อน ามาหาค่าเฉลีย่ 

 

ผลการศึกษา 
 ผลลพัธจ์ากการทดสอบหาความรอ้นป้อนเข้าเครือ่งยนตด้์วยกา๊ซปิโตรเลียมเหลว 

ขอ้มลูการทดสอบหาความรอ้นป้อนเขา้เครื่องยนตใ์นชัน้แรกน ามาเขยีนเป็นกราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง
อุณหภูมขิองน ้าทีด่ดูซบัความรอ้นจากหวัเผาก๊าซกบัเวลาในการเพิม่อุณหภูม ิท าการทดสอบ 5 ครัง้โดยค่าความดนัใน
ท่อจ่ายก๊าซเป็น 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, และ 0.5 bar ภาพที ่8 ซึง่เป็นการทดสอบทีค่วามดนัในสายจ่ายก๊าซ 0.1 bar 

ในภาพที ่8 เหน็ไดว้่าเมื่อใหค้วามรอ้นในอตัราทีค่งที ่อุณหภูมนิ ้าเพิม่สงูขึน้ในอตัราทีเ่ป็นเชงิเสน้เมื่อเทยีบกบั
เวลา สิง่ทีต่อ้งระวงัคอืเมื่อน ้าเขา้ใกลจุ้ดเดอืด เสน้กราฟจะเปลีย่นจากเสน้ตรงเป็นเสน้โคง้ ซึง่เมื่อค านวณหาอตัราการ
เพิม่ขึน้ของอุณหภูม ิ(Temperature gradient) จากค่าอุณหภูมเิริม่ตน้กบัอุณหภูมสิดุทา้ยกจ็ะเกดิความคลาดเคลื่อนขึน้ 

สิง่ทีต่อ้งการจากกราฟนี้คอือตัราการเพิม่ขึน้ของอุณหภูม ิซึง่แสดงดว้ยความชนัของเสน้กราฟนัน่เอง น าอตัรา
การเพิม่ขึน้ของอุณหภูมไิปค านวณหาความรอ้นทีน่ ้าดดูซบัไวไ้ดจ้ากสมการ 

    , /in w p wq m c T t   (1) 
เมื่อ wm คอืมวลของน ้าทีใ่ชใ้นการดูดซบัความรอ้น (7.477 kg), ,p wc คอืค่าความรอ้นจ าเพาะของน ้า (4187 J/kg K), 
 /T t คอือตัราการเพิม่ขึน้ของอุณหภูม ิ(OC/s) ปรมิาณความรอ้นทีไ่ดจ้าก LPG จะค านวณไดจ้าก 

  f f LPGq m LHV    (2) 
เมื่อ fm  คอือตัราการไหลของก๊าซ (kg/s), LHVLPG คอืค่าความร้อนค่าต ่าของก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (46 MJ/kg) 
ประสทิธภิาพของแหล่งใหค้วามรอ้น ซึง่ในการทดลองนี้เป็นหวัเผาก๊าซ จะหาไดจ้าก 

   /H in fE q q    (3) 
ขอ้มูลและผลลพัธจ์ากการทดสอบหาค่าของความร้อนทีป้่อนเขา้สู่เครื่องยนต์เมื่อค่าความดนัในท่อจ่ายก๊าซ

เป็น 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, และ 0.5 bar สรุปไวใ้นตารางที ่2 ผลลพัธจ์ากตารางที ่2 ถูกน าไปแสดงเป็นกราฟตามภาพที ่8 
จากภาพที่ 9 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัความดนัของก๊าซในท่อจ่ายก๊าซจะเหน็ได้ว่า อตัราการไหลของก๊าซจะ

เพิม่ขึน้เมื่อความดนัของก๊าซเพิม่ขึน้ ปรมิาณความร้อนทีน่ ้าดูดซบัไว้กเ็ป็นเช่นเดยีวกนั แต่เกดิขึน้ในอตัราทีต่ ่ากว่า
อตัราการไหลของก๊าซ ดงัภาพที ่10 สิง่ทีจ่ะช่วยใหเ้หน็ชดัเจนขึน้คอืประสทิธภิาพของแหล่งใหค้วามร้อน ดงัภาพที ่11 
ประสทิธภิาพของแหล่งใหค้วามรอ้นจะลดลงเมื่อเพิม่ความดนัก๊าซเพราะเกดิการกระเจงิของเปลวไฟทีอ่อกจากหวัเผา  

สรุปได้ว่าความร้อนที่ป้อนเขา้สู่เครื่องยนต์นัน้ขึน้อยู่กบัความดนัในสายจ่ายก๊าซ โดยความร้อนทีป้่อนเขา้สู่
เครื่องยนตจ์ะมปีระสทิธภิาพสงูสดุทีค่่าความดนัก๊าซในสายจ่าย 0.1 bar คดิเป็นปรมิาณความรอ้น 3799.87 J/s ดงันัน้
การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนตจ์งึใชค่้าความรอ้นป้อนเขา้สู่เครื่องยนต์สงูสุดเป็น 3799.87 J/s หรอืทีค่่าความดนั
ในท่อจ่ายก๊าซเป็น 0.1 bar 
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Experimental data

ตารางท่ี 2 ผลลพัธจ์ากการทดสอบหาความรอ้นป้อนเขา้เครื่องยนตด์ว้ยก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
p (bar) mf (kg/s) ΔT/Δt  (OC/min) qf (J/s) qin (J/s) EH(%) 

0.5 0.498134 9.297 22914.16 4850.66 21.169 
0.4 0.327596 9.155 15069.44 4776.58 31.697 
0.3 0.29381 9.035 13515.25 4713.97 34.879 
0.2 0.240525 8.067 11064.17 4208.92 38.041 
0.1 0.207158 7.283 9529.27 3799.87 39.876 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 อตัราการเพิม่ขึน้ของอณุหภูมกิบัความดนั  ภาพท่ี 9 อตัราการไหลกบัความดนัสายจ่ายก๊าซ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 ความรอ้นเขา้เครื่องยนตก์บัความดนัสายจ่าย ภาพท่ี  11 ประสทิธภิาพแหล่งความรอ้นกบัความดนัสายจ่าย 
 

 การทดสอบสมรรถนะของเครือ่งยนตด้์วยกา๊ซปิโตรเลียมเหลว 
ผลลพัธ์จากขอ้มูลที่ได้จากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ ภาพที่ 12 แสดงกราฟในช่วงก่อนการให้

ภาระแก่เครื่องยนต์ เป็นเสน้กราฟการเพิม่อุณหภูม ิ(Heat-up curve) และเสน้กราฟการเพิม่ความเรว็รอบ (Start-up 
curve) จากรูปนี้จะเหน็ได้ว่าในระหว่างการเริม่ให้ความร้อน ช่วงแรกอุณหภูมจิะเพิม่ขึน้ในอตัราสูงจากนัน้กจ็ะเขา้สู่
สถานะคงตวั คอือุณหภูมมิคี่าค่อนขา้งจะคงที ่และเสน้กราฟในการเพิม่ความเรว็รอบกม็คีุณลกัษณะในท านองเดยีวกนั 
ผลลทัธจ์ากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนตเ์มื่อใหภ้าระกบัเครื่องยนตต์อ้งใชก้ารค านวณดงันี้ 

แรงบดิของเครื่องยนตจ์ะค านวณไดจ้าก 
  ( )tM S W R     (4) 

เมื่อ S คอืแรงดงึทีอ่่านไดจ้ากตาชัง่สปรงิ (N), W คอืน ้าหนกัถ่วง (N), R คอืรศัมขีองเบรกดรมั (m)  
      ก าลงัเพลาของเครื่องยนตจ์ะค านวณไดจ้าก 

  2 tP M n                 (5) 
เมื่อ n  คอืความเรว็รอบของเครื่องยนต ์(rps)  
      ประสทิธภิาพความรอ้นเพลาของเครื่องยนตจ์ะค านวณไดจ้าก 

  /B inE P q     (6) 
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จากภาพที่ 13 จะเหน็ได้ว่าแรงบิดของเครื่องยนต์นัน้แปรผกผนัแทบจะเป็นเส้นตรงกบัความเรว็รอบของ
เครื่องยนต ์สว่นก าลงัเพลาของเครื่องยนตน์ัน้จะเพิม่มากขึน้ในชว่งแรกทีค่วามเรว็รอบต ่าจนมคี่าสงูสดุจากนัน้จะมคีา่ลด
น้อยลงอย่างรวดเรว็เมื่อความเรว็รอบเพิม่มากขึน้ สาเหตุทีเ่ป็นเช่นน้ีกเ็พราะว่า ความฝืดนัน้จะเพิม่มากขึน้อย่างรวดเรว็
เมื่อความเรว็สูงมากขึ้น และที่ความเร็วตวัเปล่า (ซึ่งเป็นค่าความเร็วสูงสุด) นัน้ก าลงัของเครื่องยนต์เท่ากบัก าลงัที่
สูญเสยีไปกบัความฝืดพอดี เนื่องจากประสทิธิภาพความร้อนเพราะค านวณได้จากก าลงัเพลาหารด้วยความร้อน
ป้อนเขา้เครื่องยนตซ์ึง่มค่ีาคงที ่ดงันัน้เสน้กราฟของประสทิธภิาพความรอ้นจงึมคีุณลกัษณะเช่นเดยีวกบัเสน้กราฟของ
ก าลงัเพลา 

ภาพที่ 13 แสดงใหเ้หน็ได้ว่าแรงบดิของเครื่องยนต์มคี่าสูงสุดประมาณ 2 Nm ที่ 135 rpm, ก าลงัสงูสุด
ประมาณ 46 W ที ่230 rpm, และประสทิธภิาพความรอ้นเพลาสงูสดุประมาณ 1.2% ที ่230 rpm เช่นกนั   
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 12 อตัราการเพิม่ขึน้ของอุณหภูมแิละความเรว็รอบ ภาพท่ี 13 สมรรถนะของเครื่องยนต ์
 

        ผลลทัธจ์ากการทดสอบหาความรอ้นป้อนเข้าเครือ่งยนตด์้วยกา๊ซชีวมวล 
ผลการทดสอบขัน้แรกทีไ่ดจ้ากเครื่องผลติก๊าซคอือตัราการไหลของก๊าซ ซึง่สามารถค านวณไดจ้าก 

 


Q AV     (7) 

เมื่อ


Q  คอือตัราการไหลเชงิปรมิาตร (m3/s), A คอืพืน้ทีห่น้าตดัของ Orifice (m2), V คอืความเรว็ของก๊าซทีไ่หลผ่าน 
Orifice (m/s) ความเรว็ของก๊าซทีไ่หลผ่าน Orifice สามารถค านวณไดจ้าก 

  2V C gH      (8) 
เมื่อ H คอืความดนัแตกต่างคร่อม Orifice (m air), g  = 9.81 m/s2, C คอืค่าคงทีข่อง Orifice [6]  

Orifice ทีใ่ชม้คี่าอตัราส่วนระหว่างเสน้ผ่านศูนยก์ลางของ Orifice กบัท่อเป็น d/D = 0.5 ซึง่จะได้ค่า C = 0.628 
และความดนัในหน่วย m air จะหาไดจ้าก 

(   
22( ) ( ) ( /H O aP mair P mH O )  (9) 

เมื่อ 
2H O = 1000 kg/m3, a = 1.2256 kg/m3 ทีค่วามดนับรรยากาศและ 15 OC และอตัราการไหลเชงิมวลของก๊าซจะ

ค านวณไดจ้าก 

 


  2fm Q AC gH   (10) 
เมื่อ  คอืความหนาแน่นของก๊าซ (1.054 kg/m3), โดยอตัราสว่นความหนาแน่นของก๊าซชวีมวลต่อความหนาแน่นของ
อากาศทีค่วามดนับรรยากาศและอุณหภูม ิ15 OC คอื  / a = 0.86 [7] ท าใหไ้ด ้  = 1.054 kg/m3 ดงันัน้ปรมิาณ
ความรอ้นทีไ่ดจ้ากก๊าซจงึหาไดจ้าก 

 f f PGq m LHV     (11) 
เมื่อ LHVPG คอืค่าความรอ้นค่าต ่าของก๊าซชวีมวล (5.4 MJ/kg [7]) หรอื 

 36,259fq H  (J/s)   (12) 
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กราฟทีแ่สดงความสมัพนัธ์ระหว่างอุณหภูมขิองน ้าที่ดูดซบัความร้อนจากหวัเผาก๊าซชวีมวลกบัเวลาในการเพิม่
อุณหภูมไิดแ้สดงไวด้งัในในภาพที ่14 ซึง่การทดสอบนี้ท า 4 ครัง้โดยค่าความดนัในท่อจ่ายก๊าซแสดงดว้ยความสงูของ 
Incline manometer เป็น 2.8, 2.6, 2.4, และ 2.2 mm H2O  

การค านวณอื่นๆ เป็นเช่นเดียวกบัที่กล่าวแล้วในหวัข้อการทดสอบหาความร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์ด้วยก๊าซ
ปิโตรเลยีมเหลว ผลจากการทดสอบไดน้ ามาสรุปไวใ้นตารางที ่3  

ผลลัพธ์จากตารางที่ 3 ถูกน าไปแสดงเป็นกราฟตามภาพที่ 15 ถึงภาพที่ 18 คุณลักษณะของกราฟที่แสดง
ความสมัพนัธร์ะหว่างความดนัแตกต่างคร่อม Orifice กบัอตัราการไหลของก๊าซ, ปรมิาณความรอ้นทีไ่ดจ้ากเครื่องผลติ
ก๊าซ, ปริมาณความร้อนที่น ้ าดูดซับ เป็นเช่นเดียวกับการทดสอบด้วยก๊าซปิโตรเลียมเหลว สิ่งที่น่าสังเกตคือ
ประสทิธภิาพของแหล่งใหค้วามรอ้นค่อนขา้งต ่าและมคีวามแปรผนัค่อนขา้งน้อย จงึเลอืกใชป้รมิาณความรอ้นทีน่ ้าดูด
ซบั 2085.10 J/s หรอืทีค่่าความดนัแตกต่างคร่อม Orifice 2.2 mm H2O ส าหรบัการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์
ในขัน้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 14 อตัราการเพิม่ขึน้ของอุณหภูม ิ    ภาพท่ี 15 อตัราการไหลกบัความดนั      ภาพท่ี 16 ปรมิาณความรอ้นทีไ่ด้
      

 
 
 
 
 

                 
            
   ภาพท่ี 17 ความรอ้นทีน่ ้าดดูซบั    ภาพท่ี 18 ประสทิธภิาพของแหล่งใหค้วามรอ้นกบัความดนั 

 

ตารางท่ี 3 ผลลพัธจ์ากการทดสอบหาความรอ้นป้อนเขา้เครื่องยนตด์ว้ยก๊าซชวีมวล 
H (mm H2O) mf (kg/s) ΔT/Δt (OC/min) qf (J/s) qin (J/s) EH(%) 

2.8 0.04060 5.1993 54805.79 2712.71 4.950 
2.6 0.03912 4.4637 52812.18 2328.91 4.410 
2.4 0.03759 4.2630 50740.30 2224.20 4.383 
2.2 0.03599 3.9964 48580.14 2085.10 4.292 

 

 ผลลพัธจ์ากการทดสอบสมรรถนะของเครือ่งยนตด์้วยกา๊ซชีวมวล 
การทดสอบเครื่องยนตก์ระท าโดยใชว้ธิกีารเดยีวกนักบัทีก่ล่าวแลว้ในหวัขอ้ที ่4.2 ต่างกนัเพยีงแค่เชือ้เพลงิที่

ใชเ้ท่านัน้ การทดสอบเครื่องยนต์นี้ใชค้่าความแตกต่างความดนัคร่อม Orifice เป็น 2.2 mm H2O ซึง่ไดค้วามรอ้นจาก
เครื่องผลติก๊าซในอตัรา 2085.1 J/s ผลการทดสอบเครื่องยนตด์ว้ยก๊าซชวีมวล แสดงอยู่ในภาพที ่19 และ 20 
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คุณลกัษณะของเสน้กราฟต่างๆ ที่ได้จากการทดสอบด้วยก๊าซชวีมวลไม่แตกต่างจากการทดสอบด้วยก๊าซ
ปิโตรเลยีมเหลว ความแตกต่างที่เหน็ได้ชดัคอืปรมิาณความร้อนที่เครื่องยนต์ได้รบัมคี่าน้อยกว่า มผีลท าให้ก าลงัที่
เครื่องผลติออกมาน้อยกว่าตามไปดว้ย จากภาพที ่20 จะเหน็ไดว้่าเครื่องยนตผ์ลติแรงบดิสงูสดุประมาณ 1.2 Nm ที ่60 
rpm, ก าลงัเพลาสงูสดุประมาณ 13 W ที ่130 rpm, และประสทิธภิาพความรอ้นเพลาสงูสดุประมาณ 0.6% ที ่130 rpm  

 
 
 
 
 
 
 
          ภาพท่ี 19 อตัราการเพิม่ขึน้ของอุณหภูมแิละความเรว็รอบ        ภาพท่ี 20 สมรรถนะของเครื่องยนต ์

 

วิจารณ์และสรปุผล 
ผลการทดสอบเครื่องยนต์พบว่าเครื่องยนต์สเตอร์ลงิสามารถเดนิเครื่ องท างานร่วมกบัเครื่องผลติก๊าซได้ใน

ลกัษณะทีไ่ม่แตกต่างกบัใชก้๊าซปิโตรเลยีมเหลวเป็นเชือ้เพลงิ ผลการทดสอบเครื่องยนตส์ามารถสรุปไดด้งัตารางที ่4 
 

ตารางท่ี 4 สรุปผลลพัธจ์ากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ 
Fuel fq (J/s) inq (J/s) EH (%) TH (OC) T (Nm@rpm) PB (W@rpm) EBT (%@rpm) 

LPG 9529.27 3799.87 39.876 543 2.0@135 46@230 1.2@230 
ก๊าซชวีมวล 48580.14 2085.10 4.292 363 1.2@60 13@130 0.6@130 

 

จากตารางที่ 4 จะเหน็ได้ว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซชวีมวลต ่ากว่า LPG หลายประการ สิง่ที่มี
อิทธิพลส าคัญต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์คือประสทิธิภาพของแหล่งให้ความร้อน (EH) ซึ่งต่างกนัมาก ทัง้นี้เป็น
เพราะว่าการออกแบบหวัเผาก๊าซชวีมวลยงัไม่เหมาะสม เนื่องจากปรมิาณการเกดิก๊าซชวีมวลนัน้ ไม่สามารถหาค่า
อตัราการไหลและความดนัทีแ่น่นอนได ้เมื่อจ าเป็นต้องสรา้งหวัเผาจงึสรา้งขึน้เพื่อทดสอบในเบือ้งต้นเท่านัน้ จงึท าให้
เกดิการสญูเสยีความรอ้นมาก สิง่ทีค่วรสงัเกตอกีประการหนึ่งกค็อือุณหภูมใินช่องรอ้น (TH) เมื่อใชก้๊าซชวีมวลต ่ากว่า 
LPG มาก สง่ผลใหป้ระสทิธภิาพของเครื่องยนตล์ดลงถงึ 50% 

จะเหน็ไดว้่าประสทิธภิาพความรอ้นของเครื่องยนตค์่อนขา้งต ่า เน่ืองจากเป็นเครื่องยนต์ขนาดค่อนขา้งเลก็ ซึง่
ความฝืดจะส่งผลกระทบในอตัราที่สงูกว่าเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ และความหนาของผนังกระบอกสูบจะกลายเป็นหนา
มากเมื่อเทยีบกบัเครื่องยนตข์นาดใหญ่ ท าใหเ้กดิความตา้นทานการถ่ายเทความรอ้นสงูกว่าเครื่องยนต์ขนาดใหญ่กว่า
อกีดว้ย  
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สมรรถนะของเคร่ืองยนตส์เตอรลิ์งรปูแบบเบต้าขนาด 375.7 cc 
Performance of a 375.7 cc beta-configuration Stirling engine 
 

สมบตั ิเชยีงค า1*และบญัชา คง้ตระกูล2 
Sombat Chiangkam1*and Bancha Kongtragool2 
 

บทคดัย่อ 
ในบทความนี้ได้น าเสนอสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิรูปแบบเบต้าขนาด 375.7 cc ที่ทดสอบโดยใช้

ความรอ้นจากหวัเผาก๊าซปิโตรเลยีมเหลวป้อนเขา้เครื่องยนต ์518.5 J/s คงที ่ผลลพัธจ์ากการทดสอบเครื่องยนต์พบว่า
แรงบดิสงูสดุ, ก าลงัเพลาสงูสดุและประสทิธภิาพความรอ้นเพลาสงูสุดของเครื่องยนต์คอื 0.30 Nm ที ่93 rpm, 2.93 W 
ที ่125 rpm และ 0.57% ที ่125 rpm, ตามล าดบั 

 

ค าส าคญั :   เครื่องยนตส์เตอรล์งิ เครื่องยนตอ์ากาศรอ้น เครื่องยนตส์นัดาปภายนอก 
 

Abstract 
In this paper, performance of a 375.7 cc beta-configuration stirling engine tested by using the 

constant heat input of 518.5 J/s supplied from a LPG burner is presented. Results from the engine test 
indicate that the maximum torque, the maximum shaft power and the maximum brake thermal efficiency of 
the engine is 0.30 Nm at 93 rpm, 2.93 W at 125 rpm and 0.57% at 125 rpm, respectively. 

 

Key words :   Stirling engine, Hot air engine, External-combustion engine 
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บทน า 
เป็นที่ทราบกนัดีแล้วว่าทรพัยากรพลงังานบรรพชีวินมีปริมาณจ ากดัและในปจัจุบนัมีปริมาณลดลงอย่าง

ต่อเนื่องจนเป็นสิง่ทีข่าดแคลนและจะหมดสิน้ไปในอนาคต การหาแหล่งพลงังานทดแทนพลงังานบรรพชวีนิ จงึเป็นสิง่ที่
ควรจะตอ้งใหค้วามสนใจ เครื่องยนตส์นัดาปภายนอก นอกจากจะสามารถใชพ้ลงังานความรอ้นไดห้ลากหลายชนิดแลว้ 
ยงัสามารถควบคุมให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ได้ง่ายกว่าเครื่องยนต์สนัดาปภายในอกีด้วย ดงันัน้การพฒันา
เครื่องยนต์ความรอ้นที่เป็นเครื่องยนต์สนัดาปภายนอกซึ่งสามารถใช้พลงังานหมุนเวยีน จงึเป็นประโยชน์ต่อการแก้
วกิฤตพลงังานและสิง่แวดลอ้มในอนาคต การวจิยันี้เกดิขึน้จากแนวคดิทีจ่ะพฒันาเครื่องยนตส์นัดาปภายนอกทีส่ามารถ
น าไปใช้ได้ในการผลิตก าลงักล โดยเครื่องยนต์ความร้อนที่จะพฒันาขึ้นนี้  ต้องไม่เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดล้อมและ
สามารถใชพ้ลงังานหมุนเวยีนเป็นแหล่งพลงังานป้อนเขา้ ผลลพัธท์ีไ่ดน้อกจากจะมสีว่นช่วยในการอนุรกัษ์พลงังานและ
สิง่แวดลอ้มซึง่เป็นปญัหาหลกัของโลกในปจัจุบนัแลว้ ยงัเป็นแนวทางในการพฒันาทางดา้นพลงังานทางเลอืกอกีดว้ย 
ดว้ยเหตุนี้จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเครื่องยนต์สเตอรล์งิรูปแบบเบต้า (Beta configuration) ซึง่มรีูปแบบกะทดัรดักว่า
เครื่องยนตส์เตอรล์งิรปูแบบอื่นและสามารถใชก้บัตวัรวมรงัสอีาทติย ์(Solar concentrator) ไดง้่ายกว่าเครื่องยนตส์เตอร์
ลงิรปูแบบอื่น เพื่อพฒันาไปสูก่ารใชเ้ป็นเครื่องยนตพ์ลงัแสงอาทติยใ์นขัน้ต่อไป 

วตัถุประสงคข์องหลกังานวจิยัคอื เพื่อศกึษาสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิรูปแบบเบต้าด้วยวธิกีารทดลอง 
โดยออกแบบสรา้งเครื่องยนตส์เตอรล์งิในรปูแบบเบตา้ ชนิดลกูสบูก าลงัท างานดา้นเดยีว ทีม่ขีนาดปรมิาตรกวาดของลูกสบู
ก าลงัประมาณ 375.7 cc จ านวน 1 เครื่อง แลว้ทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอรล์งิทีส่รา้งขึน้ โดยใชอ้ากาศเป็นสาร
ท างานและในการทดสอบเบือ้งตน้ใชห้วัเผาก๊าช (Gas burner) เป็นแหล่งใหค้วามรอ้นป้อนเขา้เครื่องยนต ์  

การศกึษาวจิยัของเครื่องยนตส์เตอรล์งิในประเทศไทย เท่าทีค่น้พบ เริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2526 [1] ถงึปจัจุบนั
มงีานศกึษาวจิยัไม่น้อยกว่า 60 ชิน้ บางสว่นของงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกับการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอรล์งิ
ดว้ยก๊าซปิโตรเลยีมเหลวมดีงัต่อไปนี้ ในปี พ.ศ 2543 จกัราวุธ ลกีระจ่าง,วริุฬห ์ โคมแกว้และอภชิาต ิ รุ่งเรอืง [2] นิสติ
ภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ ไดท้ าโครงงานวศิวกรรมโดยม ีบญัชา คง้ตระกูล 
เป็นอาจารยท์ี่ปรกึษา ในโครงงานวศิวกรรมนี้ไดอ้อกแบบสรา้งเครื่องยนต์สเตอรล์งิแบบแกมม่าท างานสองดา้นโดยมี
ลกูสบูก าลงัขนาด 600 cc และลกูสบูเคลื่อนยา้ยขนาด 900 cc ทดสอบโดยใช ้LPG เป็นเชือ้เพลงิ ผลการทดสอบพบว่า
เครื่องยนตไ์รภ้าระมคีวามเรว็สงู 130 rpm เมื่อรบัภาระมแีรงบดิสงูสดุ 1.0 Nm ที ่60 rpm และ ก าลงัสงูสดุ 6.5 W ที ่70 
rpm  ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 บญัชา คง้ตระกูล ไดป้รบัปรุงและทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอรล์งิเครื่องนี้ใหม่ 
พบว่าในสภาวะไรภ้าระมคีวามเรว็รอบสงูสุด 130 rpm เมื่อรบัภาระมแีรงบดิสงูสุด 1.0 Nm ที ่58 rpm และใหก้ าลงั
สงูสดุ 6.5 W ที ่76 rpm และไดน้ าเสนอผลการทดสอบใหม่นี้ต่อทีป่ระชุมเพื่อเผยแพร่ผลงานวจิยัมหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวิโรฒประจ าปี 2544 [3] และได้ร่วมกับไพศาล นาผลเสนอผลงานวิจัยนี้ในที่ประชุมวิชาการเครือข่าย
วศิวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครัง้ที ่15 [4] ในปี พ.ศ. 2547 ชยัวฒัน์ อิม่แยม้, ประมวล หงสนันทน์และอศัวนิ ลิ
มาลยั [5] ไดอ้อกแบบสรา้งและทดสอบเครื่องยนตส์เตอรล์งิแบบแกมม่าใชล้กูสบูก าลงั 2 ลกูสบู มขีนาดความจุกระบอก
สบูก าลงัรวม 885.2 cc ผลจากการทดสอบพบว่าเครื่องยนต์เครื่องนี้ใหก้ าลงัเพลาสงูสุด 11.86 W ที ่122.7 rpm ในปี 
พ.ศ. 2547 รตัพล ศรจีนัทรโ์ฉม, สมพงษ์ รอชยักุล, นคร ขดัเป็งและอภนินัต ์ใจเฟือย [6] ไดอ้อกแบบ สรา้งและทดสอบ
เครื่องยนตส์เตอรล์งิแบบแกมม่า ขนาดความจุกระบอกสบูก าลงั 650 cc ผลจากการทดสอบพบว่าเครื่องยนตเ์ครื่องนี้ให้
ก าลงัเพลาสงูสุด 3.2748 W ที ่72 rpm ในปี พ.ศ. 2548 ค ารณ มาหะมะและปรชีา ศรไีสล [7] ไดป้รบัปรุงและทดสอบ
เครื่องยนต์สเตอรล์งิแบบแกมม่าแบบลูกสบูก าลงัท างานสองดา้นทีม่ขีนาดความจุกระบอกสบูก าลงั 60 cc ซึง่สรา้งขึน้
โดยจกัราวุธ ลกีระจ่างและคณะ [2] โดยใชล้กูสบูเคลื่อนยา้ยสามแบบคอื แบบใชฝ้อยเหลก็กล้าไรส้นิมเตม็ทัง้ลูก, แบบ
ใชฝ้อยเหลก็กลา้ไรส้นิมเพยีงครึง่เดยีวและแบบไม่มฝีอยเหลก็กลา้ไรส้นิม ผลจากการทดสอบพบว่าเครื่องยนต์เครื่องนี้
ใหก้ าลงัเพลาสงูสุด 8.746 W ที ่73.3 rpm โดยใชลู้กสบูเคลื่อนยา้ยแบบไม่มฝีอยเหลก็กลา้ไรส้นิม ในปี พ.ศ. 2550 
บญัชา ค้งตระกูลและสมชาย วงศว์เิศษ [8] ได้เสนอผลการศกึษาสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิแบบใช้ความ
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แตกต่างของอุณหภูมิต ่าโดยใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงจ านวนสองเครื่อง เครื่องยนต์เครื่องแรกเป็น
เครื่องยนต์แบบลูกสบูก าลงัคู่ (Twin-power piston) ส่วนเครื่องยนต์เครื่องทีส่องเป็นเครื่องยนต์แบบลูกสบูก าลงัสีลู่ก 
ลกูสบูก าลงัของเครื่องยนตท์ัง้สองเครื่องเป็นลกูสบูแบบท างานดา้นเดยีว 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

เครือ่งทดลอง 
พารามเิตอรใ์นการออกแบบทีส่ าคญัของเครื่องยนต์แสดงไวใ้นตารางที ่1 แผนภาพแสดงส่วนประกอบต่างๆ 

ของเครื่องยนตท์ีอ่อกแบบสามารถดไูดจ้ากภาพที ่1 
 

ตารางท่ี 1 พารามเิตอรใ์นการออกแบบทีส่ าคญั 
แบบ ขนาด 

ความโตของกระบอกสบูเคลื่อนยา้ย 75 mm 
ช่วงชกัของลกูสบูเคลื่อนยา้ย 213 mm 
ปรมิาตรกวาดของของลกูสบูเคลื่อนยา้ย 941.44 cm 
ความโตของกระบอกสบูก าลงั 75 mm 
ช่วงชกัของลกูสบูก าลงั 75 mm 
ปรมิาตรกวาดของลกูสบูก าลงั 375.7 cc 
อตัราสว่นการอดั 2.51 
มุมล่วงหน้าระหว่างลกูสบูก าลงักบัลกูสบูเคลื่อนยา้ย 90 องศา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แผนภาพของเครื่องยนตส์เตอรล์งิ 
 

อปุกรณ์และเครือ่งมือวดัท่ีส าคญั ประกอบดว้ย 
1. Rope brake dynamometer ส าหรบัวดัแรงบดิของเครื่องยนตป์ระกอบดว้ยตาชัง่สปรงิ น ้าหนกัถ่วงและสายรดั 
2. ชุดวดัความเรว็รอบของเครื่องยนตป์ระกอบดว้ย Proximity sensor และ Digital indicator 
3. ระบบใหค้วามรอ้นดว้ยก๊าซธรรมชาตเิหลวประกอบดว้ยหวัเผาก๊าซ (Gas burner) ถงัก๊าซ อุปกรณ์ปรบัความดนั

ของก๊าซและเครื่องวดัความดนัของก๊าซทีจ่่ายใหห้วัเผาก๊าซ  
4. ชุดวดัความสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิประกอบดว้ยตาชัง่อเิลก็ทรอนิกสแ์ละนาฬกิาจบัเวลา  
5. ระบบน ้าระบายความรอ้นของเครื่องยนต์ประกอบดว้ยถงัเกบ็น ้าเยน็ ถงัพกัน ้ารอ้น อุปกรณ์ควบคุมระดบัน ้า, 

เครื่องวดัอตัราการไหลของน ้า เครื่องสบูน ้า ระบบท่อและวาลว์ 

Power piston 
connecting rod 

Displacer cylinder 
Flywheel 

Displacer 
connecting rod 

Cooling chamber 

Main Shaft 

Power piston 
(inside) 
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6. ชุดวดัอุณหภูมขิองเครื่องยนต์และน ้าระบายความรอ้นประกอบดว้ย K-type thermocouple ส าหรบัวดัอุณหภูมิ
ของฝาสบูดา้นรอ้น T-type thermocouple และ Digital indicator ส าหรบัวดัอุณหภูมขิองฝาสบูดา้นเยน็และอุณหภูมิ
ของน ้าระบายความรอ้น  
 

การทดสอบเครือ่งยนต ์
การทดสอบเครื่องยนตแ์บ่งออกเป็น 2 การทดสอบคอื 
1. การหาความร้อนท่ีป้อนให้แก่สารท างาน เน่ืองจากค่าความรอ้นทีป้่อนใหแ้ก่เครื่องยนต์ไม่สามารถวดัไดใ้น

ขณะทีเ่ครื่องยนตท์ างาน จงึต้องทดสอบก่อนทีจ่ะทดสอบสมรรถนะ เพื่อใหไ้ดค่้าความรอ้นทีป้่อนใหแ้ก่เครื่องยนต์จรงิ
ในระหว่างการทดสอบสมรรถนะและน าไปใชใ้นการค านวณหาประสทิธภิาพความรอ้นของเครื่องยนต์ 

2. การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ ท าหลงัจากทีท่ราบค่าความรอ้นป้อนเขา้ทีเ่หมาะสมแลว้ การทดสอบ
สมรรถนะท าเฉพาะการทดสอบหาก าลงัเพลาของเครื่องยนตแ์ละประสทิธภิาพความรอ้นเพลาของเครื่องยนตเ์ท่านัน้  

การหาความรอ้นท่ีป้อนให้แก่สารท างาน 
ถอดกระบอกสบูเคลื่อนย้ายออกจากเครื่องยนต์ น ากระบอกสูบเคลื่อนยา้ยมาชัง่น ้าหนักรวมกบัน ้าสะอาดที่

บรรจุอยู่เตม็ช่องรอ้น แลว้หกัน ้าหนักตวัเปล่าของกระบอกสบูเคลื่อนยา้ยออก กจ็ะทราบจ านวนน ้าทีใ่ชใ้นการทดสอบ 
เตรยีมน ้าสะอาดตามน ้าหนกัทีไ่ดไ้วใ้หพ้รอ้ม 

น ากระบอกสบูเคลื่อนยา้ยมาวางบนโครงทดสอบ โดยใหก้ระบอกสบูเคลื่อนยา้ยอยู่ห่างจากหวัเผาก๊าซเท่ากบั
ระยะทีจ่ะใชใ้นการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ น าเธอรโ์มคปัเป้ิลมาใส่ไวใ้นกระบอกสบูเคลื่อนยา้ย โดยใหป้ลาย
ของเธอรโ์มคปัเป้ิลอยู่ที่กึง่กลางของความลกึของช่องร้อน จดัใหเ้ธอร์โมคปัเป้ิลแต่ละตวัอยู่ห่างจากผนังของช่องรอ้น 
เพื่อให้ได้อุณหภูมทิี่แท้จรงิโดยการเฉลี่ย ต่อสายเธอร์โมคปัเป้ิลเขา้กบัอนิดเิคเตอร์และเตรยีมถงัก๊าซที่จะใช้ในการ
ทดสอบ 

วางถงัก๊าซลงบนตาชัง่อเิลก็ทรอนิกส ์เปิดลิน้จ่ายก๊าซทีถ่งั ปรบัความดนัของก๊าซในสายจ่ายใหอ้ยู่ที ่0.6 bar 
จุดไฟที่หวัเผาก๊าซ อุ่นอุณหภูมขิองกระบอกสูบเคลื่อนยา้ยใหไ้ด้ 50 OC แลว้จงึใส่น ้าทีเ่ตรยีมไว้ลงไปในกระบอกสูบ
เคลื่อนยา้ย 

อ่านน ้าหนักก๊าซจากตาชัง่อิเล็กทรอนิกส์ เริ่มต้นการจบัเวลา จดบนัทกึอุณหภูมเิริ่มต้นของน ้า จดบนัทึก
อุณหภูมขิองน ้าทุก 1 นาท ีจนกระทัง่น ้ามอีุณหภูมสิงูถงึประมาณ 80 OC จงึหยุดการทดสอบ จดบนัทกึน ้าหนักสุดทา้ย
ของก๊าซจากตาชัง่อเิลก็ทรอนิกส ์หยุดการจบัเวลาและจดบนัทกึเวลาทีใ่ชใ้นการทดสอบ ปิดลิน้จ่ายก๊าซทีถ่งั 

เอาเธอรโ์มคปัเป้ิลออกจากกระบอกสบูเคลื่อนยา้ย เทน ้าออกจากกระบอกสบูเคลื่อนยา้ย รอใหก้ระบอกสบู
เคลื่อนยา้ยเยน็ แลว้จงึทดสอบครัง้ต่อไปทีค่วามดนัในสายจ่ายกา๊ซเป็น 0.5, 0.4, 0.3, และ 0.2 bar ตามล าดบั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 การทดสอบหาความรอ้นทีป้่อนเขา้สูเ่ครื่องยนต ์              ภาพท่ี 3 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต ์
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การทดสอบสมรรถนะของเครือ่งยนต ์
ผลจากการทดสอบเครื่องยนต์เบือ้งต้นแสดงใหเ้หน็ว่า ความรอ้นป้อนเขา้ทีค่วามดนัในสายจ่ายก๊าซ 0.2 bar 

(qin= 518.45 J/s) กเ็พยีงพอส าหรบัการเดนิเครื่องยนต์แลว้ จงึทดสอบหาสมรรถนะของเครื่องยนต์ โดยมขีัน้ตอนการ
ทดสอบดงัต่อไปนี้ 

จดัเตรยีมอุปกรณ์และเครื่องมอืวดัดงันี้ เธอร์โมคปัเป้ิล ตาชัง่สปรงิ น ้าหนักถ่วง เชอืก นาฬิกาจบัเวลา ชุด
เครื่องวดัความเรว็รอบ เครื่องอ่านอุณหภูม ิแลว้ตดิตัง้เขา้กบัเครื่องยนต ์ต่อน ้าระบายความรอ้นเขา้ใหห้มุนเวยีนเขา้ไป
ในช่องน ้าระบายความรอ้นของเครื่องยนต ์

ตดิตัง้หวัเผาก๊าซ วางถงัก๊าซลงบนตาชัง่อเิลก็ทรอนิกส ์เปิดลิน้จ่ายก๊าซทีถ่งั ปรบัความดนัของก๊าซในสายจ่าย
ใหอ้ยู่ที ่0.2 bar แลว้จุดไฟทีห่วัเผาก๊าซ แลว้ปรบัอตัราการไหลของน ้าระบายความรอ้นใหค้งที ่

จดบนัทกึค่าของอุณหภูมเิริม่ตน้ทัง้หมด เริม่ตน้การจบัเวลา จากนัน้จงึจดบนัทกึค่าของอุณหภูมทิัง้หมดทุก 1 
นาท ีจนกระทัง่อุณหภูมขิองสารท างานในชอ่งรอ้นสงูประมาณ 510 OC แลว้จงึสตารท์เครื่องยนต ์โดยยงัคงจดบนัทกึค่า
ของอุณหภูมิต่อเนื่องและเพิม่การจดบนัทึกค่าของความเร็วรอบทุก 1 นาทีพร้อมกนัด้วย  เมื่อสงัเกตเห็นว่าค่าของ
อุณหภูมแิละความเรว็รอบคงที ่กแ็สดงว่าการท างานของเครื่องยนตเ์ขา้สูส่ภาวะคงตวัแลว้ น าตาชัง่สปรงิมาแขวน แลว้
น าเชอืกมาคลอ้งกบัลอ้ตุนก าลงั 

เริม่แขวนน ้าหนักถ่วงทลีะ 1 N แล้วจดบนัทกึค่าแรงดงึจากตาชัง่สปรงิและค่าความเรว็รอบทุกครัง้ที่ถ่วง
น ้าหนกั จนกระทัง่เครื่องยนตห์ยุด อ่านค่าน ้าหนกัก๊าซสดุทา้ย หยุดการจบัเวลา จดบนัทกึอุณหภูมสิุดทา้ยทัง้หมด ปิด
ลิน้จ่ายก๊าซทีถ่งั วดัอตัราการไหลของน ้าระบายความรอ้น โดยใช ้Beaker และนาฬกิาจบัเวลา ท า 3 ครัง้เพื่อน ามาหา
ค่าเฉลีย่ 

 

ผลการศึกษา 

ความรอ้นป้อนเข้าเครือ่งยนต ์
ขอ้มลูจากการทดสอบหาความรอ้นป้อนเขา้เครื่องยนตใ์นชัน้แรกจะน ามาเขยีนเป็นกราฟทีแ่สดงความสมัพนัธ์

ระหว่างอุณหภูมขิองน ้าทีดู่ดซบัความรอ้นจากหวัเผาก๊าซกบัเวลาในการเพิม่อุณหภูม ิการทดสอบนี้ท า 5 ครัง้โดยค่า
ความดนัในท่อจ่ายก๊าซเป็น 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 และ 0.6 bar โดยไดก้ราฟดงัแสดงไวใ้นภาพที ่4-8 สิง่ทีต่้องการจาก
กราฟนี้คอือตัราการเพิม่ขึน้ของอุณหภูม ิซึง่แสดงดว้ยความชนัของเสน้กราฟนัน่เอง น าอตัราการเพิม่ขึน้ของอุณหภูมิ
ไปค านวณหาความรอ้นทีน่ ้าดดูซบัไวไ้ดจ้ากสมการ 

in w p,w

T
q m c

t





  (1) 

เมื่อ wm คอืมวลของน ้าทีใ่ชใ้นการดดูซบัความรอ้น (0.501 kg), w,pc คอืค่าความรอ้นจ าเพาะของน ้า (4187 J/kg K), 
t/T  คอือตัราการเพิม่ขึน้ของอุณหภมู ิ(OC/s)   ปรมิาณความรอ้นทีไ่ดจ้ากเชือ้เพลงิก๊าซปิโตรเลยีมเหลวจะค านวณ

ไดจ้าก 
 f f LPGq m LHV    (2) 

เมื่อ fm  คอือตัราการไหลของก๊าซ (kg/s), LHVLPG คอืค่าความรอ้นค่าต ่าของก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (46 MJ/kg) 
ประสทิธภิาพของแหล่งใหค้วามรอ้น ซึง่ในการทดลองนี้เป็นหวัเผาก๊าซ จะหาไดจ้าก 

 H in fE q / q    (3) 
ขอ้มูลและผลลพัธ์จากการทดสอบหาค่าของความร้อนทีป้่อนเขา้สู่เครื่องยนต์เมื่อค่าความดนัในท่อจ่ายก๊าซเป็น 0.2, 
0.3, 0.4, 0.5 และ 0.6 bar ถูกน ามาสรุปไวใ้นตารางที ่2  
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T = 19.83t + 40.33, r
2
 = 0.989

Time, min

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

T
e
m

p
e

ra
tu

re
, 

o
C

30

40

50

60

70

80

90

100

110

p = 0.5 bar

T = 20.93t + 37.26, r
2
 = 0.993
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T = 20.66t + 37.33, r
2 
= 0.998
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ภาพท่ี 4 อตัราการเพิม่ขึน้ของอณุหภูมเิมื่อค่าความดนัในสายจ่ายก๊าซเป็น 0.6 bar 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 อตัราการเพิม่ขึน้ของอณุหภูมเิมื่อค่าความดนัในสายจ่ายก๊าซเป็น 0.5 bar 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 อตัราการเพิม่ขึน้ของอณุหภูมเิมื่อค่าความดนัในสายจ่ายก๊าซเป็น 0.4 bar 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 อตัราการเพิม่ขึน้ของอณุหภูมเิมื่อค่าความดนัในสายจ่ายก๊าซเป็น 0.3 bar 

T = 20.433 + 40.1, r
2
 = 0.993
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T = 14.83t + 27.76, r
2
 = 0.999
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ภาพท่ี 8 อตัราการเพิม่ขึน้ของอณุหภูมเิมื่อค่าความดนัในสายจ่ายก๊าซเป็น 0.2 bar 

 

  ตารางท่ี 2 ผลลพัธจ์ากการทดสอบหาความรอ้นป้อนเขา้เครื่องยนต ์
p (bar) mf (kg/s) (OC/min) qf (J/s) qin (J/s) HE (%) 

0.6 0.112817 20.430 5189.60 714.23 0.1376 
0.5 0.134460 19.830 6185.17 693.25 0.1120 
0.4 0.130790 20.930 6016.35 731.71 0.1216 
0.3 0.103174 20.660 4745.99 722.27 0.1521 
0.2 0.107884 14.830 4962.66 518.45 0.1044 

  
การทดสอบสมรรถนะของเครือ่งยนต ์

ผลลพัธจ์ากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต ์แสดงอยู่ในภาพที ่9 และภาพที ่10   
ภาพที่ 9 แสดงกราฟในช่วงก่อนการให้ภาระแก่เครื่องยนต์ เป็นเส้นกราฟในการเพิ่มอุณหภูมิ (Heat-up 

curve) และเสน้กราฟในการเพิม่ความเรว็รอบ (Start-up curve) จากภาพนี้จะเหน็ไดว้่าในระหว่างการเริม่ใหค้วามรอ้น 
ช่วงแรกอุณหภูมจิะเพิม่ขึน้ในอตัราสงูจากนัน้กจ็ะเขา้สู่สถานะคงตวั คอืความเรว็ค่อนขา้งจะคงที่และเสน้กราฟในการ
เพิม่ความเรว็รอบกม็คีุณลกัษณะในท านองเดยีวกนั 

ผลลพัธจ์ากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนตเ์มื่อใหภ้าระกบัเครื่องยนตต์อ้งใชก้ารค านวณดงันี้ 
แรงบดิของเครื่องยนตจ์ะค านวณไดจ้ากสมการ 

tM (S W)R     (1) 
เมื่อ S คอืแรงดงึทีอ่่านไดจ้ากตาชัง่สปรงิ (N), W คอืน ้าหนกัถ่วง (N), R คอืรศัมขีองเบรกดรมั (m) 

ก าลงัเพลาของเครื่องยนตจ์ะค านวณไดจ้ากสมการ 
P = t2 M n    (2) 

เมื่อn  = ความเรว็รอบของเครื่องยนต ์(rps) 
ประสทิธภิาพความรอ้นเพลาของเครื่องยนตจ์ะค านวณไดจ้ากสมการ 
EB = inq/P    (3) 
จากภาพที่ 10 จะเห็นได้ว่าแรงบดิของเครื่องยนต์นัน้แปรผกผนัแทบจะเป็นเสน้ตรงกบัความเร็วรอบของ

เครื่องยนต ์สว่นก าลงัเพลาของเครื่องยนตน์ัน้จะเพิม่มากขึน้ในชว่งแรกทีค่วามเรว็รอบต ่าจนมคี่าสงูสดุจากนัน้จะมคีา่ลด
น้อยลงอย่างรวดเรว็เมื่อความเรว็รอบเพิม่มากขึน้ สาเหตุทีเ่ป็นเช่นน้ีกเ็พราะว่า ความฝืดนัน้จะเพิม่มากขึน้อย่างรวดเรว็
เมื่อความเรว็สูงมากขึ้นและที่ความเรว็ตวัเปล่า (ซึ่งเป็นค่าความเรว็สูงสุด) นัน้  ก าลงัของเครื่องยนต์เท่ากบัก าลงัที่
สญูเสยีไปกบัความฝืดพอด ี
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p = 0.2 bar, Qin = 518.5 J/s
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เน่ืองจากประสทิธภิาพความรอ้นเพราะค านวณไดจ้ากก าลงัเพลาหารดว้ยความรอ้นป้อนเขา้เครื่องยนต์ซึง่มี
ค่าคงที ่ดงันัน้เสน้กราฟของประสทิธภิาพความรอ้นจงึมคีุณลกัษณะเช่นเดยีวกบัเสน้กราฟของก าลงัเพลา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่9  อตัราการเพิม่ขึน้ของอุณหภูมแิละความเรว็รอบ                 ภาพที ่10 สมรรถนะของเครื่องยนต ์
 

วิจารณ์และสรปุผล 
ผลการทดสอบเครื่องยนต์พบว่าเครื่องยนต์สเตอร์ลงิที่สร้างขึน้มานี้สามารถผลติแรงบดิสูงสุดได้ประมาณ  

0.30 Nm ที่ 93 rpm ผลติก าลงัเพลาสงูสุดไดป้ระมาณ 2.93 W ที่ 125.0 rpm และมปีระสทิธภิาพความร้อนเพลา
ประมาณ 0.57 % ที ่125 rpm โดยใชพ้ลงังานความรอ้นป้อนเขา้เครื่องยนต ์518.5 J/s ท าใหอุ้ณหภูมขิองสารท างานใน
ช่องร้อนกบัช่องเย็นเป็น 470 OC และ 53 OC โดยประมาณ ตามล าดบั แม้ว่าตัวเลขของสมรรถนะที่ได้รบัของ
เครื่องยนตน์ี้จะต ่า แต่เมื่อคดิว่าเครื่องยนต์สเตอรล์งิเป็นเครื่องยนต์สนัดาปภายนอกทีส่ามารถใชเ้ชือ้เพลงิจากการเผา
ไหมเ้ชือ้เพลงิไดแ้ทบทุกชนิด จากลกัษณะเด่นทีก่ล่าวมาแลว้นี้ เป็นเหตุผลทีส่มควรจะพฒันาเครื่องยนต์สเตอรล์งิเพื่อ
ศกึษาในรายละเอยีด เพื่อพฒันาไปสูก่ารผลติพลงังานอย่างยัง่ยนืจากพลงังานหมุนเวยีนในอนาคต ดงันัน้โครงงานนี้ก็
จะมคีุณค่าตามจุดประสงคท์ีต่ัง้ไว ้
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การศึกษาสมรรถนะและเศรษฐศาสตรข์องเตาแกส๊โปรดิวเซอรแ์บบอากาศไหลขึน้ 
The Study of Performance and Economic of Updraft Gasifier 
 

เปรนิกา มณีท่าโพธิ ์1 และ สมชาย กฤตพลววิฒัน์1* 

Parnekar Manetarpo1 and Somchai Kritpolwiwattana1* 
 

บทคดัย่อ 
 เตาแก๊สซไิฟเออรแ์บบไหลขึน้ทีอ่อกแบบและสรา้งขึน้มคีวามจุเชือ้เพลงิของเตาปฏกิรณ์เท่ากบั 0.75 ลกูบาศก์
เมตร  ตวัเตาเป็นรูปทรงกระบอกขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 80 ซม. และ ความสงู 152 ซม. ใชก้อ้นเชือ้เหด็เหลอืใชต้าก
แหง้เป็นเชือ้เพลงิ การทดลองจะท าการวดัค่าอุณหภูมทิีต่ าแหน่งต่างๆ  และวดัองคป์ระกอบของแก๊ส  โดยก าหนดให้
อตัราการไหลของอากาศเท่ากบั 9, 10.5 และ 12 x 10-3 m3/s ผลการทดลองจะไดว้่าอุณหภูมขิองโซนเผาไหมจ้ะมคี่า
อยู่ในช่วง 800 ถงึ 1000 องศาเซลเซยีส ทีอ่ตัราการไหลของอากาศ 9 x 10-3 m3/s จะไดว้่าอตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ
ของเตาแก๊สซไิฟเออร์ต ่าสุด ทีอ่ตัราการสิน้เปลืองเชือ้เพลงิจ าเพาะเท่ากบั 5.551 kg/m2-hr จะมอีตัราการสิน้เปลอืง
เชือ้เพลงิ 9.41 kg/hr  และอตัราโซนเผาไหม ้0.167 m/hr  เตาแก๊สซไิฟเออรส์ามารถใชท้ดแทนการใชแ้ก๊ส LPG ได ้
93% ผลการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรจ์ะไดว้่าการใชเ้ชือ้เพลงิจากกอ้นเชื้อเหด็ใชแ้ลว้คดิเป็นเงนิค่าเชือ้เพลงิเท่ากบั 
8,731 บาทต่อเดอืน  เตาแก๊สโพรดวิเซอรแ์บบอากาศไหลขึน้มรีะยะเวลาในการคนืทุนเท่ากบั 14 เดอืน 
ค าส าคญั:  แก๊สโปรดวิเซอร ์ เตาแก๊สซไิฟเออรแ์บบไหลขึน้  เศรษฐศาสตร ์ 
 

Abstract  
 The designing and built up of Gasifier has the capacity of the reactor was 0.75 cubic meters. The 
cylindrical reactor diameter as 80 cm and height as 152 cm. Using mushrooms cup waste dried residues as 
fuel. The experiment will measure the temperature at different positions and the gas components. The air 
flow rate was 9 , 10.5 and 12 x 10-3 m3 / s. The result is that the temperature of the combustion zone is in 
the range 800 to 1000°C. In case of air flow rate is 9 x. 10-3 m3 / s has lowest fuel consumption rate of the 
gasifier .In case of  the specific fuel consumption of 5.551 kg/m2-hr as the rate of fuel consumption 9.41 kg/hr 
and the combustion zone rate is 0.167 m/hr. Gasifier could replace the use of LPG gas is 93 % effective. 
The economic analysis result is the use of mushroom cup waste used as fuel has cost as 8,731 baht per 
month. The payback period is 14 months. 

Key words: Producer Gas  Updraft Gasifier  Economics 
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บทน า 

การเพาะปลูกเห็ดเป็นอาชีพที่ท ารายได้ให้กับกลุ่มชุมชนเกษตรกรค่อนข้างสูง  โดยเฉพาะเห็ดฟาง  
(Volvariella  volvacea)  เป็นเหด็ทีม่ปีรมิาณการผลติมากล าดบัที ่ 5  ของโลกรองจากเหด็แชมปิญอง  เหด็สกุลนางรม 
เหด็หอม และเหด็หูหนู  [1]  ส่วนใหญ่เหด็ฟางจะถูกผลติในแถบรอ้นชืน้ของเอเชยี เช่น จนี ไต้หวนั ไทย อนิโดนีเซยี  
ซึง่มกีารผลติประมาณ  16% ของผลผลติเหด็ทัว่โลก ส าหรบัการผลติเหด็ฟางในประเทศไทย จากรายงานของชาญยุทธ ์ 
(2544)  ระบุว่าในปี พ.ศ. 2544/2545 คาดว่าผลผลติเหด็ฟางจะอยู่ที ่84,000 ตนั หรอื 68.9%  ของการผลติเหด็
ทัง้หมดในประเทศ  [2] ปจัจุบนัราคาเหด็ฟางในช่วง 3 ปียอ้นหลงั ตัง้แต่ พ.ศ. 2552 ถงึปี พ.ศ. 2554 ทีข่าย ณ ตลาด
ขายสง่สนิคา้สีมุ่มเมอืง เฉลีย่ที่ 68.16  บาทต่อกโิลกรมั โดยการใชพ้ลงังานในกระบวนการเพาะเหด็เบือ้งต้นของกลุ่ม
ชุมชนเพาะเหด็  ในเขตอ าเภอบางระก า  จงัหวดัพษิณุโลก ไดพ้บว่ามกีารใชเ้ชือ้เพลงิปรมิาณมากในการผลติไอน ้าเพื่อ
ใชใ้นกระบวนการผลติเหด็ มสี่วนส าคญั 2 ส่วนคอื ส าหรบัอบฆ่าเชือ้กอ้นเชือ้เหด็ ต้องใชไ้อน ้าทีอุ่ณหภูม ิ90-100 ºC 
เป็นเวลา 6 ชัว่โมง และส าหรบัการเพาะเหด็ ต้องใชไ้อน ้าทีอุ่ณหภูม ิ65-70 ºC เป็นเวลา 3 ชัว่โมงต่อรอบการผลติ ซึง่
โดยเฉลี่ยแล้วถ้าท าการอบก้อนเชื้อเห็ดประมาณ 1,200 ก้อน จะใช้แก๊สแอลพีจปีระมาณ 30 กิโลกรมั  คิดเป็นเงิน
ประมาณ 600 บาทต่อวนั ซึง่ค่าอุณหภูมขิองไอน ้าตลอดกระบวนการผลติจะตอ้งมคี่าคงทีต่ลอดเวลา โดยส่วนใหญ่แล้ว
ผูป้ระกอบการจะใชเ้ชือ้เพลงิจาก ฟืน หรอื แก๊สหุงตม้ (แอลพจี)ี  ส าหรบัการผลติไอน ้า  

เชื้อเพลิงชีวมวล ประเภทไม้ฟืนได้รบัความนิยมมากส าหรบักจิการเพาะเห็ดเนื่องจากมีราคาถูก แต่ใน
ปจัจุบนัไมฟิ้นเริม่หายาก  จงึท าใหร้าคาเชือ้เพลงิไมฟื้นสงูขึน้ ท าใหผู้เ้พาะเหด็หนัมาใชย้างรถยนต์ทีท่ิ้งแลว้แทน แต่
ปญัหาทีพ่บจากการใชเ้ชือ้เพลงิดงักล่าวคอื การก่อใหเ้กดิมลพษิต่อชุมชนในพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีงและเป็นอนัตรายต่อ
สขุภาพ เช่น เขม่าควนั ฝุน่ละออง ดว้ยเหตุน้ี แก๊สหุงตม้จงึไดร้บัความนิยมขึน้มากเรื่อยๆ เพราะมรีาคาถูก สะอาดและ 
สะดวกในการใช ้ อย่างไรกต็าม ในปจัจุบนัราคาแก๊สหุงต้มมรีาคาเพิม่สงูขึน้ จงึท าให้ต้นทุนในการผลติเหด็สงูขึน้และ 
ท าให้ผู้ผลิตมีก าไรลดน้อยลง  โดยพบว่าก้อนเชื้อเห็ดที่ทิ้งแล้วมีส่วนประกอบชีวมวลประเภทขี้เลื่อยไม้มาก ซึ่ง
เหมาะสมน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน ้าได้อย่างดี  แต่ปจัจุบันเกษตรกรส่วนมากมักน าไปเททิ้งในพื้นที่
การเกษตรเพื่อท าปุ๋ยและปรบัสภาพหน้าดนิเท่านัน้ เทคโนโลยกีารแปรรูปชวีมวลใหเ้ป็นพลงังานมอียู่ดว้ยกนัหลายวธิ ี 
วธิกีารหนึ่งทีเ่ป็นทีน่่าสนใจ คอื เทคโนโลยกีารเปลีย่นเชือ้เพลงิในรูปของแข็งใหอ้ยู่ในรูปของแก๊สเชือ้เพลงิ (หรอื แก๊ส
โพรดวิเซอร ์) ซึง่ขอ้ดขีองการเปลีย่นรูปเชือ้เพลงิชวีมวลใหอ้ยู่ในรูปของแก๊สเชือ้เพลงิ คอืมคีวามสะดวกในการใชง้าน
และสามารถควบคุมการเผาไหมใ้หส้มบรูณ์ไดด้กีว่าเชือ้เพลงิทีอ่ยู่ในรปูของแขง็ ซึง่กระบวนการเปลีย่นเชือ้เพลงิแขง็ให้
อยู่ในรูปของแก๊สเชือ้เพลงิเรยีกว่า กระบวนการ  Gasification เป็นเทคโนโลยกีารแปรรูปชวีมวลใหเ้ป็นพลงังานมอียู่
ดว้ยกนัหลายวธิ ี วธิกีารหนึ่งทีเ่ป็นทีน่่าสนใจ คอื  เทคโนโลยกีารเปลีย่นเชือ้เพลงิในรูปของแขง็ให้อยู่ ในรูปของแก๊ส
เชือ้เพลงิ (หรอื แก๊สโพรดวิเซอร ์)  ซึง่ขอ้ดขีองการเปลีย่นรปูเชือ้เพลงิชวีมวลใหอ้ยู่ในรปูของแก๊สเชือ้เพลงิ  คอืมคีวาม
สะดวกในการใช้งานและสามารถควบคุมการเผาไหมใ้ห้สมบูรณ์ได้ดกีว่าเชือ้เพลงิที่อยู่ในรูปของแขง็ ซึง่กระบวนการ
เปลีย่นเชือ้เพลงิแขง็ใหอ้ยู่ในรปูของแก๊สเชือ้เพลงิเรยีกว่า กระบวนการ  Gasification 

จากผลกระทบของราคาเชือ้เพลงิทีส่งูขึน้ในปจัจบุนั รวมถงึทรพัยากรทีเ่หลอืทิง้จากกระบวนการผลติเหด็ จงึ
มแีนวคดิในการน าวสัดุทีเ่หลอืทิง้จากกระบวนการผลติเหด็ดงักล่าวมาใชเ้พื่อผลติแก๊สเชือ้เพลงิเพื่อลดการใชแ้ก๊สหุงต้ม
ในกระบวนการเพาะเหด็ โดยใชเ้ตาแก๊สซไิฟเออรแ์บบอากาศไหลขึน้ 
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วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
วสัดอุปุกรณ์ 

เตาผลติแก๊สซไิฟเออรแ์บบไหลขึน้ทีอ่อกแบบและสรา้งขึน้มคีวาจุของเตาปฏกิรณ์เท่ากบั 0.75 ลูกบาศกเ์มตร 
ดงัภาพที ่1 ตวัเตาสรา้งจากเหลก็แผ่นหนา 3 มม. มว้นเป็นรูปทรงกระบอกขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางของท่อดา้นใน 80 
ซม. และท่อเหลก็ดา้นนอกขนาด 90ซม.  ระหว่างท่อทัง้สองชัน้จะหล่อดว้ยซเีมนตท์นไฟหนา 5 ซม. สว่นบนเป็นช่องใส่
เชือ้เพลงิขนาดเสน็ผ่านศนูยก์ลาง 30ซม.  ดา้นล่างเป็นตะแกรงรองรบัเชือ้เพลงิท าจากเหลก็ขนาด 9 ซม. อยู่เหนือชัน้
เกบ็เถา้ (Ash Pit)   พดัลมทีใ่ชเ้ป็น Blower ขนาดท่อสง่ลมเท่ากบั 4x4 นิ้ว อตัราการไหลของอากาศสงูสดุ 44 CMM   

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1  ไดอะแกรมเตาแก๊สซไิฟเออรแ์บบไหลขึน้ 
 

 
 

ภาพท่ี 2  ตูอ้บกอ้นเชือ้เหด็ 

T1 =  อุณหภมูภิายในหอ้งเผาไหม้ 
T2 =  อุณหภมูแิก๊สก่อนเขา้ไซโคลน 
T3 =  อุณหภมูแิก๊สก่อนออกไซโคลน 
T4 =  อุณหภมูบิรเิวณไพโรไลซสี 
T5 =  อุณหภมูแิก๊สดา้นออก 

 

เตาแก๊สซไิฟเออร ์

ออรฟิิซ และ มานอมเิตอร์ 

เครื่องเป่าลม 

วาลว์ควบคุมอากาศ 

หวัเผา 

ไซโคลน 

เกบ็ก๊าซตวัอย่าง 
T1 
T4 

T2 

T5 

T3 

ถาดน ้า 
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วิธีการศึกษา 
ในการทดลองการใช้งานจรงิในกระบวนการอบฆ่าเชื้อก่อนเชื้อเหด็   จะใช้ก้อนเชื้อเหด็ที่ใช้แล้วจ านวน 80 

กโิลกรมั และก าหนดระยะการทดลองครัง้ละ 180 นาท/ีครัง้ โดยท าการทดลองที่อตัราการไหลของอากาศเท่ากบั 9, 
10.5 และ 12 x 10-3 m3/s ตามล าดบั มขี ัน้ตอนการทดลองดงันี้ 1.) จุดเตาโปรดวิเซอรแ์ก๊ส  2.) เตมิน ้าในตู้อบโดยใช้
ปรมิาตรเท่ากบั 100 kg ในถาดโลหะขนาดกวา้ง 1.5 เมตร ยาว 1.2 เมตร บรรจุได ้1,280 กอ้น ต่อ ครัง้ 3.) เดนิ
เครื่องวดัอุณหภูมเิพื่อวดัอุณหภูมทิุกๆ 5 นาท ีซึง่แสดงต ่าแหน่งการวดัดงัรูปที ่2 และตรวจวเิคราะหแ์ก๊สทุก 10 นาท ี
4.) จุดไฟทีห่วัเผาไหมพ้รอ้มเริม่จบัเวลาจนกระทัง่อุณหภูมนิ ้าในถาดเท่ากบั 95 องศาเซลเซยีส  5.) ควบคุมอุณหภูมนิ ้า
คงที ่โดยท าการปรบัวาลว์ควบคุมอตัราการไหลของโพรดวิเซอรแ์ก๊ส 6.) ท าการบนัทกึขอ้มลู ต่างๆ จนครบ 180 นาท ี

การหาสมรรถนะเชิงความรอ้น 
การประเมนิประสทิธภิาพทางดา้นความรอ้นของเตาแก๊สซไิฟเออรค์ านวณไดจ้ากอตัราสว่นของความรอ้นทีใ่ช้

ในการท าใหน้ ้าเดอืดจนกลายเป็นไอต่อความรอ้นของเชือ้เพลงิดงันี้ [3] 
 

100
fuelQ
uQ

  η         (1) 

 
เมื่อ   η   คอื ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นของเตา 

Qu คอื ปรมิาความรอ้นทีใ่ชป้ระโยชน์ kJ  
Qfuel คอื ปรมิาณความรอ้นทีไ่ดจ้ากเชือ้เพลงิ kJ  

 
]fghw,2[m)]iw,Tbw,(Twp,Cw,1[muQ      (2) 

 
เมื่อ   mw,1 คอื มวลน ้าเริม่ตน้ kg                 

  mw,2 คอื มวลน ้าระเหย kg  

Tw,b
 คอื จุดเดอืดของน ้า องศาเซลเซยีส 

 Tw,i
  คอื อุณหภูมนิ ้าเริม่ตน้ องศาเซลเซยีส 

Cp,w
 คอื ค่าความรอ้นจ าเพาะของน ้าทคี่า  4.186  kJ/kg ๐C  

hfg คอื ค่าความรอ้นแฝงของการระเหยน ้า  2,257  kJ/kg 
 

LHVfuelmfuelQ        (3) 
 

เมื่อ   mfuel คอื มวลของเชือ้เพลงิทีใ่ชท้ัง้หมด,kg  
LHV คอื ค่าความรอ้นต ่าสดุของเชือ้เพลงิ 



 

269 

ผลการศึกษา 
ผลการทดสอบเชือ้เพลงิชวีมวลจากกอ้นเชือ้เหด็ใชแ้ลว้ พบว่าหลงัจากน าเชือ้เพลงิกอ้นเหด็ใชแ้ลว้ท าการตาก

กลางแจง้เป็นเวลา 5 วนั จะมคี่า  Proximate analysis  และ  Ultimate Analysis  ดงัแสดงในตารางที ่1 
ตารางท่ี 1  แสดงคุณสมบตัทิางความรอ้นของชวีมวล 

Proximate analysis 
Ash, % 
Volatile Matter, % 
Fixed Carbon, % 

10.23 
75.17 
12.1 

Ultimate Analysis [4] 
Carbon, % 
Hydrogen, %  
Oxygen, %  
Nitrogen, %  
Sulfur, %  
Moisture, %  
Higher heating value, kJ/kg  

35.26 
2.75 
36.91 
0.47 
0.52 
2.5 
18,467 

 

ผลการทดสอบสมรรถนะเชงิความรอ้นของเตาทีอ่ตัราไหลอากาศเท่ากบั คอื 9, 10.5 และ 12 x 10-3 m3/s  
จากการทดสอบพบว่าเตาแก๊สซไิฟเออรน์ี้ มอีตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิเฉลีย่เท่ากบั  9.41, 10.67 และ 12.31 kg/hr  
ตามล าดบั ซึ่งจะเหน็ว่าค่าอตัราการสิน้เปลอืงเชื้อเพลงิจะเพิม่ขึน้อตัราของอากาศไหลที่เพิม่ขึน้ ดงันัน้เมื่ออตัราของ
อากาศไหลเพิม่ขึน้อตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิเปลีย่นแปลงสอดคลอ้งกบัค่าอตัราการเผาไหม ้ (CZR) และอตัราการ
สิน้เปลืองเชื้อเพลงิจ าเพาะ (SGR)  ดงัแสดงในตารางที่ 2  และในภาพที่ 3  แสดงอตัรากาป้อนเชื้อเพลิงกบั
ประสทิธภิาพเชงิความรอ้น 
 

ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบประสทิธภิาพของเตาแก๊สซไิฟเออร ์
น ้าหนัก
เช้ือเพลิ

ง  
 

(kg) 

อณุหภมิู
น ้าเร่ิมต้น  

 
(๐C) 

อณุหภมิู
น ้าสงูสดุ 

 
(๐C) 

เวลาท่ี
น ้า

เดือด 

(min) 

ปริมาณ 
น ้าท่ี

ทดสอบ 

(kg) 

ไอน ้า  
 
 
(kg) 

เวลา
ทดสอบ
เตาเผา 

(min) 

  
 
 

(%) 

FCR 
 

 
(kg/hr

) 

SGR  
 
 

(kg/m2-
hr) 

CZR  
 
 

(m/hr) 

อตัราการไหลของอากาศ 9 x 10-3 m3/s   
80 33 100 80 100 62.6

7 
510 19.4

8 
9.41 5.551 0.167 

อตัราการไหลของอากาศ 10.5 x 10-3 m3/s   
80 32 100 70 100 50 450 15.0

4 
10.67 5.967 0.179 

อตัราการไหลของอากาศ 12 x 10-3 m3/s   
80 32 100 60 100 37.3 390 13.2

7 
12.31 6.723 0.202 
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ภาพท่ี 3  อตัรากาป้อนเชือ้เพลงิกบัประสทิธภิาพเชงิความรอ้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ก)  อตัราการไหลอากาศเท่ากบั 9 x 10-3 m3/s                 (ข)  อตัราการไหลอากาศเท่ากบั 10.5 x 10-3 m3/s   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ค)  อตัราการไหลอากาศเท่ากบั 12 x 10-3 m3/s   
 

ภาพท่ี 4  ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าอุณหภูมทิีต่ าแหน่งต่างๆ  เทยีบกบัเวลา 
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ผลการทดลองอุณหภูมขิองต าแหน่งทีอ่ตัราการไหลคอื 9, 10.5 และ 12 x 10-3 m3/s  จากการทดสอบพบว่า
เตาแก๊สซไิฟเออรน์ี้  โดยในการทดลองแต่ละครัง้นัน้จะใชก้อ้นเชือ้เหด็ที่เหลอืใชแ้ลว้ น าไปท าใหแ้หง้หนัก 80 กโิลกรมั 
โดยท าการทดลองแก๊ซโปรดวิเซอรค์รัง้ละ 180 ซึง่ท าการวดัทุกๆ 5 นาท ีซึง่มอีุณหภูมใินหอ้งเผาไหมส้งูสดุ อุณหภูมใิน
หอ้งเผาไหมใ้นช่วงแรกมผีลต่อการจุดตดิของเตา ถา้อุณหภูมใินหอ้งเผาไหมไ้ม่ถงึ 600 องศาเซลเซยีส  จะจุดเชือ้เพลงิ
ไม่ตดิ ซึง่ทัง้ 3 อตัราการไหลมอีุณหภูมใินหอ้งเผาไหมส้งูกว่า  600 องศาเซลเซยีส  เนื่องจากปฏกิริยิาในชัน้นี้ป็นปฏิ
กริยิาคายความรอ้น ดงันัน้เมื่อปรมิาณออกซเิจนเพิม่ขึน้ตามอตัราการไหลของอากาศจงึคายความรอ้นมากขึน้ส่งผลให้
อุณหภูมภิายในเตาสงูขึน้  ดัง้แสดงในภาพที ่4 
 

ผลการค านวณเชิงเศรษฐศาสตร ์ 
จะไดว้่าทีอ่ตัราการไหลของอากาศเท่ากบั 9 x 10-3 m3/s ระบบจะสามารถผลติความรอ้นแก่น ้าได ้169.5 

MJ/day  ซึง่เมื่อคดิความรอ้นของเชือ้เพลงิจะไดเ้ท่ากบั 870.3 MJ/day  ซึง่จากผลการค านวณปรมิาณความรอ้นที่
ตอ้งการจากแก๊สแอลพจีเีท่ากบั 935 MJ/day  จะไดว้่าเตาแก๊สซไิฟเออรส์ามารถทดแทนการใชแ้ก๊สแอลพจีไีดเ้ท่ากบั 
93%  ซึง่จะเหน็ไดว้่าตอ้งใชแ้ก๊สแอลพจีที างานต่ออกีประมาณ 7%  

จากการท างานของเตานึ่งไอน ้าจะใชเ้ชือ้เพลงิจากแก๊ส LPG   ใชเ้วลาวนัละ 7 ชัว่โมง ก าหนดใหอุ้ณหภูมิ
ดา้นบนของเตานึ่งมคี่าเท่ากบั 90 องศาเซลเซยีส  ในแต่ละวนัจะใชแ้ก๊ส LPG จ านวน 2 ถงั ราคาแก๊ส LPG ถงัละ 264 
บาท คดิเป็นเงนิค่าใชจ้่ายส าหรบัแก๊ส LPG วนัละ  528 บาท  ซึง่ถา้สามารถน ากอ้นเชือ้เหด็ทีใ่ชแ้ลว้มาแทนแก๊ส LPG 
ดงักล่าวจะสามารถลดค่าใชจ้่ายสว่นดงักล่าวได ้ซึง่จากผลการทดลองจะไดว้่าเตาแก๊สซไิฟเออรจ์ะสามารถทนแทนแก๊ส 
LPG ไดเ้ท่ากบั 93% คดิเป็นเงนิทีป่ระหยดัได ้8,731 บาทต่อเดอืน  มรีะยะเวลาในการคนืทุนเท่ากบั 14 เดอืน 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
 จากการทดลองศึกษาสมบตัิทางกายภาพของก้อนเชื้อเพลิงเชื้อเห็ดใช้แล้วมีค่าเฉลี่ย ปริมาณเถ้าร้อยละ 
10.23, สารระเหยรอ้ยละ 75.18, ความชืน้รอ้ยละ 2.50, คารบ์อนคงตวัรอ้ยละ 12.1 และ มคี่าความรอ้นสงูสุด (HHV) 
เท่ากบั 18,467 kJ/kg มคี่าสรุปประสทิธภิาพรอ้ยละ 19.48, 15.04  และ 11.75 ตามล าดบัไดว้่าทีอ่ตัราการไหลของ
อากาศเท่ากลบั 9 x 10-3 m3/s  จะมปีระสทิธสิงูสุดเท่ากบั 19.48 เนื่องจากใหพ้ลงังานพลงังานความรอ้นกบัน ้ามี
ค่าสงูสดุ ดจูากระยะทีใ่ชใ้นการท าใหน้ ้าเดอืดยาวนานทีส่ดุ และผลการทดลองจะไดว้่า  อุณหภูมขิองโซนเผาไหมจ้ะมคี่า
อยู่ในช่วง 800 ถงึ 1000 องศาเซลเซยีส  อตัราการไหลของอากาศ 9 x 10-3 m3/s  จะมอีตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลิง
ของเตาแก๊สซไิฟเออรต์ ่าสุด  คอืมอีตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจ าเพาะเท่ากบั 5.551 kg/m2-hr   อตัราการสิน้เปลอืง
เชือ้เพลงิ 9.41 kg/hr  และอตัราโซนเผาไหม ้0.167 m/hr  สามารถท าอุณหภูมนิ ้าไดส้งูสดุคอื 100 องศาเซลเซยีส  และ
ค่าอุณหภูมเิฉลี่ยตลอดการทดลองเท่ากบั 91.28 องศาเซลเซยีส  จากการวเิคราะห์ส่วนประกอบของแก๊ส  จะได้
ค่าเฉลีย่ของก๊าซคอื O2  เท่ากบั 7.19%, CO2 เท่ากบั 1.60%  และ CH4 เท่ากบั 8.43%  ผลการหาความสมัพนัธข์อง
รอ้ยละของแก๊สชนิดต่างๆ  เทยีบกบัอตัราสว่นสมมลูจะไดว้่า ทีค่่าอตัราสว่นสมมลูเท่ากบั 0.39 ปรมิาณรอ้ยละของ CH4 
และค่าความร้อนของแก๊สจะมคี่าสูงสุด  ขณะที่ปรมิาณร้อยละของ CO2 มคี่าต ่าสุด  เตาแก๊สซิไฟเออร์สามารถใช้
ทดแทนการใชแ้ก๊ส LPG  ได ้93%  คดิเป็นเงนิทีป่ระหยดัได ้8,731 บาทต่อเดอืน  มรีะยะเวลาในการคนืทุนเท่ากบั 14 
เดอืน 
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การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสมต่อเตาแบบ Wood gas  

Comparision study of the flesible biomass fuel for wood gas stove 
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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัน้ีเป็นการประเมนิสมรรถนะเตาแก๊สชวีมวลสําหรบัครวัเรอืน และพฒันาเตาผลติแก๊สชวีมวลแบบ 

Wood-gas ซึง่เป็นเตาแบบ Inverted Downdraft ตวัเตาสรา้งจากเหลก็ มว้นเป็นทรงกระบอก เตาชัน้ในมคีวามหนา 5 

มลิลเิมตร  มว้นเป็นรปูทรงกระบอกขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 24 เซนตเิมตร ความยาว 25 เซนตเิมตร ส่วนบนเป็นช่อง

ใส่เชือ้เพลงิขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 17 เซนตเิมตร  ระยะห่างระหว่างช่องวงกลม 1 เซนตเิมตร เตาชัน้นอกมว้นรูป

ทรงกระบอกขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 22 เซนตเิมตร ความยาวของทรงกระบอก 34 เซนตเิมตร ระยะห่างของช่อง 3 

เซนตเิมตร  โดยมลีกัษณะเป็นเตาผนัง 2 ชัน้ ซึง่ชัน้ในจะเป็นส่วนของหอ้งเผาไหม ้ชัน้นอกเป็นช่องสาํหรบัใหอ้ากาศ

ผ่านเขา้สูเ่ตาโดยใชพ้ดัลม    การทดสอบจะใชเ้ชือ้เพลงิชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ ซงัขา้วโพด  เปลอืกกลว้ย  แกลบ  และเศษ

ไม ้ โดยแต่ละการทดลองใช้เชือ้เพลงิมวลเท่ากนัคอื 1 กโิลกรมั ผลการทดลองพบว่าซงัขา้วโพดมปีระสทิธภิาพเชงิ

ความรอ้นสงูกว่าวสัดุเหลอืใชอ้ื่น  โดยมปีระสทิธภิาพ 34.94%  อตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ 2.32 กโิลกรมัต่อชัว่โมง  

อตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจาํเพาะ 24.77 kg/m2-hr  และอตัราโซนการเผาไหม ้0.62 m/hr  
 

คาํสาํคญั:  เตาชวีมวล  ซงัขา้วโพด  เปลอืกกลว้ย  แกลบ  เศษไม ้ 
 

Abstract  

 This research is to evaluate the performance of household wood gas stove and developing a biomass 

woog gas stove with an Inverted  downdraft type. A  stove made of steel  rolled into a cylindrical. The Inner layer 

with a thickness of 5 mm, roll into a cylinder diameter of 24 cm, length 25 cm, the upper part has the slot,  

diameter of 17 cm, the distance between the circle hole as  1 cm. The outer cylinder size, diameter 22 cm , length 

of 34 cm ,spacing between the circle hole of  3 cm with a wall oven features a two layers which is the inner of the 

reactor. The outer layer has a channel for air to enter the stove using a fan. The test fuel types such as corn cob , 

banana peel, rice husk  and wood chip. Each experimental, the fuel mass is 1 kg. The results showed that corn 

husk has higher thermal efficiency than others. The efficiency of 34.94 %, fuel consumption rate is 2.32 kilogram 

per hour, specific fuel consumption rate is 24.77 kg/m2-hr and combustion zone rate is 0.62 m/hr. 
 

Keywords: Wood-gas stove,  Waste cob,  banana peel,  rice husk,  wood ship 
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บทนํา 

แก๊สแอลพจีเีป็นพลงังานสิน้เปลอืงทีใ่ชส้ําหรบัเป็นเชื้อเพลงิในการประกอบอาหาร ทัง้ในพื้นทีท่ี่อยู่ห่างไกล  

พืน้ทีใ่นชนบท และบรเิวณพืน้ทีท่ ัว่ไปของประเทศ  เน่ืองจากแก๊สแอลพจีมีคีวามสะดวกต่อการใชง้าน สามารถควบคุม

ปริมาณความร้อนได้ง่าย มีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์เน่ืองจากสามารถให้เปลวไฟที่เป็นสน้ํีาเงินฟ้า ดงันัน้จึงเป็น

เชื้อเพลิงที่นิยมนํามาใช้กนัมากในครัวเรือน แต่อย่างไรก็ตามจากปญัหาทางด้านพลังงานของประเทศส่งผลให้มี

แนวโน้มที่จะทําให้เกิดการเพิ่มราคาของกแก๊สแอลพีจีสูงขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาของแก๊สแอลพีจีจะส่งผลทําให้

ค่าใชจ้่ายของการบรโิภคอาหารในแต่ละวนัสงูขึน้ [1]   

เชือ้เพลงิชวีมวลเป็นเป็นพลงังานหมุนเวยีนทีส่าํคญัสาํหรบัประเทศกําลงัพฒันา  เน่ืองจากมรีาคาตํ่า เมื่อทํา

การเผาไหมโ้ดยตรงจะมปีระสทิธภิาพตํ่าและเกดิแก๊สพษิทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ

การเผาไหมข้องเชือ้เพลงิชวีมวลสามารถปรบัปรุงจากการเผาไหมโ้ดยตรงมาเป็นกระบวนการไพโรไลซสีหรอืการเกดิ

ก๊าซซิฟิเคชนัเพื่อให้ชวีมวลสามารถใช้งานทดแทนแก๊สแอลพีจี เน่ืองจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท ไม้ เป็นแหล่ง

พลงังานทีม่สีว่นประกอบหลกัเป็นคารบ์อนทีม่ศีกัยภาพอย่างสงู  ประมาณ 10% ของความต้องการพลงังานทัว่โลกได้

จากไม ้ และประชากรโลกมากกว่า 3000 ลา้นคน ใชว้ธิกีารเผาเชือ้เพลงิชวีมวลเพื่อใชเ้ป็นพลงังานในแต่ละวนั [2]  การ

เผาไหมเ้ชือ้เพลงิชวีมวลจะมปีระสทิธภิาพตํ่าและเกดิขึน้อย่างไม่สมบรูณ์ สง่ผลทาํใหเ้กดิแก๊สทีเ่ป็นพษิ และอนุภาคฝุ่น

ละอองสูอ่ากาศ โดยเฉพาะการอย่างยิง่การใชง้านสาํหรบัการเผาไหมภ้ายในอาคารโดยเฉพาะการทําครวั จากการเกดิ

แก๊สพษิทีก่ล่าวมาจะสง่ผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลกระทบต่อระบบหายใจ และการทํางาน

ของปอดมปีระสทิธภิาพตํ่าลง  

 การใช้เชื้อเพลงิชวีมวลด้วยการเปลี่ยนรูปพลงังาน จะต้องทําการออกแบบเตาเชื้อเพลงิชวีมวลที่มคีวาม

เหมาะสม  และเตาแบบใชพ้ลงังานจากแก๊สทีไ่ดจ้ากไมจ้ะเกดิการเผาไมข้องก๊าซ CO และ CH4 ไดอ้ย่างสมบูรณ์ และ

ลดการปล่อยแก๊สทีเ่กดิจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์  ซึ่งเป็นปญัหาสาํคญัของการเผาไหม้เชือ้เพลงิแขง็ โครงงานน้ีจะ

เป็นการทดสอบหาเชื้อเพลิงชวีมวลที่มคีวามเหมาะสมในการทํางานของเตาแบบ wood gas เพื่อหาเชื้อเพลงิที่

เหมาะสมกบัการทํางานของเตา  โดยใช้เชื้อเพลงิชวีมวลที่เป็นของเหลอืใช้จํานวน 4 ชนิด คอื แกลบ ซงัขา้วโพด 

เปลอืกกลว้ยตากแหง้ และ เศษไม ้
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

วสัดอุปุกรณ์ 

เตาแบบ Wood-gas  มสี่วนประกอบสองส่วนดงัน้ี ตวัเตาสรา้งจากเหลก็ มว้นเป็นทรงกระบอก เตาชัน้ใน มี

ความหนา 5 มลิลเิมตร  มว้นเป็นรูปทรงกระบอกขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 12 เซนตเิมตร ความยาว 25 เซนตเิมตร 

ส่วนบนเป็นช่องใส่เชือ้เพลงิขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 17 เซนตเิมตร ระยะห่างระหว่างช่องวงกลม 1 เซนตเิมตร เตา

ชัน้นอก ม้วนรูปทรงกระบอกขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 24 เซนติเมตร ความยาวของทรงกระบอก 33 เซนติเมตร 

ระยะห่างของช่อง 3 เซนตเิมตร  ภาพที ่1 โดยมลีกัษณะเป็นเตาผนงั 2 ชัน้ ซึง่ชัน้ในเป็นสว่นของหอ้งเผาไหม ้ชัน้นอก

เป็นช่องสาํหรบัใหอ้ากาศผ่านและมชี่องสาํหรบัอากาศไหลเขา้สูเ่ตา ดา้นลา้งเตาตดิพดัลม DC 12 V, 1 A เป็นพดัลม

สาํหรบัระบายความรอ้น CPU คอมพวิเตอร ์ทาํหน้าทีป้่อนอากาศเขา้สูเ่ตาเพื่อใชส้าํหรบัเผาไหมใ้นสว่นของอากาศปฐม

ภูม ิ(Primary Air) และเป็นสว่นของอากาศทุตยิภูม ิ(Secondary Air) 
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ภาพท่ี 1 ไดอะแกรมสว่นประกอบของเตาแบบ Wood  Gas Stove  
 

 
 

ภาพท่ี 2 ลกัษณะการทาํงานของเตาแบบ Wood  Gas Stove 
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วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

ในการประเมนิสมรรถนะเตาแก๊สชวีมวลแบบ Wood Gas Stove โดยใชเ้ชือ้เพลงิแตกต่างกนั 4 ชนิด คอื 

แกลบ ซงัขา้วโพด เปลอืกกลว้ยตากแหง้ และเศษไม ้ แบ่งการทดลองเป็น 2 ขัน้ตอน มรีายละเอยีดดงัน้ี 

การหาค่าความช้ืนของเช้ือเพลิง 

 หลงัจากทีร่วบรวมเชือ้เพลงิชวีมวล แกลบ ซงัขา้วโพด เปลอืกกลว้ยตากแหง้ และเศษไม ้  นําไปตากแดดให้

แหง้เป็นระยะเวลา 3-4 วนั  (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)  หลงัจากนัน้ทาํการทดสอบหาคุณสมบตัเิบือ้งตน้ของตวัอย่างชวี

มวล  โดยทาํการอบแหง้ทีอุ่ณหภูม ิ103 องศาเซลเซยีส เป็นระยะเวลา 16 ชัว่โมง เพื่อหาค่าความชืน้ของเชือ้เพลงิชวี

มวล แกลบ ซงัขา้วโพด เปลอืกกลว้ยตากแหง้ และเศษไม ้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3 เชือ้เพลงิชวีมวลทีใ่ชใ้นการทดลอง 
 

วิธีดาํเนินการทดสอบ 

1.กเตรยีมเชือ้เพลงิชวีมวล แกลบ ซงัขา้วโพด เปลอืกกลว้ยตากแหง้ และเศษไม ้ ขนาด 1×1 เซนตเิมตร  ที่

จะใชท้าํการทดลองโดยการชัง่น้ําหนกัเริม่ตน้  และหาความชืน้เริม่ตน้ของเชือ้เพลงิ 

2.  นําเชือ้เพลงิบรรจุลงในเตาชวีมวล จุดไฟเตาจากดา้นบน โดยใชก้ระดาษ 2-3  แผนวางบนเชือ้เพลงิ ทํา

การจุดไฟและจบัเวลาในขณะทีเ่ตาเริม่ตดิจนทัว่ทัง้เตา แก๊สจะตดิไฟขึน้มาดา้นบนของเตา 

3.กชัง่น้ําหนกัน้ําแลว้เทใสล่งในกา ตัง้กาตม้น้ําบนเตาแก๊สชวีมวล บนัทกึค่าอุณหภูมน้ํิาเริม่ตน้ และบนัทกึการ

เปลีย่นแปลงอุณหภูมขิองน้ํา จนกระทัง้น้ําเดอืด 

4.  จบัเวลาตัง้แต่แก๊สเริม่ตดิ จนกระทัง้แก๊สหมดโดยดจูากเปลวไฟทีเ่กดิขึน้ บนัทกึผลขอ้มลู 

5.  ทาํการคาํนวณหาประสทิธภิาพเชงิความรอ้นของเตา  อตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ  อตัราการสิน้เปลอืง

เชือ้เพลงิจาํเพาะ  และอตัราการเผาไหม ้

6.  ทดสอบซํ้า 3 ครัง้  และทาํการทดสอบซํ้าตามขัน้ตอนที ่1-5  โดยเปลีย่นชนิดของเชือ้เพลงิ 

 
 

 
(ก) ขา้วโพด 

 
(ข) เปลอืกกลว้ย 

 
(ค)  แกลบ 

 
(ง)  เศษไม ้
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การหาสมรรถนะเชิงความรอ้นของเตา 

การประเมนิประสทิธภิาพทางดา้นความรอ้นของเตาแบบ Wood Gas Stove คาํนวณไดจ้ากอตัราสว่นของ

ความรอ้นของน้ําทีเ่พิม่สงูขึน้ต่อความรอ้นของเชือ้เพลงิทีใ่ช ้ดงัน้ี [3] 

100

fuel
Q

u
Q

  η ×=        (1) 

 

เมื่อ   η  คอื ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นของเตา 

Qu คอื ปรมิาความรอ้นทีใ่ชป้ระโยชน์ kJ  

Qfuel คอื ปรมิาณความรอ้นทีไ่ดจ้ากเชือ้เพลงิ kJ  

 

]fghw,2[m)]iw,Tbw,(Twp,Cw,1[muQ +−=     (2) 
 

เมื่อ   mw,1 คอื มวลน้ําเริม่ตน้ kg                 

  mw,2 คอื มวลน้ําระเหย kg  

Tw,b
 คอื จุดเดอืดของน้ํา องศาเซลเซยีส 

 Tw,i
  คอื อุณหภูมน้ํิาเริม่ตน้ องศาเซลเซยีส 

Cp,w
 คอื ค่าความรอ้นจาํเพาะของน้ําทคี่า  4.186  kJ/kg ๐C  

hfg คอื ค่าความรอ้นแฝงของการระเหยน้ํา  2,257  kJ/kg 
 

LHVfuelmfuelQ ×=       (3) 

 

เมื่อ   mfuel คอื มวลของเชือ้เพลงิทีใ่ชท้ัง้หมด,kg  

LHV คอื ค่าความรอ้นตํ่าสดุของเชือ้เพลงิ 

 

การสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ ( Fuel Consumption Rate , FCR )  

    FCR = 
T

M
        (4) 

อตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจาํเพาะ (Specific gasifcation Rate, SGR )  

    SCR = 
TA

M

×
       (5) 

อตัราการเปลีย่นแปลงของโซนการเผาไหม ้( Conbustion Zone Rate, CZR ) 

      CZR = 
T

L
        (6) 

 

เมื่อ   A คอื พืน้ทีห่น้าตดัของการเผาไหม,้ m2 

   L คอื ความยาวของหอ้งเผาไหม,้ m 

   M คอื น้ําหนกัเชือ้เพลงิ, kg 

   T คอื เวลาทีใ่ชท้ัง้หมด hr 
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ผลการศึกษา 

ผลการทดสอบหาคุณสมบตัเิชือ้เพลงิชวีมวล ไดแ้ก่ แกลบ ซงัขา้วโพด เปลอืกกลว้ยตากแหง้ และเศษไม ้ได้

ค่าความชืน้ของเชือ้เพลงิชวีมวลดงัแสดงในตารางที ่1 
 

    ตารางท่ี 1  ค่าความชืน้ของเชือ้เพลงิชวีมวล 

ชนิดของเช้ือเพลิง 
น้ําหนักเร่ิมต้น 

(g) 

น้ําหนักสุดท้าย 

(g) 
Moisture(%db) 

ซงัขา้วโพด 

เปลอืกกลว้ย 

แกลบ 

เศษไม ้

50 

50 

50 

50 

45.83 

44.78 

45.95 

45.74 

10.15 

12.62 

11.11 

10.45 

 

ผลการทดสอบสมรรถนะเชงิความรอ้นของเชือ้เพลงิชวีมวลแกลบ ซงัขา้วโพด เปลอืกกลว้ยตากแหง้ และเศษ

ไม ้จากการทดสอบพบว่าเตาแบบ Wood - gas มอีตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิเฉลีย่เท่ากบั  2.07,  2.07,  2.32,  และ 

2.32 kg/hr  ตามลาํดบั  ซึง่จะเหน็ว่าค่าอตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจะเพิม่ขึน้เมื่ออตัราของอากาศไหลทีเ่พิม่ขึน้ ดงันัน้

เมื่ออตัราของอากาศไหลเพิม่ขึน้อตัราการสิน้เปลอืงเชื้อเพลงิเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกบัค่าอตัราการเผาไหม้ (CZR) 

และอตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจาํเพาะ (SGR)  ดงัแสดงในตารางที ่2 

ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบประสทิธภิาพของเตาแบบ Wood – gas 
การ

ทดสอ

บ 

(ครัง้ท่ี) 

น้ําหนัก

เช้ือเพลิง 

(kg) 

อณุหภมิู

น้ํา 

เร่ิมต้น 

(0c) 

อณุหภมิู 

น้ํา 

สดุท้าย 

(0c) 

เวลาท่ี

น้ํา 

เดือด 

(min) 

ปริมาณน้ํา

ที 

ทดสอบ 

(kg) 

เวลา

ทดสอบ 

เตาเผา 

(min) 

η  

(%) 

FCR 

(kg/h

r) 

SGR 

(kg/m2-

hr) 

CZR 

(m/hr) 

ซงัข้างโพด 
เฉลีย่ 0.8 32.3 100 24 2 29 20.07 2.07 28.31 0.62 

เปลือกกล้วย 

เฉลีย่ 0.8 31.3 100 24 2 29 11.02 2.07 28.31 0.62 

แกลบ 

เฉลีย่ 0.8 33.3 100 21 2 26 17.71 2.32 24.77 0.62 

เศษไม้ 

เฉลีย่ 0.8 34.6 100 21 2 26 34.94 2.32 24.77 0.62 

 

การทดสอบทัง้หมดเชือ้เพลงิ คอื ซงัขา้วโพด เปลอืกกลว้ย แกลบ และ เศษไม ้พบว่าอุณหภูมน้ํิาเริม่ต้นอยู่

ในช่วง 48, 49, 52, และ 55 องศาเซลเซยีส ตามลาํดบั และอุณหภูมน้ํิาจะสงูขึน้เรื่อยๆจนถงึ 100 องศาเซลเชยีสในช่วง 

27 นาท ีดัง้แสดงในภาพที ่4 
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ภาพท่ี 4 แสดงความสมัพนัธอุ์ณหภูมน้ํิา-เวลาของเชือ้เพลงิทัง้หมด 
 

การศกึษาชนิดของเชื้อเพลงิมผีลต่อการเผาไหมเ้ชื้อเพลงิ จากการทดลองพบว่าเศษไม้เน้ือแขง็ที่ใชใ้นการ

ทดลองจะมคี่าประสทิธภิาพเชงิความรอ้นสงูสุดเมื่อเทยีบกบัเชือ้เพลงิชวีมวลชนิดอื่น  และมคีวามสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ

น้อยทีสุ่ด แต่เมื่อพจิารณาถงึซงัขา้วโพดและวสัดุเหลอืใชจ้ากกลว้ยพบว่า ซงัขา้วโพดมปีระสทิธภิาพเชงิความรอ้นสงู

กว่าวสัดุเหลอืใชจ้ากกลว้ย เน่ืองมาจากเปลอืกและมอืกลว้ยมคีวามหนาแน่นบลัค ์(Bulk Density) ตํ่ากว่าซงัขา้วโพด 

สง่ผลใหอ้ตัราการเผาไหมส้งูกว่าซงัขา้วโพดจงึทาํใหป้ระสทิธภิาพเชงิความรอ้นมคี่าตํ่า 
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ภาพท่ี 5 แสดงความสมัพนัธป์ระสทิธภิาพของเชือ้เพลงิแต่ละชนิด 



 

280 

วิจารณ์และสรปุผล 

 เตาชวีมวลแบบ Wood Gas Stove ทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิต่างชนิดกนัไดแ้ก่ ซงัขา้วโพด เปลอืกกลว้ย แกลบ และ เศษ

ไม ้พบว่าเศษไมเ้น้ือแขง็มปีระสทิธภิาพเชงิความรอ้นสงูกว่าวสัดุเหลอืใชอ้ื่นทีใ่ชใ้นการทดลอง  คอืมปีระสทิธภิาพเชงิ

ความรอ้นเท่ากบั 34.94%  อตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ 2.32 กโิลกรมัต่อชัว่โมง  อตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจําเพาะ 

24.77 kg/m2-hr  และอตัราการเผาไหม ้0.62 m/hr  ซึง่เตาทีอ่อกแบบจะเหมาะสมกบัเชือ้เพลงิชวีมวลทีเ่ป็นซงัขา้วโพด

มากทีสุ่ด  แต่สามารถใชก้บัเชือ้เพลงิชนิดอื่นได้ดว้ย แต่ประสทิธภิาพเชงิความร้อนจะมคี่าลดลง  ซึ่งเตาแบบ Wood 

Gas Stove ทีส่รา้งขึน้สามารถไดเ้ชือ้เพลงิไดห้ลายชนิดขึน้อยู่กบัแหล่งเชือ้เพลงิชวีมวลทีม่อียู่ในทอ้งถิน่นัน้ๆ 
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สายอากาศสตบัรปูโบท่ีป้อนด้วยสายน าสญัญาณระนาบร่วมแบบสองความถ่ี 
ชนิดร่องประกบรปูตวัย ู
Dual-band CPW-fed Bowtie Stub Antenna with Coupling U-shaped Slots 
 

ประกาศติ ตนัตอิลงการ1* และ สุชาต ิศรงีาม2 

Prakasit  Tunti-a-longkarn1* and Suchat Sri-ngam2 

 

บทคดัย่อ 
บทความวจิยันี้น าเสนอการออกแบบและสายอากาศสตบัรูปโบที่ป้อนด้วยสายน าสญัญาณระนาบร่วมแบบ  

สองความถีช่นิดร่องประกบรปูตวัยู เพื่อน าไปประยุกตใ์ชง้านกบัระบบเครอืขา่ยแลนไรส้ายในย่านความถี ่2.4 GHz และ 
5.2 GHz วธิกีารที่ใช้ในการศกึษา ใช้การจ าลองการท างานของสายอากาศดว้ยโปรแกรมออกแบบสายอากาศย่าน
ความถี่ไมโครเวฟ IE3D แลว้น าผลทีไ่ดม้าสรา้งสายอากาศต้นแบบเพื่อน าไปวดัทดสอบคุณสมบตัเิปรยีบเทยีบกบัผล
จากการจ าลองการท างาน พบว่าสายอากาศสามารถน าไปใช้งานแบบสองความถี่ได้ สายอากาศมีอิมพีแดนซ์      
แบนดว์ดิทท์ีค่่าสูญเสยียอ้นกลบัที ่-10 dB ย่านความถี่ต ่า1560 MHz (1952-3512 MHz) และดา้นความถี่สงู 1132 
MHz (5022-6154 MHz) ซึง่แถบความถี่ทัง้สองอยู่ในย่านการใชง้านของระบบเครอืข่ายแลนไรส้ายมาตรฐาน WLAN 
IEEE802.11b/g ทีค่วามถี ่2.4 GHz (2400-2484 MHz) และ IEEE802.11a ทีค่วามถี ่5.2 GHz (5150-5350 MHz)  
 

ค าส าคญั: สองความถี ่ ป้อนดว้ยสายน าสญัญาณระนาบร่วม สตบัรปูโบ  ร่องประกบรปูตวัย ู เครอืขา่ยแลนไรส้าย 
 

Abstract 

 

This paper presents the design and implementation of Dual-band CPW-fed Bowtie Stub Antenna with 
Coupling U-shaped Slots. The advantage of the proposed antenna can apply with Wireless LAN at frequency 
2.4 GHz and 5.2 GHz applications. Method of study, the antennas has been designed and simulated by IE3D 
program. The simulated results of proposed antenna were compared with the experimental results. The result 
shows the proposed antenna can be achieved dual-band operations. The maximum impedance bandwidth for a 
-10 dB return loss at lower frequency band is 1560 MHz (1952-3512 MHz) and upper frequency band is 1132 
MHz (5022-6154 MHz). This antenna can be employed for WLAN IEEE802.11b/g at frequency 2.4 GHz (2400-
2484 MHz) and IEEE802.11a at frequency 5.2 GHz (5150-5350 MHz).  

 

Key words: Dual-band, CPW-fed, Bowtie Stub, Coupling U-shaped slots, Wireless LAN 
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บทน า  
ในปจัจุบนัระบบการสือ่สารไรส้ายมคีวามส าคญัต่อชวีติประจ าวนัของมนุษยเ์ป็นอย่างมาก ระบบทีใ่ชง้านมทีัง้

ความถี่ในย่าน 300-3000 MHz หรอื UHF (Ultra High Frequency) เช่น โทรศพัทม์อืถอื คอมพวิเตอรแ์บบ Tablet 
คอมพวิเตอรแ์บบ Laptop  เครอืขา่ยแลนไรส้าย 2.4 GHz (2.4 GHz Wireless LAN)  บลทูธู  ระบบ DCS (1710-1880 
MHz) ระบบ PCS (1850-1990 MHz) ระบบ IMT-2000 (1920-2170 MHz) ระบบ UMTS (1920-2170 MHz) ระบบ 
LTE (Long Term Evolution) หรอื 4G ช่วงความถี่ (1800-2600 MHz) เป็นต้น และระบบทีใ่ชค้วามถี่ในย่าน 3-30 
GHz หรอื SHF (Super High Frequency) เช่น อุปกรณ์ไมโครเวฟ เรดาหส์มยัใหม่ ระบบ WiMAX (3300-3800 MHz) 
เครอืข่ายแลนไรส้าย 5.2 GHz (5.2 GHz Wireless LAN) และในเทคโนโลย ีWMAN มาตรฐาน IEEE802.16d ทีช่่วง
ความถี ่5.7-5.9 GHz เป็นตน้  

ตวักลางในการสือ่สารแบบไรส้ายคอืสายอากาศ โดยสายอากาศจะท าหน้าทีใ่นการรบัคลื่นทีอ่ยู่ในอากาศและ
สง่คลื่นออกอากาศ สายอากาศจงึจดัไดว้่าเป็นสว่นประกอบทีส่ าคญัในระบบสือ่สารไรส้าย การวจิยัและพฒันาโครงสรา้ง
ของสายอากาศมกีารมุ่งเน้นใหม้กีารปรบัเปลีย่นรูปแบบสตบัของสายอากาศ การขยายแบนดว์ดิทข์องสายอากาศและ
การเพิม่ประสทิธภิาพของสายอากาศ เช่น การพฒันาให้มกีารสูญเสยีต ่า  สามารถน าไปใช้งานได้หลายความถี่ รวม   
ไปถงึการจดัสรา้งใหม้ลีกัษณะเป็นวงจรรวมอยู่ร่วมบนระนาบเดยีวกนั[1] งานวจิยันี้ไดน้ าเสนอการออกแบบสายอากาศ
ทีม่คีวามถี่ใชง้านสองย่านความถี่คอืทีย่่านความถี่ 2.4 GHz และย่านความถี่ 5.2 GHz เพื่อใหส้ายอากาศมขีนาดเลก็
และใชง้านไดค้รอบคลุมระบบทีก่ล่าวมา 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
การศึกษารปูแบบรอ่งประกบและสตบัชนิดต่างๆ 

คณะผู้วจิยัไดศ้กึษาการออกแบบสายอากาศร่องประกบชนิดต่างๆ ทัง้รูปสีเ่หลีย่มจตุัรสั[2] วงกลม[3] และ
สีเ่หลีย่มทีป้่อนดว้ยท่อน าคลื่นระนาบร่วม[4] ส าหรบัการใชง้านในย่านความถี่กวา้ง สายอากาศร่องสีเ่หลีย่มทีป้่อนดว้ย
สายน าสญัญาณระนาบร่วมสามารถพฒันาเป็นสายอากาศร่องสีเ่หลีย่มทีป้่อนดว้ยสายน าสญัญาณระนาบร่วมแบบสอง
ความถี่ได[้5] รูปร่างของสตบัในสายอากาศร่องสีเ่หลี่ยมทีป้่อนดว้ยท่อน าคลื่นรูปแบบต่างๆ เช่น สตบัรูปสามเหลีย่ม 
สตบัรปูสีเ่หลีย่ม สตบัรปูวงกลม สตบัรปูหกูระต่าย เป็นต้น จะมผีลแตกต่างกนั ซึง่สตบัรูปหูกระต่ายจะมคี่าอมิพแีดนซ์
แบนดว์ดิทท์างดา้นความถีต่ ่าทีก่วา้งมาก[6] รปูแบบของสายอากาศร่องสีเ่หลีย่มทีป้่อนดว้ยสายน าสญัญาณระนาบร่วม
แบบสองความถี่ชนิดปรบัเปลี่ยนร่องคู่ เช่น ร่องคู่รูปตัวแอล ร่องคู่รูปสีเ่หลี่ยม ร่องคู่รูปตวัยู [7] เป็นต้น สายอากาศ
สามารถใชง้านไดส้องความถี่ซึง่สายอากาศแบบนี้จะง่ายต่อการแมตชอ์มิพแีดนซด์า้นความถี่ต ่าและความถี่สงู[8] การ
พฒันาสายอากาศในงานวิจัยนี้จะเปลี่ยนจากสายอากาศร่องสี่เหลี่ยมที่ป้อนด้วยสายน าสญัญาณระนาบร่วมแบบ     
สองความถี่ชนิดร่องคู่[9,10] เป็นสายอากาศสตบัรูปโบที่ป้อนด้วยสายน าสญัญาณระนาบร่วมแบบสองความถี่ชนิด   
ร่องประกบรูปตัวยู ซึ่งได้ออกแบบสตับรูปโบขึน้มาแทนที่เพื่อให้ได้แบนด์วดิท์ด้านความถี่ต ่าที่กว้างจากนัน้ท าการ
ทดลองปรบัความถี่ต ่าและความถี่สงู การปรบัดา้นความถี่ต ่าจะคล้ายคลงึกบัสายอากาศร่องสีเ่หลีย่มป้อนด้วยสายน า
สญัญาณระนาบร่วมแบบสองความถีช่นิดปรบัเปลีย่นร่องคู่ แต่การปรบัดา้นความถี่สงูท าไดโ้ดยปรบัขนาดร่องคู่รูปตวัย ู
ดา้นความถีส่งูนี้จะมแีบนดว์ดิทท์ีก่วา้งมากและแมตชอ์มิพแีดนซต่์อความถี่ทีใ่ชง้านมากกว่าสายอากาศร่องสีเ่หลีย่มที่
ป้อนดว้ยสายน าสญัญาณระนาบร่วมแบบสองความถีช่นิดปรบัเปลีย่นร่องคู่ 
  

http://th.wikipedia.org/wiki/Wireless_LAN
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http://en.wikipedia.org/wiki/Long-Term_Evolution
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=SHF&action=edit&redlink=1
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การออกแบบสายอากาศ 
 สายอากาศสตบัรูปโบได้ออกแบบบนแผ่นวงจรพมิพ์ที่มตีัวน าด้านเดียวชนิด FR-4 ความหนาซบัสเตรท

เท่ากบั 1.6 มลิลเิมตร ค่าคงทีข่องไดอเิลก็ตรกิเท่ากบั 4.4 และความหนาของแผ่นตวัน าทีเ่ป็นทองแดงเท่ากบั 0.035 
มลิลเิมตร[11] โดยก าหนดใหส้ายอากาศมขีนาด 50x50 ตารางมลิลเิมตรและการป้อนสญัญาณใหก้บัสายอากาศจะ
ป้อนเข้าที่กึ่งกลางทางด้านล่างของสายอากาศด้วยสายน าสญัญาณระนาบร่วมโดยขนาดของสายน าสญัญาณคือ   
ความกวา้ง (Wr) เท่ากบั 3 มลิลเิมตร ความกวา้งของร่องระหว่างสายน าสญัญาณของสายอากาศกบัระนาบกราวด ์(g) 
เท่ากบั 0.3 มลิลิเมตร ขนาดของสายน าสญัญาณได้มาจากการค านวณโดยใช้โปรแกรม LineGuage เมื่อก าหนด
ค่าความถี่ไวท้ี ่2.4 GHz และค่าอมิพแีดนซข์องสายอากาศเท่ากบั 50 Ω ร่องสีเ่หลีย่มทีอ่ยู่ภายในสายอากาศมขีนาด
คงทีเ่ท่ากบั 43x16 ตารางมลิลเิมตร ขนาดของสตบัรปูโบมคีวามกวา้ง Wa ความสงู la และ lb เท่ากบั 34, 12.3 และ 6.5 
มลิลเิมตร ตามล าดบั ช่องว่างระหว่างสตบัรปูโบกบักราวด ์(s) เท่ากบั 2.8 มลิลเิมตร ดงัแสดงในภาพที ่1 

     
                    ภาพท่ี 1: สายอากาศอา้งองิ                              ภาพท่ี 2: สายอากาศร่องประกบรปูตวัย ู

 สายอากาศสตับรูปโบที่ป้อนด้วยสายน าสัญญาณระนาบร่วมแบบสองความถี่ชนิดร่องประกบรูปตัวยู          
ไดอ้อกแบบโดยเพิม่ร่องประกบรปูตวัยหูา่งจากสายน าสญัญาณ 1 มลิลเิมตร ขนาดของร่องประกบรปูตวัยคูอื ความยาว 
(L) ความกวา้ง (W) ความกวา้ง (WS1) และความกวา้ง (WS2) เป็นตวัก าหนดความถี่เรโซแนนซแ์ละรูปแบบการท างาน
ของสายอากาศ ดงัภาพที ่2 

 

การจ าลองการท างาน 
การจ าลองการท างานของสายอากาศด้วยโปรแกรม IE3D เพื่อหาอิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์และค่าสูญเสยี

ยอ้นกลบัของสายอากาศเพื่อน ามาเปรยีบเทยีบหาคุณสมบตัิทีเ่หมาะสมในการสร้างสายอากาศ ผลของการจ าลองค่า
การสญูเสยียอ้นกลบัของสายอากาศ ภาพที ่3 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าการสญูเสยียอ้นกลบัของสายอากาศ โดยการ
ปรบัค่าความยาว L ใหเ้ป็น 12, 15 และ 18 มลิลเิมตรตามล าดบั ค่าความกวา้ง W ที ่10 มลิลเิมตร ค่าความกวา้ง WS1 
5 มลิลเิมตรและค่าความกวา้ง WS2 เท่ากบั 8 มลิลเิมตร พบว่าอมิพแีดนซแ์บนดว์ดิทข์องสายอากาศดา้นความถี่ต ่าและ
ความถี่สงูเพิม่ขึน้เมื่อปรบัความยาว L ของร่องประกบรูปตวัยูมคี่าเท่ากบั 15 มลิลเิมตร โดยค่าอมิพแีดนซแ์บนดว์ดิท์
ดา้นความถี่ต ่าเท่ากบั 1910 MHz (1660-3570 MHz) หรอื 73.04% ของความถี่กลาง ดา้นความถี่สงูเท่ากบั 2040 
MHz (4640-6680 MHz) หรอื 36.04% ของความถีก่ลาง  
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ภาพที ่4 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าการสญูเสยียอ้นกลบัของสายอากาศ โดยการปรบัค่าความกวา้ง W ใหเ้ป็น 
8, 10, 12, 14 และ 16 มลิลเิมตรตามล าดบั ค่าความยาว L ความกวา้ง WS1 และ WS2 เท่ากบั 15, 5 และ 8 มลิลเิมตร 
พบว่าค่าอมิพแีดนซแ์บนดว์ดิทด์า้นความถีต่ ่ากวา้งทีส่ดุเมื่อปรบัค่าความกวา้ง W เท่ากบั 14 มลิลเิมตร ค่าอมิพแีดนซ์
แบนดว์ดิทเ์ท่ากบั 2090 MHz (1660-3750 MHz) หรอื 77.40 % ของความถี่กลางและค่าอมิพแีดนซแ์บนดว์ดิทด์า้น
ความถี่สงูกวา้งทีสุ่ดเมื่อปรบัค่าความกวา้ง W เท่ากบั 10 มลิลเิมตร โดยค่าอมิพแีดนซแ์บนดว์ดิทเ์ท่ากบั 2040 MHz 
(4640-6680 MHz) หรอื 36.04 % ของความถีก่ลาง  

 

 
ภาพท่ี 3: ค่าสญูเสยียอ้นกลบัของสายอากาศเมื่อปรบัค่าความยาว L 

 

 
ภาพท่ี 4: ค่าสญูเสยียอ้นกลบัของสายอากาศเมื่อปรบัความกวา้ง W 

 

 
ภาพท่ี 5: ค่าสญูเสยียอ้นกลบัของสายอากาศเมื่อปรบัความกวา้ง WS1 
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ผลของการปรบัค่าความกวา้ง WS1 ที ่1, 3 และ 5 มลิลเิมตร ดงัแสดงไวใ้นภาพที่ 5 ค่าอมิพแีดนซแ์บนด์
วดิทด์า้นความถี่ต ่าและดา้นความถี่สงูกวา้งทีสุ่ดเมื่อปรบัค่าความกวา้ง  WS1 เท่ากบั 5 มลิลเิมตร โดยค่าอมิพแีดนซ ์   
แบนดว์ดิทด์า้นความถี่ต ่าเท่ากบั 1910 MHz (1660-3570 MHz) หรอื 73.04%  ของความถี่กลางและค่าอมิพแีดนซ์
แบนดว์ดิทด์า้นความถีส่งูเท่ากบั 2040 MHz (4640-6680 MHz) หรอื 36.04% ของความถีก่ลาง 

ภาพที ่6 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าการสญูเสยียอ้นกลบัของสายอากาศสตบัรปูโบทีป้่อนดว้ยสายน าสญัญาณ
ระนาบร่วมแบบสองความถี่ชนิดร่องประกบรูปตวัยู โดยการปรบัค่าความกวา้ง WS2 ที ่2, 4, 6 และ 8 มลิลเิมตร
ตามล าดบั ค่าความยาว L เท่ากบั 15 มลิลเิมตร ค่าความกวา้ง W เท่ากบั 10 มลิลเิมตร ค่าความกวา้ง WS1 เท่ากบั 5 
มลิลเิมตร 

 
ภาพท่ี 6: ค่าสญูเสยียอ้นกลบัของสายอากาศเมื่อปรบัความกวา้ง WS2 

 

ผลของการเปลีย่นแปลงขนาด WS2 โดยการปรบัค่าความกวา้ง WS2 ที ่2, 4, 6 และ 8 มลิลเิมตร ดงัแสดงไว้
ในภาพที ่6 ค่าอมิพแีดนซแ์บนดว์ดิทด์า้นความถี่ต ่าและดา้นความถี่สงูกวา้งทีสุ่ดเมื่อปรบัค่าความกวา้ง  WS2 เท่ากบั 8 
มลิลเิมตร  โดยค่าอมิพแีดนซแ์บนดว์ดิทเ์ท่ากบั 1910 MHz (1660-3570 MHz) หรอื 73.04% ของความถี่กลางและค่า
อมิพแีดนซแ์บนดว์ดิทด์า้นความถีส่งูเท่ากบั 2040 MHz (4640-6680 MHz) หรอื 36.04% ของความถีก่ลาง 

ดงันัน้ค่าพารามเิตอร์ของร่องประกบรูปตัวยูที่จะน าไปใช้งานในสายอากาศสตบัรูปโบที่ป้อนด้วยสายน า
สญัญาณระนาบร่วมแบบสองความถีช่นิดปรบัเปลีย่นประกบรปูตวัยูหลงัจากทีไ่ดจ้ าลองการท างานจะมคี่าดงันี้ความยาว  
L เท่ากบั 15 มลิลเิมตร ความกวา้ง W เท่ากบั 10 มลิลเิมตร ความกวา้ง WS1 เท่ากบั 5 มลิลเิมตรและความกวา้ง WS2   

เท่ากบั 8 มลิลเิมตร  

 
 

ภาพท่ี 7: รปูแบบการแผ่พลงังานของสายอากาศทีค่วามถี่ 2.4 GHz ในระนาบ X-Z 
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ภาพท่ี 8: รปูแบบการแผ่พลงังานของสายอากาศทีค่วามถี ่2.4 GHz ในระนาบ Y-Z 
 

ภาพที ่7 ถงึภาพที ่12 แสดงรปูแบบการแผ่พลงังานของสายอากาศร่องรูปตวัยใูนระนาบ 2 มติแิละ 3 มติทิี่
ความถี่ 2.4 GHz และ 5.2 GHz ตามล าดบั ลกัษณะความหนาแน่นของกระแสทีเ่กดิขึน้ในสายอากาศเมื่อใชง้านที่
ความถี่สูงจะเกดิขึน้หนาแน่นทีบ่รเิวณร่องที่เจาะเพิม่ จงึมผีลท าให้แบบรูปการแผ่พลงังานของสายอากาศบดิเบี้ยว 
แสดงใหเ้หน็ว่ารปูแบบการแผ่พลงังานของสายอากาศจะผดิเพีย้นออกไปจากเดมิเมื่อความถีส่งูขึน้ 

 

 
 

ภาพท่ี 9: รปูแบบการแผ่พลงังานของสายอากาศทีค่วามถี ่2.4 GHz ในแบบ 3 มติ ิ
 

 
 

ภาพท่ี 10: รปูแบบการแผ่พลงังานของสายอากาศทีค่วามถี ่5.2 GHz ในระนาบ X-Z 
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ภาพท่ี 11: รปูแบบการแผ่พลงังานของสายอากาศทีค่วามถี ่5.2 GHz ในระนาบ Y-Z 
 

 
 

ภาพท่ี 12: รปูแบบแผ่พลงังานของสายอากาศทีค่วามถี ่5.2 GHz ในแบบ 3 มติ ิ
 

ผลการศึกษา 
ผลการวดัค่าอิมพีแดนซแ์บนดวิ์ดทข์องสายอากาศ 

ภาพที ่13 คอืสายอากาศสตบัรูปโบชนิดร่องประกบรูปตวัยูทีส่รา้งขึน้ การวดัค่าอมิพแีดนซแ์บนด์วดิท์ของ
สายอากาศท าไดโ้ดยวดัจากค่าการสญูเสยียอ้นกลบัของสายอากาศ ค่าอมิพแีดนซแ์บนดว์ดิทข์องสายอากาศจะคดิทีค่่า
การสญูเสยียอ้นกลบัมคี่าต ่ากว่า -10 dB การวดัค่าการสญูเสยียอ้นกลบัของสายอากาศท าไดโ้ดยใชเ้ครื่องวเิคราะห์
ข่ายงานไฟฟ้า (Network Analyzer) ยีห่อ้ Agilent รุ่น 8719ES ในการทดสอบจะท าการป้อนสญัญาณความถี่วทิยุทีม่ ี
ความถีต่ัง้แต่ 1 GHz ถงึ 7 GHz  

 

 
 

ภาพท่ี 13: สายอากาศสตบัรปูโบชนิดร่องประกบรปูตวัยทูีส่รา้งขึน้ 
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ภาพที ่14 แสดงผลการวดัค่าอมิพแีดนซแ์บนดว์ดิทท์ีค่่าการสญูเสยียอ้นกลบัต ่ากว่า -10 dB ค่าอมิพแีดนซ์
แบนดว์ดิทด์า้นความถีต่ ่า 1560 MHz (1952-3512 MHz) หรอืรอ้ยละ 57.10 ของความถีก่ลางและดา้นความถีส่งู 1132 
MHz (5022-6154 MHz) หรอืรอ้ยละ 20.25 ของความถีก่ลาง  

ผลการวดัค่าอมิพแีดนซแ์บนดว์ดิทข์องสายอากาศทีค่่าการสญูเสยียอ้นกลบัต ่ากว่า -10 dB เปรยีบเทยีบกบั
ค่าทีไ่ดจ้ากการจ าลองการท างาน ดงัภาพที ่15 พบว่าค่าทีไ่ดจ้ากการวดัและค่าทีไ่ดจ้ากการจ าลองการท างานมคีวาม
สอดคลอ้งกนั แต่ผลทีไ่ดจ้ากการวดัมคี่าน้อยกว่าผลการจ าลองการท างาน  ซึง่เกดิจากค่าทีไ่ดจ้ากการจ าลองการท างาน
เป็นค่าจากสมมติฐานที่เสน้ตรงทุกเสน้เป็นค่าขนาดทีก่ าหนด แผ่นวงจรพมิพ์มผีวิสม ่าเสมอ ค่าไดอเิลก็ตรกิคงที่  แต่
ในทางปฏบิตัิขนาดของชิ้นงานที่สรา้งขึน้เกดิความผดิพลาดจากขัน้ตอนการท าแผ่นวงจรพมิพ์  ขนาดเสน้ตรงไม่คงที่
และค่าคุณสมบตัทิางกายภาพของแผ่นวงจรพมิพม์คี่าไม่คงทีเ่น่ืองจากกระบวนการผลติแผ่นวงจรพมิพ ์

 
 

ภาพท่ี 14: วดัค่าอมิพแีดนซแ์บนดว์ดิทด์ว้ยเครื่องวเิคราะหโ์ครงขา่ยรุ่น 8719ES 
 

 
 

ภาพท่ี 15: การเปรยีบเทยีบค่าอมิพแีดนซแ์บนดว์ดิทข์องสายอากาศ 
 

การทดสอบวดัรปูแบบการแผพ่ลงังานของสายอากาศ 
ในการวดัรูปแบบการแผ่พลงังานของสายอากาศ โดยการต่อเครื่องก าเนิดสญัญาณความความถี่สูง (RF 

Signal Generator) เป็นตวัป้อนสญัญาณทีค่วามถี่ 2.45 GHz และ 5.25 GHz ก าลงัคลื่นส่งออกไป 10 dBm ต่อกบั
สายอากาศรูปปากแตร (Horn Antenna) ด้วยสายโคแอกเชยีล (Coaxial cable) ชนิด RG-142 ทีม่อีมิพแีดนซ ์          
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50 Ω  เพื่อเป็นตวัส่งสญัญาณไปยงัสายอากาศทีต่้องการทดสอบ โดยสายอากาศทีต่้องการทดสอบจะต่อเขา้เครื่อง
วเิคราะหส์เปคตรมั (Spectrum Analyzer) ยีห่อ้ Agilent รุ่น E4407B ผ่านสายโคแอกเชยีลซึง่เครื่องวเิคราะหส์เปคตรมั
จะแสดงค่าความแรงของสญัญาณความถี่ส่งทีส่ามารถรบัไดด้ว้ยสายอากาศ ส าหรบัต าแหน่งความสงูของสายอากาศ 
เท่ากบั 120 เซนตเิมตรและระยะห่างระหว่างสายอากาศเท่ากบั 100 เซนตเิมตรโดยจะท าการหมุนสายอากาศทดสอบ
ตัง้แต่ 0 องศา จนครบรอบ 360 องศา การวดัรูปแบบการแผ่พลงังานของสายอากาศจะต้องท าการวดัสองระนาบคอื 
ระนาบ Y-Z และระนาบ X-Z ในการวดัแต่ละระนาบจะต้องท าการวดัสองลกัษณะคอืวดัค่าแบบโพลาไรซร์่วม  (Co-
Polarization) และวดัค่าแบบโพลาไรซไ์ขว ้(Cross-Polarization) 

จากผลการวดัรูปแบบการแผ่พลงังานของสายอากาศพบว่าสายอากาศทีอ่อกแบบและสร้างขึน้มลีกัษณะการ
โพลาไรซ์เป็นเส้นตรง (Linear Polarization) รูปแบบการแผ่พลงังานเป็นแบบสองทิศทาง (Bi-Directional) ตาม
แนวแกน Z และรปูแบบการแผ่พลงังานของสายอากาศจะผดิเพีย้นไปเมื่อสายอากาศท างานทีค่วามถี่สงูขึ้น ดงัแสดงใน
ภาพที ่16-19 

 
ภาพท่ี 16: รปูแบบการแผ่พลงังานของสายอากาศทีค่วามถี ่2.4 GHz ในระนาบ X-Z 

 

 
ภาพท่ี 17: รปูแบบการแผ่พลงังานของสายอากาศทีค่วามถี ่2.4 GHz ในระนาบ Y-Z 

 
ภาพท่ี 18: รปูแบบการแผ่พลงังานของสายอากาศทีค่วามถี ่5.2 GHz ในระนาบ X-Z 
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ภาพท่ี 19: รปูแบบการแผ่พลงังานของสายอากาศทีค่วามถี ่5.2 GHz ในระนาบ Y-Z 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
สายอากาศสตบัรูปโบทีป้่อนดว้ยสายน าสญัญาณระนาบร่วมแบบสองความถี่ชนิดร่องประกบรูปตวัยูที่ไดท้ า

การออกแบบและสรา้งขึน้มา สามารถตอบสนองการใชง้านสองย่านความถีค่อืทีย่่านความถี่ 1952-3512 MHz และย่าน
ความถี ่5022-6154 MHz สามารถรองรบัระบบการสือ่สารแบบไรส้ายไดห้ลายระบบเช่น ระบบ IMT-2000 (1920-2170 
MHz), UMTS (1920-2170 MHz), LTE (Long-Term Evolution) หรอื 4G ทีค่วามถี่ 2300 MHz และ 2600 MHz, 
WLAN IEEE802.11a ทีค่วามถี่ 5.2 GHz (5150-5350 MHz), IEEE802.11b/g ทีค่วามถี่ 2.4 GHz (2400-2484 
MHz), WMAN IEEE802.16d ทีช่่วงความถี ่5.7-5.9 GHz เป็นตน้ 

การออกแบบสายอากาศและจ าลองการท างานของสายอากาศท าไดโ้ดยใชโ้ปรแกรม  IE3D ซึง่สายอากาศได้
ถูกออกแบบบนแผ่นวงจรพมิพ์ที่มตีวัน าด้านเดยีวชนิด FR-4 ซึ่งมคี่าความหนาของไดอเิลก็ตรกิ (h) เท่ากบั 1.6 
มลิลเิมตร ค่าคงทีข่องไดอเิลก็ตรกิเท่ากบั 4.4 และความหนาของแผ่นตวัน าทีเ่ป็นทองแดงเทา่กบั 0.035 มลิลเิมตร มคี่า
การสญูเสยีแทนเจนท ์(tanδ) เท่ากบั 0.019 ก าหนดใหส้ายอากาศมขีนาด 50x50 ตารางมลิลเิมตร 
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การศึกษาเครื่องกลัน่น ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบควบแน่นน ้าด้วยเทอรโ์มอิเลก็ตริก
ร่วมกบัโซล่าเซลล ์ 
Experimental Study of solar water distiller combined with water condensing unit 
by thermoelectric and solar cells 
 

ลกัษกิา นาไข่1 และ สมชาย กฤตพลววิฒัน์1* 

Laksika Nakhai1 and Somchai Kritpolwiwattana1* 
 

บทคดัย่อ 
 การศกึษาเครื่องกลัน่น้ําทําด้วยแผ่นโพลคีารบ์อเนตใส สรา้งเป็นรูปกล่องสีเ่หลีย่มขนาดพื้นทีร่บัแสงอาทติย ์
30x35 เซนติเมตร  ด้านล่างทาดว้ยสดีําเพื่อใส่น้ําและเป็นส่วนดูดกลนืแสงเพื่อถ่ายเทความร้อนแก่น้ํา  โดยทําการ
ทดสอบเครื่องกลัน่น้ํากลางแจง้ ผลการทดสอบจะไดว้่า  ค่าเฉลีย่ผลต่างอุณหภูมน้ํิากบัผวิควบแน่นเท่ากบั 21oC อตัรา
การกลัน่น้ําสงูสดุเท่ากบั 282.41 cm3/m2hr และประสทิธภิาพเฉลีย่รายวนัเท่ากบั 21.6 %  ปรมิาณทีก่ลัน่ไดร้ายวนัจะมี
ค่าแปรตามความเขม้แสงอาทติยร์ายวนั ผลการทดสอบการทําความเยน็ของเทอรโ์มอเิลก็ตรกิโดยใชแ้ผงโซล่ารเ์ซลล์
เป็นแหล่งจ่ายกําลงัไฟฟ้า จะสรุปไดว้่า  กําลงัไฟฟ้าจะมค่ีาแปรผนักบัความเขม้แสงอาทติย ์  กําลงัไฟฟ้าสูงสุดมี
ค่าประมาณ 13 วตัต์ ประสทิธภิาพสงูสุดมคี่าประมาณ 5 %  ซึง่เป็นเครื่องกลัน่น้ําที่สามารถใชส้าํหรบักลัน่น้ําไดใ้น
พืน้ทีห่่างไกล 
 

ค าส าคญั: เครื่องกลัน่น้ําพลงังานแสงอาทติย ์ เทอรโ์มอเิลก็ตรกิ  โซล่าเซลล ์ 
 

Abstract  
 The water distiller made of clear polycarbonate sheet . Create a space solar boxes size 30x35 cm 
painted black below for the water and the absorbed sunlight to heat the water . By outdoor testing water 
distiller, the test results as, the mean temperature difference between the water surface and condensing 
surface was 21oC, maximum productivity was 282.41 cm3/m2hr and daily average efficiency was 21.6 %. The 
daily productivity will vary with the daily solar intensity. The result of Thermoelectric cooling combined with 
solar cell panel show that the electric power will be proportional to the solar intensity, maximum power about 
13 watts, maximum efficiency about 5 %. This solar distiller that can be used for distilled water in remote 
areas. 
 

Key words: Solar water distiller,  Thermoelectric,  solar cells. 
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บทน า 

เน่ืองจากสภาพในปจัจุบนัพลงังานสว่นใหญ่ไดม้าจาก  พลงังานฟอสซลิไดแ้ก่ น้ํามนั ถ่านหนิ และก๊าซ
ธรรมชาต ิซึง่นบัวนัจะหมดไปและมรีาคาสงูขึน้ จาํเป็นตอ้งหาแหล่งพลงังานใหม่เพื่อนํามาใชท้ดแทนพลงังานดงักล่าว
ดวงอาทติยเ์ป็นแหล่งพลงังานทด แทนทีส่าํคญัและไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม จงึเหมาะสมทีจ่ะใชเ้ป็นแหล่ง
พลงังานทดแทนของประเทศไทยในอนาคต [1] 

น้ํากลัน่ เป็นปจัจยัที่มคีวามสําคญัต่อการดํารงชวีิตของมนุษย์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์  การแพทย ์ 
และการอุตสาหกรรม  เป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเวลาที่เกดิอุทกภยั หรอืในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ซึ่งจะมน้ํีาอยู่
ปรมิาณมาก  แต่ปญัหาทีเ่กดิขึน้คอื น้ําดงักล่าวไม่สามารถนํามาบรโิภคได ้เนื่องจากน้ํานัน้ไม่มคีวามสะอาด และมเีชือ้
โรคปะปนอยู่ในปรมิาณมาก [2,3] 

พลงังานในยุคพลงังานขาดแคลน เครื่องกลัน่น้ําพลงัแสงอาทติยแ์บ่งออกได ้2 แบบ คอื เครื่องกลัน่น้ําแบบ
พาสสฟี และเครื่องกลัน่น้ําแบบแอกทฟี  ในเครื่องกลัน่น้ําแบบพาสสฟี ค่าความเขม้รงัสแีสงอาทติยจ์ะเป็นพารามเิตอร์
ตวัเดยีวทีม่ผีลต่อการกลายเป็นไอของน้ํา   แต่เครื่องกลัน่น้ําแบบแอกทฟีจะมกีารเพิม่อุปกรณ์ต่างๆ ไดแ้ก่ พดัลม ป ัม๊
น้ํา  และระบบตดิตามดวงอาทติย ์ หรอือาจเพิม่ตวัรบัรงัสแีสงอาทติย ์ ผลต่างของอุณหภูมริะหว่างส่วนทีก่ลายเป็นไอ
กบัสว่นทีเ่กดิการควบแน่นจะทาํใหเ้กดิการเพิม่ขึน้ของปรมิาณน้ําทีส่ามารถกลัน่ได ้ Productivity)   เครื่องกลัน่น้ําแบบ
แอกทฟี สามารถใชค้วามรอ้นเหลอืใชข้องกระบวนการอื่นๆ หรอือุปกรณ์อื่นๆ เพื่อช่วยเพิม่อตัราการกลายเป็นไอของ
น้ํา  ไดม้กีารใชพ้ลงังานความรอ้นจากแผงโซล่ารเ์ซลลเ์พื่อใหค้วามรอ้นแก่น้ํา และผลทีไ่ดค้อืจะมปีระสทิธภิาพสงูกว่า 
3.5 เท่าของเครื่องกลัน่น้ําแบบพาสสฟี [4,5,6] 

ปญัหาที่สําคญัในการออกแบบเครื่องกลัน่น้ําแบบเคลื่อนที่ได้คือการลดขนาดของเครื่องกลัน่น้ําที่ทําให้
สามารถใชง้านเคลื่อนทีไ่ดอ้ย่างง่าย ทําใหเ้กดิการลดลงของรงัสแีสงอาทติยท์ีร่บัได ้ ขนาดของโซนควบแน่น และโซน
กลายเป็นไอ  และทาํใหป้รมิาณน้ําทีก่ลัน่ไดแ้ละประสทิธภิาพของเครื่องกลัน่น้ําลดตํ่าลง   ในงานวจิยันี้จงึทําการศกึษา
เครื่องกลัน่น้ําแสงอาทติยแ์บบมกีารควบแน่นน้ําดว้ยเทอรโ์มอเิลก็ตรกิ ซึง่ทาํการจ่ายไฟดว้ยโมดลูโฟโตโวลตาอกิ มาใช้
ในการแกป้ญัหาทีก่ล่าวขึน้มาขา้งตน้น้ี  ซึง่จะทาํใหส้ามารถกลัน่น้ําไดป้รมิาณมากขึน้ และทาํการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ทีก่ลัน่ไดว้่ามคีวามเหมาะสมต่อการนํามาใชง้านทางดา้นวทิยาศาสตร ์ การอุตสาหกรรม  หรอืการบรโิภค เป็นตน้ 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
วสัดอุปุกรณ์ 

1) เทอรโ์มอเิลก็ตรกิ ขนาด 40 x 40 x 2 มลิลเิมตร 
2) ครบีระบายความเยน็จาํนวน 38 ครบี ขนาด 40x40 มลิลเิมตร ครบียาว 95 มลิลเิมตร แบบท่อความรอ้น 
3) เครื่องกลัน่น้ําทําจากแผ่นพลาสตกิโพลคีารบ์อเนตเป็นรูปกล่องสีเ่หลี่ยมขนาด 30x30x35 เซนตเิมตร 

ดา้นล่างทาดว้ยสดีาํเพื่อใสน้ําและเป็นสว่นดดูกลนืแสงสาํหรบัใหค้วามรอ้นแก่น้ํา 
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ภาพท่ี 1  ไดอะแกรมของเครื่องกลัน่น้ํา 

 

วิธีการศึกษา 
ทาํการเตรยีมการทดลองโดยการนําเครื่องกลัน่น้ําพลงังานแสงอาทติยใ์ส่น้ําทิง้ไวใ้นตู้ในตอนเยน็ก่อนวนัทีจ่ะ

ทาํการทดลองทิง้ไว ้1 คนื จากนัน้ทาํการตดิตัง้อุปกรณ์เพื่อทาํการทดลอง โดยการต่อเทอร์โมอเิลก็ตรกิเขา้กบัแผงโซล่า
เซลลข์นาด 40 วตัต ์และทาํการจ่ายไฟใหแ้ก่พดัลมระบายความรอ้นทีต่ดิอยู่ดา้นบนของเทอรโ์มอเิลก็ตรกิโดยต่อเขา้กบั
แบตเตอรร์ี ่จากนัน้ทาํการเกบ็ขอ้มลูค่าความเขม้รงัสอีาทติย ์ปรมิาณน้ําทีก่ลัน่ไดแ้ละอุณหภูมดิา้นเยน็ของเทอรโ์มอเิลก็
ตรกิ อุณหภูมผิวิโพลคีารบ์อเนต อุณหภูมแิผงโซล่าเซลลแ์ละอุณหภูมสิภาพแวดลอ้ม และทาํการวดัค่ากระแสไฟฟ้าและ
แรงดนัไฟฟ้าทีแ่ผงโซล่าเซลลจ์่ายใหแ้ก่เทอรโ์มอเิลก็ตรกิ โดยทาํการเกบ็ขอ้มลูทุกๆ 20 นาท ี
    

 
 

ภาพท่ี 2 การตดิตัง้อุปกรณ์การทดสอบ 
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การประเมินประสิทธิภาพ 
การประเมินประสิทธิภาพแผงเซลล ์
ประสิทธิภาพเป็นอัตราส่วนของกาํลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ Power Output, (Pout) เทียบกับกาํลังของ 

ประสิทธิภาพเป็นอัตราส่วนของกาํลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ Power Output, (P in) Pout โดยทัว่ไปจะใช้กาํลงัไฟฟ้า
สงูสดุ (Pm) เป็นตวัอา้งองิ  [7,8] 
 

inP
mP

η
inP
outP

η              (1) 

 

เมื่อ    Pout  =  Vm x Im  (W) 
Vm คอื แรงดนัไฟฟ้าจากแผงเซลลแ์สงอาทติย์ (V) 
Im คอื กระแสไฟฟ้าจากแผงเซลลแ์สงอาทติย์  (A) 
 

Pin  =  GxAmodule  (W) 
 

เมื่อ    G คอื ความเขม้แสงอาทติย ์ (W/m2) 
     Amodule คอื พืน้ทีแ่ผงเซลล ์ (m2) 
 

ดงันัน้    ประสทิธภิาพแผงเซลลแ์สงอาทติย ์  
=  Pout/Pin  =  (Vm x Im) / G x Amodule 
การบอกประสทิธภิาพของแผงเซลลแ์สงอาทติย ์บรษิทัผูผ้ลติบอกเป็นค่ารอ้ยละ 

 %(   
=  (Vm x Im) / G x Amodule x 100  (%) 

 

การประเมินประสิทธิภาพเครือ่งกลัน่น ้า [9,10] 
วเิคราะหค์่าความรอ้นทีร่ะบบใหแ้ก่น้ํา 

    Qev = 
.
m evL           (2) 

 

เมื่อ    
.
m ev คอื มวลของน้ําทีก่ลัน่  (kg/s) 
L คอื ค่าความรอ้นแฝง  (J/kg) 
 

ค่าประสทิธภิาพรายวนั 

  
AbΣG
evΣQ

η        (3) 

 

 เมื่อ    Ab คอื พืน้ทีร่บัแสงของเครื่องกลัน่น้ํา  (m2)   

     G คอื พลงังานแสงอาทติย ์ (J/m2) 
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ผลการศึกษา 
ผลการทดลองความสมัพนัธร์ะหว่างความเข้มแสงอาทิตยแ์ละปริมาณน ้าท่ีกลัน่ได้ 

ผลการทดลองความสมัพนัธร์ะหว่างความเขม้รงัสแีสงอาทติยแ์ละปรมิาณน้ําทีก่ลัน่ไดใ้นวนัที ่1, 2, 3, 4, และ 
5 ของการทดลอง ภาพที ่1 แสดงใหเ้หน็ว่าในชว่งเวลาตัง้แต่ 8.00 น. - 11.0 น. จะมปีรมิาณน้ําทีก่ลัน่ไดน้้อย เน่ืองจาก
อุณหภูมน้ํิาและอุณหภูมภิายในเครื่องกลัน่มอีุณหภูมติํ่าจงึต้องใชร้ะยะเวลาในการควบแน่นชา้ เมื่อน้ํารบัเอาพลงังาน
จากความเขม้รงัสแีสงอาทติยแ์ละเปลีย่นเป็นพลงังานความรอ้นสะสมไวใ้นน้ํา จะมอีุณหภูมคิ่าหนึ่งทําใหเ้กดิการระเหย
ตวักลายเป็นไอน้ํา จากการทดลองเปรยีบเทยีบพบว่าปรมิาณการกลัน่ตวัแบบแอกทฟีมปีระสทิธภิาพในแต่ละวนัคอื 
20.49%,  21.92%, 22.40%, 20.31%, และ 22.86% ตามลาํดบั 

 

      
 a(  วนัที ่1       b(  วนัที ่2 

      
 d(  วนัที ่3       e(  วนัที ่4 

 
(f)  วนัที ่5 

ภาพท่ี 3  ความสมัพนัธร์ะหว่างความเขม้รงัสแีสงอาทติยแ์ละปรมิาณน้ําทีก่ลัน่ได ้
ผลการทดลองเมื่อทาํการหาความสมัพนัธร์ะหว่างความเขม้รงัสแีสงอาทติยแ์ละปรมิาณน้ําทีก่ลัน่ผลติได ้แสดงดงั

ภาพที ่4  จะได้ว่าเมื่อความเขม้รงัสแีสงอาทติยท์ีต่กกระทบมายงัเครื่องกลัน่น้ํามคี่าเพิม่ขึน้ ปรมิาณน้ําที่กลัน่ได้กจ็ะเพิม่
สงูขึน้ 
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ภาพท่ี 4  ความสมัพนัธร์ะหว่างพลงังานแสงอาทติยแ์ละปรมิาณน้ําทีก่ลัน่ได ้
 

ผลการทดลองความสมัพนัธข์องความเขม้แสงอาทิตยก์บัก าลงัไฟฟ้า 
จากผลการทดลองเมื่อทาํการหาความสมัพนัธร์ะหว่างความเขม้รงัสแีสงอาทติยก์บักําลงัไฟฟ้าทีแ่ผงโซล่าร์

เซลล์ผลติได้  แสดงดงัภาพที่ 5  จะได้ว่าเมื่อความเขม้รงัสแีสงอาทติย์ที่ตกกระทบบนแผงโซล่าร์เซลล์มคี่าเพิม่ขึ้น 
กาํลงัไฟฟ้าทีแ่ผงโซล่ารเ์ซลลผ์ลติไดจ้ะมค่ีาเพิม่สงูขึน้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 a(  วนัที ่1       b(  วนัที ่2 
   

 
 
 

 
 d(  วนัที ่3       e(  วนัที ่4 

 
 
 
 
 
 

 
(f)  วนัที ่5 

ภาพท่ี 5  ความสมัพนัธร์ะหวา่งความเขม้แสงอาทติยก์บักาํลงัไฟฟ้า 
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ผลการทดลองความสมัพนัธร์ะหว่างความเข้มแสงอาทิตยก์บัประสิทธิภาพโซล่ารเ์ซลล ์

ประสทิธิภาพของแผงโซล่าร์เซลล์ จะมีค่าเท่ากบักําลงัไฟฟ้าที่แผงโซล่าร์เซลล์ผลิตได้ ต่อ ค่าความเข้ม
แสงอาทติย์ทีต่กกระทบบนแผงโซล่าร์เซลล ์พื้นที่ของแผงโซล่ารเ์ซลล์ที่ใช้ในการทดลองนี้มคี่าเท่ากบั 0.285 ตาราง
เมตร   ขนาดกําลงัไฟฟ้าสงูสุดเท่ากบั 40 Wp แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างความเขม้รงัสแีสงอาทติยก์บัประสิทธภิาพ
ของแผงโซล่ารเ์ซลลด์งัภาพที ่6  จะไดว้่าเมื่อความเขม้แสงอาทติยเ์พิม่ขึน้ จะทาํใหป้ระสทิธภิาพของแผงโซล่ารเ์ซลลม์ี
ค่าเพิม่ขึน้ดว้ยเช่นกนั 

 

               
 a(  วนัที ่1       b(  วนัที ่2 

                
 d(  วนัที ่3       e(  วนัที ่4 

 
(f)  วนัที ่5 

ภาพท่ี 6  ความสมัพนัธร์ะหว่างประสทิธภิาพโซลา่รเ์ซลลก์บัความเขม้แสงอาทติย์ 



 

299 

วิจารณ์และสรปุผล 
 จากการศึกษาเครื่องกลัน่น้ําพลงังานแสงอาทิตย์แบบระบบควบแน่นน้ําด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกกบัโซล่ามี
ค่าเฉลี่ยผลต่างอุณหภูมน้ํิากบัผวิควบแน่นเท่ากบั 21oC อตัราการกลัน่น้ําสูงสุดเท่ากบั 282.41 cm3/m2hr และ
ประสทิธภิาพเฉลีย่รายวนัเท่ากบั 21.6 %  ผลการทดสอบการทาํความเยน็ของเทอรโ์มอเิลก็ตรกิโดยใชแ้ผงโซล่ารเ์ซลล์
เป็นแหล่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้า จะสรุปไดว้่า  เมื่อความเขม้รงัสแีสงอาทติยท์ีต่กกระทบบนแผงโซล่ารเ์ซลลม์คี่าเพิม่ขึน้ โดย
สว่นมากจะมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในรูปเอกโพเนนเชยีล  เนื่องจากระบบทีท่ดสอบจะทํางานไดใ้นช่วงเวลาทีม่แีสงอาทติย์
เท่านัน้ ดงันัน้ในการใชง้านจรงิควรเพิม่สว่นเกบ็สะสมพลงังานไฟฟ้าหรอืพลงังานไฟฟ้าทีไ่ดจ้ากแหล่งพลงังานอย่างอื่น
เช่นพลงังานลม หรอืพลงังานจากน้ําเพื่อผลติไฟฟ้าร่วมกบัโซล่ารเ์ซลล ์
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การศึกษาเคร่ืองกลัน่น ้าร่วมกบัตวัรวมแสงอาทิตย ์
Experimental Study of solar water distillation combined with solar concentrator 
 

สุรฤกษ์ จนัทรแ์จง้1 และ สมชาย กฤตพลววิฒัน์1* 

surarurk chanchang1 and Somchai Kritpolwiwattana1* 

 

บทคดัย่อ 
 เครื่องกลัน่น ้าต่อร่วมกบัตวัรวมแสงอาทติย ์ประกอบดว้ย เครื่องกลัน่น ้าท าดว้ยแผ่นโพลคีารบ์อเนตใส สรา้ง
เป็นรปูกล่องสีเ่หลีย่มขนาดพืน้ทีร่บัแสงอาทติย ์30x35 เซนตเิมตร ดา้นล่างทาดว้ยสดี าเพื่อใสน ้า และตวัรวมแสงแบบ
พาราโบลกิมขีนาดพืน้ทีร่บัแสง 50.5 x 44.5 เซนตเิมตร ท าการทดสอบระบบกลางแจ้ง โดยตัง้เครื่องกลัน่น ้าอยู่กบัที ่
และหมุนตวัรวมแสงตามดวงอาทติยเ์พื่อใหเ้กดิการรวมแสงทีท่่อรบัแสงอาทติย์ ผลการทดลองพบว่าผลต่างอุณหภูมนิ ้า
กบัผวิควบแน่นเท่ากบั 23.6oC อตัราการกลัน่น ้าสงูสุดเท่ากบั 2,347 cm3/m2hr ประสทิธภิาพเฉลีย่รายวนัเท่ากบั 70% 
และอตัราการท างานสงูสดุ 0.78 ปรมิาณน ้าทีก่ลัน่ไดม้คี่าแปรผนัตามค่าความเขม้รงัสแีสงอาทติย ์และอตัราการท างาน
มคี่าแปรผนัตามประสทิธภิาพของเครื่องกลัน่น ้า ซึง่จะไดว้่าเครื่องกลัน่น ้าแบบมตีวัรวมแสงแบบพาราโบลกิจะใหผ้ลต่าง
อุณหภูมนิ ้ากบัผวิควบแน่นสงูกว่า และสามารถกลัน่น ้าไดส้งูกว่าเครื่องกลัน่น ้าแบบเดมิ 
 

ค าส าคญั: เครื่องกลัน่น ้าพลงังานแสงอาทติย ์ พาลาโบลกิ  ตวัรวมแสงอาทติย ์
 

Abstract  
 Solar water distiller with integrated with solar concentor, solar water distiller is made of clear 
polycarbonate sheet, create a boxes 30x35 cm painted black below for stored water. And integrated parabolic 
concentrator with size 50.5 x 44.5 cm. The outdoor test by fixed water distiller and rotate the concentor by 
the sun ray to achieve a receiver pipes. The results showed that the difference temperature between the 
surface water and condensing surface was 23.6oC, maximum productivity was 2,347 cm3/m2hr, the maximum 
daily efficiency was 70 % and maximum performance conversion ratio (CR) was 0.78. The producivity is 
proportional to the solar intensity. And performance conversion ratio is proportional to the efficiency of the 
water distiller . Which it has water distiller integrated parabolic lighting can make the difference between 
surface temperature and water condensation above . And distilled water, distilled water was higher than the 
original. 
 

Key words: solar water distillation, parabolic, solar concentrator 
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บทน า 

 น ้ากลัน่ เป็นปจัจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการด ารงชวีติของมนุษย ์การทดลองทางวทิยาศาสตร ์ การแพทย ์ และ
การอุตสาหกรรม  เป็นตน้โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเวลาทีเ่กดิอุทกภยั หรอืในพืน้ทีท่ีอ่ยู่ห่างไกล ซึง่จะมนี ้าอยู่ปรมิาณ
มาก  แต่ปญัหาที่เกดิขึน้คอื น ้าดงักล่าวไม่สามารถน ามาบรโิภคได้ เนื่องจากน ้านัน้ไม่มคีวามสะอาด และมเีชื้อโรค
ปะปนอยู่ในปรมิาณมาก [1] 

พลงังานแสงอาทติยน์ับว่าเป็นแหล่งพลงังานปฐมภูมทิี่เป็นพลงังานสะอาดปราศจากมลพษิ การน าพลงังาน
แสงอาทติยเ์ขา้มาใชป้ระโยชน์ขึน้อยู่กบัท าเลทีต่ัง้และภูมศิาสตร ์ส าหรบัประเทศไทยนัน้ตัง้อยู่ใกลเ้สน้ศูนยส์ตูรบรเิวณ
ละตจิดู 14  องศาเหนือ ซึง่พืน้ทีส่ว่นใหญ่ของประเทศไทยไดร้บัรงัสอีาทติยส์งูสดุระหว่างเดอืนเมษายนและพฤษภาคม 
มคี่าอยู่ระหว่าง 20 ถงึ 24  เมกกะจลูต่อตารางเมตรต่อวนั  และเมื่อพจิารณารงัสรีวมของดวงอาทติยร์ายวนัเฉลีย่รายปี
ของศกัยภาพดา้นพลงังานแสงอาทติยท์ีไ่ดร้บัค่อนขา้งสงู  และเหมาะสมในการน ามาใช้ประโยชน์ เครื่องกลัน่น ้าด้วย
พลงังานแสงอาทติยเ์ป็นวธิ ีการหนึ่งซึง่น าพลงังานแสงอาทติยม์าใชใ้หเ้ป็นประโยชน์อกีทาง นอกเหนือไปจากการใช้
ประโยชน์ในทางอื่น เช่น โซล่าเซลล์ การอบแห้ง เป็นต้น ซึ่งตามปกติน ้ากลัน่ที่ใช้ในงานทางด้านอุตสาหกรรม ทาง
การแพทย ์ในหอ้งทดลองวทิยาศาสตร ์รวมไปถงึการบรโิภคมกัจะไดจ้ากเครื่องกลัน่ทีใ่ชไ้ฟฟ้าเป็นพลงังานในการกลัน่
จงึท าใหร้าคาของน ้ากลัน่ทีผ่ลติไดข้ึน้อยู่กบัราคาเชือ้เพลงิเป็นหลกั จงึไดน้ าเอาพลงังานแสงอาทติยม์าทดแทนพลงังาน
แบบเดมิเพื่อเป็นการประหยดัค่าใชจ้่ายในดา้นพลงังานในยุคพลงังานขาดแคลน   

พลงังานในยุคพลงังานขาดแคลน เครื่องกลัน่น ้าพลงัแสงอาทติยแ์บ่งออกได ้2 แบบ คอื เครื่องกลัน่น ้าแบบ
พาสสฟี และเครื่องกลัน่น ้าแบบแอกทฟี ในเครื่องกลัน่น ้าแบบพาสสฟี ค่าความเขม้รงัสแีสงอาทติยจ์ะเป็นพารามเิตอร์
ตวัเดยีวทีม่ผีลต่อการกลายเป็นไอของน ้า แต่เครื่องกลัน่น ้าแบบแอกทฟีจะมกีารเพิม่อุปกรณ์ต่างๆ ไดแ้ก่ พดัลม ป ัม๊น ้า 
และระบบติดตามดวงอาทติย์  หรอือาจเพิม่ตวัรบัรงัสแีสงอาทติย ์ผลต่างของอุณหภูมริะหว่างส่วนทีก่ลายเป็นไอกบั
สว่นทีเ่กดิการควบแน่นจะท าใหเ้กดิการเพิม่ขึน้ของปรมิาณน ้าทีส่ามารถกลัน่ได ้(Productivity) เครื่องกลัน่น ้าแบบแอก
ทฟี สามารถใชค้วามรอ้นเหลอืใชข้องกระบวนการอื่นๆ หรอือุปกรณ์อื่นๆ เพื่อช่วยเพิม่อตัราการกลายเป็นไอของน ้า ได้
มกีารใชพ้ลงังานความรอ้นจากแผงโซล่ารเ์ซลลเ์พื่อใหค้วามรอ้นแก่น ้า และผลทีไ่ดค้อืจะมปีระสทิธภิาพสงูกว่า 3.5 เท่า
ของเครื่องกลัน่น ้าแบบพาสสฟี [2, 3] 

ปญัหาที่ส าคญัในการออกแบบเครื่องกลัน่น ้าแบบเคลื่อนที่ได้คือการลดขนาดของเครื่องกลัน่น ้าที่ท าให้
สามารถใชง้านเคลื่อนทีไ่ดอ้ย่างง่าย ท าใหเ้กดิการลดลงของรงัสแีสงอาทติยท์ีร่บัได ้ ขนาดของโซนควบแน่น และโซน
กลายเป็นไอ  และท าใหป้รมิาณน ้าทีก่ลัน่ไดแ้ละประสิทธภิาพของเครื่องกลัน่น ้าลดต ่าลง ในงานวจิยันี้จงึท าการศกึษา
เครื่องกลัน่น ้าแสงอาทติยแ์บบมกีารควบแน่นน ้าดว้ยเทอรโ์มอเิลก็ตรกิ ซึง่ท าการจ่ายไฟดว้ยโมดลูโฟโตโวลตาอกิ มาใช้
ในการแกป้ญัหาทีก่ล่าวขึน้มาขา้งตน้น้ี  ซึง่จะท าใหส้ามารถกลัน่น ้าไดป้รมิาณมากขึน้ และท าการตรวจสอบคุณภาพน ้า
ทีก่ลัน่ไดว้่ามคีวามเหมาะสมต่อการน ามาใชง้านทางดา้นวทิยาศาสตร ์การอุตสาหกรรม หรอืการบรโิภค เป็นตน้ 
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วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
วสัดอุปุกรณ์ 

1)  เครื่องกลัน่น ้าท าจากแผ่นพลาสติกโพลคีารบ์อเนตเป็นรูปกล่องสีเ่หลีย่มขนาด 30 x 35 เซนติเมตร  
ดา้นล่างทาดว้ยสดี าเพื่อใสน ้าและเป็นสว่นดดูกลนืแสงส าหรบัใหค้วามรอ้นแก่น ้า 

2)  พาลาโบลกิมพีืน้ทีร่บัแสงขนาด 50.5 x 44.5 เซนตเิมตร  

 
ภาพท่ี 1  ไดอะแกรมของเครื่องกลัน่น ้า 

 
 

ภาพท่ี 2  พารามเิตอรเ์บือ้งตน้ในการออกแบบแผ่นรบัและสะทอ้นรงัสอีาทติย ์ x = 22.25 เซนตเิมตร, y = 13.50 
เซนตเิมตร,  l = 50.5 เซนตเิมตร 
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วิธีการศึกษา 
   ท าการใส่น ้าไว้ในเครื่องกลัน่น ้าก่อนท าการทดลอง 1 คนืเพื่อใหไ้อน ้าอิม่ตวัตัง้เครื่องกลัน่น ้าและตวัร่วม

แสงอาทติย์ตดิตามดวงอาทติยต์ามละตจิูดของจงัหวดัทีต่ัง้ ท าการเกบ็ขอ้มูลทุกๆ 20 นาท ีท าการวดัค่ารงัสอีาทติย ์
อุณหภูมนิ ้าในเครื่องกลัน่น ้า อุณหภูมนิ ้าก่อนผ่านตวัรวมแสงอาทติย ์อุณหภูมนิ ้าหลงัผ่านตวัรวมแสงอาทติย ์ อุณหภูมิ
อากาศแวดลอ้ม อุณหภูมคิวบแน่น ปรมิาณน ้าทีก่ลัน่ได ้
 

 
 

ภาพท่ี 3 การตดิตัง้อุปกรณ์ส าหรบัทดสอบ 
 

การประเมินประสิทธิภาพ 

การประเมินประสิทธิภาพเครือ่งกลัน่น ้าและอตัราการการท างาน [4]  
โดยใชส้ตูรน้ีในการค านวณ 

AG
fghdm

  η       (1) 
 

Vs
VdCR        (2) 

 

 เมือ่    md คอื  มวลของน ้าทีก่ลัน่ได้ 
hfg คอื  ค่าความรอ้งแฝงของน ้าทีร่ะเหยเป็นไอ 2,257  kJ/kg  
A คอื  พืน้ทีร่บัแสง   
G คอื  ค่ารงัสอีาทติย ์  
Vd คอื  ปรมิาณน ้าทีก่ลัน่ไดใ้นแต่ละวนั   
Vs คอื  ปรมิาณน ้าทีป้่อนเขาระบบ 



 

304 

ผลการศึกษา 
ผลการทดลองความสมัพนัธร์ะหว่างความเข้มแสงอาทิตยแ์ละปริมาณน ้าท่ีกลัน่ได้ 

ผลการทดลองความสมัพนัธร์ะหว่างความเขม้รงัสแีสงอาทติยแ์ละปรมิาณน ้าทีก่ลัน่ไดใ้นวนัที ่1,  2,  3,  4,  
และ  5  ของการทดลอง  ภาพที ่1  แสดงใหเ้หน็ว่าในช่วงเวลาตัง้แต่  8.00 น. - 11.0 น.  จะมปีรมิาณน ้าทีก่ลัน่ไดน้้อย  
เน่ืองจากอุณหภูมนิ ้าและอุณหภูมภิายในเครื่องกลัน่มอีุณหภูมติ ่าจงึต้องใชร้ะยะเวลาในการควบแน่นชา้  เมื่อน ้ารบัเอา
พลงังานจากความเขม้รงัสแีสงอาทติยแ์ละเปลีย่นเป็นพลงังานความรอ้นสะสมไวใ้นน ้า  จะมอีุณหภูมคิ่าหนึ่งท าใหเ้กดิ
การระเหยตวักลายเป็นไอน ้า  จากการทดลองเปรยีบเทยีบพบว่าปรมิาณการกลัน่ตวัแบบแอกทฟีมปีระสทิธภิาพในแต่
ละวนัคอื  64.15%, 73.69%, 71.17%, 77.39%,  และ  61.50%  ตามล าดบั 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (a)  วนัที ่1      (b)  วนัที ่2      
 
 
 
 
 
 
 
 

(d)  วนัที ่3      (e)  วนัที ่4 
 
 
 
 
 
 
 
 

(f)  วนัที ่5 
ภาพท่ี 4  ความสมัพนัธร์ะหว่างความเขม้รงัสแีสงอาทติยแ์ละปรมิาณน ้าทีก่ลัน่ได้ 

ผลการทดลองเมื่อท าการหาความสมัพนัธ์ระหว่างความเขม้รงัสแีสงอาทติย์และปริมาณน ้าที่กลัน่ผลิตได ้ 
แสดงดงัภาพที ่5 จะไดว้่าเมื่อความเขม้รงัสแีสงอาทติยท์ีต่กกระทบมายงัเครื่องกลัน่น ้ามคี่าเพิม่ขึน้ ปรมิาณน ้าที่กลัน่ได้
กจ็ะเพิม่สงูขึน้วนัที ่1, 2, 3, 4, และ 5 สามารถกลัน่น ้าได ้2,136, 1,980, 2,006, 2,347, และ 1,830 cm3/m2  ตามล าดบั 
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ภาพที ่6  แสดงประสทิธภิาพการท างานและอตัราการท างานของเครื่องกลัน่น ้า  จะเหน็ไดว้่าอตัราการท างานเพิม่ขึน้
เช่นเดีย่วกบัประสทิธภิาพการท างานของระบบ  มคี่าอตัราการท างานของแต่ละวนัคอื 0.62, 0.66, 0.67, 0.78 และ 
0.61 ตามล าดบั 

 

 
 

ภาพท่ี 5  ความสมัพนัธร์ะหว่างพลงังานแสงอาทติยแ์ละปรมิาณน ้าทีก่ลัน่ได ้
 

 
 

ภาพท่ี 6  ความสมัพนัธร์ะหว่างประสทิธภิาพการท างานและอตัราการท างานของเครื่องกลัน่น ้า 
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วิจารณ์และสรปุผล 
 จากการศกึษาเครื่องกลัน่น ้าร่วมกบัตวัรวมแสงอาทติยแ์ละทดสอบในชว่งเวลากลางวนัเป็นเวลา 5 วนั  ภายใต้
เงื่อนไขภูมอิากาศในจงัหวดัพษิณุโลก  พบว่าผลต่างอุณหภูมนิ ้ากบัผวิควบแน่นเท่ากบั 10oC อตัราการกลัน่น ้าสงูสุด
เท่ากบั 2,347 cm3/m2hr  ของพืน้ทีร่บัแสง  ประสทิธภิาพเฉลีย่รายวนัเท่ากบั 70%  และอตัราการท างานสงูสุด 0.78  
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัระบบเครื่องกลัน่น ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบระบบควบแน่นน ้าดว้ยเทอรโ์มอเิลก็ทีไ่ม่ตดิพาลาโบลกิ  
จะมปีระสทิธสิงูกว่า 50%   
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้เสนออนิเวอรเ์ตอรห์นึ่งเฟสแบบหลายระดบัแรงดนั ถูกพฒันาเป็นอนิเวอรเ์ตอรห์า้ระดบัแรงดนั ซึง่

สามารถแสดงการประมวลผลต่างๆ ที่ถูกสรา้งขึน้บนโปรแกรมการท างาน โดยจะท าการจ าลองหาค่าผลของรูปคลื่น
แรงดนัเอาต์พุตที่มีค่าความเพี้ยนฮาร์มอนิก แรงดนัรวม (THDV)น้อยที่สุด การท างานของวงจรอินเวอร์เตอร์นี้ใช้
สญัญาณพดีบับลวิเอม็ทีค่วามถีส่วติชิง่ 20 kHz ซึง่มลีกัษณะการท างานประกอบดว้ยภาคการท างานของสวติซท์ีผ่กผนั 
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพอนิเวอรเ์ตอรส์งูขึน้ได้ โดยมวีงจรกรองความถี่ต ่าเป็นตวักรองความถี่สงูออกไป เพื่อใหส้ญัญาณ
เอาต์พุตมรีูปคลื่นแรงดนัและกระแสเป็นไซน์มคุีณภาพสูงขึน้ ส่งผลช่วยให้สญัญาณรบกวนจากสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า
ลดทอนลงไป ยิง่ท าให้ใกล้เคยีงสญัญาณรูปคลื่นไซน์มากขึน้ ขอ้ดี อนิเวอร์เตอร์ห้าระดบัยงัสามารถที่จะลดจ านวน
อุปกรณ์ของสวติช์ลงได้ ด้วยการใช้สวติชช์่วยน ากระแสแบบสองทาง ผสมผสานกบัสญัญาณขบัสวติชิง่รูปแบบใหม่ 
สามรถลดความสูญเสยีจากการสวิตช์ชิ่งก าลงัที่ไม่จ าเป็นของสวิตซ์ในวงจรก าลงัออกไป ท าให้ก าลงัไฟฟ้าสูญเสยี
เนื่องจากการน ากระแสของสวติชิง่ลดลง และส่งผลต่อประสิทธภิาพสงูสุดที่จะน ามาใช้ในการประยุกต์ใช้งานได้เป็น
อย่างด ี
 

ค าส าคญั: อนิเวอรเ์ตอรห์ลายระดบัแรงดนั ค่าความเพีย้นฮารม์อนิกแรงดนัรวม (THDV) 
 

Abstract  
This paper presents a multi-level inverter single phase voltage developed a five-level inverter voltage. 

The third shows the various processing was built on the work program the simulation. Results for the output 
voltage waveforms with Total harmonic distortion harmonic voltage (THDv) minimal. Operation of the inverter 
circuit uses signals PWM switching frequency of 20 kHz. This behavior comprised of operation inverse switch 
to enhance the performance the inverter rises. The low pass filter is a pass filter high frequency out so that the 
output signal is a sine voltage and current Waveforms of a higher quality. Resulting allows the signal to 
interference from electromagnetic fields reduced. alluding nearby a sine wave signal more. Advantages five-
level inverter is able to reduce the number of devices the switch down. With the use of switches to conduct 
two-way driver switching signal combined with the new format. Can reduce the switching losses from the  not 
required power switch in the power circuit out.  Makes of power loss due to electrical conductivity of switching 
decreased and affect peak performance to be used in the application as well. 
 

Key words: Multi Level Inverter  Five Level , total harmonic distortion of  voltage (THDV) 
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บทน า 
 ปจัจุบนัความต้องการในการใช้งานอนิเวอร์เตอรเ์ป็นที่นิยมกนัมาก ทัง้น าไปประยุกต์การใชง้านในลกัษณะ
รูปแบบงานต่างๆ ซึ่งการที่จะน าอินเวอร์เตอร์ไปใช้งานให้เป็นประโยชน์ได้ที่สุดนัน้กต็้องมีการออกแบบและพฒันา
ควบคู่กนัไป เพื่อตอบสนองความตอ้งการในการใชง้านให ้เกดิประสทิธภิาพอย่างสงูสดุ อนิเวอรเ์ตอรห์ลายระดบัแรงดนั
กเ็ป็นอนิเวอรเ์ตอรช์นิดหนึ่ง เน่ืองจากมขีอ้ดคีอื เหมาะสมกบังานที่ตอ้งการก าลงัวตัตส์งูๆ ใหแ้รงดนัไฟฟ้าดา้นขาออกที่
มคี่าผดิเพีย้นและองคป์ระกอบฮารม์อนิกทางดา้นขาออกทีม่คี่าต ่าและสามารถท างานทีค่วามถีส่วติชิง่สงูได้  

ฉะนัน้วทิยานิพนธ์นี้จึงได้ท าการวิจยัและศกึษาพฒันาอนิเวอร์เตอร์เฟสเดยีวแบบหลายระดบัแรงดนั โดย
ออกแบบอินเวอร์เตอร์เฟสเดียวแบบหลายระดับแรงดันที่มีแรงดันขาออก 5 ระดับ[1] เพื่อ ท าการศึกษาและ
เปรยีบเทยีบคุณสมบตัคิวามสามรถสร้างรูปคลื่นแรงดนัขาออก ทีม่ปีระสทิธภิาพในการใช้งานที่เหมาะสม เพื่อน าไป
ประยุกตร์่วมกบัเครื่องจกัรในภาคอุตสาหกรรมเพิม่ประสทิธภิาพทีส่งูขึน้ มผีลใหก้ารคุมกระแสไฟฟ้าดา้นขาออกในการ
ขบัโหลดทีค่วามถีท่ีเ่หมาะสม กบัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสก์ าลงั นอกจากนี้ยงัเป็นแนวทางการศกึษาเพื่อใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุ การพฒันาเทคโนโลยใีนระบบพลงังานทดแทน ซึง่มคีวามส าคญัต่อการมาประยุกต์ในการพฒันาอุตสาหกรรมได้
อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุเป็นอย่างดยีิง่ ในปี ค.ศ.2003  Poh Chiang Loh และคณะไดน้ าเสนอเทคนิค Double-Band 
Hysteresis Current Regulation เพื่อปรบัปรุง Dynamic response และ stability  
 

 
 

ภาพท่ี 1 วงจรอนิเวอรเ์ตอรแ์บบหลายระดบัแรงดนัทีใ่ชง้านวจิยัของ Poh Chiang Loh[3] 
 

ในปี ค.ศ 2006 Gerardo Ceglia, Victor Guzman[1]  และคณะไดน้ าเสนอบทความเรื่อง A New Simplified Multilevel 
Topology for DC-AC Conversion ในงานวจิยัชิน้น้ีไดน้ าเสนอวงจรก าลงัของ Single Phase Multilevel Level Inverter 
ทีไ่ดท้ าการคดิคน้ขึน้มาใหม่เพื่อลดจ านวนสวติซก์ าลงัที่ใชใ้นวงจร 
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ภาพท่ี 2 อนิเวอรเ์ตอรห์ลายระดบัแรงดนัในงานวจิยัของ Gerardo [1] 
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ทฤษฎีและองคป์ระกอบของระบบ 
อนิเวอรเ์ตอรเ์ฟสเดยีวสามารถแบ่งออกเป็นสองชนิดคอื แบบฮาลฟ์บรดิจ์ (Half Bridge) และแบบฟลูบรดิจ์

(Full Bridge)ในแบบฮาลฟ์บรดิจจ์ะมตีวัเกบ็ประจุสองตวัต่ออนัดบักนัอยู่ระหว่างแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง และ
หากก าหนดให้ค่าตวัเกบ็ประจุสองตวัมคี่าเท่ากนั จะท าใหแ้รงดนัตกคร่อมตวัเกบ็ประจุแต่ละตวัมคี่าเท่ากนัคอื / 2dV  
จุดกึ่งกลางแรงดนัไฟฟ้าจุดกราวด์ จะมี ค่าคงที่เมื่อเทยีบกบับสัลบ (N)  แสดงดงัภาพที่ 3(ก)[13]  ส่วนของวงจร
อนิเวอรเ์ตอรแ์บบฟูลบรดิจเ์ฟสเดยีวจะประกอบไปดว้ยสองกิง่ คอื กิง่ A และกิง่ Bในรูปที ่3(ข)โดยแบบฟูลบรดิจจ์ะมี
ก าลงัไฟฟ้าสูงกว่าแบบฮาล์ฟบรดิจ์ สองเท่า จงึเหมาะที่จะเลอืกใช้เมื่อต้องการจ่ายก าลงัไฟฟ้าโหลดสูงขึน้ เงื่อนไข
ส าคญัทีอ่นิเวอรเ์ตอรเ์ฟสเดยีวแบบฮาลฟ์บรดิจแ์ละฟูลบรดิจ ์คอืการท างานของสวติช์  

AT 
 และ 

AT 
 ต้องไม่ท างาน

พรอ้มกนัในทุกช่วงเวลา มฉิะนัน้แลว้จะเกดิการลดัวงจรระหว่างบสับวกกบับสัลบ ในอุดมคตเิวลาการสวิตชิง่ของ 
AT 

และ 
AT 
จะตรงขา้มกนั แต่ในทางปฏบิตัจิะตอ้งการช่วงเวลาสวติชท์ัง้คู่ไม่น ากระแส ซึง่จะเรยีกว่าเดดไทม ์(Deadtime) 

โดยเดดไทม์ จะอยู่ในช่วงเวลาก่อนจะเปลี่ยนสถานะของการสวิตช์ จากการน ากระแสเป็นไม่น ากระแสหรอืจากไม่
น ากระแสเป็นน ากระแส   

dV

di

oi

ov

A
T 

A
T 

A

N

A
D 

A
D 











 



2

dV

2

dV

o





 











 
 

(ก) อนิเวอรเ์ตอรเ์ฟสเดยีวแบบฮาลฟ์บรดิจ ์
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(ข) อนิเวอรเ์ตอรเ์ฟสเดยีวแบบฟูลบรดิจ ์

ภาพท่ี 3 อนิเวอรเ์ตอรแ์บบเฟสเดยีวแบบฮาลฟ์บรดิจ ์และ แบบฟูลบรดิจ ์
 

อนิเวอรเ์ตอรท์ีจ่ะใชใ้นการงานวจิยันี้เป็นอนิเวอรเ์ตอรห์นึ่งเฟส[12] (Single Phase Inverter) สามารถแบ่ง
ชนิดของอนิเวอรเ์ตอร ์(Inverter) ตามรูปคลื่นแรงดนัขาออก [12 ] ไดด้งัภาพที่ 4 คอื อนิเวอรเ์ตอรท์ีม่แีรงดนัขา
ออกเป็นรูปคลื่นสีเ่หลี่ยม (Square Wave) อนิเวอร์เตอรท์ี่มแีรงดนัขาออกเป็นรูปคลื่นไซน์แบบดดัแปลง (Modified 
Square Wave) อนิเวอรเ์ตอรท์ีม่แีรงดนัขาออกเป็นรูปคลื่นไซน์แบบขัน้บนัได (Step Square Wave) อนิเวอรเ์ตอรท์ีม่ ี
แรงดนัขาออกเป็นรปูคลื่นไซน์ (Sine Wave) 
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ภาพท่ี 4 รปูคลื่นแรงดนัขาออกสีเ่หลีย่ม (Square Wave) 
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ภาพท่ี 5 รปูคลื่นแรงดนัขาออกเป็นรปูคลื่นไซน์แบบดดัแปลง (Modified Square Wave) 
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ภาพท่ี 6 รปูคลื่นแรงดนัขาออกเป็นรปูคลื่นไซน์แบบขัน้บนัได (Step Square Wave) 
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ภาพท่ี 6 รปูคลื่นแรงดนัขาออกเป็นรปูคลื่นไซน์ (Sine Wave) 
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จากรูปภาพซึ่งสามารถยอมรบัให้ใช้งาน แต่การใช้งานที่ก าลงัสูงๆ ต้องการความเพี้ยน (Distortion) ของ
สญัญาณต ่า เอาต์พุตจงึจ าเป็นจะต้องเป็นไซน์ ในการเลอืกใช้อุปกรณ์สารกึง่ตวัน าทีม่คีวามเรว็ในการท างานสงู กจ็ะ
เป็นการช่วยลดฮารม์อนิกสท์ีแ่รงดนัเอาตพ์ุตไดส้ว่นหนึ่ง 
 

ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกบัฮารโ์มนิกส ์
ฮารโ์มนิกส ์คอื สว่นประกอบในรปูสญัญาณคลื่นไซน์(Sine wave) ของสญัญาณหรอืปรมิาณเป็นคาบใดๆ ซึง่

มคีวามถี่เป็นจ านวนเตม็เท่าของความถี่หลกัมูลในระบบไฟฟ้าของประเทศไทยมค่ีาเท่ากบั 50 Hz เช่น ฮารโ์มนิกส์
ล าดบัที ่ 2 มคี่าความถี่เป็น100Hz และฮารโ์มนิกสล์ าดบัที่ 3 มคี่าความถี่เป็น 150Hz ดงัภาพที ่ภาพที ่7 ส่วนความ
เพีย้นของแรงดนัไฟฟ้าท าใหโ้หลดต่างๆไดร้บัความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลบัจะมลีกัษณะท าใหเ้กดิแรงดนัไฟฟ้าสญูเสยี
ไปบรเิวณยอดของแรงดนัไฟฟ้า ท าใหส้ว่นยอดจะกลายเป็นหวัตดัเรยีบต่างไปจากความถีม่ลูฐาน50Hz ดงัภาพที ่8 
 

 
 

ภาพท่ี 7 รปูคลื่นทีผ่ดิเพีย้นไปจากไซน์เน่ืองมฮีารม์อนิกสล์ าดบัที ่3 รวมปะปนกบัสญัญาณความถีม่ลูหลกั 
 

 
 

ภาพท่ี 8 รปูคลื่นแรงดนัไฟฟ้าทีผ่ดิเพีย้นไปจากไซน์ 
 

Total Harmonic Distortion, THD ในการบ่งถงึปรมิาณความเพีย้นของรปูคลื่นทีต่่างไปจากความถี่มูลฐาน จงึ
กระท าโดยรวมขนาดของฮารม์อนิกตัง้แต่ล าดบัทีส่องขึน้ไป แลว้น ามาหารดว้ยขนาดของความถี่มูลฐาน หน่วยวดัทีใ่ช้
โดยทัว่ไปจะบอกเป็นเปอรเ์ซนตค์วามเพีย้นฮารม์อนิกส ์ดงัสมการที ่1และ 2 
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เมื่อ 1 x คอื ความถีม่ลูฐานของกระแส หรอืแรงดนั n x , x , x ,., x 2 3 4 คอื ฮารม์อนิกล าดบัที่ 2,3,4,...,n ซึง่
ในการทดลองในบทความนี้จะใชค้่าความเพีย้นฮารม์อนิกเป็น %THD เป็นตวับ่งบอกปรมิาณของฮารม์อนิก 
 

โครงสรา้งอินเวอรเ์ตอรห์ลายระดบั 
อนิเวอรเ์ตอรห์ลายระดบั สามารถนิยามไดว้่า อุปกรณ์ซึง่สามารถทีจ่ะสรา้งรปูคลื่นเป็นขัน้ๆ การสรา้งขัน้ของ

รปูคลื่นเป็นดงัภาพที ่9    
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ภาพท่ี 9 การสรา้งระดบัเป็นขัน้ๆ ของรปูคลื่นขาออกอนิเวอรเ์ตอร ์
 

โดยปกต ิในงานน้ี จะสามารถนยิามไดว้่า 
 p:  คอื จ านวนขัน้ในครึง่คาบ; 
 2*p + 1:  คอื จ านวนระดบัของอนิเวอรเ์ตอร;์ 
 4*p:  คอื จ านวนขัน้ของอนิเวอรเ์ตอร ์

ปกตริปูคลื่นทัง้ความกวา้งและความสงูของขัน้สามารถทีจ่ะเปลีย่นแปลงได ้แต่อย่างไรกต็ามโดยปกตแิลว้ความสงูของ
ขัน้จะท าใหม้ขีนาดเท่ากนัเท่านัน้ สว่นความกวา้งของแต่ละชัน้จะเปลีย่นแปลงตามรูปคลื่นทีต่้องการ ดว้ยเหตุนี้รูปคลื่น
แบบหลายระดบัจะมคีุณลกัษณะทีส่มบรูณ์โดยมุมของแต่ละระดบั (12 p)  

เพราะว่าแต่ละรูปคลื่นของแรงดนัหลายระดบัขึน้อยู่กบัจ านวนระดบัทีก่ าหนด ดงันัน้จงึมคีวามส าคญัที่จะต้อง
พจิารณาค่ายอดของมนั ซึง่จะแตกต่างจากค่าทีค่ านวณ จากค่าเฉลีย่ของรากก าลงัสอง (Root mean square: RMS) 
ดงันัน้จากความแตกต่างนี้ สามารถทีจ่ะก าหนดปรมิาณไดจ้ากดชันีการมอดูเลชัน่ (Modulation index: Mi) ดงันิยามได้
โดยสมการที ่

 

 
RMS

pk

V

V
Mi

2/
                                                                         (3) 

เมื่อ Vpk และ VRMS คอืค่ายอดและค่าเฉลีย่ของรากก าลงัสองของแรงดนัไฟฟ้าตามล าดบั 

การมอ็ดดูเลชัน่พีดบับลิวเอ็มแบบอาศยัคลื่นพาหะของอินเวอรเ์ตอรห์ลายระดบั ในบทความนี้ใช้
เทคนิคการมอ็ดดูเลชัน่แบบอาศยัคลื่นพาหะ ซึง่การมอ็ดดูเลชัน่ ของสญัญาณพดีบับลวิเอม็ 5 ระดบั จะประกอบดว้ย 
สญัญาณอา้งองิและสญัญาณของคลื่นพาหะสามเหลีย่มอกี 4 สญัญาณดงัแสดงในภาพที่ 10 ประกอบดว้ยคลื่นพาหะใน
ซกีบวก 3 สญัญาณและ ซกีลบ 3สญัญาณโดยก าหนดใหค้่ายอดสงูสุดและต ่าสุดของคลื่นพาหะรวม มคี่า 1 และ –1 
ตามล าดบัเพื่อใหส้ะดวกในการ  
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ภาพท่ี 10 เทคนิคการมอ็ดดเูลชัน่แบบ POD 
 

ก าหนดค่าดชันีการมอ็ดดูเลชัน่ โดยคลื่นพาหะแต่ละคลื่นจะมคีวามสงูจากยอดถงึยอดเท่ากบั 1/3 ซึง่เทคนิค
ของคลื่นพาหะมนีัน้ไดม้หีลายนักวจิยัคดิคน้วธิกีารมากมายเพื่อประโยชน์ในดา้นต่างๆ  โดยเทคนิคทีใ่ชใ้นบทความนี้ 
คอื เทคนิค Phase Opposition Disposition: POD จะมลีกัษณะทีส่ญัญาณของ คลื่นพาหะในซกีลบจะมมีุมต่างเฟสกบั
คลื่นพาหะในซกีบวก เท่ากบั 180 องศา ดงัรปูที ่5 โดยในบทความนี้ไดเ้ลอืกเทคนิคของคลื่นพาหะแบบ POD เพราะจะ
ท าใหส้ญัญาณพดีบับลวิเอม็เอาทพ์ุทมคีวามสมมาตรทัง้ดา้นซกีบวกและซกีลบ  
 

หลกัการท างานอินเวอรเ์ตอรแ์บบ 5 ระดบั    
การวเิคราะหก์ารท างานของวงจรก าลงัแบบหลายระดบัทีส่ามารถแสดงลกัษณะท างานสวติชอ์นิเวอรเ์ตอร์ดงั

ตารางที ่1 จ านวนระดบัแรงดนัดา้นออกจ านวน 5 แรงดนัคอื +Vs ,+Vs/2, 0,-Vs, -Vs/2  ดงัต่อไปนี้ จากการวเิคราะห์
การท างานของวงจรคอื สวติซ ์S1 กบั S4 สามารถน ากระแสไดท้ าใหม้กีระแสไหลผ่านโหลดความต้านทานจากทศิ
ทางบวกไปลบ แรงดนัทีป่รากฏทีโ่หลดความตา้นทานจงึมคี่าเป็น +Vs โวลตแ์สดงตามภาพที ่11 
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ภาพท่ี 11 การท างานใหแ้รงดนัเอาตพ์ุตเป็น +Vs หรอื 1 ระดบั 
 

จากแรงดนัอนิเวอรเ์ตอรท์ีร่ะดบัแรงดนัเอาตพ์ุตมคี่าเท่ากบั +Vs/2 ลกัษณะการท างานของวงจรคอื สวติซ ์S4 
กบั S5 และ D5 กบั D8 น ากระแสไดท้ าใหม้กีระแสไหลผ่านโหลดความตา้นทาน แสดงตามภาพที ่12 
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ภาพท่ี 12 แรงดนัเอาตพ์ุตมคี่าเป็น +Vs/2 หรอื 2ระดบั 
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แรงดนัเอาต์พุตมคี่าเท่ากบัศูนย์ สองกรณีดงันี้ คอื สวติซ ์S4 และ D3 น ากระแส แรงดนัทีป่รากฏทีโ่หลด
ความตา้นทานจงึมคี่าเป็น +0  แสดงตามภาพที ่13 
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ภาพท่ี 13 แรงดนัเอาตพ์ุตมคี่า +0 หรอืเท่ากบั +0 ระดบั 
 

แรงดนัอนิเวอรเ์ตอรท์ีร่ะดบัแรงดนัเอาตพ์ุตมคี่าเท่ากบั -Vs ลกัษณะการท างานของวงจรคอื สวติซ ์S2 กบั S3 
สามารถน ากระแสไดท้ าใหม้กีระแสไหลผ่านโหลดความต้านทานจากทศิทางลบไปบวก แรงดนัทีป่รากฏทีโ่หลดความ
ตา้นทานจงึมคี่าเป็น -Vs โวลต ์แสดงตามภาพที ่14 
 

S1

S3 S4

D1 D2

D3 D4

S2

D7 D8

Cdc1 D5 D6

Bridge

L
R

Vdc1 Vo

Cdc2

Iinv

VinvA B

Su
pp
ly

 
     

ภาพท่ี 14 แรงดนัเอาตพ์ุตมคี่าเป็น -Vs หรอื -1ระดบั 
 

แรงดนัเอาต์พุตมคี่าเท่ากบั -Vs/2 ลกัษณะการท างานของวงจรคอื สวติซ ์S2 กบั S5 และ D6 กบั D7 
น ากระแสไดท้ าให ้มกีระแสไหลผ่านโหลดความตา้นทานจากทศิทางบวกไปลบ ภาพที ่15      
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ภาพท่ี 15 การท างานใหแ้รงดนัเอาตพ์ุตเป็น -Vs/2 หรอื-2 ระดบัแรงดนั 
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ตารางท่ี 1 ลกัษณะสวติชอ์นิเวอรเ์ตอร ์5 ระดบัทีป่ระยุกตใ์ชใ้นบทความนี้ 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
    
 

 วสัดอุปุกรณ์ และ วิธีการศึกษา 
ในบทความนี้จะก าหนดค่าพารามเิตอรข์องวงจรอนิเวอรเ์ตอรห์ลายระดบัแสดงดงัตารางที ่2 เพื่อวเิคราะหว์ฎั

จกัรการท างานสรา้งสญัญาณขบัพลัสว์ติมอ็ดดเูลชัน่สงูสามารถวเิคราะหร์ูปคลื่นสญัญาณแรงดนัดา้นขาออกทีใ่กลเ้คยีง
รูปคลื่นไซน์มากทีสุ่ด และประสทิธภิาพความน่าเชื่อถือของวงจรอนิเวอรเ์ตอรร์วมถึงค่าความผดิเพีย้นฮารม์อนิกรวม
ของแรงดนัไฟฟ้า(THDV ) ใหไ้ม่เกนิก าหนดหรอือยู่ในระดบัยอมรบัได้  ซึง่ผลการจ าลองดว้ยคอมพวิเตอรช์่วยลดอตัรา
การสญูเสยีกบัอุปกรณ์เครื่องตน้แบบลงได ้และ วธิลีดความผดิเพีย้นฮารม์อนิกโดยจะใช ้วงจรกรองความถี่ต ่าแบบพาส
ซฟีฟิลตอร ์(Passive Filter) มาแกไ้ขปญัหาความผดิเพีย้นของรูปคลื่นกระแสและแรงดนัหรอืปญัหาฮารม์อนิก ดงันัน้
รูปคลื่นเอาทพ์ุท(Vo)ทีไ่ดจ้งึมคีวามถี่โดยไม่มอีงคป์ระกอบฮารม์อนิกเลขคีป่ะปนจงึเป็นรูปคลื่นไซน์ 50 Hz ทีม่คีวาม
เพี้ยนต ่าเพราะสญัญาณรบกวนต่าง ๆ จะถูกหกัล้างให้หมดไปเหมาะสมกบัการใช้งานระบบพลงังานทดแทน
เปรยีบเทยีบหาผลทดลองหาประสทิธภิาพทีด่ทีีส่ดุและสามารถลดจ านวนสวติชิง่ใหน้้อยลงได ้
 

ตารางท่ี 2 ก าหนดค่าพารามเิตอรข์องวงจรอนิเวอรเ์ตอรห์ลายระดบั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ฟงัชัน่สวติช ์  
S1 S2 S3 S4 S5 Vo 

1 0 0 0 1 +VS 
0 0 0 1 1 +VS/2 
0 0 1 1 0 0 
0 1 0 0 1 -VS 
1 0 0 1 0 -VS/2 

Main  Parameters/Multi-Level PWM inverter 
Component Value       Component Value 
DC link Voltage 220Vdc  C(DC) 330µF 
Output Voltage 200Vac  Diode (dc) 1 
Output Frequency 50Hz  Power Diode  9 
Switching Frequency 20kHz  MOSFET 5 
Sampling Frequency 50µs  L 0.1uH 
Filter natural frequency 100Hz  C1(ac) 0.2µF 

Rload 800 Ω   Lload 0.5mH 
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ภาพท่ี 16 วงจรอนิเวอรเ์ตอรห์นึ่งเฟสทีม่แีรงดนัดา้นออกจ านวน 5 ระดบัแรงดนั 
 

   
 

ภาพท่ี 17 วงจรอนิเวอรเ์ตอรแ์บบหลายระดบัทีแ่รงดนั  5   ระดบั ทีใ่ชใ้นงาน Simulation และทดลอง 
 

ผลการศึกษา 
งานวจิยันี้ไดท้ าการวเิคราะหก์ารทดลองใหเ้หน็การพฒันาอนิเวอรเ์ตอรโ์ดยการเปรยีบเทยีบอนิเวอรเ์ตอรเ์ฟส

เดยีว[1] [ 12]ทีค่วบคุมการท างานแบบหลายระดบั สญัญาณเอาต์พุตในขณะต่อและไม่ต่อวงจรกรองความถี่ต ่า (Low 
Pass Filter) เพื่อทีน่ ามาพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัแรงดนัเอาต์พุตอนิเวอรเ์ตอรท์ีย่งัมฮีารม์อนิกเลขคีป่ะปนใน
ความถี่หลกัมูล สามารถแก้ปญัหาสญัญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่พึ่งประสงค์ในระบบสวิตชิ่งที่ความถี่สูง
ก่อให้เกดิผลเปลี่ยนแปลงแรงดนัต่อเวลา (dv/dt) มกัเกดิช่วงเวลาเริม่น ากระกระแส (turn off) และ (dI/dt) มกัเกิด
ช่วงเวลาหยุดน ากระกระแส ซึง่การรบกวนทางแม่เหลก็ไฟฟ้าความถี่ต ่าจะอยู่ในย่าน 0 Hz ถงึ 2 kHz เพราะฉะนัน้เอง
จงึน าเอาวงจรกรองความถี่ต ่า (Low Pass Filter) ในย่านแรงดนัดา้นขาออก 50Hz ป้องกนัการผดิพลาดหรอืการ
เสยีหายต่ออุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสอ์นัเป็นผลท าใหส้ญัญาณรูปคลื่นดา้นขาออกมคีวามผดิเพีย้นไปจากสญัญาณรูปคลื่น
ไซน์ ซึง่อยู่บนพืน้ฐานทีส่ามารถลดอุปกรณ์สวติชิง่ทีไ่ม่จ าเป็นใหน้้อยลงเพื่อประหยดัลดตน้ทุนในการออกแบบและสรา้ง
อนิเวอรเ์ตอรย์งัสง่ผลใหก้ารใชง้านไดเ้ป็นอย่างดมีปีระสทิธภิาพอย่างยิง่ยวด    
 

การทดสอบกับโหลดตัวต้านทานโดยใช้สัญญาณพีดบับลิวเอ็มชนิด SPWM ผลจากการจ าลอง 
Simulation อนิเวอรเ์ตอร ์5 ระดบัการทดสอบกบัโหลด RL แลว้ท าการวเิคราะหร์ูปคลื่นแรงดนัและกระแสเอาต์พุตโดย
น าวงจรกรองความถีต่ ่ามาเปรยีบเทยีบขณะต่อวงจร และ ไม่ต่อวงจรจะมผีลต่อการลดทอนฮารม์อนิกในอนัดบัต่างๆผล
สบืเนื่องต่อรปูคลื่นคลื่นแรงดนัและกระแสอย่างไรผลท าการทดลองดงันี้    
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ภาพท่ี 18 ผลจ าลองทดลองสญัญาณรปูคลื่นแรงดนัและกระแสเอาทพ์ุตอนิเวอรเ์ตอร ์5 ระดบัไมม่Lีow pass filter 
circuit บสัดชี ี:220V ความถีส่วติชิง่ 20 kHz มอ็ดดเูลชัน่ 0.8โหลดR =800 Ω, L = 0.5mH, C = 0.2 uF) 

 

 
 

ภาพท่ี 14 ผลทดลองสเปกตรมัความถีอ่นิเวอรเ์ตอร ์5 ระดบัวเิคราะหไ์มม่ ีLow pass filter circuit  จากโปรแกรม
ORCAD-PSPICE, 20 kHz 

 
 

ภาพท่ี 20 ขยายผลทดลองสเปกตรมัความถีฮ่ารม์อนิกเลขคีจ่ากฮารม์อนิกล าดบั 1 ถงึ ฮารม์อนิกล าดบั 9 อนิเวอรเ์ตอร ์
5 ระดบัวเิคราะหไ์ม่ม ีLow pass filter circuit จากโปรแกรมORCAD-PSPICE, 20 kHz 
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ภาพท่ี 21 ผลจ าลองทดลองสญัญาณรปูคลื่นแรงดนัและกระแสเอาทพ์ุตอนิเวอรเ์ตอร ์5 ระดบัม ีLow pass filter circuit 
(บสัดชี ี:220Vความถีส่วติชช์ิง่200 kHz มอ็ดดเูลชัน่ 0.8โหลดR =800 Ω, L = 0.5 mH, C = 0.2 uF) 

 

 
 

ภาพท่ี 22 ผลทดลองสเปกตรมัความถีอ่นิเวอรเ์ตอร ์5 ระดบัวเิคราะหม์ ีLow pass filter circuit  จากโปรแกรม
ORCAD-PSPICE, 80 kHz 

 

 
 

ภาพท่ี 23 ขยายผลทดลองสเปกตรมัความถีฮ่ารม์อนิกเลขคีจ่ากฮารม์อนิกล าดบั 1 ถงึ ฮารม์อนิกล าดบั 9 อนิเวอรเ์ตอร ์
5 ระดบัวเิคราะหม์ ีLow pass filter circuit จากโปรแกรมORCAD-PSPICE, 20 kHz 
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ภาพท่ี 24  ผลจ าลองทดลองสญัญาณรปูคลื่นก าลงัเอาตพ์ุตกบัรปูคลื่นก าลงัอนิพุตแรงดนัเอาทพ์ตุอนิเวอรเ์ตอร์ 
 

จากภาพที ่24 ผลจ าลองสามารถหาประสทิธภิาพของวงจรอนิเวอรเ์ตอรห์ลายระดบัแรงดนัซึง่จะค านวณได้
จากสมการที ่(4) 
 

100
pin

pout  %                                                                (4) 

 

     
100

26.89w

22.37w  
 % 

 
 0.8319   100% 

 
Efficiency =  83.19% 

 
ตารางท่ี  3  ผลทดลองระบบอนิเวอรเ์ตอรแ์บบหลายระดบัแรงดนั 

ฟงัชัน่สวติช ์  
S1 S2 S3 S4 S5 Vo 

1 0 0 0 1 +VS 
0 0 0 1 1 +VS/2 
0 0 1 1 0 0 
0 1 0 0 1 -VS 
1 0 0 1 0 -VS/2 

 
จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า วงจรกรองความต ่าแบบพาสซีสสามารถใช้งานได้จริงสามารถลดค่าความ

ผดิเพีย้นฮารม์อนิกรวมของแรงดนัไฟฟ้า(THDV ) ร่วมถงึความผดิเพีย้นรูปคลื่นแรงดนัเอาต์พุตอนิเวอรเ์ตอรแ์ละอกียงั
ช่วยลดทอนสญัญาณรบกวนจากคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าไดด้ ี
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วิจารณ์และสรปุผล 
จากผลการจ าลองพบว่าอนิเวอร์เตอร์เฟสเดยีวแบบหลายระดบัที่น าเสนอโดยมวีงจรกรองความถี่ต ่าด้าน

เอาตพ์ุตสามารถสรา้งรปูคลื่นแรงดนัทีม่คีุณภาพสงูโดยสามารถลดอุปกรณ์สวติชช์ิง่ทีไ่ม่จ าเป็นของวงจรก าลงัใหน้้อยลง
อาศยัหลกัการควบคุมสวติช์รูปแบบใหม่ท าให้รูปคลื่นแรงดนัเขาออกเขา้ใกล้เคียงรูปคลื่นไซน์ลดสภาวะก าลงัไฟฟ้า
สญูเสยีขณะสวติชน์ ากระแสช่วยลดทอนความเพีย้นค่าฮารม์อนิกสด์สิทรอชัน่THDV ของแรงดนั 20.94% ซึง่ลดต ่า กว่า
อนิเวอรเ์ตอรแ์บบ 3 ระดบัทัว่ไป ประสทิธภิาพโดยรวม 83.19% จะเหน็ไดว้่าอนิเวอรเ์ตอรแ์บบหลายระดบัแรงดนัที่
น าเสนอนี้ สามารถทีจ่ะน ามาศกึษาพฒันาใชง้านจรงิในระบบแปรผนัพลงังานทดแทนต่อไปในอนาคตไดเ้ป็นอย่างด ี
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อินเวอรเ์ตอรห์น่ึงเฟสหลายระดบัแรงดนัเช่ือมต่อระบบกริดด้วยระบบติดตามจดุจ่าย
ก าลงังานสงูสดุเซลลแ์สงอาทิตย ์
Single phase multilevel inverters voltage to grid connected withMaximum power 
point tracking system for solar cells. 
 

กมล ทาใบยา1* และ พทัธภล กาญจนพมิลกุล1 

Kamon Tabaiya1* and Patapon kanjanapimonkul 
 

บทคดัย่อ  
งานวิจัยนี้เสนออินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสหลายระดับแรงดนัด้วยระบบติดตามจุดจ่ายก าลังงานสูงสุดเซลล์

แสงอาทติยเ์ชื่อมต่อระบบกรดิ โดยมลีกัษณะการท างานแบ่งออกเป็นสองภาคการท างานประกอบดว้ย ภาคการแปลง
ผนัประจุแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัต ่าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เพิ่มให้เป็นระดบัแรงดนัชนิดสร้างแรงดนัสูงที่บสั
กระแสตรงดว้ยวงจร (Boost Two Cell Switching Converter) ซึง่วงจรคอนเวอรเ์ตอรเ์พิม่ระดบัแรงดนัชนิดนี้อยู่บน
พืน้ฐานการตดิตามจุดจ่ายก าลงัสงูสุดแบบวธิกีารเพิม่ค่าความน า และภาคฟลู บรดิจอ์นิเวอรเ์ตอรห์นึ่งเฟสแบบหลาย
ระดบัแรงดนั จะท างานดว้ยหลกัการใชส้ญัญาณขบัสวติชร์ปูแบบใหม่ โดยจะลดการสวติชก์ าลงัทีไ่ม่จ าเป็นของสวติชใ์น
วงจรก าลงัออก เพื่อลดกระแสกระเพื่อม(Current Ripple) และองค์ประกอบฮาร์มอนิก ท าให้ก าลงัไฟฟ้าสูญเสยี
เน่ืองจากการน ากระแสของสวติชล์ดลงดว้ย ซึง่จะท าใหป้ระสทิธภิาพในการท างานมคี่าเพิม่สงูขึน้ และในส่วนของวงจร
ก าลงันัน้มพีืน้ฐานมาจากวงจรแบบฟลบูรดิจแ์ละสวติชช์่วยแบบสองทาง ซึง่จะสามารถเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน ให้
อนิเวอรเ์ตอรห์นึ่งเฟสแบบหลายระดบัแรงดนัเชื่อมต่อระบบกรดิไดเ้ป็นอย่างด ีโดยระบบของวงจรก าลงัไฟฟ้าดา้นออก
ทีบ่สักระแสสลบั และมคีวามถีข่องการสวติชซ์ิง่ทีค่วามถีส่งู  

 

ค าส าคญั: อนิเวอรเ์ตอรห์ลายระดบัแรงดนั เซลลแ์สงอาทติย ์ระบบตดิตามจุดจ่ายก าลงังานสงูสดุ ระบบเชื่อมต่อกรดิ 

 
Abstract 

 This paper proposes Single phase multilevel inverter voltage to Maximum power point tracking solar 
grid connect systems. The behavior can be divided into two functional sectors include is conversion charge 
voltage, low-voltage direct current from the solar cell Add to a voltage level of a type the bus DC. high-
voltage a Boost Two Cell Switching Converter circuit. the voltage converter Which increase circuit of this 
kind. Based on the maximum power point tracking method to increase conductance. That Paul Bridge 
multilevel inverter single phase voltage will work with the new switch drive signals. This will reduce 
unnecessary power switch in the circuit, the switch is off to reduce the current ripple and the harmonic 
components. The power loss due to conduction of the switch down. This ensures performance is increased. 
and in parts of the circuit are based on a series fluorine bridge circuit. That a two-way switches which can 
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increase performance. A single phase multilevel inverters connected to grid voltage as well. The system's 
output power cycles are the AC bus. the frequency of the high-frequency switch ASAP. 

 

Key words: Photovoltaic Boost Two Cell Converter, Solar Cell Maximum Power Point Tracking 
 

บทน า 
 เซลลแ์สงอาทติย ์(Solar Cell) เป็นสิง่ประดษิฐ์ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่สร้างขึน้จากสารกึ่งตวัน า ซึง่สามารถ
เปลีย่นพลงังานแสงอาทติย ์(หรอืแสงจากหลอดไฟ) เป็นพลงังานไฟฟ้าไดโ้ดยตรงไฟฟ้าทีไ่ดน้ัน้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
(DC) จดัว่าเป็นแหล่งพลงังานทดแทนชนิดหนึ่งที่สะอาดและไม่สร้างมลภาวะใดๆ ขณะใช้งาน เซลล์แสงอาทติย์จะ
ท างานได้ต้องอาศยัความเข้มแสงอาทติย์เป็นส าคญัในการผลิตก าลังงานไฟฟ้ากระแสตรงใช้งานให้เกดิประโยชน์
ทางดา้นระบบไฟฟ้าก าลงัและระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบัไดน้ัน้ จะอาศยัหลกัการท างานของอนิเวอรเ์ตอรเ์พื่อเปลีย่น
ก าลงังานไฟฟ้ากระแสตรงเชื่อมต่อกบัสายสง่ระบบกรดิ (Grid Connected Inverters) ระบบนี้มขีอ้ด ีคอืในการใชง้านถา้  
หากว่ามกีารใชก้ระแสไฟฟ้าเกนิกว่ากระแสไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ากเซลลแ์สงอาทติย ์อนิเวอรเ์ตอร ์(Inverters) กจ็ะไปดงึเอา
กระแสไฟฟ้าของระบบกรดิ โดยอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบจะไม่ช ารุดเสยีหาย ในปี ค.ศ 2006 J. M. Chang, W. N. 
Chang, S. J. Chang [2] และคณะไดน้ าเสนอเทคนิค Single-Phase Grid-Connected PV System using Three-Arm 
Rectifier-Inverter โดยใชแ้หล่งจ่ายเป็นเซลลแ์สงอาทติย์ซึง่มอีนิเวอร์เตอร์แบบเรยีงกระแสสามกิง่เชื่อมต่อระบบกรดิ
และคบัปลิง้ดชี ี(dc- ling) 
 

 
 

ภาพท่ี1 ระบบเซลลแ์สงอาทติยเ์ชื่อมต่อกรดิแบบสวติชซ์ิง่สามกิง่ 
 

ในปี ค.ศ 2006 Gerardo Ceglia, Victor Guzman[1] และคณะไดน้ าเสนอบทความเรื่อง A New Simplified 
Multilevel Topology for DC-AC Conversion ในงานวจิยัชิน้นี้ไดน้ าเสนอวงจรก าลงัของ Single Phase Multilevel 
Level Inverter ทีไ่ดท้ าการคดิคน้ขึน้มาใหม่เพื่อลดจ านวนสวติชก์ าลงัทีใ่ชใ้นวงจร 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 อนิเวอรเ์ตอรห์ลายระดบัแรงดนัในงานวจิยัของ Gerardo [1] 
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ทฤษฎีและองคป์ระกอบของระบบ 
คุณลกัษณะของเซลลแ์สงอาทติย ์เซลลแ์สงอาทติยห์นึ่งเซลลจ์ะประกอบดว้ยสารกึง่ตวัน าชนิดพี สารกึง่ตวัน า

ชนิดเอน็ และชัน้ระหว่างสารกึง่ตวัน าพแีละเอน็ (P-N Junction) ซึง่ทัง้หมดนี้ประกอบกนัเป็นแผ่นบางๆ ทีเ่รยีกว่าเว
เฟอร ์ เมื่อน าโหลดมาต่อกจ็ะเกดิการไหลของกระแสไฟฟ้า [1] แสดงดงัรูปที่ 3และรูปที ่ 4 คอืกราฟคุณลกัษณะของ
เซลลแ์สงอาทติย ์

 
 

 
ภาพท่ี 3. วงจรสมมลูของเซลลแ์สงอาทติย ์

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4. กราฟคุณลกัษณะของเซลลแ์สงอาทติย ์
 

การหาจดุจ่ายก าลงัสูงสุดด้วยวงจรคอนเวอรเ์ตอรเ์พ่ิมระดบัแรงดนัชนิด Boost Two Cell Switching  
วธิกีารเพิม่ค่าความน า เป็นวธิทีีใ่ชต้ดิตามหาค่าก าลงัไฟฟ้าสงูสดุในเซลลแ์สงอาทติย ์ทีเ่หมาะส าหรบัการตอบสนองต่อ
การเปลีย่นแปลงความเขม้แสงอาทติยไ์ดเ้ป็นอย่างดี จากการหาจุดที่จะจ่ายไดสู้งสุดใหม้ปีระสทิธภิาพเหมาะส าหรบั
ความเขม้แสงอาทติยค์งที ่และมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ซึง่การควบคุมแสดงดว้ยสมการ1 และ2 [2,3,4] คอื ถ้า 

dP 0dV
 แสดงว่าจุดท างานอยู่ทางดา้นซา้ยของจุดจ่ายก าลงัสงูสุด ถ้า dP 0dV

 แสดงว่าจุดท างานอยู่ทีจุ่ดจ่ายก าลงั

สงูสดุ ถา้ dP 0dV
 แสดงว่าจุดท างานอยู่ทางดา้นขวาของจุดจ่ายก าลงัสงูสุด  ดงันัน้ถ้าเราจดั dP

dV
 ใหม่ใหอ้ยู่ในรูปของ

กระแส และแรงดนัจะได ้
 

 dP dII VdV dV       (1) 

ดงันัน้ทีจุ่ดจ่ายก าลงัสงูสดุจะไดค้่าเป็น 
  dII 0V dV

      (2) 
 

โดย I
V

 คอืค่าความน าของเซลลแ์สงอาทติย ์และ dI
dV

 คอืค่าอตัราการเปลีย่นแปลงความน า ซึง่ถา้ผลรวมของ

สมการ(2) มคี่าเป็นบวกแสดงว่าระบบควบคุมก าลงัท างานทางด้านซ้ายของจุดจ่ายก าลงัสงูสุดการท างานของวงจร 
BTCS กจ็ะปรบัขนาดแรงดนัเพิม่ขึน้ แต่ถา้ผลรวมมคี่าเป็นลบแสดงว่าระบบควบคุมท างานอยู่ทางดา้นขวาของจุดจ่าย
ก าลงัสงูสดุ ระบบกจ็ะปรบัลดขนาดแรงดนัของวงจร BTCS ลง และถา้ผลรวมมคี่าเท่ากบัศนูยแ์สดงว่าระบบท างานทีจุ่ด
จ่ายก าลงัสงูสดุ ระบบควบคุมกจ็ะคงขนาดแรงดนัของวงจร BTCS [5, 6] นัน้ไว ้ ขัน้ตอนการควบคุมระบบ MPPT ดว้ย
การท างานของวิธีการเพิ่มค่าความน า (INC) โดยจะน าไปควบคุมวงจร BTCS ซึ่งมีการออกแบบและเขยีน
โปรแกรมควบคุมเพื่อส่งสญัญาณขบัสวติช์ VGS1,VGS2 ใหท้ างานบนการตดิตามจุดใหก้ าลงัสงูสุดของเซลลแ์สงอาทติย ์
Boost Two Cell Switching (BTCS) แสดงดงัภาพที ่6 
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 Calculate

dV and dI

0  = dV
Yes

Yes

Yes

Yes

Yes No No

No

0 = dI/dV+Ipv/V

0 > dI/dV+Ipv/V

0  dI 

0 > dI

Return

BTCSin   voltageIncrease

 1%- cycleDuty  1%+ cycleDuty 
BTCSin   voltageDecrease BTCSin   voltageDecrease

 1%+ cycleDuty 
BTCSin   voltageIncrease

 1%- cycleDuty 

 Current and Voltage Record

Output PVat 

No No

 
ภาพท่ี 5 โฟลวช์ารต์การท างานของระบบควบคมุการตดิตามก าลงังานสงูสดุแบบวธิกีารเพิม่ค่าความน า 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 วงจรเพิม่ระดบัแรงดนัแบบ BTCS 
 

อินเวอรเ์ตอรเ์ซลลแ์สงอาทิตยเ์ช่ือมต่อกริด 
อนิเวอรเ์ตอรท์ีจ่ะใชใ้นการงานวจิยันี้เป็นอนิเวอรเ์ตอรห์นึ่งเฟส[1] (Single Phase Inverter) ทีม่รีะดบัแรงดนั

ดา้นออกจ านวน 5 แรงดนัคอื +Vs ,+Vs/2, 0,-Vs, -Vs/2  ดงัต่อไปนี้ การท างานของวงจรคอื สวติช ์Disp1 กบั Disp4 
สามารถน ากระแสไดท้ าใหม้กีระแสไหลผ่านโหลดความต้านทานจากทศิทางบวกไปลบ แรงดนัทีป่รากฏทีโ่หลดความ
ตา้นทานจงึมคี่าเป็น +Vs โวลต[์7,8,9] แสดงตามภาพที ่7 

 

. 

ภาพท่ี 7 การท างานใหแ้รงดนัเอาตพ์ุตเป็น +Vs หรอื 1ระดบัแรงดนั 
อนิเวอรเ์ตอรท์ีร่ะดบัแรงดนัเอาต์พุตมคี่าเท่ากบั +Vs/2 ลกัษณะการท างานของวงจรคอื สวติช์ Disp4 กบั 

Disp5 และ D5 กบั D8 น ากระแสไดท้ าใหม้กีระแสไหลผ่านโหลดความตา้นทาน แสดงตามภาพที ่8 
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ภาพท่ี 8 แรงดนัเอาตพ์ตุมคี่าเป็น +Vs/2 หรอื 2ระดบัแรงดนั 
 

แรงดนัเอาตพ์ุตมคี่าเท่ากบัศนูย ์สองกรณีดงันี้ คอื สวติช ์Disp4 และ D3 น ากระแส แรงดนัทีป่รากฏทีโ่หลด
ความตา้นทานจงึมคี่าเป็น +0 โวลตแ์สดงตามภาพที ่9 แรงดนัเอาตพ์ุตมคี่าเป็น -0 โวลต ์ลกัษณะการท างานของวงจร
คอื สวติช ์Disp2 และ D1 น ากระแส  

 

 
 

ภาพท่ี 9 แรงดนัเอาตพ์ุตมคี่า +0 หรอืเท่ากบั +0 ระดบัแรงดนั 
 

อนิเวอรเ์ตอรท์ีร่ะดบัแรงดนัเอาตพ์ุตมคี่าเท่ากบั -Vs ลกัษณะการท างานของวงจรคอื สวติช ์Disp2 กบั Disp3 
สามารถน ากระแสไดท้ าใหม้กีระแสไหลผ่านโหลดความต้านทานจากทศิทางลบไปบวก แรงดนัทีป่รากฏทีโ่หลดความ
ตา้นทานจงึมคี่าเป็น -Vs โวลต ์แสดงตามภาพที ่10 

 

 
 

ภาพท่ี 10 แรงดนัเอาตพ์ุตมคี่าเป็น -Vs หรอื -1ระดบัแรงดนั 
 

แรงดนัเอาตพ์ุตมคี่าเท่ากบั -Vs/2 ลกัษณะการท างานของวงจรคอื สวติช ์Disp2 กบั Disp5 และ D6 กบั D7 น ากระแส
ไดท้ าให ้มกีระแสไหลผ่านโหลดความตา้นทานจากทศิทางบวกไปลบ ตามภาพที ่11 

 

ภาพท่ี 11 การท างานใหแ้รงดนัเอาตพ์ุตเป็น -Vs/2 หรอื-2ระดบัแรงดนั 
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วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 ในงานวจิยันี้น าเสนออนิเวอรเ์ตอรท์ีน่ิยมน ามาใชง้านกบัเซลลแ์สงอาทติย ์และเป็นอนิเวอรเ์ตอรแ์บบแหล่งจ่าย
แรงดนัเพราะว่ามตีวัเกบ็ประจุต่อขนานกบัเซลลแ์สงอาทติย ์ถงึแมว้่าตวัเซลลแ์สงอาทติยจ์ะท าตวัเป็นแหล่งจ่ายกระแสก็
ตาม การควบคุมดว้ยแรงดนั (Voltage-Control Inverter:VCI) ดงัแสดงในรปูที ่12 โดยวธิกีารควบคุมแรงดนัจะควบคุม
การจ่ายก าลงัไฟฟ้าของเซลลแ์สงอาทติยเ์ขา้สู่ระบบกรดิดว้ยมุมเฟส () ระหว่างแรงดนัของอนิเวอรเ์ตอรก์บัแรงดนัก
รดิ ซึง่จะท าใหแ้รงดนัของอนิเวอรเ์ตอรต์ามแรงดนักรดิได ้ดงัรูปที่ 12 ประกอบดว้ยเซลลแ์สงอาทติยช์นิด BP 275 
วงจร BTCS [8,9,10] จะแบ่งกระแสไหลผ่านในตวัเหนี่ยวน าไดส้องทศิทางดว้ยการสวติชแ์บบ Two-Cell ลดแรงดนัเพื่อ
จ่ายกระแสไดส้งูขึน้ ลดกระแสรปิเปิลทีเ่อาตพ์ุต ลดความตงึเครยีดขณะสวติชซ์ิง่และลดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของวงจรที่
ก าหนด โดยหลกัการท างานในทีน่ี้เป็นโหมดกระแสต่อเนื่อง [11]  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 12. วงจรอนิเวอรเ์ตอรห์นึ่งเฟสหลายระดบัแรงดนัดว้ย 
 

ระบบตดิตามจุดจ่ายก าลงังานสงูสดุเซลลแ์สงอาทติยเ์ชื่อมต่อระบบกรดิ 

 
 

ภาพท่ี 13. ฮารด์แวรอ์นิเวอรเ์ตอรห์นึ่งเฟสหลายระดบัแรงดนัเชือ่มต่อระบบกรดิดว้ยระบบตดิตามจุดจ่ายก าลงังาน
สงูสดุเซลลแ์สงอาทติย ์
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ผลการศึกษา 
เริม่ตน้ดว้ยการทดสอบคุณลกัษณะกระแสและแรงดนัของเซลลแ์สงอาทติยร์ุ่น ชนิด BP 275 หนึ่งแผงทีค่วาม

เขม้แสงสงูสดุ 24,800 ลกัซ ์เพื่อหาค่าจุดจ่ายก าลงัไฟฟ้าสงูสดุทีเ่หมาะสมดว้ยโหลดความตา้นทานปรบัค่าได ้มผีลดงันี้ 
คอื แรงดนัเปิดวงจร(Voc=18.63V) กระแสลดัวงจร (Isc=2.27A) แรงดนัทีจุ่ดใหก้ าลงั(Vmax=12.16V) กระแสทีจุ่ดให้
ก าลงั (Imax=2.13A) และก าลงัไฟฟ้าสงูสุด (Pmax=25.19W)   บนพืน้ฐานการการขบัสวติชซ์ิง่แสดงในรูปที่14 ถดัไป
จะเป็นแรงดนัเอาตพ์ุตแรงดนัเอาตพ์ุตของอนิเวอรเ์ตอร ์5 ระดบัแรงดนัแสดงในรปูที1่5  จากนัน้กท็ าการเชื่อมต่อกรดิที่
ความเขม็แสง 3,000 ลกัซ ์ กระแสเอาต์พุตเท่ากบั0.6แอมแปร ์แต่ขณะทีป่รมิาณแสง 19,300 ลกัซ ์กระแสเอาต์พุต
เท่ากบั1.1แอมแปร์ ประสทิธภิาพของระบบคอื 91.35% เมื่อปรบัปรมิาณแสงให้มากขึน้จะท าใหก้ระแสเพิม่ขึน้ตาม 
ดงันัน้ประสทิธภิาพของระบบโดยเฉลีย่คอื 89.23% จะแสดงในภาพที ่19    

 
 

 
 

ภาพท่ี 14. กระแสและแรงดนัของอนิพุตวงจรBTCS สญัญาณพดีบัพลวิเอม็ขบัชุดสวติชซ์ิง่เฉพาะ S1-S4 
 

 
 

ภาพท่ี 15 แรงดนัเอาตพ์ุตของอนิเวอรเ์ตอร ์5 ระดบัแรงดนัไม่เชือ่มต่อกรดิ 
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CH1=0.5A/div, CH2= 20V/div ทีค่วามเขม็แสง 3,000 ลกัซ ์

ภาพท่ี16 แรงดนัและกระแสเอาตพ์ุตของอนิเวอรเ์ตอรห์ลายระดบัแรงดนัเชื่อมต่อกรดิ 
 

 
CH1=0.5A/div, CH2= 20V/div ทีค่วามเขม็แสง 19,300 ลกัซ ์ 

ภาพท่ี17 แรงดนัและกระแสเอาตพ์ุตขณะเชื่อมต่อกรดิ 
 

 
CH1=0.5A/div, CH2= 20V/div ทีค่วามเขม็แสง 24,800 ลกัซ ์
ภาพท่ี 18 แรงดนัและกระแสเอาตพ์ุตของขณะเชื่อมต่อกรดิ 
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ภาพท่ี19 ก าลงังานไฟฟ้าอนิพุตกบัเอาตพ์ุตและประสทิธภิาพของอนิเวอรเ์ตอรพ์ดีบับลวิเอม็หลายระดบัแรงดนั
เชื่อมต่อกรดิ 

 

สรปุผลการวิจยั 
จากผลการทดลองแสดงถึงพฤติกรรมกระแสที่เกิดขึ้นในผลการทดสอบอินเวอร์เตอร์หลายระดับแรงดัน

เชื่อมต่อกรดิที่ระดบัความเข้มแสงระดบัต่างๆ พบว่าระบบสามารถติดตามหาจุดจ่ายก าลงัสูงสุดได้ทัง้ในสภาวะที่
ปรมิาณความเขม้แสงแตกต่างกนั และสามารถสรา้งแรงดนัหลายระดบัทีม่มีุมเฟสเดยีวกบัแรงดนักรดิจ่ายเขา้ระบบกรดิ
ได ้โดยประสทิธภิาพเฉลีย่ของระบบเชื่อมต่อระบบ กรดิ บนการหาจุดจ่ายก าลงัสงูสุดเซลลแ์สงอาทติยเ์ท่ากบั 89.23% 
โดยพฤตกิรร รปิเบลิแต่ละไซเคลิ ของกระแสและแรงดนัทีเ่กดิจากวงจรBTCS น้อยลงไดเ้ป็นอย่างด ี 
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การประยกุตใ์ช้การควบคมุโมเดลพรีดิกทีฟส าหรบัควบคมุมมุใบพดัของกงัหนัลม 
ในระบบสมารท์กริด 
Application of Model Predictive Control for Wind Turbine Blade Pitch Angle 
Control in a Smart Grid System 
 

จงลกัษณ์ พาหะซา1*  และ  อสิระชยั งามหรู2 
Jonglak Pahasa1*  and  Issarachai Ngamroo2 
 

บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้น าเสนอการประยุกต์ใชก้ารควบคุมโมเดลพรดีกิทฟีส าหรบัควบคุมมุมใบพดัของกงัหนัลมในระบบ
สมารท์กรดิ การควบคุมโมเดลพรดีกิทฟีคอืการควบคุมทีม่ปีระสทิธภิาพมหีลกัการท างานคอืจะท าการท านายสญัญาณ
ควบคุมในอนาคตโดยใชข้อ้มลูในปจัจุบนัและอดตีมาท าการหาค่าเหมาะสมของสญัญาณควบคุมในอนาคต การควบคุม
โมเดลพรดีกิทฟีทีป่ระยุกต์ใชใ้นงานวจิยันี้เพื่อท าการปรบัมุมใบพดักงัหนัลมเพื่อให้ก าลงัไฟฟ้าของกงัหนัลมมคีวาม
สม ่าเสมอ ซึ่งส่งผลให้การแกว่งของความถี่ในระบบก าลงัไฟฟ้าลดลง ผลการจ าลองกบัระบบเชื่อมต่อแบบสองพื้นที่
แสดงให้เหน็ว่าการควบคุมโมเดลพรดีกิทฟีที่น าเสนอสามารถควบคุมให้กงัหนัลมผลติไฟฟ้าไดเ้รยีบขึน้ซึง่ท าใหก้าร
แกว่งของความถีใ่นระบบก าลงัไฟฟ้าดขีึน้ 

ค าส าคญั: การควบคุมโมเดลพรดีกิทฟี  สมารท์กรดิ  เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากลม  มุมพชิ 
 

Abstract  
This paper proposes the application of model predictive control for wind turbine blade pitch angle 

control of a smart grid system. The model predictive control is an effective model-based prediction which 
calculates future control signals by optimization method using plant model, current and past signals of the 
system. The model predictive control for blade pitch angle control is applied for smoothing of wind power 
production of wind turbine generator. As a result, the frequency fluctuation in the smart grid system resulted 
from wind power deviation can be maintained. The simulation results performed in a two-area interconnected 
power system show that the proposed model predictive control is capable to reduce frequency fluctuation on 
the study system. 

 

Key words: Model predictive control, smart grid, wind turbine generator, pitch angle  
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บทน า 
ปจัจุบนั สมารท์กรดิ (smart grid) ไดร้บัความสนใจอย่างมากในระบบก าลงัไฟฟ้า เน่ืองจากเป็นระบบไฟฟ้าที่

ให้ความส าคญักบัสิง่แวดล้อมและพลงังานสะอาด โดยสมาร์ทกรดิ คอื ระบบก าลงัไฟฟ้าอฉัรยิะที่ได้รวมเทคโนโลยี
สมยัใหม่ ไดแ้ก่ เทคโนโลยดี้านวศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลงั เทคโนโลยขี่าวสารขอ้มูลและการสื่อสาร เทคโนโลยดี้าน
ระบบควบคุม และ เทคโนโลยดีา้นการวดั เป็นต้น [1] นอกจากนี้ การขยายตวัของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากพลงังาน
ทดแทนในระบบสมาร์ทกรดิ โดยเฉพาะ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากพลงังานลม ก าลงัได้รบัความสนใจอย่างมากเช่นกนั 
เน่ืองจากไม่มผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและมปีรมิาณไม่จ ากดั  

อย่างไรกต็าม ลมมคีวามเรว็ไม่สม ่าเสมอและก าลงัไฟฟ้าเอาทพ์ุตจากกงัหนัลมขึน้อยู่กบัท่อทางเดนิลม ดงันัน้ 
ก าลงัไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ากเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัลมจงึมกีารแกว่งและอาจเป็นสาเหตุท าใหเ้กดิการแกว่งของความถีใ่น
ระบบไฟฟ้าก าลงั [1] การควบคุมก าลงัไฟฟ้าที่ผลติได้จากฟาร์มกงัหนัลมเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการควบคุมความถี่
โหลด (load frequency control: LFC) ไดม้กีารน าเสนอใน [2] การปรบัมุมพชิของใบพดักงัหนัลมเพื่อใหก้ าลงัไฟฟ้า
สม ่าเสมอไดม้กีารน าเสนอใน [3] นอกจากนี้ระบบเกบ็พลงังานแบตเตอรี (battery energy storage system: BESS)  
คอืวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพส าหรบัเกบ็พลงังานทีผ่ลติไดจ้ากกงัหนัลม อย่างไรกต็าม การใช้ BESS เพื่อลดการแกว่ง
ของก าลงัไฟฟ้าเอาทพ์ุตของกงัหนัลม ตอ้งใชแ้บตเตอรซีึง่มรีาคาค่อนขา้งแพง โดยเฉพาะเมื่อระบบมขีนาดใหญ่ การท า
ให้ก าลงัไฟฟ้าที่ผลติได้จากฟาร์มกงัหนัลมมคีวามสม ่าเสมอเพื่อลดขนาดแบตเตอรไีด้มกีารน าเสนอใน [4] โดยใน
งานวจิยั [4] ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า การก าหนดก าลงัไฟฟ้าเอาทพ์ุตของฟารม์กงัหนัลมทีเ่หมาะสม สามารถลดขนาดและ
ค่าใชจ้่ายจากแบตเตอรแีละยงัใชป้ระโยชน์จากพลงังานลมไดส้งูสดุดว้ย  

งานวิจยันี้น าเสนอ การควบคุมมุมพิชของใบพดักงัหนัลมโดยใช้การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟเพื่อให้
ก าลงัไฟฟ้าจากฟารม์กงัหนัลมมคีวามสม ่าเสมอ หลกัการท างานของการควบคุมแบบโมเดลพรดีกิทฟี คอื จะท าการ
ท านายสญัญาณควบคุมในอนาคต ดว้ยการหาค่าสญัญาณควบคุมทีเ่หมาะสมทีสุ่ด จากแบบจ าลองเชงิเสน้ของระบบ, 
สญัญาณควบคุมในปจัจุบนัและอดตี, สญัญาณเอาทพ์ุตทีต่อ้งการควบคุมของระบบในปจัจุบนัและอดตี [5] การควบคุม
แบบโมเดลพรดีกิทฟีเป็นวธิกีารควบคุมที่มปีระสทิธภิาพ เนื่องจากมคีวามทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงพารามเิตอร์
ระบบ ดงันัน้เมื่อมกีารควบคุมก าลงัไฟฟ้าจากฟารม์กงัหนัลมใหม้คีวามสม ่าเสมอดว้ยการควบคุมแบบโมเดลพรดีกิทฟี 
จงึท าใหก้ารแกว่งของความถีใ่นระบบสมารท์กรดิไดร้บัการแกไ้ขใหด้ขีึน้ดว้ย  
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
ระบบเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าจากพลงังานลม  

ระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากพลงังานลม (wind turbine generator systems: WTGs) แสดงดงัภาพที ่1 
ประกอบดว้ย ระบบควบคุมมุมใบพดั ระบบไฮโดรลคิเซอรโ์ว กงัหนัลมและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า [5] 

          
        

             
       

            
                   

0gP e gP

wV

cmd 

 
ภาพท่ี 1 ระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากพลงังานลม 
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ระบบควบคมุมุมใบพดักงัหนัลม 

                      

           (m/s)

         

                    
(W)

(1) (2) (3) (4)

 
ภาพท่ี 2 การควบคมุมมุใบพดักงัหนัลมโดยทัว่ไป 

 

การควบคุมมุมใบพดัของ WTGs คอื การปรบัมุมพชิ (pitch angle) ของใบพดักงัหนัลมทีเ่หมาะสมต่อลม
ทัง้หมดที่ได้รบั เพื่อลดการแกว่งของก าลงัเอาท์พุต [5] โดยทัว่ไป การควบคุมมุมพิช ท าได้โดยการแบ่งรูปกราฟ
ก าลงัไฟฟ้าเอาทพ์ุตของ WTGs ออกเป็น 4 ช่วงการควบคุม ดงัแสดงในภาพที ่2 และกฎการควบคุมของแต่ละช่วงตัง้
ค่าใหเ้ป็น ดงันี้ 

(1) w wiV V  (ความเรว็ลมประมาณไม่เกนิ 5 m/s) ใหต้ัง้ค่ามุมพชิเป็น 90 deg ช่วงนี้ WTG ไม่ผลติ
ก าลงัไฟฟ้า 

(2) wi w wrV V V   (ความเรว็ลม 5-12 m/s) ใหต้ัง้ค่ามุมพชิเป็น 10 deg ช่วงนี้ WTG ไดร้บัพลงังานจากลม
อย่างเตม็ที ่และ WTG จะผลติก าลงัไฟฟ้าสงูสดุเท่าทีค่วามเรว็ลมค่านัน้จะสามารถผลติได ้

(3) wr w woV V V   (ความเรว็ลม 12-24 m/s) จะปรบัค่ามุมพชิในช่วงก าหนด (จาก 10 deg ถงึ 90 deg) 
ดงันัน้ก าลงัไฟฟ้าเอาทพ์ุตของ WTG จงึมคี่าคงที ่(ก าลงัไฟฟ้าเอาทพ์ุตทีพ่กิดั) 

(4) wo wV V  (ความเรว็ลมมากกว่า 24 m/s) ตัง้ค่ามุมพชิเป็น 90 deg เหมอืนช่วงที ่1 เพื่อความปลอดภยั
ของกงัหนัลม  

เมื่อ wV  คอื ความเรว็ลม (m/s), wiV  คอื ความเรว็ลมเริม่ผลติไฟฟ้าได ้(cut-in), wrV  คอื ความเรว็ลมพกิดั
ผลติไฟฟ้า (rated), woV  คอื ความเรว็ลมเริม่ไม่สามารถผลติไฟฟ้าได ้(cut-out)  

โดยพืน้ฐานแลว้ การควบคุมมุมใบพดักงัหนัลม กเ็พื่อป้องกนัก าลงัไฟฟ้าเอาทพ์ุตของ WTGs ไม่ใหม้ากกว่า
ค่าพิกดั ดงันัน้ โดยทัว่ไปมุมพิชจะเปลี่ยนแปลงในช่วง (3) อย่างชดัเจน การควบคุมมุมพิชในช่วง 3 จะท าให้
ก าลงัไฟฟ้าเอาทพ์ุตของ WTGs มกีารเปลีย่นแปลง 

การจ าลองระบบควบคมุมุมใบพดั 

MPC
1

1cT s 
,g refP

gP

 cmd 

            
       

10deg/s 10deg

90deg

e

0refe 

 
ภาพท่ี 3 ระบบควบคุมมุมใบพดั โดยใช ้MPC 

ระบบการควบคุมมุมใบพดัโดยใช ้MPC แสดงดงัภาพที ่3 อนิพุตของ MPC คอื ความแตกต่างระหว่างก าลงัไฟฟ้า
เอาทพ์ุตของ WTGs ( gP ) และ ค่าอา้งองิ ( _g refP ) มุมพชิของใบกงัหนัถูกควบคุมดว้ยอนิพุตเหล่านี้ เมื่อมุมพชิของใบ
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กงัหนัถูกควบคุมผ่านระบบไฮโดรลิคเซอร์โว จึงมีเงื่อนไขก าหนดส าหรบั มุมพิชของใบกงัหนั   และ อตัราการ
เปลีย่นแปลง /d dt  ดงัสมการ 

10[deg] 20[deg]        (1) 
/ 10[deg/ ]d dt s        (2) 

การควบคมุแบบโมเดลพรีดิกทีฟ (MPC) 
 

Past Future

Control horizone, M

Set point (target)

k 1k  2k  k P

u

y

y

Sampling instant

1k M 

Past output data

Past control action

Future control action

Predicted output data

u

1k 

Prediction horizone, P

 
ภาพท่ี 4 หลกัการพืน้ฐานของตวัควบคมุโมเดลพรดีกิทฟี 

 

หลกัการควบคุมโมเดลพรดีกิทฟีจะอาศยัขอ้มูลในปจัจุบนัและอดตีของระบบ เพื่อท านายสญัญาณควบคุมใน
อนาคต [5] ภาพที ่4 แสดงหลกัการพืน้ฐานของตวัควบคุมโมเดลพรดีกิทฟี เมื่อ y  คอื  ค่าเอาทพ์ุตจรงิ, y  คอื ค่า
เอาทพ์ุตจรงิทีไ่ดจ้ากการท านาย, และ u  คอืสญัญาณอนิพุตทีต่้องการควบคุม (สญัญาณเอาทพ์ุตของระบบทีต่้องการ
ควบคุม) โดยตวัควบคุมโมเดลพรดีกิทฟีมขี ัน้ตอนการท างานดงันี้ 

ขัน้ท่ี 1: ณ เวลาการชักตัวอย่างข้อมูลในปจัจุบัน แทนด้วย k , ท าการค านวณชุดของอินพุต 
 ( 1), 1,2,3,...,u k i i M    ในชุดประกอบดว้ยอนิพุตปจัจุบนั ( ( )u k ) และ อนิพุตในอนาคตจ านวน 1M   ตวั โดย
เอาทพ์ุตจะคงค่าเดมินอกเหนือจากช่วงการควบคุม M  เมื่อไดท้ าการค านวณอนิพุตแลว้ จะไดชุ้ดของเอาทพ์ุต คอื 
 ( ), 1,2,...,y k i i P   กจ็ะใกลเ้คยีงกบัจุดก าหนด (set point) หรอืจุดเป้าหมาย (target) ของการควบคุมเท่าทีต่วัหา
ค่าเหมาะสมจะท าได ้ซึง่เป็นผลเน่ืองจากการท าการหาค่าเหมาะสม  

ขัน้ท่ี 2: ใชส้ญัญาณทีค่ านวณไดใ้นขัน้ที ่1 เพยีงสญัญาณแรก ไปควบคุมระบบ,  
ขัน้ท่ี 3: 1k k  , กลบัไปขัน้ที ่1 
โดยในการหาค่าสญัญาณควบคุมทีเ่หมาะสมในขัน้ที ่2 นัน้ MPC จะท าการท านายสญัญาณควบคุมในอนาคต

โดยใชแ้บบจ าลองไดนามกิส ์(dynamic model) ซึง่ปกตจิะเป็นแบบจ าลองเชงิเสน้ (linear model) ซึง่ผลตอบสนองต่อ
สญัญาณอมิพลัสข์องระบบสามารถเขยีนไดเ้ป็น   

0

( 1) ( ) ( )
Tn

i
i

y k y k u k i


   A      (3) 

เมื่อ ( )y k  คอื เวกเตอรก์ารเคลื่อนทีข่องสญัญาณทีต่้องการควบคุมทีเ่วลา k , ( )u k  คอื อนิพุตทีเ่วลา k , Tn  คอื
จ านวนสมัประสทิธิข์องผลตอบสนองอมิพลัส,์ A  คอืเมทรกิสร์ะบบ และ i  คอืเลขสมัประสทิธิซ์ึง่สามารถเขยีนไดเ้ป็น 

1 , 0,...,i i i Tg g i n           (4) 
เมื่อ ig คอืสเกลาร,์ ig A  คอืเมทรกิซส์มัประสทิธิผ์ลตอบสนองอมิพลัซล์ าดบัที ่ i  ดงันัน้ ปญัหาของ MPC คอืเพื่อ
ค านวณ ( )u k  ซึง่เป็นค าตอบของสมการก าลงัสอง (quadratic program: QP) ก าหนดเป็น 
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      (5) 

ดว้ยเงื่อนไข  
0

( 1) ( ) ( )
Tn

i
i

y k y k u k i


   A , 

( 1) ( ) ( 1)max maxu u k u k u u k        . 
 

เมื่อ ( )r k j  คอื เงื่อนไขทีต่อ้งการ, yW  และ uW  คอื เมทรกิซฟ์งักช์นัน ้าหนกัค่าบวก, และ M  คอื 
ช่วงเวลาการควบคมุ (control horizon)  

ระบบไฟฟ้าก าลงัท่ีใช้ในการศึกษา 

              1
            
     MPC

              2
            
     MPC

     1

        
             1

     2

        
             2

        

          

                   1

                  2

           
          

 
 

ภาพท่ี 5 ระบบไฟฟ้าก าลงัเชื่อมโยงแบบสองพืน้ทีส่ าหรบัการศกึษา 
 

ระบบไฟฟ้าก าลงัทีใ่ชใ้นงานวจิยัน้ีแสดงดงัภาพที ่5 ซึง่เป็นระบบไฟฟ้าก าลงัเชื่อมโยงสองพืน้ที ่ (two-area 
interconnected power system) [1] ส าหรบัการศกึษา โดยแต่ละพืน้ทีป่ระกอบดว้ยเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากพลงังานลม 
(wind power generation: WTG), โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น (Thermal power plant: THP), และโหลด โดยขนาดพกิดั
ก าลงัไฟฟ้าของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและโหลดทัง้สองพืน้ทีแ่สดงดงัตาราง 1 ภาพที ่6 แสดงแบบจ าลองเชงิเสน้ของระบบ
ไฟฟ้าก าลงัเชื่อมโยงแบบสองพืน้ที ่[1] 

 

ตาราง 1 พกิดัก าลงัไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าก าลงัเชือ่มโยงสองพืน้ทีส่ าหรบักรณีศกึษา 
รายการ พืน้ท่ี 1 พืน้ท่ี 2 

1. WTG (MW) 27,500 27,500 
2. THP (MW) 92,250 14,200 
3. โหลด (MW) 64,750 41,700 
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ภาพท่ี 6 แบบจ าลองเชงิเสน้ของระบบไฟฟ้าก าลงัเชื่อมโยงสองพืน้ทีส่ าหรบัการศกึษา 
 

ผลการศึกษา 
เพื่อทดสอบประสทิธภิาพของวธิกีารน าเสนอ จงึท าการจ าลองทางคอมพวิเตอรโ์ดยใชร้ะบบไฟฟ้าก าลงัแบบ

เชื่อมโยงสองพืน้ทีด่งัแสดงในภาพที ่6 นอกจากนี้ยงัไดท้ าการเปรยีบเทยีบวธิกีารน าเสนอกบัวธิกีารควบคุมแบบทัว่ไป 
นัน่คอืเรยีกวธิกีารน าเสนอทีใ่ช้ MPC ในการควบคุมมุมใบพดัของกงัหนัลม ว่า “MPC-Pitch” และท าการเปรยีบเทยีบ
กบัการควบคุมมุมใบพดัของกงัหนัลมโดยก าหนดค่ามุมอยู่ที ่10 องศา เรยีกวธิกีารควบคุมแบบนี้ว่า “Fixed-Pitch” ใน
ขัน้ตอนการออกแบบ MPC มพีารามเิตอรก์ าหนดส าคญั 3 ตวั ไดแ้ก่ ช่วงเวลาการท านายเท่ากบั 10 วนิาท ีช่วงเวลา
การควบคุมเท่ากบั 2 วนิาท ีและช่วงเวลาการชกัตวัอย่างเท่ากบั 0.1 วนิาท ีนอกจากนี้ รปูแบบโหลดทีใ่ชใ้นกรณีศกึษา
แสดงดงัภาพที ่7 และความเรว็ลมกรณีศกึษาแสดงดงัภาพที ่8  

ภาพที ่ 9 แสดงมมุใบพดักงัหนัลมทีค่ านวณดว้ย MPC ของทัง้สองพืน้ที ่ภาพที ่ 10 แสดงก าลงัไฟฟ้าทีผ่ลติ
จากฟารม์กงัหนัลมในพืน้ที ่ 1 ภาพที ่ 11 แสดงก าลงัไฟฟ้าทีผ่ลติจากฟารม์กงัหนัลมในพืน้ที ่ 2 ภาพที ่ 12 แสดงการ
เบีย่งเบนความถีใ่นพืน้ที ่ 1 ภาพที ่ 13 แสดงการเบีย่งเบนความถีใ่นพืน้ที ่ 2 จากผลการจ าลองแสดงใหเ้หน็ว่าการใช ้
MPC ควบคุมมุมพชิของใบกงัหนัลมสามารถท าใหก้ าลงัไฟฟ้าทีผ่ลติมคีวามสม ่าเสมอ สง่ผลใหก้ารเบีย่งเบนความถีข่อง
ระบบไฟฟ้าก าลงัดขีึน้  
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ภาพท่ี 13 การเบีย่งเบนความถีใ่นพืน้ที ่2  

วิจารณ์และสรปุผล 
การควบคุมมุมใบพดัของกงัหนัลมโดยใชก้ารควบคุมแบบโมเดลพรดีกิทฟีส าหรบัสมาร์ทกรดิได้น าเสนอใน

บทความนี้ โดยโมเดลพรดีกิทฟีท าการควบคุมมุมใบพดักงัหนัลมเพื่อปรบัระดบัก าลงัไฟฟ้าเอาทพ์ุตของเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าจากลมใหม้คีวามสม ่าเสมอ ซึง่สง่ผลใหก้ารแกว่งของความถีเ่น่ืองจากความไม่สมดุลยข์องก าลงัไฟฟ้าผลติและใช้
ในระบบสมารท์กรดิมกีารปรบัปรุงใหด้ขีึน้ ผลการจ าลองกบัระบบไฟฟ้าก าลงัแบบเชื่อมโยงสองพืน้ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าการ
ใช ้MPC ควบคุมมุมพชิของใบกงัหนัลมสามารถท าใหก้ าลงัไฟฟ้าทีผ่ลติมคีวามสม ่าเสมอ สง่ผลใหก้ารเบีย่งเบนความถี่
ของระบบสมารท์กรดิดขีึน้ 
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การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสัน้โดยใช้แบบจ าลองการใช้ไฟฟ้ารายวนัและ 
ซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชีนแบบเหมาะสม 
Short-Term Electrical Load Forecasting using Daily Load Models and Optimal 
Support Vector Machines 
 

จงลกัษณ์ พาหะซา1*  และ  อสิระชยั งามหรู2 
Jonglak Pahasa1*  and  Issarachai Ngamroo2 
 

บทคดัย่อ 

บทความน้ี น าเสนอการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสัน้ โดยใช้แบบจ าลองรายวันและซัพพอร์ต
เวกเตอรแ์มชนีแบบเหมะสม โดยแบบจ าลองทีส่รา้งขึน้พจิารณาลกัษณะการใชไ้ฟฟ้าในแต่ละวนั ตัง้แต่วนัจนัทรถ์งึวนั
อาทติย์ซึ่งแต่ละวนัมลีกัษณะการใช้ไฟฟ้าทีแ่ตกต่างกนั ขอ้มูลส าหรบัใช้ในการทดสอบประสทิธภิาพวธิกีารน าเสนอ
ไดม้าจากขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าในจงัหวดัพะเยา ผลการจ าลองเปรยีบเทยีบกบัการพยากรณ์ดว้ยโครงข่ายประสาทเทยีม
พบว่า การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสัน้ด้วยซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชีนให้ผลการพยากรณ์แม่นย ากว่าการ
พยากรณ์ดว้ยโครงขา่ยประสาทเทยีม 

ค าส าคญั: การพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าระยะสัน้  ซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชนี  อลักอรทิมึการคน้หาแบบฮารโ์มนี 
 

Abstract  

This paper proposes short-term electrical load forecasting using daily load models and optimal 
support vector machines. The models constructed using the property of load each day, Monday to Sunday. 
The data from Phayao province is used to verify on the one-day ahead load forecasting. The performance of 
the proposed algorithm is compared with artificial neural network. The experimental results show that the 
proposed algorithm yields more accuracy in the STLF than artificial neural network. 

 

Key words: Short-term load forecasting, support vector machine, harmony search algorithm  
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บทน า 
การพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าระยะสัน้ (short-term load forecasting: STLF) คอื การหาค่าประมาณของ

พลงังานไฟฟ้าหรอืก าลงัไฟฟ้าทีจ่ะต้องจ่ายให้แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในอนาคตระยะสัน้ ล่วงหน้าไม่เกนิหน่ึงสปัดาห ์[1] การ
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสัน้มบีทบาทส าคญัในการควบคุมระบบการจดัการพลงังานแบบเวลาจรงิ ควบคุม
ระบบไฟฟ้าก าลงั เป็นขอ้มลูอนิพุตของการศกึษาการไหลของโหลด (load flow) หรอืการวเิคราะหอ์ื่นๆ นอกจากน้ียงัใช้
การพยากรณ์ไฟฟ้าระยะสัน้ในการวางแผนการผลติไฟฟ้ารายวนั เช่น การท ายูนิตคอมมติเมนต์ (unit commitment) 
และการประเมนิค่าทางเศรษฐศาสตรข์องการจดัสรรการผลติไฟฟ้า (economic dispatch) [2] และในการวางแผน
เกีย่วกบัพลงังานสมยัใหม่ ไดใ้หค้วามส าคญักบัการพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของ
ผูผ้ลติไฟฟ้ารายย่อย การขยายตวัของตลาดซือ้ขายไฟฟ้า ตลอดจนตน้ทุนในการผลติและสง่จ่ายมคี่าสงูขึน้ 

การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสัน้ไดร้บัความสนใจและศกึษามาเป็นระยะเวลาพอสมควร โดยมกีาร
พฒันาวธิกีารมาเป็นล าดบั วธิกีารต่างๆ ทีน่ าเสนอมขีอ้ดแีละขอ้ดอ้ยแตกต่างกนั และซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชนี คอือกี
วธิกีารหนึ่งส าหรบัน ามาใช้เพื่อพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสัน้ [2] โดยซพัพอรต์เวกเตอร์แมชนี คอื วธิทีี่ใช้
ส าหรบัแกป้ญัหาการแบ่งกลุ่มและปญัหาการถดถอยทีม่ปีระสทิธภิาพมาก พฒันามาจากทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสถติขิอง 
Vapnik [3] ซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชนีแตกต่างจากโครงข่ายประสาทเทยีมตรงที ่โครงข่ายประสาทเทยีมพยายามทีจ่ะ
ก าหนดฟงัก์ชนัเชงิซ้อนของปริภูมิลกัษณะเด่นอินพุตในขณะที่ซพัพอร์เวกเตอร์แมชีนใช้ฟงัก์ชนัเคอร์เนล (Kernel 
functions) ท าการแมปขอ้มลูอนิพุตทีม่ลีกัษณะไม่เป็นเชงิเสน้ใหอ้ยู่ในปรภิูมทิีส่งูขึน้ ซึง่จะท าใหข้อ้มูลทีอ่ยู่บนปรภิูมทิี่
สงูขึน้น้ีมลีกัษณะเป็นเชงิเสน้ 

บทความน้ี น าเสนอการพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าระยะสัน้โดยใชซ้พัพอรต์เวกเตอรแ์มชนี หาค่าเหมาะสม
ดว้ยอลักอรทิมึการคน้หาแบบฮารโ์มนี (HS-SVM) โดยแบบจ าลอง HS-SVM ทีน่ าเสนอไดร้บัการสอนและทดสอบจาก
ขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าในจงัหวดัพะเยา ในปี พ.ศ. 2554- พ.ศ. 2555 ผลการศกึษาพบว่า SVM สามารถพยากรณ์ความ
ตอ้งการไฟฟ้าไดด้กีว่า ANN 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสัน้ 

การพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าระยะสัน้ เป็นการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า สภาพ
อากาศ และลกัษณะของวนั-เวลาและฤดูกาล การเลอืกแบบจ าลองทีใ่ชใ้นการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของแต่ละ
พืน้ทีม่คีวามแตกต่างกนั เพราะปจัจยัต่างๆ ไม่เหมอืนกนั โดยทัว่ไปในการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าล่วงหน้าหน่ึง
วนัถึงหนึ่งสปัดาห์ อาจแยกแบบจ าลองออกเป็นหลายๆ รูปแบบ ขึน้อยู่กบัลกัษณะการเปลี่ยนแปลงของโหลด เช่น 
วนัหยุดสุดสปัดาห์ วนัท างาน และวนัหยุดพเิศษอื่นๆ ทัง้นี้จะต้องท าการวเิคราะห์ และพจิารณาตดัสนิใจ ว่าจะสร้าง
แบบจ าลองลกัษณะใด 

 

ซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชีน (SVM) 

ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชนีที่ใช้ในงานวจิยัน้ี เป็นชนิดที่ใช้เพื่อประมาณค่าฟงัก์ชนั [3] โดยหลกัการของซพั
พอรต์เวกเตอรแ์มชนีชนิดน้ีคอื ใชฟ้งักช์นัเคอรเ์นลเพิม่มติขิองขอ้มูลใหส้งูขึน้ ท าใหง้่ายต่อการหาค าตอบแบบเชงิเสน้ 
จากนัน้ท าการวเิคราะห์เพื่อหาระนาบเชงิซ้อนที่เหมาะสมที่สุด โดยการพจิารณาให้ทุกขอ้มูลที่ใช้สอนเป็นซพัพอร์ต
เวกเตอร ์ค่าความผดิพลาดระหว่างซพัพอรต์เวกเตอรท์ัง้หมด กบัระนาบเชงิซอ้นทีเ่หมาะสมทีสุ่ด คอืค่าความผดิพลาด
ทีต่อ้งท าใหม้ขีนาดน้อยทีส่ดุ ในการประยุกตใ์ช ้SVM มพีารามเิตอรส์ามตวัทีต่อ้งปรบัคอื ค่าคงทีป่รบัได ้(C ) ค่าความ
ผดิพลาดจากแนวขอบระนาบที่ผูใ้ช้ยอมรบัได ้(  ) และฟงักช์นัเคอรเ์นล ในงานวจิยัน้ีเลอืกใช้ฟงัก์ชนัเคอร์เนลแบบ
เรเดยีลเบซสิ ดงัสมการ (1) เมื่อ   คอืพารามเิตอรท์ีต่อ้งปรบัใหเ้หมาะสมกบัขอ้มลู 



 

342 

2

2
( , ) exp

2

i

i

x x
K x x



 
  
 
 

     (1) 

 

อลักอริทึมการค้นหาแบบฮารโ์มนี 

อลักอริทึมการค้นหาแบบฮาร์โมนี มีแนวคิดมาจากวิธีการแต่งเพลงของนักดนตรี ในการจะหาตัวโน๊ตที่
เหมาะสมส าหรบัเครื่องดนตรแีต่ละชนิด เพื่อเล่นเป็นวงดนตร ีขอ้ดขีองวธิกีารนี้คอื มขี ัน้ตอนน้อย และ สามารถลู่เขา้หา
ค าตอบทีด่ไีดอ้ย่างรวดเรว็ [4] มขีัน้ตอนการท างานดงันี้ 
ขัน้ที ่1  สรา้งหน่วยความจ าฮารโ์มนี (harmony memory) ส าหรบัจ าตวัโน๊ตต่างๆ ทีเ่คยเล่นมาแลว้ โดยก าหนดขนาด

ของฮารโ์มนี (harmony size) ในตอนเริม่ตน้ ซึง่มจี านวนระหว่าง 10-100 
ขัน้ที ่2  พฒันาฮาร์โมนีตวัใหม่ โดย 95% พฒันาจากหน่วยความจ าฮารโ์มนี และอกี 5% เกดิจากการพฒันาด้วย

ตนเอง แลว้ก าหนดอตัราการปรบัระดบัเสยีง (pitch adjustment rate) โดยจะก าหนดประมาณ 70% จาก
หน่วยความจ าฮารโ์มนี และอกี 30% ส าหรบัพฒันาดว้ยตนเอง 

ขัน้ที ่3  ท าการเปรยีบเทยีบ ถา้ฮารโ์มนีตวัใหม่ดกีว่าตวัทีแ่ย่ทีส่ดุของหน่วยความจ าฮารโ์มนีตวัทีแ่ย่ทีสุ่ด แลว้ฮารโ์มนี
ตวัใหม่กจ็ะแทนตวัทีแ่ย่ทีส่ดุนัน้ 

ขัน้ที ่4  เมื่อครบก าหนดตามขนาดของฮารโ์มนี และจ านวนรอบแลว้ จะหยุดการท างาน และเลอืกตวัทีด่ทีี่สุดของทุก
ฮารโ์มนีเป็นค าตอบ หากยงัไม่ครบ กลบัไปทีข่ ัน้ที ่2 

 
HS-SVM ส าหรบั STLF 
การวิเคราะหข์้อมูล 

ขอ้มูลทีใ่ช้ในงานวจิยัน้ีเป็นขอ้มูลการใช้ไฟฟ้าใน อ.เมอืง จ.พะเยา จดัเกบ็ในรูปแบบการเขยีนบนัทกึราย
ชัว่โมง และมกีารบนัทกึทุกครึง่ชัว่โมงในช่วงเวลา 18.00-21.00 น. เนื่องจากเป็นช่วงเวลาทีโ่หลดมปีรมิาณมากและมี
อตัราการเปลีย่นแปลงสงู ดงันัน้ในแต่ละวนัจงึมขีอ้มลูจดัเกบ็จ านวน 27 ขอ้มูล ความสมัพนัธร์ะหว่างโหลดปจัจุบนัและ
โหลดทีจ่ะท านายล่วงหน้า 24 ชัว่โมง เมื่อพจิารณาขอ้มูลทัง้หมดแสดงดงัภาพที ่1 และเมื่อแบ่งขอ้มูลเป็นแบบจ าลอง
ย่อยรายวนั แสดงดงัภาพที ่2 ดงันัน้ในการเลอืกแบบจ าลองการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าม ี2 แนวทางคอื 1) 
แบบจ าลองใชข้อ้มลูทัง้หมด 2) และแบบจ าลองแบ่งขอ้มลูตามวนั รายละเอยีดแสดงดงัตาราง 1 โดยบทความนี้เลอืกใช้
แบบจ าลองรายวนั เนื่องจากสอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง SVM นัน่คอืสามารถท างานได้ดแีมข้อ้มูลส าหรบัสอนมจี านวน
น้อย  

 

 
ภาพท่ี 1 ความสมัพนัธร์ะหว่างโหลดปจัจบุนัและโหลดทีจ่ะท านายล่วงหน้า 24 ชัว่โมง เมื่อพจิารณาขอ้มลูทัง้หมด 
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(ก) วนัจนัทร ์      (ข) วนัองัคาร 

 
(ค) วนัพฤหสับด ี      (ง) วนัศุกร ์

 
(จ) วนัเสาร ์      (ฉ) วนัอาทติย ์

ภาพท่ี 2 ความสมัพนัธร์ะหว่างโหลดปจัจบุนัและโหลดทีจ่ะท านาย เมื่อแบ่งขอ้มลูเป็นแบบจ าลองย่อยรายวนั 
ตารางท่ี 1 แบบจ าลอง STLF และรายละเอยีดแบบจ าลอง เมื่อขอ้มลูใชส้อน 1 ปี 

แบบจ าลอง จ านวนข้อมลู/ 1 แบบจ าลอง ลกัษณะเด่นท่ีใช้ 

ขอ้มลูทัง้หมด 7,284 อุณหภมู ิ วนั  เวลา  ขอ้มลูโหลด 

แบ่งขอ้มลูตามวนั 1,040 อุณหภมู ิ เวลา  ขอ้มลูโหลด 
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แบบจ าลองท่ีน าเสนอ 
ขัน้ตอนน าเสนอแสดงดงัภาพที่ 3 ขอ้มูลอนิพุตประกอบด้วย ขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าในอดตีและปจัจุบนั ขอ้มูล

อุณหภูม ิและขอ้มูลวนัเวลาที่จะท าการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ส่วนขอ้มูลเอาต์พุต คอื ผลการพยากรณ์ความ
ตอ้งการไฟฟ้าล่วงหน้า 24 ชัว่โมง  

 

                                  SVM
                        SVM

(         -          )

         
SVM1

(         )

         
SVM2

(         )

         
SVM7

(          )

                   
(         -          )

            

                     
      SVM      HS 
                SVM

                  
                 

              
                 
                 

 

ภาพท่ี 3 ขัน้ตอนวธิกีารทีน่ าเสนอ 
 

การสอน SVM ด้วยอลักอริทึมการค้นหาแบบฮารโ์มนี 
พารามเิตอรข์อง SVM หาดว้ยอลักอรทิมึการคน้หาแบบฮารโ์มนี จะใชค้่าความผดิพลาดสมบูรณ์เฉลีย่ (mean 

absolute error: MAE ) ท าการประเมนิประสทิธภิาพของแบบจ าลอง SVM ทีน่ าเสนอ ดงัสมการ  

1

1 n

i i
i

MAE Actual Value Predict Value
n 

        (2) 

นอกจากนี้ เพื่อใหก้ารสอน SVM มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ จงึท าการแบ่งกลุ่มขอ้มูลส าหรบัสอนออกเป็นสาม
กลุ่ม จากนัน้ท าการสอนขอ้มลูในกลุ่มที ่2-3 แลว้น าแบบจ าลองทีไ่ดไ้ปทดสอบกบักลุ่มที ่1 ท าอย่างนี้สลบักนัไป เพื่อให้
ไดท้ดสอบขอ้มูลครบทัง้สามกลุ่ม โดยกลุ่มทีใ่ช้สอนและทดสอบไม่ซ ้ากนั การสอนแบบนี้เรยีกว่า การสอนแบบไขว ้3 
โฟลด์ (3-fold cross validation: 3-fold CV) ท าใหป้ญัหาการหาค่าเหมาะสมโดยใชค่้าความผดิพลาดสมบูรณ์เฉลีย่
เขยีนไดด้งัสมการ 

3Minimize foldCVMAE         (3) 
ดว้ยเงื่อนไข  min maxC C C    

min max     

min max     

เมื่อ   C  คอื ค่าคงทีป่รบัไดข้อง SVM  
   คอื ค่าความผดิพลาดจากแนวขอบระนาบทีย่อมรบัได ้
   คอื พารามเิตอรข์องฟงักช์นัเคอรเ์นล 
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ผลการศึกษา 

ในการสรา้งแบบจ าลอง HS-SVM-STLF นัน้ มกีารสรา้ง HS-SVM-STLF จ านวน 7 ตวั ส าหรบัขอ้มูล 7 วนั 
ขอ้มูลที่ใช้ในการสอน เป็นข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในปี พ.ศ.2554 ในระหว่างการสร้างแบบจ าลอง ในขัน้ตอนการหา
พารามเิตอรท์ีเ่หมาะสมของ SVM โดยใชอ้ลักอรทิมึการคน้หาแบบฮารโ์มนี ไดร้ปูกราฟการลู่เขา้ (convergence curve) 
ของ HS แสดงดงัภาพที ่4 พารามเิตอรข์อง SVM หาค่าเหมาะสมดว้ยอลักอรทิมึการคน้หาแบบฮารโ์มนี แสดงดงั
ตาราง 2 จากนัน้น าแบบจ าลองทีไ่ดไ้ปท าการพยากรณ์ขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าในปี 2555 พบว่าผลการพยากรณ์มคี่าความ
ผดิพลาดเฉลีย่เท่ากบั 0.88 MW และท าการเปรยีบเทยีบกบัโครงขา่ยประสาทเทยีม (ANN) ทีม่กีารสอนดว้ยขอ้มูลในปี 
2554 แบ่งแบบจ าลองเป็นรายวนัเช่นเดยีวกบั SVM จากนัน้น าแบบจ าลอง ANN ทีไ่ดไ้ปทดสอบกบัขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้า
ในปี 2555 พบว่ามคี่าความผดิพลาดจากการพยากรณ์เฉลีย่เท่ากบั 1.15 MW 

ผลการพยากรณ์ในวนัเสารท์ี ่4-ศุกรท์ี ่10 กุมภาพนัธ ์2555 แสดงดงัภาพที ่5 ผลการพยากรณ์ในวนัเสารท์ี ่
20-ศุกรท์ี ่27 เมษายน 2555 แสดงดงัภาพที ่6 ผลการพยากรณ์ในวนัเสาร ์ที ่8-ศุกรท์ี ่14 เดอืนกนัยายน 2555 แสดง
ดงัภาพที ่7 จากผลการพยากรณ์ทัง้สามภาพแสดงใหเ้หน็ว่า SVM สามารถพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าไดแ้ม่นย ากว่า 
ANN อย่างชดัเจน ภาพที ่8 แสดงค่าค่าความผดิพลาดจากการพยากรณ์ใน 1 สปัดาห ์ตัง้แต่วนัเสารถ์งึวนัศุกร ์จะเหน็
ว่าค่าความผดิพลาดจากการพยากรณ์ในวนัศุกรจ์ะสงูกว่าวนัอื่นๆ เนื่องจากเป็นวนัสุดทา้ยของการท างานและเป็นวนัที่
มกัจะมงีานรื่นเรงิ มตีลาดนัดในพืน้ที่หลายจุด ท าใหเ้มื่อมฝีนตกหรอืเหตุการที่ต้องยกเลกิ จงึมผีลต่อปรมิาณการใช้
ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก สง่ผลใหป้รมิาณการใชไ้ฟฟ้ามคีวามไม่แน่นอนสงู ท าใหย้ากต่อการพยากรณ์ อย่างไรกต็าม SVM 
ยงัสามารถพยากรณ์ในวนัศุกรไ์ดด้กีว่า ANN 

 

 
ภาพท่ี 4 Convergence curve ของ HS 

 

ตารางท่ี 2 พารามเิตอรข์อง SVM ส าหรบัแบบจ าลองรายวนั ทีห่าค่าเหมาะสมดว้ย HS 

แบบจ าลอง พารามเิตอรข์อง SVM MAE 
(MW) C 6( 10 )   3( 10 )    

วนัจนัทร ์ 50.570 8.809 0.2085 0.5590 
วนัองัคาร 93.557 3.181 0.1931 0.4542 
วนัพุธ 0.268 2.453 1.9781 0.3467 
วนัพฤหสับด ี 88.593 7.047 0.1990 0.3607 
วนัศุกร ์ 59.380 8.388 0.1820 0.4146 
วนัเสาร ์ 70.839 8.342 0.1629 0.4715 
วนัอาทติย ์ 0.015 4.094 1.8442 0.4522 

 



 

346 

 
ภาพท่ี 5 ผลการพยากรณ์ในวนัเสารท์ี ่4-ศุกรท์ี ่10 กุมภาพนัธ ์2555 

 

 
ภาพท่ี 6 ผลการพยากรณ์ในวนัเสารท์ี ่20-ศุกรท์ี ่27 เมษายน 2555 

 

 
ภาพท่ี 7 ผลการพยากรณ์ในวนัเสาร ์ที ่8-ศุกรท์ี ่14 เดอืนกนัยายน 2555 

 

 
ภาพท่ี 8 ค่าความผดิพลาดจากการพยากรณ์ใน 1 สปัดาห ์

 
 



 

347 

วิจารณ์และสรปุผล 
บทความน้ีน าเสนอการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสัน้ในจงัหวดัพะเยาโดยใช้ SVM แบบเหมาะสม 

อนิพุตของ SVM ประกอบดว้ยขอ้มลูอุณหภูม ิขอ้มูลเวลา และขอ้มูลโหลด อลักอรทิมึการคน้หาแบบฮารโ์มนีถูกใชพ้ื่อ
หาค่าพารามเิตอร์ของ SVM ท าให้แบบจ าลองทีไ่ดม้ีประสทิธภิาพสงู ผลการพยากรณ์ขอ้มูลการใช้ไฟฟ้าในจงัหวดั
พะเยา พบว่าวธินี าเสนอสามารถท านายความต้องการไฟฟ้าล่วงหน้า 24 ชัว่โมงดว้ยค่าความผดิพลาดสมบูรณ์เฉลี่ย
เท่ากบั 0.88 MW และท าการเปรยีบเทยีบกบัการท านายดว้ยโครงข่ายประสาทเทยีมซึง่ใหค้่าความผดิพลาดสมบูรณ์
เฉลีย่เท่ากบั 1.15 MW ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า SVM ดกีว่า ANN ส าหรบัการพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าระยะสัน้  
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บทคดัย่อ 

 ไฟดบัในมหาวทิยาลยัะเยาเกดิจากความผดิพร่องทีเ่กดิขึน้จรงิและการตดัวงจรออกถาวรอนัเน่ืองจากการไม่

ประสานการทํางานของการตัง้ค่ารีเลย์ที่ฟีดเดอร์ของสถานีไฟฟ้าย่อย ในบทความน้ีได้วิเคราะห์สาเหตุของการ

ขดัจงัหวะการจ่ายไฟ เพื่อลดการตดัวงจรออกถาวรทีไ่ม่จําเป็นและไดด้ําเนินการประสานการทํางานและการตัง้ค่าของ

รเีลยป้์องกนัเพื่อปรบัปรุงการลดไฟดบัและเพิม่ความเชื่อถอืไดใ้นระบบ ผลลพัธแ์สดงให้เหน็ว่า จํานวนไฟฟ้าดบัทีไ่ม่

จาํเป็นสามารถลดลงไดโ้ดยการตัง้เวลาหน่วงของรเีลยแ์รงดนัตํ่าทีส่ถานีไฟฟ้าย่อย 
 

คาํสาํคญั: การประสานการทาํงานของรเีลยป้์องกนั, ความเชื่อถอืไดข้องระบบไฟฟ้ากาํลงั, ไฟดบั 
 

Abstract  

 Electric power outages in University of Phayao occur due to actual faults and uncoordinated trip-out 

through relays setting at the feeder substation. In this paper, causes of power interruptions are analyzed to 

reduce the unnecessary trip-out. Coordination and setting of protective relays are also performed to enhance 

power outage and increase system reliability. Results show that the number of unnecessary outages can be 

decreased by appropriate setting delay time of under voltage relay at the substation. 
 

Key words: Coordination of protective relays, Power system reliability, Power outage 
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2 Department of Electrical Engineering, School of Engineering, University of Phayao, Phayao. 
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บทนํา 

เน่ืองจากระบบจาํหน่ายและสายสง่ของการไฟฟ้ามผีูใ้ชไ้ฟร่วมกนัหลายราย การเกดิความผดิพร่องทางไฟฟ้า

ที่ผู้ใช้ไฟรายหน่ึงอาจส่งผลกระทบไปยงัผู้ใช้ไฟรายอื่นที่อยู่ข้างเคยีงหรอือยู่ไกลออกไป เน่ืองจากรบัไฟจากสถานี

จ่ายไฟแห่งเดยีวกนั มหาวทิยาลยัพะเยากเ็ช่นกนัประสบกบัปญัหาไฟฟ้าดบับ่อยครัง้มาเป็นระยะเวลานานและไดห้า

วธิแีกไ้ขอย่างต่อเน่ืองมาหลายปี เพราะความผดิพร่องภายในระบบสายส่งแค่ชัว่ขณะกจ็ะส่งผลใหม้หาวทิยาลยัพะเยา

ดบัทัง้หมด สง่ผลกระทบต่อการเรยีนการสอน ความเป็นอยู่ของอาจารย ์นิสติ บุคคลากร รวมถงึอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน

มหาวทิยาลยัพะเยา ดงันัน้ปญัหาแรงดนักระพรบิจงึเป็นปญัหาที่ทางมหาวทิยาลยัพะเยาและการไฟฟ้าต้องร่วมกนั

แกไ้ขและปรบัปรุงเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการลดปญัหาดงักล่าว 

ระบบไฟฟ้ากาํลงัของมหาวิทยาลยัพะเยา 

 มหาวทิยาลยัพะเยารบัไฟฟ้าระดบัแรงดนั 22 กโิลโวลต์  จากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดัพะเยา สถานี

ไฟฟ้าพะเยา1 ฟีดเดอร ์5 ซึง่ซือ้ไฟมาจากการไฟฟ้าฝา่ยผลติ (KT2A กฟผ.) ประมาณ 5.7 เมกกะวตัต ์0.87 เมกกะวาร ์

ระยะทางระบบจาํหน่ายประมาณ 57 วงจร-กม. พะเยา1 ฟีดเดอร ์5 เป็นวงจรหลกัทีจ่่ายไฟใหม้หาวทิยาลยัพะเยา และ

มวีงจรสถานีไฟฟ้าพะเยา1 ฟีดเดอร ์4 เป็นวงจรสาํรองในการจ่ายใหก้บัมหาวทิยาลยัพะเยาโหลดสงูสดุ 4.6 เมกกะวตัต ์

2.0 เมกกะวาร ์ระยะทางระบบจําหน่าย 24 วงจร-กม. โดยทีส่ถานีไฟฟ้ามหาวทิยาลยัพะเยากําหนดฟีดเดอรท์ีร่บัจาก

การไฟฟ้าจะเป็น Incoming และจ่ายใหก้บัอกี 2 ฟีดเดอร ์Outgoing 1 Outgoing 2 เพื่อจาํหน่ายภายในมหาวทิยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนภาพเสน้เดยีวของระบบไฟฟ้ามหาวทิยาลยัพะเยา. 

สายสง่ระบบไฟฟ้าขนาดกลาง 22 กโิลโวลต ์ภายในมหาวทิยาลยัพะเยา ประกอบดว้ยสายสง่ 2 ชนิด คอื สาย

อลูมเินียมหุม้ฉนวน Space Aerial Cable (SAC) ขนาด 1x50 sq.mm. และ 1x185 sq.mm. เดนิในอากาศ (OVER 

HEAD) และสายทองแดงหุม้ฉนวน Cross-Linked Polyethylene Cable (XLPE) ขนาด 1x50 ssq.mm. และ 1x240 

sq.mm. เดนิในท่อฝงัดนิ (UNDER GROUND)  ฝงัในท่อร้อยสายทีร่ะดบัความลกึ 90 cm. โดยใชย้ี่หอ้ PHEIPS 

DODGE ทัง้หมด 

มหาวทิยาลยัพะเยามหีมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาดตัง้แต่ 30-2,000 kVA รวมทัง้หมด 32 เครื่อง แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1.สถานีหมอ้แปลงไฟฟ้าแบบทัว่ไป (Conventional type) จาํนวน14 เครื่อง  

2. สถานีหมอ้แปลงไฟฟ้าแบบ Pad mounted จาํนวน 3 เครื่อง 

3. สถานีหมอ้แปลงไฟฟ้าแบบ Unit Substation จาํนวน15 เครื่อง 
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ข้อมลูการใช้ไฟฟ้ามหาวิทยาลยัพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ขอ้มลูหน่วยการใช ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3 กโิลวตัตส์งูสดุ 
 

จากภาพที ่2 แสดงขอ้มลูหน่วยการใชไ้ฟฟ้าของมหาวทิยาลยัพะเยาตัง้แต่ปี พ.ศ.2554-2556 มปีรมิาณการใช้

ไฟฟ้าเพิม่ขึน้เรื่อยๆ เน่ืองจากมหาวทิยาลยัไดม้กีารขยายตวั มนิีสติเพิม่ขึน้เป็นเท่าตวัและมกีารก่อสร้างมากขึน้ เมื่อ

เทยีบกนัในแต่ละเดอืนแลว้ในเดอืนมถุินายนจะมปีรมิาณการใชไ้ฟฟ้าสงูทีส่ดุเน่ืองมาจากนิสติเปิดภาคเรยีน มกีารเรยีน

การสอน กจิกรรมต่างๆมากมายและอยู่ในช่วงสภาพอากาศรอ้น แลว้จะค่อยๆลดลงจนถงึเดอืนตุลาคมเพราะนิสติปิด

ภาคเรยีน และเพิม่ขึน้อกีครัง้เมื่อเปิดภาคเรยีนที่ 2 ในเดอืนพฤศจกิายน แล้วจะลดลงมาเรื่อยๆ เป็นเพราะสภาพ

ภูมอิากาศเยน็ลงมกีารเปิดเครื่องปรบัอากาศน้อยลงทาํใหห้น่วยการใชไ้ฟลดลงไปดว้ย [1] 

ภาพที ่3 แสดงความต้องการใชไ้ฟฟ้าสงูสุดในหน่วยกโิลวตัต ์ในเดอืนมถุินายนช่วงเปิดภาคเรยีนจะมคีวาม

ต้องการใชไ้ฟฟ้าสงูสุด และเดอืนมกราคมจะมคีวามต้องการใชไ้ฟฟ้าตํ่าทีสุ่ดอาจเป็นเพราะสภาพอากาศเยน็ลงมกีาร

เปิดเครื่องปรบัอากาศน้อยลง 

จากเหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยพะเยาเกิดกระแสไฟฟ้าดบัขึ้น ได้เปรียบเทียบเหตุการณ์ของสถานีไฟฟ้า

มหาวทิยาลยัพะเยา และสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค พบว่า เมื่อเกดิเหตุการณ์ไฟกระพรบิหรอืมกีารปลดสบั

ซํ้า (Trip Reclose) ขึน้ทีส่ถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค อุปกรณ์ป้องกนัของสถานีไฟฟ้ามหาวทิยาลยัพะเยาจะ

ทาํการตดัวงจรออกถาวรหรอืทรปิลอ็คเอา้ท ์(Trip Lockout) ออกไป สง่ผลใหม้หาวทิยาลยัพะเยาเกดิไฟดบัทัง้หมด แต่

ภายนอกระบบของการไฟฟ้าเกดิเหตการณ์แค่ไฟกระพรบิเท่านัน้ 

หลกัการทาํงานของรเีลย ์ชนิดปลดสบัซํ้า 
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ภาพท่ี4 การทาํงานของรเีลย ์ชนิดปลดสบัซํ้า (Auto-reclosing Relay) 

 

จากภาพที ่4 เมื่อเกดิเหตุการณ์ความผดิพร่องในระบบจําหน่าย ครัง้แรกรเีลยท์ีส่ถานีไฟฟ้าจะทําการปลด

วงจรออก รอการจดัการความผดิพร่อง ที ่0.5 วนิาท ีแลว้จะสบักลบัไป 1 ครัง้ เมื่อเกดิความผดิพร่องอกี 1 ครัง้ (ครัง้ที ่

2) รเีลยก์จ็ะทาํการปลดวงจรออก ครัง้ที ่2 รอการจดัการความผดิพร่องอกี 15 วนิาท ีแลว้สบักลบั และเมื่อเกดิความผดิ

พร่องอกีครัง้ (ครัง้ที ่3) รเีลย ์กจ็ะสัง่ปลดวงจรออกถาวร หรอืทรปิลอ็คเอา้ทอ์อกไป [4] 

การปรบัปรงุระบบโดยการประสานการทาํงานของอปุกรณ์ป้องกนั 

มหาวทิยาลยัพะเยารบัไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สถานีไฟฟ้าพะเยา 1 ฟีดเดอร ์5 โดยมรีเีลยป้์องกนัฟีด

เดอร์ 5 ใช้ผลิตภัณฑ์ SEL351 (Multi-Function Relay:50/51,50/51N,79) มีค่าSetting ของ Auto-Reclosing 

Relay(79) [6]ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 1 ค่าการตัง้ค่าฟงักช์นั Auto-Reclosing Relay(79) สถานีไฟฟ้าพะเยา 1 ฟีดเดอร ์5 (กฟภ.) 
 

Shot 1 Shot 2 

ประมาณ 1-2 วนิาท ี ประมาณ 15-16 วนิาท ี

Function Under/Over Voltage Relay ไม่ไดใ้ชง้าน 

Trip สง่เพยีงสญัญาณ Alarm เท่านัน้ 
 

การทดสอบการทาํงานของฟงักช์ัน่การทาํงานของอุปกรณ์ป้องกนัทีส่ถานีไฟฟ้าย่อยมหาวทิยาลยัพะเยา จาก

การตรวจสอบค่าการตัง้ค่าของ Under Voltage Relay(27) ของอุปกรณ์ป้องกนัของ Incoming และ Outgoing โดยใช้

โปรแกรม SFT-2841 ของบรษิทัชไนเดอร ์(Schneider)[7] มคี่าการตัง้ค่าของ Under Voltage Relay(27) ไวท้ีเ่วลา 1 

วนิาท ีตามภาพที ่5  ซึง่เรว็กว่าการทาํงานของ Auto-Reclosing Relay(79) สถานีไฟฟ้าพะเยา 1 ฟีดเดอร ์5 (Shot 1) 

ซึง่อยู่ทีป่ระมาณ 1-2 วนิาท ี
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ภาพท่ี 5 ค่าการตัง้ค่าฟงักช์นั Under Voltage Relay(27) เดมิ 
 

ดงันัน้ไดท้ําการปรบัตัง้ค่าการตัง้ค่า Under Voltage Relay(27) สถานีไฟฟ้ามหาวทิยาลยัพะเยา ใหส้ัง่ทรปิ

เซอรก์ติเบรกเกอร ์ทีเ่วลา 3 วนิาท ีตามภาพที ่6  และทาํการทดสอบฟงัชนักก์ารทาํงานพบว่าโดยการปรบัค่าการตัง้ค่า

ดงักล่าวจะทาํใหเ้ซอรก์ติเบรกเกอร ์มหาวทิยาลยัพะเยา ยงัคงไม่ทรปิเมื่อ สถานีไฟฟ้าพะเยา 1 ฟีดเดอร ์5 การไฟฟ้า

สว่นภูมภิาค ทาํงานทรปิรโีคลส ที ่Shot 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 6  ค่าการตัง้ค่าฟงักช์นั Under Voltage Relay(27) ใหม ่
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วิจารณ์และสรปุผล 

จากการ ไดนํ้าค่าการตัง้ค่าในสว่นของ Over Current Relay ของเซอรก์ติเบรกเกอรส์ถานีไฟฟ้ามหาวทิยาลยั

พะเยามาตรวจสอบเบือ้งต้นพบว่าค่าการทํางานไม่สมัพนัธก์นั  ดงันัน้เพื่อลดผลกระทบไฟดบัเป็นบรเิวณกวา้งในส่วน

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลยัพะเยา เห็นควรให้จดัความสมัพนัธ์ในการทํางานของอุปกรณ์ป้องกนั 

(Coordination) ของ Over Current Relay ระหว่างสถานีไฟฟ้ามหาวทิยาลยัพะเยาและสถานีไฟฟ้าพะเยา 1 ฟีดเดอร ์5 

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค โดยปรบัตัง้ค่าการตัง้ค่าของ Over Current Relay สถานีไฟฟ้ามหาวทิยาลยัพะเยา ใหเ้หมาะสม

ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 2 ค่าการตัง้ค่าระหว่างสถานีไฟฟ้าพะเยา 1 ฟีดเดอร ์5 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และสถานีไฟฟ้ามหาวทิยาลยั

พะเยา Incoming 2, Outgoing 1,2 (เดมิ) 
 

 

ตารางท่ี 3 ค่าการตัง้ค่าระหว่างสถานีไฟฟ้าพะเยา 1 ฟีดเดอร ์5 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และสถานีไฟฟ้ามหาวทิยาลยั

พะเยา Incoming 2,  Outgoing 1,2  (แกไ้ขใหม่) 
 

 

  

ค่า 

Setting 

Phase Setting Ground Setting 

I> TMS curve I>> T>> Ie> TMS Curve Ie>> Te>> 

กฟภ.ฟีดเดอร5์ 420 A 0.7 EI 7.2 KA 0S 156 0.26 EI 7.2 KA 0S 

Incoming 2 400 A 0.18 VI 1.1 KA 0.1S 120 A 0.4 VI 1.1 KA 0.1S 

Outgoing 1,2 460 A 0.1 VI 3 KA 0.05S 110 A 0.1 VI 0.9 KA 0.05S 

ค่า 

Setting 

Phase Setting Ground Setting 

I> TMS curve I>> T>> Ie> TMS Curve Ie>> Te>> 

กฟภ.ฟีดเดอร5์ 420 A 0.7 EI 7.2 KA 0S 156 0.26 EI 7.2 KA 0S 

Incoming 2 400 A 0.15 VI 1.36 KA 0.1S 120 A 0.4 VI 1.1 KA 0.1S 

Outgoing 1,2 400 A 0.1 VI 1.36 KA 0.05S 110 A 0.1 VI 0.9 KA 0.05S 
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ภาพท่ี 7 กราฟแสดงค่าการตัง้ค่าของ Over Current Relay(50/51) ดา้น Phase ระหว่างการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคและ  

สถานีไฟฟ้ามหาวทิยาลยัพะเยา  (เดมิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 8 กราฟแสดงค่าการตัง้ค่าของ Over Current Relay(50/51) ดา้น Phase ระหว่างการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคและ  

สถานีไฟฟ้ามหาวทิยาลยัพะเยา  (แกไ้ขใหม่) 
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ผลการปรบัปรงุระบบโดยการประสานการทาํงานของอปุกรณ์ป้องกนั 

 หลงัจากทาํการปรบัปรุงระบบโดยการประสานการทาํงานของอุปกรณ์ป้องกนั ไดเ้ปรยีบเทยีบจํานวนครัง้ของ

สาเหตุทีท่าํใหเ้กดิกระแสไฟฟ้าดบัภายในมหาวทิยาลยัพะเยาทัง้หมดก่อนการดาํเนินการ คอื ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธถ์งึ

เดอืนสงิหาคม 2555 และหลงัการดาํเนินการ ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธถ์งึสงิหาคม 2556 โดยดําเนินการปรบัปรุงในวนัที ่

28-30 พฤศจกิายน 2555 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
  

ตารางท่ี 4  ขอ้มลูจาํนวนครัง้และเปอรเ์ซน็การเกดิกระแสไฟฟ้าดบั ก่อนและหลงัการปรบัปรุงระบบ 
 

  

 จากการปรบัปรุงระบบโดยการประสานการทาํงานของอุปกรณ์ป้องกนันัน้ จะเหน็ไดช้ดัเจนว่า อตัราไฟฟ้าดบั

จากแรงดนัไฟฟ้ากระพรบิหรอืมกีารทรปิรโีคลสจากการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค(ขอ้ 2 จากตารางที ่4) มคี่าลดลงมาก คอืจาก 

14 ครัง้เหลอืเพยีงแค่ 4 ครัง้ แสดงในภาพที ่9 จะเปรยีบเทยีบจาํนวนครัง้ทีไ่ฟฟ้าดบัก่อนและหลงัการปรบัปรุงระบบใน

แต่ละเดอืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 กราฟเปรยีบเทยีบจาํนวนครัง้ทีไ่ฟฟ้าดบัเมื่อแรงดนัไฟฟ้ากระพรบิก่อนและหลงัการปรบัปรุงระบบในแต่ละเดอืน 

 

 

 

 
สาเหตุทีไ่ฟฟ้าดบั 

ก่อนทาํ (ก.พ.-ส.ค.55) หลงัทาํ(ก.พ.-ส.ค.56) 

ครัง้ % ครัง้ % 

1 สายสง่จาก กฟภ.พะเยา ขาดก่อนถงึมหาวทิยาลยัพะเยา 1 4 0 0 

2 แรงดนัไฟจาก กฟภ.พะเยา กระพรบิ (Trip reclose) 14 59 4 22 

3 ปรบัปรุงสายสง่ภายในมหาวทิยาลยัพะเยา 7 29 3 17 

4 กฟภ.พะเยา ปรบัปรุงสายสง่ 1 4 2 11 

5 ฟิวสด์รอ็บเอาทส์ายสง่ภายในมหาวทิยาลยัพะเยาขาด 0 0 2 11 

6 ฟิวสด์รอ็บเอาทห์มอ้แปลงสง่ภายในมหาวทิยาลยัพะเยาขาด 0 0 1 6 

7 
เบรกเกอรส์ถานีไฟฟ้ามหาวทิยาลยัพะเยาพะเยา Trip ไม่ทราบ

สาเหตุ 
1 4 6 33 

รวม 24 100 18 100 
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 สว่นสาเหตุอื่นๆ ทีม่จีาํนวนไฟฟ้าดบัเพิม่มากขึน้ภายหลงัจากการปรบัปรุงระบบแลว้นัน้ ไม่ไดม้สีาเหตุมาจาก

แรงดนัไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคกระพรบิแต่เป็นสาเหตุจากจากอุบตัเิหตุจากทางมหาวทิยาลยัเองและการดบั

จากการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคเพื่อปรบัปรุงสายส่ง แสดงในภาพที ่10 และ 11 จะเหน็ว่าเปอรเ์ซน็จํานวนครัง้ทีไ่ฟฟ้าดบัมี

ทัง้เพิม่ขึน้และลดลง แต่กรณีทีไ่ดท้ําการปรบัปรุงตามบทความน้ี เปอรเ์ซน็จํานวนครัง้ในการเกดิไฟฟ้าดบั(สแีดง)มคี่า

ลดลงมากอย่างเหน็ไดช้ดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 10 แสดงเปอรเ์ซน็ของสาเหตุไฟดบัก่อนการปรบัปรุงระบบอุปกรณ์ป้องกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพท่ี 11 แสดงเปอรเ์ซน็ของสาเหตุไฟดบัหลงัการปรบัปรุงระบบอุปกรณ์ป้องกนั 

 

เน่ืองจากระบบไฟฟ้ากําลงัของมหาวทิยาลยัพะเยารบัไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคมสีายส่งทีม่รีะยะทาง

ยาวหลายสบิกโิลเมตร และมตีน้ไมต้ลอดแนวสายสง่ ซึง่เมื่อสว่นหน่ึงสว่นใดของระบบไม่ว่าจะอยู่ในส่วนของการไฟฟ้า

หรอืในสว่นของมหาวทิยาลยัเกดิความผดิพร่องขึน้หรอืมกีารใชก้ระแสโหลดมากๆ เช่น การเริม่ทาํงานของมอเตอรห์รอื

การเริม่ทาํงานของเครื่องทาํความเยน็ เครื่องปรบัอากาศขนาดใหญ่ กจ็ะส่งผลใหร้ะดบัแรงดนัไฟฟ้าของระบบกระพรบิ

ขึน้ ซึง่ผูใ้ชไ้ฟที่ต่อร่วมอยู่ในระบบเดยีวกนักจ็ะได้รบัผลกระทบเน่ืองจากแรงดนัไฟฟ้ากระพรบินัน้ด้วย ดงันัน้การลด

ผลกระทบที่เกดิขึน้จงึเป็นสิง่ที่หลายฝ่ายควรร่วมกนัดําเนินการแก้ไข โดยอาจนําวธิดีงัที่กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้นมา
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ประยุกตใ์ชร่้วมกนั ภายใตเ้งื่อนไขของการทาํงานทีส่อดคลอ้งกนัระหว่างสว่นต่างๆในระบบทัง้ในส่วนของมหาวทิยาลยั

และการไฟฟ้า 
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ชดุวดัความเป็นฉนวนไฟฟ้าในน ้ามนัหม้อแปลง  
Electrical Insulation Tester in Transformer Oil 
 

ธวชัชยั สอนสนาม1* และ ภาณุมาศ สารธมิา1 

Tawatchai Sonsanam1* and Panumas Santima1 

 

บทคดัย่อ 
บทความนี้ได้น าเสนอชุดวดัความเป็นฉนวนไฟฟ้าในน ้ามนัหม้อแปลงเพื่อหาแรงดนัเบรกดาวน์ในฉนวนเหลวตาม
มาตรฐาน IEC 60156 ซึ่งในการออกแบบสร้างชุดทดสอบนี้ไดน้ าวสัดุที่สามารถหาไดภ้ายในประเทศและมรีาคาที่
ประหยดั จากการออกแบบสรา้งเมื่อน ามาทดสอบหาค่าแรงดนัเบรกดาวน์ในฉนวนน ้ามนัหมอ้แปลงและเปรยีบเทยีบกบั
เครื่องมาตรฐานทีม่จี าหน่ายในเชงิพาณิชยจ์ากผลการทดสอบพบว่า ค่าทีไ่ดจ้ากชุดทดสอบที่สรา้งขึน้โดยใชอ้เิลก็โตรด
ทองเหลอืง แรงดนัเบรกดาวน์มคี่า 12.8 kV และจากเครื่องมาตรฐานมคี่า 13.4 kV จากนัน้เมื่อท าการเปรยีบเทยีบ
แรงดนัเบรกดาวน์จากชุดทดสอบและเปลีย่นชนิดอเิลก็โตรดเป็นทองแดงและสแตนเลส ค่าแรงดนัเบรกดาวน์มคี่า 10.7 
kV และ 14.7 kV ตามล าดบั ซึง่อเิลก็โตรดทองแดงจะมคี่าแรงดนัเบรกดาวน์ต ่ากว่าทองเหลอืงและสแตนเลสเพราะว่า
ทองแดงมค่ีาความต้านทานฟ้าต ่าที่สุด จากการสร้างชุดทดสอบวดัความคงทนต่อแรงดนัไฟฟ้าในฉนวนเหลวนี้จะ
สามารถน าไปใช้ในการวดัค่าแรงดนัเบรกดาวน์ของฉนวนเหลวได้แล้วยงัสามารถน าไปใชใ้นการสอนภาคปฏบิตัิเพื่อ
อธบิายการเกดิเบรกดาวน์และศกึษาสมบตัขิองฉนวนเหลวต่อไป 
 

ค าส าคญั: ชุดทดสอบน ้ามนั  น ้ามนัหมอ้แปลง  แรงดนัเบรกดาวน์ 
 

Abstract 
This paper presents the design and assembly of Electrical Insulation Tester in Transformer Oil to measure 
breakdown voltage in liquid insulation following IEC 60156 standard. All materials are sourced locally as they 
are cheaper than imported. After designed, constructed and tested, the breakdown voltage value compared 
to the commercial standard tester revealed that breakdown voltage value from a constructed tester with brass 
electrode shown 12.8 kV whereas the standard tester shown 13.4 kV. When the electrode has been changed 
to copper and stainless steel, the results shown 10.7 kV and 14.7 kV respectively. The copper electrode has 
less resistance than brass and stainless as its breakdown voltage shown least value among the others. From 
the results, the stainless steel electrode is most suitable as it has highest breakdown voltage value than the 
others. Not only breakdown voltage in liquid insulation measurement, but this study would be an example 
also for teaching and practice in the university later on. 
 

Key words: Oil Test Cell, Transformer Oil, Breakdown Voltage 
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บทน า 

ในปจัจุบนัความต้องการพลงังานไฟฟ้าเพิม่สงูขึน้ การผลติและส่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าถือว่ามสี าคญัอย่างยิง่ 
เน่ืองดว้ยการส่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าดว้ยแรงดนัสงูสามารถส่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าไดป้รมิาณมากและสญูเสยีต ่าจงึเป็นที่
นิยมอย่างกว้างขวาง โดยการส่งจ่ายพลงังานไฟฟ้ามอียู่ 2 รูปแบบคอื แรงดนัสงูกระแสสลบัและแรงดนัสูงกระแสตรง 
โดยทีป่ญัหาส าคญัในการใชแ้รงสงูคอื การฉนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสงูนัน้เอง [1] 

ระบบส่งไฟฟ้าก าลงัเป็นระบบที่ต้องการความปลอดภยัและความน่าเชื่อถือสูง และหม้อแปลงไฟฟ้าเป็น
สว่นประกอบส าคญัอย่างหน่ึงของระบบไฟฟ้าก าลงั และเป็นส่วนทีต่้องมกีารตรวจสอบคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ น ้ามนั
หมอ้แปลงเป็นสว่นหน่ึงของหมอ้แปลงไฟฟ้า โดยท าหน้าทีเ่ป็นฉนวนไฟฟ้าและระบายความรอ้นภายในหมอ้หมอ้แปลง 
และเพื่อรกัษาคุณภาพและความน่าเชื่อถอืของระบบสง่ไฟฟ้าก าลงั จงึจ าเป็นตอ้งมกีารวดัคุณภาพของน ้ามนัหมอ้แปลง 
ซึง่คุณภาพของน ้ามนัหมอ้แปลงมอีงคป์ระกอบดงันี้ ค่าความเป็นกรด ค่าแรงตงึผวิ ค่าความชืน้ ค่าความเป็นฉนวน 
และ ส ีเป็นตน้ [2] 

ดงันัน้บทความวจิยันี้ได้ท าการออกแบบและสร้างชุดทดสอบวดัความเป็นฉนวนทางไฟฟ้าของน ้ามนัหม้อ
แปลงในราคาทีป่ระหยดั เพื่อใชห้าค่าแรงดนัเบรกดาวน์และน าค่าทีว่ดัไดไ้ปเปรยีบเทยีบกบัเครื่องวดัมาตรฐานอนัจะท า
ให้ทราบถงึคุณภาพความคงทนต่อแรงดนัไฟฟ้าของน ้ามนัหมอ้แปลงนอกจากนัน้แลว้แล้วยงัสามารถน าไปใชใ้นการ
เรยีนการสอนภาคปฏบิตัแิละศกึษาสมบตัคิวามคงทนต่อแรงดนัไฟฟ้าของฉนวนเหลวชนิดอื่นอกีต่อไป 
  

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา [3] 
1. ชุดทดสอบแรงดนัเบรกดาวน์ในฉนวนเหลว 
2. ออสซลิโลสโคป 
3. หมอ้แปลงแรงดนัสงู 
4. โวลเตจดไิวเดอร ์
5. น ้ามนัหมอ้แปลง 
6. เครื่องทดสอบแรงดนัเบรกดาวน์มาตรฐาน 
 

- ท าการบรรจุน ้ามนัหมอ้แปลงลงในชุดทดสอบปรมิาตร 600 ml. โดยพยายามไมใ่หม้สีิง่เจอืปนและฟองอากาศ
เกดิขึน้ดว้ยการสงัเกตโดยการสอ่งผ่านแสง 

- ต่อวงจรของชุดทดสอบกบัชุดจ่ายไฟแรงดนัสงูกระแสสลบัพรอ้มชุดวดัแรงดนัสงู 
- ปรบัระยะแกปทดสอบทีร่ะยะ 2.5 mm. บนัทกึอุณหภูมขิองน ้ามนั, อุณหภูมหิอ้งและความชืน้สมัพทัธ ์
- จ่ายแรงดนัทดสอบในอตัราทีเ่พิม่ขึน้ของขนาดแรงดนัคงที ่2 kV/sec (โดยประมาณ) จนกระทัง้เกดิการเบรก

ดาวน์สงัเกตปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้และบนัทกึค่าแรงดนัเบรกดาวน์ลงในตารางบนัทกึผล 
- ท าการทดสอบซ ้าทัง้หมด 6 ครัง้ แลว้ค านวณหาค่าเฉลีย่ของขอ้มลู 
- เปลีย่นหวัอเิลค็โตรดทีจ่ะทดสอบ ไดแ้ก่ ทองแดงและสแตนเลส แลว้ท าการทดสอบซ ้าจ านวน 6 ครัง้ (ตามขอ้

ที1่-5) 
- วเิคราะหผ์ลและสรุปผลการทดสอบเปรยีบเทยีบกบัเครื่องมาตรฐาน 
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ภาพท่ี 1 ชุดทดสอบแรงดนัเบรกดาวน์ในน ้ามนัหมอ้แปลงทีไ่ดอ้อกแบบสรา้ง 
 

 
ภาพท่ี 2 วงจรสมมลูในการวดัคา่แรงดนัเบรกดาวน์ในน ้ามนัหมอ้แปลงจากชุดทดสอบ [4] 

 

 
 

ภาพท่ี 3 วงจรจรงิทีใ่ชใ้นการวดัค่าแรงดนัเบรกดาวน์ในน ้ามนัหมอ้แปลงจากชุดทดสอบ [5] 
 
 
 

ชดุทดสอบ(Test Cell) 
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ภาพท่ี 4 รปูคลื่นแรงดนักระแสสลบัขณะเกดิการเบรกดาวน์จากชุดทดสอบ 
 

ผลการศึกษา 
 จากการทดสอบหาค่าแรงดนัเบรกดาวน์สามารถแสดงผลไดด้งัตารางที ่1-4 

ตารางท่ี 1 ผลแรงดนัเบรกดาวน์จากชุดทดสอบกรณีอเิลก็โตรดทองเหลอืง 

ครัง้ท่ีทดสอบ ค่าแรงดนัเบรกดาวน์ (kVrms) 

1 8.6 
2 9.4 
3 8.3 
4 9.3 
5 20.8 
6 20.6 

เฉลีย่(mean) 12.8 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน(SD) 5.57 

 

ตารางท่ี 2 ผลแรงดนัเบรกดาวน์จากชุดทดสอบกรณีอเิลก็โตรดทองแดง 

ครัง้ท่ีทดสอบ ค่าแรงดนัเบรกดาวน์ (kVrms) 

1 9.8 
2 9.6 
3 10.7 
4 10.7 
5 13.0 
6 10.7 

เฉลีย่(mean) 10.7 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน(SD) 1.10 
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ตารางท่ี 3 ผลแรงดนัเบรกดาวน์จากชุดทดสอบกรณีอเิลก็โตรดสแตนเลส 
ครัง้ท่ีทดสอบ ค่าแรงดนัเบรกดาวน์ (kVrms) 

1 13.0 
2 12.1 
3 18.1 
4 15.8 
5 14.7 
6 14.7 

เฉลีย่(mean) 14.7 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน(SD) 1.93 

 

ตารางท่ี 4 ผลแรงดนัเบรกดาวน์กรณีจากเครื่องมาตรฐาน 
ครัง้ท่ีทดสอบ เครือ่งมาตรฐาน (ยีห้อ MEGGER) 

ค่าแรงดนัเบรกดาวน์ (kVrms) 

1 9.4 
2 12.4 
3 13.9 
4 13.5 
5 16.3 
6 15.2 

เฉลีย่(mean) 13.4 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน(SD) 2.22 

 

จากตารางที ่1-4 สามารถเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่แรงดนัเบรกดาวน์จากชุดทดสอบและจากเครื่องวดัมาตรฐานไดด้งัภาพที ่4 
 

 
ภาพท่ี 5 เปรยีบเทยีบแรงดนัเบรกดาวน์ระหว่างชุดทดสอบทีอ่เิลก็โตรดแบบต่างๆกบัเครื่องมาตรฐาน 
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วิจารณ์และสรปุผล 
- จากผลการทดสอบแรงดนัเบรกดาวน์จากชุดทดสอบทีส่ร้างขึน้โดยใชอ้เิลก็โตรดทองเหลอืงเปรยีบเทยีบ

กบัเครื่องมาตรฐานพบว่าแรงดนัเบรกดาวน์ทีไ่ดม้คี่าต่างกนัเพยีง 0.6 kV 
- ในการทดสอบค่าทีไ่ดอ้าจมคีวามผดิพลาดเนื่องจากขดีจ ากดัในการจ่ายแรงดนัใหไ้ดอ้ตัราส่วน 2 kV ต่อ 

วนิาท ี
 ค่าแรงดนัเบรกดาวน์จากชุดทดสอบที่สรา้งขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเครื่องมาตรฐาน พบว่ามคี่า ต่างกนัเพยีง 
4.68 % ซึง่ในทางปฏบิตัิสามารถยอมรบัได ้เมื่อเปรยีบเทยีบค่าแรงดนัเบรกดาวน์จากชุดทดสอบจ านวนอเิลก็โตรด 3 
ชนิดคือ ทองเหลอืง ทองแดงและสเตนเลส พบว่า ทองแดงมค่ีาความต้านทานไฟฟ้าต ่าที่สุดจึงท าให้ทองแดงมีค่า
แรงดนัเบรกดาวน์ต ่าทีส่ดุรองลงมาคอืทองเหลอืงและ สแตนเลส ตามล าดบั [6, 7] 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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การพฒันากระบวนการขึน้รปูส่วนเว้าครกหินแกรนิต 
The Development of Forming Process for Granite Mortar 
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บทคดัย่อ 
การพฒันากระบวนการขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิแกรนิตนี้ เพื่อสนบัสนุนและยกระดบักระบวนการผลติใหก้บักลุ่ม

แปรรูปครกหนิแกรนิต อ.บา้นตาก จ.ตาก โดยการน าหลกัการทางวศิวกรรมไปประยุกต์ใชป้ระกอบกบัองคค์วามรูใ้น
ชุมชน โดยไดอ้อกแบบและสรา้งเครื่องขึน้รูปส่วนเวา้ครกหนิแกรนิตขึน้มาเป็นเครื่องมอืในการช่วยลดเวลาในการผลติ
ครกหนิ ซึง่เครื่องขึน้รูปส่วนเวา้ครกหนิแกรนิตสามารถขึน้รูปครกหนิแกรนิตได้ 3 ขนาด คอื ครกหนิแกรนิตขนาด 3 
นิ้ว ครกหินแกรนิตขนาด 4 นิ้ว และครกหินแกรนิตขนาด 5 นิ้ว และใช้เครื่องมือตัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 58 
มลิลเิมตร 75 มลิลเิมตร และ 95 มลิลเิมตร 

ผลจากการทดลองครกหนิแกรนิตขนาด  3  นิ้ว  ใชเ้วลาเฉลีย่ในการขึน้รปูสว่นเวา้ 6.31 นาท ีครกหนิแกรนิต
ขนาด 4 นิ้ว ใชเ้วลาเฉลีย่ในการขึน้รูปส่วนเวา้ 7.05 นาท ีและครกหนิแกรนิตขนาด 5 นิ้ว ใชเ้วลาเฉลีย่ในการขึน้รูป
สว่นเวา้ 8.07 นาท ีจากเวลาเฉลีย่ในการขึน้รูปส่วนเวา้ของครกหนิแกรนิตทัง้ 3 ขนาด สามารถลดเวลาจากวธิกีารขึน้
รปูแบบใชม้อืไดถ้งึ 82 - 94 เปอรเ์ซน็ต ์ 
ค าส าคญั: กระบวนการขึน้รปูเอวครกหนิแกรนิต  ครกหนิแกรนิต  เครื่องขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิแกรนิต 
 

Abstract  
The development of forming process for granite mortar was supported to Bantak community granite 

group. This study was integrations by engineering principle and knowledge of Bantak community granite 
group. The granite mortar forming machine was equipment for this developing and reducing time for forming 
mortar. The granite mortar forming machine can made 3 size of mortar (3 inch, 4 inch and 5 inch). The 
cutting tool was diameter of 58, 75 and 95 millimeter.     
 The average time for forming the 3, 4 and 5 inch mortar was 6.31, 7.05 and 8.07 minus. The 
development of forming process for granite mortar can reduce forming process time to 82% – 94% of forming 
granite mortar. 
 

Key words: Forming process for granite mortar, Granite mortar, The granite mortar forming machine
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บทน า 

จงัหวดัตากเป็นจงัหวดัหนึ่งทีไ่ดจ้ดัท าโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑเ์พราะไดร้บัผลตอบรบัเป็นทีน่่าพอใจ
จากกลุ่มผูผ้ลติและกลุ่มผูซ้ือ้สนิคา้  พรอ้มกนัน้ียงัสามารถผลติสนิคา้  หนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑอ์อกมาแทบทุกหมู่บา้น  
โดยผลติภณัฑเ์ด่นของจงัหวดัตากมจี านวนทัง้สิ้น 110 ผลติภณัฑ ์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มสนิคา้มผีลติภณัฑจ์ านวน 87 
ผลิตภณัฑ์ กลุ่มศิลปวฒันธรรม สถานที่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ มีจ านวน 23 ผลติภัณฑ์ และจงัหวดัตากยงัได้
ก าหนดวสิยัทศัน์ไวค้อื “ผลติภณัฑ์มคีุณภาพไดม้าตรฐานเป็นเอกลกัษณ์ ไม่ซ ้าแบบกนั และสามารถจ าหน่ายได้ตาม
ความต้องการของตลาด  ประชาชนมรีายได้เพิม่ขึน้ท าให้ชุมชนเขม้แขง็อย่างยัง่ยนื ” ในการส่งเสรมิผลติภณัฑ์ตาม
โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะให้เกิดความยัง่ยืน และสามารถแข่งขนักบัตลาดภายนอกได้ จ าเป็นต้องมี
วตัถุดบิเป็นของตนเองในทอ้งถิน่  คุณภาพของสนิคา้ดี  มรีาคาทีเ่หมาะสมซึง่ครกหนิแกรนิตจดัเป็นผลติภณัฑห์นึ่งใน
โครงการ หนึ่งต าบลหนึ่งผลติภัณฑ์(OTOP) ของจงัหวดัตาก และจงัหวดัตากนับว่ามีแหล่งหินแกรนิตที่ดีที่สุดของ
ประเทศซึง่มเีหมอืงทีไ่ดอ้อกใบอนุญาตสมัปทาน เป็นจ านวนไม่ต ่ากว่า  50   เหมอืง โดยเศษหนิแกรนิตทีเ่หลอืจากการ
แปรรปูจากแผ่นแกรนิตแลว้ ชาวบา้นไดน้ ามาท าเป็นครกหนิแกรนิตเพราะเป็นทีต่้องการของตลาด จนกระทัง่ชาวบา้น
ได้รวมตวัจดัตัง้กลุ่มอาชพีท าครกหนิเพื่อจ าหน่ายในพื้นที่ด้วยการแกะลายจากรูปแบบครกหินดัง้เดิมตามแบบภูมิ
ปญัญาไทย และสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มผูผ้ลติไดป้ระมาณ  40,000 บาทต่อเดอืน  
 

 
 

ภาพท่ี 1 ผลติภณัฑค์รกหนิแกรนิตของกลุ่มแปรรปูครกหนิแกรนิต อ.บา้นตาก จ.ตาก 
 

ในปจัจุบนักลุ่มผู้ผลติครกหนิแกรนิตยงัท าการขึน้รูปส่วนเวา้ของครกหนิแกรนิตแบบดัง้เดมิคอืการตอกสกดั
ขึน้รปูโดยใชแ้รงงานงานคนในการสกดัหนิแกรนิตหรอืใชเ้ครื่องกลงึในการขึน้รปูสว่นเวา้ของครกหนิแกรนิต จากนัน้ท า
ให้ครกหนิแกรนิตเรยีบเนียนและสวยงามด้วยการใช้เจยีระไนมอื ท าใหข้นาดของส่วนเว้าครกหนิแกรนิตแต่ละตวัไม่
เท่ากนั และยงัใชเ้วลานานในการขึน้รูปส่วนเวา้ของครกหนิแกรนิตแต่ละตวั และในการขึน้รูปส่วนเว้าของครกหนิยงั
ก่อให้เกดิปญัหาด้านสภาพแวดล้อม เช่นมลพษิทางอากาศ  มลพษิทางเสยีง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ผลิต
โดยตรง 
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ภาพท่ี 2 การขึน้รปูครกหนิแกรนิตแบบดัง้เดมิ และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการขึน้รปู 
 

ผู้ด าเนินงานได้เลง็เหน็ปญัหาดงักล่าวขา้งต้นที่เกดิขึน้จากกระบวนการผลติครกหนิแกรนิต เนื่องจากขาด
กระบวนการทีเ่หมาสมและเครื่องมอื อุปกรณ์ ดงันัน้ผูด้ าเนินงานจงึไดอ้อกแบบเครื่องมอื และกระบวนการในการการ
พฒันากระบวนการขึน้รปูเอวครกหนิแกรนิตทีเ่หมาะสม เพื่อยกระดบัมาตรฐานของครกหนิแกรนิตของกลุ่มแปรรูปครก
หนิแกรนิต อ.บา้นตาก จ.ตาก ให้มศีกัยภาพในการแข่งขนัในท้องตลาด รวมทัง้ลดปญัหาด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างานอกีดว้ย 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
วสัด ุเครื่องมอื และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการด าเนินงานโครงการ 
1. วสัดุทีใ่ชใ้นการทดลองในการด าเนินงาน จะใชห้นิแกรนิตทีผ่่านกระบวนการเจาะหลุมครกมาก่อนเตรยีมไว้

ทัง้สามขนาด ดงันี้ ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 3 นิ้ว ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 4 นิ้ว และขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 5 (ดงั
ภาพที ่3) 

 

   
 

ภาพท่ี 3 หนิแกรนติทีผ่่านกระบวนการเจาะหลมุมาก่อน 
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2. เครื่องขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิแกรนิต (ดงัภาพที ่4) 
 

 
 

ภาพท่ี 4 เครื่องขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิแกรนิต 
 

3. เครื่องมือตัดที่ใช้ในการขึน้รูปส่วนเว้าครกหนิแกรนิต  จะใช้วสัดุเหลก็กล้าคาร์บอนต ่า มีรูปร่างเป็น
ทรงกระบอก และมีขนาดที่แตกต่างกนัไปโดยขึ้นอยู่กบัขนาดของครกหนิแกรนิต ดงันี้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 58 
มลิลเิมตร 75 มลิลเิมตร และ 95 มลิลเิมตร โดยใช ้ไดมอนเซก็เมนต์เป็นเครื่องมอืในการตดัหนิ ยดึประสานดว้ยการ
เชื่อมทองเหลอืงตดิกบัเหลก็กลา้คารบ์อนต ่า (ดงัภาพที ่5) 

 

 
 

ภาพท่ี 5 เครื่องมอืตดัส าหรบัขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิแกรนติ 
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เมื่อไดอ้อกแบบ และสรา้งเครื่องขึน้รปูส่วนเวา้ครกหนิแกรนิตแลว้ ท าการทดลอง จดัเกบ็ขอ้มูลและบนัทกึผล
การทดลอง ซึง่มขี ัน้ตอนในการปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
 1. เตรยีมหุ่นหนิแกรนิตทีใ่ชใ้นการทดลองทัง้สามขนาดคอืเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 3 นิ้ว 4 นิ้ว และ 5 นิ้ว ทีผ่่าน
การเจาะหลุมครกหนิแกรนิตมาแลว้ เขา้เครื่องขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิแกรนิต 
 2. จบัยดึหนิแกรนิตทีจ่ะท าการขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิแกรนิตกบัแท่นยดึหนิ 
 

 
 

ภาพท่ี 6 การจบัยดึหนิแกรนติทีก่บัแท่นยดึหนิ 
 

 3. เริม่ท าการขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิแกรนิตดว้ยเครื่องขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิแกรนิต ทัง้ 3 ขนาด 
 

 
 

ภาพท่ี 7 การขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิแกรนิตดว้ยเครื่องขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิแกรนติ 
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ตารางท่ี 1 ความเรว็รอบทีใ่ชท้ าการขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิแกรนิต 

ล าดบั 
ขนาดเส้นผา่น
ศนูยก์ลางครก
หินแกรนิต 

เครือ่งมือขึน้รปูส่วน
เว้า 

ครกหินแกรนิต 

ความเรว็รอบของ
เครือ่งมือตดั 

1 3 นิ้ว 58 มลิลเิมตร 3,586     รอบ/นาท ี

2 4 นิ้ว 75 มลิลเิมตร 2,440     รอบ/นาท ี

3 5 นิ้ว 95 มลิลเิมตร 1,718     รอบ/นาท ี

 

 4. เกบ็ขอ้มลูทีท่ าการทดลอง 
ตารางท่ี 2 เวลาทีใ่ชใ้นการขึน้รปูครกหนิแกรนิตโดยการสกดัดว้ยมอื 

ล าดบั 
ขนาดเส้นผา่นศนูยก์ลางครก

หินแกรนิต 
เวลาท่ีใช้ในการขึน้รปูครกหินแกรนติด้วยการสกดัด้วยมือ 

(นาที) 
1 3 นิ้ว 60 

2 4 นิ้ว 90 

3 5 นิ้ว 150 

 

 5. น าค่าทีไ่ดบ้นัทกึลงในตารางทัง้หมดแลว้น าไปประเมนิผล 
 

ผลการศึกษา 
ตารางท่ี 3 ผลการทดลองการขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 3 นิ้ว 

ล าดบัท่ี 
เวลาการขึน้รปูส่วนเวา้ครกหินแกรนิตด้วย
เครือ่งขึน้รปูส่วนเว้าครกหินแกรนิต (นาที) 

ล าดบัท่ี 
เวลาการขึน้รปูส่วนเวา้ครกหินแกรนิตด้วย
เครือ่งขึน้รปูส่วนเว้าครกหินแกรนิต (นาที) 

1 5.37 16 6.22 
2 5.14 17 7.00 
3 7.23 18 6.26 
4 5.35 19 5.51 
5 6.46 20 5.07 
6 6.37 21 6.11 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดลองการขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 3 นิ้ว (ต่อ) 

ล าดบัท่ี 
เวลาการขึน้รปูส่วนเวา้ครกหินแกรนิตด้วย
เครือ่งขึน้รปูส่วนเว้าครกหินแกรนิต (นาที) 

ล าดบัท่ี 
เวลาการขึน้รปูส่วนเวา้ครกหินแกรนิตด้วย
เครือ่งขึน้รปูส่วนเว้าครกหินแกรนิต (นาที) 

7 6.53 22 7.32 
8 6.59 23 7.13 
9 6.00 24 5.31 
10 6.29 25 6.30 
11 7.59 26 6.10 
12 5.35 27 6.58 
13 7.10 28 6.51 
14 7.20 29 6.34 
15 7.10 30 6.00 

 

ตารางท่ี 4 ผลการทดลองการขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 4 นิ้ว 

ล าดบัท่ี 
เวลาการขึน้รปูส่วนเวา้ครกหินแกรนิตด้วย
เครือ่งขึน้รปูส่วนเว้าครกหินแกรนิต (นาที) 

ล าดบัท่ี 
เวลาการขึน้รปูส่วนเวา้ครกหินแกรนิตด้วย
เครือ่งขึน้รปูส่วนเว้าครกหินแกรนิต (นาที) 

1 6.18 16 7.33 
2 7.32 17 6.49 
3 7.45 18 7.20 
4 7.34 19 6.34 
5 7.07 20 7.44 
6 8.34 21 6.43 
7 6.28 22 8.08 
8 6.50 23 6.30 
9 7.59 24 6.36 
10 6.49 25 6.53 
11 7.12 26 6.59 
12 8.10 27 6.27 
13 8.09 28 7.09 
14 8.17 29 6.29 
15 7.52 30 7.26 
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ตารางท่ี 5 ผลการทดลองการขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 5 นิ้ว 

ล าดบัท่ี 
เวลาการขึน้รปูส่วนเวา้ครกหินแกรนิตด้วย
เครือ่งขึน้รปูส่วนเว้าครกหินแกรนิต (นาที) 

ล าดบัท่ี 
เวลาการขึน้รปูส่วนเวา้ครกหินแกรนิตด้วย
เครือ่งขึน้รปูส่วนเว้าครกหินแกรนิต (นาที) 

1 7.27 16 8.31 
2 8.58 17 8.56 
3 7.59 18 8.23 
4 8.11 19 7.54 
5 8.55 20 8.19 
6 8.50 21 7.47 
7 8.39 22 8.59 
8 8.49 23 7.57 
9 7.45 24 7.49 
10 7.47 25 8.20 
11 8.56 26 8.10 
12 8.16 27 8.15 
13 8.59 28 7.56 
14 8.10 29 8.01 
15 8.33 30 8.08 

  

จากตารางที ่3 ผลการทดลองการขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 3 นิ้ว ใชเ้วลาเฉลีย่ในการขึน้
รปูสว่นเวา้ 6.31 นาท ีตารางที ่4 ผลการทดลองการขึน้รปูส่วนเวา้ครกหนิขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 4 นิ้ว ใชเ้วลาเฉลีย่
ในการขึน้รปูสว่นเวา้ 7.05 นาท ีและตารางที ่5 ผลการทดลองการขึน้รูปส่วนเวา้ครกหนิขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 5 นิ้ว 
ใชเ้วลาเฉลีย่ในการขึน้รปูสว่นเวา้ 8.07 นาท ี

 

วิจารณ์และสรปุผล 
เปรยีบเทยีบเวลาที่ใช้ในการขึน้รูปส่วนเว้าครกหนิแกรนิตขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว จากการพฒันา

กระบวนการขึน้รปูสว่นเวา้หนิแกรนิต ดว้ยเครื่องขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิแกรนิต ไดเ้วลาเฉลีย่ 6.31 นาท ีและการสกดัขึน้
รปูสว่นเวา้ครกหนิแกรนิตดว้ยมอื (วธิแีบบเก่า) ไดเ้วลาเฉลีย่ 60 นาท ีจะเหน็ไดว้่าเครื่องขึน้รูปส่วนเวา้ครกหนิแกรนิต 
สามารถลดเวลาลงจากการสกดัขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิแกรนิตได ้53.29 นาท ีสามารถแสดงเป็นแผนภูมไิด ้ดงัภาพที ่8 
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ภาพท่ี 8 เปรยีบเทยีบเวลาทีใ่ชใ้นแต่ละกระบวนการในการขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิแกรนติ ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 3 นิ้ว 
 

เปรยีบเทยีบเวลาที่ใช้ในการขึน้รูปส่วนเว้าครกหนิแกรนิตขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จากการพฒันา
กระบวนการขึน้รปูสว่นเวา้หนิแกรนิต ดว้ยเครื่องขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิแกรนิต ไดเ้วลาเฉลีย่ 7.05 นาท ีและการสกดัขึน้
รปูสว่นเวา้ครกหนิแกรนิตดว้ยมอื (วธิแีบบเก่า) ไดเ้วลาเฉลีย่ 90 นาท ีจะเหน็ไดว้่าเครื่องขึน้รูปส่วนเวา้ครกหนิแกรนิต 
สามารถลดเวลาลงจากการสกดัขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิแกรนิตได ้82.55 นาท ีสามารถแสดงเป็นแผนภูมไิด ้ดงัภาพที ่9 

 
ภาพท่ี 9 เปรยีบเทยีบเวลาทีใ่ชใ้นแต่ละกระบวนการในการขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิแกรนติ ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 4 นิ้ว 
 

เปรยีบเทยีบเวลาที่ใช้ในการขึน้รูปส่วนเว้าครกหนิแกรนิตขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว จากการพฒันา
กระบวนการขึน้รปูสว่นเวา้หนิแกรนิต ดว้ยเครื่องขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิแกรนิต ไดเ้วลาเฉลีย่ 8.07 นาท ีและการสกดัขึน้
รปูสว่นเวา้ครกหนิแกรนิตดว้ยมอื (วธิแีบบเก่า) ไดเ้วลาเฉลีย่ 150 นาท ีจะเหน็ไดว้่าเครื่องขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิแกรนิต 
สามารถลดเวลาลงจากการสกดัขึน้รูปส่วนเวา้ครกหนิแกรนิตได ้141.53 นาท ีสามารถแสดงเป็นแผนภูมไิด้ ดงัภาพที ่
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ภาพท่ี 10 เปรยีบเทยีบเวลาทีใ่ชใ้นแต่ละกระบวนการในการขึน้รปูสว่นเวา้ครกหนิแกรนติ ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 5 

นิ้ว 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การพฒันากระบวนการขึน้รูปส่วนเวา้ครกหนิแกรนิต ไดร้บัสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจาก มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก และกลุ่มแปรรปูครกหนิแกรนิต อ.บา้นตาก จ.ตาก รวมทัง้ไดร้บัความร่วมมอืและองค์
ความรูใ้นเรื่องครกหนิ จาก คุณประสทิธิ ์ นิลบุร ีรองประธานกลุ่มแปรรปูครกหนิแกรนิต อ.บา้นตาก จ.ตาก และสมาชกิ
กลุ่มแปรรูปครกหนิแกรนิต รวมถงึนายฉัตรชยั  ธศิาเวช  นายธรีะพงษ์ พระสุนิน  และนายนพพร เนื่องนุ่ม ที่ไดร้่วม
สนบัสนุน และช่วยด าเนินงานวจิยัในครัง้นี้ 
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การพฒันาและทดสอบเครื่องอบแห้งเมลด็มะคาเดเมียแบบถงัหมนุ 
Development and Testing of Macadamia Rotary Dryer 
 

ประพฒัน์ ทองจนัทร์1* สนอง อมฤกษ์1 และ วบิลูย ์ช่างเรอื2 
Prapat Thongjun1*, Sanong Amroek1 and Viboon Changrue2 
 

บทคดัย่อ 
 การศกึษาวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและทดสอบเครื่องอบเมลด็มะคาเดเมยีแบบหมนุภายใตเ้งื่อนไขใหใ้ช้
เวลาสัน้ลงและมชี่องว่างระหว่างเนื้อในกบักะลาให้เหมาะกบัการน าไปกะเทาะ ท าการสรา้งเครื่องต้นแบบถงัหมุนรูป
แปดเหลีย่มปรมิาตร 0.6 ลกูบาศกเ์มตร มอเตอรแ์บบมชีุดทดรอบในตวัควบคุมความเรว็ได ้ขนาด 90 วตัต ์แหล่งความ
ร้อนเป็นอนิฟราเรดความเรว็ลมพาความร้อน 0.5 เมตรต่อวินาท ีความเรว็รอบถังหมุน 1.5 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 
3 ระดบั 50 ถงึ 55 และ 60 องศาเซลเซยีส การทดสอบ ใช้เมลด็มะคาเดเมยีคละขนาด ครัง้ละ 100 กโิลกรมั ผลการ
ทดสอบพบว่า ช่วงอุณหภูมทิีเ่หมาะสม คอื 50 ถงึ 55 องศาเซลเซยีส เพราะสเีน้ือในเมลด็ยงัคงขาวนวล เครื่องอบแบบ
หมุนสามารถอบเมลด็มะคาเดเมยีจากความชืน้เฉลีย่ 25%wb ใหเ้หลอืความชืน้หลงัอบเฉลีย่ 4%wb ใชเ้วลา 16 ชัว่โมง 
เน้ือในเมลด็คลอนแยกจากกะลาเฉลีย่ 53 เปอรเ์ซน็ต์ 
 

ค าส าคญั: เมลด็มะคาเดเมยี  เครื่องอบแบบถงัหมุน  เมลด็คลอน  
 

Abstract 
 The aims of this study were to develop and test a macadamia rotary dryer with the conditions of 
short drying time and providing suitable space between kernel and shell for the shelling process. The 
prototype machine was built the main components of 0.6 m3 octagonal cylindrical drum, adjustable speed 
motor with the power of 90 Watts and infrared heat source. The machine operated with the conditions of 0.5 
m/s air velocity and 1.5 rpm drum speed. The testing was performed with the 3 temperature levels of 50, 55 
and 60°C. The 100 kilograms was used for each treatment. The results revealed that the suitable 
temperature was between 50-55°C because the kernel color was not changed. The moisture was reduced 
from 25% (w.b.) to 4% (w.b.) in 16 hours. This developed machine provided 53% of seed which obtained the 
suitable space between kernel and shell. 
Key words: Macadamia nut, rotary dryer, space between kernel and shell 
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บทน า 
 มะคาเดเมยี(macadamia) เป็นไมย้นืต้นประเภทไม่ผลดัใบ(evergreen tree) คน้พบครัง้แรกโดย Friedrich 
Wilhelm Ludwig Leichhardt ชาวเยอรมนั ใน พ.ศ. 2386 ทีป่ระเทศออสเตรเลยี ใน พ.ศ. 2400 น ามาทดลองปลูกและ
จดทะเบยีนเป็นพชืสกุลใหม่ว่า Macadamia เพื่อเป็นเกยีรตแิก่ผูท้ีเ่ขาใหค้วามเคารพอย่างมาก คอื นายจอหน์ แมคา
แดม(John Macadam) ชาวองักฤษเชื้อสายสกอ็ต อาจารย์สอนวิชาเคมีที่สกอ็ตช์คอลเลจ(Scotch College) 
มหาวทิยาลยัเมลเบริน์ รฐัวกิตอเรยี ประเทศออสเตรเลยี การเรยีกชื่อนัน้ พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จกัรพนัธ ์เพญ็
ศริ ิทรงเสนอแนะใหเ้ขยีนว่า “มะคาเดเมีย” แบบไทย เพราะคนไทยมกัเรยีกชื่อผลไมน้ าหน้าดว้ยค าว่า “มะ” เช่น 
มะม่วง มะพร้าว มะก่อ มะ... นอกจากนี้บุคคลที่ท างานเกี่ยวกบัพืชชนิดนี้กใ็ห้การยอมรบั และมกัเรียกกนัสัน้ๆ ว่า   
“ต้นมะคา” หรอื “ลูกมะคา” การอ่านออกเสยีงภาษาองักฤษทีถู่กต้องจะต้องใชว้่า “แมคาเดเมีย” แต่เพื่อใหคุ้น้กบั
คนไทย จงึควรใชค้ าว่า “มะคาเดเมีย” [1] 

แหล่งปลกูมะคาเดเมยีทีเ่ป็นอุตสาหกรรมใหญ่ทีส่ดุคอืประเทศออสเตรเลยีและรฐัฮาวาย ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
รองลงมาไดแ้ก่ประเทศ เคนยา อาฟรกิาใต้ มาลาว ีกวัเตมาลา คอสตารกิา บราซลิ และซมิบบัเว ตามล าดบั  ผลผลติ
เมลด็ทัง้กะลา(nut in shell) ของออสเตรเลยีประมาณ 40,000 ตนั ในปี พ.ศ. 2548 ผลผลติของทัง้โลกประมาณ 59,000 
- 64,000 ตนั ในปี พ.ศ. 2543 แต่กย็งัไม่เพยีงพอต่อความต้องการ โดยความต้องการของผู้บรโิภคจะมมีากขึน้ถึง
ประมาณ 71,200 ตนั  ส าหรบัในประเทศไทยมพีื้นที่เพาะปลูกประมาณ 15,000-20,000 ไร่ ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ 
เชยีงรายและเลย โดยมกีารขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูปีละ 1,500-2,000 ไร่ นับว่าเป็นพชืทีม่อีนาคตทางเศรษฐกจิซึง่มรีาคา
สงู อายุการใหผ้ลผลตินานกว่า 50 ปี [2] มะคาเดเมยีเมื่อแก่จะร่วงลงพืน้ เกษตรกรตอ้งเกบ็มากะเทาะเปลอืกเขยีวออก
(dehusking) ภายใน 24 ชัว่โมง มะคาเดเมยีทีก่ะเทาะเปลอืกเขยีวออกแลว้จะมคีวามชืน้ประมาณ 20 – 25 เปอรเ์ซน็ต์
(มาตรฐานเปียก) เมื่ออบแหง้เมลด็ใหม้คีวามชืน้อยู่ระหว่าง 3-5 เปอรเ์ซน็ต(์มาตรฐานเปียก) จะท าใหเ้นื้อในหดตวัหลุด
จากกะลาสว่นหนึ่ง แต่ยงัมเีมลด็ที่ตดิกบัผนังของกะลา ซึง่ต้องท าใหเ้นื้อในหลุดจากกะลาโดยการกระแทกถุงเมลด็กบั
พืน้แขง็ เพื่อใหเ้กดิการคลอนแลว้จงึท าการกะเทาะกะลา [3] ลกัษณะจ าเพาะของกะลามะคาเดเมยีทีม่คีวามแขง็มาก
เป็นพเิศษ โดยมคี่าเฉลีย่ของ Young’s Modulus ของกะลาประมาณ 5.2 Mpa ค่า tensile strength ของกะลา 57 Mpa 
และค่า Poisson’s ratio ประมาณ 0.3 ซึง่เทยีบเท่ากบัความแขง็ของ Ceramic หรอืแกว้ [4] ผลมะคาเดเมยีใชป้ระโยชน์
ไดทุ้กสว่น เน้ือในเมลด็มะคาเดเมยีมปีระโยชน์และคุณค่าทางอาหารหลายอย่าง เนื้อในเมลด็มะคาเดเมยีประกอบด้วย
น ้ามนัซึง่เป็นไขมนัไม่อิม่ตวัเฉลีย่ 76 % และไม่มโีคเรสเตอรอล ช่วยลดอตัราการเป็นโรคหวัใจ นอกจากนี้มะคาเดเมยี
ยงัอุดมไปด้วยโปรตนี คารโ์บไฮเดรต แคลเซยีม โพแทสเซยีม ซึง่เป็นสารอาหารทีม่คีุณประโยชน์ต่อร่างกาย ในกลุ่ม
ของถัว่เปลอืกแขง็ชนิดต่างๆ มะคาเดเมยีนบัว่ามสีารตา้นอนุมลูอสิระมาก รองจากบราซลินทั ซึง่เป็นสารทีช่่วยลดอตัรา
ความเสยีหายอนัเนื่องจากปฏกิริยิา อ๊อกซเิดชัน่ของเซลล ์ทีเ่ป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเรง็ ส่วนของกะลามะคาเดเมยีมี
การน าไปใชเ้ป็นองคป์ระกอบในอุตสาหกรรมพลาสตกิ และส่วนเปลอืกนอกเหมาะอย่างยิง่ทีจ่ะน าไปผสมดนิทีใ่ชป้ลูก
พชื [5]  

รศ.ดร. จติต์ลดัดา ศกัดาภพิาณิชย ์นักวจิยัจากมหาวทิยาลยัมหดิล และทมีงานไดค้ดิคน้ถ่านเพื่อสุขภาพจาก
แมคคาเดเมยีซึง่มกีรรมวธิกีารผลติทีแ่ตกต่างจากการผลติถ่านทัว่ไป โดยเริม่เผาเปลอืกแมคคาเดเมยีทีอุ่ณหภูมติ ่านาน 
4 ชัว่โมง และค่อยๆ เพิม่ความรอ้นขึน้จนถงึ 1,000 องศาเซลเซยีส นาน 1 วนั ดว้ยกรรมวธินีี้ท าใหข้จดัความชืน้และ
สารอนิทรยีต่์างๆ ออกไดห้มดจงึคงเหลอืไวแ้ต่ธาตุคารบ์อนและแร่ธาตุเท่านัน้ ถ่านมะคาเดเมยีทีไ่ดจ้ากการเผาดว้ย
กรรมวธินีี้จะให้ประโยชน์หลายอย่าง ซึง่นอกจากการดูดกลิน่อบัชืน้และสารพษิต่างๆ แล้ว ยงัสามารถใชท้ าน ้าแร่
ส าหรบัดื่มไดด้ว้ย เพราะประกอบไปด้วยแร่ธาตุเหมอืนน ้าแร่ธรรมชาติ อกีทัง้ถ่านชนิดนี้สามารถสรา้งประจุลบและ
ปล่อยรงัสอีนิฟราเรดยาวช่วยป้องกนัคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าจากทวี ีคอมพวิเตอร ์และไมโครเวฟ นอกจากน้ีรงัสอีนิฟราเรด
ยาวทีค่่อยๆ แผ่ออกมา เมื่อน ามาวางใกลต้วัจะกระตุน้การท างานของระบบหมุนเวยีนโลหติท าใหร้่างกายอบอุ่น ระบบ
ไหลเวยีนโลหติดขีึน้ นอนหลบัง่าย ปจัจุบนัมผีลติภณัฑจ์ากถ่านมะคาเดเมยีทีท่างทมีวจิยัไดจ้ดัจ าหน่าย เช่น ผา้คลุม
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ไหล่ ผลติจากผ้าไหมและเสน้ใยถ่านมะคาเดเมยี สนับขอ้เทา้เพื่อสุขภาพ สบู่เหลว เป็นต้น [6] นอกจากนี้มะคาเด
เมยีนทัออยล ์ซึง่เป็นน ้ามนัทีม่กีรดไขมนัปาลม์โิตเลอกิ ค่อนขา้งสงู(เป็นกรดไขมนัชนิดทีต่่อมไขมนัในร่างกายผลติได้) 
มคีุณสมบตัใินการช่วยคงไวซ้ึง่ความอ่อนเยาวข์องผวิพรรณและช่วยชะลอความชราไดอ้กีดว้ย [7] ภาพลกัษณะทรงล า
ตน้ ผลและช่อดอกของมะคาเดเมยี ดงัแสดงในภาพที ่1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ลกัษณะทรงล าตน้ ผลและช่อดอกมะคาเดเมยี 
 

 กระบวนการแปรรปูมะคาเดเมยีมหีลายขัน้ตอน สรุปเป็นขัน้ตอนทีส่ าคญั 5 ขัน้ตอน ดงันี้ คอื  
1. การกะเทาะเปลอืกเขยีว 
2. การอบลดความชืน้ 
3. การคดัขนาด 
4. การกะเทาะกะลา 
5. การแยกเน้ือในคดัเกรด 
 

 1. การกะเทาะเปลือกเขียว ท าได ้2 วธิ ีคอื การกะเทาะเปลอืกเขยีวแบบเกษตรกรจะใชก้ารทุบดว้ยไมห้รอื
คอ้นใหเ้ปลอืกเขยีวแตกและแยกจากกะลา และวธิกีะเทาะเปลอืกเขยีวดว้ยเครื่องกะเทาะแบบใชต้น้ก าลงั  
 2. การอบลดความช้ืน เป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัมากในกระบวนการแปรรปูมะคาเดเมยี ถา้เป็นโรงงานขนาดใหญ่
จะใชไ้ซโลในการอบและเกบ็เมลด็กะลามะคาเดเมยี แต่ถา้เป็นเกษตรกรรายย่อยอาจใชเ้ตาอบแบบทีม่ใีชก้นัทัว่ไป เช่น 
เตาอบแบบตู้อบลมรอ้น(Hot air oven) เครื่องอบแบบกระบะทีใ่ชอ้บล าไย ใชแ้ก๊สเป็นเชือ้เพลงิ หรอืถ้าไม่มเีครื่องอบ
แหง้ อาจใชก้ารตากแดดจดั หลายแดดกส็ามารถลดความชืน้เนื้อในไดร้ะดบัหนึ่ง 
 3. การคดัขนาดเมลด็มะคาเดเมีย การคดัขนาดเมลด็มะคาเดเมยีก่อนการกะเทาะกะลาดว้ยเครื่องกะเทาะ
ระดบัอุตสาหกรรมแบบใชต้้นก าลงัเช่นมอเตอรไ์ฟฟ้าจะช่วยใหป้ระสทิธภิาพการกะเทาะสงูขึน้ ในการกะเทาะแบบใช้
แรงคน อาจไม่มคีวามจ าเป็นมาก  
 4. การกะเทาะกะลา แบ่งเป็น 2 แบบ คอื แบบทีใ่ชแ้รงคน และแบบใชต้น้ก าลงัขบั เช่น มอเตอรไ์ฟฟ้า กะลา
มะคาเดเมยีมคีวามแขง็มากเทยีบเท่ากบั เซรามกิ การจะกระท าใหก้ะลามะคาเดเมยีแตกดว้ยการกดอดัโดยตรงจะต้อง
ใชแ้รงกระท า เฉลีย่ 2,300 นิวตนั เครื่องกะเทาะกะลามะคาเดเมยีแบบใชแ้รงคน มมีากมายหลายแบบ แต่แบ่งเป็น 2 
หลกัการ คอื หลกัการที ่1 ใชก้ารบบีอดั(pressing) หลกัการที ่2 ใชก้ารกระแทก(impact)  
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 5. การแยกเน้ือในคดัเกรด ภายหลงัการกะเทาะเมลด็มะคาจะท าการแยกเปลอืกออก น าเนื้อในมาคดัเกรด
ดว้ยคน แยกเป็นเนื้อในเตม็เมลด็ เนื้อในแตกครึง่ และเน้ือในแตกเป็นชิน้เลก็ ภาพกระบวนการแปรรปูแสดงในภาพที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงกระบวนการแปรรปูเมลด็มะคาเดเมยี 5 ขัน้ตอน 
 

 กากรอบลดความชื้นเมล็ดมะคาเดเมียเป็นขัน้ตอนที่ส าคัญมากเพราะถ้าอบได้ดีเนื้อในเมล็ดคลอนดีการ
กะเทาะกะลาก็จะท าได้ง่าย เมล็ดที่แผ่และผึ่งลม ประมาณ 2 -3 สปัดาห์ ความชื้นจะลดลงจากประมาณ 30 – 35 
เปอรเ์ซน็ต์(มาตรฐานเปียก) เหลอืประมาณ 20-25 เปอรเ์ซน็ต์(มาตรฐานเปียก) แลว้จงึค่อยน าเมลด็มะคาเดเมยีเขา้
เครื่องอบ ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องอบแสงอาทิตย์ เครื่องอบแบบกระบะ เครื่องอบแบบชัน้ถาด หรือไซโล ทัง้นี้ขึ้นกบั
งบประมาณ ความต้องการและปรมิาณผลผลิตของเกษตรกร ความชื้นที่เหมาะสมของเนื้อในภายหลงัการอบ คือ
ประมาณ 3 – 5 เปอรเ์ซน็ต(์มาตรฐานเปียก) เนื้อในจะคลอนแยกจากกะลาไม่แหง้กรอบเกนิไปมคีวามยดืหยุ่นเลก็น้อย 
 เครื่องอบเมลด็มะคาเดเมยีทีม่ใีชก้นัทัว่ไป ม ี3 แบบ คอื แบบไซโล แบบกระบะ และแบบชัน้ถาด 
 1. แบบไซโล มใีชใ้นโรงงานแปรรปูขนาดใหญ่ มปีรมิาณผลมะคาเดเมยีมากการอบดว้ยไซโล อุณหภูมใินการ
อบเริม่ที ่38oc 1- 2 วนั 42oc 1- 2 วนั  46oc 1- 2 วนั 48oc 1- 2 วนั 52oc 1- 2 วนั รวมเวลาอบส าหรบัไซโลความจุไม่
เกนิ 13 ตนั ใชเ้วลาอบ 7-10 วนั ไซโลทีม่คีวามจมุากกว่า 13 ตนั กจ็ะใชเ้วลาอบมากกว่า 10-15 วนั เมลด็เนื้อในคลอน 
ประมาณ 23 เปอรเ์ซน็ต ์
 2. แบบกระบะ เครื่องอบแบบกระบะดัดแปลงจากเครื่องอบล าไยมีชุดสลบัลมร้อน ความจะ 1 -2 ตัน ใช้
อุณหภูมอิบที ่55-60oc เวลาอบ 2-3 วนั เมลด็เนื้อในคลอน ประมาณ 22 เปอรเ์ซน็ต์ 
 3. แบบชัน้ถาด เครื่องอบแบบชัน้ถาด มตีัง้แต่ความจุ 30 กโิลกรมั ถงึ 300 กโิลกรมั เชือ้เพลงิ อาจเป็นแก๊ส
หรอืไฟฟ้า อุณหภูมทิีใ่ชอ้บ 55-60oc เวลาอบ 3-5 วนั เมลด็เนื้อในคลอน ประมาณ 22 เปอรเ์ซน็ต ์
 

เครือ่งอบเมลด็มะคาเดเมียแบบหมุน 
 เครื่องต้นแบบสรา้งโดยสมมุตฐิานใหก้ารอบมะคาเดเมยีเหมาะสมยิง่ขึน้ ใชเ้วลาในการอบสัน้ลงแต่ไดเ้มลด็
คลอนสงูขึน้ โดยออกแบบใหม้ตีะแกรงหมุนส าหรบัใส่เมลด็มะคาเดเมยี 2 แบบ คอื แบบ ทรงกระบอก 8 เหลีย่ม และ
แบบทรงกระบอกกลม ความจุเปรยีบเทยีบ 3 ระดบั คอื 100, 120 และ 150 กโิลกรมั ก าหนดอุณหภูมทิีใ่ชท้ดสอบอบ 3 
ระดบั คอื 50, 55 และ 60oc ความเรว็รอบหมุนถงับรรจุเมลด็ ที ่1.5, 3 และ 5 รอบ  ระยะเวลาทีใ่ชอ้บจะพจิารณาที่
ความชืน้สดุทา้ย คอืประมาณ 3-5 เปอรเ์ซน็ต(์มาตรฐานเปียก) 
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ภาพท่ี 3 เครื่องอบเมลด็มะคาเดเมยีแบบหมุนตวัตน้แบบ สรา้งทดสอบเปรยีบเทยีบตะแกรงเหลีย่มและตะแกรงกลม 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 วสัดอุปุกรณ์ 
 1. เครื่องอบแบบหมุน ใชแ้ก๊สเป็นเชือ้เพลงิ ตน้ก าลงัขบัหมุนเป็นมอเตอรเ์กยีรบ์๊อกปรบัความเรว็รอบได ้
 2. เมลด็มะคาเดเมยีคละขนาด ปรมิาณ 100 กโิลกรมั 
 3. เครื่องวดัอุณหภมูดิจิติอลแบบมหีวัวดัต่อสาย 
 4. เครื่องวดัอุณหภมูดิจิติอลแบบอนิฟราเรด 
 5. เครื่องชัง่น ้าหนกัแบบเขม็ 
 6. เครื่องวดัปรมิาณไฟฟ้า 
 7. เครื่องวดัความชืน้ผลผลติการเกษตร 
 8. นาฬกิาจบัเวลา 
 9. ภาชนะรองรบัและเกบ็รกัษา 
 วิธีการศึกษา 
 1. ศกึษาวธิกีารอบเมลด็มะคาเดเมยีดว้ยเครื่องอบแบบต่างๆ 
 2. ศกึษาสรรีะ โครงสรา้ง และขอ้จ ากดัเมลด็มะคาเดเมยี  
 3. ออกแบบ เขยีนแบบ และสรา้งเครื่องอบเมลด็มะคาเดเมยีแบบหมุน 
 4. ทดสอบอบทีป่รมิาณต่างกนั 3 ระดบั คอื 100 120 และ150 กโิลกรมั 
 5. ทดสอบอบทีค่วามเรว็รอบต่างกนั 3 ระดบั คอื 1.5 3 และ5 รอบ 
 6. ทดสอบอบทีอุ่ณหภูมต่ิางกนั 3 ระดบั คอื 50 55 และ60 องศาเซลเซยีส 
 7. สุม่ตวัอย่างตรวจวดัความชืน้เนื้อในเมลด็ทุก 5 ชัว่โมง 
 8. ตรวจวดัเปอรเ์ซน็ตเ์น้ือในคลอนแยกจากกะลาภายหลงัเสรจ็สิน้การอบ 
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ตารางการทดสอบเบือ้งต้น 
ตารางท่ี 1 เมลด็คละขนาดและสายพนัธุ ์ของศนูยว์จิยัและพฒันาการเกษตรเชยีใหม่(ฝาง) 

ครัง้ท่ี 
น.น.ก่อนอบ

(กก.) 
น.น.หลงัอบ

(กก.) 
เวลาอบ
(ชม.) 

เมลด็คลอน
(%) 

ใช้แกส๊
(กก.) 

ใช้ไฟฟ้า
(หน่วย.) 

หมาย
เหตุ 

1 
2 
3 

142.2 
109.1 
100 

110.5 
97.2 
88.5 

19 
18 
18 

53.8 
52.2 
53 

8.4 
8 
8 

4 
4 
4 

 

เฉลีย่ 117.1 98.7 18.3 53 8.1 4  
 
ตารางท่ี 2 เมลด็คละขนาดและสายพนัธุ ์ของศนูยว์จิยัเกษตรหลวงเชยีใหม่ 

ครัง้ท่ี 
น.น.ก่อนอบ

(กก.) 
น.น.หลงัอบ

(กก.) 
เวลาอบ
(ชม.) 

เมลด็คลอน
(%) 

ใช้แกส๊
(กก.) 

ใช้ไฟฟ้า
(หน่วย.) 

หมาย
เหตุ 

1 
2 
3 

120 
100 
100 

105 
88.2 
88.4 

18 
17 
16 

54.2 
51 
53.4 

8 
7.4 
7 

4 
4 
3 

 

เฉลีย่ 106.7 93.9 17 52.9 7.5 3.7  
 
ผลการทดสอบเบือ้งต้น 
 จากตารางการทดสอบเบื้องต้น พบว่า เครื่องอบเมล็ดมะคาเดเมียแบบหมุน มีแนวโน้มว่าสามารถอบลด
ความชืน้เมลด็มะคาเดเมยีไดใ้นเวลาทีส่ ัน้ลง และเน้ือในเมลด็คลอนสงูขึน้ คอื ใชเ้วลาอบ ประมาณ 17-18 ชม. และเนื้อ
ในเมลด็คลอน ประมาณ 53 เปอร์เซน็ต์ สงูกว่าเครื่องอบแบบเดมิมากกว่า 2 เท่า และเวลาอบสัน้กว่าเดมิมากกว่า 4 
เท่า สิน้เปลอืงเชือ้เพลงิแก๊ส ประมาณ 7.8 กก.ๆ ละ 20 บาท คดิเป็นเงนิ  156 บาท สิน้เปลอืงค่าไฟฟ้า 4 หน่วยๆ ละ 
3.75 บาท คดิเป็นเงนิ ประมาณ 15 บาท คดิเป็นค่าใชจ้่ายรวม 171 บาท 
 ภายหลงัไดท้ าการออกแบบสรา้งและพฒันาเครื่องอบเมลด็มะคาเดเมยีแบบหมุนเครื่องใหม่ โดยปรบัเปลีย่น
เพิม่เติมให้มีฉนวนกนัความร้อนรอบด้าน มชี่องป้อนเมล็ดที่ฝาครอบด้านบน และช่องออกเมล็ดด้านล่างเพิม่ความ
สะดวกยิง่ขึน้ ชุดมอเตอรข์บัหมุนถงัอยู่ใกลเ้พลาถงัมากกว่าเดมิ มชีุดจุดหวัเตาอนิฟราเรดแบบอเิลคทรอนิกส ์และมตีู้
สวทิชบ์อรด์ควบคุมการท างานทุกระบบของเครื่องอบ ดงัแสดงในภาพที ่4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 เครื่องอบเมลด็มะคาเดเมยีแบบหมุนทีส่รา้งและพฒันาขึน้ใหม่ 
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ผลการศึกษา 
 จากการศกึษาทดสอบเครื่องอบเมลด็มะคาเดเมยีแบบหมุน สามารถอบลดความชืน้เนื้อในเมลด็ จากความชืน้
ก่อนอบ ประมาณ 20-25 เปอรเ์ซน็ต(์มาตรฐานเปียก) เหลอืความชืน้หลงัอบ ประมาณ 3-5 เปอรเ์ซน็ต(์มาตรฐานเปียก) 
ปรมิาณที่เหมาะสม คอื 100-120 กโิลกรมั ความเรว็รอบที่เหมาะสม คอื 1.5-3 รอบ อุณหภูมทิีเ่หมาะสม คอื 55-60 
องศาเซลเซยีส ใช้เวลาอบ เฉลี่ย 16 ชัว่โมง ซึ่งน้อยกว่าเครื่องอบแบบเดมิมาก และยงัพบว่าเนื้อในเมลด็มะคาเมยี
คลอนแยกจากะลา เฉลีย่ 53 เปอรเ์ซน็ต ์มากกว่าการอบแบบเดมิ  
 

ตารางการทดสอบเครือ่งท่ีสรา้งและพฒันาใหม ่
ตารางท่ี 3 เมลด็คละขนาดและสายพนัธุ ์ของ บ.โปง่แยงการเกษตร ต.โปง่แยง อ.แม่รมิ จ.เชยีงใหม ่

ครัง้ท่ี 
น.น.ก่อนอบ

(กก.) 
น.น.หลงัอบ

(กก.) 
เวลาอบ
(ชม.) 

เมลด็คลอน
(%) 

ใช้แกส๊
(กก.) 

ใช้ไฟฟ้า
(หน่วย.) 

หมายเหต ุ

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

89.0 
88.6 
88.5 
88.5 
88.2 
88.3 
88.5 
88.3 
89 
88.6 
88.3 
88.5 

16 
17 
16 
16 
17 
16 
16 
16 
15 
16 
15 
16 

53.8 
52.2 
53.0 
54.4 
53.2 
51.2 
52.6 
53.5 
55.2 
52.4 
51.6 
53.2 

7 
7.4 
7 
7 
7.4 
7 
7 
7 
6.6 
7 
6.6 
7 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

 

เฉลีย่ 100 88.5 16 53.0 7 3  
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 การอบลดความชืน้มะคาเดเมยีมวีตัถุประสงคส์ าคญั คอืตอ้งการใหเ้น้ือในเมลด็คลอน ก่อนน าไปกะเทาะกะลา 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการกะเทาะให้ได้เน้ือในเต็มเมล็ดสูงขึ้น เครื่องอบที่ใช้อยู่ในปจัจุบัน มี 3 แบบ คือ ไซโล 
เครื่องอบแบบกระบะ และเครื่องอบแบบชัน้ถาด ทุกแบบจะใชเ้วลาอบนานกว่าและต้นทุนสงูกว่า การพฒันาเครื่องอบ
หมุนใหเ้หมาะสมส าหรบัการอบมะคาเมยีเป็นเรื่องใหม่ แต่ใหผ้ลการศกึษาทดสอบทีด่ ีคอืใชเ้วลาอบสัน้ลง และเมลด็
คลอนสงูขึน้ เวลาอบทีส่ ัน้ลงเหลอืเพยีง 16 ชัว่โมง ท าใหไ้ม่จ าเป็นต้องจา้งแรงงานเฝ้าเครื่อง และค่าใชจ้่ายโดยรวมถูก
ลง เมลด็เนื้อในที่คลอนสูงขึน้ ท าใหส้ามารถกะเทาะได้เนื้อในเต็มเมลด็เพิม่มากขึน้ดว้ย ราคาเนื้อในเต็มเมลด็ สงูกว่า 
1,000 บาทต่อกโิลกรมั  
 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษาวจิยัต่อไปคอื เครื่องอบหมุนตวัตน้แบบนี้สามารถอบเมลด็มะคาเดเมยีไดค้รัง้ละ 
100-120 กโิลกรมั ซึง่พอเหมาะเกษตรกรรายย่อยทีม่กี าลงัผลติไม่มากอาจจะกะเทาะกะลาไดห้มดใน 1 -2 วนั ถ้าเป็น
กลุ่มเกษตรกร หรอืผูป้ระกอบการทีม่แีรงงานและก าลงัการผลติมาก อาจขยายขนาดเครื่องใหใ้หญ่ขึน้สามารถอบไดค้รัง้
ละ 300-500 กโิลกรมักไ็ด ้
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เคร่ืองเติมอากาศท่ีผิวน ้าใช้พลงังานร่วมส าหรบับอ่เลีย้งปลา 
The surface aerator used energy combines for pond fish 
 

ปรชีา มหาไม้ 1* วรวุฒ ิวริยิะ1 และ พสิุทธิ ์เพชรสุวรรณ์2  
Preecha   Mahamai1* Walrawuth  Viriya1 and Pisut  Phechsuwan2  
 

บทคดัย่อ 
 บทความวจิยันี้น าเสนอการออกแบบสรา้งเครื่องเตมิอากาศแบบผวิน ้าขนาดเลก็ส าหรบัเพิม่ปรมิาณออกซเิจน
ทีล่ะลายในน ้าน าไปใชก้บับ่อเลีย้งปลาทีเ่ป็นบ่อดนิขนาด 20 ตารางเมตร จุดเด่นของเครื่องเตมิอากาศ คอื ใชพ้ลงังาน
ทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานไฟฟ้าที่แปรเปลี่ยนมาจากพลงังานกลที่หมุนใบกงัหนั ใช้เวลาในการ
ทดสอบเป็นเวลา 8 ชัว่โมงท าการตรวจวดัปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน ้าทุก 2 ชัว่โมง จากบ่อทีใ่ชเ้ครื่องเตมิอากาศ
เปรยีบเทยีบกบับ่อทีไ่ม่เตมิอากาศจากการทดสอบพบว่า ปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน ้าเฉลีย่ต่อชัว่โมงเพิม่ขึน้ 1.51 
มลิลกิรมัต่อลติร ก าลงัไฟฟ้าทีจ่ดัเกบ็ได้จากเซลลแ์สงอาทติยเ์ฉลีย่ 50 วตัต์ ก าลงัไฟฟ้าที่จดัเกบ็ได้จากชุดแปรผนั
ก าลงัไฟฟ้าเฉลีย่ 4.85 วตัต ์
 

ค าส าคญั: เครื่องเตมิอากาศผวิน ้า  เซลลแ์สงอาทติย ์ พลงังานทดแทน 
 

Abstract  
 

 This article presents to design the surface aerator with small and low cost for increasing the amount 
of dissolved oxygen in water to a fish pond. The pond size of 20 square meters. The highlight of the aerator 
is used renewable energy and electrical energy transformed from mechanical energy to spin the turbine 
blades. Take eight hours in test and measurement of dissolved oxygen every 2 hours. The experimental 
results that average dissolved oxygen per hour in the water increased 1.537 milligrams per liter. Power 
collected from solar cells 50 watts average and the electrical power collected from the generator averaged 
4.85 watts. 
 
Keywords: Surface aerator, solar cell, renewable energy 
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บทน า 

 ในปจัจุบนัการทิง้ขยะของเสยีหรอืสารเคมจีากภาคครวัเรอืนหรอืจากภาคอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน ้าท าใหเ้กดิ
การปนเป้ือนของ โลหะหนกั สารแขวนลอย และ สารอนิทรยี ์ส่งผลใหน้ ้าเน่าเสยี [ 1 ] ไม่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ใน
การอุปโภคไดร้วมถึงภาคเกษตรกรรม เช่นกลุ่มเกษตรกรชาวสวนที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้าส าหรบั การเพาะปลูก 
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาจากบ่อดินตามธรรมชาติที่มจี านวนมาก กไ็ด้รบัผลกระทบจากปญัหาของน ้าที่ไม่สะอาด
ผลผลติเนื้อของปลามกีลิน่สาบโคลนตม และปลาไม่ไดข้นาด [ 2 ] เกดิจากจุลนิทรยีไ์ม่สามารถย่อยสลายเศษอาหาร
และสิง่ปฎกิลูทีอ่ยู่ในน ้าไดส้าเหตุมาจากปรมิาณของออกซเิจนในน ้าต ่ากว่าค่ามาตรฐานท าใหเ้กษตรกรประสบปญัหาใน
การจ าหน่ายสูท่อ้งตลาด  
 งานวจิยันี้จงึมแีนวคดิสรา้งเครื่องเตมิอากาศทีผ่วิน ้าขนาดเลก็ ภาคสนาม ส าหรบับ่อเลีย้งปลาตามธรรมชาติ
ใช้แสงอาทติย์ที่แปรเปลี่ยนเป็นพลงังานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์เป็นแหล่งพลงังาน ร่วมกบัพลงังานไฟฟ้าที่ถูก
แปรเปลีย่นมาจากพลงังานกลทีห่มุนใบกงัหนัการตรวจวดัปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน ้าจะใชว้ธิขีองการไตรเตรต 
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพิม่ปรมิาณออกซเิจนในน ้าของบ่อปลาลดการเน่าเสยี 
2. น าพลงังานทดแทนมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
3. ศกึษาและออกแบบการสรา้งเครื่องเตมิอากาศทีผ่วิน ้าขนาดเลก็ทีใ่ชพ้ลงังานทดแทนเป็นแหล่งพลงังาน 
4. น าไปใชก้บัเกษตรกรผูเ้ลีย้งปลาและเลีย้งกุง้ 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
1. ออกแบบโครงสรา้งเครือ่งเติมอากาศ 

โครงสรา้งเครื่องเตมิอากาศทีผ่วิน ้าประกอบดว้ย 6 สว่นประกอบหลกั คอื 
1.1 โครงสรา้งสว่นฐาน 

 การทีจ่ะน าเครื่องมาลอยทีผ่วิน ้าไดน้ัน้จะตอ้งก าหนดการรบัน ้าหนกัของเครื่องทัง้หมดซึง่โครงสรา้งสว่นฐานจะ
ใช้ท่อ PVC เป็นส่วนประกอบหลกัโดยก าหนดน ้าหนักทัง้หมดของเครื่องที่ 40 กิโลกรมัใช้ท่อ PVC ขนาด
เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 5 นิ้วความยาวท่อทีใ่ชย้าวดา้นละ 1 เมตรโดยค านวณปรมิาตรของท่อ PVC ตามสมการที ่1  
 

                                                         ( 1 ) 
 ก าหนดให ้
                        คอื ปรมิาตรของท่อ PVC 
                       คอื รศัมขีองท่อ PVC 
                       คอื ความยาวของท่อ PVC 
 

โดยปรมิาตรทัง้หมดของเครื่องค านวณไดต้ามสมการที ่2 
                                

             
น ้าหนักรวมเครื่องทัง้หมด     ปรมิาตรของท่อ    

น ้าหนักที่ทดสอบ    
         ( 2 ) 

 

 ก าหนดให ้
                       คอื ปรมิาตรทัง้หมดของเครื่อง 
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จากนัน้ท าการทดสอบสภาพการลอยโดยน ้าหนกัทีท่ าการทดสอบอยู่ที ่ 30 กโิลกรมัดงัภาพที ่1 สภาพการลอยตวัของ
ท่อ PVC สว่นทีอ่ยู่บนน ้าและสว่นทีจ่มน ้าจะตอ้งอยู่ในระดบักึง่กลางท่อ 

 
ภาพท่ี 1 ทดสอบการลอยตวัของท่อ PVC 

 

น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดสอบไปเป็นส่วนประกอบในการออกแบบโครงสรา้งทัง้หมดของเครื่องเตมิอากาศดงัภาพที ่ 2 
ท าการตดัท่อตามขนาดประกอบสว่นฐานทีส่มบรูณ์ดงัภาพที ่3 

 
ภาพท่ี 2 การออกแบบโครงสรา้งเครื่องเตมิอากาศทีผ่วิน ้าโดยใชพ้ลงังานแสงอาทติย ์
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ภาพท่ี 3 โครงสรา้งสว่นฐานทีส่มบรูณ์ 
 

1.2 โครงสรา้งวงลอ้ตนี ้า 
 

 วงลอ้ตนี ้าใชท้่อโลหะเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 0.25 นิ้วตดัตามความยาว 8 เซนตเิมตรจ านวน 5 ท่อนเชื่อมตดิกบัท่อ
ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 1 นิ้วเป็นลกัษณะ วงลอ้หา้แฉกดงัภาพที ่4 น าท่อ PVC ตดัตามขนาด 7x 10 เซนตเิมตร ยดึตดิ
กบัวงลอ้ท าการเจาะรเูพื่อลดแรงตา้นทีผ่วิน ้าซึง่ถา้ไม่เจาะรจูะท าใหม้อเตอรส์ญูเสยีก าลงัมากขึน้วงลอ้ทีส่มบรูณ์แสดงดงั
ภาพที ่5 
 

              
 

                    ภาพท่ี 4 วงลอ้กงัหนัส าหรบัตนี ้า                               ภาพท่ี 5 วงลอ้ตนี ้าทีส่มบรูณ์ 
 

1.3 อตัราเฟืองทดชุดขบัวงลอ้ตนี ้า 
 

 อตัราทดเฟืองสามารถหาไดจ้ากจ านวนฟนัเฟืองหรอืจ านวนรอบหมุนของเฟืองตามหารดว้ยจ านวนฟนัหรอื
จ านวนรอบหมุนของเฟืองขบัตามสมการที ่3 
 

        
       

      
                      ( 3 ) 

 ก าหนดให ้
      คอื  อตัราการทดเฟือง 

           คอื  จ านวนฟนัเฟืองของเฟืองตาม 
         คอื  จ านวนฟนัเฟืองของเฟืองขบั 
 

 การหาจ านวนรอบหมุนของเฟืองขบัและเฟืองตามสามารถหาไดต้ามสมการที ่4 
     
           

       
 

       

      
                ( 4 ) 
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 ก าหนดให ้
          คอื  จ านวนรอบหมุนของเฟืองขบั 

           คอื  จ านวนรอบหมุนของเฟืองตาม 
 

 งานวจิยันี้ใชอ้ตัราทดเฟืองแบ่งเป็น 2 สว่น คอือตัราทดเฟืองของมอเตอร์ ชุดขบัวงลอ้ค านวณตามสมการที ่3 
โดยใชเ้ฟืองขบั 9 ฟนัเฟืองตาม 36 ฟนัจะไดอ้ตัราทดเฟืองเท่ากบั 1 : 3.55 หาความเรว็รอบหมุนของเฟืองตามจาก
สมการที ่4 จะไดค้วามเรว็รอบที ่57 รอบต่อนาท ีส่วนอตัราทดเฟืองของชุดผลติสญัญาณไฟฟ้าหรอืเจนเนอรเ์รเตอร์
ค านวณตามสมการที ่3 โดยใชเ้ฟืองขบั 44 ฟนัเฟืองตาม 11 ฟนัจะไดอ้ตัราทดเฟืองเท่ากบั 1 : 0.25 หาความเรว็รอบ
หมุนของเฟืองตามจากสมการที ่4 จะไดค้วามเรว็รอบที ่225 รอบต่อนาทแีสดงดงัภาพที ่6 
 

 
 

ภาพท่ี 6 การวดัความเรว็รอบจากเทคโคมเิตอร ์
 

1.4 ชุดควบคมุความเรว็มอเตอร ์
 

 วงจรควบคุมความเรว็มอเตอรเ์ป็นวงจรควบคุมทีส่ามารถปรบัความเรว็การหมุนของวงลอ้ตนี ้าใหม้คีวามเรว็ที่
เหมาะสมดว้ยหลกัการของ Pulse Width Modulate ( PWM ) โครงสรา้งวงจรดงัภาพที ่7 
 

 
 

ภาพท่ี 7 ชุดปรบัความเรว็มอเตอรแ์บบ PWM 
  



 

387 

1.5 ชุดควบคมุการประจุพลงังาน 
ชุดประจุแบตเตอรีจ่ากแผงเซลลแ์สงอาทติยห์รอื Solar Charger ท าหน้าทคีวบคุมการประจุพลงังานไฟฟ้าทีม่าจากแผง
เซลลแ์สงอาทติย์เขา้สู่แบตเตอรี่เมื่อพลงังานไฟฟ้าที่จดัเกบ็ในแบตเตอรี่เต็มวงจรจะท าการตดัการประจุพลงังานเพื่อ
เป็นการยดือายุการใชง้านของแบตเตอรีจ่นกว่าระดบัพลงังานไฟฟ้าในแบตเตอรีล่ดลงถงึระดบัทีป่ระจุพลงังานชุดประจุ
กจ็ะท าการต่อวงจรประจุพลงังานเขา้สูแ่บตเตอรีอ่กีครัง้แสดงดงัภาพที ่8 
 

 
 

ภาพที ่8 ชุดควบคมุการประจุพลงังานแบตเตอรี ่
 

1.6 ชุดเปลีย่นพลงังานกลเป็นพลงังานไฟฟ้า 
ชุดเปลีย่นพลงังานกลเป็นไฟฟ้าท าหน้าทีเ่ปลีย่นพลงังานกลทีห่มุนวงลอ้กงัหนัใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้าน ากลบัมาท าการ
ประจุแบตเตอรีเ่พื่อเป็นพลงังานเสรมิเพื่อใหเ้ครื่องเตมิอากาศสามารถใชง้านไดย้าวนานขึน้ดงัภาพที ่9 ประกอบชุดเตมิ
อากาศทีส่มบรูณ์ดงัภาพที ่10 
 

                              

                                 ภาพท่ี 9 เจนเนอรเ์รเตอร ์                   ภาพท่ี 10 โครงสรา้งเครื่องเตมิอากาศทีส่มบรูณ์ 
 

2. การตรวจวดัปริมาณออกซิเจนในน ้า 
การตรวจวดัปรมิาณออกซเิจนที่ละลายในน ้า (Dissolve Oxygen : DO) นัน้เพื่อดูว่าน ้ามคีวามเหมาะสม

หรอืไม่ต่อการด ารงชวีติของสิง่มชีวีติในน ้าโดยทัว่ไปจะมกีารตรวจสอบได้อยู่ 2 วธิคีอื การใช้เครื่องมอืวดัโดยตรง
เรยีกว่า DO Meter  [ 3 ] และวธิกีารใชส้ารเคมวีเิคราะหโ์ดยการไตรเตรทงานวจิยันี้ใชว้ธิกีารไตรเตรทดว้ย Azide 
Modification โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 

1. เก็บตัวอย่างน ้าจากบ่อปลาที่ต้องการทดสอบโดยใช้ขวด BOD ระวงัไม่ให้มีฟองอากาศและห้ามถูก
แสงแดดดงัภาพที ่11 
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         ภาพท่ี 11 น ้าจากบ่อปลาทีใ่ชใ้นการทดสอบ 

 

2.  เตมิสารละลาย manganese sulfate 2 มลิลลิติร และสารละลาย alkali-iodide-azide 2 มลิลลิติร โดยขณะ
เตมิให้ปลายปิเปตอยู่ใต้น ้า ปิดฝาขวดอย่าให้เกดิฟองอากาศภายในขวดคว ่าขวดไปมาหลายๆครัง้เพื่อใหส้ารละลาย
ผสมกนัตัง้ทิง้ไวใ้หต้กตะกอนดงัภาพที ่12 

 
 

ภาพท่ี 12 เตมิสารละลาย manganese sulfate และสารละลาย alkali-iodide-azide 
 

3. เตมิกรดซลัฟิวรกิเขม้ขน้ 2 มลิลลิติร ใหไ้หลลงไปขา้งๆคอขวดปิดฝาขวดคว ่าขวดไปมาหลายๆครัง้ทิง้ไว้
จนตะกอนละลายหมดตามภาพที ่13 

 
 

ภาพท่ี 13 การเตมิกรดซลัฟิวรกิเขม้ขน้ 
 

4.ตวงสารละลายทีไ่ด้มาในปรมิาตร 203 มลิลลิติร น าไปไตรเตรทดว้ยสารละลายมาตรฐานโซเดยีมไธโอซลัเฟต 
0.025 N โดยสขีองสารละลายจะเปลีย่นจากสเีหลอืงเขม้เป็นสเีหลอืงอ่อนเตมิน ้าแป้งลงไป 2-3 หยดจะไดส้ารละลาย
กลายเป็นสนี ้าเงนิเขม้ดงัภาพที ่14 
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ภาพท่ี 14 สารละลายหลงัการเตมิน ้าแป้ง 
 

5.   ท าการไตรเตรทต่อจนกระทัง่สนี ้าเงนิหายไปดงัภาพที ่15 บนัทกึสารละลายมาตรฐานโซเดยีมไธโอซลัเฟต 
0.025 N ทีใ่ชไ้ป 

 
 

ภาพท่ี 15 การเปลีย่นสขีองสารหลงัการไตรเตรท 
 

6. น าปรมิาตรของน ้าและสารละลายแทนค่าตามสมการที ่ ( 5 ) เพื่อหาค่าปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน ้า 
 
         

        

 
               ( 5 ) 

ก าหนดให ้
 

      คอื ปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน ้า ( mg/l ) 
  a   คอื ปรมิาณของสารละลายมาตรฐานโซเดยีม 
                          ไธโอซลัเฟตทีใ่ชไ้ป 
  c   คอื ความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐาน 
                                 โซเดยีมไธโอซลัเฟต 0.025 N 
  v   คอื ปรมิาตรของน ้าทีน่ ามาทดลอง 
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ผลการศึกษา 
1. การประจพุลงังานจากเซลลแ์สงอาทิตย ์

 

ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบการประจุพลงังานจากเซลลแ์สงอาทติยข์นาดขนาด 80W 

เวลา 
 

การทดสอบการประจุพลงังานของเซลลแ์สงอาทติย ์

ความเขม็ของแสง 
(w/m2) 

แรงดนัประจุ(V) กระแสประจ ุ(A) 
ก าลงังานไฟฟ้าจาก
แผงเซลลแ์สงอาทติย ์

(W) 

8.00 น. 301 18.01 0.56 10.08 

9.00 น. 441 20.1 1.5 30.15 

       10.00น. 722 20.1 2.49 50.05 

11.00 น. 818 20 3.08 61.6 

12.00 น. 855 20.2 3.48 70.36 

13.00 น. 1072 20.4 3.80 77.52 

14.00 น. 835 20.1 3.25 65.32 

15.00 น. 694 20 2.7 54 

16.00 น. 634 19.23 1.98 38.07 
 

 การประจุพลงังานจากเซลลแ์สงอาทติยผ์่านชุดควบคุมการประจุตามตารางที ่1 ท าการทดสอบเมื่อวนัที ่18 
กุมภาพนัธ ์2556 ตัง้แต่เวลา 8.00 น. - 16.00 น. สภาพภูมอิากาศทอ้งฟ้าโปร่งมลีมพดัเบาผลการทดสอบพบว่าแผง
เซลลแ์สงอาทติยส์ามารถจดัเกบ็พลงังานเฉลีย่เท่ากบั 50 วตัต์ขณะเดยีวกนัทีเ่วลา 13.00 น.แผงเซลลแ์สงอาทติยจ์ะ
สามารถจดัเกบ็พลงังานไดส้งูสดุเป็นผลมาจากเซลลแ์สงอาทติยไ์ดร้บัค่าความเขม้แสงสงูทีสุ่ดแต่แผงเซลลแ์สงอาทติย์
ไม่สามารถจดัเกบ็พลงังานไดเ้ตม็ประสทิธภิาพอนัเนื่องมาจากวสัดุทีใ่ชผ้ลติแผงเซลลแ์สงอาทติยแ์ต่ละชนิดแตกต่างกนั
และประสทิธภิาพการแปรผนัพลงังานของเซลลแ์สงอาทติยก์แ็ตกต่างกนัตามไปดว้ย 
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2. การแปรผนัพลงังานกลเป็นพลงังานไฟฟ้า 
 

ตารางท่ี 2  ก าลงังานไฟฟ้าทีไ่ดจ้ากเจนเนอรเ์รเตอร ์

เวลา 
 

การทดสอบการแปรผนัพลงังานกลเป็นไฟฟ้า 

แรงดนัประจุ(V) กระแสประจ ุ(A) 
ก าลงังานไฟฟ้าเจนเนอรเ์รเตอร ์

(W) 

8.00 น. 11.08 0.485 5.37 

9.00 น. 11.02 0.480 5.28 

10.00 น. 11.01 0.460 5.06 

11.00 น. 10.97 0.440 4.82 

12.00 น. 10.96 0.438 4.80 

13.00 น. 10.94 0.431 4.71 

14.00 น. 10.91 0.428 4.66 

15.00 น. 10.88 0.420 4.53 

16.00 น. 10.80 0.415 4.48 
 

 การทดสอบการแปรผนัพลงังานกลเป็นพลงังานไฟฟ้าตามตารางที ่2 ท าการทดสอบเมื่อวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์
2556 ประจุแบตเตอรีโ่ดยตรงโดยไม่ผ่านชุดควบคุมการประจุตัง้แต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. ผลการทดสอบพบว่าการ
แปรผนัก าลงังานกลเป็นก าลงังานไฟฟ้าของเจนเนอรเ์รเตอรโ์ดยเฉลีย่เท่ากบั 4.85 วตัต์ ก าลงังานทีไ่ดค้่อนขา้งต ่าเป็น
ผลมาจากความเรว็รอบของเจนเนอรเ์รเตอรท์ีส่ง่ผ่านมาจากชุดขบัวงลอ้กงัหนัตน้ก าลงัต ่ากว่าทีอ่อกแบบไวแ้ละเฟืองโซ่
ไม่ไดข้นาดทีเ่หมาะสมตามทีอ่อกแบบ 
 

3. การตรวจวดัปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้า 
 

ตารางท่ี 3 ปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน ้า 
 

เวลา 
วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2556 

บ่อทีไ่ม่ไดเ้ตมิออกซเิจน (mg/l) บ่อทีเ่ตมิออกซเิจน(mg/l) 
8.00 น. 2.41 2.41 
10.00 น. 2.54 4.56 
12.00 น. 4.38 8.23 
14.00 น. 6.92 10.73 
16.00 น. 8.26 10.81 
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การตรวจวดัปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน ้าโดยน าน ้าจากบ่อปลาทีท่ดสอบมาผ่านขบวนการดว้ยวธิกีารไตเต
รทสารเคมตีามขัน้ตอนขา้งต้นผลการทดสอบตามตารางที ่3 จากผลการทดสอบในวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2556 ตัง้แต่
เวลา 8.00 น. – 16.00 น.โดยท าการเกบ็ตวัอย่างน ้าไปท าการทดสอบทุก 2 ชัว่โมงเพื่อหาปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายใน
น ้าจากบ่อปลาแบบบ่อดนิขนาด 20 ตารางเมตรเปรยีบเทยีบกนัระหว่างบ่อทีไ่ม่ไดใ้ชเ้ครื่องเตมิออกซเิจนและบ่อทีใ่ช้
เครื่องเติมออกซเิจนพบว่าบ่อที่ไม่ได้ใช้เครื่องเติมออกซิเจนปริมาณออกซเิจนที่ละลายในน ้าเฉลี่ยต่อชัว่โมงเท่ากบั  
3.063 มลิลกิรมัต่อลติรและบ่อทีใ่ชเ้ครื่องเตมิออกซเิจนปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน ้าเฉลีย่ต่อชัว่โมงเท่ากบั  4.573 
มลิลิกรมัต่อลิตรดัง้นัน้หากเปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้าเฉลี่ยพบว่าบ่อที่ใช้เครื่องเติมออกซิเจนมี
ปรมิาณออกซเิจนที่ละลายในน ้าเฉลี่ยต่อชัว่โมงเพิม่ขึน้เท่ากบั 1.51 มลิลกิรมัต่อลติรแสดงให้เหน็ความแตกต่างที่
ชดัเจนตามกราฟภาพที ่16ทัง้นี้ปรมิาณออกซเิจนในน ้ายงัขึน้อยู่สภาพภูมอิากาศและปรมิาณของแสงอาทติย ์

 
ภาพท่ี 16 กราฟเปรยีบเทยีบปรมิาณออกซเิจนในน ้า 

วิจารณ์และสรปุผล 
 การออกแบบสรา้งเครื่องเตมิอากาศทีผ่วิน ้าขนาดเลก็มจีุดประสงคห์ลกัเพื่อใชส้ าหรบับ่อเลีย้งปลาทีเ่ป็นบ่อดนิ
แกป้ญัหาใหก้บัเกษตรกรผูเ้ลีย้งปลาทีป่ระสบปญัหาปลาไม่ไดข้นาดและเน้ือปลามกีลิน่โคลนตมการออกแบบและการ
ทดสอบการท างานเครื่องเติมอากาศทีผ่วิน ้าสามารถท างานไดต้ามวัตถุประสงคท์ีอ่อกแบบไว้โดยสามารถใหป้รมิาณ
ออกซเิจนที่ละลายในน ้าเฉลี่ยต่อชัว่โมงเพิม่ขึ้นเท่ากบั 1.51 มลิลกิรมัต่อลติรเทียบกบับ่อที่ไม่ได้เติมอากาศท าให้
จุลนิทรยีย์่อยสะลายสิง่ปฏกิูลไดด้ที าใหป้ลากนิอาหารดขีึน้ พลงังานต้นก าลงัทีจ่่ายใหก้บัเครื่องเตมิอากาศใชพ้ลังงาน
ทดแทนจากแสงอาทติยซ์ึง่เป็นพลงังานสะอาด แปรเปลีย่นเป็นพลงังานไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติยแ์ละพลงังานไฟฟ้า
จากเจนเนอรเ์รเตอรท์ีเ่ปลีย่นเป็นพลงังานไฟฟ้าจากการหมุนวงลอ้กงัหนัสามารถใชง้านไดต่้อเน่ืองตามทีอ่อกแบบแต่
จากการทดสอบการเปลีย่นเป็นพลงังานไฟฟ้ายงัไม่เตม็ประสทิธภิาพเนื่องจากเซลลแ์สงอาทติยม์ปีระสทิธภิาพต ่าควร
เลอืกใชเ้ซลลแ์สงอาทติยท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ทัง้นี้ต้องค านึงถงึงบประมาณทีเ่พิม่ขึน้ตามมา ส่วนเจนเนอรเ์รเตอรย์งั
ผลติพลงังานไฟฟ้าได้ค่อนขา้งต ่าเน่ืองจากขนาดของเฟืองโซ่ที่หมุนเจนเนอร์เรเตอร์ยงัมีขนาดที่ไม่เหมาะสมท าให้
จ านวนรอบไม่ตรงตามทีอ่อกแบบ การปรบัปรุงควรออกแบบเจนเนอรเ์รเตอรช์นิดรอบต ่ามาใชเ้พื่อปรบัปรุงพฒันาให้
เครื่องสามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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ผลการใช้ซอฟตแ์วรช่์วยจดัเตรียมข้อมลูเพ่ือใช้ในการวิจยั โดยการสัง่งานด้วยเสียง 

The Use of Software to Help Provide Information for use in Research by Voice Command 
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 1

 

Wiruch Karapukdee 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัในครัง้น้ีม ีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) พฒันาซอฟต์แวรช์่วยจดัเตรยีมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวจิยั โดยการ

สัง่งานดว้ยเสยีง และ (2) เพื่อประเมนิผลการใชง้านใชซ้อฟตแ์วรช์่วยจดัเตรยีมขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวจิยั โดยการสัง่งาน

ดว้ยเสยีง สาํหรบัวธิกีารดาํเนินการวจิยันัน้ ผูว้จิยัไดแ้บ่งการดาํเนินการวจิยัออกเป็น 3 สว่น สว่นแรกคอืการสาํรวจดว้ย

การสนทนาและการสมัภาษณ์ กับนักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจยัในมหาวิทยาลยัเจ้าพระยา ส่วนที่สองคือการพัฒนา

ซอฟต์แวร ์ช่วยจดัเตรยีมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวจิยั โดยการสัง่งานดว้ยเสยีง ซึ่งเป็นการประยุกต์ใชค้วามรูแ้ละวทิยาการ

ดา้นระบบการรูจ้ําเสยีงพูด ร่วมกบัโปรแกรมสเปรดชตี และใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual basic 6.0 เป็นส่วนเชื่อม

ประสานกบัผูใ้ชแ้ละการโปรแกรมควบคุมการทํางาน และส่วนทีส่ามผูว้จิยัไดใ้ชรู้ปแบบการวจิยัเชงิสาํรวจ เพื่อสาํรวจความ

คดิเหน็ในเรื่องของการออกแบบ และการทาํงานของซอฟตแ์วร ์

 ผลการศกึษาและพฒันาพบว่า สามารถพฒันาซอฟตแ์วรท์ีส่ามารถบนัทกึขอ้มลูทีแ่ปรสภาพจากแบบสอบถาม                 

มาเป็นรูปแบบไฟลข์อ้มูลดจิติอล โดยการสัง่งานด้วยเสยีง ซึ่งในระหว่างการบนัทกึขอ้มูลจะมกีารตรวจสอบค่าของ

ขอ้มูล ที่รบัเข้ามาเพื่อป้องกนัการผิดพลาดได้โดยอตัโนมตัิ นอกจากนัน้ผู้ใช้ยงัสามารถแก้ไขขอ้มูลตามต้องการได้

โดยง่าย และสามารถนําไฟลข์อ้มลูดงักล่าวไปใชใ้นการในการวเิคราะห ์หรอืประมวลผล โดยโปรแกรมสาํเรจ็รูปสาํหรบั

งานวจิยั เช่น โปรแกรม SPSS , LISREL และ AMOS เป็นตน้ ต่อไปไดต้ามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้
 

คาํสาํคญั: สัง่งานดว้ยเสยีง 
 

Abstract  

 The purposes of this research were (1) development of software to prepare data for use in research. 

By voice commands. And (2) to evaluate the software used to prepare data for use in research. By voice 

commands. And how to conduct such research. Researchers divided the study into three parts, First is to 

explore the conversations and interviews with researchers and assistant researchers in Chaopraya University. 

The second part is to develop software to prepare data for use in research. By voice commands. This 

application is apply knowledge and technology systems, speech recognition In conjunction with spreadsheet 

program and program Microsoft Visual basic 6.0  and used as interfaces to the user and application control. 

And the third part of the research model using survey to poll in the design. And functionality of the software. 

 Result of the study and Development, software can convert data from the query to digital data file 

format. By voice commands. During recording, the data will have to check the incoming data to prevent errors 
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automatically. The user can also edit the information  want easily. Such data can be used in the analysis or 

processed by the software research programs such as SPSS, LISREL, and AMOS, etc. to meet the objectives set. 
 

Key words: voice commands 
 

บทนํา 

 ตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนัมนุษยไ์ดพ้ยายามแสวงหาความสขุ และความสะดวกสบายใหก้บัตนเองอยู่ตลอดเวลา 

จงึก่อให้เกดิเทคโนโลย ีและนวตักรรมใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเน่ืองมากมายจากหลายบุคคลเพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการดงักล่าว บา้งกเ็พื่อพฒันาใหด้ยีิง่ขึน้ หรอืบา้งกเ็พื่อช่วยแกป้ญัหา ซึง่กจ็ะเหน็อยู่บ่อยครัง้ทีม่กีารผลติและใช้

อุปกรณ์หรอืเครื่องทุ่นแรงต่างๆ เพื่อใหก้ารปฏบิตัภิารกจิต่าง ๆสาํเรจ็ และบรรลุผลตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้ 

 ในการผลิตผลงานวิจยันัน้ มีหลายกระบวนการด้วยกนัซึ่งมีขบวนการหน่ึงที่ต้องใช้เวลาพอสมควร ก็คือ 

ขบวนการจดัเตรยีมขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวจิยั โดยเฉพาะถ้ามกีลุ่มตวัอย่างมากกจ็ะใชเ้วลามากตามไปดว้ย ยิง่ถ้าผูท้ีท่ํา

หน้าทีจ่ดัเตรยีมขอ้มลูไม่มทีกัษะทางดา้นการพมิพด์ว้ยแลว้กจ็ะทาํใหย้ิง่เสยีเวลาไปกบัขบวนการน้ีมากยิง่ขึน้ 

ภสัสรนันท ์อเนกธรรม [6] ได้กล่าว Speech Recognition เป็นระบบโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีส่ามารถแปลง

เสยีงพดู (Audio File) เป็นขอ้ความตวัอกัษร (Text) โดยสามารถแจกแจงคําพูดต่างๆ ทีม่นุษยส์ามารถพูดใส่ไมโครโฟน 

โทรศพัทห์รอือุปกรณ์อื่นๆ และเขา้ใจคําศพัทท์ุกคําอย่างถูกต้องเกอืบ 100% โดยเป็นอสิระจากขนาดของกลุ่มคําศพัท ์

ความดงัของเสยีงและลกัษณะการออกเสยีงของผูพ้ดู โดยระบบจะรบัฟงัเสยีงพูดและตดัสนิใจว่าเสยีงทีไ่ดย้นินัน้เป็นคําๆ

ใด ซึง่เป็นอกีหน่ึงเทคโนโลยทีีส่ามารถนํามาประยุกต์ใช ้เพื่ออํานวยความสะดวก และรวดเรว็ใหก้บัขบวนการจดัเตรยีม

ขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวจิยัได ้ดงันัน้ทางคณะผูว้จิยัจงึเหน็ว่าควรจะมซีอฟต์แวรท์ีส่ามารถอํานวยความสะดวก และรวดเรว็ 

ในขบวนการจดัเตรยีมขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวจิยั โดยใชเ้ทคนิคการสัง่งานดว้ยเสยีงเขา้มาช่วย จงึมคีวามคดิทีจ่ะศกึษาเพื่อ

ออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วรก์ารสัง่บนัทกึขอ้มลูจากแบบสอบถามดว้ยเสยีงขึน้ เพื่ออาํนวยความสะดวก และรวดเรว็ใน

การจดัเตรยีมขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวจิยั และเป็นซอฟตแ์วรต์น้แบบในการพฒันาต่อไปในอนาคต 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

โครงการวจิยัเรื่อง “ผลการใชซ้อฟตแ์วรช์่วยจดัเตรยีมขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวจิยั โดยการสัง่งานดว้ยเสยีง” น้ีเป็น

การวจิยัเชงิประยุกต์ (Applied research) โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งการดําเนินการวจิยัออกเป็น 3 ส่วน ดว้ยกนัคอื ส่วนที ่ 1 

การสํารวจข้อมูล ส่วนที่ 2 การพัฒนา Application Software และส่วนที่ 3 การประเมิน Application Software ซึ่ง

สามารถอธบิายถงึรปูแบบการวจิยัแต่ละสว่นไดด้งัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การสาํรวจข้อมูล 

 การดาํเนินการวจิยัในสว่นแรกนัน้ผูว้จิยัไดใ้ชร้ปูแบบการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey Research) ซึง่ไดส้าํรวจการ

ทาํงานในสว่นของการจดัเตรยีมขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวเิคราะห ์ดว้ยการสนทนาและการสมัภาษณ์ กบันักวจิยั และผูช้่วย

นักวจิยั ในมหาวทิยาลยัเจ้าพระยา จํานวน 10 คน เพื่อให้ทราบถงึสภาพการทํางานในปจัจุบนั ว่ามกีารทํางานเป็น

อย่างไร มปีญัหา และอุปสรรคอะไรบา้ง นอกจากน้ี เน้ือหาในการสนทนาและการสมัภาษณ์ ยงัรวมถงึเรื่องความเหน็ 

ทศันคต ิและความรูส้กึในการทาํงานในสว่นของการจดัเตรยีมขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวเิคราะหใ์นรูปแบบเดมิ รวมทัง้ปจัจยั

สาํคญัทีจ่ะนําไปสูก่ารพฒันาซอฟตแ์วรช์่วยจดัเตรยีมขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวจิยั โดยการสัง่งานดว้ยเสยีงดว้ย ซึง่สามารถ

สรุปหวัขอ้ในการสนทนาและการสมัภาษณ์ไดท้ัง้หมด 3 หวัขอ้ใหญ่ คอื 
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-  การทาํงานในปัจจบุนั 

กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัเตรยีมขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวเิคราะห ์

 ขัน้ตอนที ่1  การตรวจสอบและบรรณาธกิร 

   เป็นการตรวจสอบเบือ้งตน้ และการบรรณาธกิรขอ้มลูในสนาม เพื่อตรวจสอบความ 

   ครบถว้นสมบรูณ์ และความแนบนยัของการบนัทกึ ขอ้มลูในแบบสอบถาม สาํหรบั    

   แนวทางการ ควบคุมคุณภาพของการเตรยีมขอ้มลูเพื่อการประมวลผลดว้ย 

   เครื่องคอมพวิเตอร ์

 ขัน้ตอนท ี2 การลงรหสัเป็นการแปลงคาํตอบของแต่ละคาํถามในแบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์  

   สาํรวจ ใหอ้ยู่ในรปูของตวัเลขหรอืตวัอกัษรทีจ่ะนําไปใชใ้นกระบวนการประมวลผลได ้

   อย่างสะดวก 

 ขัน้ตอนที ่3 การแปรสภาพขอ้มลู 

   ทาํการเปลีย่นขอ้มลูจากแบบสอบถามลงสูต่วักลางหรอืสือ่ เช่นเทป ดสิก ์(Disk) ฯลฯ  

   ในรปูแบบไฟลข์อ้มลูดจิติอล เพื่อเตรยีมนําไปใชใ้นการวเิคราะห ์หรอืประมวลผล 

   ต่อไป (เป็นการป้อนขอ้มลูดว้ยมอืผ่านทางแป้นพมิพ)์ 

 ขัน้ตอนที ่4  ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูหลงัแปรสภาพ 

    เป็นการตรวจเชค็ว่าขอ้มลูทีเ่รานําเขา้เกบ็ไวใ้นไฟลข์อ้มลูทีจ่ะวเิคราะหน์ัน้มคี่าผดิ 

    แปลก สญูหายไปหรอืไม่ ซึง่ตอ้งทาํการตรวจสอบดงัน้ี 

    1. มกีารคยีข์อ้มลูซํ้าหรอืไม่ ซึง่อาจจะเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารคยี ์   

        ขอ้มลูตวัอย่างหน่ึง มากกว่า 1 ครัง้  

    2. ขอ้มลูมค่ีาทีส่ญูหาย (missing) ใดบา้ง เป็นค่าสญูหายทีไ่ม่ได ้   

        คยี ์ไม่ทราบค่า หรอืค่าสญูหายเป็นค่าทีเ่รากาํหนดไวห้รอืไม ่  

   3. ค่าขอ้มลูแต่ละตวัแปร อยู่นอกเหนือจากค่าทีก่าํหนดไวห้รอืไม ่

-  ปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบติังาน 

 การแปรสภาพขอ้มลูใชเ้วลาในการคยีข์อ้มลูนาน 

 การแปรสภาพขอ้มลูผูป้ฏบิตังิานตอ้งมทีกัษะและความชาํนาญดา้นพมิพด์ดี 

 เกดิความผดิพลาดในการคยีข์อ้มลูไดง้่าย 

 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูหลงัแปรสภาพไดย้าก 

-  ส่ิงท่ีต้องการในระบบใหม ่

 ลดเวลาในการการแปรสภาพขอ้มลูใหน้้อยลง 

 เพิม่ช่องทางในการป้อนขอ้มลู นอกจากการป้อนขอ้มลูดว้ยมอืผ่านทางแป้นพมิพ ์

 ลดความผดิพลาดในการป้อนขอ้มลูใหน้้อยลง 

 สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูหลงัแปรสภาพไดง้่ายขึน้ 
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 ส่วนท่ี 2 การพฒันา Application Software 

 การดําเนินการวจิยัในส่วนที่สองน้ีผู้วจิยัได้ใช้รูปแบบการวจิยัเชงิประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งเป็นการ

ประยุกต ์   ใชค้วามรูแ้ละวทิยาการดา้นระบบการรูจ้ําเสยีงพูด (Speech Recognition System) ร่วมกบัโปรแกรมสเปรด

ชตี Microsoft Office Excel โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual basic 6.0 เป็นส่วนเชื่อมประสานกบัผูใ้ช้และการ

โปรแกรมควบคุมการทาํงาน ซึง่ไดใ้ชข้ ัน้ตอนในการพฒันาซอฟตแ์วรเ์ป็นขัน้ตอนหลกัโดยมขี ัน้ตอนในการดาํเนินงานดงัน้ี 

1. การกาํหนดปญัหา (Problem Definition) โดยทาํการศกึษาจากขอ้มูลทีไ่ดม้าจากการเกบ็รวบรวมจากสภาพ

การทาํงานในปจัจุบนั ว่ามปีญัหา และอุปสรรคอะไรบา้ง เพื่อพจิารณากําหนดขอบเขตของปญัหา สาเหตุของ

ปญัหาจากการดาํเนินงานในปจัจุบนั และความเป็นไปไดใ้นการพฒันาซอฟตแ์วรใ์หม่  

2. การวเิคราะห์  (Analysis)   โดยทําการวเิคราะหข์อ้มูล การดําเนินงานในปจัจุบนั  โดยการนําความ

ตอ้งการทีไ่ดม้าจากขัน้ตอนแรก  มาวเิคราะหใ์นรายละเอยีดเพื่อทําการพฒันาเป็นแบบจําลองเชงิตรรกะ  

(Logical  Model ) โดยใชผ้งังานโปรแกรม (Flowchart) แสดงลาํดบัขัน้ตอนการทาํงานในโปรแกรม 

3. การออกแบบ  (Design)  ทาํการออกแบบสว่นเชื่อมประสานกบัผูใ้ชข้องซอฟตแ์วร ์ 

4. การพฒันา (Development)  ในการพฒันา Application Software นัน้ ผูว้จิยัไดก้าํหนดเครื่องมอืในการ

วจิยัซึง่ประกอบดว้ยสว่นของฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์ดงัน้ี 

   4.1 ฮารด์แวร ์(Hardware)   

   เครื่องคอมพวิเตอรใ์ชแ้บบคอมพวิเตอรช์นิดพกพา (Notebook) 

                           - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Pentium® Dual-Core 2.0 GHz. 

                           - หน่วยความจาํหลกั  (RAM) 3.0 GB. 

                           - หน่วยความจาํสาํรอง (Hard Disk) 250 GB. 

                           - จอภาพชนิด LCT TFT 14” 

         4.2 ซอฟตแ์วร ์(Software) 

   ระบบปฏบิตักิาร (Operating System) 

                             - Microsoft Windows XP Professional  

   โปรแกรมสเปรดชตี 

                - Microsoft Office Excel 2003 

 4.3 เครื่องมอืทีใ่ชพ้ฒันา Software Application (Development Tool) 

                 - Microsoft Visual Basic 6.0 

5.  การทดสอบ  (Testing) ดําเนินการทดสอบโปรแกรมโดยผู้พฒันาโปรแกรมจะเป็นผู้ทดสอบเองโดยแบ่ง

ขัน้ตอนการทดสอบออกเป็น 2 ขัน้ตอน คอื 

5.1 ทดสอบในระหว่างทีท่าํการพฒันาโปรแกรมโดยใชข้อ้มลูจาํลอง 

5.2 ทดสอบขัน้สดุทา้ยเมื่อทาํการพฒันาโปรแกรมเสรจ็สิน้แลว้โดยใชข้อ้มลูจรงิ 

6. การตดิตัง้ (Implementation) ในการตดิตัง้ Application Software นัน้ตอ้งตดิตัง้ในเครื่องคอมพวิเตอรท์ีม่ ี

สว่นประกอบทางดา้น Hardware และ Software ขัน้ตํ่าดงัน้ี 

           6.1 ฮารด์แวร ์(Hardware)  

                         - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel® Pentium® M Processor 1.73 GHz. 

                         - หน่วยความจาํหลกั  (RAM) ไม่ตํ่ากว่า   512   MB. 

                         - หน่วยความจาํสาํรอง (Hard Disk)  ไม่ตํ่ากว่า  40 GB. 

                         - จอภาพชนิด LCT TFT 14” 
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      6.2 ซอฟตแ์วร ์(Software) 

ระบบปฏบิตักิาร (Operating System) 

                          - Microsoft Windows XP Professional  

โปรแกรมสเปรดชตี 

               - Microsoft Office Excel 2003 

ส่วนท่ี 3 การประเมิน Application Software 

 การดําเนินการวจิยัในส่วนสุดทา้ยน้ีผู้วจิยัได้ใช้รูปแบบการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey Research) ซึ่งสาํรวจความ

คดิเหน็ในเรื่องการทาํงานของซอฟตแ์วร ์โดยใช ้“แบบสอบถาม” เป็นเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มูลคอื ซึง่ประกอบดว้ย 

3 สว่นคอื  

 สว่นแรกการออกแบบ ไดแ้ก่ 

- การออกแบบหน้าจอมคีวามคดิสรา้งสรรค ์

- สดัสว่นหน้าจอมคีวามเหมาะสม 

- สพีืน้มคีวามสวยงามเหมาะสม 

- ขนาดและสตีวัอกัษรมคีวามชดัเจน 

- การจดัวางสว่นประกอบภายในหน้าจอ 

สว่นทีส่องใชง้าน ไดแ้ก่ 

- ความถูกตอ้ง แม่นยาํในการทาํงาน 

- การใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น 

- การควบคุมขอ้ผดิพลาดจากการป้อนขอ้มลู 

- มคีวามสมบรูณ์ 

- มคีวามน่าเชื่อถอืได ้

- มคีวามสะดวกรวดเรว็ในการใชง้าน 

- มคีวามยดืหยุ่น 

- สามารถจดัเกบ็ขอ้มลูไดอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น 

- การนําไฟลจ์ดัเกบ็ขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ 

สว่นทีส่าม อุปสรรคและปญัหาในการใชง้าน 
 

ผลการศึกษา 

 จากการศกึษาขอ้มลูขบวนการในการดาํเนินงาน ปญัหาและอุปสรรคในการปฏบิตังิาน รวมถงึความตอ้งการ

ของระบบงานใหมแ่ลว้นัน้ ผูว้จิยัไดอ้อกแบบระบบการทาํงานของซอฟตแ์วรช์ว่ยจดัเตรยีมขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวจิยั โดย

การสัง่งานดว้ยเสยีง โดยใชผ้งังานโปรแกรม (Flowchart) แสดงลาํดบัขัน้ตอนหลกั ๆ ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 1 แสดงผงังานโปรแกรมซอฟตแ์วรช์่วยจดัเตรยีมขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวจิยั โดยการสัง่งานดว้ยเสยีง 

  

ไม่ใช่ ใช่ 

เร่ิม 

ป้อนจาํนวนหวัขอ้ขอ้มูล 

ป้อนช่ือหวัขอ้ 

ป้อนค่าขอ้มูลท่ีสามารถกรอกได ้

ป้อนค่า 
เสร็จส้ิน 

B A 
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ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ ป้อนช่ือ

หวั ขอ้

 

ป้อนขอ้มูล 

B 
A 

ป้อนขอ้มูลโดยใชเ้มาส์ ป้อนขอ้มูลโดยใชไ้มโครโฟน 

ระบุตาํแหน่งท่ีตอ้งการแกไ้ข แกไ้ข

ขอ้มูล 

สร้างไฟลข์อ้มูล 

เสร็จส้ิน 

เสร็จส้ิน

การป้อน

 

ภาพท่ี 2 แสดงผงังานโปรแกรมซอฟตแ์วรช์่วยจดัเตรยีมขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวจิยั โดยการสัง่งานดว้ยเสยีง (ต่อ) 
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ผลการประเมิน 

จากการประเมนิผลการใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยจดัเตรยีมขอ้มูลเพื่อใช้ในการวจิยั โดยการสัง่งานด้วยเสยีงกบั

นกัวจิยัและผูช้่วยนกัวจิยัทีท่ดลองใชง้านจาํนวน 10 คน โดยการใชแ้บบสอบถาม พบว่า 
  

 ค่าเฉลีย่ 4.21 – 5.00 หมายถงึ  ระดบัความคดิเหน็ดมีาก 

 ค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20 หมายถงึ  ระดบัความคดิเหน็ด ี

 ค่าเฉลีย่ 2.61 – 3.40 หมายถงึ  ระดบัความคดิเหน็เหมาะสม 

 ค่าเฉลีย่ 1.81 – 2.60 หมายถงึ  ระดบัความคดิเหน็พอใช ้

 ค่าเฉลีย่ 1.00 - 1.80   หมายถงึ  ระดบัความคดิเหน็ควรปรบัปรุง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลีย่ )(x  และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความพงึพอใจ ทีม่ต่ีอ

ซอฟตแ์วรช์่วยจดัเตรยีมขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวจิยัโดยการสัง่งานดว้ยเสยีง ดา้นการออกแบบ 
ด้านการออกแบบ ผลการประเมิน ความหมาย 

x  S.D. 

การออกแบบหน้าจอมคีวามคดิสรา้งสรรค ์ 3.60 .699 ด ี

สดัสว่นหน้าจอมคีวามเหมาะสม 4.70 .483 ดมีาก 

สพีืน้มคีวามสวยงามเหมาะสม 4.00 .000 ด ี

ขนาดและสตีวัอกัษรมคีวามชดัเจน 4.90 .316 ดมีาก 

การจดัวางสว่นประกอบภายในหน้าจอ 4.50 .527 ดมีาก 
 

จากตารางที่ 1 แสดงระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัการออกแบบ พบว่า ผู้ใช้พงึพอใจ ขนาดและสตีวัอกัษรมี

ความชดัเจนมากทีส่ดุ มค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดบัดมีาก ( x = 4.90) ลองลงมาคอืสดัส่วนหน้าจอมคีวามเหมาะสม มคี่าเฉลีย่

อยู่ในระดบัดมีาก ( x = 4.70) การจดัวางส่วนประกอบภายในหน้าจอ มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัดมีาก ( x = 4.50) สพีืน้มี

ความสวยงามเหมาะสมมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัด ี( x = 4.00) และการออกแบบหน้าจอมคีวามคดิสรา้งสรรคม์คี่าเฉลีย่อยู่

ในระดบัด ี            ( x = 3.60) ตามลาํดบั   
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลีย่ )(x  และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความพงึพอใจ    ทีม่ ี

ต่อซอฟตแ์วรช์่วยจดัเตรยีมขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวจิยัโดยการสัง่งานดว้ยเสยีง ดา้นการใชง้าน 

ด้านการใช้งาน ผลการประเมิน ความหมาย 

x  S.D. 

ความถูกตอ้ง แม่นยาํในการทาํงาน 3.30 .483 เหมาะสม 

การใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น 4.00 .471 ด ี

การควบคุมขอ้ผดิพลาดจากการป้อนขอ้มลู 4.10 .316 ด ี

มคีวามสมบรูณ์ 3.50 .527 ด ี

มคีวามน่าเชื่อถอืได ้ 3.50 .527 ด ี

มคีวามสะดวกรวดเรว็ในการใชง้าน 3.10 .316 เหมาะสม 

มคีวามยดืหยุ่น 4.40 .516 ดมีาก 

สามารถจดัเกบ็ขอ้มลูไดอ้ย่างถกูตอ้งและครบถว้น 4.80 .422 ดมีาก 

การนําไฟลจ์ดัเกบ็ขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ 4.90 .316 ดมีาก 
 

จากตารางที่ 2 แสดงระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัการใช้งาน พบว่า ผู้ใช้มคีวามพงึพอใจการนําไฟล์จดัเกบ็

ขอ้มูลไปใช้ประโยชน์มากที่สุด มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัดมีาก ( x = 4.90) ลองลงมาคอืสามารถจดัเกบ็ขอ้มูลได้อย่าง

ถูกตอ้ง และครบถว้น มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัดมีาก ( x = 4.80) มคีวามยดืหยุ่น มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัดมีาก  ( x = 4.40) 

การควบคุมขอ้ผดิพลาดจากการป้อนขอ้มลู มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัด ี( x = 4.10) การใชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น มคี่าเฉลีย่อยู่

ในระดบัด ี( x = 4.00) มคีวามสมบรูณ์มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัด ี( x = 3.50)   มคีวามน่าเชื่อถอืได ้มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัด ี

( x = 3.50) ความถูกตอ้งแม่นยาํในการทาํงานมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัเหมาะสม ( x = 3.30) และมคีวามสะดวกรวดเรว็ใน

การใชง้าน มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัเหมาะสม ( x = 3.10) ตามลาํดบั  
 

วิจารณ์และสรปุผล 

 สรปุผลการพฒันาซอฟตแ์วรช่์วยจดัเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั โดยการสัง่งานด้วยเสียง 

 จากการประยุกต์ใช้ความรู้และวทิยาการด้านระบบการรู้จําเสยีงพูด (Speech Recognition System)                

มาประยุกตใ์ชร่้วมกบัโปรแกรมสเปรดชตี Microsoft Office Excel เพื่อการพฒันาซอฟตแ์วรช์่วยจดัเตรยีมขอ้มูลเพื่อใช้

ในการวิจัย โดยการสัง่งานด้วยเสียงนัน้ สามารถพัฒนา ซอฟต์แวร์ที่สามารถบันทึกข้อมูลที่แปรสภาพจาก

แบบสอบถาม มาเป็นรูปแบบไฟล์ข้อมูลดจิิตอล โดยการสัง่งานด้วยเสยีง ซึ่งในระหว่างการบนัทึกขอ้มูลจะมีการ

ตรวจสอบค่าของขอ้มลูทีร่บัเขา้มาเพื่อป้องกนัการผดิพลาดไดโ้ดยอตัโนมตั ินอกจากนัน้ผูใ้ชย้งัสามารถแกไ้ขขอ้มูลตาม

ต้องการได้โดยง่าย และสามารถนําไฟล์ข้อมูลดงักล่าวไปใช้ในการในการวเิคราะห์ หรอืประมวลผล โดยโปรแกรม

สาํเรจ็รปูสาํหรบังานวจิยั เช่น โปรแกรม SPSS , LISREL และ AMOS เป็นตน้ ต่อไปได ้ตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้
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 ข้อจาํกดัของระบบ 

 จากการศกึษาซอฟต์แวร์ช่วยจดัเตรยีมขอ้มูลเพื่อใช้ในการวจิยั โดยการสัง่งานด้วยเสยีง ได้ประสบปญัหา

ระหว่างการดาํเนินการศกึษา โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

- ขณะใชง้านโปรแกรมหากมเีสยีงจากภายนอกรบกวนจะทาํใหโ้ปรแกรมทาํงานผดิพลาด 

- ตอ้งออกเสยีงคาํสัง่เป็นภาษาองักฤษ เช่น One, Two เป็นต้น ใหช้ดัเจนโปรแกรมจงึจะทํางานตามคําสัง่

ไดถู้กตอ้งแม่นยาํ 

- หลงัจากออกคาํสัง่ไปแลว้จะมกีารหน่วงเวลาเลก็น้อยโปรแกรมถงึจะทาํงานตามคาํสัง่ 

- ผูใ้ชไ้ม่สามารถออกเสยีงสัง่งานซอฟตแ์วรเ์ป็นภาษาไทยได ้

- ซอฟตแ์วรส์ามารถรบัขอ้มลูจากการสัง่งานดว้ยเสยีงไดเ้พยีง 0 – 9 เท่านัน้ 

- ซอฟตแ์วรไ์ม่สามารถรบัคาํสัง่หรอืขอ้มลูผ่านทางคยีบ์อรด์ได ้

- ไม่สามารถบนัทกึไฟลข์อ้มลูเป็นประเภทอื่นไดน้อกจากประเภท Excel (สเปรดชตี) 
 

 ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาและพฒันาซอฟต์แวร์ช่วยจดัเตรยีมขอ้มูลเพื่อใช้ในการวจิยั โดยการสัง่งานด้วยเสยีง ทําให้

ทราบว่าประสทิธภิาพการทาํงานของระบบรูจ้าํเสยีงจะขึน้อยู่กบัปจัจยัหลกัไดแ้ก่ เทคโนโลยกีารรูจ้าํทีนํ่ามาใช ้เน้ือหาที่

รูจ้ํา อุปกรณ์ต่อพ่วง และสภาวะแวดล้อมในการใช้งาน ซึ่งปจัจุบนัยงัไม่สามารถพฒันาระบบการรู้จําเสยีงได้อย่าง

สมบรูณ์แบบ เน่ืองจาก 

• ยงัไม่สามารถทาํใหค้อมพวิเตอรแ์ยกเสยีงทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการรบัรูก้ารพูดแบบต่าง ๆ เช่น การพูด

ภาษาแบบมสีําเนียงการพูดติดขดั การถูกขดัจงัหวะในขณะพูด หรอืเสยีงจากสภาวะแวดล้อม ได้

อย่างสมบรูณ์    

• ในภาษาองักฤษมกัจะมีคําพ้องเสยีงอยู่ ซึ่งคําพ้องเสียงน้ีคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถแยกความ

แตกต่างได ้

• ผูใ้ชง้านแต่ละคนมวีธิกีารออกเสยีง ทํานองเสยีง ลกัษณะของเสน้เสยีง และการใชไ้วยากรณ์ในการ

พดูแตกต่างกนั จงึไม่สามารถนําเอาลกัษณะความแตกต่างดงักล่าวมาไวใ้นระบบการรูจ้าํไดท้ัง้หมด 

  ดงันัน้หากมผีูท้ีส่นใจจะพฒันาต่อไปจากน้ีกค็วรพจิารณาในขอ้เทจ็จรงิเหล่าน้ี 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานการวิจัยฉบับน้ีสําเร็จได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาให้คําปรึกษาและช่วยแนะนําแก้ไข

ขอ้บกพร่องต่างๆ อย่างดยีิง่จากบุคคลหลายๆ ฝ่ายซึ่งทําให้ผู้วจิยัได้รบัแนวทางในการศกึษาค้นคว้าหาความรู้และ

ประสบการณ์อย่างกวา้งขวาง ในการทาํรายงานการวจิยัครัง้น้ี 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย รังสินันท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย

เจา้พระยา และอาจารยว์บิลูย ์ บุญสวุรรณ รองอธกิารบดฝีา่ยชุมชนสมัพนัธ ์มหาวทิยาลยัเจา้พระยา ทีก่รุณาเสนอแนะ

แนวทางในการศกึษาคน้คว้า และอ่านเอกสารรายงานวจิยัและไดเ้สนอความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง

เอกสารงานวจิยัเล่มน้ีใหม้คีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ จงึขอขอบพระคุณอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเจา้พระยาทุกท่านทีก่รุณาใหทุ้นสนบัสนุนในการทาํงานวจิยัครัง้น้ี             

คุณค่าและประโยชน์อนัพงึมจีากรายงานการวจิยัฉบบัน้ี ผูว้จิยัมอบเป็นกตญั�บูชูาแด่บดิา มารดา ตลอดจนครูอาจารย์

ทุกท่าน ทีไ่ดอ้บรมสัง่สอนผูว้จิยัจนไดม้วีนัน้ี 
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การพฒันาเกมสภุาษิตไทยบนแทบ็เลต็ 
Development  of  Thai  Proverb  Game  on Tablet 
 

ณฐัวด ีหงสบ์ุญมี1*  กติตมิา  จนัทะคุณ1  และ ปรยีาภรณ์  บุญประเสรฐิ1   
Nattavadee  Hongboonmee1* ,  Kittima  Jantakun1  and Preeyaporn  Boonprasert1   
 

บทคดัย่อ 
สุภาษิตไทยเป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของคนไทยตัง้แต่สมัยโบราญ ซึ่งให้ข้อคิดสอนใจและมี

ความหมายเชงิเปรยีบเทยีบ สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชวีติ แต่สุภาษิตไทยในปจัจุบนัเป็นทีรู่จ้กัและน าไปใช้
น้อยลง จึงควรมีการปลูกฝงัสุภาษิตไทยให้กบัเด็กให้มากขึ้นเพื่อการใช้สุภาษิตไทยอย่างมีประสทิธิภาพในอนาคต 
คณะผูว้จิยัจงึพฒันาเกมสุภาษิตไทยบนแทบ็เลต็ โดยมจีุดมุ่งหมายคอืเพื่อศกึษาและพฒันาแอพพลเิคชัน่เกมสุภาษิตไทย
บนแทบ็เลต็ โดยแอพพลเิคชัน่เกมสภุาษติไทยบนแทต็เลต็นี้ ประกอบดว้ยบทเรยีนอธบิายความหมายของสุภาษิตไทยและ
มเีกมให้เล่นเพื่อความสนุกสนานในระหว่างการเรยีนรู้ และจากการประเมนิผลแบบสอบถาม ผลการประเมนิพบว่า เกม
สภุาษติไทยนี้ มภีาพประกอบสสีนัสวยงาม และมเีสยีงประกอบสรา้งความน่าสนใจและดงึดูดใจใหเ้กดิความอยากเรยีนมาก
ขึน้ ท าใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการเสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้หก้บัเดก็ๆ ไปพรอ้มกบัความสนุกสนาน ผลจากการประเมนิความพงึ
พอใจของผูใ้ชง้านไดค้่า 4.42 จากผูใ้ช ้23 คน และส่วนเบยีงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.56 ซึง่ถอืว่าเกมสุภาษิตไทยนี้มคีวาม
พงึพอใจอยู่ในระดบัด ี
ค าส าคญั:   แทบ็เลต็  แอนดรอยด ์แอนิเมชัน่  สภุาษติไทย 
 

Abstract 
 Thai proverb is unique and the pride of the people since ancient time. The remark moral and 
meaningful study. Can be applied to everyday life. But Thai proverb currently known and used less. 
Therefore, there should be cultivating Thai proverb to children more to the use of proverbs effectively in the 
future. Researchers develop the game Thai proverb on tablet  by  the aim is to study and develop the 
applications game Thai proverb on the tablet.  The applications game Thai proverb on the tablet. Include 
lessons explain the meaning of the proverb. And have a game to play for fun during learning. According to 
the assessment of the questionnaire the result showed that the Thai proverb  game have colorful illustrations   
beautifully. And the construction of interesting  and attractive to want to study more. Be beneficial to enhance 
learning skills to children with fun.The assessment of user satisfaction is 4.42 for 23 users and standard 
deviation is 0.56 . Which is considered the Thai proverb game satisfaction at a good level. 
 

Keywords:   Tablet , Android, Animation , Thai Proverb 
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บทน า 
ในปจัจุบนัแทบ็เลต็เป็นหน่ึงในเทคโนโลยทีีม่คีวามนิยมและไดเ้ขา้มามบีทบาททางการศกึษาของเดก็ไทยมาก

ขึน้ โดยจากนโยบาย One Tablet PC Per Child ของรฐับาล ซึง่แทบ็เลต็เป็นสิง่ทีช่่วยอ านวยความสะดวกและมี
อทิธพิลต่อการด าเนินชีวติ กล่าวได้ว่าแทบ็เลต็เป็นเทคโนโลยไีด้เขา้มาเสรมิปจัจยัพื้นฐานของการด ารงชวีติได้เป็น
อย่างด ีเช่น การตดิต่อสื่อสาร การคน้หาขอ้มูล การท างาน การเรยีนการสอน เป็นต้น และการพฒันา แอพพลเิคชัน่  
ต่างๆบนแทบ็เลต็ ไดเ้ป็นทีน่ิยมมากเช่นกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้ใชง้านมากขึน้ และหนึ่งในแอพพลเิคชัน่
ทีผู่ใ้ชบ้รกิารนิยมใชก้นั คอื แอพพลเิคชัน่เกม 

เน่ืองจากมคีวามเจรญิก้าวหน้าและมคีวามนิยมในการใชแ้ทบ็เลต็ ก่อใหเ้กดิปญัหาทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ยกตวัอย่างเช่น การใช้ภาษาไทยที่ผิดไปจากเดิม การพูดผิด อ่านผิด เขยีนผดิ  และการใช้สุภาษิตไทยที่เป็นทัง้ 
เอกลกัษณ์และความภูมใิจของคนไทยไดล้ดลงไปเพราะคนสมยัใหม่ไม่เหน็ความส าคญัหรอืไม่รูจ้กัการใชสุ้ภาษิตไทย
ทัง้ทีส่ภุาษติไทยนัน้มอียู่มากมาย แต่หลายคนอาจยงัไม่เขา้ใจความหมายของสภุาษติไทย บางค า หรอืบางประโยค  

ดงันัน้จากปญัหาดงักล่าวขา้งต้นทางคณะผูจ้ดัท าจงึเกดิแนวคดิทีจ่ะพฒันาเกมสุภาษิตไทยเพื่อช่วยใหค้นยุค
ใหม่ได้ใกลช้ดิและรู้จกัสุภาษิตไทยมากขึน้ได้โดยใชแ้ทบ็เลต็เป็นสื่อกลาง นอกจากจะได้รบัความรู้ ความเขา้ใจเรื่อง
สุภาษิตไทยที่เขา้ใจง่ายสามารถเรยีนรู้ด้วยตนเองแล้วยงัได้รบัความสนุกสนาน ความเพลดิเพลิน เสรมิสร้างสมาธ ิ
สตปิญัญา  
 

วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 
เพื่อศกึษาและพฒันาแอพพลเิคชัน่เกมสภุาษติไทยบนแทบ็เลต็ 

 

แนวคิดและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การพฒันาเกมสุภาษิตไทยบนแท็บเล็ต คณะผู้ศึกษาวิจยัได้ใช้องค์ความรู้ในการศึกษา จากแนวคิดและ
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใช่เป็นแหล่งใหค้วามรูใ้นการศกึษาและพฒันาเกมบนบนแทบ็เลต็ ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 1. สภุาษติไทย  

2. แอนดรอยด ์ (Android) 
3. แทบ็เลต็ (Tablet)   
4.  แฟลช (Flash)  
5.  ActionScript 3.0 
6. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง   
 

สุภาษิตไทย   
 สภุาษติไทย (Thailand proverb means) [1]  หมายถงึ ค าพดูทีพ่ดูออกมาไม่ว่าจะเป็นท านอง ส านวนโวหาร 
หรอืค าพงัเพย แต่มเีน้ือความหรอืความหมายทีด่ ีเป็นค าตกัเตอืนสัง่สอน และสะกิดใจใหร้ะลกึถงึอยู่เสมอ คนไทย มกั
หยบิยกค าสุภาษิตไทย  มาเป็นตัวอย่างในการอบรมสัง่สอนลูกหลาน หรือผู้ที่มอีายุน้อยกว่า หรือบางครัง้ใช้แสดง
เปรยีบเทยีบประกอบการสนทนา สภุาษติไทยแบ่งออกเป็นสองประเภทดงันี้ ประเภททีห่นึ่งเป็นค าสุภาษิตไทยประเภท
ที ่พดู อ่าน เขา้ใจเน้ือความไดท้นัท ี เป็นขอ้ความสัน้ๆ กนิความลกึซึง้ มคีวามหมายเป็นคตคิ าสอนหรอืหลกัความจรงิ 
โดยไม่ตอ้งแปลความหมาย ตคีวามหมาย เช่น ท าดไีดด้ ีท าชัว่ไดช้ัว่  ประเภทที่สองเป็นค าสุภาษิตไทยประเภท
ที ่พดู อ่าน หรอืฟงัแลว้ยงัไม่เขา้ใจเน้ือความนัน้ในทนัท ีต้องนึกตรกึตรอง ต้องแปลความ ตคีวามหมายเสยีก่อนจงึจะ
ทราบเน้ือแทข้องค าเหล่านัน้ เช่น ผบีา้นไม่ดผีปีา่กพ็ลอย   
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ความเป็นมาของสุภาษิตไทย          
1.  ไดม้าจากค ากล่าวธรรมดา เช่น  โตเพราะกนิขา้ว เฒ่าเพราะกนินาน    
2.  ไดม้าจากค าอุปมาอุปไมย เช่น  ขีใ้หม่หมาหอม   หมาเห่าใบตองแหง้  
3.  ไดม้าจากนิทาน เช่น  กระต่ายตื่นตูม (มาจากนิทานอสีป)   
4.  ไดจ้ากปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิเช่น ลกูไมห้ล่นไม่ไกลตน้    
5.  ไดจ้ากประสบการณ์ชวีติ เช่น ใกลเ้กลอืกนิด่าง หมอ้ยงัไม่ทนัด า  
6.  ไดจ้ากการละเล่นต่างๆ เช่น กดัไม่ปล่อย  

      

 แอนดรอยด ์ (Android)   
 จกัรชยั โสอนิทร ์[2] อธบิายว่า แอนดรอยดเ์ป็นซอฟต์แวรท์ีม่โีครงสรา้งแบบเรยีงทบัซ้อน หรอืแบบสแต็ก 
(Stack) ซึง่รวมเอาระบบปฏบิตักิาร Middleware และแอพพลเิคชัน่ทีส่ าคญัไวด้ว้ยกนั เพื่อใชท้ างานบนอุปกรณ์พกพา
เคลื่อนที่โดยเฉพาะ เช่น โทรศพัทม์อืถอื แทบ็เลต็ เป็นต้น  การท างานของแอนดรอยด์ มพีืน้ฐานอยู่บนระบบลนุิกซ ์
เคอรเ์นล (Linux Kermel) ซึง่ใช้ Android SDK เป็นเครื่องมอืส าหรบัพฒันา  แอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตักิารแอน
ดรอยด ์ โดยใชภ้าษาจาวาในการพฒันา  แอนดรอยดไ์ดเ้ป็นทีรู่จ้กัต่อสาธารณชน เมื่อวนัที ่5  พฤศจกิายน  2550 โดย
ทาง Google ไดป้ระกาศก่อตัง้ Open Handset Alliance กลุ่มบรษิทัฮารด์แวร์  ซอฟต์แวร ์และการสื่อสาร 48 แห่ง ที่
ร่วมมือกันเพื่อพัฒนามาตรฐานเปิด ส าหรับอุปกรณ์มือถือ ลิขสิทธิข์องโค้ดแอนดรอยด์นี้  จะใช้ในลักษณะของ
ซอฟตแ์วรเ์สร ี  เนื่องจากระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดเ์ป็นซอฟแวรร์ะบบเปิด  จงึอนุญาตใหน้ักพฒันาหรอืผูท้ีม่คีวาม
สนใจสามารถดาวน์โหลด Source Code ได ้ท าใหม้ผีูพ้ฒันาจากหลายฝ่ายน า Source Code มาปรบัแต่งและพฒันา
สร้าง แอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตัิการแอนดรอยด์ในรูปแบบของตนเองมากขึน้  โดยสามารถแบ่งประเภทของ
ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดอ์อกเป็น 3 ประเภทดงันี้ 

1.  Android Open Source Project (AOSP) เป็นระบบแอนดรอยดป์ระเภทแรก  ทีท่างบรษิัท Google เปิด
ใหน้ า Source Code ไปตดิตัง้และท างานในอุปกรณ์ต่างๆ ไดโ้ดยทีไ่ม่มคี่าใชจ้่าย  

2.  Open Handset Mobile (OHM)  เป็นระบบแอนดรอยด์ ทีไ่ดร้บัการพฒันาร่วมกบักลุ่ม Open Handset 
Mobile (OHM) ซึง่บรษิทัเหล่านี้จะพฒันาระบบแอนดรอยดใ์นฉบบัของตนเอง  โดยมลีกัษณะการแสดงผลและฟงักช์นั
การท างานทีแ่ตกต่างกนั 

3.  Cooking เป็นระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ ทีน่กัพฒันาสามารถน า  Source Code จากแหล่งต่างๆ
มาปรบัแต่ง ซึง่การพฒันาจะตอ้งปลดลอ็คสทิธ ิในการใชง้านอุปกรณ์ก่อนจงึจะสามารถตดิตัง้ได ้ทัง้นี้ระบบแอนดรอยด์
ประเภทนี้ถอืไดว้่าเป็นประเภททีม่คีวามสามารถสงู เนื่องจากจะไดร้บัการปรบัแต่งขดีความสามารถต่างๆใหเ้ขา้กนัได้
กบัอุปกรณ์นัน้ 
 

แทบ็เลต็ (Tablet)      
 แทบ็เลต็ [3] คอื เครื่องคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลที่สามารถพกพาได้ และใช้หน้าจอสมัผสัในการท างานเป็น
อนัดบัแรก ออกแบบให้สามารถท างานได้ด้วยตวัเอง  ซึ่งเป็นแนวคดิที่ได้รบัความสนใจเป็นอย่างมาก หลงัจากทาง 
บรษิทัไมโครซอฟทไ์ดท้ าการเปิดตวั Microsoft Tablet PC ในปีครสิตศกัราช 2001 แต่หลงัจากนัน้กเ็งยีบหายไป และ
ไม่เป็นทีน่ิยมมากนกั แทบ็เลต็ พซี ีไม่เหมอืนกบัคอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะหรอื Laptops ตรงทีอ่าจจะไม่มแีป้นพมิพใ์นการใช้
งาน แต่อาจจะใชแ้ป้นพมิพเ์สมอืนจรงิในการใชง้านแทน (มแีป้นพมิพป์รากฎบนหน้าจอใชก้ารสมัผสัในการพมิพ)์ แทบ็
เลต็ พซี ีทุกเครื่องจะมอีุปกรณ์ไรส้ายส าหรบัการเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตและระบบเครอืขา่ยภายใน  
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แฟลช (Adobe Flash)    
 โปรแกรม Adobe Flash  [6] เป็นซอฟต์แวรท์ีช่่วยในการสรา้งสื่อมลัตมิเีดยี ภาพเคลื่อนไหว (Animation)  
ภาพกราฟิกทีม่คีวามคมชดั  เนื่องจากเป็นกราฟิกแบบเวกเตอร์ (Vector)  สามารถเล่นเสยีงและวดีโิอไดแ้ละสามารถ
สรา้งงานใหโ้ต้ตอบกบัผูใ้ช้ (Interactive Multimedia) มฟีงัก์ชัน่ส าหรบัการเขยีนโปรแกรม (Action Script) และยงั
ท างานในลกัษณะ CGI โดยเชื่อมต่อกบัการเขยีนโปรแกรมภาษาอื่นๆ ได้มากมาย เช่น ภาษา PHP, JSP, ASP, 
ASP.NET, C/C++ , - C# , C#.NET,VB , VB.NET, JAVA และอื่นๆ  โดยเฉพาะขอ้ดขีองโปรแกรม Flash คอื 
ความสามารถในการบบีอดัไฟลใ์หม้ขีนาดเล็ก  มผีลท าใหแ้สดงผลไดอ้ย่างรวดเรว็ นอกจากนัน้ยงัแปลงไฟลไ์ปอยู่ใน
ฟอรแ์มตอื่น ไดห้ลากหลาย เช่น avi, mov, gif, wav, emf, eps, ai, bmp , jpg, gif, png เป็นต้น โปรแกรม Adobe 
Flash เริม่มชีื่อเสยีงประมาณปี พ.ศ. 2539 จนถงึ ปจัจุบนัไดถู้กน ามาใชง้านอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเทคโนโลยเีวบ็
ท าให้การน าเสนอท าได้อย่างน่าสนใจ นอกจากนัน้ โปรแกรม Adobe Flash ยงัสามารถสร้างแอพพลเิคชัน่ เพื่อใช้
ท างานต่างๆ รองรบัการใช้งานกบัอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกบัระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต และท างานได้กบัหลายๆ แพลท
ฟอรม์  
 

ActionScript 3.0 
ActionScript 3.0 [5] คอื จดัเป็นภาษาแบบ script language เขยีนดว้ยโปรแกรมแฟลช มลีกัษณะการเขยีน

โปรแกรมเชงิในวตัถุเหมอืนกบัภาษา JavaScript ใชเ้ป็นภาษาทีเ่พิม่ความสามารถเชงิโต้ตอบใหก้บัการแสดงผล เช่น
การเพิม่เทคนิคให้กบัภาพเคลื่อนไหว การท าเกม รองรบัการท างานทีเ่ขา้ถึงการควบคุมการแสดงผลโดยตรง และมี
รปูแบบการท างานทีซ่บัซอ้นมากขึน้กว่า ActionScript 1.0 และ ActionScript 20 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 MPlus Supasit [4] เป็นโปรแกรมส านวนสุภาษิตไทย  ทีท่ างานผ่านโทรศพัทม์อืถอืระบบปฏบิตักิารแอน
ดรอย์ การท างานของโปรแกรม  จะเป็นการอธิบายถึงความหมายของส านวนสุภาษิตของแต่ละค า  โดยแบ่งเป็น
หมวดหมู่ตามตวัอกัษร   โดยหน้าหลกัของโปรแกรมจะแบ่งค าสภุาษติตามพยญัชนะไทย  เมื่อคลกิเขา้ไปในค าสุภาษิต
แต่ละค า จะปรากฏค าอธบิายความหมายของส านวนสภุาษตินัน้ๆ  ดงัตวัอย่างในภาพที ่ 1 
 

           
 

ภาพท่ี 1 ตวัอย่างหน้าจอโปรแกรม MPlus Supasit 
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 ดงันัน้สิง่ทีง่านวจิยั เกมสภุาษติไทยบนแทต็เลต็  แตกต่างจากโปรแกรม MPlus Supasit คอื การเพิม่แอนิเมชัน่
ลงไปในแอพพลเิคชัน่ เพิม่การมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างผู้ใช้กบัแอพพลเิคชัน่  โดยเกมสุภาษิตไทยบนแทต็เลต็ จะมีแอนิ
เมชัน่  ภาพเคลื่อนไหวประกอบเสยีงบรรยายเพื่ออธบิายความหมายของส านวนสุภาษิตไทย และมเีกมเสรมิทกัษะให้
ทดสอบความรูท้ ัง้หมด 3 เกม คอื เกมจบัคู่ภาพสุภาษิตไทย ซึง่จะมนีาฬกิาในการจบัเวลาการเล่นเกมดว้ย เกมระบายสี
ภาพสุภาษิต และเกมทายชื่อสุภาษิตไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสนุกสนานและความเพลิดเพลนิในการเรียนรู้ส านวน
สภุาษติไทยใหม้ากขึน้  
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
ในการศกึษาและการพฒันาเกมสภุาษติไทยบนแทบ็เลต็ คณะผูว้จิยัไดด้ าเนินการศกึษา และพฒันาแอพพลเิค

ชนับนแท็บเลต็ขึ้นมา เพื่อเป็นสื่อในการพฒันาความรู้เรื่องสุภาษิตไทยโดยท าเป็นแอนิเมชัน่และเกม เพื่อให้ได้รบั
ความรูพ้รอ้มความสนุกสนาน โดยมวีธิกีารด าเนินการศกึษาดงัต่อไปนี้ 
 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการศึกษา  
Software            
1.  ระบบปฏบิตักิาร Windows 7   
2.  Adobe Flash CS 6 ส าหรบัท าแอนิเมชัน่และเกมสภุาษติไทย  
3.  Adobe Photoshop CS5 ส าหรบัท าไอคอนของเกมสภุาษติไทย  
4.  Sound Recorder ส าหรบับนัทกึ เสยีงทีใ่ชใ้นเกมสภุาษติไทย 
5.  Snappea  ส าหรบัการตดิตัง้แอพพลเิคชัน่ลงแทบ็เลต็ 
Hardware 
1.  หน่วยประมวลผลกลาง CPU Intel Core i5  
2.  หน่วยความจ าแรม 4 GB DDR RAM  
3.  ฮารด์ดสิกข์นาด 500 GB  
4.  Tablet True Beyond ใชร้ะบบปฏบิตักิาร Android 4.1  

 

การออกแบบและพฒันาโปรแกรม    
คณะผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการคน้ควา้ และท าการวเิคราะหอ์อกแบบโปรแกรมไดด้งันี้ 
1. ศึกษาค าสุภาษิตไทย 
2. วิเคราะหโ์ครงสรา้งของเกม 
3. ขัน้ตอนการวาดภาพประกอบ 
4. ขัน้ตอนการท าอนิเมชัน่และเขียนโปรแกรม 
5. ขัน้ตอนการน าแอพพลิเคชัน่ลงเทบ็เลต็ 
6. ปัญหาท่ีพบจากการพฒันาโปรแกรม 
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1. ศึกษาค าสุภาษิตไทย 
จากการศกึษาเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง  คณะผู้วจิยัได้เลอืกค าสุภาษิตไทยจ านวน  10  ส านวน  มาท าการ

ออกแบบและพฒันาเป็นแอพลเิคชัน่เกมสภุาษิตไทยบนแทต็เลต็  เนื่องจากเป็นสุภาษิตไทยทีเ่ป็นทีรู่้จกักนัเป็นอย่างด ี 
มคีวามหมายเป็นคตสิอนใจและมคีวามเหมาะสมกบัการท าเป็นอนิเมชัน่  โดยสภุาษติไทยดงักล่าวมดีงัต่อไปนี้  

1.1. ข่ีช้างจบัตัก๊แตน หมายความว่า การลงทุนลงแรงหรอืเวลาเป็นจ านวนมาก เพื่อท าในสิง่ทีจ่ะ
ไดร้บั ผลตอบแทนกลบัคนืมาจ านวนน้อย   

1.2. อ้อยเข้าปากช้าง หมายความว่า สิง่ทีห่ลุดลอยไปเป็นของคนอื่นแลว้ กย็่อมจะสญูหรอืไม่มีทาง
ไดค้นืกลบัมาง่าย ๆ 

1.3. ปลาสองมือ หมายความว่า การทีค่นๆหนึ่งท าสิง่ใดที่ยากพร้อมๆกนั ท าใหล้้มเหลวทัง้สองสิง่
นัน้ 

1.4. งมเขม็ในมหาสมุทร  หมายความว่า   การคน้หาอะไรบางอย่างทีห่ายากในพืน้ทีก่ารหานัน้ มี
บรเิวณกวา้งใหญ่ ซึง่ยากแก่การหาของใหพ้บได ้

1.5. มือไม่พายเอาเท้าราน ้า หมายความว่า การทีบุ่คคลหนึ่งไม่ยอมช่วยงานส่วนรวม แต่ยงัท าตวั
เกะกะการด าเนินงานของสว่นรวม ใหม้คีวามล าบากมากขึน้ไปอกี 

1.6. ช้ีโพรงให้กระรอก หมายความว่า แนะน าหรือบอกเป็นนัยให้ผู้อื่นเห็นช่องทางท าผิด หรือเอา
ประโยชน์ 

1.7. จบัปูใส่กระด้ง หมายความว่า การทีค่น ๆ หนึ่งพยายามดแูลเดก็เลก็ ๆ โดยพยายามใหอ้ยู่นิ่งๆ 
หรอืเป็นระเบยีบ แต่เดก็กซ็ุกซนไม่อยู่นิ่ง 

1.8. ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง หมายความว่า การรูจ้กัเสรมิแต่งสิง่ทีไ่ดม้าโดยธรรมชาต ิใหดู้ดี
ยิง่ขึน้ 

1.9. เขน็ครกขึ้นภเูขา หมายความว่า การท างานที่ยากล าบาก เกินความสามารถของตนเปรยีบ
เอาไวเ้หมอืนกบัการเขน็ กลิง้ หรอืดนัใหค้รก ซึง่มนี ้าหนักมาก ใหข้ึน้ไปบนภูเขาซึง่มคีวามสงู เป็นสิง่ทีท่ าไดย้ากและ
ล าบากยิง่ 

1.10. แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ หมายความว่า คนทีเ่ขา้ไปหาเรื่องตาย หรอืท าเรื่องทีอ่นัตรายอย่างโง่
เขลา 

   

2. วิเคราะหโ์ครงสรา้งของเกม 
จากทีไ่ดศ้กึษาและวเิคราะหโ์ครงสรา้งของเกมสภุาษติไทย  ท าใหท้ราบไดว้่า  การท างานของระบบเกมที่

ก าลงัศกึษา สามารถแบ่งเป็นสว่นการท างานเป็นสว่นต่างๆ  ตามหน้าทีข่องโปรแกรมในแต่ละฟอรม์ดงันี้ 
1. หน้าแรก คอื หน้าฟอรม์ยนิดตีอ้นรบัเขา้สูแ้อพพลเิคชัน่เกมสภุาษติไทย  
2. เมนูหลกั คอื หน้าฟอรม์ทีป่ระกอบดว้ย ปุม่สภุาษติไทยน่ารู ้ปุม่เกมจบัคู่ภาพสภุาษิตไทย ปุ่มเกม

ทายชื่อสภุาษติไทย ปุม่เกมระบายสภีาพสภุาษติไทย 
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ภาพท่ี 2  ตวัอย่างโครงร่างหน้าเมนูหลกัของแอพพลเิคชัน่ 
 

3. หน้าเมนูสุภาษิตน่ารู ้ คอื หน้าฟอรม์ทีป่ระกอบดว้ยปุม่ใหเ้ลอืกเรยีนรูส้ภุาษติไทย 
4. หน้าสุภาษิตไทยน่ารู้ คอื หน้าฟอรม์ทีป่ระกอบดว้ยแอนิเมชัน่สุภาษิตไทย ความหมายสุภาษิต

ไทย 
5. หน้าแรกของเกมจบัคู่ภาพสุภาษิตไทย คอื หน้าฟอร์มทีป่ระกอบดว้ยปุ่มเริม่เล่นเกม ปุ่มเมนู

หลกัปุม่วธิกีารเล่น 
6. หน้าวิธีการเล่นเกมจบัคู่ภาพสุภาษิตไทย คอื หน้าฟอรม์ที่ประกอบด้วยค าอธบิายวธิกีารเล่น

เกม  และปุม่เมนูหลกั 
7. หน้าเล่นเกมจบัคู่ภาพสุภาษิตไทย  คอื  หน้าฟอรม์ทีป่ระกอบดว้ยภาพสภุาษติไทย 3 ภาพ ป้าย

ชื่อสภุาษติไทย 3   ป้าย นาฬกิาจบัเวลาในการเล่น และช่อง ถูก ผดิ 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ตวัอย่างโครงร่างหน้าสภุาษติไทยน่ารู ้
 

8. หน้าสรุปของเกมจบัคู่ภาพสุภาษิตไทย คอื หน้าฟอร์มที่ประกอบดว้ยจ านวนคะแนน จ านวนถูก
และผดิ 

9. หน้าแรกของเกมระบายสีภาพสุภาษิตไทย คอื หน้าฟอร์มที่ประกอบด้วยภาพสุภาษิตไทย 6 
ภาพปุม่เริม่เล่นเกม ปุม่เมนูหลกั ปุม่วธิกีารเล่น 

10. หน้าวิธีการเล่นเกมระบายสีภาพสุภาษิตไทย คอื หน้าฟอร์มทีป่ระกอบด้วยค าอธบิายวธิกีาร 
เล่นเกม และปุม่เมนูหลกั 

11. หน้าเล่นเกมระบายสีภาพสุภาษิตไทย คือหน้าฟอร์มที่ประกอบด้วยภาพสุภาษิต สีส าหรับ
ระบายส ี20 ส ีปุม่เริม่ใหม่  ปุม่กลบัหน้าแรกของเกมระบายสภีาพสภุาษติไทย 

12. หน้าแรกของเกมทายช่ือสุภาษิตไทย คอืหน้าฟอรม์ทีป่ระกอบดว้ยปุ่มเริม่เล่นเกม  ปุ่มเมนูหลกั
ปุม่วธิกีารเล่น 
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13. หน้าวิธีการเล่นเกมทายช่ือสุภาษิตไทย คอื หน้าทีฟ่อรม์ประกอบดว้ยค าอธบิายวธิกีารเล่นเกม 
และปุม่เมนูหลกั 

14. หน้าเล่นเกมทายช่ือสุภาษิตไทย คอืหน้าฟอร์มที่ประกอบด้วยอนิเมชัน่สุภาษิตไทย ปุ่มชื่อ
สภุาษติไทย 3 ปุม่  

15. หน้าคะแนนของเกมทายช่ือสุภาษิตไทย  คอื  หน้าฟอรม์ทีป่ระกอบดว้ย  จ านวนคะแนน และ
ปุม่เฉลย 

16. หน้าเฉลยของเกมทายช่ือสุภาษิตไทย   คอื  หน้าฟอรม์ทีป่ระกอบดว้ย   ค าเฉลย  และปุ่มกลบั
หน้าแรกของเกม 

 

3. ขัน้ตอนการวาดภาพประกอบ 
หลงัจากวเิคราะหโ์ครงสรา้งเกมและออกแบบโครงร่างเรยีบรอ้ยแลว้   ขัน้ตอนต่อไป คอื การออกแบบและ

วาดภาพประกอบ เช่น การออกแบบและวาดภาพตวัละครพธิกีรหลกั  การวาดภาพฉากประกอบ การวาดภาพแอนิ
เมชัน่ เป็นตน้ 
การวาดภาพประกอบมีขัน้ตอนดงัน้ี 

1. เลอืกรปูภาพทีต่อ้งการ 
 

 
 
 
 
 

 

       ภาพท่ี 4  รปูภาพทีต่อ้งการวาด 
 

2. Import รูปลงโปรแกรม Adobe Flash CS6 และสรา้งรูปโดยใชเ้ครื่องมอื Line Tool และ Selection 
Tool การสรา้งควรแยกเลเยอร ์เช่น เลเยอรแ์ขน เลเยอรข์า เพื่อความสะดวกในขัน้ตอนการท าอนิเมชัน่ 

 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ตวัอย่างลายเสน้ทีถู่กสรา้งจาก Adobe Flash CS6 
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3. ลงสโีดยใชเ้ครื่องมอื Paint Bucket Tool ตามทีต่อ้งการ ใหค้รบทุกเลเยอร ์
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 6 ตวัอย่างการลงสโีดยใชเ้ครื่องมอื Paint Bucket Tool 
 

4. ขัน้ตอนการท าอนิเมชัน่และเขียนโปรแกรม 
เมื่อไดอ้อกแบบระบบและวาดภาพประกอบในส่วนต่างๆ ของโปรแกรมเรยีบรอ้ยแล้ว ขัน้ตอนต่อไปคอื  

การท าใส่ภาพเคลื่อนไหว การใส่เสยีงประกอบ และการเขยีนโปรแกรม โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS 6 เป็น
เครื่องมอื   

5. ขัน้ตอนการน าแอพพลิเคชัน่ลงเทบ็เลต็ 
เมื่อไดท้ าการพฒันาเกมสภุาษติไทย เรยีบรอ้ยแลว้ ขัน้ตอนต่อไปคอืทดลองน าเกมสภุาษติไทยไปใชจ้รงิบน

เทบ็เลต็  
6. ปัญหาท่ีพบจากการพฒันาโปรแกรม 

ในระหว่างการศกึษาและพฒันาเกมสภุาษติไทยแทบ็เลต็   คณะผูว้จิยัไดป้ระสบปญัหาต่างๆ  ดงันี้ 
1. มคีวามยากในการวาดฉาก ตวัละคร และการสรา้งภาพเคลื่อนไหวใหต้รงกบัทีต่อ้งการ 
2. รปูแบบตวัอกัษรทีแ่สดงผล ไม่ตรงกบัทีก่ าหนด และจดัเรยีงตวัอกัษรใหเ้ป็นระเบยีบไดย้าก  
3. บางครัง้โปรแกรมทีใ่ชม้คีวามผดิพลาด ท าใหผ้ลลพัธท์ีไ่ม่เป็นไปตามทีต่อ้งการ 

 
ผลการศึกษา 

เมื่อไดอ้อกแบบและพฒันาระบบในส่วนต่างๆของโปรแกรมเรยีบรอ้ยแลว้ และไดท้ดลองน ามาใชไ้ดจ้รงิบนแทบ็
เ ล็ ต 
ซึง่ไดผ้ลจากการด าเนินงานดงันี้ 

 

ผลการพฒันาโปรแกรม 
1. หน้าแรก  แสดงปุม่เริม่ กดเพื่อเขา้สูเ่มนูหลกั 

 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 7 หน้าเมนูหลกั 
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2. เมนูหลกั ประกอบดว้ยเมนูต่างๆ 4 เมนูไดแ้ก่ สุภาษิตไทยน่ารู ้เกมจบัคู่ภาพสุภาษิต เกมระบายสภีาพ
สภุาษติ เกมทายชื่อสภุาษติ 

3. เมนูสภุาษติไทยน่ารู ้ประกอบดว้ยเมนูส าหรบัเลอืกฟงัสภุาษติไทย ปุม่ถดัไป และปุม่เมนูหลกั 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 8  ตวัอย่างสภุาษติไทยน่ารู ้
 

4. หน้าสุภาษิตไทยหน้ารู้ ประกอบด้วย  ชื่อสุภาษิตไทย  มแีอนิเมชัน่พร้อมเลยีงประกอบ ส าหรบัอธบิาย
ความหมายของสภุาษติ  มขีอ้ความอธบิายความหมายของสภุาษติ   และปุม่กลบัหน้าเมนูสภุาษติ 

5. หน้าเกมจบัคู่ภาพสภุาษติไทย  ประกอบดว้ยชื่อเกมจบัคู่ภาพสภุาษติไทย  ปุม่วธิกีารเล่นเกม ปุม่เริม่เกม 
และปุม่เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9  หน้าเกมจบัคูภ่าพสภุาษติไทย 
 

6. หน้าวธิกีารเล่นเกมจบัคู่ภาพสภุาษติไทย คอื หน้าฟอรม์ทีป่ระกอบดว้ยค าอธบิายวธิกีารเล่น 
7. หน้าเล่นเกมจบัคู่ภาพสภุาษติไทย คอื หน้าฟอรม์ทีป่ระกอบดว้ยภาพสภุาษิตไทย 3 ภาพ ป้ายชื่อสุภาษิต

ไทย 3 ป้าย  นาฬกิาจบัเวลาในการเล่น และช่อง ถูก ผดิ หน้านี้ผูเ้ล่นตอ้งเลอืกภาพสภุาษติใหต้รงกบัชื่อสภุาษติ โดยจะ
มนีาฬกิาจบัเวลาในการเล่น พรอ้มแสดงผลว่าจบัคู่ถูกกีข่อ้ ผดิกีข่อ้ 

8. หน้าสรุปของเกมจบัคูภ่าพสภุาษติไทย คอื หน้าฟอรม์ทีป่ระกอบดว้ยจ านวนคะแนน  จ านวนถกู และผดิ 
9. หน้าแรกของเกมระบายสภีาพสภุาษติไทย คอื หน้าฟอรม์ทีป่ระกอบดว้ยภาพสภุาษติไทย 6 ภาพ ปุม่เริม่

เล่นเกม ปุม่เมนูหลกั ปุม่วธิกีารเล่น 
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ภาพท่ี 10  หน้าสรุปผลเกมจบัคูภ่าพสภุาษติไทย 
 

10. หน้าแรกของเกมระบายสภีาพสุภาษิตไทย ประกอบด้วยภาพสุภาษิตไทย 6 ภาพ ปุ่มเริม่เล่นเกม ปุ่ม
เมนูหลกั ปุม่วธิกีารเล่น  

11. หน้าเล่นเกมระบายสภีาพสภุาษติไทย ประกอบดว้ยภาพสภุาษติ สสี าหรบัระบายส ี20 ส ีปุม่เริม่ใหม่ ปุม่
กลบัหน้าแรกของเกมระบายสภีาพสุภาษิตไทย ผูเ้ล่นสามารถเลอืกทีส่ ี แลว้น าไประบายทีภ่าพสุภาษิตไทย สามารถ
คลกิปุม่เริม่ใหม่ได ้ถา้ตอ้งการระบายสใีหม่ หรอืคลกิปุม่กลบั เพื่อกลบัไปหน้าแรกของเกมระบายสภีาพได ้

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 11 ตวัอย่างหน้าเล่นเกมระบายสภีาพสภุาษติไทย 
12.  หน้าเล่นเกมทายชื่อสุภาษิตไทย ประกอบดว้ย อนิเมชัน่สุภาษิตไทย ปุ่มชื่อสุภาษิตไทย 3 ปุ่ม ผูเ้ล่นดู

แอนิเมชัน่แลว้ เลอืกสภุาษติไทยทีต่รงกบัแอนิเมชัน่นัน้ๆ เกมทายชื่อสถุาษตินี้ มจี านวนสภุาษติไทยใหท้ายทัง้หมด 10  
สภุาษติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12   ตวัอย่างหน้าเล่นเกมทายชื่อสภุาษติไทย 
 

13.  หน้าคะแนนของเกมทายชื่อสภุาษติไทย  ประกอบดว้ยจ านวนคะแนนทีท่ าได ้ และปุม่เฉลยทัง้หมดของ
เกมทายชื่อสภุาษติ 
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ภาพท่ี 13  หน้าคะแนนของเกมทายชื่อสภุาษติไทย 
 

14. หน้าเฉลยของเกมทายชื่อสภุาษติไทย ประกอบดว้ยค าเฉลยทัง้หมด และปุม่กลบัหน้าแรกของเกม 
15.  

 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 14  หน้าเฉลยของเกมทายชื่อสภุาษติไทย 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
การประเมินผล 

เมื่อพฒันาโปรแกรมเสรจ็แลว้  คณะผูว้จิยัไดน้ าโปรแกรมเกมสภุาษติไทยใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทดลองใชง้าน  
จากนัน้ไดอ้อกแบบสอบถามขึน้มา  เพื่อพจิารณาเรื่องการออกแบบและการใชง้านโปรแกรม  โดยแบ่งหวัขอ้ดงันี้  

1. เมนูและเครื่องมอืมคีวามชดัเจนเขา้ใจง่าย 
2. ภาพประกอบสือ่ความหมายเขา้ใจง่าย   
3. เสยีงประกอบมคีวามน่าสนใจ   
4. สแีละการออกแบบมคีวามน่าสนใจ    
5. ความเหมาะสมของเน้ือหา      
6. โดยภาพรวม  ท่านมคีวามพงึพอใจเกมสภุาษติไทยอยูใ่นระดบั 
โดยแบ่งระดบัการใหค้ะแนนจากน้อยที่สุดไปหามากทีสุ่ด (ระดบั 1 ถงึ 5) และไดใ้หผู้ใ้ชง้านทีเ่กีย่วขอ้งมา

ทดลองใช้งานโปรแกรมเกมสุภาษิตไทยบนเทบ็เลต็ แล้วท าแบบสอบถามดงักล่าว ผู้ทดลองใช้งานโปรแกรมได้แก่
ผูเ้ชีย่วชาญ  ซึง่เป็นอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัจ านวน 3 คน และผูใ้ชง้านทัว่ไป ไดแ้ก่นิสติในสาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์
และสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศจ านวน 20 คน  
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การอภิปรายผล 
ผลการศกึษา จากการตอบแบบสอบถามในการประเมนิความสามารถของโปรแกรม จากการทดลองโดยการ

ใหผู้ใ้ชง้านจ านวน 23 คน ท าแบบสอบถามและประเมนิผลการใชง้านพบว่า อตัราสว่นของระดบัความคดิเหน็แสดงเป็น
อตัราสว่นรอ้ยละ 

จากผลการศกึษาในครัง้นี้ คดิเป็นระดบัความพงึพอใจ ผลการประเมนิระบบไดค้่าคะแนนคดิเป็น 4.42 จาก
ผูใ้ชร้ะบบ 23 คน และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.56 แสดงว่าระบบมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัดี สามารถอภปิรายจาก
แบบประเมนิทีไ่ดด้งันี้ 

ในหวัขอ้เรื่องเมนูและเครื่องมอืมคีวามชดัเจนเขา้ใจง่ายนัน้ ผูป้ระเมนิสว่นใหญ่บอกว่าเมนูทใีชน้ัน้ชดัเจนเขา้ใจ
ง่าย   โดยระดบัคะแนนเฉลีย่ของหวัขอ้น้ีอยู่ในระดบัด ี
 

ตารางท่ี 1 การประเมนิผลการทดลองใชง้าน 

หวัข้อท่ีประเมิน 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ผลเฉล่ีย SD. ความพึงพอใจ 
1. เมนูและเครื่องมอืมคีวามชดัเจนเขา้ใจง่าย 4.26 0.53 ด ี
2. ภาพประกอบสือ่ความหมายเขา้ใจง่าย   4.39 0.57 ด ี
3. เสยีงประกอบมคีวามน่าสนใจ   4.35 0.63 ด ี
4. สแีละการออกแบบมคีวามน่าสนใจ    4.52 0.58 ดมีาก 
5. ความเหมาะสมของเน้ือหา      4.43 0.58 ด ี
6. โดยภาพรวม  ท่านมคีวามพงึพอใจเกม
สภุาษติไทยอยู่ในระดบั 

4.57 0.50 ดมีาก 

เฉล่ีย 4.42 0.56 ด ี
 

ในหัวข้อเรื่องภาพประกอบสื่อความหมายเข้าใจง่ายนัน้ ผู้ประเมินส่วนใหญ่บอกว่าภาพประกอบสื่อ
ความหมายเขา้ใจไดง้่าย โดยระดบัคะแนนเฉลีย่ของหวัขอ้น้ีอยู่ในระดบัด ี

ในหวัขอ้เรื่องเสยีงประกอบมคีวามน่าสนใจนัน้ ผูป้ระเมนิสว่นใหญ่บอกว่าเสยีงประกอบมคีวามน่าสนใจ  โดย
ระดบัคะแนนเฉลีย่ของหวัขอ้น้ีอยู่ในระดบัด ี

ในหวัข้อเรื่องสแีละการออกแบบมคีวามน่าสนใจนัน้ ผู้ประเมินส่วนใหญ่บอกว่าสแีละการออกแบบมคีวาม
น่าสนใจ  โดยระดบัคะแนนเฉลีย่ของหวัขอ้น้ีอยู่ในระดบัดมีาก 

ในหวัขอ้เรื่องความเหมาะสมของเนื้อหานัน้ ผู้ประเมนิส่วนใหญ่บอกว่าเนื้อหามคีวามเหมาะสม โดยระดบั
คะแนนเฉลีย่ของหวัขอ้น้ีอยู่ในระดบัด ี

ในหวัขอ้เรื่องของความพงึพอใจของโปรแกรมในภาพรวม ผูป้ระเมนิส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจโปรแกรมเกม
สภุาษติไทย โดยระดบัคะแนนเฉลีย่ของหวัขอ้น้ีอยู่ในระดบัดมีาก 
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สรปุผลและข้อเสนอแนะ 
 หลงัจากทีไ่ดท้ าการคน้ควา้และพฒันาเกมสุภาษิตไทยบนแทบ็เลต็ และไดท้ าการทดสอบและประเมนิผลการ
ใชโ้ปรแกรมกบัผูใ้ชง้านจ านวน 23 คน โดยแบ่งเป็นการทดสอบจากผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 คน และผูใ้ชง้านทัว่ไปจ านวน 
20  คน พบว่าเกมสุภาษิตไทย ดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรูแ้ละช่วยเสรมิสรา้งความเขา้ใจเรื่องสุภาษิตไทย 
ใหก้บัผูใ้ชไ้ดเ้ป็นอย่างด ีเน่ืองจากเกมสภุาษติไทยมภีาพที่มสีสีนัสวยงามและเสยีงประกอบท าใหผู้ใ้ชม้คีวามสนใจ และ
ไดร้บัความสนุกสนาน เพลดิเพลนิไปกบัเกมสุภาษิตไทย และจากการทดสอบและประเมนิผลโปรแกรม มขีอ้เสนอแนะ
เพิม่เตมิจากผูใ้ชง้านสรุปไดด้งันี้ 

1. เกมสภุาษติไทยบนแทบ็เลต็ควรเพิม่จ านวนสภุาษติใหม้ากขึน้ 
2. เกมสภุาษติไทยบนแทบ็เลต็ควรมรีะดบัการเล่นเกม เช่น ระดบัง่าย  ระดบัปานกลาง  ระดบัยาก 
3. เกมสภุาษติไทยบนแทบ็เลต็ควรมปุีม่เล่นซ ้า 
4. เกมสภุาษติไทยบนแทบ็เลต็ควรมปุีม่เล่นและปุม่หยุดเล่นในหน้าสภุาษติน่ารู ้
5. เกมสภุาษติไทยบนแทบ็เลต็ หน้าเกมทายชื่อสภุาษติควรใสค่ าเฉลยขอ้ถูกเมื่อผูเ้ล่น เล่นผดิ 

 
กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเท คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
ทีใ่หก้ารสนบัสนุนสถานที ่อุปกรณ์การทดลอง และอ านวยความสะดวกใหร้ะหว่างท าการศกึษา  
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การพฒันาระบบสารสนเทศตรวจสอบความก้าวหน้าผลการเรียนส าหรบันักศึกษา 
หลกัสตูรเทียบโอน 
The development of information system for checking the learning progress of 
transfer students 
 

สุเมธ  พลิกึ1 
Sumate Philuk1 
 

บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์2 ประการ คอื 1) เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศตรวจสอบความกา้วหน้าผลการ

เรยีนส าหรบันักศกึษาหลกัสูตรเทยีบโอน 2) เพื่อประเมนิผลระบบสารสนเทศตรวจสอบความก้าวหน้าผลการเรยีน
ส าหรบันักศกึษาหลกัสูตรเทยีบโอน เกบ็รวบรวมขอ้มูลในการพฒันาระบบจากอาจารย์ฝ่ายทะเบยีน อาจารยป์ระจ า
สาขา อาจารยท์ีป่รกึษา และนกัศกึษา เพื่อทราบถงึกระบวนการด าเนินงานปจัจุบนั และความตอ้งการระบบงานใหม ่

การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
อนิเทอร์เน็ตเพื่อพฒันาระบบใช ้PHP ในการพฒันาโปรแกรม และใช ้MySQL ในการจดัการฐานขอ้มูล โดยพฒันา
ระบบสารสนเทศที่สามารถจดัการกบัข้อมูลผลการเรยีนของนักศกึษา ซึ่งประกอบไปด้วย ขอ้มูลนักศกึษา อาจารย์
ผูส้อน อาจารย์ทีป่รกึษา หลกัสตูร ผลการเรยีน และการประมวลขอ้มูลดงักล่าวเป็นสารสนเทศในรูปแบบรายงาน ซึ่ง
สามารถน ามาช่วยในการตรวจสอบความก้าวหน้าผลการเรียน รวมถึงการวางแผนในการเรียนส าหรบันักศึกษา
หลกัสตูรเทยีบโอนไดต้ามวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้

การประเมนิผลระบบสารสนเทศตรวจสอบความกา้วหน้าผลการเรยีนส าหรบันักศกึษาหลกัสตูรเทยีบโอน ใช้
แบบประเมนิส ารวจความคดิเหน็จากผูบ้รหิาร อาจารย ์และนักศกึษา พบว่า ดา้นการออกแบบระบบ มคีวามพงึพอใจ
อยู่ในระดบัมาก ดา้นประสทิธภิาพการใชง้านอยู่ในระดบัมาก 
ค าส าคญั :  ระบบสารสนเทศ  หลกัสตูรเทยีบโอน 
 
Abstract 

This research has 2 main objectives: 1) to develop information systems for checking the learning 
progress of transfer students 2) to evaluate the information system for checking the learning progress of 
transfer students. Data collection for system development from teachers of Registration Department, full-time 
teachers of each field (program), advisors and students to know more about the present operations process 
and the new system requirements.  

The development of information systems is applied for the knowledge of information technology and 
Internet technology to develop systems by using PHP in Program development and MySQL for database 
management. By develop the information systems that can deal with the learning outcomes of students which 
consisted with data of students, teachers, advisors, course, school record (grade). Such process data as a 
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report format which can be used to assist in monitoring the progress of the study, including the classes 
planning for transfer students according to the objectives (that has set).  

The evaluation of   information system for checking the learning progress of transfer students, using 
questionnaire survey the opinion of administrators, teachers, and students found that the system design and 
the efficiency of using are in high level of satisfaction. 

 

Key word  :  Information System, transfer courses 
 

บทน า 
มหาวทิยาลยั หมายถึง สถาบนัอุดมศกึษาที่มวีตัถุประสงค์ให้การศกึษาในด้านวชิาการ และวชิาชพีชัน้สูง

หลายสาขาวชิา หรอืหลายกลุ่มสาขาวชิา เพื่อใหป้ระกาศนียบตัร อนุปรญิญา ปรญิญา และประกาศนียบตัรบณัฑติแก่
ผูส้ าเรจ็การศกึษา รวมทัง้ด าเนินการวจิยัและใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม และท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมของชาต ิ

จากการทีก่ระทรวงศกึษาธกิารไดอ้อกประกาศ เรื่อง การจดัการศกึษาหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี(ต่อเนื่อง) 
ของสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2553 ขอ้ 3 ก าหนดให้สถาบนัอุดมศกึษารบัผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า เขา้ศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาตร ี(4 ปี) ตามหลกัเกณฑก์ารเทยีบ
โอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาเขา้สู่การศกึษาในระบบ ตัง้แต่ปีการศกึษา 2553 เป็นต้นไป ท าให้ผู้ส าเรจ็การศกึษา
ระดับ ปวส. ไม่สามารถเรียนในหลักสูตรต่อเนื่องได้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 
ก าหนดใหม้กีารเทยีบโอนผลการเรยีนจากการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั และ
ประกาศทบวงมหาวทิยาลยั ได้ก าหนด หลกัเกณฑ์การเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาเขา้สู่การศกึษาในระบบ 
พ.ศ. 2545 คุณสมบตัิของผู้มีสทิธิข์อเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีความรู้พื้นฐานตามที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรการศกึษาของทบวงมหาวทิยาลยัในระดบัที่ขอเทยีบโอนผลการเรยีน กรณีขอเทยีบโอนผลการเรยีนระดบั
ปรญิญาตรตีอ้งเป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป ผูข้อเทยีบโอนผลการเรยีนต้อง
เป็นหรอืเคยเป็นนักศกึษาของสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาหรอืเทยีบเท่าในหลกัสตูรทีท่บวงมหาวทิยาลยั  หรอื
หน่วยงานของรฐัทีม่อี านาจตามกฎหมายรบัรอง  

สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งด าเนินการเทยีบความรูแ้ละโอนหน่วยกติภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 
หลกัเกณฑก์ารเทยีบวชิาเรยีนและโอนหน่วยกติระหว่างการศกึษาในระบบ ระดบัปรญิญาตร ี
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือ

หน่วยงานรฐัทีม่อี านาจตามกฎหมายรบัรอง 
(2) เป็นรายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาทีม่เีน้ือหาสาระครอบคลุมไมน้่อยกว่าสามในสีข่องรายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาที่

ขอเทยีบ 
(3) เป็นรายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาทีส่อบไล่ไดไ้ม่ต ่ากว่าระดบัคะแนนตวัอกัษร C หรอืแต้มระดบัคะแนน 2.00 

หรอืเทยีบเท่า 
(4) นกัศกึษาจะเทยีบรายวชิาเรยีนและโอนหน่วยกติไดไ้มเ่กนิสามในสีข่องจ านวนหน่วยกติรวมของหลกัสตูรที่

รบัโอน 
(5) รายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาทีเ่ทยีบโอนจากต่างสถาบนัอุดมศกึษาจะไม่น ามาค านวณแตม้คะแนนเฉลีย่สะสม 
(6) นกัศกึษาจะตอ้งใชเ้วลาศกึษาอยู่ในสถาบนัอุดมศกึษาทีร่บัโอนอย่างน้อยหนึ่งปีการศกึษา 
(7) ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าได้ไม่เกินกว่าชัน้ปีและภาค

การศกึษาทีไ่ดร้บัอนุญาตใหม้นีกัศกึษาเรยีนอยู่ตามหลกัสตูรทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบแลว้ 
ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมดีงันี้ 
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ณัฐพล จนุีพงศ ์[4] ท าการวจิยัเรื่อง การพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อการเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ์
เข้าสู่การศกึษาในระบบ การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศส าหรบัการเทียบโอนความรู้และ 
ประสบการณ์เขา้สู่การศกึษาในระบบ โดยการใชแ้ฟ้มสะสมงานอเิลก็ทรอนิกส ์การจดัท าระบบ เทยีบโอนความรูแ้ละ
ประสบการณ์ ผูเ้รยีนใชร้ะบบเทยีบโอนผ่านแฟ้มสะสมงานอเิลก็ทรอนิกส ์โดยใชค้วามรูแ้ละประสบการณ์จาก 4 แหล่ง 
ไดแ้ก่ 1) การฝึกอบรม 2) ประสบการณ์การท างาน 3) ผลการเรยีนจากสถาบนัการศกึษาอื่น และ 4) จากใบประกอบ
วชิาชพี ระบบการเทยีบโอนโดย การใช้แฟ้มสะสมงานอเิลก็ทรอนิกสท์ี่พฒันาขึน้ผ่านการประเมนิและตรวจสอบจาก
คณะ ผูท้รงคุณวุฒดิว้ยการสมัมนาประชาพเิคราะห ์(Focus Group) และมคีวามเหน็สอดคลอ้งกนั เวบ็ไซต์ทีพ่ฒันาขึน้
ผ่านการประเมินและตรวจสอบความเหน็สอดคล้องจากคณะผู้เชี่ยวชาญที่ ได้รบัการแต่งตัง้จากสถาบนัการศกึษา
เช่นกนั ระบบการเทยีบโอนโดยการใชแ้ฟ้มสะสมงาน อเิลก็ทรอนิกสไ์ดน้ าไปทดลองใชก้บันักศกึษาระดบัปรญิญาตรทีี่
ขอเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์เข้าเรียนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการผลิตทาง 
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี นักศึกษาประเมินความพึงพอใจในการใช้ แฟ้มสะสมงาน
อเิลก็ทรอนิกสใ์นระดบั “ด”ี 

ชนิกา  หลา้โน [2] ท าการวจิยัเรื่อง การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารกองทุนหมู่บา้น อ าเภอธาตุ
พนม จงัหวดันครพนม พบว่า การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารกองทุนหมู่บ้าน อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั
นครพนม สามารถจดัการและรายงานขอ้มูลสารสนเทศและการบญัชไีด้อย่างมปีระสทิธิภาพ โดยผู้ดูแลระบบคณะ
กรรมการบรหิารกองทุนหมู่บา้น พนกังานบญัช ีสามารถเพิม่ ลบ แกไ้ข สบืคน้ขอ้มลูและจดัท ารายงานงบการเงนิได ้ผล
การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม ได้ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากบั 4.59 มีประสทิธิภาพดีมาก แสดงให้เห็นว่าระบบ
สารสนเทศเพื่อการบรหิารกองทุนหมู่บา้น อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้อย่ างมี
ประสทิธภิาพ 

นิพนธ ์ น ้าเงนิสกุลม ี[7] ท าการวจิยัเรื่อง การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการกองทุนพฒันาบุคลากร 
กรณีศกึษามหาวทิยาลยันเรศวร โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการวจิยัเริม่จากการศกึษาขัน้ตอนการท างานเพื่อก าหนด
ปญัหาวเิคราะห์ปญัหา ก าหนดวตัถุประสงค์ และขอบเขตระบบ ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง น าขอ้มูลทีไ่ดม้าวเิคราะห ์ออกแบบ และพฒันาระบบทีส่ามารถใชง้านผ่านเวบ็เบราวเ์ซอร ์บน
พืน้ฐานเวบ็เบส เพื่อให้สามารถจดัการขอ้มูลกองทุนพฒันาบุคลากรเครื่องมอืที่ใช้ในการพฒันาประกอบด้วย ภ าษา 
PHP พฒันาโปรแกรมเพื่อตดิต่อกบัผูใ้ชง้านระบบฐานขอ้มูลใช ้MySQL และ Apache ช่วยในการตดิต่อฐานขอ้มูลกบั
โปรแกรมเพื่อแสดงผลผ่านเวบ็เพจ ซึ่งระบบสามารถ บนัทกึ เพิม่ แกไ้ข ค้นหา และสามารถสร้างรายงานได้  ผลการ
พฒันาระบบ พบว่า ผู้ใช้งานระบบมคีวามพงึพอใจในประสทิธภิาพการใช้งานของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ
กองทุนพฒันาบุคลากร กรณีศกึษา มหาวทิยาลยันเรศวร โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑด์ ีสามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ท างานไดด้ ีสามารถลดขัน้ตอนการท างานของระบบ และสามารถใชง้านผ่านเวบ็เทคโนโลยไีดส้ะดวก และรวดเรว็ 

ในปจัจุบนัสถาบนัอุดมศกึษาหลายแห่งไดเ้ปิดโอกาสใหน้ักศกึษาเขา้เรยีนและเทยีบโอนผลการเรยีนได้ตาม
ประกาศของทบวงมหาวทิยาลยั พ.ศ.2545 ขอ้แนะน าเกีย่วกบัแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญา 
สถาบนัอุดมศกึษาต้องจดัให้มบีุคลากร/หน่วยงานรบัผดิชอบการเทยีบโอนผลการเรยีน  เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน า/
ปรกึษาและด าเนินการใหม้กีารเทยีบโอนผลการเรยีนตามกระบวนการและหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด ซึง่สถาบนัอุดมศกึษาก็
มหีน่วยงานฝา่ยทะเบยีน อาจารยท์ีป่รกึษา อาจารยป์ระจ าสาขา คณบด ีและผูบ้รหิาร มสีว่นเกีย่วขอ้งในการด าเนินงาน
ต่าง ๆ และตามประกาศของสถาบนักม็หีลายขัน้ตอนในการด าเนินงาน และมบีุคคลหลายฝ่ายเขา้มาเกีย่วขอ้งกบัการ
ด าเนินงานของระบบเทยีบโอน ซึง่มโีอกาสในการเกดิขอ้ผดิพลาดไดม้าก 

 ปจัจุบนัเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์เขา้มามบีทบาทในชวีติประจ าวนัของมนุษยม์ากขึน้ดงันัน้ผู้วจิยัจงึไดท้ าการ
พฒันาระบบสารสนเทศตรวจสอบความก้าวหน้าผลการเรยีนส าหรบันักศกึษาหลกัสูตรเทยีบโอน โดยน าเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร ์เขา้มาช่วยในการพฒันาระบบสารสนเทศตรวจสอบความกา้วหน้าผลการเรยีนส าหรบันักศกึษาหลกัสตูร
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เทยีบโอน และท าการประเมนิผลระบบ เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ในการตรวจสอบรายวชิาเทยีบโอน  และผลการ
เรยีนของนกัศกึษา และเพิม่ประสทิธภิาพการจดัเกบ็ขอ้มลูทีถู่กตอ้ง 
 
วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาวเิคราะหร์ะบบการด าเนินงานของระบบเทยีบโอนของนักศกึษา เพื่อท าการออกแบบ
ฐานขอ้มลู และ ท าการพฒันาระบบ โดยมรีายละเอยีดทีท่ าการศกึษาดงันี้ 

 

ระยะเวลาการวิจยั ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2554 ถงึวนัที ่30 พฤษภาคม 2555 
 

เน้ือหาการวิจยั  แบ่งออกเป็น 3 สว่นแรก การจดัเกบ็ขอ้มลู ประกอบดว้ย นักศกึษา อาจารยผ์ูส้อน อาจารย์
ทีป่รกึษา คณะ สาขาวชิา หลกัสตูร กลุ่มวชิา รายวชิา ส่วนทีส่อง การประมวลผล ประกอบดว้ย การลงทะเบยีน การ
ค านวณผลการเรียน ค านวณผลการเรียนล่วงหน้า ตรวจสอบรายวิชาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน  ส่วนที่สาม รายงาน 
ประกอบดว้ย รายงานวชิาเทยีบโอน รายงานผลการเรยีน รายงานวชิาทีย่งัไม่ลงทะเบยีน 

 

วิธีด าเนินการวิจยั การพฒันาครัง้นี้ไดย้ดึตามหลกัการพฒันาระบบสารสนเทศใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและ
ขอ้บงัคบัการเทยีบโอนผลการเรยีนของนกัศกึษา โดยศกึษาการท างานของระบบทีผ่่านมาและน ามาพฒันาใหเ้ป็นระบบ
ปจัจุบนัให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้ แนวทางการพฒันาระบบได้ด าเนินการตามวงจรการพฒันาระบบ 
(SDLC) ธรีวฒัน์ ประกอบผล [6] ประกอบดว้ย การวางแผนโครงการ การวเิคราะหร์ะบบ การออกแบบระบบ การน า
ระบบไปใช ้ดงันี้ 

วางแผนในการพฒันาระบบเทยีบโอนผลการเรยีนโดยก าหนดขอบเขตของระบบ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากอาจารยฝ์า่ยทะเบยีน อาจารยป์ระจ าสาขา อาจารยท์ีป่รกึษา และ
นักศกึษา โดยวธิกีารสมัภาษณ์ในตามประเดน็ ไดแ้ก่ ขัน้ตอนการด าเนินงานระบบปจัจุบนั ความต้องการของระบบ 
ประกอบดว้ย รายงานขอ้มลู วธินี าเขา้ขอ้มลู วธิกีารประมวลผล ระยะเวลาใชใ้นแต่ละ งานการควบคุม และสอบถามถงึ
ขอ้ดขีอ้เสยีของระบบงานเดมิ 
  การวเิคราะหร์ะบบ ศกึษาท าความเขา้ใจกบัระบบเทยีบโอนผลการเรยีนอย่างละเอยีดเพื่อก าหนดแนวทาง
ส าหรบัการออกแบบระบบงานใหม่ โดยน าขอ้มูลความต้องการระบบงานใหม่มาวเิคราะหน์ าเสนอแนวทางส าหรบัการ
ออกแบบระบบใหม่โดยใชแ้บบจ าลอง ไดแ้ก่ แผนภาพบรบิท(Context Diagram) แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow 
Diagram) แผนภาพความสมัพนัธข์องขอ้มลู (E-R Diagram) ตารางขอ้มลู (Data Table) 
  การออกแบบระบบตามความต้องการของระบบงานใหม่ เพื่อน าไปพฒันาเป็นระบบงานใหม่ ได้แก่ การ
ออกแบบสิง่น าออก (Output Design) ประกอบดว้ย การออกรายงานทางจอภาพ การออกรายงานทางเครื่องพมิพ์ การ
ออกแบบสิง่น าเขา้ (Input Design) ประกอบดว้ย จอภาพน าเขา้ขอ้มลู  
  การน าระบบไปใช ้การน าสิง่ทีไ่ดจ้ากการออกแบบมาพฒันาโปรแกรมใหเ้ป็นระบบเทยีบโอนผลการเรยีนของ
นกัศกึษาแลว้น าไปตดิตัง้ใชง้าน แลว้ท าการฝึกอบรมอาจารยแ์ละนกัศกึษาผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบใหส้ามารถใชง้านระบบ
ได ้และประเมนิผลการท างานของระบบว่าตรงกบัความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของอาจารยแ์ละนกัศกึษา สามารถแกไ้ขปญัหา
ไดห้รอืไม่ การประเมนิการท างานของระบบโดยใช ้แบบประเมนิ  
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ภาพท่ี 1 แสดงวธิดี าเนินการวจิยัตามวงจรการพฒันาระบบ (SDLC) 
 
   

  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ในการศกึษาครัง้นี้ คอื ผูบ้รหิาร อาจารยท์ีป่รกึษา
และนกัศกึษา ทีผ่่านการฝึกอบรมและใชง้านระบบเทยีบโอนผลการเรยีนของนกัศกึษาท าการประเมนิผลการท างานของ
ระบบ จ านวน 300 คน 
 

  เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั ประเมนิผลการท างานของระบบเทยีบโอนผลการเรยีน ผูว้จิยัใช้ แบบประเมนิ มี
ส่วนประกอบ 3 ส่วนคอืส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ และสถานภาพ ส่วนที ่2 ความพงึพอใจต่อระบบสารสนเทศ
ตรวจสอบความกา้วหน้าผลการเรยีนส าหรบันกัศกึษาหลกัสตูรเทยีบโอน เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอนคอืตอนที่ 1 ด้านการออกแบบระบบ และตอนที่ 2 ด้านประสทิธิภาพ ส่วนที่ 3 ขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ เป็นแบบปลายเปิดเพื่อใหผู้ม้สี่วนร่วมในการวจิยัครัง้นี้ไดใ้หข้อ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบั
การใชง้านระบบ 
 

  การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัไดน้ าแบบประเมนิทีไ่ดพ้ฒันาขึน้เกบ็รวบรวมขอ้มลูผูบ้รหิาร อาจารยท์ีป่รกึษา 
และนักศกึษา ทีผ่่านการฝึกอบรมและใช้งานระบบเทยีบโอนผลการเรยีนของนักศกึษา จ านวน 300 คน โดยไปเกบ็
รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 
 

  การวิเคราะหข์้อมูล ผูว้จิยัไดน้ าแบบประเมนิทีไ่ดร้บักลบัคนืมาทัง้หมด ไปค านวณค่าสถติกิบัโปรแกรมการ
ค านวณค่าสถติสิ าเรจ็รปูดว้ยคอมพวิเตอร ์ค่าสถติทิีใ่ชแ้บ่งออกเป็น 2 ตอนคอื ตอนที ่1 วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไป ค่าสถติทิี่
ใช้คือ จ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศตรวจสอบ
ความก้าวหน้าผลการเรียนส าหรบันักศึกษาหลกัสูตรเทียบโอน ค่าสถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่เลขคณิตกบัเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
 

เกณฑ์ในการแปลความหมาย ค่าเฉลีย่เลขคณิตทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มูล จะถูกน ามาเปรยีบเทยีบกบั
เกณฑใ์นการแปลความหมายขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 
 ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.80 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 
 ค่าเฉลีย่ 1.81 – 2.60 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจน้อย 
 ค่าเฉลีย่ 2.61 – 3.40 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจปานกลาง 

ระยะวางแผนโครงการ 

ระยะวเิคราะห์ระบบ 

ระยะออกแบบระบบ 

ระยะการน าไปใชง้าน 
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 ค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจมาก 
 ค่าเฉลีย่ 4.21 – 5.00   หมายถงึ มคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ 
 

ผลการศึกษา 
 จากการศกึษาระบบเทยีบโอนผลการเรยีนของนักศกึษา ขบวนการในการด าเนินงาน การจดัการขอ้มูล และ
ความตอ้งการในระบบงานใหม่ สามารถน ามาพฒันาระบบตามวงจรการพฒันาระบบ (SDLC) ไดด้งันี้ 

 

ภาพท่ี 2 แสดงหน้าจอหลกัของระบบ 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงหน้าจอขอ้มลูการลงทะเบยีน 
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ภาพท่ี 4 แสดงผงัโครงสรา้งของระบบ 

 

จากการพฒันาระบบและทดสอบเสรจ็สิน้แลว้ น าระบบไปตดิตัง้และใชง้านกบักลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 300 คน ท า
การแจกแบบประเมนิ แบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการออกแบบระบบ และดา้นประสทิธภิาพ ผลการประเมนิความ
พงึพอใจระบบสารสนเทศตรวจสอบความกา้วหน้าผลการเรยีนส าหรบันกัศกึษาหลกัสตูรเทยีบโอนแต่ละดา้นมดีงันี้  

ดา้นการออกแบบระบบ โดยภาพรวมมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.18) เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้ พบว่า 

การออกแบบใหใ้ชง้านง่าย เมนูไม่ซบัซอ้น อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( x  = 4.23) รูปแบบการใชง้านระบบ ความง่ายในการ

เขา้ถงึขอ้มลู อยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.20) ความสะดวกในการใชง้านโปรแกรมรปูแบบและวธิกีารน าเสนอขอ้มูล อยู่ในระดบั

มาก ( x  = 4.17) กระบวนการท างานของระบบมคีวามรวดเรว็ในการเรยีกใชบ้รกิาร อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 4.10) 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมนิความพงึพอใจระบบ ดา้นการออกแบบระบบ 

ดา้นการออกแบบระบบ 
ผลการประเมนิ 

x  ระดบัความพงึพอใจ 
รปูแบบการใชง้านระบบ ความงา่ยในการเขา้ถงึขอ้มลู 4.20 มาก 
กระบวนการท างานของระบบมคีวามรวดเรว็ในการเรยีกใชบ้รกิาร 4.10 มาก 
การออกแบบใหใ้ชง้านงา่ย เมนูไม่ซบัซอ้น 4.23 มากทีส่ดุ 
ความสะดวกในการใชง้านโปรแกรมรปูแบบและวธิกีารน าเสนอขอ้มลู 4.17 มาก 

โดยภาพรวม 4.18 มาก 

ระบบสารสนเทศตรวจสอบความกา้วหน้าผลการเรยีนส าหรบันกัศกึษาหลกัสตูรเทยีบโอน Process 1.0 

จดัการระบบ 

Process 2.0 

ประมวลผล 

Process 3.0 
 

รายงาน 

Process 3.1 

รายงาน 

การลงทะเบยีน 

Process 3.2 

รายงาน 

วชิาเทยีบโอน 

Process 3.3 

รายงาน 

ผลการเรยีน 

Process 1.2 
หลกัสตูร 

Process 1.1 
รายวชิา 

Process 1.3 
สาขาวชิา 

Process 1.4 
นกัศกึษา 

Process 1.5 
อาจารยผ์ูส้อน 

Process 1.6 
อาจารยท์ี่
ปรกึษา 

Process 2.1 
ผลการเรยีน 

Process 2.2 
การลงทะเบยีน 

Process 2.3 
กลุ่มวชิา 

Process 2.4 
หน่วยกติ 
กลุ่มวชิา 

Process 1.7 
หน่วยกติ 
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 ดา้นประสทิธภิาพ โดยภาพรวมมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.19 ) พบว่า ระบบใชง้านสะดวกและ

ไม่ซบัซอ้น อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( x  = 4.38) รองลงมา ประสทิธภิาพ/ความรวดเรว็ในการตอบสนองของระบบ อยู่ใน

ระดบัมากทีส่ดุ ( x  = 4.25) สามารถคน้หาหรอืเขา้ถงึขอ้มลูทีต่อ้งการไดง้่าย อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ( x  = 4.21)         มี

ขอ้มูลทีถู่กต้องสมบูรณ์และครบถ้วน อยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.19)  มขีอ้มูลทีม่ปีระโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน อยู่ในระดบัมาก    

( x  = 4.15)  มกีารจดัการระดบัความปลอดภยั หรอืก าหนดสทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มูล ไดอ้ย่างเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก   

( x  = 4.10) ขอ้มลูทีเ่ผยแพร่สูภ่ายนอกมคีวามเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.07) 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมนิความพงึพอใจระบบ ดา้นประสทิธภิาพ 

ดา้นประสทิธภิาพ 
ผลการประเมนิ 

x  ระดบัความพงึพอใจ 
ระบบใชง้านสะดวกและไม่ซบัซอ้น 4.38 มากทีส่ดุ 
สามารถคน้หาหรอืเขา้ถงึขอ้มูลทีต่อ้งการไดง้่าย 4.21 มาก 
ประสทิธภิาพ/ความรวดเรว็ในการตอบสนองของระบบ 4.25 มากทีส่ดุ 
มขีอ้มลูทีถู่กตอ้งสมบรูณ์และครบถว้น 4.19 มาก 
มขีอ้มลูทีม่ปีระโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน 4.15 มาก 
ขอ้มลูทีเ่ผยแพร่สูภ่ายนอกมคีวามเหมาะสม 4.07 มาก 
มกีารจดัการระดบัความปลอดภยัหรอืก าหนดสทิธิใ์นการเขา้ถงึ
ขอ้มลูไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.10 มาก 

 โดยภาพรวม 4.19 มาก 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
สรุปผลการวิจยั การวจิยัครัง้นี้มีวตัถุประสงค์ 2 ประการ คอื 1) เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศตรวจสอบ

ความก้าวหน้าผลการเรียนส าหรบันักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน 2) เพื่อประเมินผลระบบสารสนเทศตรวจสอบ

ความกา้วหน้าผลการเรยีนส าหรบันกัศกึษาหลกัสตูรเทยีบโอน ระยะเวลาการวจิยั ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2554 ถงึวนัที ่

30 พฤษภาคม 2555 การพฒันาครัง้นี้ไดย้ดึตามหลกัการพฒันาระบบสารสนเทศใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและขอ้บงัคบั

การเทยีบโอนผลการเรยีนของนกัศกึษา โดยศกึษาการท างานของระบบทีผ่่านมาและน ามาพฒันาใหเ้ป็นระบบปจัจุบนั

ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้

เน้ือหาการวจิยั  แบ่งออกเป็น 3 สว่นแรก การจดัเกบ็ขอ้มลู ประกอบดว้ย นกัศกึษา อาจารยผ์ูส้อน อาจารยท์ี่
ปรกึษา คณะ สาขาวชิา หลกัสูตร กลุ่มวชิา รายวชิา ส่วนที่สอง การประมวลผล ประกอบด้วย การลงทะเบยีน การ
ค านวณผลการเรียน ค านวณผลการเรียนล่วงหน้า ตรวจสอบรายวิชาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ส่วนที่สาม รา ยงาน 
ประกอบดว้ย รายงานวชิาเทยีบโอน รายงานผลการเรยีน รายงานวชิาทีย่งัไม่ลงทะเบยีน 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
อนิเทอร์เน็ตเพื่อพฒันาระบบใช ้PHP ในการพฒันาโปรแกรม และใช ้MySQL ในการจดัการฐานขอ้มูล โดยพฒันา
ระบบสารสนเทศที่สามารถจดัการกบัข้อมูลผลการเรยีนของนักศกึษา ซึ่งประกอบไปด้วย ขอ้มูลนักศกึษา อาจารย์
ผูส้อน อาจารย์ทีป่รกึษา หลกัสตูร ผลการเรยีน และการประมวลขอ้มูลดงักล่าวเป็นสารสนเทศในรูปแบบรายงาน ซึ่ง
สามารถน ามาช่วยในการตรวจสอบความก้าวหน้าผลการเรียน รวมถึงการวางแผนในการเรียนส าหรบันักศึกษา
หลกัสตูรเทยีบโอนไดต้ามวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้
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การประเมนิผลระบบสารสนเทศตรวจสอบความกา้วหน้าผลการเรยีนส าหรบันักศกึษาหลกัสตูรเทยีบโอน ใช้
แบบประเมินส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา จ านวน 300 คน พบว่า ด้านการ
ออกแบบระบบ มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ดา้นประสทิธภิาพการใชง้านอยู่ในระดบัมาก 

การอภิปรายผล ระบบสารสนเทศตรวจสอบความกา้วหน้าผลการเรยีนส าหรบันักศกึษาหลกัสตูรเทยีบโอน 
ไดพ้ฒันาขึน้เพื่ออ านวยความสะดวกในการจดัเกบ็ขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลนักศกึษา ขอ้มูลหลกัสตูร ขอ้มูลหน่วยกติ 
ขอ้มลูการเทยีบโอนรายวชิา ขอ้มลูผลการเรยีน เป็นตน้ เนื่องจากระบบงานเดมิ การบนัทกึผลการเรยีนในกระดาษ การ
ค านวณเกรดดว้ยมอื และการวางแผนการเรยีนไม่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 จากผลการวจิยั พบว่าการพฒันาระบบสารสนเทศตรวจสอบความกา้วหน้าผลการเรยีนส าหรบันักศกึษาเทยีบ

โอน สามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการค านวณเกรด การตรวจสอบผลการเรยีน และการวางแผนการเรยีนได ้และจาก

การประเมนิผลการท างานระบบ ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจดา้นการออกแบบระบบและดา้นประสทิธภิาพอยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉลีย่ 4.18 และ 4.19 ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนิกา หลา้โน [2] ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บรหิารกองทุนหมู่บ้าน อ าเภอธาตุพนม จ.นครพนม ผลการวจิยัพบว่า การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร

กองทุนหมู่บ้าน อ าเภอธาตุพนม จ.นครพนม สามารถจดัการและรายงานขอ้มูลสารสนเทศและการบญัชไีด้ อย่างมี

ประสทิธภิาพโดยสามารถ เพิม่ ลบ แกไ้ข สบืคน้ขอ้มลูและจดัท ารายงานงบการเงนิได ้สามารถน าไปประยุกต์ใชง้านได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ข้อเสนอแนะ  

1. ควรศกึษาระบบงานเก่าและท าความเขา้ใจกบัระบบงานเก่าใหเ้ขา้ใจเสยีก่อนแลว้จงึท าการวเิคราะหร์ะบบ

จะท าไดง้่ายขึน้และถูกตอ้ง 

2. การวเิคราะหร์ะบบเป็นขัน้ตอนทีย่าก และต้องใชเ้วลานานดงันัน้ในการพฒันาระบบหรอืการท าโครงการ

จะตอ้งวเิคราะหอ์ย่างละเอยีดรอบครอบ เพื่อประโยชน์ในการท างานในสว่นต่างๆ ต่อไปอย่างถูกตอ้ง 

3. ควรน าปญัหาด้านความต้องการของระบบ น ามาแยกการวิเคราะห์ออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อจะท าให้การ

วเิคราะหร์ะบบท าไดง้่ายยิง่ขึน้ 

4. การศกึษาเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบทีต่้องการพฒันาเป็นสิง่ส าคญั ดงันัน้ในการพฒันาระบบจะต้อง

ท าการศกึษาความรู้ในเทคโนโลยทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัระบบทีจ่ะท าการพฒันา เพราะเทคโนโลยเีหล่านี้สามารถช่วยในการ

พฒันาระบบท าใหใ้ชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ นอกจากนี้ยงัเป็นสิง่ทีช่่วยลดระยะเวลาในการพฒันาระบบอกี

ดว้ย 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจยันี้ได้รบังบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลยัเจ้าพระยา ขอขอบพระคุณผู้บริหารมหาวทิยาลยั

เจา้พระยาทุกท่านทีก่รุณาใหทุ้นสนบัสนุนในการท างานวจิยันี้ ขอขอบพระคุณอาจารยว์ริชั กาฬภกัด ีหวัหน้าสาขาวชิา
คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ทีใ่หค้ าแนะน าเกีย่วกบัการด าเนินงานวจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การออกแบบฐานขอ้มูล และการ
เขยีนรายงานการวิจยัเล่มนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ อาจารย์อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์ ผู้ช่วยอธิการบด ี
มหาวทิยาลยัเจ้าพระยา และอาจารยจ์กัรพนัธ์ จนัทรเ์ขยีว ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยแีละสารสนเทศ ทีก่รุณาอ่าน
เอกสารรายงานวจิยัและไดเ้สนอความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงงานวจิยันี้ให้มคีวามสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ 
คุณค่าและประโยชน์อนัพงึมจีากงานการวจิยัฉบบันี้ ผูว้จิยัมอบเป็นกตญัญูบูชาแด่บดิา มารดา ตลอดจนครูอาจารยท์ุก
ท่าน ทีไ่ดอ้บรมสัง่สอนผูว้จิยัจนไดม้วีนัน้ี 
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บทคดัย่อ 
จากการวจิยั เรื่องการพฒันาระบบคลงัขอ้มูลนักศกึษามหาวทิยาลยัเจา้พระยา มวีตัถุประสงค์ดงันี้ 1. เพื่อ

วเิคราะหฐ์านขอ้มลูในปจัจุบนัและออกแบบคลงัขอ้มลู และ 2. เพื่อพฒันาคลงัขอ้มูลนักศกึษามหาวทิยาลยัเจา้พระยาที่
ใชส้นบัสนุนการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร 
 ในการท าวจิยัในครัง้นี้เป็นการพฒันาจากระบบฐานขอ้มลูเดมิซึง่เกบ็ขอ้มลูไวใ้นฐานขอ้มลูน ามาสูก่ารออกแบบ
คลงัขอ้มลู เพื่อช่วยวเิคราะหแ์ละแสดงผลขอ้มลูในมุมมองต่างๆ เช่น จ านวนนกัศกึษาใหม่ นักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีน 
ผลการเรยีนของนักศกึษา และจ านวนนักศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาเป็นต้น โดยไดเ้ริม่ท าการศกึษาความต้องการของ
ผูบ้รหิาร การศกึษาระบบงานฐานขอ้มลูเดมิตัง้แต่ปีการศกึษา 2541 – 2554 ในการพฒันาระบบคลงัขอ้มลูนกัวจิยัไดท้ า
การพฒันาระบบโดยตามทฤษฎกีารพฒันาระบบ SDLC (System Development Life Cycle) ดงันี้ 1. ศกึษาและ
รวบรวมขอ้มลูจากความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละเอกสาร 2. วเิคราะหข์อ้มลู หลงัจากทีไ่ดร้วบรวมขอ้มูลมาแลว้ผูว้จิยัไดท้ า
การวเิคราะหข์อ้มลูและเคลื่อนยา้ยขอ้มลูใชห้ลกัการของ ETL 3. ออกแบบและพฒันาคลงัขอ้มูล หลงัจากทีว่เิคราะหใ์น
ส่วนของขอ้มูลแลว้ ผูว้จิยัจงึไดท้ าการออกแบบคลงัขอ้มูล และท าการเคลื่อนยา้ยขอ้มูลเขา้สู่ฐานขอ้มูลใหม่ 4. ตดิตัง้
ระบบ หลงัจากทีไ่ดพ้ฒันาระบบแลว้ กไ็ดท้ าการตดิตัง้เพื่อทดสอบการใชง้านของระบบ 5. สนบัสนุนและความปลอดภยั 
หลงัจากที่ได้ติดตัง้เรยีบร้อยแล้วได้มกีารท าการทดสอบความถูกต้องของขอ้มูลผลลพัธ์ที่ได้ จากการวิเคราะห์ด้วย 
OLAP Online Analysis Processing)   
 เมื่อท าการพฒันาระบบคลงัขอ้มูลนักศกึษามหาวทิยาลยัเจ้าพระยานัน้ไดร้ะบบคลังขอ้มูลเพื่อสนับสนุนการ
ตดัสนิใจโดยผูใ้ชง้านสามารถเลอืกขอ้มูลทีต่้องการดูเกีย่วกบันักศกึษาได ้โดยจะสรุปผลออกมาเป็นตวัเลข แยกตามปี
การศกึษา ภาคการศกึษา ชัน้ปี คณะ สาขา และนอกจากนัน้ยงัสามารถแสดงผลไดใ้นลกัษณะของแผนภูม ิและน าไปใช้
ในการวางแผนในการพฒันานกัศกึษาอกีดว้ย 
 

ค าส าคญั:  ขอ้มลูนกัศกึษา   ระบบคลงัขอ้มลู ตารางขอ้เทจ็จรงิ และตารางมติ ิ 
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Abstract  
The objectives of research on the development of data bank system of Chaopraya University’s 

students are: 1) to analyze current database and data bank design and 2) to develop a data bank system of 
Chaopraya University’s students which support on decision of the executives. 

Doing this research is a development from the original database which stores data in the database 
to the data bank design that could help analyze and show the result in different point of views; such as the 
number of new students, enrolling students, Academic performance of students and the number of graduated 
students etc. And start the research by studying the executives’ requirement, the original of database system 
from 1998-2011 Academic Years. For developing of data bank systems, the researcher has developed a 
system based on the theory development of SDLC (System Development Life Cycle) as follows: 1) study and 
gather information from document and users’ demand 2) data analysis; after collecting data the researcher 
analyzed the data and move data by using of ETL principles   3) Design and develop data bank; after 
analyzing data the researcher worked on data bank design and move data to the new database  4) install the 
system; after system was developed and installed there has a test on system’s ability 5) support and security; 
after the installation has successfully tested the accuracy of data results was analyzed with OLAP (Online 
Analysis Processing). 

On the development of data bank system of Chaopraya University’s students has gotten a data bank 
system to support the user’s decision. User can select data in need about the students which conclude the 
result in number, academic year, semester, year, faculty and major. Moreover it could be displayed in chart 
and could used to plan the students’ development as well. 
 

Key words: Data Student, Data Warehouse, Fact Table and Dimension Table 
 

บทน า 

เน่ืองจากมหาวทิยาลยัเจา้พระยาไดเ้ปิดท าการเรยีนการสอนตัง้แต่ปีการศกึษา 2541 จนถงึปจัจุบนั ซึง่ในการ
เกบ็ขอ้มลูต่างๆ ของนกัศกึษาเพิม่มากขึน้ในทุกๆ ปี ในการจดัเกบ็ขอ้มลูนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัเจา้พระยาเป็นเพยีง
การจดัเกบ็ขอ้มลูทีเ่พื่อทีจ่ะไวใ้ชด้ขูอ้มลูตามทีต่อ้งการ การเกบ็ขอ้มูลจะถูกเกบ็ในลกัษณะของ ฐานขอ้มูลนักศกึษา ซึง่
ขอ้มูลเหล่านี้จะมกีารเคลื่อนไหวตลอดเวลาหรอืแปรเปลี่ยนไปตามสภาพกจิกรรมเมื่อต้องการขอ้มูลทีจ่ะไปสนับสนุน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลยั ซึ่งขอ้มูลที่ได้ออกมาเหล่านี้จะเป็นขอ้มูลที่ไม่มีการวางแผนและไม่ได้มรีูปแบบที่
ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน และถา้ตอ้งการขอ้มลูทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลาต่างๆ มาแลว้นัน้ฐานขอ้มูลทีเ่ป็นปจัจุบนัยงัไม่รองรบั
การเรียกข้อมูลในช่วงเวลาต่างๆ ที่ผู้ใช้งานต้องการ รวมถึงรูปแบบข้อมูลที่ยังไม่เป็นระเบียบ ผู้จ ัดท าจึงได้น า
แนวความคิดเรื่องระบบคลงัข้อมูลเพื่อมาช่วยในการจัดระเบียบฐานข้อมูลนักศึกษาของมหาวิท ยาลยัเจ้าพระยา 
เพื่อที่จะสามารถน าไปใช้สร้างระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตดัสนิใจของผู้บรหิาร ในการเรียกใช้ขอ้มูลนัน้จะ
จ าแนกออกเป็นมติ ิเช่น แยกเป็นคณะ สาขาวชิา แยกเป็นภาคการศกึษา เป็นต้น เพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชง้านของ
ขอ้มูลไดเ้กดิประโยชน์ไดม้ากทีสุ่ด โดยข้อมูลทีไ่ดจ้ะมกีารวเิคราะห์จ าแนกขอ้มูลออกมาใหท้ัง้หมดตามทีต่้องการ จงึ
ง่ายต่อการน าไปใชง้าน  

ดงันัน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการขอ้มลูทีห่ลากหลายเหล่าน้ีจงึตอ้งมกีารสรา้งระบบฐานขอ้มลูตามการใชง้าน
ขึน้มาอกีรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรยีกใชข้อ้มูลสารสนเทศจากระบบฐานขอ้มูล ได้สะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ โดย
ระบบสามารถแสดงออกมาเป็นกราฟและสามารถน าขอ้มลูต่างๆ มาประกอบกนัเป็นรายงานสรุปได ้ซึง่ช่วยใหผู้บ้รหิาร
ลดความยุ่งยากในการวเิคราะหข์อ้มลู 
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วตัถปุระสงค ์
  1.  เพื่อศกึษาฐานขอ้มลูนกัศกึษาในปจัจุบนัของมหาวทิยาลยัเจา้พระยา  
   2.  เพื่อพฒันาคลงัขอ้มลูนกัศกึษามหาวทิยาลยัเจา้พระยาทีใ่ชส้นบัสนุนการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
  1.  ไดร้ะบบคลงัขอ้มลูนกัศกึษามหาวทิยาลยัเจา้พระยาเพื่อสนบัสนุนการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร และหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งภายในมหาวทิยาลยัเจา้พระยา  
  2.  เมื่อน าไปใชง้านแลว้สามารถทราบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบันกัศกึษา เช่น จ านวนนกัศกึษาทีร่ายงานตวั 
จ านวนนกัศกึษาทีพ่น้สภาพ จ านวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีน จ านวนนกัศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษา โดยแยกระดบัการศกึษา 
คณะ สาขาวชิา หลกัสตูร เป็นตน้ 
  3.  ปรบัปรุงระบบฐานขอ้มลูเดมินกัศกึษามหาวทิยาลยัเจา้พระยาใหม้คีวามสามารถตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
  4.  สามารถน าขอ้มลูนกัศกึษาทีไ่ดไ้ปใชใ้นการวางแผนการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
1. นิยามของค าวา่ ฐานขอ้มูล 

 ฐานขอ้มูลคอืสถานที่เกบ็ขอ้มูลถาวรส าหรบัใช้ในองค์กรหรอืเพื่อใช้ร่วมกบัโปรแกรมประยุกต์คอมพวิเตอร์
ย่อมไรป้ระโยชน์หากไม่มขีอ้มลู เมื่อใชง้านคอมพวิเตอรผ์ูใ้ชต้อ้งท างานกบัขอ้มูลอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รูต้วั เช่น การคุย
กบัเพื่อนดว้ยโปรแกรม MSN ขอ้ความทีผู่ส้นทนาและเพื่อนพมิพส์นทนากนักค็อืขอ้มูลนัน่เอง เมื่อดูภาพยนตร์ แฟ้ม
ภาพยนตร์ก็คือข้อมูล  ภาพถ่ายที่ย้ายจากกล้องถ่ายรูปดจิิตอลไปใส่ในคอมพิวเตอร์ก็เป็นข้อมูล หน้าเว็บทัง้หน้า
ประกอบไปด้วยข้อมูลล้วนๆ  ค าสัง่โปรแกรม คิวงานและอื่นๆ ก็ล้วนเป็นข้อมูลทัง้สิ้น แต่ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูล
ชัว่คราว จะหายไปเองเมื่อไม่ไดใ้ช้งานแลว้ ยกตวัอย่าง เช่น ขอ้ความทีพ่มิพส์นทนากนัใน MSN จะถูกเกบ็พกัไวใ้น
แฟ้มประวตัชิ ัว่คราว เมื่อถงึเวลาทีก่ าหนดจะถูกลบไปหรอืถูกทบัดว้ยขอ้มลูใหม ่หรอืภาพยนตรท์ีเ่ปิดดใูนหน้าเวบ็จะถูก
โหลดมาใสไ่วใ้นฮารด์ดสิกช์ัว่คราว เมื่อดเูสรจ็แลว้ระบบกจ็ะลบทิง้ไป [2] 

2. นิยามของค าว่า คลงัข้อมูล 
คลงัขอ้มลูเป็นระบบขอ้มลูขนาดใหญ่ทีเ่อือ้อ านวยใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชข้อ้มลูได้ 

อย่างมปีระสทิธภิาพ ขอ้มูลทีจ่ดัเกบ็อยู่ในคลงัขอ้มูลต้องมปีรมิาณเพยีงพอ และเป็นขอ้มูลทีม่คีุณภาพเพยีงพอต่อการ
น าไปวเิคราะห ์เพื่อหาค าตอบทีเ่หมาะสมทางธุรกจิการจดัเกบ็ขอ้มลูตอ้งเอือ้อ านวยใหก้ารใชข้อ้มูลเชงิวเิคราะหเ์ป็นไป
ไดโ้ดยง่าย สามารถวเิคราะหข์อ้มลูไดอ้ย่างรวดเรว็ ไม่ยุ่งยากซบัซอ้น 

หวัใจส าคญัทีท่ าใหร้ะบบคลงัขอ้มลู มคีวามแตกต่างจากระบบสารสนเทศทัว่ไป  
คอื คุณลกัษณะของขอ้มลู ทีจ่ดัเกบ็อยู่ในคลงัขอ้มลู [1] 
  สุประพล  เลาวพงศ์ [3] การพัฒนาคลังข้อมูลด้านนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ การศึกษานี้มี
วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคลงัขอ้มูลดา้นนักศกึษาของมหาวทิยาลยัพายพั และเป็นการศกึษาหาแนวทางการวเิคราะห ์
ออกแบบ และพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีคลังข้อมูล โดยได้ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ เอสคิ วแอล 
เซิร์ฟเวอร์ 2005 ในการสร้างคลงัข้อมูล จากนัน้เป็นกระบวนการ การคดัแยก แปลง และเคลื่อนย้ายข้อมูล จาก
ฐานขอ้มูลต้นทาง ทีใ่ชใ้นระบบการจดัการฐานขอ้มูลออราเคลิ 9 ไอ เขา้สู่ระบบคลงัขอ้มูลทีไ่ดอ้อกแบบไว ้โดยในการ
พฒันาระบบงานส าหรบัการคดัแยก แปลงและเคลื่อนย้ายข้อมูลนี้ ได้ใช้ระบบการท างานของไมโครซอฟต์ด ดาต้า 
ทรานสฟ์อรม์เมชัน่ เซอรว์สิ และในสว่นสดุทา้ยคอืการแสดงผลลพัธใ์หก้บัผูบ้รหิาร ไดใ้ชโ้ปรแกรมโปรแคลรติ ีเดสทอป 
โปรเฟชชนันอล และโปรแกรมไมโครซอฟต์ เอก็เซลล ์2007 เป็นการแสดงผลใหก้บัผูบ้รหิาร โดยไดใ้ชข้อ้มูลจรงิของ
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นกัศกึษา ตัง้แต่ปีการศกึษา 2540 – 2550 นัน้ ซึง่ผลทีไ่ดร้บัพบว่า การพฒันาระบบคลงัขอ้มูลดา้นนักศกึษา สามารถ
ท างานไดต้ามวตัถุประสงคท์ีไ่ดก้ าหนดไว ้เป็นไปตามรปูแบบ และความตอ้งการของผูบ้รหิาร [3] 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการพฒันา 
 การศกึษาครัง้นี้ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการพฒันาระบบคลงัขอ้มลูนกัศกึษามหาวทิยาลยัเจา้พระยา ประกอบดว้ย 

1.  Software ไดแ้ก่ 
  1.1  Window 7 เป็นระบบปฏบิตักิาร 

1.1  Microsoft Excel 2007 ใชใ้นการออกรายงาน 
 1.2 Microsoft Access 2007  ระบบฐานขอ้มลูทีใ่ชง้านในระบบเดมิ เพื่อดงึขอ้มลูเขา้สูฐ่านขอ้มลูใหม่ 

1.3  Microsoft SQL Server 2008 ระบบจดัการฐานขอ้มลูชงิสมัพนัธใ์ชใ้นการจดัเกบ็ และวเิคราะห์
ขอ้มลู 

2.  Hardware ไดแ้ก่ เครื่องคอมพวิเตอรท์ีม่ลีกัษณะดงันี้ 
 1)  CPU Intel ® Core ™ 2 Duo  
 2)  Ram 3.0 GB 
 3)  Hard Disk 250  GB 
 

วิธีการด าเนินงาน 
ในการด าเนินงานวจิยั ผูว้จิยัไดใ้ชห้ลกัการ SDLC (System Development Life Cycle) [4] มาใชใ้นการพฒันา

ระบบคลงัขอ้มลูนกัศกึษามหาวทิยาลยัเจา้พระยา ตามขัน้ตอนดงันี้ 
1. ศกึษาและรวบรวมขอ้มลู (System Planning) 

1)  เกบ็ความตอ้งการของผูใ้ช ้ผูว้จิยัไดท้ าการส ารวจความตอ้งการของผูใ้ชง้านและผูบ้รหิาร 
2)  รวมรวมเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานวจิยัเพื่อน ามาใชเ้ป็น

แนวทางในการพฒันาระบบ 
3)  เกบ็ขอ้มูลในการท างานจากระบบเก่า ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาระบบงานจากระบบงานทีใ่ชอ้ยู่เพื่อที่

น ามาใชใ้นการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบคลงัขอ้มลู 
2. การวเิคราะหข์อ้มลู (System Analysis) 
ผูว้จิยัไดม้กีารวเิคราะหร์ะบบคลงัขอ้มลูและมกีารวเิคราะหต์ามความตอ้งการของผูบ้รหิารและผูใ้ชง้าน โดยท า

การคดัเลอืกขอ้มลูจากฐานขอ้มลูเดมิ แลว้น ามาท าการกรองขอ้มลูและแปลงรปูแบบขอ้มลูตามรปูแบบทีต่อ้งการใชง้าน 
3. ออกแบบและพฒันาคลงัขอ้มลู (System Design) 
ผูว้จิยัไดท้ าการออกแบบและพฒันาคลงัขอ้มลูตามสถาปตัยกรรมของคลงัขอ้มลูซึง่มอีงคป์ระกอบดงัน้ี 
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ภาพท่ี 1 แสดงองคป์ระกอบหลกัของคลงัขอ้มลู 
 

 และได้ท าการออกแบบความสมัพนัธ์ระหว่าง ค่าที่ต้องการวดัและมติิของขอ้มูลต่างๆ การออกแบบตาราง
ขอ้เทจ็จรงิ (Fact Table) ตารางมติ ิ(Dimension Table) ในรปูแบบของ Snowflakes Schema ดงัภาพ 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างตารางขอ้เทจ็จรงิ และตารางมติ ิแบบเกลด็หมิะ 
 

4. การตดิตัง้ระบบ (System Implement) 
 หลงัจากทีไ่ดท้ าการออกแบบและพฒันาระบบเสรจ็แลว้นัน้ ผูว้จิยัไดท้ าการน าระบบคลงัขอ้มลูไปใชง้าน 
5. การสนบัสนุนและความปลอดภยั (System Support and Security) 
 หลงัจากทไีดท้ าการตดิตัง้แลว้ ผูว้จิยัไดม้กีารท าการทดสอบขอ้มลูผลลพัธท์ีไ่ดว้่ามคีวามถูกตอ้งมากน้อย
อย่างไร และเมื่อขอ้มลูมคีวามผดิพลาดกจ็ะไดท้ าการแกไ้ขระบบ และท าการทดสอบอกีครัง้  

Data Sources 

Staging Areas Data Warehouse 
Database Data Mart Data Usage 
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ผลการศึกษา 
 ในการท าวจิยัเรื่องการพฒันาระบบคลงัข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลยัเจ้าพระยาในครัง้นี้ เพื่อศึกษาฐานข้อมูล
นักศึกษาในปจัจุบนัของมหาวิทยาลยัเจ้าพระยา และเพื่อพฒันาคลังข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลยัเจ้าพระยาที่ใช้
สนบัสนุนการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร โดยไดม้ผีลการท างานดงัต่อไปนี้ 

1. การคดัเลือก กรอง และแปลงข้อมูล 
 การคดัเลอืกขอ้มูล กรองขอ้มูล และแปลงขอ้มูลนัน้ วตัถุประสงค์ของการท าเพื่อการได้ขอ้มูลที่จ าเป็นและ
ถูกตอ้งต่อการน าไปใชใ้นการวเิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มลู โดยการน าขอ้มูลจากฐานขอ้มูลเชงิปฏบิตักิาร น ามาเขา้สู่
คลงัขอ้มลู จากนนัน้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าประมวลผลเพื่อเสนอใหผู้บ้รหิารรบัทราบขอ้มลูต่อไป 
 1.1  การคดัเลือกข้อมูล  
  เป็นการคดัเลอืกขอ้มูลจากฐานขอ้มูลเดมิทีจ่ าเป็นต้องใชข้องระบบงาน เพื่อลดปรมิาณของขอ้มูลทีน่ าเขา้มา 
โดยจากฐานขอ้มูลเดมิเป็นฐานขอ้มูล Microsoft Access แลว้น ามาเขา้สู่ ฐานขอ้มูล SQL Server 2008 ซึง่เป็นทีพ่กั
ขอ้มลู (Data Staging)  
 1.2  การกรองข้อมูล (การตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูล) 
  เป็นขัน้ตอนในการตรวจสอบขอ้มูลว่าข้อมูลมคีวามผิดพลาดหรอืไม่  เช่น ชนิดของขอ้มูลจากต้นทางไปยงั
ปลายทาง ความยาวของขอ้มลู ถา้ชนิดของขอ้มลูไม่ถกูตอ้งโปรแกรมจะแจง้ขอ้ความเตอืนใหผู้ใ้ชง้านทราบว่าขอ้มลูเกดิ
ความผดิพลาดไม่สามารถทีถ่่ายโอนขอ้มลูได ้ 
 1.3   การแก้ไขข้อมูล 
  เมื่อข้อมูลเกิดข้อผิดพลาดขึ้น จะต้องมีการแก้ไขข้อมูลก่อนที่จะน าเขา้สู่ที่พกัข้อมูล ซึ่งปรบัปรุงข้อมูลให้
สอดคลอ้งกบัการน าขอ้มลูไปใชง้านไดด้งันี้ 
 1)  เลอืกเฉพาะคอลมัน์ทีส่ าคญัน ามาวเิคราะห ์เนื่องจากฐานขอ้มูลมขีอ้มูลทีจ่ดัเกบ็อยู่หลายคอลมัน์ 
ซึง่มบีางคอลมัน์เท่านัน้ทีส่ามารถน ามาใชง้านเพื่อการวเิคราะหไ์ด้ 
 2) การจดักลุ่มของข้อมูล เช่น เกรดเฉลี่ยของนักศึกษา ซึ่งแต่ละคนมีเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน จึง
จ าเป็นต้องจดักลุ่มขอ้มูลเกรดเฉลีย่ใหเ้ป็นช่วงดงันี้ 0.00 - 1.74, 1.75 - 1.99, 2.00 - 2.49, 2.50 - 2.99, 3.00 - 3.49 
และ 3.50 - 4.00 เป็นตน้ 
 3) การแก้ไขขอ้มูลใหถู้กต้องสมบูรณ์ เช่น การอา้งองิขอ้มูลจากฐานขอ้มูลอื่นถูกต้องไหม มรีหสัการ
อา้งองินัน้ไหม ขอ้มลูครบถว้นหรอืไม่ 

1.4  การโอนถ่ายข้อมูลจากท่ีพกัข้อมูลเข้าสู่คลงัข้อมูล 
  หลังจากที่ได้มีการคัดเลือก กรอง และแปลงข้อมูลแล้ว จะได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ และถูกต้องตาม
โครงสรา้งของคลงัขอ้มลูทีไ่ดอ้อกแบบไว ้ 
 

2.  ผลลพัธจ์ากการประมวลผล 
 2.1  ผลลพัธท่ี์ได้แบบ Roll Up และ Drill Down 
  เป็นการเปลี่ยนแปลงระดบัความละเอียดของการพจิารณาขอ้มูล โดยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงมุมมองไป
ตามล าดบัของ Dimension ทีก่ ากบั Measure ทีส่นใจอยู่  
  Drill Down หมายถงึการเพิม่ความละเอยีดในการพจิารณาขอ้มลูจากระดบัทีห่ยาบไปสูร่ะดบัทีล่ะเอยีดมากขึน้ 
ส่วน Roll Up เป็นกระบวนการทีต่รงกนัขา้มกบัการ Dill Down ซึง่หมายถงึการเปลีย่นแปลงระดบัความละเอยีดของ
การพจิารณาขอ้มลู จากระดบัทีล่ะเอยีดขึน้มาสูร่ะดบัทีห่ยาบมากขึน้ 
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ภาพท่ี 3 แสดงผลลพัธท์ีไ่ดแ้บบ Roll Up และ Drill Down 
 จากภาพที ่3 ในการหาผลลพัธแ์บบ Roll Up และ Drill Down จะเริม่จากขอ้มูลทีเ่ป็นการสรุปผลของจ านวน
นกัศกึษาทีร่ายงานตวั โดยแยกเป็นระดบัการศกึษา และจ านวนนักศกึษาทีร่ายงานตวั และท าการ Drill Down เพื่อจะ
ไดข้อ้มลูทีล่ะเอยีดขึน้โดยแยกเป็นระดบัการศกึษา จนไปถงึคณะ ภาคการศกึษา และปีการศกึษา 
 

2.2  ผลลพัธท่ี์ได้แบบ Slice และ Dice 
  การ Slice เป็นการเลอืกพจิารณาผลลพัธบ์างสว่นทีส่นใจ โดยการเลอืกเฉพาะค่าทีถู่กก ากบัโดยบางค่าที่
เป็นไปได ้(Possible Value) ของ Dimension เท่านัน้ 
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  การ Dice เป็นการพลกิแกนหรอืมุมมอง คลา้ยกบัการเปลีย่นหน้าของลกูเต๋า ใหต้รงตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน เพื่อความเขา้ใจมากยิง่ขึน้ 
 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงตวัอย่างการพจิารณาเฉพาะบางสว่นทีส่นใจ (Slice) 
 

 จากภาพที ่4 เป็นการแสดงขอ้มูลทีส่นใจในบางส่วน หรอืเป็นการท าการ Slice เพื่อดูจ านวนนักศกึษาแยก
ตามคณะ ระดบัการศกึษา ปีการศกึษา และภาคการศกึษา โดยในปีการศกึษา 2553 ภาคการศกึษาที่ 1 คณะที่มี
นกัศกึษามากทีส่ดุคอืคณะบรหิารธุรกจิ จ านวน 238 คน รองลงมาคอืคณะรฐัศาสตร ์จ านวน 64 คน 

 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงตวัอย่างการพจิารณาพลกิแกนหรอืมมุมอง (Dice) 
จากภาพที ่5 เป็นการแสดงขอ้มลูดว้ยการพลกิแกนหรอืมุมมอง (Dice) เพื่อดูจ านวนนักศกึษาทีน่ักถอืศาสนา

ต่างๆ ในแต่ละปีการศกึษา โดยในปีการศกึษา 2553 มนีักศกึษานับถอืศาสนาพุทธ 553 คน ศาสนาอสิลาม 9 คน และ
ศาสนาครสิต ์3 คน และในปีการศกึษา 2554 มนีกัศกึษานบัถอืศาสนาพุทธ 438 คน ศาสนาอสิลาม 16 คน และศาสนา
ครสิต ์2 คน 
 

3.  การน าเสนอขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel 2007 
 การแสดงขอ้มลูใหผู้บ้รหิารไดร้บัทราบดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โดยเลอืกขอ้มลูทีต่อ้งการ
วเิคราะห ์ 
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ภาพท่ี 6 แสดงจ านวนนกัศกึษารายงานตวัแยกตามปีการศกึษา ระดบัการศกึษา คณะ และสาขาวชิา 
 

 จากภาพที ่6 แสดงรายงานของนกัศกึษาในแต่ละคณะ สาขาวชิา โดยแยกภาคการศกึษา ซึง่ผูใ้ชง้านสามารถ
เลอืกดขูอ้มลูแบบย่อและแบบละเอยีดได ้รวมถงึแสดงผลรวมทัง้หมดของนกัศกึษา 
 

 
 

ภาพท่ี 7 แสดงกราฟนกัศกึษารายงานตวัแยกตามปีการศกึษา ระดบัการศกึษา คณะ และสาขาวชิา 
 

 จากภาพที่ 7 เป็นการแสดงกราฟ ของนักศกึษาที่รายงานตวั ของแต่ละสาขาวชิา และยงัเปรยีบเทยีบกนั
ระหว่างปีการศกึษา 2552 – 2554  
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วิจารณ์และสรปุผล 
จากการวจิยั เรื่องการพฒันาระบบคลงัขอ้มูลนักศกึษามหาวทิยาลยัเจา้พระยา สามารถสรุปผลการวจิยัตาม

วตัถุประสงค์ดงันี้ 1. เพื่อวเิคราะหฐ์านขอ้มูลในปจัจุบนัและออกแบบคลงัขอ้มูล โดยหลงัจากทีไ่ด้ท าการวเิคราะห์
ฐานขอ้มลูในปจัจุบนัพบว่าขอ้มลูมกีารเกบ็ทีไ่ม่เป็นรปูแบบของการจดัการฐานขอ้มูล มกีารจดัเกบ็ขอ้มูลทีไ่ม่เป็นระบบ 
จึงไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสทิธิภาพเท่าที่ควร ดังนัน้ผู้วิจยัจึงได้ท าการออกแบบคลังข้อมูลขึ้นมา
เพื่อทีจ่ะน าขอ้มูลเดมิทีม่อียู่ มาใชง้านใหต้รงตามความต้องการและเกดิประโยชน์มากทีสุ่ด โดยท าการคดัเลอืก กรอง 
และแปลงขอ้มูล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่สามารถน าไปใช้งานได้ และท าการเคลื่อนย้ายขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล ซึง่ไดข้อ้มูลที่
ตอ้งการและสามารถน าไปใชใ้นการวเิคราะหไ์ด ้  

และ 2. เพื่อพฒันาคลงัขอ้มลูนกัศกึษามหาวทิยาลยัเจา้พระยาทีใ่ชส้นับสนุนการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร ในการ
พฒันาระบบคลงัขอ้มลูสามารถช่วยวเิคราะหแ์ละแสดงผลขอ้มูลในมุมมองต่าง และการสรา้งสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบั
นักศกึษา เช่น จ านวนนักศกึษาใหม่ นักศกึษาที่ลงทะเบยีนเรยีน ผลการเรียนของนักศกึษา และจ านวนนักศกึษาที่
ส าเรจ็การศกึษาเป็นตน้ โดยไดเ้ริม่ท าการศกึษาความต้องการของผูบ้รหิาร การศกึษาระบบงานฐานขอ้มูลเดมิตัง้แต่ปี
การศกึษา 2541 - 2554 จากกระบวนการทีไ่ดด้ าเนินการท าใหไ้ดร้ายงานขอ้มูลนักศกึษาทีร่วดเรว็และตรงกบัความ
ต้องการของผูบ้รหิาร เมื่อท าการพฒันาระบบคลงัขอ้มูลนักศกึษามหาวทิยาลยัเจ้าพระยานัน้ได้ระบบคลงัขอ้มูลเพื่อ
สนบัสนุนการตดัสนิใจโดยผูใ้ชง้านสามารถเลอืกขอ้มลูทีต่อ้งการดเูกีย่วกบันกัศกึษาได ้โดยจะสรุปผลออกมาเป็นตวัเลข 
แยกตามปีการศกึษา ภาคการศกึษา ชัน้ปี คณะ สาขา และนอกจากนัน้ยงัสามารถแสดงผลไดใ้นลกัษณะของแผนภูมิ 
 การพฒันาระบบในครัง้นี้สามารถน าไปพฒันาระบบต่อ เป็นระบบธุรกจิอจัฉรยิะ (Business Intelligence)  ซึง่
เป็นกระบวนการในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในการตัดสนิใจ โดยมี
กระบวนการท างานคร่าว คอื เริม่ตน้ทีก่ารก าหนดแหล่งขอ้มูล ทีจ่ะน ามาเขา้สู่คลงัขอ้มูล โดยแหล่งขอ้มูลสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ แหล่งข้อมูลภายใน และแหล่งข้อมูลภายนอก แหล่งข้อมูลภายใน ได้แก่ ข้อมูลการ
ด าเนินงาน ขอ้มลูอดตี เป็นต้น แหล่งขอ้มูลภายนอกไดแ้ก่ ขอ้มูลสถติจิากสถาบนัต่างๆ ซึง่ในการก าหนดแหล่งขอ้มูล
จ าเป็นจะตอ้งค านึงถงึผลลพัธท์ีต่อ้งการ เพื่อทีว่่าขอ้มลูทีน่ าเขา้มาใชง้านจะสามารถสอดคลอ้งกบัผลลพัธท์ีต่อ้งการ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาให้ค าปรึกษาและช่วยแนะน าแก้ไข

ขอ้บกพร่องต่างๆ อย่างดยีิง่จากบุคคลหลายๆ ฝ่ายซึ่งท าให้ผู้วจิยัได้รบัแนวทางในการศกึษาค้นคว้าหาความรู้และ
ประสบการณ์อย่างกวา้งขวาง ในการท ารายงานการวจิยัครัง้นี้ 

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการกลัน่กรองงานวจิยั มหาวทิยาลยัเจา้พระยา ทีก่รุณาอ่านเอกสารรายงานวจิยั
และไดเ้สนอความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงเอกสารงานวจิยัเล่มนี้ใหม้คีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 

ขอขอบพระคุณส านกังานทะเบยีนและวดัผล ทีค่อยใหข้อ้มลูในการท าการวจิยัในครัง้นี้ 
ขอขอบพระคุณส านกัวจิยั ทีค่อยใหข้อ้มลูสนบัสนุนงานวจิยัมาโดยตลอด 
ขอขอบพระคุณผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเจา้พระยาทุกท่านทีก่รุณาใหทุ้นสนบัสนุนในการท างานวจิยัครัง้นี้ 
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การพฒันาและหาประสิทธิภาพส่ือการเรียนรู้ฮารด์แวรเ์บือ้งต้น 

The Development and Efficiency Validation of Learning Basic Hardware 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัเป็นการวจิยัเชงิทดลอง มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและหาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วย

สอน สื่อการเรียนรู้ฮาร์ดแวร์เบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครัง้น้ีเป็นนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ

ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่3 ทีไ่ดจ้ากสมคัรเขา้เรยีนในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิจากการเลอืกแบบ

เจาะจงจํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ีประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อการเรยีนรู้

ฮารด์แวรเ์บือ้งตน้ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและแบบสอบถามการวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของบทเรยีน

คอมพวิเตอรช์่วยสอน 

ผลการวจิยัพบว่าบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน สื่อการเรยีนรูฮ้ารด์แวรเ์บือ้งต้นมปีระสทิธภิาพ 83.92/83.50  

ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามสมมุตฐิานทีต่ัง้ไว ้และผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูใ้ช้ พบว่าระดบัความคดิเหน็อยู่ใน

เกณฑด์ ีโดยมคี่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 4.31 
 

คาํสาํคญั : บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน  สือ่การเรยีนรูฮ้ารด์แวรเ์บือ้งตน้ 
 

Abstract 

This research was an experimental research. The purposes of this study were to development and find 

out the efficiency of Learning Basic Hardware. The sample used of this research was 30 students who were 

studied in Grade six and the third years of Certificate Level, Rajamangala University of Technology 

Suvarnabhumi. The tools used in this research consists of Computer Assisted Instruction Learning Basic 

Hardware. Achievement test and Questionnaire to analyze the efficiency of the Computer Assisted Instruction. 

The results of this research illustrated that Firstly, the efficiency of Learning Basic Hardware was 

83.92/83.50 which was higher than 80/80 as setting criterion in the hypothesis and  analysis and opinions of 

the users. Comments found to be in good shape. The mean score was 4.31. 
 

Key words : Computer Assisted Instruction, Learning Basic Hardware 

 

  

                                                           
1
สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ นนทบุร ี 

1
Computer Science Department, Science and Technology Faculty, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.   Nonthaburi.  

*Corresponding  author e-mail : namenoon@msn.com 

 



 

441 

บทนํา 

  สื่อดจิติอล (Digital Content) เป็นสื่อทีเ่ขา้ถงึไดก้บัคนทุกระดบัทุกเพศและทุกวยัเป็นสื่อทีด่งึดูดความสนใจของ

คนด ู หรอืคนทีร่บัรู ้ รบัฟงัเป็นอย่างมากสื่อดจิติอล ทีไ่ดร้บัความนิยมมากอย่างหน่ึงคอื  ผลงานแอนิเมชัน่และมลัตมิเีดยี 

(Animation & Multimedia)  ซึง่เป็นผลทีเ่กดิจากการใชค้อมพวิเตอรส์รา้งสรรค์งานศลิปะไวใ้นรูปแบบสื่อทีห่ลากหลาย  

รวมทัง้สือ่ทีเ่ป็นภาพเคลื่อนทีท่ ัง้แบบสองมติ ิ(2D).และสามมติ ิ(3D) ซึง่สื่อดจิติอล  เป็นการสรา้งสรรค ์ทีใ่ชจ้ตินาการของ

คนผสมกบัเทคโนโลยซีอฟแวร ์ (Technology Software) ดงันัน้อาจกล่าวไดว้่าสื่อดจิติอลในยุคปจัจุบนัไดก้ลายเป็นส่วน

สาํคญัและเขา้มามบีทบาทในดา้นต่าง ๆ ดงัจะเหน็ไดช้ดัทีส่ดุคอืการนําแอนิเมชัน่ (Animation) มาสรา้งเป็นภาพยนตร ์เกม 

เพื่อความสนุกสนาน และสรา้งจตินาการทางความคดิ ปจัจุบนัมกีารนําคอมพวิเตอรม์าใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการเรยีน

การสอนในลกัษณะเป็นโปรแกรมสําเรจ็รูป หรอืที่เรยีกว่า บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน(Computer Assisted 

Instruction หรอื CAI) ทีถ่อืไดว้่าเป็นสื่อการสอนทีเ่หมาะสมกบัสภาพการเรยีนการสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางหรอื

ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั จากลกัษณะดงักล่าวทําใหม้ผีูส้นใจทีจ่ะเรยีนรูใ้นสาขาทางดา้นคอมพวิเตอรก์นัมากขึน้ แต่บางครัง้

เมื่อเขา้ศกึษาในระดบัชัน้อุดมศกึษา ผูเ้รยีนบางคนกพ็บว่าตนเองไม่เหมาะกบัสาขาวชิาทางดา้นคอมพวิเตอร ์จงึทําให้

ผูเ้รยีนหลายคนไดล้าออก และไปสมคัรเรยีนในสาขาอื่น มหาวทิยาลยัอื่น ซึง่ทําใหเ้กดิปญัหาต่อสงัคมในหลายๆ ดา้น 

เช่น ค่าใชจ้่ายทีผู่ป้กครองจะตอ้งเสยีใหม่ ผูเ้รยีนตอ้งเสยีเวลาเริม่ตน้ใหม่ เป็นตน้  

  จากเหตุผลดงักล่าว ผู้วจิยัมองเหน็การสร้างบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนเขา้มาช่วยในการทดสอบเสริม

ใหก้บันกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 และประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่3 ทีส่มคัรเขา้เรยีนทางดา้นคอมพวิเตอร ์

ไดล้องเรยีนรูด้ว้ยตนเองและทาํแบบทดสอบเสรมิเพื่อเป็นส่วนหน่ึงใหผู้เ้รยีนไดท้ดลองศกึษาเพื่อคน้พบความชอบของ

ตนเอง ว่าแท้จรงิแล้ว ตนเองชอบที่จะเรยีนในสาขาวชิาทางด้านคอมพวิเตอร์หรอืไม่ ก่อนที่จะเลอืกเรยีนสาขาวชิา

ทางด้านคอมพวิเตอร์ ดงันัน้ผู้วจิยัจงึสร้างสื่อการเรยีนรู้ที่มคีวามเขา้ใจง่ายเพื่อเสรมิทกัษะในการเรยีนรู้ฮาร์ดแวร์

เบือ้งตน้ใหก้บัผูเ้รยีนและศกึษาความคดิเหน็ของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอสือ่การเรยีนรู ้
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

คอมพวิเตอรช์่วยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) หมายถงึ การประยุกตนํ์าคอมพวิเตอรม์าช่วย

ในการเรยีนการสอน โดยมกีารพฒันาโปรแกรมขึน้เพื่อนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเสนอแบบตวิเตอร ์

(Tutorial) แบบจําลองสถานการณ์ (Simulations) หรอืแบบการแกไ้ขปญัหา (Problem Solving) เป็นต้น การเสนอ

เน้ือหาดงักล่าวเป็นการเสนอโดยตรงไปยงัผูเ้รยีนผ่านทางจอภาพหรอืแป้นพมิพ ์โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้สี่วนร่วม 

วสัดุทางการสอนคอืโปรแกรมหรอื Courseware ซึ่งปกติจะถูกจดัเกบ็ไว้ในแผ่นดสิก์หรอืหน่วยความจําของเครื่อง 

พร้อมที่จะเรียกใช้ได้ตลอดเวลา การเรยีนในลกัษณะน้ี ในบางครัง้ผู้เรยีนจะต้องโต้ตอบ หรือตอบคําถามเครื่อง

คอมพวิเตอรด์ว้ยการพมิพ ์การตอบคําถามจะถูกประเมนิโดยคอมพวิเตอร ์และจะเสนอแนะขัน้ตอนหรอืระดบัในการ

เรยีนขัน้ต่อ ๆ ไป กระบวนการเหล่าน้ีเป็นปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้ระหว่างผูเ้รยีนกบัคอมพวิเตอร ์[4] 

 คอมพวิเตอรช์่วยสอนหรอืโปรแกรมช่วยสอน คอืสื่อทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนอนัหน่ึง CAI คลา้ยกบัสื่อการ

สอนอื่นๆ เช่น วดิโีอช่วยสอน บตัรคาํช่วยสอน โปสเตอร ์แต่คอมพวิเตอรช์่วยสอนจะดกีว่าตรงทีต่วัสือ่การสอน ซึง่กค็อื

คอมพวิเตอร์นัน้ สามารถโต้ตอบกบันักเรยีนได้ ไม่ว่าจะเป็นการรบัคําสัง่เพื่อมาปฏบิตัิ ตอบคําถามหรอืไม่เช่นนัน้

คอมพวิเตอรก์จ็ะเป็นฝา่ยป้อนคาํถาม [2] 

จากความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนข้างต้น จะเป็นได้ว่ามีความหมายคล้ายคลึงกัน สรุปได้ว่า

คอมพวิเตอรช์่วยสอนเป็นการนําคอมพวิเตอรม์าใชใ้นการนําเสนอเน้ือหาบทเรยีน โดยมกีารวางแผนการสอน ในการ

สรา้งบทเรยีนอย่างมขี ัน้ตอนเป็นระบบ ซึง่คอมพวิเตอรช์่วยสอนน้ีสามารถช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง

ตามความพร้อมและความสามารถของแต่ละบุคคล สามารถโต้ตอบหรือมีปฏิสมัพันธ์กับผู้เรียน ทําให้ทราบผล
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ความกา้วหน้าในการเรยีนทนัท ีอกีทัง้ยงัช่วยกระตุ้นใหผู้เ้รยีนเกดิความอยากรู ้อยากเรยีน และเกดิความสนใจในการ

เรยีนมากขึน้ดว้ย 
 

วิธีการเกบ็ข้อมูล 

1) ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนทีส่รา้งขึน้มคี่าสงูกว่าหรอืเท่ากบัเกณฑท์ีก่ําหนดอย่างน้อย 

80/80 

2) ผูเ้รยีนมคีวามคดิเหน็ต่อบทเรยีนสือ่การเรยีนรูฮ้ารด์แวรเ์บือ้งตน้ในระดบัด ี

3) บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน หมายถงึ สือ่การเรยีนรูฮ้ารด์แวรเ์บือ้งตน้ 

4) ผูเ้รยีน หมายถงึ นกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิทีส่มคัรเขา้เรยีนในสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์ในช่วง

เดอืน พ.ย. 55 – เม.ย.56 ซึง่เป็นนกัศกึษาในระดบัชัน้ม.6 และปวช.3 ทีม่าสมคัรเขา้ศกึษาต่อในปีการศกึษา 2556  

5) แบบทดสอบ หมายถงึ แบบทดสอบวดัผลทางการเรยีน เป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้ระเมนิผลนกัศกึษา 

6) เน้ือหาที่ใช้สร้างสื่อ ประกอบด้วยเน้ือหาดงัน้ี Printer, Mouse, Personal Computer, Flash Drive, 

Monitor And Utility 
 

การวิเคราะห ์

1) ประชากรทีใ่ชใ้นการอา้งองิผลวจิยัครัง้น้ี เป็นนักเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 และประกาศนียบตัร

วชิาชพีชัน้ปีที ่3 ทีส่มคัรเขา้เรยีนทางดา้นคอมพวิเตอรปี์การศกึษา 2556  

2) กลุ่มตวัอย่างการวิจยัครัง้น้ีผู้วจิยัได้ใช้วธิกีารเลือกแบบเจาะจง จากนักศกึษาที่สมคัรเขา้เรยีนในระดบั

มหาวทิยาลยั ในช่วงระยะเวลา พ.ย. 55 – เม.ย.56 จาํนวน 30 คน ซึง่ในกลุ่มตวัอย่างครัง้น้ีเป็นการเลอืกกลุ่มตวัอย่างที่

คละคนเก่งกบัคนอ่อน โดยดูจากเกรดเฉลีย่ 5 เทอม ก่อนสอบเขา้มหาวทิยาลยั ทําใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างทีเ่ก่ง ปานกลาง 

และอ่อน 

3) ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั มดีงัน้ี ตวัแปรตน้ คอืการศกึษาจากคอมพวิเตอรช์่วยสอน ดว้ยสื่อการเรยีนรู้

ฮารด์แวรเ์บือ้งต้น และตวัแปรตาม คอืผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยการศกึษาจากคอมพวิเตอรช์่วย

สอน 

4) ก่อนเริม่เรยีนจะตอ้งทาํแบบทดสอบก่อนเรยีน จากนัน้จงึเริม่เรยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านบทเรยีนสื่อการเรยีนรู้

ฮาร์ดแวรเ์บื้องต้น เมื่อเรยีนครบทุกเน้ือหาแล้ว ผู้เรยีนจะต้องทําแบบทดสอบหลงัเรยีน ผลการเรยีนทีไ่ด้จากการทํา

แบบทดสอบจะถูกนํามาใช้เพื่อหาประสทิธภิาพของบทเรยีน (E1/E2) และผลจากการทําแบบทดสอบก่อนเรยีนและ

แบบทดสอบหลงัเรยีนจะใชก้ารทดสอบค่าทีแ่บบจบัคู่ (Matched Paired t-test) ซึง่หากผลปรากฏออกมาว่าแตกต่างกนั

กแ็สดงว่าเป็นผลจากการเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนบนสือ่การเรยีนรูฮ้ารด์แวรเ์บือ้งตน้  
 

ตารางท่ี 1 แสดงแบบแผนการทดลองรปูแบบ One-Group Pretest-Posttest Design [3] 

กลุ่มตวัอย่าง การทดสอบก่อนเรยีน กะบวนการเรยีนดว้ยบทเรยีน การทดสอบหลงัเรยีน 

( R )E T1 X T2 
  

 ความหมายสญัลกัษณ์ 

  E กลุ่มทดลองทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีน 

  R กลุ่มตวัอย่างทีไ่ดจ้ากการสุม่ 

  X แทนการเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 

  T1 แทนการทดสอบก่อนเรยีน 

  T2 แทนการทดสอบทา้ยบทเรยีน 
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การแปรผล 

 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงัน้ี 

1. วเิคราะหคุ์ณภาพของแบบทดสอบทีใ่ชภ้ายในบทเรยีน 

1.1  วเิคราะหค์วามยากง่ายของแบบทดสอบ  

    P =  
LH

LH

NN
)R(R

+
+

 

    P    คอื  ระดบัความยากง่ายของขอ้สอบแต่ละขอ้ 

    RH  คอื  จาํนวนผูเ้รยีนทีต่อบถกูในกลุ่มเก่ง 

    RL  คอื  จาํนวนผูเ้รยีนทีต่อบถกูในกลุ่มอ่อน 

    NH  คอื  จาํนวนผูเ้รยีนในกลุ่มเก่ง 

    NL  คอื  จาํนวนผูเ้รยีนในกลุ่มอ่อน 

       ขอบเขตของค่า P และการแปลความหมายมดีงัต่อไปน้ี 

    0.81 – 1.00 หมายถงึ เป็นขอ้สอบทีง่่ายมาก 

    0.61 – 0.80 หมายถงึ เป็นขอ้สอบทีค่่อนขา้งง่าย 

    0.41 – 0.60 หมายถงึ เป็นขอ้สอบทีย่ากง่ายพอเหมาะ 

    0.21 – 0.40 หมายถงึ เป็นขอ้สอบทีค่่อนขา้งยาก 

    0.00 – 0.20 หมายถงึ เป็นขอ้สอบทีย่ากมาก 

  1.2  วเิคราะหค่์าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบ  

    R = 
LH

LH

Nor N
)R(R −

 

    R   คอื  ค่าอาํนาจจาํแนก 

    RH  คอื  จาํนวนผูเ้รยีนทีต่อบถกูในกลุ่มเก่ง 

    RL  คอื  จาํนวนผูเ้รยีนทีต่อบถกูในกลุ่มอ่อน 

    NH  คอื  จาํนวนผูเ้รยีนในกลุ่มเก่ง 

    NL  คอื  จาํนวนผูเ้รยีนในกลุ่มอ่อน 

   ขอบเขตของค่า R และการแปลความหมายมดีงัต่อไปน้ี 

    0.40 ขึน้ไป อาํนาจจาํแนกสงู (เป็นขอ้สอบทีม่คีุณภาพดมีาก) 

    0.30-0.39 อาํนาจจาํแนกปานกลาง (เป็นขอ้สอบทีม่คีุณภาพดพีอสมควร) 

    0.20-0.29 อาํนาจจาํแนกค่อนขา้งตํ่า (เป็นขอ้สอบทีม่คีุณภาพดพีอใช)้ 

    0.00-0.19 อาํนาจจาํแนกตํ่า (เป็นขอ้สอบทีม่คีุณภาพใชไ้มไ่ด)้ 

  1.3  การวเิคราะหห์าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ (Reliability) ใชส้ตูร KR-20 ของคเูดอร-์รชิารด์สนั (Kuder- 

Richardson)  

    rtt = 




 −− 2S
pq

1
1k

k Σ
 

    rtt   คอื  ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 

    q   คอื สดัสว่นของคนทีต่อบผดิ กบัคนทัง้หมดทีส่อบ 

    p   คอื สดัสว่นของคนทีต่อบถูก กบัคนทงัหมดทีส่อบ 

    k   คอื จาํนวนขอ้สอบ 

    S2  คอื ค่าความแปรปรวนของคะแนนทีส่อบทัง้ฉบบั 
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   แบบทดสอบทีม่คีวามเชื่อมัน่ใกล ้+1.00 โดยค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทีเ่ชื่อถอืไดค้วรจะมคี่า

ตัง้แต่ 0.60 ขึน้ไปปกต ิ

  1.4  ค่าความแปรปรวน S2 

   S2 =  
)(
)Σ(Σ 22

1NN
xxN

−
−

 

                   S2         คอื  ค่าความแปรปรวน 

    ∑X คอื  ผลรวมคะแนนของผูเ้ขา้สอบแต่ละคน 

    ∑X2 คอื  ผลรวมคะแนนของผูเ้ขา้สอบแต่ละคนยกกาํลงัสอง 

    N คอื  จาํนวนผูส้อบทัง้หมด 

   1.5 คะแนนเฉลีย่ (Mean)  

   X =    
n
xΣ

                                     

   X คอื  ค่าคะแนนเฉลีย่ 

   ∑X คอื  ผลรวมของค่าขอ้มลูตัง้แต่ตวัที ่1 จนถงึตวัสดุทา้ย 

   n คอื  จาํนวนขอ้มลูหรอืคะแนน 

  1.6 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

    

 

  เมื่อ   S.D.  =  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  

    ΣX2  =  ผลรวมคะแนนยกกาํลงัสองของผูเ้รยีน/ผูเ้ชีย่วชาญ 

    ΣX   =  ผลรวมคะแนนของผูเ้รยีน/ผูเ้ชีย่วชาญ  

    N      =  จาํนวนผูเ้รยีน/เชีย่วชาญ 

2. การวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของการเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 

(E1/E2) 

    E1 =  100
A
N
x

∗







Σ

 

    E2 = 100
B
N
YΣ

∗








 

   E1    คอื ประสทิธภิาพระหว่างเรยีนซึง่เกดิจากคะแนนเฉลีย่ของนักศกึษาทัง้หมดทีไ่ดท้ําแบบทดสอบ

ระหว่างเรยีนดว้ยคอมพวิเตอรช์่วยสอนไดถู้กตอ้งไม่ตํ่ากว่า 80% ของคะแนนเตม็ในแบบทดสอบ 

   E2    คอื ประสทิธภิาพหลงัการเรยีนซึง่เกดิจากคะแนนเฉลีย่ของนักศกึษาทัง้หมดทีท่ําแบบทดสอบหลงั

เรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนไดถู้กตอ้งไม่ตํ่ากว่า 80% ของคะแนนเตม็ในแบบทดสอบ 

= 
N (N  – 1) 

N ∑ X 2 - ( ∑ X ) 2 
S.D. = - ∑ 
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      ∑X คอื คะแนนรวมของผูเ้รยีนจากการทาํแบบทดสอบระหว่างบทเรยีนแต่ละบทเรยีน 

      ∑Y คอื คะแนนรวมของผูเ้รยีนจากการทาํแบบทดสอบสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

      A คอื คะแนนเตม็รวมของแบบทดสอบระหว่างบทเรยีนแต่ละบท 

        B คอื คะแนนเตม็รวมของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

        N คอื จาํนวนผูเ้ขา้สอบทัง้หมด 

  3. การหาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ของการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของกลุ่มตวัอย่างเดยีวกนั 

โดยใช ้t-test (Dependent) (วรญัญา, 2540) 

 

   df  =  N – 1 

   D  =  ความแตกต่างระหวา่งคะแนนแต่ละคู ่

   N  =  จาํนวนคู ่
 

ผลการศึกษา 

การวจิยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อหาประสทิธภิาพของสือ่การเรยีนการสอนทีส่รา้งขึน้ซึง่แบง่ผลการวเิคราะห์

ขอ้มลูดงัน้ี  
 

ตารางท่ี 2  ผลการหาประสทิธิภาพบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนสื่อการเรยีนรู้ฮาร์ดแวร์เบื้องต้น แสดงให้เหน็ว่า

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ฮาร์ดแวร์เบื้องต้นมีประสิทธิภาพ 

83.92/83.50 แสดงว่าบทเรยีน น้ีเป็นไปตามเกณฑ ์ทีก่าํหนด 80/80 มปีระสทิธภิาพสอดคลองตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไวแ้ละ

สามารถนําไปใชเ้ป็นสือ่ในการเรยีนการสอนได ้
 

รายการ คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย คะแนนรวม ประสิทธิภาพ 

คะแนนจากการทาํแบบทดสอบ

ทา้ยบทเรยีนบทที ่1   
8 6.03 181 75.42 

คะแนนจากการทาํแบบทดสอบ

ทา้ยบทเรยีนบทที ่2 
8 6.70 201 83.75 

คะแนนจากการทาํแบบทดสอบ

ทา้ยบทเรยีนบทที ่3 
8 6.87 206 85.83 

คะแนนจากการทาํแบบทดสอบ

ทา้ยบทเรยีนบทที ่4 
8 6.80 204 85.00 

คะแนนจากการทาํแบบทดสอบ

ทา้ยบทเรยีนบทที ่5 
8 7.17 215 89.58 

คะแนนจากการทาํแบบทดสอบ 

ทา้ยบทเรยีนแต่ละบทเรยีน (E1) 
40 33.57 1007 83.92 

คะแนนจากการทาํแบบทดสอบ

รวม (E2) 
40 33.40 1002 83.50 

=

√

∑D

N - 1

t
N∑D2 - (∑D)2

=

√

∑D

N - 1

t
N∑D2 - (∑D)2
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ผลการวิเคราะหค์วามคิดเหน็ของผูใ้ช้บทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน 

 หลงัจากทีผู่เ้รยีนเรยีนบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนจบแลว้  ผูว้จิยัไดใ้หผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ของผูเ้รยีนทีม่ี

ต่อบทเรยีน ผลปรากฏดงัในตารางที ่2  
 

ตารางท่ี 3 ผลประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน  ขอ้มลูสาํหรบักลุ่มตวัอย่าง (30 คน) ปรากฏว่าความ

คดิเหน็ของนกัเรยีนสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัด ีโดยมคี่าความคดิเหน็เฉลีย่เท่ากบั 4.31 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.75 

หวัข้อหลกัท่ีประเมิน 
ความคิดเหน็

เฉล่ีย ( X ) 
S.D ความหมาย 

1. เน้ือหาในการสรา้งสือ่การเรยีนรู ้ 4.12 0.81 ด ี

2. วธิแีละรปูแบบการนําเสนอ 4.38 0.72 ด ี

3. แบบทดสอบ 4.42 0.73 ด ี

เฉล่ีย 4.31 0.75 ดี 

   

วิจารณ์และสรปุผล 

 หลงัจากไดด้าํเนินการวจิยัเพื่อพฒันาและหาประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มูลมาสรุป

ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 1)  ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน โดยคดิจากคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ทเรยีน ไดค้ะแนน

เฉลีย่ของแบบทดสอบระหว่างบทเรยีนและแบบทดสอบทา้ยบทเรยีน 83.92/83.50 สงูกว่าเกณฑ ์80/80 ทีก่าํหนดไว ้

 2) ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูใ้ช ้บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน พบว่าระดบัความคดิเหน็อยู่ในเกณฑ์ด ี

โดยมคี่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 4.31 

  จากผลการวจิยั สามารถสรุปไดว้่าบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนสื่อการเรยีนรูฮ้ารด์แวรเ์บือ้งต้น ทีพ่ฒันาขึน้มี

ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์และมคีวามเหมาะสมของบทเรยีนอยู่ในระดบัด ีดงันัน้จงึสามารถนํามาใชเ้ป็นสื่อการเรยีนรู้

เพื่อทดสอบนกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่3 ทีต่อ้งการจะสอบเขา้เรยีนใน

สาขาวชิาทางดา้นคอมพวิเตอรไ์ด ้
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ตวัอยา่งส่ือการเรียนรูฮ้ารด์แวรเ์บือ้งต้น [1] 

 
 

ภาพท่ี 1. เมนูหน้าหลกัสือ่การเรยีนรู ้
 

 
 

ภาพท่ี 2. แสดงตวัอย่างบทเรยีน 
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ทุกท่านทีช่่วยเหลอืในการทดสอบระบบ 

 

  



 

448 

เอกสารอ้างอิง 

1. ธงชยั สทิธกิรณ์. ระบบคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้. นนทบุร;ี ไอดซีพีรเีมยีร,์ 2552. 

2. นยันา เอกบรูณวฒัน์. (2539).ความหมายของคอมพวิเตอรช์่วยสอน.เขา้ถงึไดจ้าก http://bunmamint9.blogspot.com/. 7 พฤษภาคม 

2555. 

3. พรพมิล ลคันากาล. (2549). การสรา้งและหาประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนบนอนิเทอรเ์น็ต วชิาการ

สื่อสารข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ภาควิชา

คอมพวิเตอร ์ศกึษา บณัฑติวทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 

4. ศริชิยั สงวนแกว้. (2534). ความหมายของคอมพวิเตอรช์่วยสอน. เขา้ถงึไดจ้าก http://bunmamint9.blogspot.com/.  

7 พฤษภาคม 2555. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

449 

ประสิทธิภาพและการเลือกจบัของเคร่ืองมือข่ายในอ่างเกบ็น้ําแม่ตํา๋ จงัหวดัพะเยา 

Efficiency  and  Selectivity  of  Gillnets  in  Mae Tam Reservoir, Phayao Province  
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บทคดัย่อ 

 การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาประสทิธภิาพและการเลอืกจบัของเครื่องมอืข่ายในอ่างเกบ็น้ําแม่ตํ๋า 

จงัหวดัพะเยา โดยดําเนินการสาํรวจและเกบ็ขอ้มูลตัง้แต่เดอืนมกราคมถึงเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2554 โดยดําเนินการ

สาํรวจแหล่งน้ํา 3 พื้นที ่พบพนัธุป์ลาทัง้หมด 15 ชนิด 8 ครอบครวั โดยกลุ่มปลาตะเพยีน (Cyprinidae) พบจํานวน

ชนิดมากทีส่ดุ 7 ชนิด คดิเป็นรอ้ยละ 46 โดยแต่ละพืน้ทีม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่p < 0.05 สถานี

ทีพ่บชนิดปลามากทีส่ดุ คอื สถานีที ่1 คดิเป็นรอ้ยละ 93.3 ประสทิธภิาพผลจบัของเครื่องมอืทีม่ขีนาดช่องตาต่างกนัต่อ

หน่วยเวลา (CPUE) ของขา่ยขนาด 2.5  4  7 และ10 เซนตเิมตร มคี่า 10.54  3.46  2.34 และ 1.01  ตามลาํดบั  
 

คาํสาํคญั : ประสทิธภิาพเครื่องมอืขา่ย  โครงสรา้งปลา อ่างเกบ็น้ําแม่ตํ๋า 
 

Abstract 

 The purposes of this research was to study the efficiency  and  selectivity  of  gillnets  in  Mae Tam 

reservoir, Phayao Province from January to June 2011. In this study, 3 areas of water resource were 

investigated. Results indicated that 15 Genus and 8 Family of fishes were found. Most of freshwater fish 

were Cyprinidae 46 percent (7 species). Each different station area had significantly different percentages of 

fish (P<0.05). The freshwater fish were found at most in the station 1 which was 93.3  percent. The gillnets 

efficiency of the 2.5, 4, 7 and 10 cm size were 10.54 3.46 2.34 and 1.01, respectively. 
 

Key words : Gillnets efficiency, Fish community structure,  Mae Tam Reservoir 
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บทนํา 

อ่างเกบ็น้ําแม่ตํ๋า ตัง้อยู่ในตําบลแม่กา อําเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา มพีื้นที่ 4,500 ไร่  มคีวามจุน้ําได้ถึง 37 

ลา้นลกูบาศกเ์มตร มคีวามลกึเฉลีย่ประมาณ 6 เมตร มลีําหว้ยจากแหล่งต้นน้ําทีไ่หลลงสู่อ่างเกบ็น้ํา พบชนิดพนัธุป์ลา 

ไดแ้ก่ ปลาแป้น ปลาสรอ้ย ปลาตะเพยีน ปลานิล และปลากราย  เป็นตน้  จงึมคีวามสาํคญัอย่างยิง่ทางดา้นนิเวศวทิยา

และชวีวทิยาสตัวน้ํ์า  โดยมชีุมชนตัง้อยู่ลอ้มรอบ  จาํนวน 2 ตําบล 9 หมู่บา้น [5] ปจัจุบนัสภาพแวดลอ้มของอ่างเกบ็น้ํา

แม่ตํ๋าไดเ้ปลีย่นไปอย่างมากซึง่สง่ผลกระทบต่ออาชพีทาํการประมง  จงึทาํใหช้นิดและวธิกีารใชเ้ครื่องมอืทําการประมง

ในอดตีไดเ้ปลีย่นไปอกีดว้ย  และอกีทัง้ยงัมกีารเพิม่จาํนวนชาวประมงมากขึน้  จงึทาํใหป้รมิาณสตัวน้ํ์าทีจ่บัไดม้ปีรมิาณ

ทีล่ดลง  อ่างเกบ็น้ําแม่ตํ๋าเป็นแหล่งน้ําทีม่ศีกัยภาพทางการประมงสงู สามารถเอือ้อาํนวยประโยชน์เป็นอย่างมากใหแ้ก่

ประชาชนที่อาศยัอยู่โดยรอบและบรเิวณใกล้เคยีง โดยเป็นทัง้แหล่งที่ประกอบอาชพีการทําประมง และเป็นแหล่งที่

สนับสนุนผลผลติสตัว์น้ําจดืสามารถใหช้าวบ้านมอีาชพีและรายได้มากขึน้ซึง่แต่ละคนจะใชเ้ครื่องมอืทําการประมงที่

แตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัสถานทีท่ีท่าํการประมง  แต่เครื่องมอืทีนิ่ยมใชก้นัมากไดแ้ก่  ขา่ย เบด็ และลอบปลากด เป็นตน้ 

[5] โดยข่ายเป็นเครื่องมือประมงหลักในอ่างเก็บน้ําแม่ตํ๋า  การจับปลาที่เพิ่มขึ้นของชาวประมงได้ก่อให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงต่อโครงสรา้งของทรพัยากรสตัวน้ํ์าในอ่างเกบ็น้ําแม่ตํ๋า ดงันัน้การศกึษาประสทิธภิาพของเครื่องมอืขา่ยใน  

อ่างเกบ็น้ําแม่ตํ๋า สามารถใช้เป็นขอ้มูลในการกําหนดมาตรการบริหารจดัการทรพัยากรปลาในอ่างเกบ็น้ําแม่ตํ๋าใน

ปจัจุบนัใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุและยัง่ยนืต่อไป  
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

การเกบ็รวมรวมขอ้มลู 

การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาประสทิธภิาพและการเลอืกจบัของเครื่องมอืขา่ยในอ่างเกบ็น้ําแมต่ํ๋า จงัหวดัพะเยา  

โดยทําการศึกษาทุกเดือนเป็นเวลา 6 เดือน ตัง้แต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยมีแผนการ

ดําเนินการดงัน้ี กําหนดจุดสาํรวจ  เตรยีมเครื่องมอืข่าย  การรวบรวมขอ้มูล  และการวเิคราะหข์อ้มูลตามลําดบั โดย

กําหนดจุดสุ่มตวัอย่างในอ่างเกบ็น้ําแม่ตํ๋า ตําบลแม่กา อําเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา  ตามลกัษณะสภาพนิเวศแหล่งน้ํา

แบ่งเป็น 3 จุดสาํรวจ ไดแ้ก่  บรเิวณตน้น้ํา กลางน้ํา  และทา้ยน้ํา (ภาพที ่1) ทาํการรวบรวมขอ้มลูจากการสุม่ตวัออย่าง

ชุดเครื่องมอืขา่ยทีม่ชี่องตาต่างกนั 4 ขนาด   แต่ละช่องตามขีนาดพืน้ทีข่า่ยดงัน้ี 

• ขา่ยขนาดตา 2.5 เซนตเิมตร มคีวามลกึ 1 เมตร  และความยาว 200 เมตร รวมพืน้ที ่200 ตารางเมตร 

• ขา่ยขนาดตา 4 เซนตเิมตร มคีวามลกึ 2 เมตร และความยาว 200 เมตร รวมพืน้ที ่400 ตารางเมตร 

• ขา่ยขนาดตา 7 เซนตเิมตร มคีวามลกึ 2 เมตร และความยาว 200 เมตร รวมพืน้ที ่400 ตารางเมตร 

• ขา่ยขนาดตา 10 เซนตเิมตร มคีวามลกึ 2 เมตร และความยาว 200 เมตร รวมพืน้ที ่400 ตารางเมตร 

ทาํการจดบนัทกึสภาพแวดลอ้มของแหล่งน้ํา และเกบ็ตวัอย่างปลาทีไ่ดใ้นแต่ละสถานีมาเกบ็รกัษาดว้ยฟอรม์าลนี 10% 

ในขวดเกบ็ตวัอย่าง พร้อมบนัทกึภาพถ่ายในแต่ละสถานี จากนัน้คดัแยกตวัอย่าง วดัขนาดความยาวรายตวัและชัง่

น้ําหนกั  พรอ้มจดบนัทกึขอ้มลู  นําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปคาํนวณตามสตูรและวธิกีารต่างๆ   

  การวเิคราะหข์อ้มลู   

ค่าดชันีความมากชนิด (Richness Index) ดชันีความเท่าเทยีม (Evenness Index หรอื Equitability Index) 

ดชันีความหลากหลายของชนิดพนัธุ์ (Diversity Index) [6] วเิคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงตามพืน้ที่และช่วงเวลา โดย

พิจารณาจากค่าเฉลี่ย ค่ามธัยฐาน ค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุด วิเคราะห์ความสมัพันธ์คู่ของปจัจยัทางคุณภาพน้ําทาง

กายภาพและเคมบีางประการ โดยพจิารณาจากความสมัพนัธใ์นแต่ละพืน้ทีว่เิคราะหค์วามแตกต่างของค่าเฉลีย่โดยใช้

วธิ ีt-test และ ANOVA ดว้ยวธิขีอง Tukey Honest significant difference 
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ภาพท่ี 1 จุดเกบ็ตวัอย่างในอ่างเกบ็น้ําแมต่ํ๋า ตําบลแม่กา อาํเภอเมอืง  จงัหวดัพะเยา 
 

ผลการศึกษา 

1. ความหลากหลายของชนิดพนัธุป์ลา 

จากการศกึษาประสทิธภิาพและการเลอืกจบัของเครื่องมอืข่ายในอ่างเกบ็น้ําแม่ตํ๋า จงัหวดัพะเยา โดยการสุ่ม

ตวัอย่างจากเครื่องมอืข่าย 4 ขนาดช่องตา ได้แก่ 2.5 4 7 และ 10 เชนติเมตร ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2554 ถึงเดอืน

มกราคม 2555 จาํนวนทัง้หมด 7 ครัง้ทีส่าํรวจ พบความหลากหลายของชนิดพนัธุป์ลารวม 15 ชนิด 8 ครอบครวั โดย

กลุ่มปลาตะเพยีน (Cyprinidae) พบจาํนวนชนิดมากทีส่ดุ 7 ชนิด คดิเป็นรอ้ยละ 46 ไดแ้ก่ ปลาตะเพยีน ปลากระสบูจุด 

ปลาสบูขดี ปลาซวิควาย ปลาไน ปลาสรอ้ยและปลาแกม้ชํ้า รองลงมาเป็นพนัธุป์ลาในครอบครวั Cichlidae ม ี2 ชนิด 

คดิเป็นรอ้ยละ 13 ไดแ้ก่ ปลานิลและปลาหมอส ี นอกจากนัน้ยงัพบปลาอกี 6 ครอบครวั  ครอบครวัละ1 ชนิด (ภาพที ่

2)   

 
 

ภาพท่ี 2 รอ้ยละของครอบครวัชนิดพนัธุท์ีพ่บในอ่างเกบ็น้ําแม่ตํา๋ จงัหวดัพะเยา  

ระหว่างเดอืนมกราคม 2554 ถงึ มกราคม 2555 

เมื่อพิจารณาจากพื้นที่เก็บตัวอย่างพบว่าสถานีที่ 1 (บริเวณท้ายน้ํา) พบชนิดปลามากที่สุดถึง 14 ชนิด 

รองลงมาไดแ้ก่สถานีที ่2 (บรเิวณกลางน้ํา) และสถานีที ่3 (บรเิวณต้นน้ํา) ตามลําดบั โดยปลาในกลุ่ม Cyprinidae พบ

มากถึง 7 สกุล รองลงมาได้แก่กลุ่ม Cichlidae พบเพยีง 2 สกุล ชนิดปลาที่พบทุกสถานีได้แก่ ปลาแป้นแก้ว ปลา
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ตะเพียน ปลาสร้อยและปลานิล เมื่อเปรียบเทียบทัง้ 3 สถานีพบว่าชนิดปลามีความแตกต่างกนัทางสถิติที่ระดับ

นยัสาํคญั p < 0.05  (ตารางที ่1) สว่นชนิดปลาทีส่าํรวจพบในสถานีที ่1 และ 2 ไดแ้ก่ ปลาตะเพยีน กระสบูจุด กระสบู

ขดี ปลาสลาด ปลาสร้อย ปลาแป้น และปลานิล และชนิดปลาที่สํารวจพบเพียง1 สถานี ได้แก่ ปลากระดี่นาง ปลา

แกม้ชํ้า ปลาหมอ ปลาบู่ทราย ปลาไน และปลาซวิควาย พบเฉพาะในสถานีที ่1 และปลาหมอสพีบเฉพาะในสถานีที ่2 

(ภาพที ่3) 

 
ภาพท่ี 3 รอ้ยละของความหลากหลายของชนิดครอบครวัปลาทีพ่บในแต่ละสถานีของอ่างเกบ็น้ําแม่ตํา๋ จงัหวดัพะเยา 

ระหว่างเดอืนมกราคม 2554 ถงึ มกราคม 2555 
 

ตารางท่ี 1  ความหลากหลายของชนิดพนัธุป์ลาทีพ่บในแต่ละสถานีของอ่างเกบ็น้ําแมต่ํ๋า จงัหวดัพะเยา ระหว่างเดอืน

มกราคม 2554 ถงึ มกราคม 2555 

ชนิดปลา ช่ือวิทยาศาสตร ์ สถานีท่ี 1 สถานีท่ี 2 สถานีท่ี 3 ค่าท่ีพบ (%) 

1. ปลาตะเพยีน Barbonymus gonionotus + + + 100.00 

2.ปลากระสบูจุด Hampala dispar + + - 66.67 

3.ปลากระสบูขดี Hampala macrolepidota + + - 66.67 

4.ปลาซวิควาย Rasbora dusonensis + - - 33.33 

5.ปลากระทงิ Mastacembelus armatus + - - 33.33 

6.ปลาสลาด Notopterus notopterus + + - 66.67 

7.ปลาไน Cyprinus carpio + - - 33.33 

8.ปลาสรอ้ย Henicorhynchus siamensis + + + 100.00 

9.ปลาบู่ทราย Oxyeleotris marmorata + - - 33.33 

10.ปลาแป้นแกว้ Parambassis siamensis + + + 100.00 

11.ปลาหมอ Anabas testudineus + - - 33.33 

12.ปลานิล Oreochromis niloticus + + + 100.00 

13.ปลากระดีน่าง Trichogaster microlepis + - - 33.33 

14.ปลาแกม้ชํ้า Puntius orphoides + - - 33.33 

15.ปลาหมอส ี Aequidens rivulatus - + - 33.33 

ค่าทีพ่บ (%)  93.3 53.3 26.7  
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ผลการศกึษาประสทิธภิาพและการเลอืกจบัของเครื่องมอืข่ายพบว่า ข่ายขนาดช่องตา 4 เซนตเิมตรจบัปลา

ไดม้ากทีสุ่ดถงึ 10 ชนิดรองลงมาไดแ้ก่ข่ายขนาดช่องตา 7  2.5 และ 10  เซนตเิมตร ตามลําดบั จะพบไดว้่าตาข่าย

ขนาด  4 เซนตเิมตรพบชนิดและน้ําหนกัมากสดุคดิเป็นรอ้ยละ 66.67  และข่ายขนาดตา 2.5 เซนตเิมตร จบัไดม้ากสุด

ในดา้นจาํนวน เมื่อทดสอบทางสถติพิบว่าขนาดตาข่ายทัง้ 4 ช่องตา มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบัความ

เชื่อมัน่ 95% (ภาพที ่4) (ตารางที ่2) 
 

 
 

 

ภาพท่ี 4  รอ้ยละของความหลากหลายของชนิดครอบครวัปลาทีพ่บในแต่ละขนาดช่องตาของขา่ย (เซนตเิมตร)  

ของอ่างเกบ็น้ําแม่ตํ๋า จงัหวดัพะเยา ระหว่างเดอืนมกราคมถงึมถุินายน 2554 
 

ตารางท่ี 2  องคป์ระกอบของชนิดปลาทีจ่บัไดจ้ากเครื่องมอืขา่ยหลายขนาดช่องตาในอ่างแมต่ํา๋ ระหว่างเดอืนมกราคม

2554 ถงึ มกราคม 2555 

ชนิดปลา ช่ือวิทยาศาสตร ์
ขนาดของตาข่ายแต่ละช่องตา ค่าท่ีพบ 

(%) 2.5  ชม. 4 ชม. 7 ชม. 10 ชม. 

1.ปลาตะเพยีน Barbonymus gonionotus - + + - 50.00 

2.ปลากระสบูจุด Hampala dispar + - - - 25.00 

3.ปลากระสบูขดี Hampala macrolepidota - + + + 75.00 

4.ปลาซวิควาย Rasbora dusonensis + - - - 25.00 

5.ปลากระทงิ Mastacembelus armatus - + - - 25.00 

6.ปลาสลาด Notopterus notopterus - - + - 25.00 

7.ปลาไน Cyprinus carpio - - + - 25.00 

8.ปลาสรอ้ย Henicorhynchus siamensis + + - - 50.00 

9.ปลาบู่ทราย Oxyeleotris marmorata + + - - 50.00 

10.ปลาแป้นแกว้ Parambassis siamensis + + + - 75.00 

11.ปลาหมอ Anabas testudineus - + - - 25.00 

12.ปลานิล Oreochromis niloticus - - + + 50.00 

13.ปลากระดีน่าง Trichogaster microlepis - + - - 25.00 

14.ปลาแกม้ชํ้า Puntius orphoides + + - - 25.00 

15.ปลาหมอส ี Aequidens rivulatus - + + - 50.00 

รวม (%)  40.00 66.67 46.67 13.33  
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2. ประสิทธิภาพผลจบัของเครือ่งมือท่ีมีขนาดช่องตาต่างกนัต่อหน่วยเวลา (CPUE) 

ประสทิธภิาพผลจบัของเครื่องมอืทีม่ขีนาดช่องตาต่างกนัต่อหน่วยเวลา (CPUE) ของปลาในอ่างเกบ็น้ําแม่ตํ๋า 

พบว่าค่าประสทิธภิาพผลจบัของเครื่องมอืทีม่ขีนาดช่องตาต่างกนัต่อหน่วยเวลา มคีวามแตกต่างกนัระหว่างขนาดช่องตา

ทีร่ะดบันัยสาํคญั  p < 0.05 โดยพบว่าข่ายขนาด 2.5  4  7 มคีวามแตกต่างกบัขนาด 10 เซนตเิมตร โดยมคี่า 10.54  

3.46  2.34 และ 1.01  ตามลําดบั (ภาพที ่5) ประสทิธภิาพผลจบัของเครื่องมอืทีม่ขีนาดช่องตาต่างกนัต่อหน่วยเวลา 

(CPUE) กบัสถานีเกบ็ตวัอย่างในอ่างเกบ็น้ําแม่ตํ๋า พบว่าไมม่คีวามแตกต่างกนัระหว่างสถานีทีร่ะดบันยัสาํคญั  p < 0.05 
 

 
 

ภาพท่ี 5  ประสทิธภิาพผลจบัของเครื่องมอืทีม่ขีนาดช่องตาต่างกนัต่อหน่วยเวลา (CPUE) 

ของปลาในอ่างเกบ็น้ําแมต่ํ๋า ระหว่างเดอืนมกราคม 2554-มกราคม 2555 
 

วิจารณ์และสรปุผล 

จากการศกึษาประสทิธภิาพและการเลอืกจบัของเครื่องมอืข่ายในอ่างเกบ็น้ําแม่ตํ๋า จงัหวดัพะเยา พบความ

หลากหลายของชนิดพนัธุป์ลารวม 15 ชนิด 8 ครอบครวั โดยชนิดกลุ่มปลาตะเพยีน (Cyprinidae) พบจํานวนชนิดมาก

ทีส่ดุ 7 ชนิด คดิเป็นรอ้ยละ 46 ไดแ้ก่ ปลาตะเพยีน ปลากระสบูจุด ปลาสบูขดี ปลาซวิควาย ปลาไน ปลาสรอ้ยและปลา

แก้มชํ้า รองลงมาเป็นพนัธุ์ปลาในครอบครวั Cichlidae ม ี2 ชนิด คดิเป็นร้อยละ 13 ได้แก่ ปลานิลและปลาหมอส ี 

นอกจากนัน้ยงัพบปลาอกี 6 ครอบครวั  ครอบครวัละ 1 ชนิด สอดคล้องกบัการศกึษาโครงสร้างประชาคมปลาและ

ประสทิธภิาพของเครื่องมอืขา่ยในหนองหลวงจงัหวดัเชยีงราย พบว่า ข่ายขนาด 30 มลิลเิมตร มคีวามสามารถในการ

เลอืกจบัชนิดพนัธุป์ลามากทีสุ่ดรวม 21 ชนิด รองลงมาคอื ขนาด 40 มลิลเิมตร สามารถจบัพนัธุป์ลาไดร้วม 20 ชนิด 

สว่นขา่ยขนาดช่องตา 20 55 และ 70 มลิลเิมตร สามารถเลอืกจบัพนัธุป์ลาไดร้วมเท่ากนั 17 ชนิด แต่มคีวามแตกต่าง

กนัในรายละเอยีดของชนิดพนัธุป์ลาทีจ่บัได ้และพบว่า ขา่ยขนาดช่องตา 90 มลิลเิมตร มคีวามสามารถในการเลอืกจบั

พนัธุป์ลาไดน้้อยทีส่ดุ  จาํนวน 10 ชนิด แต่พนัธุป์ลาทีจ่บัไดจ้ะเป็นพนัธุป์ลาทีม่ขีนาดใหญ่ไดแ้ก่ ปลาตะเพยีน ปลาช่อน 

ปลาบู่ทราย ปลาสลาด ปลาไน ปลายีส่กเทศ  ปลาเกลด็เงนิ  ปลานวลจนัทรเ์ทศ  ปลาหมอชา้งเหยยีบ และปลาสรอ้ย

ขาว [1] ส่วนการศกึษาโครงสรา้งประชาคมปลาและประสทิธภิาพของเครื่องมอืข่ายในแม่น้ําตรงั จงัหวดัตรงั พบว่ามี

ความหลากหลายพนัธป์ลารวม 78 ชนิด 29 ครอบครวั มผีลจบัปลาต่อหน่วยเครื่องมอืขา่ยเฉลีย่ 37.5, 119.42, 29.65, 

19.11, 27.40 และ 5.27 กรมัต่อพืน้ทีข่า่ย 100 ตารางเมตรต่อชัว่โมง มโีครงสรา้งประชาคมปลาโดยน้ําหนักทีป่ระมาณ
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ค่าสะสมรอ้ยละ 51.28 มชีนิดพนัธุป์ลาทีพ่บมากกว่า 7 ชนิดดชันีทางนิเวศวทิยาพบว่ามคี่าดชันีความหลากหลายของ

ชนิดพนัธุป์ลาเฉลีย่ 1.72 ± 0.42 ดชันีความหลากชนิดเฉลีย่  2.5 ± 0.74 ขนาดช่องตาข่ายทีต่่างกนัจะมคีวามสามารถ

ในการเลอืกจบัชนิดพนัธุป์ลาขา่ยขนาดชอ่งตา 25 และ 35 มลิเิมตรจะเลอืกจบัชนิดปลาไดม้ากทีส่ดุถงึ 52 และ 53 ชนิด 

[4] สอดคล้องกบัศึกษาประสทิธภิาพของเครื่องมอืข่ายในอ่างเกบ็น้ําเขื่อน กระเสยีว จงัหวดัสุพรรณบุร ีมีความ

หลากหลายของชนิดพนัธุป์ลา โดยการสุ่มตวัอย่างในอ่างเกบ็น้ําเขื่อนกระเสยีวโดยชุดเครื่องมอืข่าย 6 ขนาดช่องตามี

ความหลากหลายของชนิดพนัธุ์ปลา 24 ชนิด 11 ครอบครวัโดยพบครอบครวัปลาตะเพยีนมากที่สุดถึง12 ชนิดการ

จําแนกชนิดพนัธุ์ปลาตามขนาดของเครื่องมอืข่ายพบว่าข่ายขนาดตา 30 มลิลเิมตรมคีวามหลากหลายของชนิดพนัธุ์

ปลามากทีส่ดุ 20 ชนิดและบรเิวณหน้าเขือ่นมคีวามหลากหลายของชนิดพนัธุป์ลามากทีส่ดุคอื 24 ชนิดสว่นตามฤดูกาล

ในฤดหูนาวและแลง้พบชนิดพนัธุป์ลามากทีส่ดุคอื 20 ชนิดโดยปลาตะเพยีนทอง ปลาตะเพยีน ปลามา้ และปลานิล  [2] 

การศกึษาประสทิธภิาพการจบัและการเลอืกจบัของเครื่องมอืขา่ยในอ่างเกบ็น้ําเขือ่นสริกิติิ ์ดว้ยเครื่องมอืข่ายขนาดช่อง

ตาต่างกนัคอื 20, 30, 40 ,55 ,70 และ 90 มลิลเิมตร มอีงประกอบของชนิดพนัธุป์ลาทัง้หมด 44 ชนิด 17 ครอบครวัผล

จบัปลาเฉลีย่ต่อหน่วยเครื่องขา่ย (CPUE) เท่ากบั 555.58 กรมัต่อพืน้ทีข่า่ย 100 ตารางเมตรต่อคนื ผลจบัปลาเฉลีย่ต่อ

หน่วยเครื่องมอืขา่ยของขนาดช่องตา 20, 30, 40 ,55 ,70 และ 90 มลิลเิมตรเท่ากบั 603.43, 991.48, 448.75, 260.93 

และ 76.63 กรมัต่อพืน้ทีข่า่ย 100 ตารางเมตร [3] 

การศึกษาประสิทธิภาพและการเลือกจบัของเครื่องมือข่ายในอ่างเก็บน้ําแม่ตํ๋า จังหวัดพะเยา พบความ

หลากหลายของชนิดพนัธุป์ลารวม 15 ชนิด 8 ครอบครวั โดยชนิดกลุ่มปลาตะเพยีน (Cyprinidae) พบจํานวนชนิดมาก

ทีส่ดุ 7 ชนิด คดิเป็นรอ้ยละ 46 ไดแ้ก่ ปลาตะเพยีน ปลากระสบูจุด ปลาสบูขดี ปลาซวิควาย ปลาไน ปลาสรอ้ยและปลา

แก้มชํ้า รองลงมาเป็นพนัธุ์ปลาในครอบครวั Cichlidae ม ี2 ชนิด คดิเป็นร้อยละ 13 ได้แก่ ปลานิลและปลาหมอส ี 

นอกจากนัน้ยงัพบปลาอกี 6 ครอบครวั  ครอบครวัละ1 ชนิด   

สถานีที ่1 (บรเิวณทา้ยน้ํา) พบชนิดปลามากทีส่ดุถงึ 14 ชนิด รองลงมาไดแ้ก่สถานีที ่2 (บรเิวณกลางน้ํา) และ

สถานีที ่3 (บรเิวณต้นน้ํา) ตามลําดบั โดยปลาในกลุ่ม Cyprinidae พบมากถงึ 7 สกุล รองลงมาไดแ้ก่กลุ่ม Cichlidae  

พบเพยีง 2 สกุล   

ขา่ยขนาดช่องตา 4  เซนตเิมตรจบัปลาไดม้ากทีสุ่ดถงึ 10 ชนิดรองลงมาไดแ้ก่ข่ายขนาดช่องตา 7  2.5 และ 

10  เซนติเมตร ตามลําดบั จะพบไดว้่าตาข่ายขนาด  4 เซนติเมตรพบชนิดและน้ําหนักมากสุดคดิเป็นร้อยละ 66.67  

และขา่ยขนาดตา 2.5 เซนตเิมตร จบัไดม้ากสดุในดา้นจาํนวน 

ประสทิธภิาพผลจบัของเครื่องมอืทีม่ขีนาดช่องตาต่างกนัต่อหน่วยเวลา (CPUE) ของข่ายขนาด 2.5  4  7 

และ10 เซนตเิมตร โดยมคี่า 10.54  3.46  2.34 และ 1.01  ตามลาํดบั 
 

ข้อเสนอแนะ 

 สาํหรบัการศกึษาประสทิธภิาพและการเลอืกจบัของเครื่องมอืขา่ยในอ่างเกบ็น้ําแม่ตํ๋า จงัหวดัพะเยานัน้ควรให้

ครอบคลุมรอบปีจะไดเ้ป็นตวัแทนของฤดกูาล และจาํนวนสถานีสาํรวจควรเพิม่บรเิวณใหค้รอบคลุมทางดา้นตะวนัออก

ของพืน้ทีอ่่างเกบ็น้ําแม่ตํ๋า  
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บทคดัย่อ 
 วตัถุประสงค์ในการศึกษาครัง้นี้เพื่อหาแนวทางการเพิ่มสดัส่วนลูกไก่ไข่เพศเมียให้มากกว่าที่เกดิขึ้นตาม
ธรรมชาต ิโดยแบ่งกลุ่มทดลองเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มควบคุมและกลุ่มกระตุ้นภูมคิุม้กนัต่อต้านแอนตเิจนทีจ่ าเพาะต่อ
เพศผู ้(Male-specific Antigen:MSA) จากนัน้วดัระดบัความเขม้ขน้ของแอนตบิอดต่ีอ MSA ดว้ยเทคนิคอไีลซ่า พบว่า
แอนตบิอดซีรีัม่จากแม่ไก่ท าปฏกิริยิากบัแอนตเิจน WBC ไก่เพศผูไ้ดด้กีว่าในไก่เพศเมยี การกระตุ้นในครัง้แรกความ
แตกต่างระหว่างสดัส่วนเพศยงัไม่ชดัเจนแต่ครัง้ที ่2 และ 3 สดัส่วนเพศเริม่ค่อนไปทางเพศผู้ซึง่มคีวามแตกต่างกนั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) ในเพศผูม้คี่า Optical density เท่ากบั 0.14±0.01, 0.37±0.08 และ 0.44±0.08 
ตามล าดบั สว่นในเพศเมยีมคี่าเท่ากบั 0.13±0.01, 0.28±0.04 และ 0.37±0.04 จากนัน้เกบ็ไข่จากแม่ไก่ทัง้สองกลุ่มเขา้
ฟกั พบว่าสปัดาห์ที ่4 สดัส่วนเพศเมยีในกลุ่มกระตุ้นไดเ้พิม่ขึน้ 26.09% จนถงึ100% ในสปัดาหท์ี ่10 ผลการทดลอง
พบว่าเปอรเ์ซน็ตล์กูไก่เพศเมยีเพิม่ขึน้ทัง้หมด 10.30% จากการศกึษาในครัง้นี้สรุปไดว้่าสามารถเพิม่สดัส่วนเพศลูกไก่
ไขเ่พศเมยีใหม้ากกว่าทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

ค าส าคญั:  แอนตเิจน แอนตบิอด ีการกระตุน้ภูมคิุม้กนั ไก่ 
 

Abstract 
 The objective of this study was to find a way to increase the ratio of female offspring. The immunized 
group was immunized with MSA. Antibody titers against MSA were measure by ELISA. The results found that 
antiserum from hens react with male WBC better than female WBC. After the second and third immunization the 
difference of antibody titers in males was higher than females (p<0.05). Optical density was detected in male WBC 
as 0.14±0.01, 0.37±0.08 and 0.44±0.08, respectively and in female WBC as 0.13±0.01, 0.28±0.04 and 0.37±0.04, 
respectively. The immunized group was compared with the control group after the eggs for hatching were 
collected. It showed that, In week four the female offspring sex ratio in the immunized group increased higher than 
control group. The results showed that the female offspring sex ratio in the immunized group had increased over 
the control group by 26.09 % until 100% in week ten. Therefore, it can be concluded that the percentage of female 
offspring increase 10.30 %. In conclusion, we found a way to increase the ratio of female offspring.  

 

Key words:  Antigen, Antibody, Immunization, Chicken 
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บทน า 

ประเทศไทยจดัเป็นประเทศทีม่อีุตสาหกรรมการผลติสตัวห์ลากหลายชนิด หนึ่งในนัน้ไดแ้ก่อุตสาหกรรมการ
ผลิตไก่ไข่ ปจัจุบนัประชากรของโลกเพิ่มขึ้นจึงท าให้ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นตามมาด้วยและไก่ไข่ก็เป็นอีก
ทางเลอืกหนึ่งทีห่ลายครวัเรอืนใหค้วามสนใจทีจ่ะน ามาประกอบอาหารเนื่องจากไก่ไข่สามารถใหท้ัง้เนื้อและไข่ ดงันัน้
ปริมาณการผลิตและความต้องการบริโภคไข่ไก่ของไทยจึงเพิ่มขึ้นในแต่ละปีรวมไปถึงการส่งออกไปยังตลาด
ต่างประเทศแต่ประเทศไทยไม่สามารถผลิตไข่ไก่เพื่อตอบสนองความต้องการได้ โดยดูจากปรมิาณและมูลค่าการ
สง่ออกไขไ่ก่ทีล่ดลงซึง่เป็นผลมาจากผลผลติทีไ่ม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของตลาด [1]. นอกจากนี้พบว่าแม่ไก่ยนืกรง
ไม่เพียงพอต่อการผลติส่งผลให้มปีรมิาณผลผลติไข่ออกสู่ตลาดไม่สอดคล้องกบัปรมิาณความต้องการบริโภคไข่ไ ก่
ภายในประเทศจงึส่งผลให้ราคาไข่และราคาลูกไก่มรีาคาสูงขึน้จงึมกีารน าเขา้ไก่เพิม่ขึน้ในแต่ละปีและมกีารน าเขา้แม่
พนัธุไ์ก่ไข ่(P.S.) เขา้มาเลีย้งเป็นจ านวนมาก [2] เพื่อใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการบรโิภคภายในประเทศและส่งออกไป
ยงัต่างประเทศ 

ดงันัน้แนวทางหนึ่งทีน่่าสนใจในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติไข่ไก่และสามารถลดต้นทุนการผลติในระบบ
อุตสาหกรรมไก่ไข ่โดยการเพิม่อตัราสว่นเพศเมยีของไก่ไขเ่พื่อเป็นแม่พนัธุแ์ละลดอตัราการน าเขา้แม่พนัธุไ์ก่ไข่ (P.S.) 
จากต่างประเทศ โดยการกระตุน้และการพฒันาระบบภูมคิุม้กนัในไก่เพศเมยี เพื่อเพิม่อตัราส่วนเพศเมยีใหม้ากขึน้จาก
ปกติ โดยการประยุกต์ใช ้Male-specific antigen (MSA) จากการ ศกึษาในดา้นการเพิม่สดัส่วนลูกหนูเพศเมยีโดย
อาศยัการแสดงออกของเอชวายแอนติเจนในตวัอ่อนของหนูระยะก่อนฝงัตวั [3] เริม่จากเตรยีมแอนตซิรีมัต่อเอชวาย
แอนตเิจนโดยใชห้นูตวัเลก็ C57BL/6 เพศเมยีทีก่ระตุ้นดว้ยเซลลม์า้มเพศผูแ้ลว้น ามาเลีย้งเซลลร์ะยะ 8 เซลลข์องหนู 
ตรวจสอบดว้ยวธิ ี Cytotoxicity assay พบว่าเมื่อมคีอมพลเีมนต์อย่างเดยีวตวัอ่อนเพศผูจ้ะรอดชวีติมากกว่าอย่างมี
นยัส าคญัเมื่อมเีอชวายแอนตซิรีัม่ร่วมกบัคอมพลเีมนตแ์ละการใชเ้อชวายแอนตซิรีัม่ร่วมกบัคอมพลเีมนต์ท าใหม้ลีูกหนู
เพศเมยีถงึ 82 % เช่นเดยีวกบัการศกึษาการยบัยัง้สเปิรม์ทีม่โีครโมโซมวายจากการใชโ้มโนโคลนอลแอนตบิอดต่ีอเอ
ชวายแอนตเิจนเพื่อผลติตวัอ่อนหนูเพศเมยีในหอ้งปฏบิตักิาร (in vitro production of embryo) [4] พบว่าการตอบสนอง
ของสเปิรม์หนูต่อโมโนโคลนอลแอนตบิอดต่ีอเอชวายแอนตเิจนไม่มอีทิธผิลต่อสดัสว่นเพศของไขท่ีป่ฏสินธแิบบ in vitro 
และจากการใชเ้ทคนิค immuno selection ในการจบัสเปิรม์วายโดยใชโ้มโนโคลนอลแอนตบิอดต่ีอ เอชวายแอนตเิจน
สามารถเพิม่จ านวนลกูเพศเมยีไดป้ระมาณ 6 – 8 % จากงานทดลองทัง้สองแสดงใหเ้หน็ว่าเอชวายแอนตเิจนมบีทบาท
ส าคญัในการกระตุน้การเปลีย่นแปลงเพศในหนูและน่าจะรวมไปถงึสตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมชนิดอื่นๆ เช่นกนั ดงันัน้ในการ
วจิยัครัง้นี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อวดัผลการผลติแอนตบิอดต่ีอต้านเมด็เลอืดขาวจากไก่เพศผู ้(ZZ โครโมโซม) ของไก่ไข่
ดว้ยเทคนิค Indirect ELISA และวดัผลการเปลีย่นแปลงสดัสว่นเพศของลกูไก่ทีม่เีพศเมยีเพิม่ขึ้นหลงัจากการไดร้บัการ
กระตุน้ดว้ยแอนตเิจนทีจ่ าเพาะต่อเพศผู ้(Male-specific antigen) ซึง่โดยปกตอิตัราส่วนเพศผูต่้อเพศเมยีทีเ่กดิขึน้ตาม
ธรรมชาตจิะเป็น 1:1 [5]. 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
สตัวท์ดลอง 

สตัวท์ดลองที่ใชไ้ดแ้ก่ไก่พ่อพนัธุ์โร๊ดไอสแ์ลนด์แดงเพื่อเป็นแหล่งน ้าเชือ้ในการผสมเทยีม, ไก่แม่พนัธุบ์าร์
พลมีทัรอ็ค จ านวน 10 ตวั และไก่แม่พนัธุไ์ทยพลมีทัร๊อค จ านวน 10 ตวั อายุ 28 สปัดาห ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มละ 10 ตวั ไดแ้ก่กลุ่มควบคุมและกลุ่มกระตุ้น โดยแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยไก่แม่พนัธุบ์ารพ์ลมีทัรอ็ค จ านวน 5 ตัว 
และไก่แม่พนัธุไ์ทยพลมีทัร๊อค จ านวน 5 ตวั เลีย้งในกรงขงัเดีย่วโรงเรอืนระบบเปิด ชัง่น ้าหนักตวัไก่เดอืนละหนึ่งครัง้
และจดัท าวคัซนีตามอายุของไก่ไข่ 
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การกระตุ้นการสรา้งภมิูคุ้มกนัในสตัวท์ดลอง 
ผสม Male-specific antigen ผสมเขา้กบั Freund’s complete adjuvant ในอตัราสว่น 1:1 ดว้ยวธิโีฮโมจไีนเซ

ชนั (homogenization) แลว้น าไปฉีดกระตุน้ในแม่ไก่กลุ่มกระตุน้ จ านวน 10 ตวั โดยฉีดตวัล่ะ 1 มลิลลิติร เขา้กลา้มเน้ือ
หน้าอกทางดา้นซา้ยและขวาขา้งละ 2 ต าแหน่ง (intramuscular) ต าแหน่งล่ะ 0.25  มลิลลิติร ท าการฉีดกระตุ้น 4 ครัง้ 
ทุก 2 สปัดาห ์ฉีดกระตุ้นซ ้า (booster shots) ในครัง้ที่ 2, 3 และ 4 หลงัจากการกระตุ้นในครัง้แรก ดว้ย MSA ใน
สารละลายพบีเีอสและ Freund’s incomplete adjuvant ตามขัน้ตอนดงักล่าวขา้งตน้และท าการเกบ็ตวัอย่างซรีัม่ทุกครัง้
หลงัจากการฉีดกระตุน้ 
  

การเจาะเลือดเพือ่เกบ็ตวัอยา่งซีรัม่ 
ในกลุ่มควบคุมจะท าการเกบ็เลอืดในครัง้แรกเท่านัน้เนื่องจากไม่ไดร้บัการฉีดกระตุ้น ส่วนกลุ่มกระตุ้นนัน้เกบ็

ตวัอย่างเลอืดทุกครัง้หลงัจากวนัที่ฉีดกระตุ้นไปหนึ่งสปัดาห์จากเสน้เลอืดด าบรเิวณใต้ปีก (wing vein) ปรมิาณ 1 
มลิลลิติร/ตวั เกบ็ในหลอดทดลองขนาด 15 มิลลลิติร แล้วท าการป ัน่แยกซรีัม่โดยการป ัน่เหวีย่งด้วยความเรว็ 3,000 
รอบต่อนาท ีนาน 10 นาท ีแลว้น าไปวเิคราะหใ์นล าดบัต่อไป 
 

การวดัระดบัแอนติบอดีต่อ Male-specific antigen (MSA) ด้วยวิธี Indirect ELISA 
เคลอืบไมโครเพลท ดว้ยเซลลม์า้มไก่เพศผูแ้ละเซลลม์า้มไก่เพศเมียอย่างละ 106เซลลใ์นสารละลาย coating 

buffer pH 9.6 หลุมละ 100 ไมโครลติร แลว้บ่มทีอุ่ณหภูม ิ4 องศาเซลเซยีสนาน 16 ชัว่โมง เทสาร ละลายทิง้แลว้ลา้ง
เพลท 3 ครัง้ดว้ย PBS-T ปรมิาตร 200 ไมโครลติรต่อหลุม แลว้เตมิเจลาตนิทีล่ะลายใน coating buffer pH 9.6 ทีม่ี
ความเขม้ขน้ 2 เปอรเ์ซน็ต ์ปรมิาตร 200 ไมโครลติรต่อหลุม บ่มทีอุ่ณหภูมหิอ้ง 1 ชัว่โมง เทสารละลายทิง้แลว้ลา้งดว้ย 
PBS-T 3 ครัง้ เตมิตวัอย่างซรีัม่ไก่ทีค่วามเขม้ขน้ 1:2,500 ซึง่เป็นความเขม้ขน้ทีเ่หมาะสม ปรมิาตร 100 ไมโครลติรลง
ในแต่ละหลุม บ่มทีอุ่ณหภูมหิอ้งนาน 1 ชัว่โมง เทสารละลายทิง้แลว้ลา้งเพลทดว้ย PBS-T 3 ครัง้ เตมิ Rabbit anti-
chicken IgG  Antibody horseradish peroxidase conjugate 1:2,000 ในแต่ละหลุม 50 ไมโครลติร บ่มทีอุ่ณหภูมหิอ้ง
นาน 1 ชัว่โมง เทสารละลายทิง้แลว้ลา้งดว้ย PBS-T 3 เตมิสารละลายทีท่ าใหเ้กดิส ี(substrate solution) หลุมละ 50 
ไมโครลติร ปล่อยใหท้ าปฏกิริยิา 10 นาท ีท าการหยุดปฏกิริยิาดว้ย 4N H2SO4  ปรมิาตร 100 ไมโครลติรต่อหลุม อ่าน
ค่าการดดูกลนืแสงดว้ยเครื่อง ELISA reader ทีค่วามยาวคลื่น 492 นาโนเมตร 
 

การเกบ็ไขแ่ละการจดัการฟักไข่ไก่ 
เกบ็ไขทุ่กวนัโดยแยกตามกลุ่มทดลอง เขยีนเบอรแ์ม่ไก่ทีใ่หไ้ข,่ วนัทีเ่กบ็ไขแ่ละรหสักลุ่มทดลองลง บนเปลอืก

ไขทุ่กฟอง ชัง่น ้าหนกัไขไ่ก่ทุกฟองก่อนท า การคดัไขเ่ขา้ฟกัจากนัน้รมควนัฆ่าเชือ้ดว้ยก๊าซฟอรม์าดไีฮด ์แลว้เกบ็ไข่ไว้
ในหอ้งทีม่อีุณหภูม ิ18 องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธท์ี ่75-80 % รวบรวมไข่เขา้ตู้ฟกัทุกๆ 7 วนั โดยตัง้อุณหภูมิ
และความชืน้ของเครื่องฟกัไข่ที่ 37.77 องศาเซลเซยีสและความชื้นสมัพทัธท์ี่ 60% ส าหรบัไข่วนัที ่0 - 18 วนั และ
อุณหภูมทิี ่37.2 องศาเซลเซยีส และความชืน้สมัพทัธท์ี ่ 61-65% ส าหรบัไข่วนัที่ 18 - 21 วนั ท าการกลบัไข่ทุกๆ 2 
ชัว่โมง แลว้ยา้ยไข่ไปยงัตู้เกดิ (Hatcher) เมื่ออายุฟกัได ้18 วนั แยกตามกลุ่มการทดลองจนกระทัง้เกดิแลว้ท าการคดั
เพศลกูไก่พรอ้มจดบนัทกึ  
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การวิเคราะหผ์ลทางสถิติ 
วเิคราะหข์อ้มูลใน Microsoft Office Excel 2007 และ SPSS 17.0 ส าหรบัขอ้มูลแอนตบิอดซีรีัม่ของแม่ไก่

จ านวน 10 ตัว ที่มกีารกระจายแบบไม่ปกติและเป็นประเภทนอนพาราเมตรกิจึงใช้การทดสอบของแมนและวิทนีย์ 
(Mann–Whitney U Test: MWU-Test) 
 

ผลการศึกษา 
การกระตุ้นด้วยแอนติเจนท่ีจ าเพาะต่อเพศผู ้(Male-specific antigen: MSA) 

หลงัจากแม่ไก่ในกลุ่มกระตุน้ไดร้บัภูมคิุม้กนัต่อ MSA จ านวน 3 ครัง้ คอืสปัดาหท์ี ่2 สปัดาหท์ี ่4 และสปัดาหท์ี ่
8 แลว้ท าการเกบ็เลอืดเพื่อตรวจวดัการตอบสนองต่อการกระตุ้นกระตุ้นภูมคิุม้กนัต่อ MSA โดยวธิ ีIndirect ELISA ผล
การตรวจเลอืดจากแม่ไก่ทัง้ 10 ตวั พบว่าแม่ไก่มกีารตอบสนองต่อการกระตุน้การผลติแอนตบิอดทีนัทหีลงัจากทีม่กีาร
กระตุ้นระบบภูมคิุม้กนัในครัง้แรก (สปัดาหท์ี ่2) เมื่อเทยีบกบัผลการตรวจเลอืดก่อนไดร้บัการกระตุ้น (วนัที ่0) และ
ยงัคงผลติแอนตบิอดต่ีอเนื่องหลงัจากไดร้บัการกระตุน้ในสปัดาหท์ี ่4 และ 8  
 

การตรวจวดัระดบัความเข้มข้นของแอนติบอดีต่อ MSA ท่ีจ าเพาะต่อการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเพศในซีรัม่ของ
ไก่แม่พนัธุท่ี์เกิดจากการกระตุ้นภมิูคุ้มกนัต่อ MSA ด้วยวิธี Indirect ELISA 

แอนตบิอดซีรีัม่จากแม่ไก่ทีไ่ดร้บัการกระตุน้ภูมคิุม้กนัต่อ MSA ทัง้ 10 ตวัอย่าง ถูกน ามาตรวจสอบเพศดว้ยวธิ ี
Indirect ELISA ใน WBC ไก่เพศผู ้10 ตวั และไก่เพศเมยี 10 ตวั ซึ่งเป็นแอนติเจนทีจ่ าเพาะกบัแอนตบิอดซีรีัม่ที่
ต้องการตรวจ พบว่าแอนติบอดซีรีัม่จากแม่ไก่ที่ได้รบัการกระตุ้นภูมคิุ้มกนัต่อ  MSA สามารถท าปฏกิริยิาได้ดกีบั
แอนตเิจน WBC ไก่เพศผู ้ไดด้กีว่าในไก่เพศเมยี หลงัจากทีไ่ดร้บัการกระตุน้ภูมคิุม้กนัในครัง้ที่ 1 จะเหน็ความแตกต่าง
ระหว่างสดัส่วนเพศทีเ่กดิขึน้ไม่ค่อยชดัเจนแต่หลงัจากทีไ่ดร้บัการกระตุ้นในครัง้ที ่2 และ 3 สดัส่วนเพศระหว่างเพศผู้
กบัเพศเมยีนัน้ค่อนไปทางเพศผูซ้ึง่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ (p < 0.05) โดยในเพศผูม้คี่าความต่าง 
0.14±0.01, 0.37±0.08 และ 0.44±0.08 ตามล าดบั สว่นในเพศมคี่า 0.13±0.01, 0.28±0.04 และ 0.37±0.04 ตามล าดบั 

 
ภาพท่ี 1 แสดงผลการตรวจวดัระดบัความเขม้ขน้ของภูมคิุม้กนัทีจ่ าเพาะต่อการเปลีย่นแปลงสดัสว่นเพศในซรีัม่ 

ของไก่แม่พนัธุท์ีไ่ม่ไดร้บัการกระตุน้ภูมคิุม้กนัต่อ MSA 
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ภาพท่ี 2 แสดงผลการตรวจวดัระดบัความเขม้ขน้ของภูมคิุม้กนัทีจ่ าเพาะต่อการเปลีย่นแปลงสดัส่วนเพศในซรีัม่ของไก่
แม่พนัธุท์ีเ่กดิจากการกระตุน้ภูมคิุม้กนัต่อ MSA ครัง้ที ่1 (2 สปัดาหห์ลงัการทดลอง) 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงผลการตรวจวดัระดบัความเขม้ขน้ของภูมคิุม้กนัทีจ่ าเพาะต่อการเปลีย่นแปลงสดัส่วนเพศในซรีัม่ของไก่
แม่พนัธุท์ีเ่กดิจากการกระตุน้ภูมคิุม้กนัต่อ MSA ครัง้ที ่2 (4 สปัดาหห์ลงัการทดลอง) 
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ภาพท่ี 4 แสดงผลการตรวจวดัระดบัความเขม้ขน้ของภูมคิุม้กนัทีจ่ าเพาะต่อการเปลีย่นแปลงสดัส่วนเพศในซรีัม่ของไก่
แม่พนัธุท์ีเ่กดิจากการกระตุน้ภูมคิุม้กนัต่อ MSA ครัง้ที ่3 (8 สปัดาหห์ลงัการทดลอง) 

 

น ้าหนักไข่ไก่ 
จากการชัง่น ้าหนกัไขไ่ก่จากแม่ไก่ทัง้ 10 ตวัในกลุ่มควบคุม และอกี 10 ตวั จากกลุ่มกระตุน้ภูมคิุม้กนัต่อ MSA 

แอนตเิจนทีจ่ าเพาะเจาะจงต่อเพศผู ้ซึง่พบว่าน ้าหนกัไขไ่ก่ทีไ่ดห้ลงัจากการกระตุน้ในแม่ไก่แต่ละครัง้ มนี ้าหนกัเป็นดงันี้  
น ้าหนกัไขไ่ก่จากการชัง่ก่อนท าการกระตุ้น แม่ไก่ของทัง้สองกลุ่ม น ้าหนักไก่ในกลุ่มควบคุม  (43.61±3.18) 

ไม่มคีวามแตกต่างกนักบักลุ่มกระตุน้ภูมคิุม้กนัต่อ MSA (42.75±2.59) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p > 0.05) 
จากนัน้ไดท้ าการกระตุน้แม่ไก่ครัง้ที ่1 แลว้ท าการเกบ็ไขห่ลงัจากนัน้ พบว่าน ้าหนกัไขไ่ก่ของทัง้สองกลุ่มนัน้

ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ(p > 0.05) โดยพบว่าน ้าหนักไข่ไก่ในกลุ่มควบคุมมคี่าเฉลีย่อยู่ที่ 
44.20±4.80 และกลุ่มกระตุน้ภูมคิุม้กนัต่อ MSA มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 43.71±3.90  

น ้าหนกัไขไ่ก่หลงัจากท าการกระตุน้ในแม่ไก่ครัง้ที ่2 แลว้ชัง่น ้าหนกัไข่ไก่ของทัง้สองกลุ่ม พบว่าน ้าหนักไก่ใน
กลุ่มควบคุมมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่46.23±5.20 ซึง่มากกว่ากลุ่มกระตุน้ภูมคิุม้กนัต่อ MSA มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 44.48±4.00 อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติ ิ(p < 0.05) 

น ้าหนกัไขไ่ก่หลงัจากท าการกระตุน้ในแม่ไก่ครัง้ที ่3 แลว้ชัง่น ้าหนกัไขไ่ก่ของทัง้สองกลุ่ม พบว่าน ้าหนักไก่ใน
กลุ่มควบคุมมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่47.52±5.08 ซึง่มากกว่ากลุ่มกระตุน้ภูมคิุม้กนัต่อ MSA มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 45.83±4.05 อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติ ิ(p < 0.05) 
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ภาพท่ี 5 แสดงค่าความแตกต่างของน ้าหนกัไขไ่ก่กลุ่มควบคุมและกลุ่มกระตุ้นภูมคิุม้กนัต่อ MSA ในแต่ละสปัดาหห์ลงั

การกระตุน้ 
 

การจดัการฟักไข่ไก่ 
หลงัจากทีแ่ม่ไก่ในกลุ่มกระตุ้นไดร้บัการกระตุ้นภูมคิุม้กนัต่อ MSA ทัง้หมด 3 ครัง้และไดม้กีารเกบ็ไข่ไก่ทัง้

กลุ่มควบคุมและกลุ่มกระตุน้เขา้ฟกั พบว่าในการเขา้ฟกัไขไ่ก่ของกลุ่มควบคุม 92 % (n=492) มเีปอรเ์ซน็ต์การฟกัออก
ตรงก าหนด (21วนั) ค่อนขา้งสูงกว่ากลุ่มกระตุ้น 60 % (n=315) ในกลุ่มกระตุ้นพบว่ามเีปอร์เซน็ต์การฟกัออกตรง
ก าหนดลดลงเมื่อเทยีบกบักลุ่มควบคุมที่ช้ากว่าก าหนดไปถึง 4 วนัซึ่งค่อนขา้งสูง เมื่อเทยีบกบักลุ่มควบคุมที่เลย
ก าหนดแค่ 1 วนัเท่านัน้ นอกจากนี้ยงัพบว่าเปอร์เซน็ต์ลูกไก่ทีต่ายโคมในกลุ่มกระตุ้นภูมคิุม้กนัต่อ  MSA ในช่วงของ
การเขา้ฟกัทัง้หมดมค่ีาเปอรเ์ซน็ตก์ารตายโคม (11%) ซึง่สงูกว่ากลุ่มควบคุม (6%) 
 

สดัส่วนเพศท่ีแตกต่างของลูกไก่ท่ีเกิดในกลุ่มควบคมุ และกลุ่มกระตุ้นภมิูคุม้กนัต่อ MSA 
โดยปกตทิัว่ไปสดัสว่นการเกดิเพศผูแ้ละเพศเมยีจะเท่ากบั 1:1 แต่หลงัจากเกบ็ไขข่องแม่ไก่ทัง้สองกลุ่มเขา้ฟกั 

พบว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่มกระตุน้ในสปัดาหท์ี ่2 หลงัจากการกระตุน้นัน้ใหส้ดัส่วนลูกไก่เพศเมยีของทัง้สองกลุ่มนัน้ไม่
มคีวามแตกต่างกนั (1.54%) แต่หลงัจากแม่ไก่กลุ่มกระตุน้ไดร้บัการฉีดกระตุน้ในสปัดาหท์ี ่4 พบว่าสดัสว่นเพศเมยีของ
กลุ่มกระตุ้นไดเ้พิม่ขึน้ (26.09%) เมื่อเทยีบกบักลุ่มควบคุมและไดเ้พิม่สดัส่วนทีแ่ตกต่างกนัหลงัจากการกระตุ้นต่อใน
สปัดาห์ที่ 8 โดยจะเห็นได้ว่าในช่วงสปัดาห์ที่ 10 สดัส่วนเพศเมยีในกลุ่มกระตุ้นนัน้มีอตัราส่วนเพศ  ที่สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมนียัส าคญั (100%) จากนัน้เริม่ลดลงแต่ยงัคงใหล้กูไก่เพศเมยีทีส่งูกว่าเพศผู้ 
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วิจารณ์และสรปุผล 
แอนตเิจนทีใ่ชใ้นการกระตุน้การสรา้งแอนตบิอดทีีจ่ าเพาะในไก่กลุ่มกระตุ้นภูมคิุม้กนัต่อ MSA จดัเป็นโปรตนี

ชนิดหนึ่งซึง่สามารถฉีดกระตุน้ในสตัวท์ดลองไดห้ลายทศิทาง ไดแ้ก่ การฉีดใต้ผวิหนัง (subcutaneous injection) การ
ฉีดเขา้กล้ามเนื้อ (intramuscular injection) การฉีดเขา้ชัน้ผวิหนัง (intradermal) และการฉีดเขา้ทางเสน้เลอืดด า 
(intravenous injection) ซึง่ในการทดลองนี้เลอืกใชก้ารฉีดกระตุน้ทางกลา้มเน้ือในปรมิาณ 1 มลิลลิติร เช่นเดยีวกบัการ
ทดลองในกระต่ายทีแ่นะน าใหใ้ชใ้นปรมิาณ 50-1000 ไมโครลติรเท่านัน้ [6] พบว่าไก่แม่พนัธุท์ ัง้สองสายพนัธุต์อบสนอง
ต่อปรมิาณการกระตุ้นในครัง้แรกและตรวจพบลกัษณะการบวมแดงและอกัเสบของผวิหนังของไก่บางตวัภายหลงัการ
ฉีดกระตุ้นภูมคิุม้กนัในครัง้ทีส่ามหลงัจากทีใ่ช้ Freund's complete adjuvant ในครัง้แรกของการกระตุ้นซึง่เคยเกดิ
ขึน้กบัการทดลองในกระต่าย [7] เนื่องจาก Freund's complete adjuvant ประกอบดว้ย Bayal F ผสมกบัเชื้อ 
Mycobacterium tuberculosis ทีต่ายแลว้เมื่อน าแอนตเิจนมาผสมกบั Freund's complete adjuvant จะท าใหส้ามารถ
กระตุ้นภูมคิุม้กนัชนิด cell mediated immunity ไดด้มีากแต่ขณะเดยีวกนัอาจจะส่งผลใหเ้กดิการอกัเสบทีผ่วิหนังและ
ก่อใหเ้กดิกอ้นเนื้อแขง็ (granuloma formution) ขึน้มาได ้โดยปรมิาณของ Freund's complete adjuvant ทีแ่นะน าใหใ้ช้
อยู่ที ่ 0.1-0.5 มลิลลิติรต่อต าแหน่ง ซึง่ในการทดลองครัง้นี้มกีารใชป้รมิาณของ Freund's complete adjuvant 0.25 
มลิลลิติรต่อต าแหน่ง (4 ต าแหน่ง) ซึง่มคี่าอยู่ระหว่างค่าทีไ่ดม้กีารแนะน า อย่างไรกต็ามยงัคงก่อใหเ้กดิการอกัเสบของ
ผวิหนงัถงึแมว้่าจะอยู่ในระดบัต ่าและใชเ้พยีงครัง้เดยีวในครัง้แรกเท่านัน้ ดงันัน้การใช้ Freund's complete adjuvant ใน
การฉีดกระตุน้ภูมคิุม้กนัต่อต าแหน่งควรใชใ้นปรมิาณน้อยโดยการเพิม่จ านวนจุดของการฉีดกระตุน้ภูมคิุม้กนัใหม้ากขึน้ 
จากเดมิทีก่ าหนดไว ้4 จุด อาจเพิม่เป็น 6-10 จุด ซึง่อาจจะช่วยท าใหก้ารอกัเสบของผวิหนงัลดลง [8]. 

หลงัจากทีแ่ม่ไก่ไดร้บัการกระตุ้นภูมคิุม้กนัต่อ MSA ทัง้หมด 3 ครัง้ และท าการเกบ็ไข่ไก่ทัง้กลุ่มควบคุมและ
กลุ่มกระตุ้นเขา้ฟกั พบว่าในการเขา้ฟกัไข่ไก่ของกลุ่มควบคุม 92% (n=492) มเีปอร์เซน็ต์การฟกัออกตรงก าหนด
ค่อนขา้งสงูกว่ากลุ่มกระตุน้ 60% (n=315) ทัง้นี้อาจเป็นผลมาจากการทีแ่ม่ไก่กลุ่มกระตุน้ไดร้บัการกระตุ้นภูมคิุม้กนัต่อ 
MSA ซึง่เป็นสิง่แปลกปลอมเมื่อเขา้สูร่่างกายแลว้ท าใหร้ะบบภูมคิุม้กนัพยายามก าจดัเชือ้โรคเหล่านี้ออกไปส่งผลท าให้
ร่างกายของแม่ไก่อ่อนแอและยงัมผีลไปยงัลกูไก่แรกเกดิซึง่ไดร้บัภูมคิุม้กนัต่อ MSA อกีดว้ยอาจเป็นสาเหตุท าใหลู้กไก่
มรีะยะเวลาฟกัไขท่ีน่านขึน้เมื่อเทยีบกบักลุ่มควบคุมทีไ่ม่มภีาวะรบกวน  นอกจากน้ียงัส่งผลต่ออตัราการฟกัโดยพบว่า
เปอร์เซน็ต์ลูกไก่ที่ตายโคม ในกลุ่มกระตุ้นภูมคิุม้กนัต่อ MSA มเีปอรเ์ซน็ต์การตายโคม (11%) สงูกว่ากลุ่มควบคุม 
(6%) ซึง่อาจไดร้บัผลกระทบจากภาวะรบกวนในระบบภูมคิุม้กนัเช่นกนั  

จากการศึกษาในครัง้นี้สรุปได้ว่าสามารถเพิ่มสดัส่วนเพศลูกไก่ไข่เพศเมียให้มากกว่าที่เกิด ขึ้นเองตาม
ธรรมชาตไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ทุนศกึษาวจิยัในครัง้นี้ได้รบัการสนับสนุนจากโครงการย่อยบณัฑติศกึษาและวจิยั สาขาเทคโนโลย ีชวีภาพ

เกษตรคณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2553  
คณะผูว้จิยัขอขอบคุณ รองศาสตราจารยเ์พทาย พงษ์เพยีจนัทร ์คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยั เชยีงใหม่ 

ส าหรบัขอ้แนะน าตลอดจนเจา้หน้าทีใ่นคณะทุกท่านส าหรบัความช่วยเหลอืต่างๆ ทีท่ าใหง้านวจิยัชิน้น้ีลุล่วงไปดว้ยด 



 

465 

เอกสารอ้างอิง 
1. ส านกัวจิยัเศรษฐกจิการเกษตร ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร. สถานการณ์สนิคา้เกษตรทีส่ าคญัและแนวโน้มปี 

2555.กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยัเกษตร ศาสตร;์ 2555. หน้า 111-123. 
2. ประชาชาตธิุรกจิออนไลน์.ไข่ทะลกัลน้ตลาดแห่น า เขา้แม่พนัธุ์ จี ้"ยุคล" เร่งแกด้่วน. ประชาชาตธิุรกจิตุลาคม. 

2555 ไดจ้าก: URL:http:// www. prachachat.net/news_detail.php?newsid=1351524356  May 30 2555. 
3. Shelton, J.A. and E.H. Goldberg. Male-Restricted Expression of H-Y Antigen on Preimplantation Mouse 

Embryos. Transplantation 1984 Jan;37(1):7-8. 
4. Hoppe, P.C, Gloria C. Ko. Reacting mouse sperm with monoclonal H-Y antibodies does not influence 

sex ratio of eggs fertilized in vitro. Reproductive Immunology 1983 Jun 6;6(1):1-9. 
5. Sapir Y., Mazer S.J, and Holzapfel C. Sex Ratio. In S.E. Jorgensen & B.D. Fath (Eds.); 2008. p.3243-

3248. (Encyclopedia of Ecology; vol 4). 
6. Harlow E, Llene D. Using Antibodies: A Laboratory manual: Cold Spring Harbor Laboratory; 1988. P.1-7. 

(New York printed in the United States of America). 
7. Manning, P.J., Ringler, D.H and Newcomer, C.E. The biology of the laboratory rabbit, 2nd ed. San 

Diego: Academic Press; 1994. p.439-442. 
8. Hau, J. and van Hoosier, G.L.Jr. Handbook of laboratory animal science; 2002. p.394-397. (CRC Press, 

Florida; vol 2). 

 

file:///G:/งานน้อยหน่า/งานประชุมวิชาการ/ไข่ทะลักล้นตลาดแห่นำเข้าแม่พันธุ์%20จี้%20%22ยุคล%22%20%20เร่งแก้ด่วน


 

466 

คณุภาพน ้าของแม่น ้าโขง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม 
Water Quality of Mekong River in Nakhon Phanom Town Municipality 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้ําในแม่น้ําโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อการ
เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า จากจุดเกบ็ตวัอย่าง 4 จุด ไดแ้ก่ บา้นท่าควาย จวนผูว้่า สถานีตํารวจและโรงแรมรเิวอรว์วิ ระหว่าง
เดอืน มนีาคมถึงเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2556 และวเิคราะหค์ุณภาพน้ํา ได้แก่ อุณหภูมน้ํิา ความโปร่งแสง ความเป็น
กรด-เบส ปรมิาณออกซเิจนละลายน้ํา (DO) ปรมิาณแอมโมเนียและปรมิาณไนไตรท์ พบว่า ตวัอย่างน้ําทุกจุดเกบ็
ตวัอย่างมอีุณหภูมน้ํิาอยู่ในช่วง 27.0 – 30.0 C ความโปร่งแสงอยู่ในช่วง 15.0 – 67.0 เซนตเิมตร ความเป็นกรด-เบส
อยู่ในช่วง 7.0 – 8.0 ปรมิาณออกซเิจนละลายน้ําอยู่ในช่วง 2.0 – 6.0 mg/L ปรมิาณแอมโมเนียและปรมิาณไนไตรท์
จากตวัอย่างน้ําทุกจุดเกบ็ตวัอย่างมคี่าเท่ากบั 0.0 mg/L จากการทดลองสรุปไดว้่าอุณหภูมน้ํิาและความโปร่งแสงมี
ความผนัแปรตามฤดกูาล ความเป็นกรด-เบสและปรมิาณออกซเิจนละลายน้ําขึน้กบัสภาพความหนาแน่นของชุมชน ไม่
พบแอมโมเนียและไนไตรทใ์นตวัอย่างน้ําทุกจุดเกบ็ตวัอย่างเนื่องจากแม่น้ําโขงมกีารไหลตลอดเวลา ทําใหไ้ม่เกดิการ
สะสมของแอมโมเนียและไนไตรทใ์นแหล่งน้ํา  

 

ค าส าคญั: คุณภาพน้ํา  แม่น้ําโขง  นครพนม  
 

Abstract  
 The purpose of this research was to study the water quality of the Mekong River in Nakhon Phanom 
Town Municipality for aquaculture. Water samples were collected from Ban Tha Kwai, governor's official 
resident, police station and River view hotel between March to July 2556. Water qualities studied were 
analyzed water temperature, transparency, pH, DO, NH3 and NO2. The results showed that water 
temperature ranged between 27.0 –30.0 C, transparency ranged between 15.0 – 67.0 cm, pH ranged 
between 7.0 – 8.0, dissolved oxygen (DO) ranged between 2.0 – 6.0 mg/L, ammonia and nitrite of all 
samples were 0.0 mg/L. The results indicated that the variation of water temperature and transparency 
depended on season. The variation of pH and dissolved oxygen were related to density of population in 
community. Ammonia amount and nitrite amount of all samples was not found because Mekong river were a 
extremely flow river so ammonia and nitrite were not accumulated.  
 

Key words: water quality, Mekong river, Nakhon Phanom  
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บทน า 

แม่น้ําโขงเป็นแม่น้ําขนาดใหญ่ ไหลผ่านพืน้ทีป่ระเทศต่าง ๆ ทัง้หมดหกประเทศ เรยีกว่าประเทศอนุภูมภิาค
ลุ่มน้ําโขง แม่น้ําโขงรวมถงึพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ําโขงมคีวามหลากลายทางชวีภาพ มรีะบบนิเวศน์ที่แตกต่างกนัไปตาม
ฤดกูาลระหว่างฤดน้ํูาลดและฤดน้ํูาหลาก ทาํใหม้พีชืพรรณไมน้ํ้ามากกว่า 65 ชนิด พนัธุป์ลามากกว่า 100 ชนิด ชุมชน
สองฝ ัง่แม่น้ําโขงเป็นชุมชนทีม่วีถิชีวีติทีพ่ึง่พาแม่น้ําโขงเป็นหลกั คนกลุ่มน้ีจะใชป้ระโยชน์จากแม่น้ําโขงโดยตรงทัง้ดา้น
อาหาร สมุนไพรและเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ การหาปลา การทําเกษตรรมิโขง การเพาะเลีย้งปลาในกระชงัรมิโขง การรบัจา้ง
นํานกัท่องเทีย่วล่องแม่น้ําโขง แม่น้ําโขงไม่ไดเ้ป็นเพยีงแค่แหล่งอาหารและแหล่งรายได้สาํหรบัคนในชุมชนรมิแม่น้ําโขง
เท่านัน้ แต่ยงัเป็นแหล่งน้ําในการอุปโภค บริโภค แหล่งพกัผ่อนหย่อนใจและเป็นพื้นที่ทางสงัคมเพื่อใช้ในกจิกรรม
ประเพณี พธิกีารสาํคญัต่าง ๆ [1] ในปจัจุบนัมคีวามเจรญิเตบิโตของสงัคมรมิฝ ัง่แม่น้ําโขงจนเกดิเป็นชุมชนเมอืง มกีาร
พฒันาดา้นอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม ทาํใหเ้กดิปญัหาน้ําเน่าเสยีในแหล่งน้ําและก่อใหเ้กดิผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศของสิง่มชีวีติ รวมทัง้การใชป้ระโยชน์ของแหล่งน้ํา ดงันัน้การตดิตามตรวจสอบสภาพแหล่งน้ํานับว่ามี
ความสําคญัในการเฝ้าระวงัคุณภาพน้ําเพื่อทราบถงึสถานภาพของแหล่งน้ําในปจัจุบนั การตดิตามตรวจสอบหรอืเฝ้า
ระวงัคุณภาพน้ําสงัเกตการเปลีย่นแปลงค่าของคุณภาพน้ําอย่างสมํ่าเสมอจะทาํใหท้ราบคุณภาพน้ําเบือ้งต้นและนําไปสู่
การสรา้งแนวทางปฏบิตัใินการจดัการน้ํา การแก้ไขและป้องกนัผลกระทบทีเ่กดิจากมลพษิในแหล่งน้ํานัน้ไดท้นัท่วงที
ก่อนทีน้ํ่าในแหล่งน้ํานัน้จะเน่าเสยีหรอืก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อผูใ้ชป้ระโยชน์ [2] ในการศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษา
คุณภาพน้ําในเขตเทศบาลเมอืงนครพนม โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบคุณภาพน้ําทีส่่งผลต่อการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า ซึง่เป็น
อาชพีทีส่รา้งรายไดจ้าํนวนมากใหก้บัคนในชุมชนรมิแม่น้ําโขงในเขตเทศบาลเมอืงนครพนม คุณภาพน้ําทีม่ีผลต่อการ
เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าที่ทําการตรวจสอบ ไดแ้ก่ อุณหภูม ิความโปร่งแสง ความเป็นกรด-เบส ปรมิาณออกซเิจนละลายน้ํา 
ปรมิาณแอมโมเนียและปรมิาณไนไตรท์ [3; 4] เพื่อให้ได้ขอ้มูลคุณภาพน้ําเบื้องต้นว่ามคีวามเหมาะสมต่อการใช้
ประโยชน์ในการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า การทาํการประมงและการดํารงชวีติ นอกจากนี้ยงัเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการ
แหล่งน้ําต่อไป 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
ทําการเกบ็ตวัอย่างน้ําจากจุดเกบ็ตวัอย่างได้แก่ บ้านท่าควาย หน้าจวนผู้ว่า หน้าสถานีตํารวจและโรงแรมริ

เวอร์วิว ดงัแสดงในภาพที่ 1 ระหว่างเดอืนมนีาคม ถึงเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2556 และทําการวดัคุณภาพน้ํา ได้แก่ 
อุณหภูมน้ํิา ความโปร่งแสง ความเป็นกรด-เบส ปรมิาณออกซเิจนละลายน้ํา (DO) ปรมิาณแอมโมเนียและปรมิาณไน
ไตรท ์โดยทาํการวดัคุณภาพน้ําทุกสปัดาห ์ทาํการวดัอุณหภูมน้ํิาและอุณหภูมอิากาศ ณ จุดเกบ็ตวัอย่าง ทัง้ 4 จุด โดย
ใชเ้ทอรโ์มมเิตอร ์ทาํการวดัความโปร่งแสง ณ จุดเกบ็ตวัอย่าง ทัง้ 4 จุด โดยใช ้Secchi disc ทําการวดัความเป็นกรด-
เบส จากน้ําตวัอย่างทีเ่กบ็จากจุดเกบ็ตวัอย่าง ทัง้ 4 จุด ดว้ย pH kit (Sera) ทาํการวดัปรมิาณออกซเิจนละลายน้ําในน้ํา
ตวัอย่างจากจุดเกบ็ตวัอย่าง ทัง้ 4 จุด โดยใช ้DO kit (Sera) ทําการวดัปรมิาณแอมโมเนียในน้ําตวัอย่างจากจุดเกบ็
ตวัอย่าง ทัง้ 4 จุด โดยใช ้NH3 kit (Sera) ทาํการวดัปรมิาณไนไตรทใ์นน้ําตวัอย่างจากจุดเกบ็ตวัอย่าง ทัง้ 4 จุด โดยใช ้
NO2 kit (Sera) 

 
 



 

468 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 จุดเกบ็ตวัอย่างไดแ้ก่ บา้นท่าควาย หน้าจวนผูว้่า หน้าสถานีตํารวจและโรงแรมรเิวอรว์วิ 
                   (         บา้นท่าควาย         หน้าจวนผูว้่า          หน้าสถานีตํารวจ          โรงแรมรเิวอรว์วิ) 
 

ผลการศึกษา 
คุณภาพน้ํา ณ จุดเกบ็ตวัอย่าง ทัง้ 4 จุด ไดแ้ก่ บา้นท่าควาย หน้าจวนผูว้่า หน้าสถานีตํารวจและโรงแรมริ

เวอรว์วิ ในปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า ได้แก่ อุณหภูมน้ํิา ความโปร่งแสง ความเป็นกรด-เบส ปรมิาณ
ออกซเิจนละลายน้ํา (DO) ปรมิาณแอมโมเนียและปรมิาณไนไตรท ์ไดผ้ลดงัแสดงในภาพที ่2 – 5 โดยน้ําตวัอย่างจาก
จุดเกบ็ตวัอย่างบ้านท่าควาย มอีุณหภูมน้ํิาอยู่ในช่วง 27.0 – 30.0 C ความโปร่งแสงอยู่ในช่วง 15.0 – 67.0 
เซนตเิมตร ความเป็นกรด-เบสอยู่ในช่วง 7.0 – 8.0 ปรมิาณออกซเิจนละลายน้ํามคี่าเท่ากบั 4.0 mg/L น้ําตวัอย่างจาก
จุดเกบ็ตวัอย่างหน้าจวนผู้ว่า มอีุณหภูมน้ํิาอยู่ในช่วง 27.0 – 30.0 C ความโปร่งแสงอยู่ในช่วง 15.0 – 65.0 
เซนตเิมตร ความเป็นกรด-เบสอยู่ในช่วง 7.00 – 8.00 ปรมิาณออกซเิจนละลายน้ํามคี่าเท่ากบั 4.0 mg/L น้ําตวัอย่าง
จากจุดเกบ็ตวัอย่างหน้าสถานีตํารวจ มอีุณหภูมน้ํิาอยู่ในช่วง 27.0 – 30.0 C ความโปร่งแสงอยู่ในช่วง 15.0 – 66.0 
เซนตเิมตร ความเป็นกรด-เบสอยู่ในช่วง 7.0 – 8.0ปรมิาณออกซเิจนละลายน้ําอยู่ในช่วง 2.0 – 4.0 mg/L ส่วนน้ํา
ตวัอย่างจากจุดเกบ็ตวัอย่างโรงแรมรเิวอรว์วิ มอีุณหภูมน้ํิาอยู่ในช่วง 27.0 – 30.0 C ความโปร่งแสงอยู่ในช่วง 15.0 – 
63.0 เซนตเิมตร ความเป็นกรด-เบสอยู่ในช่วง 7.0 – 8.0 ปรมิาณออกซเิจนละลายน้ําอยู่ในช่วง 4.0 – 6.0 mg/L 
สาํหรบัปรมิาณแอมโมเนียและปรมิาณไนไตรทจ์ากตวัอย่างน้ําทุกจุดเกบ็ตวัอย่างมคี่าเท่ากบั 0.0 mg/L 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
จากการศกึษาคุณภาพน้ําในแม่น้ําโขงในเขตเทศบาลเมอืงนครพนม  โดยทําการเกบ็ตวัอย่างน้ําจากจุดเกบ็

ตวัอย่าง 4 จุด ไดแ้ก่ บา้นท่าควาย หน้าจวนผูว้่า หน้าสถานีตํารวจและโรงแรมรเิวอรว์วิ ระหว่างเดอืน มนีาคม ถงึเดอืน 
กรกฎาคม พ.ศ.2556 แลว้นํามาวเิคราะหค์ุณภาพน้ํา ไดแ้ก่ อุณหภูมน้ํิา ความโปร่งแสง ความเป็นกรด – เบส ปรมิาณ
ออกซเิจนละลายน้ํา ปรมิาณแอมโมเนียและปรมิาณไนไตรท์ พบว่า ตวัอย่างน้ําทุกจุดเกบ็ตัวอย่างมอีุณหภูมน้ํิาอยู่
ในช่วง 27.0 – 30.0 C ความโปร่งแสงอยู่ในช่วง 15.0 – 67.0 เซนตเิมตร ความเป็นกรด-เบสอยู่ในช่วง 7.0 – 8.0 
ปรมิาณออกซเิจนละลายน้ําอยู่ในช่วง 2.0 – 6.0 mg/L ปรมิาณแอมโมเนียและปรมิาณไนไตรทจ์ากตวัอย่างน้ําทุกจุด
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เกบ็ตวัอย่างมคี่าเท่ากบั 0.0 mg/L เมื่อทาํการวเิคราะหท์างสถติพิบว่า อุณหภูมน้ํิาของตวัอย่างน้ําทุกจุดเกบ็ตวัอย่างไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายสปัดาห์ พบว่า อุณหภูมิน้ํามีค่าสูงขึ้นในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นฤดูร้อน 
อุณหภูมน้ํิาจงึจดัเป็นคุณภาพน้ําทีแ่ปรผนัตามฤดูกาล [5; 6; 7] สาํหรบัความโปร่งแสงของตวัอย่างน้ําทุกจุดเกบ็
ตวัอย่างไม่แตกต่างกนัทางสถิติ เมื่อพจิารณาเป็นรายสปัดาห์ พบว่า ความโปร่งแสงของตวัอย่างน้ําในสปัดาหท์ี่ 13 
(วนัที ่1 ม.ิย. 56) มคี่าลดลงอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p<0.05) เน่ืองจากเป็นช่วงทีม่ฝีนตกชุกในบรเิวณทางตอนเหนือ
ของประเทศไทย ทําให้เกดิการไหลหลากของน้ําซึ่งพดัพาเอาตะกอนดนิมาด้วย รวมไปถึงการชะล้างดนิรมิฝ ัง่จาก
ปรมิาณฝนทีต่กชุก จงึทาํใหค้วามขุน่ของน้ําเพิม่มากขึน้ [8; 9] ดงันัน้ความโปร่งแสงของน้ําจงึจดัเป็นคุณภาพน้ําทีแ่ปร
ผนัตามฤดูกาล ส่วนความเป็นกรด-เบสของตวัอย่างน้ําจากจุดเกบ็ตวัอย่างหน้าจวนผูว้่าและหน้าสถานีตํารวจมคี่าสูง
กว่าตวัอย่างน้ําจากจุดเกบ็ตวัอย่างบา้นท่าควายและโรงแรมรเิวอรว์วิ (p<0.05) เนื่องมาจากจุดเกบ็น้ําดงักล่าวเป็นเขต
ชุมชนเมอืงทีม่ปีระชากรอาศยัหนาแน่นมากกว่า เมื่อพจิารณาเป็นรายสปัดาห์ พบว่า ไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถิต ิ
สาํหรบัปรมิาณออกซเิจนละลายน้ําของตวัอย่างน้ําจากจุดเก็บตวัอย่างหน้าสถานีตํารวจมคี่าตํ่ากว่าตวัอย่างน้ําจากจุด
เกบ็ตวัอย่างอื่น ๆ (p<0.05) เนื่องมาจากจุดเกบ็น้ําดงักล่าวอยู่ใจกลางเมอืงจงึอาจมสีารอนิทรยีจ์ากชุมชนปะปนลงมา
ในน้ําเสยีของเทศบาลเมอืงนครพนมทีร่ะบายลงสูแ่ม่น้ําโขงมากกว่าจุดเกบ็ตวัอย่างอื่น ทาํใหเ้กดิกระบวนการย่อยสลาย
สารอนิทรยี์ดงักล่าวส่งผลให้ปรมิาณออกซเิจนในน้ําลดลงได้ แต่เมื่อพจิารณาเป็นรายสปัดาห์แล้ว พบว่า ไม่มคีวาม
แตกต่างกนัทางสถติ ิและในการศกึษาครัง้นี้ไม่พบแอมโมเนียและไนไตรทใ์นตวัอย่างน้ําทุกจุดเกบ็ตวัอย่างเนื่องมาจาก
แม่น้ําโขงเป็นแม่น้ําขนาดใหญ่ทีม่กีารไหลตลอดเวลา ทําให้ไม่เกดิการสะสมของแอมโมเนียและไนไตรทใ์นแหล่งน้ํา
แตกต่างจากแหล่งน้ําอื่น ๆ ทีไ่ม่ไหลหรอืไหลช้า จากผลการศกึษาสรุปไดว้่าคุณภาพน้ําของแม่น้ําโขงในเขตเทศบาล
เมอืงนครพนมในบรเิวณบา้นท่าควาย หน้าจวนผู้ว่าและโรงแรมวเิวอร์ววิเหมาะสมสาํหรบัใชใ้นการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า 
[10] 

 
 

ภาพที ่2 ผลการวเิคราะห์อุณหภูมิ (C) น ้ าจากจุดเก็บตวัอยา่ง 4 จุด ไดแ้ก่ บา้นท่าควาย หนา้จวนผูว้า่  
หนา้สถานีต ารวจและโรงแรมริเวอร์ววิ 
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ภาพท่ี 3 ผลการวเิคราะหค์วามโปร่งแสง (cm) น้ําจากจุดเกบ็ตวัอย่าง 4 จุด  
ไดแ้ก ่บา้นท่าควาย หน้าจวนผูว้า่ หน้าสถานีตํารวจและโรงแรมรเิวอรว์วิ 

 

ภาพท่ี 4 ผลการวเิคราะห ์pH น้ําจากจุดเกบ็ตวัอย่าง 4 จุด ไดแ้ก่ บา้นท่าควาย หน้าจวนผูว้่า  
หน้าสถานีตํารวจและโรงแรมรเิวอรว์วิ 

ภาพท่ี 5 ผลการวเิคราะหป์รมิาณออกซเิจนละลายน้ํา (mg/L) น้ําจากจุดเกบ็ตวัอย่าง 4 จุด ไดแ้ก่ บา้นท่าควาย  
หน้าจวนผูว้่า หน้าสถานีตํารวจและโรงแรมรเิวอรว์วิ 
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ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในวงศ์ใหญ่ Apoidea (Hymenoptera) และพืช
อาหารในพืน้ท่ีป่าสนเขาเขตอทุยานแห่งชาติน ้าหนาว จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
Species Diversity of Insect Pollinators in Superfamily Apoidea (Hymenoptera) 
and Their Food Plants in Pine Forest at Nam Nao National Park, Phetchabun 
Province 
 

ธญัญา ทนคง1 จรญิพร หมัน่กจิ1  รตันา นาคสงิห์1  ชยัณรงค ์ค าปอม1 และธชัคณนิ จงจติวมิล1* 
Thanya Thonkhong1, Jarinporn Mankit1, Ruttana Naksing1, Chainarong Kumpom1 and 
Touchkanin Jongjitvimol1* 
 

บทคดัย่อ 
ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในวงศใ์หญ่ Apoidea และพชือาหารในพืน้ทีป่า่สนเขาเขตอุทยานแหง่ชาต ิ

น ้าหนาว จงัหวดัเพชรบรูณ์ ไดท้ าการศกึษาระหว่างเดอืนกุมภาพนัธถ์งึสงิหาคม 2556 โดยใชว้ธิีการเกบ็ตวัอย่างแบบ
สุม่ตามพชือาหารบนเสน้ทางศกึษาธรรมชาต ิพบแมลงผสมเกสรจ านวนทัง้สิน้ 12 ชนิด สามารถจ าแนกได ้2 วงศ ์และ 
7 สกุล คอื สกุล Amegilla, Apis, Lepidotrigona, Tetrigona, Tetrigonilla, Thyreus และ Xylocopa โดยการศกึษาครัง้นี้
พบแมลงในวงศ ์Apidae มากทีส่ดุ คอืพบจ านวนทัง้สิน้ 9 ชนิด จากดชันีความหลากชนิดของแมลง (J⁄ = 0.541) ท าให้
ทราบว่าแมลงกลุ่มนี้ในพืน้ทีศ่กึษามคีวามหลากชนิดมาก และจากดชันีความเด่นของแมลง (C = 0.113) พบว่าไม่มี
แมลงชนิดใดมคีวามเด่นมาก นอกจากนี้ยงัพบพชือาหารทีเ่ป็นแหล่งละอองเรณู จ านวนทัง้สิน้ 36 ชนิด 19 วงศ ์โดยพบ
ผึง้และชนัโรง (Apidae) เป็นแมลงทีเ่ขา้เกบ็ละอองเรณูมากทีส่ดุรอ้ยละ 83.10 

 

ค าส าคญั: แมลงผสมเกสร  Apoidea  ปา่สนเขา  อุทยานแห่งชาตนิ ้าหนาว 
 

Abstract  
The species diversity of insect pollinators in superfamily apoidea and their food plants was 

investigated in a  pine forest at the Nam Nao National Park, Phetchabun provine was investigated the species 
diversity of insect pollinators in superfamily Apoidae and their food plant during February to August 2013. The 
method of random sampling on natural trail was used for the sample collections from food plants. The 12 species of 
insect pollinators were classified into 2 families, belonging to 7 genus: Amegilla, Apis, Lepidotrigona, Tetrigona, 
Tetrigonilla, Thyreus and Xylocopa. The highest species number (9 species) was found in family Apidae. Species 
diversity index showed that this area had high species diversity of insect pollinators (J⁄ = 0.541) and the dominant 
index showed no dominant species (C = 0.113). Moreover, their food plants (pollens) were indentified into 36 plant 
species of 19 families. The honey bees and stinglees bees (Apidae) were the most pollinators among the other 
species (83.10 %). 

 

Key words: insect pollinators, Apoidea, Pine forest, Nam Nao National Park  
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บทน า 
มนุษยพ์บหลกัฐานซากฟอสซลิของแมลงคาดว่าแมลงถอืก าเนิดบนโลกมาตัง้แต่ปลายยุคซลิูเรยีน (Silurian) 

หรอืช่วงตน้ยุคดโิวเนียน (Davonian) เมื่อประมาณ 400 ลา้นปีทีแ่ลว้ คาดว่าแมลงมบีรรพบุรุษร่วมกบักิง้กอืและตะขาบ 
โดยถอืก าเนิดมาก่อนพวกไดโนเสาร ์[1] แมลงในอนัดบั Hymenoptera จดัเป็นแมลงทีม่คีวามส าคญัอกีกลุ่มหนึ่ง และมี
จ านวนมากเป็นอนัดบัที ่3 ของแมลงทัง้หมดคาดว่ามไีม่ต ่ากว่า 130,000 ชนิด มทีัง้ตวัห ้า ตวัเบยีน แมลงศตัรูพชื และ
ยงัมกีลุ่มผึง้ทีส่ าคญัทีสุ่ดในการช่วยผสมเกสรใหแ้ก่พชื [1, 2] ชวีวทิยาของแมลงในอนัดบันี้จงึไดร้บัความสนใจเป็น
อย่างมากเนื่องจากมวีวิฒันาการสงูทีส่ดุ มกีารแสดงออกถงึความแตกต่างในการด ารงชวีติ นอกจากนี้ยงัมพีฤตกิรรมที่
ซบัซอ้นของการจดัสงัคมแมลง [2] แมลงผสมเกสรในวงศใ์หญ่ Apoidea ไดแ้ก่ ผึง้ ชนัโรง และแมลงภู่ เป็นต้น เป็น
แมลงทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ในการช่วยผสมเกสรใหก้บัพชืป่าและพชืเศรษฐกจิ แต่ในปจัจุบนัมปีญัหาทีส่่งผลกระทบ
ต่อแมลงผสมเกสรในกลุ่มดงักล่าว เน่ืองจากการใชส้ารฆา่แมลงฉดีพ่นทางอากาศเพือ่ควบคุมแมลงศตัรพูชืไร่ และแมลง
ศตัรปูา่ไม ้ท าใหผ้ึง้และแมลงผสมเกสรในบรเิวณนัน้ไดร้บัผลกระทบไปดว้ย [3]  

การศกึษาวจิยัครัง้นี้ได้ท าการศกึษาถงึจ านวนชนิดและล าดบัอนุกรมวธิานของแมลงผสมเกสร ตลอดจนพชื
อาหารของแมลงผสมเกสรในวงศใ์หญ่ Apoidea ทีพ่บในพืน้ทีป่า่สนเขาเขตอุทยานแห่งชาตนิ ้าหนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
โดยอุทยานแห่งชาตนิ ้าหนาว จงัหวดัเพชรบรูณ์ ยงัคงมพีืน้ทีป่า่สนเขาทีม่คีวามสมบูรณ์ทางระบบนิเวศจงึคาดว่าน่าจะ
มคีวามหลากชนิดของพชือาหารเหมาะแก่การด ารงชวีติของแมลงกลุ่มนี้  โดยขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการศกึษาวิจยัครัง้นี้จะถูก
ใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการอนุรกัษ์พชืและแมลงผสมเกสรต่อไป 

 

วสัด ุอปุกรณ์ และวิธีการศึกษา 
 ท าการศกึษาความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในวงศใ์หญ่ Apoidea และพชือาหารในพืน้ทีป่่าสนเขาเขต
อุทยานแห่งชาติน ้าหนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2556 บนเสน้ทางศกึษา
ธรรมชาตโิดยใชว้ธิกีารเกบ็ตวัอย่างแบบสุม่เป็นระยะทาง 1,000 เมตร โดยทุก 50 เมตรจะท าการส ารวจชนิดแมลงและ
พชืในรศัม ี5 เมตร จากเสน้ทางศกึษาธรรมชาตซิึ่งเป็นเสน้หลกั โดยตวัอย่างของแมลงทัง้หมดจะถูกรกัษาสภาพใน
หลอดเกบ็ตวัอย่างที่มเีอทลิแอลกอฮอล ์(ethyl/alcohol) ความเขม้ขน้ร้อยละ 70 พรอ้มทัง้เกบ็ตวัอย่างพชืทีอ่อกดอก
ทัง้หมดและเกบ็อบัเรณูของพชืดอกดว้ย จากนัน้น าตวัอย่างพชืและแมลงผสมเกสรมาวเิคราะหล์ าดบัอนุกรมวธิานโดย
ใชร้ปูวธิาน [4, 5, 6, 7] ณ หอ้งปฏบิตักิารชวีวทิยา มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิูลสงคราม และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
วทิยาเขตก าแพงแสน โดยละอองเรณูของพชืดอกทัง้หมดจะถูกน ามาจดัท าละอองเรณูมาตรฐาน เพื่อใชเ้ปรยีบเทยีบกบั
ละอองเรณูทีต่ดิอยู่บรเิวณขาของแมลงผสมเกสรเพื่อระบุชนิดของพชือาหาร โดยก่อนทีจ่ะน าตวัอย่างของละอองเรณูไป
ถ่ายภาพภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบสอ่งกราด (SEM) จะน ามาผ่านวธิอีะซโิตไลซสิ (acetolysis) [8] ดดัแปลงก่อน เพื่อ
ท าความสะอาดละอองเรณู สว่นการวเิคราะหค์่าดชันีความหลากชนิด (species diversity index) และดชันีความเด่น
ของชนิด (dominant index) ของแมลงผสมเกสรในวงศ์ใหญ่ Apoidea ท าโดยใช้สมการของแชนนอน – ไวเนอร ์
(Shannon – Weiner index) และสมการของซมิป์ซนั (Simpson’s index) ตามล าดบั [9] 
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ผลการศึกษา 
จากการศกึษาความหลากชนิดของแมลงในวงศ์ใหญ่ Apoidea และพชือาหารในพื้นที่ศกึษา พบแมลงใน

กลุ่มดงักล่าวจ านวนทัง้สิน้ 12 ชนิด สามารถจ าแนกได้ 2 วงศ์ ได้แก่ Anthophoridae และApidae และ 7 สกุล 
ได้แก่ Amegilla, Apis, Lepidotrigona, Tetrigona, Tetrigonilla, Thyreus และ Xylocopa โดยพบแมลงในวงศ ์Apidae 
มากทีสุ่ด จ านวน 9 ชนิด ไดแ้ก่ Apis andreniformis, Apis. cerana, Apis dorsata, Apis florea, Lepidotrigona 
terminata, Lepidotrigona ventralis, Tetrigona apicalis, Tetragonilla collina และ Tetrigona melanoleuca ซึ่งพบ
ชนัโรง T.  conllina มากที่สุด (ภาพที่ 1ก) โดยคดิเป็นร้อยละ 22.53 (ตารางที่ 1) ซึ่งค่าดชันีความหลากชนิดของ
แมลงกลุ่มดงักล่าวในพืน้ทีศ่กึษามีค่าเท่ากบั 0.541 แสดงว่ามคีวามหลากชนิดมาก และค่าดชันีความเด่นของชนิดมี
ค่าเท่ากบั 0.113 แสดงว่ามคีวามเด่นน้อย 

 

ตารางท่ี 1  ชนิดและจ านวนจุดที่พบแมลงผสมเกสรในวงศใ์หญ่ Apoidea ในพืน้ทีป่่าสนเขาเขตอุทยานแห่งชาติน ้า
หนาว 

 

วงศ ์ ชนิด 

จ านวนจุดท่ีพบแมลงในแต่ละเดือน 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย
. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

รวม ร้อยละ 

Anthophoridae Amegilla florea  - 1 - 1 1 2 - 5 7.04 
 Thyreus sp. - - - - - 1 - 1 1.40 
 Xylocopa latipes  - - 1 2 1 1 1 6 8.45 
Apidae Apis andreniformis  - 2 - 1 2 - 1 6 8.45 
 Apis cerana  1 - 2 - 1 2 1 7 9.86 
 Apis dorsata  1 1 - 1 - 1 2 6 8.45 
 Apis florea  - 1 - 1 2 1 2 7 9.86 
 Lepidotrigona terminata  - 1 - - 1 1 - 3 4.22 
 Lepidotrigona ventralis  - - 1 1 1 1 - 4 5.63 
 Tetragonilla collina  1 1 2 2 3 4 3 16 22.53 
 Tetrigona apicalis  - 1 - 1 - 2 - 4 5.63 
 Tetrigona melanoleuca  1 - 2 - 2 - 1 6 8.45 

รวม (จ านวนจดุท่ีพบแมลง) 4 8 8 10 14 16 11    71 100 
รวม (จ านวนชนิดแมลงท่ีพบ) 4 7 5 8 9 10 7   

 
โดยผลที่ได้จากการส ารวจพชืที่ออกดอกในระยะเวลาที่ท าการศกึษาพบว่า มคีวามหลากชนิดของพชืที่

ออกดอกในช่วงดงักล่าว 73 ชนิด (35 วงศ์) แต่มเีพยีง 36 ชนิด (19 วงศ์) ที่พบแมลงผสมเกสรกลุ่มนี้เขา้เกบ็
ละอองเรณูคอื วงศ์ Amaryllidaceae, Apiaceae, Apocynaceae, Convolvulaceae, Compositae, Euphorbiaceae, 
Flacourtiaceae, Lamiaceae, Legominosae, Lythraceae, Melastomataceae, Myrsinaceae, Pittosporaceae, 
Rubiaceae, Scrophulariaceae, Solanaceae, Tiliaceae, Verbenaceaec และ Zingiberaceae จงึแสดงให้เหน็ว่าพชื
อาหารของแมลงกลุ่มนี้ไม่สอดคล้องกบัจ านวนพชืที่ออกดอกทัง้พบในช่วงที่ท าการศกึษา กล่าวคอืแม้ว่าจะมพีชืที่
ออกดอกจ านวนมาก แต่มพีชืบางชนิดเท่านัน้ที่ถูกเขา้เกบ็ละอองเรณู  จงึแสดงให้เหน็ถึงพฤติกรรมการเลอืกหา
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อาหาร นอกจากนี้ยงัพบว่าพชืที่ถูกเกบ็ละอองเรณูแต่ละรอบเดอืนมคีวามแตกต่างกนั โดยในช่วงเดอืนพฤษภาคมมี
พชืที่ถูกเกบ็ละอองเรณูมากที่สุด (23 ชนิด) และพบต ่าที่สุดในเดอืนกุมภาพนัธ์ (5 ชนิด) (ภาพที่ 2) 
 

  
ก) ชนัโรง Tetragonilla collina ข) ละอองเรณูไมยราบ Mimosa pudica  

 

ภาพท่ี 1 ชนิดของแมลงและละอองเรณูของพชือาหารทีพ่บมากทีส่ดุในพืน้ทีท่ีศ่กึษา 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ปรมิาณพชือาหารของแมลงผสมเกสรในวงศใ์หญ่ Apoidea แต่ละเดอืนที่ท าการศกึษา 
 

โดยวงศ์พชืที่ความหลากชนิดจากการที่พบแมลงกลุ่มนี้เขา้เกบ็ละอองเรณูมากที่สุดคอื พชืที่พบในวงศ์ 
Asteraceae (Compositae) และ Rubiaceae โดยพบวงศ์ละ 5 ชนิด รองลงมา คอื พชืในวงศ์ Amaryllidaceae, 
Lamiaceae และ Verbenaceae พบวงศ์ละ 3 ชนิด วงศ์ Apocynaceae, Euphorbiaceae และ Zingiberaceae พบ
วงศ์ละ 2 ชนิด วงศ์ Apiaceae, Convolvulaceae, Flacourtiaceae, Legominosae, Lythraceae, Melastomataceae, 
Myrsinaceae, Pittosporaceae, Scrophulariaceae, Solanaceae และ Tiliaceae พบวงศ์ละ 1 ชนิด โดยละอองเรณู
ของไมยราบ Mimosa pudica (Legominosae – Mimosoideae) (ภาพที ่1ข) ถูกแมลงผสมเกสรกลุ่มนี้เขา้เกบ็มาก
ทีส่ดุ และพลิงักาสา Ardisia crenata (Myrsinaceae) เป็นพชืทีม่แีมลงผสมเกสรกลุ่มนี้เขา้เกบ็ละอองน้อยทีสุ่ด คอื พบ
เพยีง 1 ชนิด (Thyreus sp.) เท่านัน้ และเมื่อเปรยีบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างชนิดของแมลงกลุ่มนี้กบัพชือาหาร
พบว่า ชนัโรง T. collina สามารถเขา้เกบ็พชือาหารไดม้ากทีส่ดุ 18 ชนิด (ภาพที ่3)  
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ภาพท่ี 3 ความสมัพนัธร์ะหว่างพชือาหารกบัแมลงผสมเกสรในวงศใ์หญ่ Apoidea ทีพ่บในพืน้ทีศ่กึษา 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในวงศ์ใหญ่ Apoidea กบัพชือาหารในป่าสนเขาเขตพื้นที่อุทยาน

แห่งชาติ น ้าหนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ พบแมลงกลุ่มนี้จ านวนทัง้สิน้ 12 ชนิด 2 วงศ์ คอืวงศ์ Apidae และวงศ์ 
Anthophoridae และพบชนัโรง T. collina มากที่สุด โดยมคี่าดชันีความหลากชนิดเท่ากบั 0.541 และมคี่าดชันี
ความเด่นเท่ากบั 0.113 ซึ่งสอดคล้องกบัรายงานการวจิยัของดลยา [10] ที่ได้ศกึษาความหลากชนิดของแมลงผสม
เกสรในอนัดบั Hymenoptera และพชือาหารในพื้นที่ป่าสนเขาและป่าทุ่งหญ้าเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงที่
พบชนัโรง T. collina มากที่สุดเช่นกนั ซึ่งมคี่าความหลากชนิดเท่ากบั 0.582 และมคี่าความเด่นของชนิดเท่ากบั 
0.089 แสดงให้เหน็ว่าพื้นที่ป่าสนเขาบรเิวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงมคีวามหลากชนิดและความเด่นของ
ชนิดแตกต่างกบัพื้นที่ศกึษาครัง้นี้เลก็น้อย อาจเป็นเพราะลกัษณะทางภูมศิาสตร์ สภาพป่า และชนิดของพชือาหาร
ที่พบมคีวามแตกต่างกนัไม่มากนัก เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการศกึษาของ กรวชิญ์ [11] ที่พบพชือาหารที่เป็นแหล่ง
ละอองเรณูของแมลงผสมเกสรเพยีง 33 วงศ์ ซึ่งพบน้อยกว่าการศกึษาในครัง้นี้ อาจจะเนื่องมาจากพื้นที่ที่
ท าการศกึษามคีวามแตกต่างของระบบนิเวศ ท าให้พบพชือาหารที่แตกต่างกนั  โดยการที่พบ ชนัโรง T. collina มาก
ในพื้นที่อาจเป็นเพราะว่าชนัโรงชนิดนี้มกีารกระจายตวัมากทัว่ทุกภูมภิาคของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าไม้
เมอืงไทย [14, 15] นอกจากนี้ยงัพบพชือาหารที่เป็นแหล่งละอองเรณูทัง้หมด 36 ชนิด 19 วงศ์ จากพชืดอกที่พบ
ทัง้หมด 73 ชนิด 35 วงศ์ และผลที่ได้จากการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างชนิดพชือาหารกบัแมลงผสมเกสรกลุ่มนี้ท า
ให้ทราบว่า แมลงแต่ละชนิดจะมพีฤติกรรมการเขา้เกบ็ละอองเรณูของพชืที่แตกต่างกนัออกไป ซึ่งสอดคล้องกบัผล
การศกึษาเรื่องพฤติกรรมการเลอืกหาอาหารของแมลงกลุ่มนี้ [12, 13]  

โดยผลที่ไดจ้ากค่าดชันีความหลากชนิดและดชันีความเด่นของชนิดแมลงจงึท าให้สรุปไดว้่า พื้นที่ป่าสนเขา
เขตอุทยานแห่งชาติน ้าหนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ ยงัคงมคีวามหลากชนิดของพชือาหารที่เป็นแหล่งละอองเรณู
ค่อนขา้งมาก และเพยีงพอต่อการด ารงชวีติของแมลงกลุ่มนี้      
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คณุสมบติัของดินและธาตอุาหารพืชในพืน้ท่ีปกปักพนัธกุรรมพืชของเข่ือนภมิูพล 
Soil properties and plant minerals in plant genetic protection area at Bhumibol Dam 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาเพื่อส ารวจคุณสมบตัิของดินและธาตุอาหารพืชในพื้นที่ปกปกัพนัธุกรรมพืชของเขื่อนภูมิพลใน
เสน้ทางศึกษาธรรมชาติเส้นที่ 1 3 และ 4 โดยเก็บตวัอย่างดนิและพืชในแต่ละเสน้ทาง ๆ ละ 9 จุดๆ ละ 5 ซ ้า พบว่า 
ความหนาแน่นรวมของดนิ ปฏกิริยิาของดนิ ปรมิาณอนิทรยีวตัถุ ปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมด ธาตุฟอสฟอรสัที่สกดัได ้
ธาตุโพแทสเซยีมทีแ่ลกเปลี่ยนได้ ธาตุแคลเซยีมทีแ่ลกเปลีย่นได ้ธาตุแมกนีเซยีมทีแ่ลกเปลีย่นได้ อยู่ระหว่าง 4.1 -5.3 
g/cm3, 5.9-6.6, 12.53-15.54%, 3.08-3.93%, 4.54-5.82ppm, 70.56-100.72ppm, 2,6106-3,123ppm และ 280-
450ppm,  ตามล าดบั และการวเิคราะหพ์ชื พบว่า มปีรมิาณในโตรเจนทัง้หมด ปรมิาณฟอสฟอรสัทัง้หมด และปรมิาณ
โพแทสเซยีมทัง้หมด อยู่ระหว่าง 1.26-1.78%, 0.17-0.22% และ 1.71-1.98%, ตามล าดบั  ดงันัน้ดนิในพืน้ทีจ่งึมรีะดบั
ความอุดมสมบรูณ์อยู่ในระดบัปานกลาง  
 

ค าส าคญั: คุณสมบตัขิองดนิ ธาตุอาหารหลกัของพชื พืน้ทีป่กปกัพนัธุกรรมพชืเขือ่นภูมพิล  
 

Abstract  
 The objective of this study was to survey the soil properties and plant macronutrients at Plant 
Genetic Protection Area of Bhumibol dam.  Soil samples from nature trail no.1, no.3 and no.4 were collected 
from 9 points at 15 cm. dept each point had 5 replications.  The result showed the soil bulb density, soil pH, 
organic matter, total nitrogen, extractable phosphorus, exchangeable potassium, exchangeable calcium and 
exchangeable magnesium were 1.41-1.87 g/cm3, 5.9-6.6, 12.53-15.54%, 3.08-3.93%, 4.54-5.82ppm, 70.56-
100.72ppm, 2,6106-3,123ppm and 280-450ppm, respectively.  The plant analysis showed total nitrogen, total 
phosphorus and total potassium were 1.26-1.78%, 0.17-0.22% and 1.71-1.98%, respectively.  The fertility of 
this soil was classified as medium level.  
 

Key words: soil properties, plant macronutrients, plant genetic protection area of Bhumibol dam 
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บทน า 

เขือ่นภูมพิลมพีืน้ทีป่กปกัพนัธุกรรมพชืซึง่เป็นหนึ่งในแปดกจิกรรมหลกัของโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนั
เน่ืองมาจากพระราชด ารขิองสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) [1] ในพืน้ทีด่งักล่าวไดจ้ดัใหม้ี
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่มีสภาพทัว่ไปเป็นป่าไผ่ ป่าเต็งรงัและป่าเบญจพรรณ ปญัหาที่พบในเส้นทางศึกษา
ธรรมชาตใินแต่ละเสน้ทางมคีวามสมบูรณ์ของพชืพรรณทีแ่ตกต่างกนัชดัเจน พืน้ทีบ่างส่วนมสีภาพเป็นป่าทีต่้องไดร้บั
การฟ้ืนฟูให้อุดมสมบูรณ์ซึ่งต้องเริ่มจากการอนุรักษ์ดินให้ดีก่อน เนื่องจากดินเป็นทรพัยากรหลกัในการคงความ
หลากหลายทางชวีภาพและระบบนิเวศของผนืปา่ เพราะเป็นแหล่งค ้าจุนรากและล าตน้ของพชื กกัเกบ็น ้า และสะสมธาตุ
อาหารทีจ่ าเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของพชื ในดา้นการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชืนัน้ เขือ่นภูมพิลไดด้ าเนินโครงการ อพ.สธ. 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการส ารวจเก็บรกัษาพนัธุกรรมพืช การปลูกรักษาพนัธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พนัธุกรรมพชืในพืน้ทีป่กปกัพนัธุกรรมพชืจ านวน 8,103 ไร่ ประกอบกบั มหาวทิยาลยัพะเยาไดท้ างานสนองโครงการ
ในพระราชด าร ิอพ.สธ. จงึเข้าส ารวจพื้นที่ในปี พ.ศ. 2555 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาคุณสมบตัิและของดนิใน
เสน้ทางเดนิศกึษาธรรมชาติ และปรมิาณของธาตุอาหารหลกัในพชืทีพ่บในพืน้ทีป่กปกัพนัธุกรรมพชืของเขื่อนภูมพิล 
ผลจากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว จะท าให้ได้ข้อมูลพื้นฐานในด้านคุณสมบัติของดินและพืชในพื้นที่ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชืในพืน้ทีเ่ขือ่นภูมพิลต่อไป 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
ส ารวจและเกบ็ตวัอย่างดนิในเสน้ทางเดนิศกึษาธรรมชาติ 3 เสน้ทาง ไดแ้ก่ เสน้ทางที ่1 เสน้ทางที ่3 และ

เสน้ทางที ่4 ในพื้นที่ปกปกัพนัธุกรรมพชืของเขื่อนภูมพิลซึง่ครอบคลุมพื้นที่ป่าบรเิวณโดยรอบและพื้นที่เหนือเขื่อน
ประมาณ 8,103 ไร่ โดยเก็บตัวอย่างดินและตัวอย่างพืชในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ในพื้นที่ที่มีความสูงจาก
ระดบัน ้าทะเลระหว่าง 165-459 เมตร โดยเกบ็ตวัอย่างดนิตลอดเสน้ทางทุกระยะทาง 200 เมตร โดยแต่ละจุดเกบ็การ
ตวัอย่างห่างจากทางเดนิประมาณ 50 เมตรและเกบ็ตวัอย่างพชืตระกลูถัว่ทีพ่บตลอดเสน้ทางโดยการเกบ็ตวัอย่างพชืทัง้
ต้น จากนัน้น าตัวอย่างดินมาวิเคราะห์คุณสมบตัิทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของดิน  โดยวิเคราะห์ความ
หนาแน่นรวมของดนิ [5] วเิคราะห์ปฏกิริยิาดนิโดยใช้อตัราส่วนดนิต่อน ้าเท่ากบั 1:1 วดัค่า pH ด้วย pH meter 
วเิคราะหป์รมิาณอนิทรยีวตัถุด้วยวธิ ีWalkley-Black titration วเิคราะหป์รมิาณไนโตรเจนทัง้หมดโดยใช้ Kjeldahl 
method วเิคราะห์ปรมิาณฟอสฟอรสัที่สกดัได้โดยสกดัด้วยวธิ ีBray II วเิคราะห์ปรมิาณโพแทสเซยีมที่สกดัได ้
แคลเซยีมทีส่กดัได้ และแมกนีเซยีมที่สกดัไดโ้ดยสกดัดว้ย 1 NNH4OAc ที ่pH 7 และวเิคราะห์ดว้ยเครื่อง atomic 
absorption spectrophotometer [2] สว่นตวัอย่างพชื ท าการวเิคราะหป์รมิาณไนโตรเจนทัง้หมดในพชืโดยวธิ ีKjeldahl 
method วเิคราะหป์รมิาณฟอสฟอรสัทัง้หมดในพชืโดยวธิ ีcolorimetry และวเิคราะหป์รมิาณโพแทสเซยีมทัง้หมดในพชื
โดยวธิ ีflame emission spectrophotometry [3] วเิคราะหค์วามปรวนแปรของขอ้มูล (ANOVA) และเปรยีบเทยีบ
ค่าเฉลีย่ดว้ยวธิ ีDuncan’s New Multiple Rang Test (DMRT)  

 

ผลการศึกษา 
 ผลการวเิคราะหด์นิจากเสน้ทางที ่1 สน้ทางที ่3 และเสน้ทางที ่4 พบว่าสมบตัทิางกายภาพของดนิ ไดแ้ก่ 
ความหนาแน่นรวมของดนิ ค่าปฏกิริยิาดนิ ค่าการน าไฟฟ้าของดนิ ไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิยกเวน้ ความจุใน
การแลกเปลีย่นประจุบวกของดนิและค่าอนิทรยีว์ตัถุทีม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิโดยดนิในเสน้ทางที ่
3 และเสน้ทางที ่4 มคี่าความจุในการแลกเปลีย่นประจุบวกของดนิและมปีรมิาณอนิทรยีว์ตัถุสงูกว่าดนิในเสน้ทางที ่1 
ดงัตารางที ่1 และ 2 สอดคลอ้งกบัคุณสมบตัขิองอนิทรยีว์ตัถุทีเ่ป็นปจัจยัหน่ึงทีท่ าใหค่้าความจุในการแลกเปลีย่นประจุ
บวกของดนิเพิม่ขึน้ [4] ขณะทีป่รมิาณของธาตุไนโตรเจนและธาตุฟอสฟอรสัในทุกเสน้ทางพบว่าไม่มคีวามแตกต่างทาง
สถติกินั แต่พบความแตกต่างกนัของปรมิาณธาตุโพแทสเซยีม (K) ธาตุแคลเซยีม (Ca) และธาตุแมกนีเซยีม (Mg) ดงั
แสดงในตารางที ่3 โดยเสน้ทางที ่4 มปีรมิาณของธาตุโพแทสเซยีมและแมกนีเซยีมสงูกว่าเสน้ทางที ่1 และเสน้ทางที ่3 
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อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(ตารางที ่3) ขณะที ่เสน้ทางที ่1 พบว่ามปีรมิาณของธาตุแคลเซยีมสงูกว่าเสน้ทางอื่นๆ อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติ ิ(ตารางที ่3) ส่วนการวเิคราะหต์วัอย่างพชืตระกูลถัว่ทีพ่บในแต่ละเสน้ทางพบว่าแต่ละเสน้ทางมี
ปรมิาณธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรสั และธาตุโพแทสเซยีมทีไ่ม่แตกต่างกนัทางสถติิ (ตารางที ่4) เน่ืองจากพชืตระกูล
ถัว่ที่พบในทัง้สามเสน้ทางนัน้เป็นพชืชนิดเดยีวกนั ได้แก่ โสนขน (Aeschynomene americana L.) ชุมเหด็ไทย 
[Senna tora (L.) Roxb.] เสีย้ว (Bauhinia malabarica Roxb.) กวาวเครอืแดง (Butea superba Roxb.) และถัว่ลาย 
(Centrosema pubescens Benth.) แตกต่างกนัเพยีงความหนาแน่นของประชากรในจุดทีเ่กบ็ตวัอย่างเท่านัน้  
 
 

ตารางท่ี 1 ค่าปฏกิริยิาดนิ (pH) ค่าการน าไฟฟ้าของดนิ (electroconductivity; EC) ความหนาแน่นรวมของดนิ (bulb 
density; Ds) ค่าความจุในการแลกเปลีย่นประจุบวกของดนิ (cation exchange capacity; CEC) 

Nature trails pH EC (dS/cm) Ds (g/cm3) CEC (cmol/kg) 

Nature trail 1 5.9 1.1 1.53 32.54 b 

Nature trail 3 6.6 0.8 1.41 43.72 a 

Nature trail 4 6.4 0.7 1.87 40.35 a 

F-test ns ns ns * 

ns = non significant;  * = significant at p < 0.05 
 

ตารางท่ี 2 ค่าอนิทรยีวตัถุในดนิ (organic matter; OM) ปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมดในดนิ (total nitrogen) ฟอสฟอรสัที่
สกดัได ้(extractable P) 

Nature trails OM (%) Total N (%) Extractable P (ppm) 

Nature trail 1 12.53 b 3.08 4.54 
Nature trail 3 15.54 a 3.78 4.99 

Nature trail 4 15.20 a 3.93 5.82 

F-test * ns ns 

ns = non significant;  * = significant at p < 0.05 
 

ตารางท่ี 3 ปรมิาณ โพแทสเซยีมทีส่กดัได ้(exchangeable K) แคลเซยีมทีส่กดัได ้(exchangeable Ca) และปรมิาณ 
แมกนีเซยีมทีส่กดัได ้(exchangeable Mg) 

Nature trails Exchangeable K (ppm) Exchangeable Ca (ppm) Exchangeable Mg (ppm) 

Nature trail 1 70.56 b 3,123 a  280 c 

Nature trail 3 90.34 ab 2,640 b 340 b 

Nature trail 4 100.72 a 2,610 b 450 a 

F-test * * * 

* = significant at p < 0.05 
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ตารางท่ี 4 ปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมดในพชื (total nitrogen) ปรมิาณฟอสฟอรสัทัง้หมดในพชื (total phosphate) และ
ปรมิาณโพแทสเซยีมทัง้หมดในพชื (total potassium) 

Nature trails Total N (%) Available P (%) Available K (%) 

Nature trail 1 1.26 0.22 1.71 

Nature trail 3 1.55 0.19 1.83 

Nature trail 4 1.78 0.22 1.98 

F-test ns ns ns 

ns = non significant 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
ในภาพรวมแลว้คุณสมบตัขิองดนิและปรมิาณธาตุอาหารหลกัของพชืในพืน้ทีป่กปกัพนัธุกรรมพชืของเขือ่นภูมิ

พล นัน้ มปีรมิาณอนิทรยีวตัถุและธาตุไนโตรเจนทีว่เิคราะหไ์ดใ้นปรมิาณทีส่งูเพยีงพอต่อความต้องการของพชื และมี
ธาตุโพแทสเซยีมในระดบัปานกลางโดยพบว่าดนิทัง้สามเสน้ทางมปีรมิาณโพแทสเซยีมอยู่ระหว่าง 70.56-100.72 ppm 
ซึง่ยงัไม่เพยีงพอต่อการเจรญิเตบิโตของพชื เน่ืองจากพชืทัว่ไปต้องการธาตุโพแทสเซยีมในระดบั 100-200 ppm แต่มี
ธาตุฟอสฟอรสัในแต่ละเสน้ทางมคี่าทีว่เิคราะหไ์ดอ้ยู่ระหว่าง 4.54-5.82 ppm ซึง่เป็นปรมิาณทีต่ ่ามาก โดยทัว่ไปพชืจะ
ต้องการฟอสฟอรสัในปรมิาณ 20-50 ppm [4]  สมบตัทิางกายภาพของดนิของทัง้สามเสน้ทางมคีวามใกลเ้คยีงกนั
โดยเฉพาะค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ค่าการน าไฟฟ้า ความหนาแน่นของดนิ และค่าการแลกเปลีย่นประจุบวกของดนิ 
แต่มคีุณสมบตัทิางเคมทีี่แตกต่างกนัโดยเฉพาะในดา้นธาตุอาหารพชืทีพ่บว่าเสน้ทางที ่4 นัน้มธีาตุอาหารพชืสงูกว่า
เสน้ทางอื่นๆ เน่ืองจากเสน้ทางนี้อยู่ใกลแ้หล่งน ้า มคีวามชืน้สงูและมพีชืพรรณต่างๆ ขึน้อยู่หนาแน่น มกีารทบัถมของ
ซากพืชอย่างหนาแน่น มีต้นไม้ใหญ่หนาแน่นซึ่งจะช่วยลดแรงกระแทกของน ้าฝน ลดการพังทลายของดินได้ด ี
นอกจากนี้ชนิดของพชืทีพ่บในแต่ละเสน้ทางยงัมคีวามคลา้ยคลงึกนัโดยเฉพาะพชืตระกูลถัว่ทีน่ ามาวเิคราะหป์รมิาณ
ธาตุอาหารสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Yemefack [6] ทีร่ายงานว่า ชนิดของป่าไมจ้ะมคีวามสมัพนัธก์บัคุณสมบตัขิอง
ดนิหลายประการ และความอุดมสมบูรณ์ของดนิอย่างเด่นชดั ป่าไมแ้ต่ละชนิดมอีทิธพิลต่อการสะสมอนิทรยีวตัถุ ธาตุ
ไนโตรเจน โพแทสเซยีม และความอุดมสมบรูณ์ของดนิแตกต่างกนั จากการวจิยัในครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ถงึประโยชน์ของ
การรกัษาปา่ไมซ้ึง่จะสง่ผลต่อความอุดมสมบรูณ์ของดนิโดยตรงเหน็ไดจ้ากดนิทัง้สามเสน้ทางมสีมบตัทิางกายภาพทีไ่ม่
แตกต่างกนัแต่ดินกลบัมีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกนัอย่างชดัเจนโดยดินในเส้นทางที่ใกล้แหล่งน ้าและมปี่าที่ยงั
สมบรูณ์อยู่อย่างเสน้ทางศกึษาธรรมชาตเิสน้ทางที ่4 จะยงัคงความอุดมสมบรูณ์สงูกว่าเสน้ทางอื่นๆ เป็นตน้ ดงันัน้หาก
จะอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชในพื้นที่เขื่อนภูมิพลให้คงไว้ได้ ต้องอนุรกัษ์ดินให้มคีวามอุดมสมบูรณ์ซึ่งจะท าได้จากการ
อนุรกัษ์ป่าไม้ในพืน้ทีเ่พื่อลดการเกดิการชะล้างหน้าดนิจะช่วยเพิม่ระดบัความอุดมสมบูรณ์ของดนิในพื้นที่ได้มากขึน้
และจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการเจรญิเตบิโตของพชืพรรณชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พชืสมุนไพร กลว้ยไมด้นิ 
เหด็ราต่างๆ และพชืคลุมดนิ ซึง่จะส่งผลให้เกดิความส าเรจ็ในการปกปกัพนัธุกรรมพชืในพืน้ที่ดงักล่าวได้อย่างยัง่ยนื
ต่อไป  
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เวบ็แอพพลิเคชัน่ส าหรบัตรวจติดตามและบนัทึกข้อมลูระบบเซลลแ์สงอาทิตย ์
Web Application for Monitoring and Recording Photovoltaic Array System 
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บทคดัย่อ 
 บทความนี้เป็นการพฒันาระบบการตรวจตดิตามและบนัทกึผลพลงังานของระบบเซลลแ์สงอาทติย ์ซึง่ใชภ้าษา 
PHP และฐานขอ้มูล phpMyadmin ในการแสดงผลและการบนัทกึขอ้มูลประสทิธภิาพของเซลลแ์สงอาทติย ์นัน่คอื ค่า
พลงังาน กระแส แรงดนั และความเขม้แสง ทางเวบ็เพจผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตในรปูแบบการแสดงผลแบบเรยีลไทม ์
ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดทุ้กทีทุ่กเวลา ระบบจะมกีารบนัทกึและแสดงผลทุก 1 วนิาท ีนอกจากนี้ระบบสามารถแสดง
ขอ้มลูยอ้นหลงัทีบ่นัทกึไวใ้นฐานขอ้มลูไดอ้ย่างถูกตอ้งและมกีารแสดงขอ้มูลความสมัพนัธร์ะหว่างค่าพลงังานของเซลล์
แสงอาทติยแ์ปลงเป็นรูปแบบการเทยีบเท่าของการลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์การลดจ านวนการตดัต้นไม ้
การลดค่าไฟในการใชห้ลอดไฟขนาด 36 วตัต ์และการลดจ านวนน ้ามนัดบิทีใ่ชใ้นการผลติไฟฟ้า  
 

ค าส าคญั: การตรวจตดิตาม เซลลแ์สงอาทติย ์เวบ็เพจ ฐานขอ้มลู 
 

Abstract  
 This paper aims to develop Internet based monitoring system for photovoltaic array using PHP 
language and phpMyAdmin database in order to monitor of photovoltaic efficacy. For example, current, 
voltage, power, and light intensity through internet network in form of online monitoring. The user can access 
information from anywhere at any time. The result from this system is showing the photovoltaic efficacy every 
1 second and record these value into database correctly and instantly. Moreover the system can show 
efficacy history as recorded from database and show data relationship between power of solar energy 
convert to the equivalent of reducing carbon dioxide emissions, reducing the number of cut trees, reduction in 
the use of light bulbs 36 watt and reducing the amount of fuel that used to produce electricity.  
 

Key words: monitoring, photovoltaic, webpage, database  
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บทน า 

พลังงานทางเลือกก าลงัเป็นที่นิยมมากในปจัจุบัน พลังงานแสงอาทิตย์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ
เนื่องจากแสงอาทติย์มาจากแหล่งธรรมชาติขนาดใหญ่ทีส่ะอาดใชแ้ล้วไม่มวีนัหมด ขณะนี้ประเทศไทยได้มโีครงการ
สนบัสนุนใหม้กีารตดิตัง้เซลลแ์สงอาทติยบ์นหลงัคา (Solar PV Rooftop) ใหไ้ด ้1,000 MW ภายใน พ.ศ. 2564 ซึง่เป็น
ส่วนหนึ่งของแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2564) [1] เซลล์
แสงอาทติย์สามารถติดตัง้ได้หลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นบนหลงัคา บนพื้นดิน หรอืติดตัง้บนฐานโครงสร้าง เพียงแค่
สถานทีน่ัน้มแีสงอาทติยส์อ่งถงึ เมื่อมกีารตดิตัง้เซลลแ์สงอาทติยแ์ลว้สิง่ทีค่วรใหค้วามส าคญักค็อืการตรวจตดิตามและ
การบนัทกึขอ้มลูของพลงังานแสงอาทติย ์ 

ขณะนี้พบว่าการตรวจตดิตามและบนัทกึขอ้มูลมน้ีอย จงึได้จดัท าระบบตรวจติดตามและบนัทกึขอ้มูลขึน้มา 
เพื่อบนัทกึขอ้มูลทางไฟฟ้า ไดแ้ก่ พลงังาน กระแส แรงดนั และค่าความเขม้แสง แลว้แสดงผลขอ้มูลเหล่านัน้ทางเวบ็
เพจผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ในรปูแบบของการ monitoring ซึง่สามารถตรวจตดิตามขอ้มลูในปจัจุบนัและขอ้มูล
ยอ้นหลงัทีบ่นัทกึไวใ้นฐานขอ้มลูไดทุ้กทีทุ่กเวลา และสามารถใชร้ะบบการตรวจตดิตามนี้กบัระบบเซลลแ์สงอาทติยไ์ด้
ทุกชนิดทุกขนาดการตดิตัง้ ท าใหท้ราบว่าระบบทีต่ดิตัง้ท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพหรอืไม่  
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
ในบทความนี้เป็นงานวิจัยเชิงนวัตกรรม โดยส่วนประกอบของระบบแสดงผลข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต

ประกอบดว้ย เซลลแ์สงอาทติย ์ระบบบนัทกึขอ้มลูและระบบแสดงผลขอ้มลู ดงัแสดงในภาพที ่1 มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

เซลลแ์สงอาทิตย ์
เซลล์แสงอาทติย์ เป็นสารกึ่งตวัน าชนิดหนึ่ง เมื่อแสงอาทติย์ตกกระทบมายงัเซลลแ์สงอาทติยจ์ะท าให้เกดิ

อเิลก็ตรอนอสิระและความต่างศกัยท์ีผ่วิทัง้สองขา้งของเซลลแ์สงอาทติย ์ดงันัน้เมื่อมกีารเชื่อมต่อระหว่างผวิทัง้สองของ
เซลล์แสงอาทติย์ ตวัอย่างเช่น หลอดไฟฟ้ากจ็ะเกดิการไหลของอเิลก็ตรอนท าใหเ้กดิพลงังานไฟฟ้า และตราบเท่าที่
แสงอาทติยต์กกระทบเซลลแ์สงอาทติยก์จ็ะเกดิอเิลก็ตรอนอสิระพรอ้มทีจ่ะใหพ้ลงังานไฟฟ้ากระแสตรง [3] 
 

ระบบรบั-ส่งข้อมูล 
 ในบทความนี้ใชอุ้ปกรณ์รบั-ส่งขอ้มูลโดย ใชบ้อรด์ไมโครคอนโทรลเลอรร์ุ่น ET-EASY MEGE 1280 (Duino 
Mega) ของ ETT [2] รบัค่าต่างๆ ของเซลลแ์สงอาทติย ์ซึง่มคีุณสมบตัเิด่น คอื รองรบัการใชง้าน External Supply ทัง้
แบบ AC และ DC ขนาด 7-20 V. โดยเลอืกใช ้regulate แบบ switching ขนาด 1A (LM2575-5V) ลดปญัหาเรื่องความ
รอ้นเมื่อมกีารใชก้ระแสสงูๆ สามารถใชแ้หล่งจ่ายจากพอรต์ USB ไดใ้นกรณีใชก้ระแสไม่เกนิ 500 mA. โดยมวีงจร
เลอืกจ่ายอตัโนมตัแิละจะตดัการใชไ้ฟเลีย้งจาก USB โดยอตัโนมตั ิเมื่อมแีหล่งจ่ายภายนอกใหบ้อรด์ ส่วนของการส่ง
ขอ้มูลมายงัคอมพวิเตอรน์ัน้ ใชโ้ปรแกรม RS232 Data Logger ส่งขอ้มูลผ่าน USB พอรต์ของคอมพวิเตอร ์โดย
โปรแกรมนี้จะสง่ขอ้มลูแบบเรยีลไทมแ์ละบนัทกึขอ้มลูในรปูแบบของ CSV ไฟล ์
 

ระบบบนัทึกข้อมูล 
 1. โปรแกรม Dreamweaver 
  Dreamweaver เป็นโปรแกรมส าหรบัสรา้งและออกแบบเวบ็ไซตท์ีม่ฟีงักช์นัต่างๆ ใหผู้ใ้ชส้ามารถจดัวางขอ้มูล 
รปูภาพ ตาราง รวมถงึองคป์ระกอบอื่นๆ ภายในเวบ็ไซต ์โดยผูใ้ชไ้ม่ตอ้งเขยีนภาษาสครปิตท์ียุ่่งยากซบัซอ้น  
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2. โปรแกรม PHP 
การใชภ้าษา PHP เป็นภาษาสครปิต์ทีพ่ฒันาขึน้จากพืน้ฐานของภาษาโปรแกรมมิง่ชนิดอื่นๆ เช่น C, C++ 

และ Perl ซึง่รวมเอาลกัษณะเด่นของภาษาตน้แบบแต่ละชนิดรวมกนัอยู่ PHP ท างานทีเ่ซริฟ์เวอรจ์ากนัน้จงึส่งผลลพัธ์
ทีไ่ด้จากการประมวลผลมาที่เครื่องของผูใ้ช้ในรูปแบบของเอกสาร HTML ซึ่งโค้ดของ PHP นี้ ผู้ใชจ้ะไม่สามารถ
มองเหน็ได ้ โดยในบทความนี้ไดใ้ชโ้ปรแกรม PHP ในการบนัทกึขอ้มูลลงฐานขอ้มูลมขี ัน้ตอนดงัภาพที ่1 การเขยีน
โปรแกรมมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 

              

               

         

                

             

Data.csv

            

 
 
 

ภาพท่ี 1: ขัน้ตอนการบนัทกึขอ้มลูลงฐานขอ้มลู 
 

(1) การตดิต่อกบัฐานขอ้มลู 
$host="localhost"; 
$user="root"; 
$pw=""; 
$c = mysql_connect($host,$user,$pw); 
if(!$c) 
{ echo "<h3>ERROR : Can‘t connect database</h3>"; 
exit(); } 
mysql_select_db($dbname); 

(2) การรบัขอ้มลู 
$fp=fopen($_FILES['upload']['tmp_name'],'r'); 

(3) การสง่เขา้ฐานขอ้มลู 
$sql=”insert into tb_detail 
alues(‘$date_solar’,’$time_solar’,’$voltage’,’$current’,’$power’,’$light’)”; 
Mysql_query($sql); 

(4) การแสดงผลขอ้มลู 
include "connect.php"; 
$sql="select * from tb_detail"; 
$result=mysql_query($sql); 
$total=mysql_fetch_array($result);    
$voltage=$total[voltage]; 
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$current=$total[current]; 
$power=$total[power]; 
$light=$total[light]; 
mysql_close(); 

 

ตารางท่ี 1: ขอ้มลูของเซลลแ์สงอาทติย ์ 

 
 

ระบบฐานข้อมูล 
 ในบทความนี้ไดใ้ชโ้ปรแกรม XAMPP เป็นโปรแกรมส าหรบัทดสอบเวบ็ไซต์บนเครื่องคอมพวิเตอร ์ซึง่ไม่เสยี
ค่าใชจ้่ายและเป็นแบบ Open Source และมเีครื่องมอืทีใ่ชใ้นการจดัการฐานขอ้มลู ประกอบดว้ย 
 (1) MySQL คอื โปรแกรมจดัการฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธท์ีป่ระสทิธภิาพสงู สามารถใชก้บัระบบฐานขอ้มูลเลก็ๆ 
ที่มีจ านวนตารางข้อมูลน้อย ไปจนถึงระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น ระบบบญัชีเงินเดือน ในปจัจุบนัได้มีการใช ้
MySQL เป็น Data Server เพื่อการท างานส าหรบัฐานขอ้มลูบนเวบ็มากขึน้ 
 (2) phpMyAdmin คอื โปรแกรมประเภท MySQL Client ทีใ่ชจ้ดัการฐานขอ้มูล MySQL ผ่านบราวเซอร์
โดยตรง ท างานบน web server เป็น PHP Application ทีใ่ชค้วบคุมจดัการกบั MySQL Server 
 

 
 

ภาพท่ี 2: ฐานขอ้มลูเซลลแ์สงอาทติย ์

Date Time Voltage Current Power Light  
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 (3) Apache คอื โปรแกรมจ าลองคอมพวิเตอรใ์หเ้ป็น web server ท าใหส้ามารถใหบ้รกิารต่างๆ ดา้นเวบ็เพจ
ได ้เป็นซอฟต์แวรท์ีใ่หบ้รกิาร server บน protocol HTTP สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกบัภาษาอื่นได้ นอกจากนี้ยงัมี
ความสามารถอื่นๆ เช่น การยนืยนัตวับุคคลหรอืเพิม่ความปลอดภยัในการสื่อสารผ่านโปรโตคอล https และสามารถท
โฮสทเ์สมอืนภายในคอมพวิเตอรเ์ครื่องเดยีวกนัได ้
 ฐานขอ้มูลทีใ่ชเ้กบ็บนัทกึขอ้มูลเซลลแ์สงอาทติยส์ าหรบับทความนี้ ดงัแสดงในภาพที ่2 ประกอบดว้ยตาราง
เกบ็ขอ้มูลของค่าต่างๆ ทีว่ดัไดจ้ากเซลลแ์สงอาทติยโ์ดยจะบนัทกึขอ้มูลทุกๆ 1 วนิาท ีภายในตารางแยกเป็นคอลมัน์
จ านวน 6 คอลมัน์ ดงันี้ วนัที,่ เวลา, แรงดนั, กระแส, ก าลงัและค่าความเขม้แสง ซึง่การเกบ็ขอ้มูลของวนัทีแ่ละเวลาจะ
เกบ็ในรูปแบบของ date และ time โดยจะแสดงผลในรูปแบบ YYYY-MM-DD และ HH:MM:SS ตามล าดบั ส่วนการ
เกบ็ขอ้มูลของแรงดนั, กระแส, ก าลงัและค่าความเขม้แสง จะเกบ็ขอ้มูลเป็นทศนิยมจงึก าหนดใหเ้ป็นชนิด float เกบ็
ขอ้มลูแบบ 32 บติ คอื มคี่าตัง้แต่ -3.402823466E+38 ไปจนถงึ 3.4028223466E+38 [4] 
 

ระบบเน็ตเวิรค์ 
 Web Hosting เป็นคอมพวิเตอรห์รอืกลุ่มคอมพวิเตอรท์ีเ่ป็นแม่ขา่ย (web server) มหีน้าทีใ่นการใหบ้รกิารน า
เวบ็ไซต์รวมถงึขอ้มูลต่างๆ เช่น ไฟล์เวบ็ ฐานขอ้มูลและไฟล์อื่นๆ เพื่อเผยแพร่บนอนิเตอรเ์น็ต และให้บรกิารแก่ผู้ที่
ตอ้งการเยีย่มชมไดต้ลอด 24 ชัว่โมง [5] 
 

ผลการศึกษา 
 จากการทดสอบบนัทกึขอ้มลูจากเซลลแ์สงอาทติยใ์นวนัที ่30 สงิหาคา 2556 ช่วงเวลา 12.43-13.13 น. พบว่า
ระบบสามารถรบัขอ้มลูแลว้บนัทกึไวใ้นฐานขอ้มลู phpMyAdmin ทุกๆ 1 วนิาทไีด ้จากนัน้ทดสอบการแสดงผลผ่านเวบ็
เพจ โดยการจ าลอง web server ดว้ยโปรแกรม Apache ผ่านโปรแกรม Internet Explorer โดยใชโ้ดเมนเนม คอื 
http://localhost/solar/index.php แลว้คลกิทีปุ่ม่รปูหลอดไฟดา้นล่างของเวบ็เพจจะเป็นการแสดงจ านวนการประหยดัไฟ
เทยีบเท่าการใชห้ลอดไฟขนาด 36 W. ไดก้ีห่ลอด (ระยะเวลาในการบนัทกึน้อยไปจงึยงัไม่แสดงผลออกมา) แสดงดงั
ภาพที ่3 
 

 
 

ภาพท่ี 3: หน้าเวบเพจแสดงผลขอ้มลูเซลลแ์สงอาทติยแ์บบเรยีลไทม ์
 เมื่อคลกิเลอืกวนัทีใ่นปฏทินิ เวบ็เพจสามารถแสดงกราฟค่าแรงดนั ค่ากระแสและค่าพลงังานยอ้นหลงัทีร่ะบบ
เซลลแ์สงอาทติยผ์ลติไดใ้นวนัที ่30 สงิหาคม 2556 ได ้แสดงดงัภาพที ่4 
 



 

489 

 
 

ภาพท่ี 4: กราฟแสดงขอ้มลูเซลลแ์สงอาทติยย์อ้นหลงั 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
บทความนี้เป็นการพฒันาระบบตรวจตดิตามและบนัทกึขอ้มูลเซลลแ์สงอาทติยส์ามารถดูขอ้มูลแบบเรยีลไทม์

และดูพร้อมกนัได้หลายจุด ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในการทดลองได้ท าการบนัทึกข้อมูลเซลล์แสงอาทิตย์ จากการ
ทดสอบพบว่าระบบบนัทกึขอ้มลูสามารถบนัทกึค่าแรงดนั กระแส ก าลงัและค่าความเขม้แสงของเซลลแ์สงอาทติยท์ุกๆ 
1 วนิาทแีลว้จดัเกบ็ขอ้มลูลงฐานขอ้มลูไดอ้ย่างรวดเรว็และสามารถแสดงผลขอ้มูลผ่านเวบเพจเพื่อดูขอ้มูลยอ้นหลงัและ
ค านวณค่าลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ค่าทดแทนปรมิาณน ้ามนัดบิ ค่าทดแทนการตดัตน้ไมแ้ละค่าลดการใช้
ไฟฟ้าได ้
 หลงัจากมกีารใชง้านระบบแลว้ควรมกีารบ ารุงรกัษาระบบเครอืข่ายเพื่อให้ระบบสามารถบนัทกึและแสดงผล
ขอ้มลูไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยส ารองขอ้มูลทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูลอย่างสม ่าเสมอและการป้องกนัไวรสัคอมพวิเตอรท์ีจ่ะ
ก่อความเสยีหายใหก้บัระบบ 
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การใช้ประโยชน์น ้ามนัหล่อล่ืนใช้แล้วเป็นเช้ือเพลิงส าหรบัเตาเผาอิฐก่อสร้าง 
The Application of Used Lubricating Oil as Fuel for Construction Bricks Kilns. 
 

สรวศิ  มลูอนิต๊ะ1 

Soravich  Mulinta1 
 

บทคดัย่อ 
จุดมุ่งหมายของงานวิจยัครัง้นี้ เพื่อศกึษาระบบการเผาอฐิก่อสร้างที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส โดยใช้

น ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้เป็นเชือ้เพลงิ และศกึษาผลของอตัราการเผาต่อระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเผาอฐิก่อสรา้ง และน าผลไป
ประยุกต์ใชใ้นกระบวนการเผาอฐิก่อสรา้ง กรอบแนวความคดิในงานวจิยัแบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน  ตอนที ่1 การศกึษาผล
ของอตัราการขึน้อุณหภูมต่ิอชัว่โมงการเผาส าหรบัการเผาอฐิก่อสรา้ง  ตอนที่ 2 ศกึษาสมบตัิทางกายภาพแลทางกล
ของอิฐก่อสร้างหลงัการเผาที่อุณหภูม ิ950 องศาเซลเซียส โดยการประยุกต์ใช้น ้ามนัหล่อลื่นใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิง 
ผลการวจิยัพบว่าการเผาในช่วง 4 ชัว่โมงแรกควรใชอ้ตัราการเพิม่อุณหภูม ิ1.2 องศาเซลเซยีสต่อนาที เมื่ออุณหภูมใิน
หอ้งเผาสงูกว่า 573 องศาเซลเซยีสเพิม่อตัราการเผาใหส้งูขึน้ จนสิน้สดุกระบวนการเผาทีอุ่ณหภูม ิ950 องศาเซลเซยีส 
ผลผลติทีไ่ดห้ลงัจากสิน้สดุการเผาไม่เกดิความเสยีหาย 

 

ค าส าคญั: น ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้  เตาเผา  อตัราการเผา  อฐิก่อสรา้ง 
 

Abstract  
 The purpose of research to study the firing system of construction bricks at 950 °C with the 

application of used lubricating oil as fuel. To study to the effects of firing rate on firing time for construction 
bricks and the results applied to the firing process. The concept of education which is divided into two 
episodes: 1) To study the effects of heading rate on firing time for construction bricks. 2) To study the 
physical and mechanical properties after firing at 950°C with the application of used lubricating oil as fuel. 
The results showed that the first period in 4 hour, use a heading rate 1.2 °C/min, When the room 
temperature was higher than 573 °C, increasing to a higher heating rate. The end of the firing process at 
room temperature 950 °C. The construction brick products were not damage after firing. 

 

Key words: Used Lubricating Oil, Kiln, Heating rate, Construction brick. 
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บทน า 
อุตสาหกรรมการผลติอฐิก่อสรา้งในจงัหวดัล าปางนัน้ ลกัษณะของกจิการเป็นอุตสาหกรรมแบบครวัเรอืน หรอื

อุตสาหกรรมขนาดเลก็ ซึง่ในพืน้ทีจ่งัหวดัล าปาง ต าบลปงยางคกถอืเป็นอกีพืน้ทีห่นึ่งทีม่กีารผลติอฐิก่อสรา้งเป็นจ านวน
มาก จากขอ้มูลของเทศบาลต าบลปงยางคกท าใหท้ราบถงึจ านวนของผูป้ระกอบกจิการผลติอฐิมจี านวน 15 แห่ง และ
กลุ่มวสิาหกจิชุมชน  1 แห่ง (แผนพฒันาพฒันาสามปี 2555-2557 เทศบาลต าบลปงยางคก)[1] โดยกลุ่มวสิาหกจิชุมชน
กลุ่มผลติอฐิมอญ บ้านสนับุญเรอืงเป็นกลุ่มชาวบา้นทีไ่ดร้วมตวักนัท าการผลติอฐิมอญมานานแลว้ และได้ท าการจด
ทะเบยีนเป็นวสิาหกจิชุมชนเมื่อวนัที ่30 กรกฎาคม 2553  โดยผลติภณัฑห์ลกัคอือฐิเพื่องานก่อสรา้งทีใ่ชก้นัแพร่หลาย
มาตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั อฐิท าจากดนิเหนียว ผสมน ้า และผสมกนัในอตัราส่วนทีเ่หมาะสม นวดผสมใหเ้ขา้เป็นเนื้อ
เดยีวกนั อดัรดีดว้ยเครื่องรดีตามขนาดทีต่อ้งการ ปล่อยทิง้ไวใ้หแ้หง้ จากนัน้จงึน าไปเผาจนสุกโดยใชฟื้นเป็นเชือ้เพลงิ 
จากผลการวจิยัของ ศกัดพิล เทยีนเสม[2] พบว่าในวสิาหกจิชุมชน กลุ่มผลติอฐิมอญ บา้นสนับุญเรอืง ในกระบวนการ
เผาอฐิก่อสรา้งแต่ละครัง้จะใชฟื้นจ านวน 1.5 ตนัต่ออฐิ 25,000 กอ้น ซึง่ถอืว่าเป็นปรมิาณทีม่าก หากจะหาพลงังานอื่น
เพื่อใชใ้นการทดแทนการใชฟื้นเป็นเชือ้เพลงิในการเผาอฐิก่อสรา้ง  

การใช้น ้ามนัหล่อลื่น หรอืน ้ามนัเครื่องทัง้ที่ถูกใช้ในยานพาหนะ อุตสาหกรรมและกิจกรรมอื่นๆ ท าให้เกิด
น ้ามนัทีใ่ชแ้ลว้เหลอืทิง้เป็นจ านวนมาก โดยมปีรมิาณกว่า 230 ลา้นลติรต่อปี น ้ามนัหล่อลื่นทีเ่ราใชอ้ยู่จะประกอบดว้ย
น ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน และสารเพิม่คุณภาพ เมื่อน ้ามนัหล่อลื่นทีถู่กใชง้านแลว้คุณสมบตัขิองสารประกอบทีม่อียู่ในน ้ามนั
จะเปลีย่นไปน ้ามนัหล่อลื่นเสือ่มคุณภาพเหล่าน้ีประกอบดว้ยสารอนิทรยี ์ประเภทไฮโดรคารบ์อนสารตวัท าละลาย โลหะ
หนกั ฯลฯ การถ่ายเททิง้และก าจดัอย่างไม่ถูกวธิจีะเป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม สตัว ์พชื และมนุษย ์ จากผลการศกึษา
ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายแห่งชาต ิพบว่าน ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้ออกเป็นหลายกลุ่ม ดงันี้  1) กลุ่มยานยนต์,  
2) กลุ่มอุตสาหกรรม3) กลุ่มเกษตรกรรม, 4) กลุ่มเรอืประมง, 5) กลุ่มหน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิ, 6) กลุ่มผู้
จดัเกบ็และรวบรวมน ้ามนัหล่อลื่นที่ใช้แล้ว เป็นต้น โดยน ้ามนัหล่อลื่นใช้แล้วจะถูกล าเลยีงเขา้ยงัส่วนก าจดั/บ าบดั 
น ้ามนัหล่อลื่นใช้แล้ว ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายทีจะท าการก าจดั เช่น เผาเป็นเชื้ อเพลิงในเตาเผาปูนหรือเผาท าลายใน 
incinerator [3] 

ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจงึไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของปญัหาและไดน้ ากรณีศกึษา การเผาอฐิก่อสรา้งร่วมกบัวสิาหกจิ
ชุมชนกลุ่มผลิตอิฐมอญ บ้านสนับุญเรือง โดยท าการควบคุมอตัราการเพิ่มอุณหภูมิ ระยะเวลาที่ใช้ในการเผาและ
ปรมิาณของน ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้เป็นเชื้อเพลงิทีส่่งผลต่อสมบตัทิางกายภาพและสมบตัทิางกลของอฐิก่อสรา้ง เพื่อให้
ทราบถึงคุณภาพของอิฐสร้างที่ใช้น ้ามนัหล่อลื่นเป็นเชื้อเพลิงมีสมบตัิใกล้เคียงหรือดีกว่าอิฐก่อสร้างที่ใช้ฟืนเป็น
เชือ้เพลงิ อกีทัง้ยงัใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรเ์ขา้ปรบัปรุงกระบวนการเผา ส่งเสรมิการท างานเชงิระบบบนหลกั
พืน้ฐานขององคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองกระบวนการผลติเซรามกิ 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
1. รวบรวมขอ้มลู และศกึษาความเป็นไปไดข้องการใชน้ ้ามนัหล่อลื่นเป็นเชือ้เพลงิในการเผาอฐิก่อสรา้ง 
2. เตรยีมวตัถุดบิเน้ือดนิป ัน้และแบบพมิพส์ าหรบัขึน้รูปอฐิก่อสรา้งขนาดใหญ่ 8.5 × 20.5 × 6.5 เซนตเิมตร 

ของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติอฐิมอญ บา้นสนับุญเรอืง 
3. ผสมวตัถุดบิเน้ือดินป ัน้ หมกักบัน ้าในปริมาณที่เหมาะสม คลุกเคล้าให้เข้ากนั จากนัน้ท าการขึน้รูปอิฐ

ก่อสรา้งดว้ยวธิกีารรดีดนิ ตดัขนาดตามทีก่ าหนดไว ้จากนัน้น าอฐิทีผ่่านการขึน้รปูท าการผึง่แหง้ในตู้อบผลติภณัฑ ์110 
องศาเซลเซยีส 

4. เมื่ออฐิมคีวามชื้นน้อยกว่า 5% ท าการเรยีงเขา้เตาเผา ท าการเรยีงอฐิเขา้เตาเผาดว้ยการเรยีงอฐิใหเ้ต็ม
แผ่นรอง จากนัน้ท าการสลบัชัน้ไปมา ป้องกนัอฐิลม้ในเตาเผา โดยการเรยีงอฐิแต่ละชัน้นัน้ต้องมกีารเวน้ระยะห่างอย่าง
น้อย 1 เซนตเิมตร เพื่อเป็นช่องว่างใหเ้ปลวไฟไดส้มัผสักบัเนื้ออฐิทุกกอ้นอย่างสม ่าเสมอ อกีทัง้ยงัช่วยในการระบายลม
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ความยาวก่อนเผา – ความยาวหลงัเผา 
=     100                                           (1) 

ความยาวก่อนเผา 
 

รอ้นออกสูห่อ้งเผาอกีดว้ย เตาเผามขีนาด 3 แผ่นหรอืปรมิาตรความจุประมาณ 0.8 ลกูบาศกเ์มตร 1 ชัน้ สามารถบรรจุ
ได ้30 กอ้น มคีวามสงู 6 ชัน้และชัน้สดุทา้ยจ านวน 20 กอ้น โดยรวมทัง้สิน้บรรจุอฐิจ านวน 200 กอ้น ลกัษณะดงัภาพที ่
1 

 

        
 

ภาพท่ี 1 การเรยีงอฐิก่อสรา้งเขา้เตาเผา โดยใชน้ ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้เป็นเชือ้เพลงิ 
 

5. เผาอิฐก่อสร้าง เริ่มต้นด้วยการอุ่นห้องเผาด้วยการจุดน ้ ามันเบนซินให้มีความร้อน  หลังจากนัน้ใช้
น ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้เป็นเชือ้เพลงิผสมกบัน ้าสะอาดเผาในหอ้งเผา บนัทกึผลจากเครื่องวดัอุณหภูม ิแบ่งการทดลองเป็น 
2 ตอน ดงันี้ 
ตอนท่ี 1 การศกึษาผลของอตัราการเพิม่อุณหภมูต่ิอระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเผา โดยใชน้ ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้เป็นเชือ้เพลงิ 

ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา ผลของอตัราการเพิม่อุณหภูมิ ปรมิาณเชื้อเพลิงที่มผีลต่อระยะเวลาในการเผา
ส าหรบัการเผาอฐิก่อสรา้ง โดยศกึษาถงึอุณหภูมใินหอ้งเผาทีเ่พิม่ขึน้และระยะเวลาในการเผา อตัราการเผาค านวณจาก
ผลต่างของอุณหภูมภิายในหอ้งเผาแต่ละชัว่โมงหารดว้ยระยะเวลาในการเผามหีน่วยเป็นนาท ีและบนัทกึปรมิาณของ
น ้ามนัหล่อลื่นใช้แล้วที่จ่ายเขา้ไปในเตาเผา ให้ได้มาซึ่งปรมิาณของเชื้อเพลงิที่ใช้ในการเผาแต่ ละชัว่โมง อกีทัง้เป็น
ควบคุมอตัราการเพิม่อุณหภูมใิหเ้ป็นไปตามทฤษฎ ีเพื่อไม่ใหเ้กดิความเสยีหายแก่อฐิก่อสรา้งหลงัเผา 
ตอนท่ี 2 ศกึษาสมบตัทิางกายภาพและทางกลของอฐิก่อสรา้งหลงัการเผา 

ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา ความสมัพนัธข์องอตัราการเพิม่อุณหภูมทิีม่ต่ีอสมบตัทิางกายภาพและทางกลของ
อิฐก่อสร้าง โดยศึกษาถึงอุณหภูมิภายในห้องเผาอิฐก่อสร้างภายหลังการเผาที่ส่งผลต่อสมบัติของอิฐที่เผาจาก
น ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้และใชฟื้นเป็นเชือ้เพลงิ และเปรยีบเทยีบสมบตัขิองอฐิทีเ่ผาจากเชือ้เพลงิทัง้ 2 ชนิด 

- สมบตัทิางกายภาพ (การหดตวั, การดดูซมึน ้า) 
 ทดสอบการหดตวัอฐิก่อสรา้งหลงัจากการขึน้รปูเขยีนเสน้ใหม้คีวามยาว 10 เซนตเิมตร ทีผ่วิของอฐิจ านวน10 

กอ้นอบแหง้อฐิและท าการบนัทกึค่าจากนัน้น าอฐิเขา้เตาเผา เมื่อสิน้สุดการเผาวดัความยาวของเสน้ทีข่ดีบนผวิอฐิและ
ท าการบนัทกึค่า ค านวณดงัสตูร 

 
ค่าการหดตวั =  
 
ทดสอบการดดูซมึน ้าอฐิก่อสรา้งหลงัจากน าอฐิก่อสรา้งเผาทีอุ่ณหภูม ิ950 องศาเซลเซยีส ชัง่น ้าหนักก่อนต้ม

จ านวน10 กอ้นท าการบนัทกึค่าจากนัน้น าอฐิผมในน ้าเดอืดเป็นระยะเวลา 5 ชัว่โมง และทิง้ไวใ้หเ้ยน็ตวั 24 ชัว่โมง เมื่อ
อฐิเยน็ตวัลงท าการชัง่น ้าหนกัหลงัตม้ และท าการค านวณดงัสตูร 

 
 

ค่าการดดูซมึน ้า  = 
 

น ้าหนกัก่อนตม้ – น ้าหนกัหลงัตม้ 
=     100                                             (2) น ้าหนกัก่อนตม้ 
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- สมบตัทิางกล (ความทนต่อแรงกดอดั) 
น าอฐิหลงัการเผามาทดสอบดว้ยก าลงัอดัโดยใชเ้ครื่อง Compressive strength 
 

ค่าความทนต่อแรงอดั =  
 
 

6. วเิคราะหส์มบตัทิางกายภาพและสมบตัทิางกลของอฐิก่อสรา้งภายหลงัการเผาทัง้การใชน้ ้ามนัหล่อลื่นใช้
แลว้และฟืนเป็นเชือ้เพลงิ 

7. สรุปผลการทดลองและรายงานการวจิยั 
 

ผลการศึกษา 
ตอนท่ี 1 การศกึษาผลของอตัราการเพิม่อุณหภมูต่ิอระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเผา โดยใชน้ ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้เป็นเชือ้เพลงิ 

ขัน้ตอนการเผาอฐิก่อสรา้งโดยใชน้ ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้เป็นเชือ้เพลงิ เมื่อปิดประตูเตาดว้ยอฐิแลว้ เริม่ต้นการ
เผาดว้ยการจุดเตา ในขัน้ตอนแรกจะใชป้รมิาณของน ้ามนัเบนซนิร่วมในการจุดใหต้ดิไฟ เมื่อเกดิการลุกไหมแ้ลว้ดงัภาพ
ที ่ 2 ท าการลดปรมิาณของน ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้ลงดงัภาพที่ 3 เนื่องจากอฐิยงัมปีรมิาณความชืน้หลงเหลอือยู่จงึใช้
ปริมาณน ้ามนัที่น้อยลง อกีทัง้หากอิฐได้รบัความร้อนมากจะเกิดการระเบดิหรือเกดิรอยแตกร้าวได้ ในชัว่โมงแรก
ปรมิาณน ้ามนั 0.06 ลติรต่อนาที เพื่อลดความหนืดของน ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้ลง ท าใหน้ ้ามนัสามารถไหลเขา้ไปในหอ้ง
เผาไดเ้ตม็พืน้ที ่ในช่วงแรกตัง้แต่อุณหภูมหิอ้ง – 180 องศาเซลเซยีสจะเกดิการสญูเสยีความชืน้ของอฐิ และที ่200 – 
400 องศาเซลเซยีสเกดิการเผาไหมข้องสารอนิทรยีท์ีม่อียู่ในเน้ือดนิป ัน้ นอกจากนี้ยงัเกดิการขจดัน ้าทีล่อ้มรอบอนุภาค 
โดยถูกดดูซบัไวท้ีผ่วิแร่และเกดิการสญูเสยีน ้าในโครงสรา้งผลกึและน ้าหนักของแร่จะหายไปสอดคลอ้งกบัปรดีา พมิพ์
ขาวข า[4]กล่าวไว ้ซึง่ในช่วงนี้ควรระมดัระวงัเป็นอย่างยิง่ หากผูป้ฏบิตัไิม่มคีวามช านาญหรอืใจรอ้นอาจส่งผลต่อสมบตัิ
ของอฐิก่อสร้างหลงัการเผาได ้และในช่วงอุณหภูม ิ400 องศาเซลเซยีสดงัเสน้สนี ้าเงนิในภาพที ่4 ใหม้อีตัราการเพิม่
อุณหภูม ิเฉลีย่ 1.2 องศาเซลเซยีสต่อนาทใีน 4 ชัว่โมงแรก เนื่องจากเน้ือดนิป ัน้ของวสิาหกจิชุมชนฯไม่มกีารคดัขนาด 
ท าใหพ้บสิง่เจอืปน ซากอนิทรยีต่์างๆทีอ่งคป์ระกอบในเน้ือดนิป ัน้ เกดิการเผาไหม้และมคีวนัจากการเผาไหมค้่อนข่าง
มาก ตอ้งเปิดปล่องเตาใหก้วา้งเตม็ที ่ 
  

แรงกด / พืน้ทีห่น้าตดั(lb / in2 , kg / cm2) 
           (3) 

ระยะห่างแท่นกด / ความหนาของชิน้ทดสอบ(in / in2 , cm / cm) 



 

494 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2 ลกัษณะของน ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้ ลุกตดิไฟในหอ้งเผา 
 

เมื่ออุณหภูมภิายในหอ้งเผาเริม่สงูขึน้จนถงึ 500 องศาเซลเซยีส ผนังเตาไดร้บัความรอ้นอย่างเตม็ที ่อุณหภูมิ
ในหอ้งเผาจะเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ และท าการเพิม่ปรมิาณน ้ามนัเพิม่มากขึน้ ในช่วงระหว่างนี้จะเกดิช่วงวกิฤต(critical 
temperature)ทีอุ่ณหภมู ิ573 องศาเซลเซยีสสอดคลอ้งกบัไพจติร  อิง่ศริวิฒัน์[5] โดยจุดวกิฤตจะเกดิในช่วงระยะชัว่โมง
การเผา ที ่6- 7 ในเสน้ประสแีดงดงัภาพที ่4 ในช่วงนี้จะเกดิการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของควอตซ ์ซึง่จะเกดิปฏกิริยิา
ค่อนขา้งรุนแรง ตอ้งระมดัระวงัในการเพิม่อุณหภูม ิหากมกีารเพิม่อุณหภูมอิย่างเฉียบพลนัอาจท าใหเ้กดิการระเบดิได้  

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3 การปรบัลดปรมิาณน ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้และเพิม่ปรมิาณน ้า 
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อุณหภูมทิีใ่ชใ้นการเผา   อตัราการเพิม่อุณหภมู ิ

ภาพท่ี 4 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราเพิม่อุณหภมู ิอุณหภมูกิารเผาและระยะเวลาในการเผาอฐิก่อสรา้ง 
 

เมื่อระยะเวลาผ่านไป 7 ชัว่โมง เมื่ออุณหภูมเิพิม่มากขึน้ ลกัษณะสภีายในหอ้งเผาจะเริม่แดงขึน้ โดยมลีกัษณะ
ดงัตารางที ่1 ทีอุ่ณหภูม ิ773 องศาเซลเซยีส ระยะเวลา 8 ชัว่โมง สเีปลวไฟภายในหอ้งเผาจะมลีกัษณะสแีดงสม้ และ
เมื่อระยะเวลาผ่านไป อุณหภูม ิ802 องศาเซลเซยีส ระยะเวลา 8 ชัว่โมง 30 นาที สไีฟที่อยู่ในเตาเผาเริม่สว่างขึ้น
เลก็น้อย ในช่วงการเผานี้ท าการเพิม่ปรมิาณน ้ามนัใหไ้หลสูห่อ้งเผาอย่างรวดเรว็ และปรบัช่องระบายลมรอ้นใหแ้คบลง
จากเดมิ เมื่อระยะเวลาผ่านไปอกี 30 นาท ีทีอุ่ณหภูม ิ850 องศาเซลเซยีส สเีปลวไฟในหอ้งเผาเริม่มคีวามสว่างมากขึน้ 
จนเป็นสแีดงสว่างซึ่งสอดคล้องกบัทวี พรหมพฤกษ์ [6] ได้กล่าวไว้ว่าเปลวไฟที่มีลกัษณะสสีม้แดงจะมอีุณหภูมิอยู่
ระหว่าง 750 – 850 องศาเซลเซยีส 
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ตารางท่ี 1 แสดงลกัษณะสไีฟภายในหอ้งเผาอฐิก่อสรา้ง โดยใชน้ ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้เป็นเชือ้เพลงิ 
ลกัษณะภายในห้องเผา อณุหภมิูการเผา (°C) 

 

อุณหภูมภิายในหอ้งเผา 773 °C 
ระยะเวลาการเผา 8 ชัว่โมง 

 

อุณหภูมภิายในหอ้งเผา 802 °C 
ระยะเวลาการเผา 8 ชัว่โมง 30 นาท ี

 

อุณหภูมภิายในหอ้งเผา 850 °C 
ระยะเวลาการเผา 9 ชัว่โมง 

 

อุณหภูมภิายในหอ้งเผา 953 °C 
ระยะเวลาการเผา 9 ชัว่โมง 30 นาท ี

 
เมื่อสิน้สดุการเผาในระยะเวลา 9 ชัว่โมง 30 นาท ีทีอุ่ณหภูม ิ953 องศาเซลเซยีส เปลวไฟในหอ้งเผามสีสีม้ – 

สเีหลอืงสอดคลอ้งกบัทว ีพรหมพฤกษ์[6] ได้กล่าวไว้ว่าเปลวไฟทีม่ลีกัษณะสสีม้แดงจะมอีุณหภูมอิยู่ระหว่าง 850 – 
950 องศาเซลเซยีส เมื่อถงึจุดทีอุ่ณหภูมสิงูสุดท าการลดปรมิาณน ้ามนัลง และคงทีอุ่ณหภูม ิ950 องศาเซลเซยีส เป็น
ระยะเวลา 15 นาท ีอกีทัง้คงทีช่่องระบายความรอ้น เพื่อใหอุ้ณหภูมคิงทีแ่ละสม ่าเสมอทัว่ทุกจุดภายในหอ้งเผา 

เมื่อสิน้สุดการเผา ท าการบนัทกึปริมาณของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาอฐิก่อสร้างดงัภาพ 5 จะเห็นได้ว่าใน
ช่วงแรกจะใชป้รมิาณน ้ามนัเพยีงเลก็น้อย แสดงดงัภาพที ่6 จุดเพื่อใหไ้ปลุกไหม ้จากนัน้ในชัว่โมงที ่2 จะใช้ปรมิาณขอ
น ้ามนัทีค่งที ่เน่ืองจากต้องการอตัราการเผาทีช่า้และต้องระมดัระวงัในช่วงของจุดวกิฤต ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ของอฐิ เมื่อผ่านไป 6 ชัว่โมง หอ้งเผามอีุณหภูมสิงูขึน้จงึท าการเพิม่ปรมิาณของน ้ามนัอกี โดยจะเหน็จากกราฟแท่งสี
แดงที ่7 ชัว่โมง อตัราจ่ายน ้ามนัเท่ากบั 0.133 ลติรต่อนาทดีงัภาพที ่5 กราฟแท่งสดี า เมื่อใกลถ้งึอุณหภูมสิงูสุดแลว้ท า
การลดอตัราจ่ายน ้ามนัลง 0.083 ลติรต่อนาท ีเมื่อสิน้สดุการเผาจะเหน็ไดว้่า การเผาอฐิก่อสรา้งใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิในการ
เผาไหมเ้พยีง 48 ลติร  
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  อตัราการจ่ายน ้ามนั   ปรมิาณน ้ามนัสะสม 
ภาพท่ี 5 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราจ่ายน ้ามนัและปรมิาณน ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้ในการเผาอฐิก่อสรา้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6 ปรมิาณน ้ามนัภายในถงั 
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ตอนท่ี 2 สมบตัทิางกายภาพและทางกลของอฐิก่อสรา้งหลงัการเผา 
จากการทดสอบสมบตัทิางกายภาพและสมบตัทิางกลของอฐิทีเ่ผาดว้ยเชือ้เพลงิ ฟืนและน ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้ 

พบว่าอฐิทีเ่ผาดว้ยน ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้  จากผลการทดลองสามารถเปรยีบเทยีบผลสมบตัทิางกายภาพจากการหดตวั
ค านวณตามสมการที ่1, การดูดซมึน ้าค านวณตามสมการที ่2 และความทนต่อแรงอดัค านวณตามสมการที ่3  สมบตัิ
ทางกายภาพและสมบตัทิางกลของอฐิทีเ่ผาดว้ยน ้ามนัหล่อลื่นจะมสีมบตัทิีด่กีว่าอฐิของวสิาหกจิชุมชนฯทีเ่ผาโดยใชฟื้น
เป็นเชือ้เพลงิ โดยค่าความทนต่อแรงอดัของอฐิทีเ่ผาดว้ยน ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้เป็นเชือ้เพลงิมคี่า 121 กโิลกรมัต่อตาราง
เซนตเิมตร สงูกว่าอฐิทีเ่ผาดว้ยฟืน และอฐิทีเ่ผาดว้ยฟืนมคี่าการดดูซมึน ้าสูงกว่าอฐิทีเ่ผาดว้ยน ้าน ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้ถงึ 
2.85% โดยสมบตัขิองอฐิก่อสรา้งทีเ่ผาในเชือ้เพลงิทัง้สองชนิดเป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมคอื มขีนาด
มาตรฐาน 9 × 19 × 4 เชนตเิมตร และค่าการดดูซมึน ้า 17 – 25 % และค่าความทนต่อแรงกดอดัไม่ต ่ากว่า 90 กโิลกรมั
ต่อตารางเซนตเิมตรดงั มอก. 77-2545 อฐิก่อสรา้งสามญั.[7]แสดงผลดงัตารางที ่2 

 

ตารางท่ี 2 สมบตัขิองอฐิทีเ่ผาดว้ยเชือ้เพลงิต่างชนิดกนั 

ชนิดเช้ือเพลิง 

สมบติัของอิฐก่อสรา้ง 

ขนาดมาตรฐาน การหดตวั 
(รอ้ยละ) 

การดดูซึม
น ้า 

(รอ้ยละ) 

การทนต่อแรงกดอดั 
(กิโลกรมัต่อตาราง

เซนติเมตร) กว้าง ยาว หนา 

ฟืน 10.3 20 5.91 12.85 12.85 116 
น ้ามนัหล่อลื่นใช้แล้ว 9.1 19.8 4.9 12 10.85 121 

 

สหีลงัการเผาของอฐิก่อสรา้งเกดิความแตกต่างกนั อฐิทีเ่ผาดว้ยฟืนจะมสีทีีค่ล ้ากว่าอฐิทีเ่ผาดว้ยน ้ามนัหล่อลื่น
ใช้แล้ว เป็นผลเน่ืองมาจากในเน้ือดนิป ัน้มปีริมาณของเหลก็เป็นส่วนผสม การเผาด้วยฟืนนัน้จะเกดิควนั เขม่าเป็น
จ านวนมาก และเรยีกบรรยากาศนัน้ว่า รดีกัชนั(การลดออกซเิจน) เหลก็ออกไซดจ์ะง่ายต่อการรดีวิซ ์มกีารตอบสนอง
อย่างทนัทต่ีอก๊าซคารบ์อนมอนนอกไซด ์และพรอ้มทีจ่ะปล่อยออกซเิจนออกไป สง่ผลท าใหเ้ปลีย่นแปลงโครงสรา้งของ
เหลก็ทีอ่ยู่ภายในเนื้อดนิป ัน้กลายเป็นเหลก็ออกไซด์สดี า(FeO) ซึง่แตกต่างจากการเผาด้วยน ้ามนัหล่อลื่นที่มกีารเผา
แบบออกซิเดชัน สถานะปกติของเหล็กออกไซด์คือเหล็กออกไซด์สแีดง (Fe2O3) สถานะนี้เหล็กมีการรวมตัวกับ
ออกซิเจนในปริมาณมากสุดและผลึกที่ได้เป็นสแีดง  สอดคล้องกบัศูนย์พฒันาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม[8]กล่าวไว้ โดยลกัษณะของอฐิก่อสร้างที่เผาดว้ยเชือ้เพลงิทัง้ 2 ชนิดเกิดความแตกต่างกนัจะปรากฏดงั
ภาพที ่7 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเลข 1ใชน้ ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้เป็นเชือ้เพลงิ     หมายเลข 2 ใชฟื้นเป็นเชือ้เพลงิ 
ภาพท่ี 7 แสดงลกัษณะทางกายภาพของอฐิทีใ่ชน้ ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้และฟืนเป็นเชือ้เพลงิ 
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วิจารณ์ผลและสรปุผลศึกษา 
วตัถุประสงคข์องการวจิยัครัง้นี้คอื เพื่อศกึษาระบบการเผาอฐิก่อสรา้งทีอุ่ณหภูม ิ950 องศาเซลเซยีส โดยใช้

น ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้เป็นเชือ้เพลงิ โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ตอน ดงันี้ 1.เพื่อศกึษาผลของอตัราการเพิม่อุณหภูมต่ิอ
ระยะเวลาที่ใช้ในการเผาอฐิก่อสร้าง และน าผลไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเผาอฐิก่อสร้างได้ 2. ศึกษาสมบตัิทาง
กายภาพและทางกลของอฐิก่อสร้างหลงัการเผาด้วยน ้ามนัหล่อลื่นใช้แล้วและฟืนเป็นเชื้อเพลงิ สามารถสรุปผลการ
ปฏบิตังิานไดว้่า อตัราการเผาและระยะเวลาในการเผามผีลต่อการควบคุมเตาเผาอฐิก่อสรา้ง โดยอตัราการเผาในช่วง 4 
ชัว่โมงแรกต้องใช้อตัราการเพิม่อุณหภูม ิ1.2 องศาเซลเซยีสต่อนาที เพื่อป้องกนัการเกดิความเสยีหายของอฐิ และ
เพื่อใหค้วามรอ้นแก่ผนังหอ้งเผา หลงัจากนัน้ปรบัให้อตัราการเพิม่อุณหภูมสิงูขึน้ 2.5 องศาเซลเซยีสต่อนาท ีเพื่อให้
ความร้อนอย่างเต็มที่ เมื่อสิน้สุดการเผา สามารถควบคุมการเผาได้เป็นไปตามทฤษฎี เมื่อเปรยีบเทยีบสมบตัิทาง
กายภาพและสมบตัทิางกลของอฐิก่อสรา้งทีเ่ผาดว้ยน ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้และเผาดว้ยฟืนเป็นเชื้อเพลงิ พบว่าอฐิทีเ่ผา
ด้วยน ้ามันหล่อลื่นใช้แล้วมีสมบัติที่ดีกว่าอิฐที่เผาด้วยฟืน อันเป็นผลเนื่องมาจากลักษณะของเตาเผาด้วยการใช้
น ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ล้วเป็นเชือ้เพลงินัน้เป็นเตาเผาแบบทางเดนิลมรอ้นลง (down draft kiln) เพื่อเป็นการกกัเกบ็ความ
รอ้นเพื่อให้อยู่ในห้องเผานาน ก่อนปล่อยออกสู่ปล่องเตาเผาดงัที่สุขุมาล เลก็สวสัดิ[์9] ซึง่จะท าให้อฐิไดร้บัความร้อน
อย่างเตม็ที ่แตกต่างจากการเผาฟืนทีว่สิาหกจิชุมชนฯ ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการเผาอฐิ เป็นเตาเผาแบบทางเดนิลมรอ้น
ขึน้ ท าใหอ้ฐิไดร้บัความรอ้นไม่สม ่าเสมอ อฐิบางกอ้นไม่ไดร้บัความรอ้นอย่างเพยีงพอ บางกอ้นสมัผสักบัเปลวเกดิการ
ไหม้และหลอมละลายได้ จากผลการเปรียบเทียบสมบตัิของอิฐที่เผาจากเชื้อเพลิงทัง้สองชนิด ท าให้พบว่าการใช้
น ้ามนัหล่อลื่นเป็นเชือ้เพลงินัน้สามารถเพิม่สมบตัิทางกายภาพและสมบตัิทางกลให้อฐิก่อสร้างมคีุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม(มอก.2545) 
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การพฒันาวิธีการติดตามการเปล่ียนแปลงความร้อนและมวลหลงัการทอดของ
นักเกต็ไก่ด้วยภาพถ่ายเชิงความร้อน 
Development of Heat and Mass Profile Monitoring Procedure for Post Frying 
Process in Chicken Nugget Using Thermographic Image 
 

จฑุามาศ ค าพงพี1 ธนพ ทงัสุนนัทน์1 ปราณหญงิ กจิมงคลชยั1 และ บณัฑติ อนิณวงศ์1* 
Chutamat Kampongpee1, Thanop Thungsunan1, Pranying Kijmongkolchai1 and Bhundit 
Innawong1* 
 

บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและตดิตามการเปลีย่นแปลงความรอ้นและมวลหลงัการทอดของนักเกต็ไก่
ดว้ยภาพถ่ายเชงิความรอ้น โดยสงัเกตการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ ไดแ้ก่ การสญูเสยีน ้าหนัก อุณหภูมพิืน้ผวิ ค่าส ี
และร้อยละของพื้นที่ความมนัวาว โดยทอดนักเกต็ไก่ที่อุณหภูม ิ180 องศาเซลเซยีส นาน 3 นาที แล้วน ามาศกึษา
ภายใต้สภาวะการควบคุมอตัราการเยน็ตวัทีม่แีรงลม และชุดควบคุม ซึง่ผลการทดลองในเบือ้งต้นแสดงใหเ้หน็ว่าการ
สูญเสียน ้าหนักของชิ้นนักเก็ตหลังการทอดนัน้ เป็นตัวบ่งชี้ถึงพฤติกรรมการสูญเสยีความชื้นใ นผลิตภัณฑ์ โดย
การศกึษาในช่วงระยะเวลา 60 วนิาท ีแสดงใหเ้หน็ว่าการลดลงของน ้าหนักในผลติภณัฑจ์ะเกดิขึน้อย่างรวดเรว็ในช่วง 
20 วนิาทแีรก จากนัน้การเปลีย่นแปลงน ้าหนกัจะเขา้สูส่มดุล  ในขณะทีก่ารเปลีย่นแปลงรูปแบบการกระจายความรอ้น
ในชุดควบคุม พบว่ารูปแบบอุณหภูมิที่พื้นผวิจะสามารถแยกได้เป็น 2 บรเิวณหลกั ได้แก่ พื้นที่ผวิใจกลางของชิ้น
นกัเกต็ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 8.43 ของชิน้นกัเกต็ทัง้หมด และพืน้ทีว่งแหวนทีเ่หลอื ในขณะทีร่ปูแบบการกระจายความรอ้น
ในสภาวะทีม่คีวบคุมอตัราเยน็ตวัดว้ยลมนัน้มรีูปแบบการกระจายความร้อนทีส่ม ่าเสมอมากกว่าอย่างเหน็ได้ชดั ทัง้นี้
เมื่อพจิารณาถงึค่าความแตกต่างของสโีดยรวม (∆E) พบว่าความแตกต่างทีร่ะยะเวลาเริม่ต้นและที่ 60 วนิาทใีนชุด
ควบคุมจะมคี่ามากกว่าในสภาวะทีค่วบคุมอตัราเยน็ตวัดว้ยลมรอ้ยละ 64.83 ในขณะทีร่อ้ยละของพืน้ทีค่วามมนัวาว ซึง่
สะทอ้นถงึพฤตกิรรมการดดูซบัน ้ามนักลบัเขา้สูผ่ลติภณัฑน์ัน้ พบว่าความมนัวาวทีล่ดลงภายในระยะเวลา 60 วนิาท ีณ 
สภาวะทีค่วบคุมอตัราเยน็ตวัดว้ยลมจะมคี่ามากกว่ารอ้ยละ 33.48  ซึง่จากผลการศกึษาดงักล่าวนี้สามาถน าไปใชเ้ป็น
ขอ้มูลประกอบการบรหิารจดัการผลิตภณัฑ์หลงัการทอดเพื่อให้มลีกัษณะคุณภาพตามที่ต้องการได้ ซึ่งจะส่งผลต่อ
โอกาสในการต่อยอดเชงิพาณิชยใ์นมติขิองคุณภาพทีส่งูขึน้ ส าหรบัการขยายตลาดต่อไปในอนาคต 
 

ค าส าคญั: การทอดแบบน ้ามนัท่วม การดดูซบัน ้ามนั ภาพถ่ายอนิฟราเรดเชงิความรอ้น การประมวลผลภาพถ่าย 
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Abstract  
 The objective of this study was to monitor the heat and mass profile of fried chicken nugget after 
frying process using thermographic image. In addition, the physical properties including weight loss, surface 
temperature, color value, and glossy area were investigated. The chicken nugget was fried at 180 oC for 3 
minutes and put it in the 2 different conditions, natural convection and forced convection with fan. The 
primary result on weight loss until 60 seconds after frying, which indicated to moisture loss in product, 
exhibited that the rate of weight loss rapidly decreased at the beginning of 20 seconds then became to 
equilibrium weight. Considerably, the changes in surface temperature profiles in natural convection could be 
divided into 2 types namely the center surface area, which covered for 8.43 percentages of total surface 
area, and the outer region of center surface area, ring zone. Nevertheless, the surface temperature profiles in 
forced convection with fan distinctively showed more consistency than the natural convection. The color 
values in terms of total color differences (∆E) were also monitored. The results showed that the changes of 
total color differences at the beginning to 60 seconds in natural convection had more than forced convection 
to 64.83 percentages. The glossy area, indicating the oil absorption into the product, at 60 seconds period in 
forced convection had more than natural convection to 33.48 percentages. Accordingly, these overall results 
could be the information for post frying management of fried foods to control the quality which leaded to 
develop commercially potential on quality approaching concept for further markets. 
 

Key words: deep fat frying, oil absoption, thermographic infrared image, image processing 
 

บทน า 

กระบวนการแปรรปูอาหารดว้ยการทอด เป็นกระบวนการแปรรูปทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลาย [1] ความ
รอ้นทีใ่ชใ้นกระบวนการทอดท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทัง้ทางดา้นเคม ีและกายภาพของอาหาร ซึง่มคีวามส าคญัเพราะ
สง่ผลต่อการยอมรบัและความปลอดภยัในตวัผลติภณัฑอ์าหารของผูบ้รโิภค คุณภาพของอาหารหลงัการทอดเกีย่วขอ้ง
กบัการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมมิหีลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลีย่นแปลงสซีึ่งมคีวามเขม้มากขึน้จากปฏกิริยิาเคม ี
การดดูซบัน ้ามนัเขา้สูช่ ิน้อาหารภายหลงัการทอดในเวลาอนัรวดเรว็ ท าใหป้รมิาณน ้ามนัในอาหารเพิม่ขึน้ ส่งผลต่อการ
สุขภาพของผู้บรโิภค หรอืน ้าหนักของชิน้อาหารที่สญูเสยีไปจากการสูญเสยีความชื้นในอาหาร ซึง่มผีลต่อต้นทุนการ
ผลติทีส่งูขึน้ การตรวจตดิตามคุณภาพดา้นต่างๆ ดงักล่าว จ าเป็นต้องใชเ้ครื่องมอืเฉพาะในการวดัค่านัน้ๆ การตรวจ
ตดิตามคุณภาพพรอ้มๆกนัในคราวเดยีวจงึท าไดย้าก เนื่องจากการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ ดงันัน้ จงึตอ้งหา
กระบวนการตรวจติดตามคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงไปด้าน ส ีการดูดซบัน ้ามนั และน ้าหนัก ด้วยเครื่องมอืที่สามารถ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว สะดวก มีประสิทธิภาพและแม่นย า จึงจะช่วยให้การตรวจติดตามคุณภาพนี้ 
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการคุณภาพของอาหารทอดต่อไปได ้ 

อุตสาหกรรมอาหารทอดมหีลากหลายประเภท หนึ่งในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ คอื อาหารทอดแช่แขง็พรอ้ม
ปรุง เช่น นักเกต็ไก่ ปลาชุบเกลด็ขนมปงั เป็นต้น ซึง่หลงัจากผ่านกระบวนการทอดบางส่วน  (par-fried) ก่อนน าไป
บรรจุขายในรูปของอาหารแช่แขง็ จะต้องผ่านกระบวนการจดัการหลงัการทอดเพื่อควบคุมคุณภาพใหไ้ดต้ามต้องการ 
กระบวนการจดัการหลงัการทอดทีก่ล่าวไป สิง่ทีต่อ้งท าอนัดบัตน้ๆ คอื การลดอุณหภูมขิองอาหารทอด อาจท าไดห้ลาย
วธิ ีการใชก้ารควบคุมอตัราการเยน็ตวัดว้ยลมเพื่อช่วยพาความรอ้นสะสมหลงัทอดออกไปจากชิน้อาหารใหร้วดเรว็ขึน้ 
เป็นวธิหีนึ่งทีท่ าไดง้่ายและสะดวก อกีทัง้ไม่ตอ้งลงทุนสงูนกั แต่การจดัการหลงัการทอดดว้ยวธินีี้ อาจส่งผลต่อคุณภาพ
ของอาหารได ้การน าพดัลมเขา้มาใช้ร่วมด้วย ช่วยท าให้การเทความรอ้นออกจากชิน้อาหารเกดิขึน้ในอตัราทีเ่รว็ขึน้ 
ช่วยลดอุณหภูมลิงอย่างรวดเร็ว จึงลดระยะเวลาในการรอให้อาหารเย็นตวัก่อนน าไปแปรรูปแช่แขง็ อย่างไรกต็าม 
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อุณหภูมทิี่แตกต่างกนัมากระหว่างอาหารทอดในน ้ามนั กบัอาหารทอดทีย่กขึน้จากน ้ามนั อาจส่งผลต่อคุณภาพ เช่น 
การดูดซบัน ้ามนั  ซึง่การดูดซบัน ้ามนัจะเกดิขึน้ในช่วงหลงัการทอดมากที่สุด [2] รวมทัง้การเปลีย่นแปลงอื่นๆทีย่งัคง
ด าเนินต่อไปหลงัการทอด ซึง่การใชพ้ดัลมเพื่อลดระยะเวลาการเยน็ตวั และสรา้งสภาวะใหส้ามารถแช่แขง็อาหารทอด
ไดร้วดเรว็มากขึน้ ใชพ้ลงังานอย่างคุม้ค่า แต่หากการจดัการหลงัการทอดดงักล่าว สง่ผลต่อคุณภาพของอาหารหลงัการ
ทอด จะสง่ผลในดา้นใด น ้ามนัจะถูกดดูซบัมากขึน้เมื่อมกีารใชพ้ดัลมเป็นผลดหีรอืไม่ อย่างไร เป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้
จรงิในกระบวนการผลติ หากสามารถทราบถงึพฤตกิรรมหลงัการทอดทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตขิองผลติภณัฑอ์าหารทอด 
และการเปลีย่นแปลงทางคุณภาพทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็หลงัจากการทอดเสรจ็ จะท าใหท้ราบถงึกลไกและเงื่อนไขต่างๆ
ทีค่วรพจิารณาว่า ควรทีจ่ะปรบัปรุงระบบการจดัการหรอืไม่ อย่างไร เพื่อใหไ้ดอ้าหารทอดคุณภาพสม ่าเสมอมากทีสุ่ด 
กระบวนการผลติมปีระสทิธภิาพด ีตลอดจนการประเมนิศกัยภาพของกระบวนการผลติทีจ่ะพฒันาขึน้เพื่อสรา้งความ
คุม้ค่าต่อการลงทุนมากทีส่ดุ 

ดงันัน้ ในงานวจิยัครัง้นี้จึงมุ่งที่จะศกึษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงความร้อนและมวลหลงัการทอดของ
นกัเกต็ไก่ดว้ยภาพถ่ายเชงิความรอ้น โดยสงัเกตการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ ไดแ้ก่ การเปลีย่นแปลงคุณภาพดา้น ส ี
การดดูซบัน ้ามนั และน ้าหนกั และจะศกึษาเพิม่เตมิในเรื่องของพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการลดอุณหภูมดิว้ยลม 
ซึง่ช่วยท าใหเ้กดิความเขา้ใจในพฤตกิรรมของอาหารหลงัการทอดทีพ่บในอุตสาหกรรมทีม่กีารใชพ้ดัลมช่วยมากขึน้ว่า
จะมผีลท าใหคุ้ณภาพของอาหารทอดเปลีย่นแปลงไปอย่างไร เป็นผลดหีรอืผลรา้ยอย่างไร และเป็นต้นแบบในการน าไป
พฒันากระบวนการผลติของอุตสาหกรรมอาหารทอดต่อไปในอนาคต 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
1. การศึกษาความสมัพนัธข์องการเปล่ียนแปลงของสีเปลือกนอกของช้ินอาหารและการดดูซบัน ้ามนั

หลงักระบวนการทอด กบัอตัราการลดลงของอณุหภมิูพืน้ผิวช้ินอาหาร 
ในการทดลองนี้จะท าการทอดนักเกต็ไก่แช่เยอืกแขง็ น ้าหนักประมาณ 20 กรมั ลงในหม้อทอดที่อุณหภูมิ

น ้ามนั 180 องศาเซลเซยีส ท าการทอดเป็นเวลา 3 นาท ีเมื่อครบตามระยะเวลาทีก่ าหนดจงึน าชิน้นักเกต็ไก่ทีไ่ดไ้ปวาง
บนเครื่องชัง่น ้าหนัก 4 ต าแหน่ง (โดยใหม้ชี่วงเวลาในการน าชิน้นักเกต็จากหมอ้ทอดมาทีเ่ครื่องชัง่น ้าหนัก (lag time) 
ไม่เกนิ 5 วนิาท)ี และเริม่เกบ็ขอ้มลูทุกๆ 3 วนิาท ีเป็นเวลาทัง้สิน้ 60 วนิาทอีย่างต่อเนื่อง บนัทกึภาพชิน้นักเกต็ไก่ดว้ย
กลอ้งถ่ายภาพเชงิความรอ้น และกลอ้งดจิติอล  

1.1 อณุหภมิูพืน้ผิว 
 ขอ้มลูอุณหภูมพิืน้ผวิเฉลีย่ของชิน้นักเกต็ไก่ (หน่วยองศาเซลเซยีส) จะสามารถวเิคราะหไ์ดจ้ากภาพถ่ายเชงิ
ความรอ้นดว้ยโปรแกรม Smart View version 3.0 

1.2 สี 
ภาพถ่ายดิจติอลที่ได้จะถูกปรบัค่าสขีองแผ่นอ้างอิงสใีนแต่ละภาพให้มคี่าสทีี่ตรงกนั หลงัจากนัน้จะเลือก

บรเิวณพื้นผวิตวัอย่างที่จะน ามาวเิคราะห์หรอืที่เรยีกว่า ช่วงบรเิวณที่สนใจ (ROI) ROI ที่เลอืกจะแบ่งออกเป็น 2 
บรเิวณ โดยพจิารณาแบ่งบรเิวณตามบรเิวณทีม่คีวามแตกต่างของอุณหภูมพิืน้ผวิของชิน้นกัเกต็ไก่ ค่าสทีีอ่่านไดใ้นช่วง 
ROI ทัง้ 2 โซนทีก่ าหนดของแต่ละรปูจะถกูแปลงค่าจากค่าส ีR (แดง), G (เขยีว) และ B (น ้าเงนิ) ไปเป็นค่าส ีL* (ความ
สว่าง), a* (แดง-เขยีว) และb*(เหลอืง-น ้าเงนิ) โดยใชโ้ปรแกรม   Image J version 1.46e โดยค่าสทีีเ่หมาะสมในการ
ตดิตามพฤตกิรรมการเปลีย่นแปลงความรอ้นทีพ่ืน้ผวิของชืน้นักเกต็ไก่ คอื ค่า L* (ค่าความสว่างของชิน้วตัถุ โดยจะมี
ค่าตัง้แต่ 0 (มดื) ถงึ 100 (สว่าง)) และ ค่า ∆E  (ค่าความแตกต่างสโีดยรวม (Total Color Difference)) โดยสามารถ
ค านวณไดจ้ากสมการที ่1  
 

    √   
 
    

 
    

                                                (1) 
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1.3 รอ้ยละพืน้ท่ีผิวความมนัวาว 

 รอ้ยละพืน้ทีผ่วิความมนัวาว (glossy surface) เป็นค่าทีส่ามารถอนุมานไดถ้งึปรมิาณของน ้ามนัทีผ่วิของชิน้
นกัเกต็ไก่ กล่าวคอืเป็นการตดิตามการเกดิกลไกการดดูซบัน ้ามนั โดยวดัไดจ้ากระยะเวลาทีค่วามมนัวาวทีผ่วิหายไปซึง่
จะสื่อถงึความเรว็ในการดูดซบัน ้ามนัจากบรเิวณผวินอกไปสู่ชิน้เนื้อดา้นใน ทัง้นี้วธิกีารวดัดงักล่าวสามารถท าได้โดย
การติดตัง้แหล่งก าเนิดแสงให้มีความเขม้แสงมากพอจนท าให้เกดิการสะท้อนที่มลีกัษณะมนัวาวของน ้ามนัซึ่งอยู่ที่
บรเิวณผวิของชิน้นกัเกต็ไก่ และจะถูกเปลีย่นเป็นจุดสดี าในโหมด Binary invert 
ภาพดจิติอลชุดเดยีวกบั 1.2 ถูกท าการปรบัค่าแตกต่างออกไป โดยการปรบัภาพดจิติอลทีไ่ดซ้ึง่จะอยู่ในโหมด RGB 
Color ไปสูโ่หมด 8-bit และใชค้ าสัง่ Binary Invert ซึง่จะท าใหเ้หน็จุดสดี าซึง่เป็นพืน้ทีท่ีเ่กดิความมนัวาว น าค่าพืน้ทีท่ี่
ไดม้าค านวณหาค่ารอ้ยละพืน้ทีผ่วิความมนัวาวดว้ยสมการที ่2 โดยที ่Ag คอื พืน้ทีท่ีเ่กดิเงาสะทอ้น (มนัวาว) และ Aa 
คอื พืน้ทีท่ ัง้หมดของ ROI ทีก่ าหนด 

 
                        

  

  
                                      (2) 

 
1.4 รอ้ยละการสูญเสียน ้า 

 บนัทกึค่าน ้าหนกัเป็นระยะเวลา 1 นาทนี าค่าทีไ่ดม้าค านวณเป็นรอ้ยละการสญูเสยีน ้าดว้ยสมการที ่3 
 

             
|     |

  
                                              (3) 

 
โดย  W0 = น ้าหนกัทีร่ะยะเวลาเริม่ตน้ หรอื ที ่t=0 (กรมั)      
  Wt = น ้าหนกัทีร่ะยะเวลาใดๆ (กรมั) 
 

2. การศึกษาการเปล่ียนแปลงของสีเปลือกนอกของช้ินอาหารและการดดูซบัน ้ามนัหลงักระบวนการ
ทอดในสภาวะท่ีมีการพาความร้อนแบบธรรมชาติและแบบบงัคบักบัอตัราการลดลงของอุณหภมิูพื้นผิวช้ิน
อาหาร 

สภาวะและวธิใีนการทดลองที ่2 จะท าเหมอืนกบัในการทดลองที ่1 แต่มกีารควบคุมอตัราเยน็ตวัดว้ยลมทีร่ะดบั
ความเรว็ 2 ระดบั คอื ระดบัที ่1 ความเรว็ 7.5 เมตร/วนิาท ีและ ระดบัที ่2 ความเรว็ 3.4 เมตร/วนิาท ีตามล าดบั ซึง่ท าให้
เกดิการพาความรอ้นแบบบงัคบั (forced convection) และตดิตามผลการทดลองเช่นเดยีวกบัการทดลองแรก 
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
1. การศึกษาความสมัพนัธข์องการเปล่ียนแปลงของสีเปลือกนอกของช้ินอาหารและการดดูซบัน ้ามนั

หลงักระบวนการทอด กบัอตัราการลดลงของอณุหภมิูพืน้ผิวช้ินอาหาร 
1.1 อณุหภมิูพืน้ผิว 

 จากการศกึษาพบว่าอุณหภูมพิื้นผิวเฉลี่ยจะลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทยีบกบัเวลาที่ผ่านไป โดยมอีุณหภูมิ
เริม่ตน้ประมาณ 140 องศาเซลเซยีส และเมื่อระยะเวลาผ่านไป 60 วนิาท ีอุณหภูมจิะลดลงมาที ่86 องศาเซลเซยีส (ดงั
แสดงในภาพที ่1) แสดงใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงของการถ่ายเทความรอ้น ณ ทีพ่ืน้ผวิของอาหารหลงัการทอดเกดิขึน้
ในระยะเวลาอนัสัน้ ซึง่จากภาพถ่ายเชงิความรอ้นสามารถแยกพืน้ทีผ่วิทีม่คีวามแตกต่างของอุณหภูมทิีค่่อนขา้งมากอยู่
ดว้ยกนั 2 บรเิวณไดแ้ก่บรเิวณใจกลางของชิน้นกัเกต็ไก่ (ภาพที ่2ข) และบรเิวณวงรอบนอกของชิน้นักเกต็ไก่ (ภาพที ่
2ค) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การเปลีย่นแปลงของอณุหภูมพิืน้ผวิเมื่อระยะเวลาเปลีย่นแปลงไป 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(ก) (ข) (ค) 
 

ภาพท่ี 2 อุณหภูมพิืน้ผวิของชิน้นกัเกต็ไก่  (ก) ชิน้นกัเกต็ทัง้ชิน้  (ข) ชิน้นกัเกต็บรเิวณศนูยก์ลาง 
(ROI) โซน 1 (ค) ชิน้นกัเกต็บรเิวณวงรอบนอก (ROI) โซน 2 
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พื้นที่ผิวบริเวณใจกลางจะมีอุณหภูมิที่ต ่ากว่าพื้นที่บริเวณรอบนอกของชิ้นนักเก็ตไก่ สงัเกตได้จากสขีอง
ภาพถ่ายเชงิความรอ้น ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าถงึแมช้ิน้อาหารทอดจะผ่านอุณหภูมกิารทอดทีอุ่ณหภูมเิดยีวกนัแต่บรเิวณใจ
กลางของชิน้นกัเกต็จะเกดิการถ่ายเทความรอ้นทีไ่ดร้วดเรว็กวา่บรเิวณขอบดา้นนอก หรอืกล่าวอกีนยัหนึ่งไดว้่า บรเิวณ
ขอบนอกจะสามารถเป็นแหล่งสะสมของพลงังานความรอ้นไดม้ากกว่าบรเิวณใจกลาง ทัง้นี้เนื่องจากบรเิวณขอบดา้น
นอก นอกจากจะมคีวามหนาของเปลอืก (Crust) ซึง่เกดิจากความหนาของแป้งทีใ่ชเ้คลอืบ (batter) มากกว่าบรเิวณ
ศนูยก์ลางของชิน้นกัเกต็ และยงัเป็นสว่นทีส่มัผสักบัน ้ามนัโดยตรงจงึมอีุณหภูมคิ่อนขา้งใกลเ้คยีงกบัอุณหภูมนิ ้ามนั อกี
ทัง้บรเิวณขอบดา้นนอกของชิน้อาหารยงัเป็นเสมอืนฉนวนกัน้การถ่ายเทความรอ้นออกสู่บรรยากาศภายนอก จากการ
วเิคราะห์ดูพฤติกรรมการเปลีย่นแปลงนี้จากภาพถ่ายเชงิความร้อน ท าให้เกดิความเขา้ใจถึงกลไกการเปลี่ยนแปลง
ความร้อนของชิ้นอาหารหลงัการทอด ณ บรเิวณขอบด้านนอก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงความเขม้ของสี
ผลิตภัณฑ์ การสูญเสียความชื้นที่เพิ่มขึ้นหลังการทอด จากเหตุผลดังกล่าวหากสามารถควบคุมพฤติกรรมการ
เปลีย่นแปลงของความรอ้น ณ บรเิวณขอบนอกใหใ้กลเ้คยีงกบับรเิวณใจกลางของชิน้อาหาร จะท าใหค้วามสม ่าเสมอทัง้
ในเรื่องส ีและการกระจายตวัของปรมิาณความชืน้ทัว่ทัง้ชิน้อาหารมากขึน้  

 

1.2 สี 
จาการผลการทดลองพบว่าเมื่อน าชิ้นนักเกต็ออกจากหมอ้ทอดจะเกดิการเปลีย่นแปลงสอีย่างรวดเรว็ใน 12 

วนิาทแีรกอย่างชดัเจน โดยสบีรเิวณผวิของชิน้นกัเกต็ไก่จะมคีวามเขม้ขึน้ ซึง่สงัเกตไดจ้ากค่า L* จะลดลงอย่างชดัเจน
เมื่อเวลาผ่านไป  ในขณะเดยีวกนัค่า∆E จะเพิม่ขึน้เมื่อเวลาผ่านไป (ดงัภาพที ่3 และ 4) 

 
 

 

 
 
 

 

 
ภาพท่ี 3 การเปลีย่นแปลงของ L* หลงัการทอดเปรยีบเทยีบกบัระยะเวลาและค่าอุณหภมู ิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
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ภาพท่ี 4 การเปลีย่นแปลงของคา่ ∆E หลงัการทอดเปรยีบเทยีบกบัระยะเวลาและค่าอุณหภูมทิีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 

นอกจากค่า L* ทีไ่ดแ้ลว้ในการวเิคราะหค์รัง้นี้ยงัมผีลของค่า a* และ b*  รวมอยู่ดว้ย แต่จากกราฟทีไ่ดจ้ะ
พบว่าค่าทัง้สองที่ได้ไม่มแีนวโน้มไปในทศิทางที่เพิม่ขึน้หรอืลดลงอย่างชดัเจนนัก ซึง่ขดัแย้งกบังานวจิยัทีม่รีายงาน
เอาไว้ถึงค่า a* และ b* ที่เพิ่มขึน้และลดลงตามล าดบั เมื่ออุณหภูมแิละระยะเวลาเพิ่มขึน้ [2] จะเหน็ได้ว่าการ
เปลีย่นแปลงส ีณ บรเิวณผวิของชิน้นกัเกต็ไก่ทีเ่พิม่ขึน้มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัการเปลีย่นแปลงของอุณหภูมหิลงัการ
ทอด ดงัทีแ่สดงผลไวก่้อนหน้าน้ี  ซึง่หากตอ้งการควบคุมคุณภาพดา้นสขีองนกัเกต็ไก่ ปจัจยัดา้นอุณหภูมหิลงัการทอด
จึงเป็นสิง่ที่ควรค านึง เพื่อบริหารจัดการให้ได้ตรงตามข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงความต้องการของลูกค้า 
โดยเฉพาะในช่วง 12 วนิาทแีรกหลงัการทอด ถ้าหากมกีระบวนการเพิม่ประสทิธภิาพการถ่ายเทความรอ้น ณ บรเิวณ
ผวิใหด้ขีึน้ อาจเป็นไปได้ว่าการปรบัปรุง และควบคุมความสม ่าเสมอของสขีองผลติภณัฑ์จะสามารถท าได้อย่างเป็น
รปูธรรม 

นอกจากแนวทางการปรบัปรุงคุณภาพสขีองผลติภณัฑด์้วยกลไกการควบคุมการถ่ายเทความร้อนแล้ว ยงั
พบว่ายงัสามารถควบคุมการเปลีย่นแปลงของสจีากปจัจยัอื่นๆ ไดอ้กี เช่น ชนิดของน ้ามนัทีใ่ชใ้นการทอด เป็นต้น โดย 
[4] พบว่านกัเกต็ไก่ดว้ยน ้ามนัทีม่รีะดบัการท าไฮโดรจเีนชัน่ (degrees of hydrogenation) มสีคีล ้ามากขึน้เช่นกนั การ
คล ้าขึน้ของชิน้นักเกต็ไก่นัน้เป็นผลเนื่องมาจากการเกดิปฏกิริยิาการเกดิสนี ้าตาลแบบไม่ใชเ้อนไซม ์(non-enzymatic 
browning) หรอืปฏกิริยิาเมลลารด์ (Maillard reaction) โดยจะเกดิสนี ้าตาลมากน้อยเพยีงใดนัน้จะขึน้อยู่กบัปรมิาณของ
น ้าตาลรดีวิส ์(reducing sugar) และแอสพาราจนี (asparagine)ทีม่อียู่ รวมทัง้ความชืน้ทีส่ญูเสยีไปในระหว่างการเกดิ
ชัน้เปลอืกและอุณหภูมทิีเ่พิม่ขึน้ในระหว่างการทอดดว้ย [5] 

 

1.3 รอ้ยละพืน้ท่ีผิวความมนัวาว 
จากการทดลองจะพบว่าค่ารอ้ยละพืน้ทีผ่วิความมนัวาวที่ไดจ้ะมคี่าลดลงจากระดบั 0.75 ถงึ 0.05 ภายใน

ระยะเวลา 3 วนิาทแีรก หลงัจากการทอด (ภาพที ่5)  จะเหน็ไดว้่าหากต้องการควบคุมอตัราการดูดซบัน ้ามนัจากผวิ
นอกสู่บรเิวณเนื้อดา้นใน จะต้องสรา้งหรอืพฒันากระบวนการทีส่ามารถควบคุมอตัราการดูดซบัในระยะเวลาอนัจ ากดั 
ทัง้นี้โดยทัว่ไปในแง่ของผูผ้ลติการดดูซบัน ้ามนัเขา้สูบ่รเิวณเนื้อดา้นในของอาหารนัน้ถอืเป็นแง่ทีด่เีพราะจะเป็นการเพิม่
ผลผลติ (Yield) หรอืน ้าหนักสุทธขิองผลติภณัฑ์สุดท้าย หากแต่ในแง่ของผู้บรโิภคการดูดซบัน ้ามนัจะส่งผลเสยีให้
ผลติภณัฑส์ดุทา้ยมปีรมิาณน ้ามนัสุทธเิพิม่ขึน้ ซึง่มผีลต่อการยอมรบัในดา้นสุขภาพ แต่จากการศกึษาพบว่าอตัราการ
ดดูซบัน ้ามนัมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัอุณหภูมขิองพืน้ผวิผลติภณัฑห์ลงัการทอด ดงันัน้เมื่อทราบถงึขอ้มูลพฤตกิรรม
การเปลีย่นแปลงอุณหภูมจิะช่วยใหก้ารออกแบบกระบวนการควบคุมและบรหิารจดัการหลงัการทอดมคีวามชดัเจนและ
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ถูกต้องยิง่ขึน้ ทัง้นี้เนื่องจากยงัไม่มกีารศกึษาที่ชดัเจนเกี่ยวกบัอตัราการดูดซบัน ้ามนัภายหลงัการทอด การทดลอง
ดงักล่าวจงึอาจเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหารทอดในอนาคตได ้

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 การเปลีย่นแปลงของคา่รอ้ยละพืน้ทีผ่วิความมนัวาวของชิน้นกัเกต็ 
 
 

ผลการทดลองทีไ่ดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความเรว็ของการเกดิปฏกิริยิาการดูดซบัน ้ามนัที่เกดิขึน้อย่างรวดเรว็หลงั
การทอด ซึง่ตรงกบังานวจิยัของนักวจิยัอกีหลายท่านทีก่ล่าวถงึการเกดิปฏกิริยิาการดูดซบัน ้ามนัของอาหารทีเ่กดิขึน้
อย่างรวดเรว็หลงัการทอด [2] โดยเกดิเนื่องจากแรงขบัดนัร่วมระหว่างแรงดนัสุญญากาศภายในช่องว่างของชัน้เปลอืก
นอกซึ่งเกดิจากการลดลงของอุณหภูมภิายในชิน้นักเกต็ไก่และแรงแคปปิลลาร ี [6] ซึง่น าไปสู่คุณภาพของชิน้อาหาร
ทอดเนื่องจากการดูดซบัน ้ามนัจะเป็นจุดเริม่ต้นของการน าไปสู่การเสื่อมเสยีของอาหารชนิดต่างๆ ต่อไป ดงันัน้หาก
สามารถที่จะควบคุมปจัจยัที่มผีลต่อการดูดซบัน ้ามนัของอาหารบางตัว เช่น อุณหภูมหิลงัการทอด ความดนั หรือ
แมก้ระทัง่ชนิดของแป้งทีใ่ชเ้คลอืบ บนชิน้นกัเกต็ไก่ อาจน าไปสูก่ารลดลงของการดดูซบัน ้ามนัได ้[7] 
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 1.4 รอ้ยละการสูญเสียน ้า 
  

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 6 การเปลีย่นแปลงของรอ้ยละการสญูเสยีความชืน้สะสมเปรยีบเทยีบกบัระยะเวลาและค่าอุณหภูมทิี่
เปลีย่นแปลงไป 

 
จากการทดลองพบว่าตวัอย่างชิน้นักเกต็ไก่มนี ้าหนักทีล่ดลงประมาณรอ้ยละ 2 โดยน ้าหนักของชิน้นักเกต็ไก่

ในระยะเวลา 60 วนิาท ีและผลจากการตดิตามการสญูเสยีน ้าจากชิน้อาหารพบว่าในระยะเวลาประมาณ 12 วนิาทแีรก
จะมกีารสญูเสยีน ้าหนกัถงึรอ้ยละ 1 แสดงใหเ้หน็ถงึอตัราเรว็ของการสญูเสยีดงักล่าวจะเกดิขึน้ 

ทัง้นี้มรีายงานการศกึษาถงึการสญูเสยีความชืน้ว่ามคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัการดูดซบัน ้ามนัของชิน้อาหาร 
โดยในระหว่างน าอาหารขึน้จากหมอ้ทอดน ้าทีผ่วิจะเกดิการระเหยซึง่เป็นช่วงระยะเวลาเดยีวกนักบัการเกดิการดูดซบั
ของน ้ามนั [8] นับไดว้่าเป็นปจัจยัทีส่ าคญัในการประมาณหาค่าปรมิาณน ้ามนัทีถู่กดูดซบั (oil uptake) เนื่องจากการ
ระเหยของความชืน้ในชิน้อาหารจะท าใหเ้กดิรพูรุนหรอืช่องว่างภายในอาหารขึน้ซึง่น ้ามนัจะเขา้ไปอยู่ในช่องว่างเหล่านี้ 
นอกเหนือจากการดดูซบัน ้ามนัแลว้ปรมิาณความชืน้ทีเ่ปลีย่นแปลงไปยงัมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัรอ้ยละการผลติ (% 
yield) โดยตรงอกีดว้ย ความชืน้ทีส่ญูเสยีไปจะมาจากทัง้ส่วนทีเ่ป็นความชืน้บรเิวณใจกลางของชิน้นักเกต็ (core) และ
บรเิวณผวิเปลอืกนอกของชิน้นักเกต็ (crust) โดยความชืน้ทีบ่รเิวณใจกลางจะมกีารสญูเสยีน้อยกว่าบรเิวณผวิเปลอืก
ของชิน้นกัเกต็ซึง่เกดิเน่ืองจากบรเิวณใจกลางของชิน้นักเกต็ถูกห่อหุม้ดว้ยแป้งทีใ่ชเ้คลอืบท าใหก้ารถ่ายเทมวลของไอ
น ้าท าไดย้ากกว่าบรเิวณผวิเปลอืกของชิน้นกัเกต็ ในภาพที ่6 เป็นการน ารอ้ยละการสญูเสยีความชืน้สะสมในหน่วยของ
ความชื้นมาตรฐานเปียกมาเปรยีบเทยีบกบัระยะเวลาและอุณหภูมหิลงัการทอด ซึง่จะพบว่าค่าความชืน้มกีารสญูเสยี
สะสมมากขึ้นเรื่อยๆ กราฟในช่วงแรกจะสงัเกตเห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของความชื้นสะสมที่สูญเสีย ใน
ขณะเดยีวกนัอุณหภูมใินช่วงแรกกม็พีฤตกิรรมในการลดลงอย่างรวดเรว็เช่นเดยีวกนั นัน้แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธ์
ระหว่างความชืน้ทีส่ญูเสยีไปกบัค่าอุณหภูมทิีเ่ปลีย่นไป 
 ดงันัน้หากมกีารลดการสูญเสยีความชืน้ในช่วงระยะเวลา 30 วนิาทแีรกหลงัการทอดของชิ้นนักเกต็โดยการ
ควบคุมสภาวะแวดลอ้ม รวมถงึการออกแบบระบบเครื่องจกัรในการผลติใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูดงักล่าว เช่น การเป่าลม
เยน็ทีค่วบคุมความชืน้สมัพทัธไ์ปยงับรเิวณผวิหน้าของผลติภณัฑอ์าหาร หรอื การเคลอืบแผ่นฟิลม์บรโิภคได ้(Edible 
film) ลงบนผวิอาหารทีม่อุีณหภูมสิงูพอเหมาะ แผ่นฟิลม์ดงักล่าวจะสามารถป้องกนัการสญูเสยีความชืน้ดงักล่าวได ้จะ
เหน็ว่าระยะเวลาหลงัการทอดมบีทบาทส าคญัอย่างยิง่ต่อการเปลีย่นแปลงปรมิาณผลผลติที่ได ้ยกตวัอย่างเช่น จาก
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ขอ้มูลวจิยัดงักล่าว หากโรงงานแห่งหนึ่งมีการผลิตนักเก็ตไก่ 300 ตัน/เดือน (ราคาขาย 150 บาท/กโิลกรมั) และ
สามารถควบคุมการสญูเสยีความชืน้ในสว่นนี้ จะช่วยท าใหผ้ลติภณัฑม์ปีรมิาณสุดทา้ยเพิม่ขึน้สงูถงึ 6 ตนั/เดอืน ซึง่จะ
เพิม่รายไดถ้งึ 900,000 บาท/เดอืน 
 

2. การศึกษาการเปล่ียนแปลงของสีเปลือกนอกของช้ินอาหารและการดดูซบัน ้ามนัหลงั
กระบวนการทอดในสภาวะท่ีมีการพาความร้อนแบบธรรมชาติและแบบบงัคบักบัอตัราการ
ลดลงของอณุหภมิูพื้นผิวช้ินอาหาร 

2.1 อณุหภมิูพืน้ผิว 
จากภาพถ่ายเชงิความรอ้นจะเหน็ค่าของอุณหภูมพิืน้ผวิของชิน้นักเกต็ทีถู่กควบคุมอตัราการเยน็ตวัดว้ยลมมี

ลกัษณะเปลีย่นไปเมื่อเทยีบกบัชิน้นักเกต็ในชุดควบคุม กล่าวคอืในชิน้นักเกต็ทีไ่ม่เป่าลมจะมลีกัษณะของการกระจาย
ความร้อนเป็น 2 บริเวณ ดงัภาพที่ 7ก โดยสทีี่เหน็ในภาพจะสื่อถึงระดบัของอุณหภูมิ สแีดงจะแสดงถึงระดบัของ
อุณหภูมทิีส่งู ส่วนสนี ้าเงนิคอืระดบัของอุณหภูมทิี่ต ่ากว่า แต่เมื่อท าการเป่าลมเขา้ไปการกระจายความร้อนทีผ่วิหน้า
ของชิน้นกัเกต็ทีเ่ปลีย่นไปอย่างเหน็ไดช้ดัเจน โดยอุณหภูมทิีก่ระจายอยู่ทีผ่วิหน้าจะมคี่าทีใ่กลเ้คยีงกนัและไม่แบ่งแยก
ออกเป็น 2 บรเิวณเหมอืนกบัชิน้นักเกต็ทีไ่ม่เป่าลม อกีทัง้การกระจายของอุณหภูมพิืน้ผวิดงักล่าวจะยิง่ดขีึน้เมื่อระดบั
ความแรงของลมเพิม่มากขึน้ 

 
 

   
(ก) (ข) (ค) 

 
ภาพท่ี 7 ลกัษณะการกระจายความรอ้นของชิน้นกัเกต็ทีเ่วลา 30 วนิาทหีลงัการทอด 

(ก) ชุดควบคุม (ข) ควบคุมดว้ยลมระดบัที ่1 (ค) ควบคุมดว้ยลมระดบัที ่2 
 

การเปลีย่นแปลงของลกัษณะการกระจายความรอ้นทีผ่วิของนักเกต็ทีด่ขี ึน้เกดิเน่ืองจากลมทีถู่กเป่าเขา้ไปจะ
ช่วยท าใหก้ารพาความรอ้นทีผ่วิของชิน้นกัเกต็ดขีึน้ การเปลีย่นแปลงการกระจายความรอ้นนี้เป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้
เนื่องจากมกีารเปลีย่นแปลงรูปแบบการถ่ายเทความรอ้นจากการพาความรอ้นแบบธรรมชาตมิาเป็นการพาความรอ้น
แบบบงัคบั ซึง่เป็นผลมาจากการใส่แรงภายนอกใหก้บัระบบ นัน่คอืลมที่ระดบัต่างๆ ที่ใส่เขา้ไป ท าใหม้รีูปแบบการ
กระจายตวัความรอ้นทีแ่ตกต่างจากการทดลองทีไ่ม่มลีมซึง่เป็นการกระจายตวัความรอ้นเน่ืองจากการพาแบบธรรมชาต ิ
ซึง่เป็นกลไกการเกดิการถ่ายโอนความรอ้นมกัเกดิเนื่องจากความแตกต่างของความหนาแน่นในระบบ ซึง่โดยปกตแิลว้
การพาความรอ้นแบบบงัคบัจะท าใหอ้ตัราการถ่ายเทความรอ้นเพิม่ขึน้ 

จะเหน็ไดว้่าการใชล้มช่วยเร่งอตัราการถ่ายเทความรอ้นส่งผลใหเ้กดิการกระจายตวัของอุณหภูมทิีพ่ืน้ผวิของ
ชิ้นนักเก็ตได้สม ่าเสมอมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการเปลี่ยนแปลงทัง้ในเรื่องสี และปริมาณความชื้น ณ พื้นผิวของ
ผลติภณัฑท์ีม่คีวามสม ่าเสมอเพิม่ขึน้กว่าระบบทีไ่ม่มกีารใชล้มช่วยเร่ง 
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2.2 สี 
 จากการทดลองในตอนที ่1 พบว่าค่าสทีีส่ามารถตดิตามไดอ้ย่างชดัเจน เมื่อใชเ้ทคนิควเิคราะหเ์ชงิภาพถ่าย 
คอื ค่า L* โดยเมื่อเปรยีบเทยีบค่า L* ของชิน้นกัเกต็ทีถู่กควบคุมอตัราเยน็ดว้ยลมทีร่ะดบัความเรว็แตกต่างกนั 2 ระดบั
หลงัการทอด พบว่าค่า L* ทีไ่ดข้องลมทัง้ 2 ระดบั มแีนวโน้มลดลงเมื่อระยะเวลาและอุณหภมูเิปลีย่นแปลงไป (ภาพที ่8 
ก ข และ ค) โดยจะพบว่าเมื่อใชล้มระดบัทีแ่รงมากขึน้ค่า L* ระหว่างจุดเริม่ตน้ (0 วนิาท)ี และจุดสดุทา้ย (60 วนิาท)ี จะ
มคีวามแตกต่างกนัน้อยลงซึง่ค่าความแตกต่างนี้จะสือ่ถงึการเปลีย่นแปลงของสทีีเ่กดิขึ้น ค่าความแตกต่างทีน้่อยแสดง
ใหเ้หน็ว่าสขีองชิน้นกัเกต็มกีารเปลีย่นแปลงหรอืมสีทีีค่ล ้าน้อยกวา่นัน้เอง อกีทัง้ยงัพบว่าค่าความแตกต่างโดยรวมของสี
จะมค่ีามากขึน้เมื่อเพิม่ระดบัความแรงของลมทีใ่ชเ้ปา่ (ภาพที ่9 ก ข และ ค) 
 เน่ืองจากสทีีค่ล ้าขึน้เกดิจากปฏกิริยิาการเกดิสนี ้าตาลแบบไม่ใช่เอน็ไซมด์งัทีไ่ดก้ล่าวไปในการทดลองตอนต้น 
ซึง่จะเกดิสะสมขึน้เรื่อยๆเมื่อคงอุณหภูมสิงูเอาไว ้ดงันัน้การควบคุมอตัราเยน็ตวัดว้ยลมจะช่วยในเรื่องของการกระจาย
ความรอ้นท าใหค้่าสมัประสทิธก์ารพาความรอ้น (h) เพิม่มากขึน้ อุณหภูมทิีผ่วิของชิน้นกัเกต็จงึลดลงเรว็กว่าชิน้นักเกต็
ทีไ่ม่ถูกปา่ลมจงึมผีลท าใหช้่วยลดการสะสมสารทีเ่กดิจากปฏกิริยิาการเกดิสนี ้าตาลแบบไม่ใช่เอน็ไซมไ์ด ้
 ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าการใชล้มจะสามารถควบคุมความสม ่าเสมอของสทีีผ่วิหน้าของชิน้นักเกต็ไดด้กีว่าการไม่ใช้
ลม ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้น้ีมาจากความสม ่าเสมอของอุณหภูมทิีพ่ืน้ผวิ ดงัแสดงในภาพที ่7 

2.3 รอ้ยละพืน้ท่ีผิวความมนัวาว 
ผลการทดลองพบว่าค่ารอ้ยละพืน้ทีผ่วิทีไ่ดใ้นตวัอย่างชิน้นกัเกต็ทีผ่่านลมทัง้ 2 ระดบัมแีนวโน้มลดลง และเมื่อ

น าผลทีไ่ดจ้ากลมทัง้ 2 ระดบัมาเปรยีบเทยีบกนั (ภาพที ่14 ก ข และ ค) จะพบว่าชิน้นักเกต็ทีถู่กควบคุมอตัราเยน็ตวั
ดว้ยลมในระดบัทีแ่รงมากขึน้ ค่ารอ้ยละพืน้ทีผ่วิความมนัวาวระหว่างจุดเริม่ตน้ (0 วนิาท)ี และจุดสดุทา้ย (60 วนิาท)ี จะ
มคีวามแตกต่างกนัมากขึน้ ซึง่ความแตกต่างนี้สะทอ้นถงึปรมิาณโดยประมาณของน ้ามนัทีถู่กดดูซบัไปในช่วงระยะเวลา 
60 วนิาท ี
 การดดูซบัน ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้เมื่อเพิม่ระดบัความแรงของลมทีใ่ชเ้ปา่ จะสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงการกระจายความ
รอ้นทีผ่วิหน้าของชิน้นกัเกต็ซึง่ท าใหอุ้ณหภูมลิดลงอย่างรวดเรว็ การเปลีย่นแปลงของอุณหภูมอิย่างรวดเรว็นี้จะมผีลต่อ
ค่าความดนัภายในช่องว่างของชิน้อาหารทีเ่พิม่สงูขึน้ สง่ผลต่อขนาดของรพูรุนทีเ่กดิขึน้ ท าใหเ้พิม่ปรมิาณการดูดซบัของ
น ้ามนั [2] 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 
 
 

ภาพท่ี 8 ค่า L* ของชิน้นกัเกต็ (ก) ชุดควบคมุ (ข) ควบคมุดว้ยลมระดบัที ่1 (ค) ควบคมุดว้ยลมระดบัที ่2 
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ภาพท่ี 9 ค่า ∆E ของชิน้นกัเกต็ (ก) ชุดควบคุม (ข) ควบคมุดว้ยลมระดบัที ่1 (ค) ควบคมุดว้ยลมระดบัที ่2 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 
 

 
ภาพท่ี 10 การเปลีย่นแปลงของค่ารอ้ยละพืน้ทีผ่วิความมนัวาวของชิน้นกัเกต็ชุดควบคมุ 

(ก) ชุดควบคมุ (ข) ควบคุมดว้ยลมระดบัที ่1 (ค) ควบคุมดว้ยลมระดบัที ่2 
 
 
 
 
 
 

         อุณหภมูพิืน้ผวิ             รอ้ยละพืน้ทีผ่วิความมนัวาว 
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วิจารณ์และสรปุผล 
จากการศกึษาพฤตกิรรมการเปลีย่นแปลงอุณหภูมหิลงัการทอดซึง่มคีวามเกีย่วเนื่องกบัการถ่ายเทความรอ้น

และมวลทีบ่รเิวณผวิของชิน้นักเกต็ไก่ โดยใชภ้าพถ่ายเชงิความรอ้น พบว่าอุณหภูม ิณ พืน้ทีผ่วิ ความสม ่าเสมอ และ
ความเขม้ของส ีระดบัการดดูซบัของน ้ามนั (รอ้ยละพืน้ทีค่วามมนัวาว) และปรมิาณการสญูเสยีความชืน้ มคีวามสมัพนัธ์
กนัโดยตรงและเกดิขึน้ในช่วงระยะเวลาอนัรวดเรว็ คอื เกดิการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลา 30 วนิาทแีรกหลงัการ
ทอด ดงันัน้ถ้าหากมกีระบวนการเพิม่ประสทิธภิาพการถ่ายเทความร้อน ณ บรเิวณผวิให้ดีขึน้ อาจเป็นไปได้ว่าการ
ปรบัปรุงและควบคุมความสม ่าเสมอของสขีองผลติภณัฑ์จะสามารถท าไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม โดยจากการศกึษาพบว่า 
อุณหภูมิที่พื้นผิวของนักเก็ตบริเวณใจกลางจะมีอุณหภูมิที่ต ่ากว่าพื้นที่บริเวณรอบนอกของชิ้นนักเก็ตไก่ และการ
เปลีย่นแปลงส ีณ บรเิวณผวิของชิน้นักเกต็ไก่จะเกดิการเปลีย่นแปลงอย่างเด่นชดัในช่วง 12 วนิาทแีรกหลงัการทอด 
รวมถงึค่ารอ้ยละพืน้ทีผ่วิความมนัวาวทีไ่ดจ้ะมคี่าลดลงจากระดบั 0.75 ถงึ 0.05 ภายในระยะเวลา 3 วนิาทแีรก ดงันัน้
เมื่อทราบถงึขอ้มูลพฤตกิรรมการเปลีย่นแปลงอุณหภูมจิะช่วยใหก้ารออกแบบกระบวนการควบคุมและบริหารจดัการ
หลงัการทอดมคีวามชดัเจนและถูกต้องยิง่ขึน้ อย่างไรกต็ามสามารถปรบัปรุงระบบดงักล่าวไดโ้ดยอาศยัการใชค้วบคุม
อตัราเยน็ตวัดว้ยลมเพื่อควบคุมปจัจยัต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงใหม้คีวามสม ่าเสมอมากขึน้ 
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การออกแบบและสร้างเคร่ืองทาํขนมผิง 

Design and Fabrication of Khanom Phing Machine. 
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บทคดัย่อ 

 วตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ีเพื่อทาํการออกแบบ สรา้ง และทดสอบเครื่องทําขนมผงิต้นแบบ จํานวน 1 เครื่อง 

เพื่อเพิ่มอตัราการผลิตให้สูงขึ้น ลดเวลาในการทําขนมผิง และประเมินความพึงพอใจกบัผู้ทําขนมผิง โดยทําการ

ออกแบบและสรา้งเครื่องขนาด 89 x 106 x 75 เซนตเิมตร3 ใชม้อเตอรข์นาด 1 แรงมา้ สง่กาํลงัดว้ยระบบสายพานแลว้

ทําการทดรอบใหช้า้ลงเพื่อส่งกําลงัสู่ชุดอดัแบบเกลยีวบดและชุดตดัขนมผงิลงสู่ถาดเหลก็กลา้ไรส้นิม ขนาด 40 x 60 

เซนตเิมตร2 ทีม่ชีุดเลื่อนถาดใหเ้คลื่อนทีเ่พื่อใหข้นมผงิกระจายทัว่ถาด จากผลการทดลองดา้นอตัราการผลติของเครื่อง

มอีตัราการผลติที ่2.43 นาท/ีถาด หรอื 28.40 กโิลกรมั/ชัว่โมง ซึง่สงูกว่าแรงงานคนประมาณ 4.83 เท่า เมื่อคนเดด็

ขนมผงิไดค้่าเฉลีย่ประมาณ 5.88 กโิลกรมั/ชัว่โมง และอตัราการสิน้เปลอืงพลงังานไฟฟ้ามคี่าเท่ากบั 1.80 บาท/ชัว่โมง 

ด้านผลการประเมินความพงึพอใจของเครื่องทําขนมผงิ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการออกแบบเครื่อง ด้านความ

ปลอดภัย ด้านความสะดวกในการใช้งาน และด้านผลผลิต โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการคัดเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจงจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตูมพฒันา อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั ผู้ผลิตขนมผิงเพื่อจําหน่ายและ

ผูเ้กีย่วขอ้ง จาํนวน 30 ราย ไดผ้ลการประเมนิเท่ากบั 3.89 ซึง่อยู่ในระดบัด ี
 

คาํสาํคญั: เครื่องทาํขนมผงิ การออกแบบและสรา้ง ขนมไทย  
 

Abstract  

This research is aimed at the design, fabrication and testing of a Khanom Phing machine prototype 

and to increase production, reduce working time and evaluate the satisfaction survey of Khanom Phing 

manufacturers. The machine consists of the frame 89 x 106 x 75 cm3, 1 hp. motor for the belt drive 

transmission pulley and reducing speed. the flour mix is then passed through an extruder and cutting into the 

stainless steel tray consists of 40 x 60 cm2. The results of the performance tests showed the production rate 

of 2.43 minute/tray and 28.40 kg/hr Comparison between the machine and manual; the Khanom Phing 

machine capacity was more than the manual about 4.83 time. (5.88 kg/hr) and electricity charge of 1.80 

Baht/hr. The evaluation of the satisfaction survey in four aspects is design, safety, easy to use and 

production rate. The results show that assessment was mean 3.89, which was good. The studies that use 

purposive sampling of 30 people in Women's groups for farmers Nong Toom Pattana, Kong krailat, Sukhothai 

province.  
 

Key words: Khanom Phing machine, design and fabrication, Thai sweetmeat  
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บทนํา 

ขนมผงิ มตีน้กาํเนิดมาจากประเทศโปรตุเกสโดยไดร้บัการถ่ายทอดวธิกีารทาํสูค่นไทยมาตัง้แต่สมยัอาณาจกัร

อยุธยา [1] หลงัจากนัน้กไ็ดม้กีารปรบัปรุงวธิกีารทําและส่วนผสมต่างๆจนเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละพืน้ทีส่บืทอดกนัมา

จากรุ่นสูรุ่่นจนถงึปจัจุบนั จนอาจกล่าวไดว้่าขนมผงิเป็นขนมไทยชนิดหน่ึงไปแลว้ ขนมผงิเป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดม้าจากการ

นําน้ําตาลและกะทมิาเคีย่วจนขน้เป็นยางมะตูม ทาํใหเ้ยน็แลว้ใส่ไขใ่ส่แป้งมนัสาํปะหลงัหรอืแป้งมนัสาํปะหลงัผสมแป้ง

ชนิดอื่นๆ อาจเตมิสว่นประกอบอื่นเพื่อปรุงแต่งกลิน่ รสและส ี[2] ขนมผงิมกีารทําเพื่อจําหน่ายในทุกภาคของประเทศ

ไทยเพราะจะใช้ในงานศิริมงคลและในงานพิธีกรรมต่างๆ เช่น งานมงคลสมรส งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น 

นอกจากนัน้แลว้ขนมผงิยงัสามารถจําหน่ายได้ในทุกฤดูกาลและในคนทุกวยั เพราะมรีสชาติหอมหวานเหมาะสาํหรบั

นําไปเป็นขนมคบเคีย้ว ขนมรบัแขก หรอืเป็นของฝาก ดงันัน้รฐับาลจงึไดม้กีารสนับสนุนการทําขนมผงิเพื่อจําหน่าย 

สนบัสนุนใหชุ้มชนใชท้รพัยากรและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ผสมผสานกบัองคค์วามรูส้มยัใหม่เพื่อร่วมกนัยกระดบัมาตรฐาน

คุณภาพสนิคา้ [3] และไดส้นับสนุนใหใ้ชก้ารวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีนวตักรรมสนิคา้และบรกิาร เพื่อสนับสนุนการ

พฒันาเศรษฐกจิในกลุ่มภาคเหนือดว้ย [4] นอกจากนัน้แลว้ขนมผงิยงัเป็นสนิคา้ในโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ ์

(OTOP) ของหลายชุมชน ไดแ้ก่ ขนมผงินางรุ่งทพิย ์ ขนมผงินายทองด ีขนมผงิของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรหนองตูม

พฒันา อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทยั ขนมผงิกมลทพิย ์จ.จนัทบุร ีขนมผงิของกลุ่มสตรสีหกรณ์ปลายพระยา จ.กระบี ่ขนมผงิ

ของกลุ่มแม่บา้นท่าทอง จ.อุตรดติถ ์บวัหลวงขนมผงิกะทสิด จ.นนทบุร ีขนมผงิโบราณ จ.นครปฐม เป็นต้น [5] ในดา้น

การพฒันาและเพิม่มูลค่าผลติภณัฑข์นมผงิกไ็ดม้กีารพฒันากนัอย่างต่อเน่ือง เช่น ขนมผงิเคลอืบชอ็คโกแลต ขนมผงิ

กลบีลําดวน ขนมผงิทรงเครื่อง ขนมผงิผสมรสชาตต่ิางๆ ขนมผงิผสมฟกัทองแช่อิม่ [6]  ขนมผงิเพื่อสุขภาพ [7] เป็น

ตน้ นอกจากนัน้แลว้ยงัมกีารพฒันาบรรจุภณัฑใ์หส้วยงามพรอ้มทัง้ขยายช่องทางการจําหน่าย เช่น ขนมผงิยีห่อ้เพชร

บา้นแจมทีไ่ดนํ้าเขา้สูร่า้นสะดวกซือ้รา้นเซเว่น-อเีลฟเว่น ทาํใหส้นิคา้มยีอดขายสงูขึน้อย่างต่อเน่ืองจนในปจัจุบนัมแีผน

ธุรกจิขนมผงิสูอ่าเซยีน [8]  

ขนมผงิ อ.กงไกรลาศ เป็นขนมไทยดัง้เดมิทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดวธิกีารทํามายาวนานมากว่า 40 ปี มผีู้ผลติ

หลายรายที่ได้รบัความนิยม เช่น ขนมผิงเจ๋ติม๋ ขนมผงินายทองด ีขนมผงิพ่อเจรญิ ขนมผงิ ป.ปลาย เป็นต้น ด้าน

แนวโน้มการผลติขนมผงิเพื่อขายสง่ของ อ.กงไกรลาศ นัน้มมีลูค่าเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเน่ืองในทุกปีเพราะมคีวามต้องการ

จากลกูคา้ตลาดสง่ใน จ.เชยีงใหม่ กรุงเทพฯ และการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ดว้ยเอกลกัษณ์ของขนมผงิทีผ่ลติใน อ.

กงไกรลาศ นัน้จะมสีตูรการทาํแป้งใหม้เีน้ือละเอยีดอ่อน สสีนัสวยงาม รสชาตหิวานหอมกรอบอร่อยแตกต่างจากทีอ่ื่นๆ 

จากขอ้มลูราคาขายสง่ขนมผงิในปจัจุบนัมรีาคาประมาณ 300-350 บาท/5 กโิลกรมั ซึง่เป็นโอกาสทางการตลาดทีด่ใีน

การผลติเพื่อสง่จาํหน่าย แต่จากการศกึษาขอ้มลูจากกลุ่มทําขนมผงิใน อ.กงไกรลาศ พบว่าปญัหาในกระบวนการผลติ

ยงัคงขาดแรงงานอยู่เป็นประจาํ เพราะแรงงานวยัทาํงานในพืน้ทีส่ว่นใหญ่จะเขา้ทาํงานในกรุงเทพฯหรอืเลอืกทํางานใน

อาชพีอื่นทีส่ะอาด สะดวกสบายกว่า ดว้ยเหตุดงักล่าวจงึทําใหข้าดแรงงานในการผลติและขาดความต่อเน่ือง ทัง้ทีใ่น

ปจัจุบนัทางกลุ่มผูป้ระกอบการมคีวามตอ้งการทีจ่ะพฒันาผลติภณัฑข์นมผงิและผลติภณัฑอ์ื่นๆหลายชนิดไปสู่การผลติ

ในเชงิอุตสาหกรรม 

ดงันัน้ ทางผูว้จิยัจงึไดท้าํการศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ทีเ่กีย่วกบัเครื่องทาํขนมผงิว่ามทีีใ่ดทีท่ําการผลติเครื่องจกัร

ดงักล่าว จากข้อมูลปรากฏว่ามีการพยายามที่จะสร้างเครื่องทําขนมผิงดงักล่าวแต่ก็ยงัไม่มีที่ใดที่สร้างได้จนเสร็จ

สมบรูณ์และสามารถนํามาเผยแพร่ได ้ดงันัน้ วตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ีจงึไดท้ําการออกแบบและสรา้งเครื่องทําขนม

ผงิ จํานวน 1 เครื่อง ทําการทดสอบหาอตัราการผลติ อตัราการสิน้เปลอืงกระแสไฟฟ้า และประเมนิความพงึพอใจ

เครื่องทาํขนมผงิกบักลุ่มตวัอย่างใน อ.กงไกรลาศ เพื่อใหเ้ครื่องตน้แบบน้ีเป็นพืน้ฐานในการผลติเชงิอุตสาหกรรมใหก้บั

กลุ่มทาํขนมผงิใน อ.กงไกรลาศ และพืน้ทีอ่ื่นๆต่อไป 
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วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

 วธิกีารดาํเนินงานจะเริม่ดว้ยขัน้ตอนการศกึษาขอ้มลูและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง หลงัจากนัน้กไ็ดท้ําการออกแบบ

และเขยีนแบบโครงสรา้งเครื่องทําขนมผงิขึน้ โดยคํานึงถงึสมรรถนะ ประสทิธภิาพ และความสะดวกในการใชง้าน ใน

การออกแบบเครื่องนัน้จะใชห้ลกัการอดัแป้งและตดัแป้งเป็นเมด็ลงถาด ดา้นการใชว้สัดุจะคํานึงถงึดา้นสุขลกัษณะเป็น

สาํคญัโดยบรเิวณทีส่มัผสักบัเน้ือแป้งจะใชว้สัดุเหลก็กลา้ไรส้นิมทัง้หมด ในขัน้ตอนการออกแบบและเขยีนแบบน้ีจะใช้

โปรแกรมเขยีนแบบสาํเรจ็รูป โปรแกรม NX 8.5 เขยีนภาพประกอบและภาพแยกชิน้สาํหรบันําไปสรา้งงานตามแบบ

งานต่อไป 

 
ภาพท่ี 1: แบบงานภาพประกอบเครื่องทาํขนมผงิ 

 

เครื่องจะประกอบดว้ย โครงตวัเครื่องตามภาพที ่1 หมายเลข 1 ทาํมาจากเหลก็รปูพรรณ (เหลก็ฉาก) มขีนาด

โครงสรา้ง 89 x 106 x 75  เซนตเิมตร3 ชุดต้นกําลงัจะใชม้อเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลบั (AC) 220 โวลต์ ขนาด 1 แรงมา้ 

ตามภาพที ่1 หมายเลข 2 สง่กาํลงัดว้ยระบบสายพานและชุดโซ่สเตอร ์ใชก้ารทดรอบใหช้า้ลงเป็นขัน้ๆโดยใชพ้ลูเลยข์บั 

ขนาด 1 น้ิว พลูเลยต์ามขนาด 16 น้ิว และใชส้เตอรข์บัขนาด 15 ฟนั และสเตอรต์ามขนาด 32 ฟนั ส่งกําลงัดว้ยโซ่ไป

ยงัชุดบดแบบเกลยีวอดั ในภาพที ่1 หมายเลข 3 มคีวามเรว็รอบประมาณ 140 รอบ/นาท ีทําการทดรอบลงอกีครัง้โดย

ใชพ้ลูเลยข์บั ขนาด 1 น้ิวและพลูเลยต์าม ขนาด 4 น้ิว สง่กาํลงัดว้ยสายพานและต่อดว้ยเพลาขนาด 1 น้ิว เพื่อหมุนชุด

ตดัตดัแป้งลงถาด ในภาพที ่1 หมายเลข 4 การหมุนตดัน้ีมคีวามเรว็รอบประมาณ 35 รอบ/นาท ีดา้นชุดบดแบบเกลยีว

อดั ดงัภาพที ่2 จะทาํหน้าทีร่องรบัแป้งทีผ่่านการผสมและเทลงใสป่ากกรวยใสแ่ป้ง ชุดอดัน้ีจะทําหน้าทีอ่ดัแป้งส่งไปยงั

ปลายท่อ 6 ท่อ ทีท่าํจากเหลก็กลา้ไรส้นิมขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 16.5 มลิลเิมตร ซึง่จะมคีวามต่อเน่ืองในการไหลเขา้

สู่ชุดตดั ดงัภาพที ่3 ซึง่ทําหน้าทีต่ดัขนมผงิออกจากปลายท่อลงสู่ถาด ชุดตดัน้ีจะทําจากวสัดุทีเ่ป็นเหลก็กลา้ไรส้นิม

เช่นกนัมขีนาดความกวา้ง 24.5 มลิลเิมตร หนา 1 มลิลเิมตร จํานวน 2 แผ่นอยู่คนละดา้นหมุนตดัสลบักนัไป ดา้นชุด

เลื่อนถาดตามภาพที ่1 หมายเลข 5 จะใชม้อเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง (DC) ขนาด 12 โวลต ์ความเรว็รอบสงูสุด 55 รอบ/

นาท ีทําหน้าทีเ่ลื่อนถาดเหลก็กล้าไรส้นิม ขนาด 40 x 60 เซนตเิมตร2 ใหเ้ดนิหน้าและถอยหลงัโดยใชร้ะบบขบัเฟือง

สะพาน 1 โมดลู ขนาด 1 x 1 x 250 เซนตเิมตร3 สว่นการเคลื่อนทีไ่ปดา้นซา้ยและขวาจะใชม้อืจบับบีเลื่อนเพื่อใหข้นม

ผงิกระจายทัว่ถาด ลกัษณะการทาํงานใน 1 ถาดนัน้จะมแีนวการเดนิไปและกลบั 3 แถว ดงัแสดงแนวเสน้ประทีบ่รเิวณ

ถาด ในภาพที ่1 สว่นชุดสวติชค์วบคุมในภาพที ่1 หมายเลข 6 ทาํหน้าทีเ่ป็นชุดวงจรควบคุมระบบไฟฟ้าในการทํางาน

ของเครื่อง ประกอบด้วยเบรกเกอร์และสวติซ์ปิด/เปิดระบบไฟฟ้าทัง้หมด สวติซ์ปิด/เปิดมอเตอร์ไฟฟ้า 220 โวลต ์

สวติซปิ์ด/เปิดมอเตอรไ์ฟฟ้า 12 โวลต ์ของชุดเลื่อนถาด สวติซโ์ยกควบคุมทศิทางการหมนุพรอ้มสวติซป์รบัความเรว็ใน

การเลื่อนถาด และหลอดไฟแสดงการทาํงานในแต่ละขัน้ตอน หลงัจากสรา้งและประกอบเครื่องสาํเรจ็ ดงัภาพที ่4 กจ็ะ

ทาํการทดสอบเครื่องพรอ้มทัง้แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆทีเ่กดิขึน้ 

2. มอเตอรไ์ฟฟ้าตน้กาํลงั 

1. โครงตวัเครือ่ง 

5. ชุดเลือ่นถาด 

3. ชุดบดแบบเกลยีวอดั 

4. ชุดตดัแป้งลงถาด 

6. ชุดสวติชค์วบคุม 
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ภาพท่ี 2: ชุดบดแบบเกลยีวอดั 

 

              
 

ภาพท่ี 3: ชุดตดัแป้งลงถาด 
 

 
 

ภาพท่ี 4: เครื่องทาํขนมผงิ 
  

คมตดั 

ชุดเฟืองดอกจอก 

กรวยรองรบั 

ทีด่นัขนมผงิ 

ท่อเหลก็กลา้ไรส้นิม 

ปากกรวยใส่แป้ง 
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ในการออกแบบการทดลองและดาํเนินการทดลองนัน้จะดาํเนินการทดสอบ 2 ลกัษณะ คอื การทดสอบเพื่อหา

สมรรถนะเครื่อง และการประเมนิความพงึพอใจหรอืความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณภาพของเครื่องดว้ยการตอบแบบประเมนิ 

ในดา้นการทดสอบเพื่อหาสมรรถนะของเครื่องนัน้จะประกอบไปดว้ยการทดสอบย่อย คอื การทดสอบเพื่อหาอตัราการ

ผลติ ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่เวลาในการทาํงานของเครื่อง (นาท/ีถาด) และค่าเฉลีย่ปรมิาณน้ําหนักแป้ง (กโิลกรมั/ถาด) ทําการ

ทดลองซํ้า จํานวน 10 ซํ้า การทดสอบเพื่อการหาประสทิธภิาพเครื่องเมื่อเทยีบกบัแรงงานคน และการหาอตัราการ

สิน้เปลอืงพลงังานไฟฟ้า โดยมตีวัแปรควบคุมในการทดสอบ คอื อตัราสว่นผสมของแป้งทีนํ่ามาทดสอบและค่าความชืน้ 

อตัราสว่นผสมทีเ่หมาะสมของแป้งทีนํ่ามาทดสอบกบัเครื่อง คอื แป้งมนัสาํปะหลงั 1.5 ลติร น้ําตาลทราย 10 ชอ้นโต๊ะ 

กะท ิ0.5 ลติร และไขเ่ฉพาะไขแ่ดง 2 ฟอง ส่วนค่าความชืน้ทีเ่หมาะสมมคี่าประมาณ 3 กรมั/ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร โดย

การทํางานของเครื่องจะใชผู้้ปฏบิตังิาน 2 คน คอืผู้ป้อนแป้งลงเครื่องและคนจบับบีเลื่อนถาดใหเ้ลื่อนในแนวขวาหรอื

ซา้ย ดา้นการประเมนิความคดิเหน็ดา้นคุณภาพของเครื่องดว้ยการตอบแบบประเมนิความพงึพอใจนัน้จะประกอบดว้ย 

4 ดา้น คอื ดา้นการออกแบบเครื่อง ดา้นความปลอดภยั ดา้นความสะดวกในการใชง้าน และดา้นผลผลติ ใชเ้กณฑก์าร

ใหค้ะแนนความคดิเหน็แบบมาตรสว่นประมาณค่า (Rating scale) การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามความคดิเหน็ใช้

มาตราวดัเจตคติแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert scale) ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive selection) [9] กบักลุ่มแม่บา้นเกษตรกรหนองตูมพฒันา หมู่ที ่6 อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทยั ผูผ้ลติขนมผงิเพื่อ

จาํหน่าย จาํนวน 30 ราย 
 

ผลการศึกษา 

 จากผลการทดสอบเพื่อหาสมรรถนะเครื่องทําขนมผิงประกอบด้วย การทดสอบเพื่อหาอัตราการผลิต 

ประสทิธภิาพเครื่องเมื่อเทยีบกบัแรงงานคน และอตัราการสิน้เปลอืงพลงังานไฟฟ้า ไดผ้ลดงัน้ี ผลการทดสอบเพื่อหา

อตัราการผลติ ดงัตารางที ่1 พบว่าค่าเฉลีย่เวลาในการทํางานของเครื่องเท่ากบั 2.43 นาท/ีถาด หรอื 24 ถาด/ชัว่โมง 

ดา้นปรมิาณน้ําหนกัแป้งจากผลการทดสอบจะได ้1.15 กโิลกรมั/ถาด หรอืประมาณ 28.40 กโิลกรมั/ชัว่โมง ดงันัน้อตัรา

การผลติต่อวนัมค่ีาประมาณ 220.80 กโิลกรมั (เวลาการทาํงาน 8 ชัว่โมงต่อวนั) ดา้นผลการทดสอบประสทิธภิาพเครื่อง

เมื่อเทยีบกบัแรงงานคน จากการตรวจวดัแรงงานคนทําการเดด็ขนมผงิลงถาด ทีร่า้น ป.ปลาย กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร

หนองตูมพฒันา ไดเ้วลาในการทํางานเฉลีย่ 6.23 นาท/ีถาด ปรมิาณน้ําหนักแป้งเฉลีย่ 0.61 กโิลกรมั/ถาด เฉลี่ย

ประมาณ 5.88 กิโลกรมั/ชัว่โมง ดงัตารางที่ 2 จากผลทดลองข้างต้นจะเห็นได้ว่าอตัราการผลิตของเครื่องจะมี

ประสทิธภิาพสูงกว่าแรงงานคนเดด็ขนมผงิประมาณ 4.83 เท่า แต่ถ้าพจิารณาเปรยีบเทยีบด้านอตัราการผลติกบั

จาํนวนผูป้ฏบิตังิานทีก่ารทาํงานของเครื่องตอ้งใชผู้ป้ฏบิตังิาน 2 คน เปรยีบเทยีบกบัแรงงานคนเดด็ขนมผงิ 1 คนแลว้ 

อตัราการผลติของเครื่องกย็งัสูงกว่าแรงงานคนประมาณ 2.42 เท่า เช่นกนั ส่วนการตรวจวดัอตัราการสิน้เปลอืง

กระแสไฟฟ้าของเครื่องขณะเดนิเครื่องทํางานผลติขนมผงิดว้ยคลปิแคลมป์มเิตอร ์(Clamp meter) เครื่องทํางานใช้

กระแสไฟฟ้าเท่ากบั 2.18 แอมแปร ์หรอื 0.48 หน่วย/ชัว่โมง เมื่อนํามาคํานวณหาอตัราการสิน้เปลอืงกระแสไฟฟ้าใน

บา้นโดยคดิค่าพลงังานไฟฟ้าทีห่น่วยละ 3.76 บาท/หน่วย ตอ้งเสยีค่าพลงังานไฟฟ้าชัว่โมงละ 1.80 บาท  
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ตารางท่ี 1: ผลการทดสอบอตัราการผลติของเครื่อง 

กรทดสอบ 

เครื่องครัง้ที ่

เวลาในการทาํงานของเครื่อง  

(นาท/ีถาด) 

ปรมิาณน้ําหนกัแป้ง 

(กโิลกรมั/ถาด) 

1 2.41 1.16 

2 2.20 1.07 

3 2.44 1.26 

4 2.27 1.07 

5 2.49 1.21 

6 2.55 1.16 

7 2.50 1.23 

8 2.57 1.20 

9 2.42 1.10 

10 2.49 1.05 

เฉล่ีย 2.43 1.15 

 

 ตารางท่ี 2: ผลการทดสอบอตัราการผลติของคนเดด็ขนม 

กรทดสอบ 

เครื่องครัง้ที ่

เวลาในการทาํงานของเครื่อง  

(นาท/ีถาด) 

ปรมิาณน้ําหนกัแป้ง 

(กโิลกรมั/ถาด) 

1 6.20 0.54 

2 6.19 0.73 

3 6.28 0.57 

เฉล่ีย 6.23 0.61 
 

ตารางท่ี 3: ผลการประเมนิความคดิเหน็ดว้ยการตอบแบบประเมนิความพงึพอใจ  

ประสทิธภิาพ รายการแบบสอบถาม 
ระดบัความคดิเหน็ ค่าเฉลีย่

(x) 

ค่าเฉลีย่

(S.D) 
5 4 3 2 1 

ดา้นการออกแบบ

เครื่อง 

ลกัษณะรปูร่างและขนาดของเครื่อง 6 19 5   4.03 0.61 

ระบบสง่กาํลงั 7 13 10   3.90 0.76 

ระบบการเคลื่อนทีข่องถาด 7 14 9   3.93 0.74 

การตดัขนมผงิลงถาด 3 11 14 2  3.50 0.78 

ขนาดกระบะพกัแป้ง 2 17 11   3.70 0.60 

มีค่าเฉล่ีย      3.81 0.70 

ดา้นความปลอดภยั 

ระบบไฟฟ้า 11 11 8   4.10 0.80 

ระบบนําแป้งลงเครื่องอดัแบบเกลยีวอดั 5 15 10   3.83 0.70 

ระบบเลอืนถาด 6 17 7   3.97 0.67 

มีค่าเฉล่ีย      3.97 0.72 
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ประสทิธภิาพ รายการแบบสอบถาม 
ระดบัความคดิเหน็ ค่าเฉลีย่

(x) 

ค่าเฉลีย่

(S.D) 
5 4 3 2 1 

ดา้นความสะดวก 

ในดา้นการใชง้าน 

การป้อนแป้ง 3 14 12  1 3.60 0.81 

การนําถาดเขา้ - ออก 11 16 3   4.27 0.64 

การเคลื่อนยา้ย 3 11 13 3  3.47 0.82 

ตําแหน่งสวติชค์วบคุม 8 14 8   3.97 0.74 

การบาํรุงรกัษา 4 15 9 2  3.70 0.80 

มีค่าเฉล่ีย      3.81 0.76 

ดา้นการผลติ 

ความเรว็การตดั 10 9 10 1  3.93 0.91 

รปูทรงและขนาดขนม 6 16 7 1  3.90 0.76 

ความสะอาดในการผลติ 7 19 3 1  4.07 0.70 

มีค่าเฉล่ีย      3.97 0.78 

รวมประสิทธิภาพทัง้ 4  ด้าน เฉล่ีย 3.89 0.74 

 

ดา้นการประเมนิความคดิเหน็ดา้นคุณภาพของเครื่องดว้ยการตอบแบบประเมนิความพงึพอใจ โดยไดนํ้าเครื่องไป

ทดสอบที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตูมพฒันา ตําบลหนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ใช้การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง

ดว้ยวธิกีารคดัเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 30 ราย ทําการประเมนิเครื่องดว้ยการตอบแบบประเมนิความพงึพอใจใน 4 

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการออกแบบเครื่อง ดา้นความปลอดภยั ดา้นความสะดวกในการใชง้าน และดา้นการผลติ ไดผ้ลการประเมนิ

เฉลี่ยในทุกด้านเท่ากบั 3.89 จากคะแนนเต็ม 5 แสดงว่าโดยภาพรวมของเครื่องอยู่ในระดบัดี และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.74 แสดงว่ามคีวามแตกต่างของขอ้มูลอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ ดงัตารางที ่3 พร้อมเกบ็รวบรวมขอ้เสนอแนะเพื่อ

การปรบัปรุงต่อไป เช่น ควรปรบัปรุงใหแ้ป้งไหลไดต่้อเน่ืองไม่เกดิช่องว่างของแป้งซึง่ทําใหม้ขีนาดไม่เท่ากนั ควรปรบัปรุง

ระบบเลื่อนดว้ยมอืใหเ้ลื่อนง่ายหรอืใหเ้ป็นระบบอตัโนมตั ิและเครื่องควรมขีนาดทีเ่ลก็ลง  
 

 
 

ภาพท่ี 5: การนําเครื่องไปทดสอบทีก่ลุ่มตวัอย่าง 
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วิจารณ์และสรปุผล 
จากผลการออกแบบและสรา้งเครื่องตน้แบบส าหรบัท าขนมผงิ สามารถเพิม่อตัราการผลติใหส้งูขึน้ไดจ้รงิตาม

สมมตฐิานของงานวจิยั โดยมอีตัราการผลติที ่2.43 นาท/ีถาด หรอื 28.40 กโิลกรมั/ชัว่โมง และ 220.80 กโิลกรมั/วนั 
ซึง่จากผลการทดลองพบว่าอตัราการผลติของเครื่องสงูกว่าแรงงานคนประมาณ 4.83 เท่า เมื่อเปรยีบเทยีบกบัคนเดด็
ขนมผงิไดเ้ฉลีย่ประมาณ 5.88 กโิลกรมั/ชัว่โมง และถ้าเปรยีบเทยีบดา้นอตัราการผลติกบัจ านวนผูป้ฏบิตังิานทีเ่ครื่อง
ต้องใชผู้ป้ฏบิตังิาน 2 คน อตัราการผลติของเครื่องกย็งัสงูกว่าแรงงานคนประมาณ 2.42 เท่า ดว้ยลกัษณะการท างาน
ของเครื่องแบบต่อเนื่องนี้จงึท าใหม้อีตัราการผลติสงูกว่าแรงงานคนและสามารถลดเวลาในการท าขนมผงิได ้ดา้นอตัรา
การสิน้เปลอืงพลงังานไฟฟ้ามคี่าเท่ากบั 1.80 บาท/ชัว่โมง ซึง่มรีาคาถูกเพราะออกแบบให้ใชม้อเตอรต์้นก าลงัขนาด 1 
แรงมา้ ด้านผลการประเมนิความคดิเหน็ทัง้ 4 ดา้นประกอบด้วย ดา้นการออกแบบเครื่อง ดา้นความปลอดภยั ดา้น
ความสะดวกในการใชง้าน และดา้นผลการผลติ จากกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรหนองตูมพฒันาผูท้ าขนมผงิ ผลการประเมนิ
เท่ากบั 3.89 ซึ่งอยู่ในระดบัด ีจากผลการทดลองการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบส าหรบัท าขนมผงินี้สามารถ
น าไปใช้ในการผลติได้จรงิ มอีตัราการผลติที่สงูกว่าแรงงานคน ลดเวลาในการท างาน สามารถใชใ้นกระบวนการผลติ
เชงิอุตสาหกรรมได ้หรอืท าการพฒันาต่อยอดเครื่องตน้แบบนี้เพื่อจ าหน่ายในเชงิการคา้ต่อไป 
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การประเมินการปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดข์องกระบวนการปลกูหญ้าเนเปียร ์
Carbon Dioxide Emission Assessment of Napier Grass Farming Process 

 

เบญจมาภรณ์ ถนอมนิ่ม1*  ประพธิาริ ์ธนารกัษ์1 และ พสิษิฏ ์มณโีชติ1 
Benjamaporn Thanomnim1*, Prapita Thanarak1 and  Pisit Maneechot1 
 

บทคดัย่อ 
กระทรวงพลงังานมีเป้าหมายในการเพิ่มสดัส่วนการใช้หญ้าเนเปียร์เพื่อผลิตไฟฟ้าท าให้ลดการน าเข้า

เชือ้เพลงิจากต่างประเทศรวมทัง้เป็นการใชเ้ชื้อเพลงิจากแหล่งพลงังานทีส่ะอาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกซึ่ง
เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกดิภาวะโลกร้อน งานวิจยันี้ท าการประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจาก
กระบวนการปลูกหญ้าเนเปียรป์ากช่อง1 โดยใชก้ารประเมนิวฏัจกัรชวีติ (Life Cycle Assessment) ตามมาตรฐาน 
ISO 14040 ตัง้แต่ ขัน้ตอนการเตรยีมดนิ การเตรยีมท่อนพนัธุ ์การเพาะปลูก และการเกบ็เกีย่ว โดยศกึษาพืน้ที่
เพาะปลูกจ านวน 105 ไร่ทีต่ าบลดงประค า อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ผลการศกึษาพบว่า ในกระบวนการ
ปลูกหญ้าเนเปียรม์ปีรมิาณการปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์เท่ากบั 107.608  kgCO2eq/ไร่ โดยขัน้ตอนการเพาะปลูกมี
การก๊าซปล่อยคารบ์อนไดออกไซดม์ากทีสุ่ด 45.35 kgCO2eq/ไร่ รองลงมาคอื ขัน้ตอนการเกบ็เกีย่ว การเตรยีมท่อน
พนัธุ ์และการเตรยีมดนิ 22.834 kgCO2eq/ไร ่22.154 kgCO2eq/ไร ่และ 17.27 kgCO2eq/ไร ่ตามล าดบั 
 

ค าส าคญั: หญา้เนเปียร ์ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์การประเมนิวฏัจกัรชวีติ 
 

Abstract  
 Ministry of Energy has target of increasing Napier grass ratio for electricity generation that was bring 
to decrease fuel import. Also the use of fuel from clean energy resource is reduce greenhouse gas emissions 
which cause the global warming. This research is assessed the carbon dioxide emission of Napier grass Pak 
Chong1. Life cycle assessment as the ISO 14040 was applied in this study from land preparing, seed cane 
preparing, farming and harvesting. The study area was 105 rai at Dong Prakham district, Phrom Phiram, 
Phitsanulok. The results showed that the Napier grass farming process carbon dioxide emission is 107.608 
kgCO2eq/rai. The farming is the highest carbon dioxide emission 45.35 kgCO2eq/rai, while harvesting, seed 
cane preparing and land preparing are 22.834 kgCO2eq/rai, 22.154 kgCO2eq/rai and 17.27 kgCO2eq/rai, 
respectively. 
  

Key words: Napier Grass, Carbon dioxide emission, Life cycle assessment  
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1Renewable Energy, School of Renewable Energy Technology (SERT), Naresuan University, Phitsanulok,  
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บทน า 
ในปจัจุบนัโลกก าลงัเผชญิปญัหาภาวะโลกรอ้นซึง่เกดิจากการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Greenhouse gas) ทีม่า

จากกจิกรรมต่างๆของมนุษยไ์ม่ว่าจะเป็นการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิจากการขนส่ง การผลติ การเกษตร หรอืกจิกรรมอื่นๆ 
รวมทัง้การตดัไมท้ าลายปา่ซึง่สง่ผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้ทางตรงและทางออ้ม ท าใหม้กีารเพิม่ขึน้ของอุณหภูมิ
เฉลีย่ของผวิโลก เกดิการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศแบบฉับพลนัและรุนแรง ทางสถาบนัทรพัยากรโลก [1] รายงาน
ว่า ในปี 2005 ภาคการเกษตรทัว่โลกมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกประมาณ 8% ของก๊าซเรอืนกระจกทัง้หมดทีป่ล่อยทัว่
โลก ประเทศไทยมกีารด าเนินการในการลดการปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์จากการก าหนดนโยบายและแนวทางการ
ปฏบิตัิต่างๆ กระทรวงพลงังานมีการก าหนดเป้าหมายในการใช้พลงังานทดแทนเพิม่ขึน้ 25% ของการใช้พลงังาน
ทัง้หมดภายใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) และมกีารปรบัเปลีย่นค่าเป้าหมายตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและ
พลงังานทางเลอืกตามการ  บูรณาการยุทธศาสตรป์ระเทศ (Country Strategy) [2] โดยปรบัเป้าหมายการใชพ้ลงังาน
ทดแทนเพื่อการผลติไฟฟ้าส าหรบัหญ้า  เนเปียรเ์ป็น 3,000 MW [3]  ดงันัน้หญ้าเนเปียร์จงึเป็นพชืทีน่่าสนใจในการ
น ามาปลูกเพื่อเป็นพชืพลงังานส าหรบัน ามาใชเ้ป็นแหล่งเชือ้เพลงิของการผลติไฟฟ้า หญ้าเนเปียรม์หีลายสายพนัธุแ์ต่
พนัธุท์ีเ่หมาะสมน ามาเป็นพชืพลงังานคอื หญ้าเนเปียรป์าก-ช่อง1 เพราะ ใหผ้ลผลติในปรมิาณสงู 72-80 ตนัต่อไร่ต่อ
ปี (น ้าหนักเปียก) และมคี่าความรอ้น (Heating value) เท่ากบั 17.79 MJ /kg [4] ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเกดิแนวทาง
การศกึษาการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดข์องกระบวนการปลูกหญ้าเนเปียรป์ากช่อง 1 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ประเมนิการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นกระบวนการปลูกหญ้าเนเปียรป์ากช่อง 1 ดว้ยวธิกีารประเมนิวฏัจกัร
ชวีติ (Life Cycle Assessment: LCA) ตัง้แต่ ขัน้ตอนการเตรยีมดนิ การเตรยีมท่อนพนัธุ ์การเพาะปลูก และการเกบ็
เกีย่ว ซึง่งานวจิยัในปจัจุบนัยงัไม่มกีารศกึษาเกีย่วกบัการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดข์องหญ้าเนเปียร ์จงึมคีวาม
จ าเป็นทีต่้องท าการศกึษาเพื่อเป็นแนวทางในการจดัการดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มใหม้กีารใชอ้ย่างคุม้ค่าและลด
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
การประเมนิการปล่อยคารบ์อนไดออกไซดใ์ชห้ลกัการประเมนิวฏัจกัรชวีติ (LCA) คอื กระบวนการวเิคราะห์

และประเมนิค่าผลกระทบทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้มตลอดช่วงชวีติของผลติภณัฑ ์โดยพจิารณาตัง้แต่การเกดิขึน้และหมดอายุ
ของผลติภณัฑ ์(Cradle to Grave) มกีารระบุปรมิาณพลงังานและวตัถุดบิทีใ่ช ้รวมถงึผลเสยีทีป่ล่อยสู่สิง่แวดลอ้ม เพื่อ
หาวธิลีดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของผลติภณัฑ ์ตามมาตรฐาน ISO 14040 การประเมนิวฏัจกัรชวีติ ประกอบดว้ย 4 
ขัน้ตอน [5] ไดแ้ก่ 1. การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการศกึษา (Goal and Scope Definition) 2. การวเิคราะห์
บญัชรีายการ (Life Cycle Inventory Analysis: LCI) 3. การประเมนิผลกระทบ (Life Cycle Impact Assessment: 
LCIA) 4. การแปลผลการประเมนิวฏัจกัรชวีติ (Life Cycle Interpretation) ดงัภาพที ่1 

 

1. การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการศกึษา  
วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายในการศึกษาน้ีเพื่อให้ทราบถงึปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์น

กระบวนการปลูกหญ้าเนเปียรป์ากช่อง 1 โดยใชว้ธิกีารประเมนิวฏัจกัรชวีติ วเิคราะหข์อ้มูลในแบบของ Cradle-to-
gate [6] คอืการประเมนิวฏัจกัรชวีติของหญ้าเนปียรป์ากช่อง1 บางส่วนของขัน้ตอนการผลติก่อนทีจ่ะส่งไปยงั
ผูบ้รโิภค โดยไม่ไดป้ระเมนิในขัน้ตอนการใชง้านและขัน้ตอนการก าจดั โดยมขีอบเขตตัง้แต่ ขัน้ตอนการเตรยีมดนิ 
การเตรยีมท่อนพนัธุ ์การเพาะปลูก และการเกบ็เกีย่ว โดยศึกษาเชื้อเพลงิหญ้าเนเปียร์พนัธุ์ปากช่อง1 ที่ท าการ
เพาะปลกู ณ ชุมชนบา้นเขาน้อย ต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก  
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ภาพที่ 1 กรอบการด าเนินงานการประเมินวฏัจกัรชีวิต [5] 
 

2. การวเิคราะหเ์พื่อท าบญัชรีายการ 
 เป็นการเกบ็รวบรวมและค านวณปรมิาณของสารขาเขา้และสารขาออกจากกระบวนการปลูกหญ้า     เน
เปียร ์โดยพจิารณา ทรพัยากร พลงังานทีใ่ช ้และการปล่อยของเสยีออกสูส่ิง่แวดลอ้ม ดงัภาพที ่2 โดยไม่ท าการศกึษา
ผลกระทบจากอุปกรณ์หรอืเครื่องมอืทีจ่ดัเป็นต้นทุนคงที ่เช่น อาคารหรอืเครื่องจกัรต่างๆทีอ่ยู่ในกระบวนการ เพราะ
ต้องการทราบผลกระทบโดยตรงทีเ่กดิขึน้จากการใชท้รพัยากรพลงังานในการปลูกหญ้าเนเปียรเ์ป็นหลกั ส่วน
ผลกระทบทีเ่กดิจากส่วนทีไ่ม่น ามาคดิเป็นผลกระทบรอง ในการมองภาพทีเ่กดิจากผลกระทบหลกัจะท าใหส้ามารถ
มองเหน็ภาพของผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มของการปลูกหญ้าเนเปียรไ์ดอ้ย่างชดัเจนมากยิง่ขึน้ [7] แหล่งขอ้มูลทีใ่ช้
ในการค านวณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์มาจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูม ิไดแ้ก่ การเกบ็รวบรวมขอ้มูลการใชว้สัดุ
และพลงังานทีใ่ช ้ รวมทัง้จากการสอบถาม และจากแหล่งขอ้มูลทุตยิภูม ิเช่น ค่า Emission Factor น ามาจาก
ฐานขอ้มลูประเทศไทย และในส่วนการเกบ็ขอ้มูลเป็นขอ้มูลเฉลีย่ต่อการผลติหญ้าเนเปียร ์1 ไร่ 
 

3. การประเมนิผลกระทบ 
 การตีความหรอืแปลงค่าขอ้มูลจากขัน้ตอนการจดัท าบญัชรีายการให้อยู่ในรูปผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 
โดยค านวณหาปรมิาณการปล่อยคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า (CO2 eq Emission) [8] สามารถค านวณไดจ้ากสมการ
ที ่1 
 

)(2 factorEmissionsdataActivityeqEmissionCO    
(1) 

 
โดยที ่ CO2 eqEmission  = ปรมิาณการปล่อย CO2 เทยีบเท่า 
 Emissions factor  = ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซ CO2  
 Activity data       = ปรมิาณการใชข้อ้มลูกจิกรรมต่างๆ 
โดยค่า Emission Factor ใชฐ้านขอ้มลูจากองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการศึกษา 
(Goal and Scope Definition) 

การวิเคราะห์เพื่อท าบญัชีรายการ 
(Life Cycle Inventory Analysis) 

การประเมินผลกระทบ 
(Life Cycle Impact  Assessment) 

 

 
 

การแปลผล 
การประเมินวฏัจกัรชีวิตและ 

ประเมินการปรับปรุง 
(Life Cycle Interpretation) 

 

 

 
การใช้งาน 

-ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
-วางแผนกลยทุธ์เพื่อการพฒันา 
-ก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
-ประชาสัมพนัธ์ด้าน การตลาดเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 
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ภาพท่ี 2 ขอบเขตการด าเนินของงานวจิยั  
 

4. การแปลผลการประเมนิวฏัจกัรชวีติ 
 เป็นการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในขัน้ตอนการท าบญัช ีแลว้ท าการประเมนิผลกระทบทาง
สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้มา สรุป รวบรวม ตคีวามหมาย และแปลค่าผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มที่เกดิขึน้ของผลติภณัฑน์ัน้ๆ 
ซึง่ขอ้มูลทีไ่ดท้ าใหท้ราบว่าในช่วงใดของวฏัจกัรชวีติทีเ่กดิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มมากทีสุ่ด โดยผลการประเมนิ วฏั
จกัรชวีติแสดงในรปูคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า (kgCO2eq) [9] โดยแสดงขอ้มลูปรมิาณสารขาเขา้และสารขาออก ดงั
ตารางที ่1 และ การใชพ้ลงังาน ทรพัยากรและค่าแฟคเตอร ์ดงัตารางที ่2  
 

ตารางท่ี 1 ขอ้มลูปรมิาณของสารขาเขา้-สารขาออก 

 

สารขาเขา้-ขาออก 

(Input-Output) 

หน่วย 

(Unit) 

จ านวน 

(Quantity) 

รายละเอยีด 

(Description) 

ท่อนพนัธุห์ญา้เนเปียรป์ากช่อง1 ตนั 0.5 ใชป้ลกูเฉลีย่ 1 ไร ่

หญา้เนเปียรป์ากช่อง1 ตนั 11 ผลผลติเฉลีย่ต่อ 1 ไร ่

การเตรยีมดนิ 

การเตรยีมท่อนพนัธุ ์

การเพาะปลกู 

การเกบ็เกีย่ว 

- น ้ามนัดเีซล   
- สารปรบัสภาพดนิ 

- น ้ามนัดเีซล (ขนสง่)  

 

- ท่อนพนัธุ ์  
- ปุ๋ย 
- น ้ามนัดเีซล (เครื่องปลกู)  
 

-น ้ามนัเบนซนิ(เครื่องตดัหญา้) 

 

- มลพษิทางอากาศ 

- ท่อนพนัธุ ์
- มลพษิทางอากาศ 

- มลพษิทางอากาศ 

- ไมเ้ชือ้เพลงิ 
- มลพษิทางอากาศ 
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ตารางท่ี 2 การใชพ้ลงังาน ทรพัยากร และค่าแฟคเตอรข์องกระบวนการปลกูหญา้เนเปียรต่์อ1ไร ่

สารขาเขา้  หน่วย  
ปริมาณ
การใช้ 

Emission 
Factor 

(kgCO2eq/unit) 

แหล่งอ้างอิงขอ้มูล 
[10] *[11]** 

ปริมาณ
การปล่อย 

CO2 

ขัน้ตอนเตรียมดิน 

น ้ามนัดเีซล (ผาน3) kg 1.136 0.3282 
Thai national database 0.373 

น ้ามนัดเีซล (เผาไหม)้ ลติร 1.337 2.6987 
IPCC Vol.2 table3.2.1, 
3.2.2, PTT 

3.608 

น ้ามนัดเีซล (ผาน4) kg 0.121 0.3282 
Thai national database 0.040 

น ้ามนัดเีซล (เผาไหม)้ ลติร 0.143 2.6987 
IPCC Vol.2 table3.2.1, 
3.2.2, PTT 

0.386 

น ้ามนัดเีซล (ผาน6) kg 0.648 0.3282 
Thai national database 0.213 

น ้ามนัดเีซล (เผาไหม)้ ลติร 0.762 2.6987 
IPCC Vol.2 table3.2.1, 
3.2.2, PTT 

2.056 

น ้ามนัดเีซล (ผาน7) kg 1.452 0.3282 
Thai national database 0.477 

น ้ามนัดเีซล (เผาไหม)้ ลติร 1.708 2.6987 
IPCC Vol.2 table3.2.1, 
3.2.2, PTT 

4.609 

น ้ามนัดเีซล (ป ัน่ดนิ) kg 1.543 0.3282 
Thai national database 0.506 

น ้ามนัดเีซล (เผาไหม)้ ลติร 1.816 2.6987 
IPCC Vol.2 table3.2.1, 
3.2.2, PTT 

4.901 

โดโลไมด ์(Dolomite) kg 3.810 0.0265 
Ecoinvent 2.0 0.101 

 รวม 17.27 

ขัน้ตอนการเตรียมท่อนพนัธุ์  (ขนสง่จากนครราชสมีา-พษิณุโลก ระยะทาง 420 กโิลเมตร)  

รถกระบะบรรทุก 6 ลอ้ ขนาดใหญ่
น ้าหนกับรรทุกสงูสุด11 ตนั วิง่ปกต ิ
0% Loading (ขากลบั) 

km 19.10 0.4892 
Thai national database 

9.344 

รถกระบะบรรทุก 6 ลอ้ ขนาดใหญ่
น ้าหนกับรรทุกสงูสุด 11 ตนั วิง่ปกต ิ
100% Loading (ขาไป) 

tkm 210.00 0.0610 
Thai national database 

12.81 

 

 

 

รวม 22.154 

ขัน้ตอนการเพาะปลกู  
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สารขาเขา้  หน่วย  
ปริมาณ
การใช้ 

Emission 
Factor 

(kgCO2eq/unit) 

แหล่งอ้างอิงขอ้มูล 
[10] *[11]** 

ปริมาณ
การปล่อย 

CO2 

น ้ามนัดเีซล (เครื่องปลูก) kg 1.889 0.3282 
Thai national database 0.620 

น ้ามนัดเีซล (เผาไหม)้ ลติร 2.222 2.6987 
IPCC Vol.2 table3.2.1, 
3.2.2, PTT 

5.997 

น ้ามนัเบนซนิ (เครื่องหวา่นปุ๋ ย) kg 0.007 0.7069 
Thai national database 0.005 

น ้ามนัเบนซนิ (เผาไหม)้ ลติร 0.010 2.1815 
IPCC Vol.2 table3.2.1, 
3.2.2, PTT 

0.022 

ปุ๋ ยไนโตรเจน(Fertilizer N)-การผลติ kg 4.762 2.6000 Japan CF 12.38 

ปุ๋ ยยเูรยี kg 4.762 5.5300 Ecoinvent 2.0 26.33 

 รวม 45.35 

ขัน้ตอนการเกบ็เก่ียว  

น ้ามนัเบนซนิ (เครื่องตดัหญ้า) kg 2.270 0.7069 
Thai national database 16.05 

น ้ามนัเบนซนิ (เผาไหม)้ ลติร 3.110 2.1815 
IPCC Vol.2 table3.2.1, 
3.2.2, PTT 

6.784 

 รวม 22.834 

ปริมาณการปล่อย CO2 ทัง้หมด 107.608 kgCO2eq/ไร ่

*แหล่งขอ้มลูอา้งองิ วนัที ่24 กนัยายน 2555  

**แหล่งขอ้มลูอา้งองิ วนัที ่25 พฤศจกิายน 2555 
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ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาการประเมนิการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดข์องกระบวนการปลูกหญ้าเนเปียร ์ตัง้แต่ขัน้ตอน
การเตรยีมดนิ การเตรยีมท่อนพนัธุ ์ การเพาะปลูกและการเกบ็เกี่ยว พบว่ามกีารปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 17.27 
kgCO2eq/ไร ่22.154 kgCO2eq/ไร ่45.35 kgCO2eq/ไร ่และ 22.834 kgCO2eq/ไร ่ตามล าดบั แสดงกราฟดงัภาพที ่3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี 3 การปล่อยคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่าในแต่ละขัน้ตอน  

 

วิจารณ์และสรปุผล 

ในกระบวนการปลกูหญา้เนเปียรป์ากช่อง1 ทีต่ าบลดงประค า อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก พบว่า ใน
กระบวนการปลูกหญ้าเนเปียรม์ปีรมิาณการปล่อยคารบ์อนไดออกไซดร์วมเท่ากบั 107.608 kgCO2eq/ไร่ โดยขัน้ตอน
การเพาะปลกูปล่อยคารบ์อนไดออกไซดม์ากทีสุ่ด 45.35  kgCO2eq/ไร่ เนื่องจากการใชปุ๋้ยเคม ีหากสามารถลดการใช้
ปุ๋ยจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ขัน้ตอนการเตรยีมท่อนพนัธุ ์มกีารปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 22.154 
kgCO2eq/ไร่ ซึ่งการเพิม่ขึน้ของระยะทางในการขนส่งท าให้มกีารปล่อยคาร์บอนไดออกไซดเ์พิม่ขึ้นดว้ย ขัน้ตอนการ
เตรยีมดนิปล่อยคารบ์อนไดออกไซด ์17.27 kgCO2eq/ไร่ และขัน้ตอนการเกบ็เกีย่ว 22.834 kgCO2eq/ไร่ ดงันัน้หาก
ต้องการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ จงึควรลดการใช้ปุ๋ยหรอืใช้ปุ๋ยที่มกีารปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยและ
เลอืกซือ้ท่อนพนัธุใ์นทอ้งถิน่หรอืพฒันาท่อนพนัธุใ์นชุมชน 
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การประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนแบบถ่านหินบด
ชนิดความดนัต า่กว่าวิกฤติด้วยวิธีการประเมินวฏัจกัรชีวิต 
Environmental Impact Assessment of a Sub-Critical Thermal Pulverized Coal-
Fired Power Plant by Using LCA Method 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้ไดจ้ดัท าเพื่อประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในดา้นปญัหาสภาวะโลกรอ้นของโรงไฟฟ้าพลงัความ

รอ้น แบบถ่านหนิบดชนิดความดนัต ่ากว่าวกิฤต ิโดยใชห้ลกัการประเมนิวฏัจกัรชวีติ  ซึง่พจิารณาแบบ Cradle to Gate  
โดยใชโ้รงไฟฟ้าพลงัความรอ้นถ่านหนิทีน่ิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยองเป็นกรณีศกึษา ซึง่ในปี พ.ศ. 2555  
โรงไฟฟ้ามกี าลงัการผลติไฟฟ้ารวม 10.275 กกิะวตัต์-ชัว่โมง  ใชถ่้านหนิบทิูมนิัสจ านวน 3.77 ลา้นตนั และใชน้ ้ามนั
ดเีซลจ านวน 6.41 แสนลิตรเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งพบว่ามกีารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดวฏัจกัรชวีิตจ านวน 
972.36 KgCO2eq/MWh ซึง่เป็นการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากกระบวนการผลติไฟฟ้าในสว่นของระบบหมอ้ไอ
น ้าและกงัหนัไอน ้า 93.21% ลานกองถ่านและระบบล าเลยีงถ่านหนิ 6.76% และจากกระบวนการได้มาซึ่งวตัถุดิบ 
0.03% โดยมปีรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์จากกระบวนการเผาไหม้ตลอดปี พ.ศ. 2555 จ านวน 9.464 
ลา้นกโิลกรมั 

 
 

ค าส าคญั : การประเมนิวฏัจกัรชวีติ ถ่านหนิบทิมูนิสั  โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นถ่านหนิ ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
 
 

Abstract 
This study aims to determine the impact of a sub-critical thermal pulverized coal-fired power plant on 

Global Warming Potential(GWP). The cradle to gate life cycle assessment (LCA) approach is used to 
calculate the emission and combustion of carbon dioxide. The power plant chosen for this study is located in 
Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong Province. In 2012, it was reported that the total electric power 
generation is 10.275 GWh using bituminous coal 3.77 million tons and diesel oil 641,396 liters as fuel. 
According to this report, found that the emission of carbon dioxide is 972.36 KgCO2eq/MWh in which 93.21 
% of carbon dioxide is released from boiler and turbine process,  6.76% from coal yard and coal handling 
process, and 0.03% from material extraction process respectively. In addition, carbon dioxide is released 
9.464 million kgCO2 from combustion process in 2012.   

 
 

Key words :  Life Cycle Assessment , Bituminous coal , Coal-Fired Thermal Power Plant, Carbondioxide  
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บทน า 
 ประเทศไทยมกีารผลติไฟฟ้าตดิตัง้รวม  34,266 เมกกะวตัต ์มสีดัส่วนการผลติไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาต ิ64.7 
%  ถ่านหนิลกิไนต ์6.3  % ถ่านหนิบทิมูนิสั 5.8 % และอื่นๆ 23.05% [6]  ซึง่สดัส่วนการผลติไฟฟ้าของเชือ้เพลงิชนิด
ต่างๆทีไ่ม่เหมาะสม ท าใหข้าดเสถยีรภาพในการจดัการดา้นพลงังานไฟฟ้าของประเทศ   โดยก๊าซธรรมชาตทิีใ่ชผ้ลติ
ไฟฟ้าคิดเป็นสดัส่วนที่ผลิตจากแหล่งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย 60% และน าเข้าจากสหภาพเมียนมาร์ 40%[3]       
อนึ่ง ปรมิาณเชื้อเพลงิฟอสซลิของโลกที่ได้ส ารวจพบ ในปี พ.ศ. 2555  พบว่าปรมิาณส ารองน ้ามนัใช้ได้อกี 54.2 ปี   
ปรมิาณส ารองก๊าซธรรมชาตใิชไ้ดอ้กี 63.6 ปี   และปรมิาณส ารองถ่านหนิส ารองใชไ้ดอ้กี 112 ปี[10] เชือ้เพลงิถ่านหนิ
จงึมคีวามเหมาะสมทัง้ในดา้นสดัสว่นของเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการผลติไฟฟ้าและในดา้นของปรมิาณเชือ้เพลงิส ารอง 
 

 
ภาพท่ี 1 สดัสว่นการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย 2555 [6]   

 

ประเทศไทยมกีารปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดต์ัง้แต่ปี พ.ศ.2550 ถงึ พ.ศ. 2552 จ านวน 249,762,588 
tonCO2 [5]  ในขณะทีป่จัจุบนัก าลงัมกีารปรบัเปลีย่นไปสู่การเป็นสงัคมคารบ์อนต ่า(Low carbon society)  ซึง่การจดั
การพลงังานไฟฟ้าอย่างยัง่ยนื (Electricity sustainable development) นัน้ จะต้องพฒันาควบคู่ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  การประเมนิวฏัจกัรชวีติเป็นกระบวนการวเิคราะหแ์ละประเมนิค่าผลกระทบของผลติภณัฑท์ีม่ ี
ต่อสิง่แวดลอ้มตลอดช่วงชวีติของผลติภณัฑ ์ตัง้แต่การสกดัหรอืการไดม้าซึง่วตัถุดบิ กระบวนการผลติ การขนส่ง การ
ใชง้านผลติภณัฑ ์การน ากลบัมาใชใ้หม่ และการจดัการเศษซากของผลติภณัฑห์ลงัการใชง้าน โดยมกีารระบุถงึปริมาณ
พลงังานและวตัถุดบิทีใ่ช ้รวมถึงของเสยีทีป่ล่อยออกสู่สิง่แวดล้อม [9]  ซึง่กลุ่มของผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มสามารถ
แสดงไดใ้นหน่วยเชงิตวัเลข อาท ิเช่น kgCO2, kgPO4, kgSO2 และ kgC2H4  ตลอดจนสามารถชีบ้่งผลกระทบในแต่ละ
กระบวนการได ้และปจัจุบนัไดม้กีารจดัตัง้อนุกรมมาตรฐานการประเมนิผลกระทบตลอดวฏัจกัรชวีติของผลติภณัฑ ์ISO 
14040 เพื่อเป็นแนวทางการขอรับรองมาตฐานด้านสิ่งแวดล้อม [8]  ซึ่งท าให้หลายองค์กรเริ่มตระหนักและใส่ใจ
สิง่แวดลอ้มมากขึน้  

จากการประเมินวัฏจักรชีวิตของโรงไฟฟ้าของเชื้อเพลิงชนิดต่างๆในประเทศญี่ปุ่นพบว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้
เชื้อเพลงิฟอสซลิ อาท ิเช่น ถ่านหนิ น ้ามนั และก๊าซธรรมชาติเหลว มปีรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทัง้
ทางตรงและทางออ้มมากกว่าการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิอื่นๆ ดงัภาพที ่2  
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ภาพท่ี 2 แสดงการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดข์องการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชนิดต่างๆของประเทศญีปุ่น่[11]   

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา  
 งานวจิยัน้ีไดใ้ช้กรณีศกึษาของโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นถ่านหนิแบบถ่านหนิบดชนิดความดนัต ่ากว่าวกิฤติที่
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ซึง่ใชถ่้านหนิบทิมูนิสัเป็นเชือ้เพลงิ โดยมขีัน้ตอนและวธิกีารศกึษาตามการ
ประเมนิวฏัจกัรชวีติตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040 Life cycle assessment – principles and frame work [12]   
ซึง่แสดงไดด้งัภาพที ่3 

 
 
 

ภาพท่ี 3 ขัน้ตอนการประเมนิวฏัจกัรชวีติ  
 

การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการศึกษา (Goal and Scope Definition) 
 การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการศกึษาเป็นส่วนที่ส าคญั เพื่อที่จะก าหนดกรอบการศึกษาและล าดบั
ขอ้มลูในการวจิยั [13] ซึง่งานวจิยันี้ไดก้ าหนดหน่วยการศกึษา (Functional Unit) เป็น 1 เมกกะวตัต์-ชัว่โมง (1 MWh)  
โดยพจิารณาตัง้แต่กระบวนการไดม้าซึง่วตัตุดบิและกระบวนการผลติ (Cradle to Gate)  และพจิารณาผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มในดา้นปญัหาสภาวะโลกรอ้น(Global Warming Potential) เพื่อเปรยีบเทยีบผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มกบั
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นถ่านหนิทีใ่ชถ่้านหนิลกิไนตเ์ป็นเชือ้เพลงิ ซึง่ขอบเขตงานวจิยัแสดงดงัภาพที ่4 
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ภาพท่ี 4 ขอบเขตงานวจิยั 
 

การวิเคราะหเ์พื่อท าบญัชีรายการส่ิงแวดลอ้ม (Inventory Analysis) 
 การจดัท าบญัชรีายการสิง่แวดลอ้มเป็นขัน้ตอนที่ส าคญัและมผีลต่อการศกึษาการประเมนิวฏัจกัรชวีติ ซึง่จะ
ระบุปรมิาณสารขาเขา้และปรมิาณสารขาออกของกระบวนการ  เช่น วตัถุดบิ ปรมิาณพลงังาน และมลพษิทีป่ล่อยออก
จากกระบวนการ [17] งานวจิยันี้ไดท้ าการเกบ็ขอ้มูลการเดนิเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าตัง้แต่ 1 มกราคม 2555 ถงึ 31 
ธนัวาคม 2555 และเชื่อมโยงขอ้มูลในแต่ละกระบวนการ โดยใชว้ธิกีารปนัส่วนดว้ยวธิมีูลค่า (Economics Allocation) 
เพื่อจดัท าบญัชรีายการสิง่แวดลอ้ม(Life Cycle Inventory, LCI) และเปรยีบเทยีบกบัหน่วยการศกึษา 1 เมกกะวตัต์-
ชัว่โมง 
 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Impact Assessment) 
 การประเมนิผลกระทบ(Life Cycle Impact Assessment, LCIA) เป็นขัน้ตอนทีจ่ะประเมนิและวเิคราะหต์าม
รายการบญัชสีิง่แวดลอ้ม(LCI)  ซึง่จะแบ่งการประเมนิตามกลุ่มผลกระทบสิง่แวดลอ้ม[14]    ซึง่งานวจิยันี้มุ่งเน้นศกึษา
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในดา้นปญัหาสภาวะโลกรอ้น เน่ืองจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิเป็นกระบวนการทีป่ล่อย
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดม์ากทีสุ่ด  โดยการค านวณปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ีป่ล่อยออกมาจากกระบวนการ
สามารถหาไดจ้ากสมการที ่1 [15]   
 

CO2, emission = Activity Data  x  Emission Factor                                   (1) 
 

 โดย Activity data คอืปรมิาณสารขาเขา้หรอืสารขาออกเทยีบกบัหน่วยการศกึษา และ Emission factor คอื
ค่าการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดข์องกระบวนการต่างๆ 

การค านวณปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการขนสง่ ซึง่จะตอ้งพจิารณาชนิดของพาหนะทีใ่ช้
บรรทุก น ้าหนกับรรทุกและระยะทางของการขนส่งของวตัถุดบิ ผลติภณัฑ ์และของเสยี หรอืพจิารณาจากปรมิาณการ
ใชเ้ชือ้เพลงิของพาหนะต่างๆ 
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การแปรผลและปรบัปรงุผลิตภณัฑ ์(Interpretation) 
 การแปลผลเพื่อทีจ่ะท าการทวนสอบและประเมนิผลจากการท าบญัชรีายการสิง่แวดลอ้ม(LCI) หรอืผลของการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม(LCIA) ว่าสอดคล้องกบัการก าหนดเป้าหมายและขอบเขตในกรณีศกึษาหรอืไม่ [15]     
ซึง่จะน าไปสูก่ารพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการผลติเพื่อใหม้ีประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากทีสุ่ด โดยมผีลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้มน้อยทีส่ดุ 
ผลการศึกษา 
 ผลการค านวณหาค่าการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดต์ัง้แต่กระบวนการไดม้าซึง่วตัถุดบิ กระบวนการขนส่ง 
และกระบวนการผลติ โดยจะพบว่ากระบวนการผลติไฟฟ้ามกีารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดถึง 953.37 
kgCO2eq/MWh ซึง่เกดิจากลานกองถ่านและระบบล าเลยีงถ่านหนิจ านวน 46.72 kgCO2eq/MWh เกดิจากหมอ้ไอน ้า 
กงัหนัไอน ้าและเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจ านวน 906.65 kgCO2eq/MWh รองลงมาคือการขนส่งวตัถุดบิ พลงังานและ
ทรพัยากรมกีารปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์18.9757 kgCO2eq/MWh ซึง่เกดิจากการขนสง่ในกระบวนการของลาน
กองถ่านและระบบล าเลยีงถ่านหนิจ านวน 18.9735 kgCO2eq/MWh เกดิจากการขนส่งในกระบวนการของหมอ้ไอน ้า 
กังหันไอน ้ าและเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจ านวน 0.0022.kgCO2eq/MWh  และการได้มาซึ่งวัตถุดิบมีการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดจ์ านวน 0.0031 kgCO2eq/MWh   ซึง่จะพบว่ากระบวนการผลติไฟฟ้าในสว่นกระบวนการของหมอ้
ไอน ้า กงัหนัไอน ้า และเครื่องก าเนิดไฟฟ้ามกีารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คิดเป็นสดัส่วนที่มีค่ามากที่สุดถึง 
93.21%  กระบวนการลานกองถ่านและระบบล าเลยีงถ่านหนิ 6.76% และการไดม้าซึง่วตัถุดบิ 0.03% ซึง่แสดงไดด้งั
ตารางที ่1   
 

ตารางท่ี 1 การปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดข์องกระบวนการไดม้าซึง่วตัถุดบิ การขนสง่ และการผลติไฟฟ้า 

 
 

 จากการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มของโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น แบบถ่านหนิบดชนิดความดนัต ่ากว่าวกิฤต ิ
ซึ่งใช้ถ่านหินบิทูมินัสเป็นเชื้อเพลิงมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดวัฏจักรชีวิตจ านวน 972.35 
kgCO2eq/MWh  ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นถ่านหนิแม่เมาะ  ซึง่เป็นแบบถ่านหนิบดชนิดความดนั
ต ่ากว่าวิกฤติที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงโดยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดวฏัจกัรชีวิตจ านวน 
962.96 kgCO2eq/MWh [2] ซึง่มคี่าทีใ่กลเ้คยีงกนั แต่โรงไฟฟ้าแม่เมาะใชป้รมิาณถ่านหนิ 15.85 ลา้นต้น ในการผลติ
ไฟฟ้า 17.953 GWh ในขณะทีโ่รงไฟฟ้าทีใ่ชเ้ป็นกรณีศกึษาใชถ่้านหนิจ านวน 3.77 ลา้นต้น ในการผลติไฟฟ้า 10.275 
GWh  ซึง่ค่า Emission factor ของการเผาไหมถ่้านหนิลกิไนตม์คี่า 1.0624 kgCO2eq/kg [7] และการเผาไหมถ่้านหนิบิ
ทมูนิสัมคี่า Emission factor 2.507 kgCO2eq/kg [7]    ซึง่มคี่ามากกว่าถ่านหนิลกิไนตป์ระมาณ 1.5 เท่า ดงัตารางที ่2     
 
 
 
 
 

(kgCO2 eq/MWh) (kgCO2 eq/MWh) (kgCO2 eq/MWh) (%)

การไดม้าของวตัถุดบิ 0.0031 0.0001 0.0031 0.03

ลานกองถ่านและระบบล าเลยีงถ่านหนิ 46.7209 18.9735 65.6944 6.76

หมอ้ไอน ้า กงัหนัไอน ้า และเครือ่งก าเนดิไฟฟ้า 906.6563 0.0022 906.6585 93.21

รวม 953.3803 18.9758 972.356 100

การปลอ่ยGHG ของการ

ไดม้าและการใชป้ระโยชน์ 

วตัถุดบิ พลงังาน และ

ทรพัยากร

การปลอ่ยGHG ของการ

ขนส่ง วตัถุดบิ พลงังาน และ

ทรพัยากร

รวม สดัส่วน
ช่วงวฎัจกัรชวีติ
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ตารางท่ี 2 แสดงปรมิาณเปรยีบเทยีบของโรงไฟฟ้าแม่เมาะและโรงไฟฟ้ากรณีศกึษา 
รายการ หน่วย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้ากรณีศึกษา 

Coal Ton 15,850,000 3,775,063 
Calorific Value [5]   Kcal/kg 4,000 – 5,000 6,000 – 6,700 
Emission Factor (Coal combustion) [3]   kgCO2,eq/kg 1.0624 2.5070 
Electricity  MWh 17,953,210 10,275,373 
GHG kgCO2,eq/MWh 962.96 972 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
เมื่อพจิารณาตามแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้า (Power Development Plan, PDP) ปี 2555 – 2573 ฉบบั

ปรบัปรุงครัง้ที ่3  หรอื PDP 2010, Rev.3 พบว่าจะมกีารเพิม่ก าลงัการผลติไฟฟ้าจากปจัจุบนั 34,266 เมกกะวตัต ์เป็น 
70,687 เมกกะวตัต ์ในปี พ.ศ. 2573 [6] โดยมกี าลงัการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิต่างๆ ดงัตารางที ่3  

 

ตารางท่ี 3 แสดงสดัสว่นการผลติไฟฟ้าตามแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าปี 2573 [6]   

ประเภทโรงไฟฟ้า 
ก าลงัการผลิต  สดัส่วน 

(MW)  (%) 
โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน 20,546 29.07 
โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วม  31,119 44.02 
โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนเรชัน่ 6,793 9.61 
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น กงัหนัก๊าซ/ดเีซล 754 1.07 
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น น ้ามนัเตา 315 0.45 
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น ลกิไนต ์ 3,113 4.40 
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น ถ่านหนิ 5,747 8.13 
โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีร ์ 2,000 2.83 
รบัซือ้จากต่างประเทศ 300 0.42 

รวม 70,687 100 
 

 การผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิถ่านหนิในปี พ.ศ. 2555 มสีดัส่วน 12.22 %  ซึง่มคี่า Emission factor ของการ
ไดม้าซึ่งไฟฟ้า 0.6093 kgCO2/kWh [7] และค่า Emission factor ของการได้มาซึ่งไฟฟ้าจะมสีดัส่วนเพิม่ขึน้เป็น 
0.6622 kgCO2/kWh  ในปี 2573 ดงัภาพที ่5 เน่ืองจากมกีารปรบัสดัสว่นการผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิจากปจัจุบนั 4,187 
เมกกะวตัต ์เป็น 9,387 เมกกะวตัต ์ในปี พ.ศ. 2573 ซึง่คดิเป็นสดัสว่น 13.25%  ตามแผน PDP 2010, Rev.3   
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ภาพท่ี 5 แสดงค่า Emission Factor การไดม้าซึง่ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2555 – 2557  
 

จากศกึษาความเป็นไปไดข้องการน าพชืชวีมวลเหลอืทิง้ตามแหล่งเพาะปลูกมาผลติไฟฟ้าแบบกงัหนัไอน ้าใน
พืน้ทีภ่าคกลาง 5 จงัหวดั พบว่ามศีกัยภาพในการผลติได้เพยีง 437 เมกกะวตัต์ [1] คดิเป็น 2.12% ของสดัส่วนการ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนทัง้หมดที ่20,546 เมกกะวตัต ์ของก าลงัการผลติไฟฟ้ารวมในปี พ.ศ. 2573 ตามแผน 
PDP 2010, Rev.3 [6] ซึ่งมคีวามเป็นไปได้น้อยในการที่จะเพิม่สดัส่วนก าลงัการผลติไฟฟ้าจากชวีมวลให้ได้ตาม
แผนพฒันาผลติไฟฟ้าดงักล่าว   

เมื่อพจิารณาตัง้สมมตฐิานในกรณีทีเ่พิม่สดัสว่นการผลติไฟฟ้าจากพลงังานชวีมวลไดเ้พยีง 20% หรอื 14,137 
เมกกะวตัต ์ของก าลงัผลติไฟฟ้ารวม ปี พ.ศ. 2573 และกรณีทีโ่รงไฟฟ้านิวเคลยีรไ์ม่สามารถบรรจุเขา้ตามแผนการผลติ
ไฟฟ้า PDP 2010, Rev.3 ได ้ โดยน าสดัสว่นการผลติไฟฟ้าจากนิวเคลยีรแ์ละสดัสว่นการผลติไฟฟ้าจากชวีมวลสว่นที่
เหลอืมารวมกบัสดัสว่นของการผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิซึง่คดิไดเ้ป็น 24.43% หรอื 17,269 เมกกะวตัต ์  ซึง่จะท าใหค้า่ 
Emission factor ของการไดม้าซึง่ไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2573 เพิม่ขึน้เป็น 1.2181 kgCO2/kWh ดงัตารางที ่4 

 

ตารางท่ี 4 แสดงสดัสว่นการผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิและ Emission Factor ตามแผน PDP 2010, Rev.3 

พ.ศ. 
ก าลงัการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าถ่านหิน Emission Factor 

(MW) (%) MW (kgCO2/kWh) 

2555 34,266 12.22 4,187 0.5610 

2573 (PDP 2010,Rev.3) 70,687 13.25 9,387 0.6622 

2573 (สมมตฐิาน) 70.687 24.43 17,269 1.2181 
  

 การเพิม่ขึน้ของค่า Emission factor ของการไดม้าซึง่ไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2573 เป็นการเพิม่อย่างมนีัยส าคญัทีม่ี
ผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อการประเมนิวฏัจกัรชวีิตของผลิตภัณฑ์อื่นๆ   ซึ่งทุกภาคส่วน ทัง้ภาครฐัและ
ภาคเอกชนจะตอ้งตระหนกัถงึผลกระทบจากการผลติไฟฟ้า เพื่อหาแนวทางในการพฒันาและใชป้ระโยชน์จากการผลติ
ไฟฟ้าจากถ่านหนิใหม้ากทีส่ดุและมผีลกระทบกบัสิง่แวดลอ้มน้อยทีส่ดุ เพื่อเป็นการพฒันาพลงังานไฟฟ้าอย่างยัง่ยนื 
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การศึกษาแนวทางการลดอณุหภมิูการเผาเน้ือดินเพ่ือลดต้นทนุด้านเช้ือเพลิง ส าหรบั
โรงงานเซรามิก 
A STUDY OF REDUCING THE SINTERING TEMPERATURE OF CLAY BODY TO 
REDUCE FUEL COSTS FROM CERAMIC FACTORY. 
 

อดุลย ์ ทรายตนั1  
Adul  Saitan1 

 

บทคดัย่อ 
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาสมบตัเิชงิกลเนื้อดนิ และหาขอ้มูลอา้งองิเชงิตวัเลขดา้นต้นทุน
การใช้เชื้อเพลิง เมื่อลดอุณหภูมกิารเผาเนื้อดนิ วธิีด าเนินงานทดลองแบ่งเป็น 4 ขัน้ตอน ขัน้ตอนที่ 1 ศกึษาขอ้มูล
เบือ้งต้น ขัน้ตอนที ่2 การทดลองวจิยั ขัน้ตอนที ่3 ทดสอบผลการวจิยั และ ขัน้ตอนที ่4 สรุปผลการวจิยั ผลการวจิยั 
พบว่า สามารถลดอุณหภูมกิารเผาเนื้อดนิจากเดมิ 1280 องศาเซลเซยีส เหลอืเพยีง 1200 องศาเซลเซยีส โดยวธิกีาร
เตมิทลัคมัรอ้ยละ 3 โดยน ้าหนกัของผงดนิแหง้ สมบตัเิชงิกลของเนื้อดนิยงัคงมาตรฐานเดมิและบางสมบตัแิสดงผลทีด่ี
ขึน้ ค่าการหดตวัจาก   รอ้ยละ 14.97 ลดลงรอ้ยละ 2.73 ค่าการดูดซมึน ้าจากรอ้ยละ 0.13 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.01 ค่า
ความแกร่งจาก 1,010.80 กโิลกรมัต่อตารางเซนตเิมตร เพิม่ขึน้ 158.32 กโิลกรมัต่อตารางเซนตเิมตร นอกจากนี้การ
ลดอุณหภูมกิารเผาเนื้อดนิยงัสามารถลดตน้ทุนการผลติลงไดม้ากถงึเดอืนละ 8,006.40 บาท  
 

ค าส าคญั: อุณหภูม ิ เน้ือดนิ  ตน้ทุน  เชือ้เพลงิ  เซรามกิ  
 

Abstract  
 The purposes of this research were to study the mechanical properties of clay body and to investigate 
a numerical reference to the cost of fuel when reducing the sintering temperature of clay body. The experiments 
were divided into 4 steps. The first step was the preliminary study. The second was the step of conducting the 
research. The third step was testing the results and the final step was the research conclusion.  The results 
showed that the sintering temperature of clay body can be reduced from 1280 degrees Celsius to only 1200 
degrees Celsius by adding talc 3 percent by weight of dry powder. Mechanical properties of clay body remained 
as the original standard and showed better results on some properties. The linear shrinkage value, from 14.97 
percent, was decreased for 2.73 percent down. The water absorption value, from 0.13 percent, was increased 
for about 0.01 percent up. The bending strength, from 1,010.80 Kg/cm2, was increased about 158.32  Kg/cm2 
up. In addition, the reduction of the sintering temperature of clay body can reduce product costs down for 
8,006.40 THB per month. 
 

Keywords: Temperature, Clay body, Costs, Fuel, Ceramic  
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บทน า 

 อุตสาหกรรมเซรามกิในปจัจุบนั มกีารเปลีย่นแปลงกระบวนการการผลติแตกต่างไปจากอดตี การผลติแบบ
พื้นบ้านกลายเป็นกระบวนการที่ล้าสมัยและไม่สามารถตอบสนองต่อก าลังการผลิตในยุคเศรษฐกิจปจัจุบันได ้
อุตสาหกรรมเซรามกิจงึน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชเ้พื่อเพิม่ประสทิธิภ์าพในการผลติ แต่จากสถานการณ์เศรษฐกจิ
ปจัจุบนั อุตสาหกรรมเซรามกิต่างได้รบัผลกระทบ การส่งออกสนิคา้เกดิการชะลอตวั ต้นทุนของราคาน ้ามนั ค่าแรง 
วตัถุดบิ และแก๊ส LPG ทีส่งูขึน้ ผูป้ระกอบการต้องรบัภาระต้นทุนการผลติเพิม่ขึน้ แต่ขายสนิคา้ในราคาเท่าเดมิ จาก
การสอบถามโรงงานเป้าหมายพบว่า การปรบัขึน้ราคาของแก๊ส LPG ส่งผลกระทบต่อโรงงานอย่างยิง่ เนื่องด้วย
เตาเผาของโรงงานใชแ้ก๊สจ านวน 2 ถงัต่อการเผา โรงงานมเีตาเผาทัง้หมด 6 ลูก นัน้แสดงว่าต้องใชแ้ก๊ส LPG จ านวน 
12 ถงัในการเผาผลติภณัฑ์ ต่อครัง้ เกดิเป็นต้นทุนค่าแก๊ส LPG ถงึ 10,680 – 12,000 บาท ซึง่สงูกว่าต้นทุนเมื่อปีที่
ผ่านมาถงึ 1,080 – 2,400 บาท   เมื่อเปรยีบเทยีบค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ในขึน้ต ่าสุดคอื 1,080 บาท ต่อการเผา 1 ครัง้ 
โรงงานเซรามกิเผาผลติภณัฑ์อาทติยล์ะ  3 ครัง้ หรอื เดอืนละ 12 ครัง้ หรอื ปีละ 144 ครัง้ โรงงานมคี่าใช้จ่ายด้าน
ต้นทุนค่าแก๊ส LPG เพิม่ขึน้ถงึ 155,520 บาท จงึเป็นสาเหตุหลกัทีท่ าใหอุ้ตสาหกรรมเซรามกิในจงัหวดัล าปางหลาย
แห่งปิดกจิการลง  

 ดว้ยเหตุนี้ ผูว้จิยัและผูป้ระกอบการโรงงานเป้าหมายจงึหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั โดยการลดอุณหภูมกิารเผา
เนื้อดนิลง เพราะสามารถลดปรมิาณเชื้อเพลงิแก๊ส LPG ทีใ่ชใ้นการเผาผลติภณัฑล์งได ้จากศกึษาคน้ควา้ผลงานของ 
เชีย่วชาญ แสงทอง (2553; 197) พบว่า เน้ือดนิสามารถเกดิการหลอมตวัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 1100 องศาเซลเซยีสได ้[1] 
นอกจากนี้ยงัมผีลงานของ ดรุณี และสธุ ีวฒันศริเิวช (2552; 197-198) [2]  ไดศ้กึษาผลการใชอ้ลิไลตแ์ละทลัคเ์ตมิลงใน
เน้ือดนิไตรแอก       เซยีลพอรซ์เลน ผลงานวจิยัพบว่า การเตมิทลัคห์รอืทลัคมัลงไปในเนื้อดนิ รอ้ยละ 1-5 จะสามารถ
ลดอุณหภูมกิารเผาได้ 50 องศาเซลเซยีส ดงันัน้ผู้วจิยัจงึน าหลกัการดงักล่าวมาประยุกต์ใช้ร่วมกบังานวจิยั โดยตัง้
วตัถุประสงคข์องการศกึษาวจิยัคอื ศกึษาสมบตัเิชงิกลของเน้ือดนิของโรงงานเป้าหมายทีถู่กเตมิวตัถุดบิชนิดทลัคมัลง
ไปเป็นสว่นผสม ณ อุณหภูมกิารเผาต่างๆ และหาขอ้มลูอา้งองิเชงิตวัเลขดา้นตน้ทุนการใชเ้ชือ้เพลงิเมื่อลดอุณหภูมกิาร
เผาเน้ือดนิลง ผู้วจิยัตัง้เป้าหมายของการลดอุณหภูมเินื้อดนิจากอุณหภูมกิารเผา 1280 องศาเซลเซยีส เหลอืเพยีง 
1200 - 1220 องศาเซลเซยีส โดยอุณหภูมกิารเผาดงักล่าวจะไม่สง่ผลต่อสมบตัเิชงิกลของเนื้อดนิทีเ่ผาดว้ยอุณหภูมเิดมิ 
หากการวจิยัประสบความส าเรจ็ จะสามารถลดภาระตน้ทุนจากราคาแก๊ส LPG ทีเ่พิม่ขึน้ได ้
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 ส าหรบัวธิดี าเนินงานวจิยัไดแ้บง่ออกเป็นขัน้ตอนหลกั ๆ 4 ขัน้ตอนส าคญั ๆ ดว้ยกนัดงันี้ 
  1. ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาขอ้มูลเบือ้งต้น ผูว้จิยัศกึษาสมบตัเิฉพาะของเนื้อดนิ โดยทดสอบสมบตัทิาง
กายภาพ ไดแ้ก่ ค่าความถ่วงจ าเพาะ ปรมิาณกากคา้งตะแกรง และปรมิาณของแขง็ในน ้าดนิ และทดสอบสมบตัเิชงิกล
หลงัการเผา 1280 องศาเซลเซยีส ไดแ้ก่ ค่าการหดตวั การดดูซมึน ้า และค่าความแกร่งไดผ้ลการศกึษาดงัตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมบตัเิฉพาะของเนื้อดนิ 
รายการทดสอบ ผลการทดสอบ 

ปรมิาณของแขง็ในน ้าดนิ รอ้ยละ 62.45 
ค่าการหดตวั รอ้ยละ 14.97 
ค่าการดดูซมึน ้า รอ้ยละ 0.13 
ค่าความแกร่ง 942.20 กโิลกรมัต่อตารางเซนตเิมตร  
  
 



 

542 

 2. ขัน้ตอนที ่2 การด าเนินงานวจิยั  
  2.1 การเตรยีมตวัอย่างการวิจยั ผู้วจิยัเลอืกวตัถุดบิชนิด ทลัคมัมาใช้เป็นตวัเติม เพื่อปรบัลด
อุณหภูม ิปรมิาณการเตมิ คอื รอ้ยละ 1 3 และ 5 โดยน ้าหนกัของน ้าหนกัผงดนิแหง้ แสดงอตัราสว่นผสมดงัตารางที ่2   
 

ตารางท่ี 2 อตัราสว่นผสมของตวัอย่างการทดลอง 

ตวัอยา่งการทดลองท่ี 
ปริมาณของวตัถดิุบ (กรมั) 

ผงดินแห้ง ทลัคมั 
1 3,000 30 
2 3,000 90 
3 3,000 150 

 

   การเตรยีมตวัอย่างเริม่จากเตมิผงดนิแหง้ ทลัคมั และเตมิน ้าเพิม่ 3,000 มลิลลิติร บดผสมใน
หมอ้บด Jar Maill ขนาด 3 กโิลกรมัเป็นเวลา 4 ชัว่โมง หลงัจากบดเตรยีมเนื้อดนิใหม้ลีกัษณะเป็นเนื้อดนิ น ามาขึน้รูป
เป็นแท่งทดสอบทีม่ขีนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 1.2 เซนตเิมตร ยาว 12 เซนตเิมตร เผาดว้ยเตาไฟฟ้าทีอุ่ณหภูม ิ1200 และ 
1220      องศาเซลเซยีส อตัราการเพิม่อุณหภูมคิอื 2.5 องศาเซลเซยีสต่อนาท ี  

3. ขัน้ตอนที ่3 ทดสอบผลการวจิยั 
 3.1 การหดตวั การทดสอบการหดตวัหลงัการเผา จะน าตวัอย่างการวจิยั 10 แท่ง เผาดว้ยเตาเผา

ระบบไฟฟ้า ณ อุณหภูมกิารวจิยัในขา้งต้น วดัค่าความยาวตามจุด 2 จุด น าค่าทีว่ดัไดค้ านวณจากสตูร เพื่อหาค่ารอ้ย
ละการหดตวัหลงัเผา ใชส้ตูรการค านวณดงันี้ 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ลกัษณะการก าหนดจุด 2 จุด บนแทง่ตวัอย่างการวจิยั 

 3.2 การดูดซมึน ้า น าตวัอย่างการวจิยั 10 แท่ง อบทีอุ่ณหภูม ิ 110 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 4 ชัว่โมง 
จากนัน้น าไปชัง่หาน ้าหนกั จดบนัทกึเป็นค่าน ้าหนกัก่อนต้มไว้ จากนัน้ต้มตวัอย่างการวจิยัทัง้ 10 แท่ง ในน ้าเดอืดเป็น
เวลา   5 ชัว่โมง และแช่ทิง้ไวใ้นน ้านาน 24 ชัว่โมง จงึน าตวัอย่างการวจิยัทัง้ 10 แท่ง ขึน้จากน ้าชัง่น ้าหนัก จดบนัทกึ
เป็นค่าน ้าหนกัหลงัตม้ ใชส้ตูรการค านวณดงันี้ 

 

 

สูตร  รอ้ยละการดดูซึมน ้า     =     น ้าหนักหลงัต้ม  -  น ้าหนักก่อนต้ม   ×  100                              
                                                                                            น ้าหนักก่อนต้ม   

สูตร  รอ้ยละการหดตวัก่อนเผา   =   ความยาวก่อน  -  ความยาวหลงั   ×  100                  
                                                                                            ความยาวก่อน   
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  3.4 ความแกร่ง ขัน้ตอนเริม่จาก การวดัค่าเสน้ผ่าศนูยก์ลางของแต่ละแท่ง ระยะระหว่างลิม่รองรบัแท่ง
กด โดยเครื่องทีใ่ช้ทดสอบเป็นลกัษณะการกดแบบ แรงกด 3 จุด จากนัน้วางตวัอย่างการวจิยับนลิม่รองรบั ให้เครื่อง
ท างานจนกว่าตวัอย่างการวจิยัจะหกั หรอืเครื่องหยุดการท างาน น าค่าสุดทา้ยทีว่ดัไดก้่อนแท่งตวัอย่างการวจิยัจะหกั 
ค านวณหาค่าความแขง็แกร่ง ดงันี้  
 

สตูรการค านวณหาค่าความแกรง่ของแท่งทดสอบกลม  
 

                        MOR =  8LD                                                                      
                                                                d3     

เมื่อ 
L  =   ค่าน ้าหนกัแรงกด 
D  =  ระยะห่างของลิม่ทีร่องรบัแท่งทดสอบ 
d   =  เสน้ผ่าศนูยก์ลางของแท่งทดสอบ 

ไพจติร อิง่ศริวิฒัน์ (2541; 264-265)[4] 
 

4. ขัน้ตอนที ่4 หาขอ้มูลอา้งองิเชงิตวัเลขด้านต้นทุนการใช้เชือ้เพลงิเมื่อลดอุณหภูมกิารเผาเนื้อดนิลง 
ผู้วิจยัใช้การค านวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและต้นทุนการเผาแต่ละอุณหภูมิเปรียบเทียบระหว่างปริมาณการใช้
เชือ้เพลงิและตน้ทุนในการเผาตามแบบของโรงงาน กบั ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิและตน้ทุนการเผาเมื่อปรบัลดอุณหภูม ิ
   

ผลการศึกษา 
 จากการทดสอบสมบตัต่ิางเชงิกลของเนื้อดนิหลงัการเผาทีอุ่ณหภูม ิ1200 และ 1220 องศาเซลเซยีส สามารถ
แสดงผลการศกึษาตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
 1. ผลการทดสอบค่าการหดตวัของเนื้อดนิ 

  ผลการทดสอบค่าการหดตัวของตัวอย่างงานวิจยัหลงัการเผาที่อุณหภูมิ 1200 และ 1220องศา
เซลเซยีส ได้ผลการทดสอบแสดงดงัภาพที่ 2 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสมบตัิเฉพาะของเนื้อดนิจากโรงงาน คอื ร้อยละ 
14.97 พบว่ามคี่าการหดตวัน้อยกว่า 
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ภาพท่ี 2 ค่าการทดสอบการหดตวัหลงัการเผา 
 

 2. ผลการทดสอบค่าการดดูซมึน ้าของเนื้อดนิ 

  ผลการทดสอบค่าการดูดซมึน ้าของตวัอย่างงานวจิยัหลงัการเผาทีอุ่ณหภูม ิ1200 และ 1220 องศา
เซลเซยีส ไดผ้ลการทดสอบแสดงดงัภาพที ่3 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสมบตัเิฉพาะของเนื้อดนิจากโรงงาน คอื รอ้ยละ 0.13 
พบว่ามคี่าการดดูซมึน ้าน้อยกว่าในตวัอย่างที ่3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ค่าการทดสอบการดดูซมึหลงัการเผา 

 
 
 
 

รอ้ยละการดดูซึมน ้า 
อณุหภมิูการเผา 

(องศาเซลเซียส) 

ตวัอยา่งการวิจยั 

รอ้ยละการหดตวั อณุหภมิูการเผา 

(องศาเซลเซียส) 

ตวัอยา่งการวิจยั 
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 3. ผลการทดสอบค่าความแกร่งของเน้ือดนิ 

  ผลการทดสอบค่าความแกร่งของตวัอย่างงานวจิยัหลงัการเผาที่อุณหภูม ิ1200 และ 1220 องศา
เซลเซยีส ได้ผลการทดสอบแสดงดงัภาพที่ 4 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสมบตัิเฉพาะของเนื้อดนิจากโรงงาน คอื 942.20 
กโิลกรมัต่อตารางเซนตเิมตร พบว่ามคี่าความแกร่งสงูกว่าในตวัอย่างที ่2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ผลการทดสอบค่าความแกร่งหลงัการเผา 
 

 4. ผลการหาขอ้มลูอา้งองิเชงิตวัเลขดา้นต้นทุนการใชเ้ชือ้เพลงิเมื่อลดอุณหภูมกิารเผาเนื้อดนิลงแสดงผล     
ดงัตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการค านวณปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิและตน้ทุนการเผาหลงัการลดอุณหภูมใินการเผาเน้ือดนิ 

อณุหภมิู 
การเผา 
(องศา

เซลเซียส) 

ปริมาณการใช้
เชื้อเพลิงต่อการ

เผา 1 เตา 
(กิโลกรมั) 

ต้นทุนค่า
แกส๊ 
(บาท) 

ปริมาณการใช้
เชื้อเพลิงต่อการ

เผา 1 คร ัง้ 
(กิโลกรมั) 

ต้นทุนค่า
แกส๊ 
(บาท) 

ปริมาณการใช้
เชื้อเพลิงต่อ

การเผา 1 เดือน 
(กิโลกรมั) 

ต้นทุนค่า
แกส๊ 
(บาท) 

1280 90 1,780 540 10,680 6,480 128,160 
1220 85.77 1,696.60 514.52 10,179.60 6,174.24 122,155.20 
ลดลง 60  
องศาเซลเซยีส 

ลดลง 4.23 
ลดลง 
83.40 

ลดลง 25.28 
ลดลง 

500.40 
ลดลง 305.76 

ลดลง 
6,004.80 

1200 84.37 1,668.80 506.22 10,012.80 6,074.64 120,153.60 
ลดลง 80  
องศาเซลเซยีส 

ลดลง 5.63 
ลดลง 

111.20 
ลดลง 33.78 

ลดลง 
667.20 

ลดลง 405.36 
ลดลง 

8,006.40 

 

 

ค่าความแขง็ (กิโลกรมัต่อตารางเซนติเมตร) 

อณุหภมิูการเผา 

(องศาเซลเซียส) 

ตวัอยา่งการวิจยั 
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วิจารณ์และสรปุผล 
 

 การทดสอบการหดตวั ภาพที่ 2 พบว่า การหดตวัหลงัเผาที่อุณหภูมิ 1200 และ 1220 องศาเซลเซยีสของ
ตวัอย่างการวจิยั 1 2 และ 3 มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ซึง่ตวัอย่างงานวจิยัดงักล่าวถูกเตมิดว้ยทลัคมัรอ้ยละ 1 3 และ 5 โดย
น ้าหนักผงแหง้ ตามล าดบั แสดงใหเ้หน็ว่าเนื้อดนิแนวโน้มการหลอมตวัเพิม่ขึน้เมื่อเพิม่ปรมิาณทลัคมัลงไปในเนื้อดนิ 
เพราะทลัคมัสามารถช่วยลดอุณหภูมกิารสุกตวัของเนื้อดนิลงได้ ซึ่งให้ผลสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของดรุณี และสุธ ี
วฒันศริเิวช (2552; 197-198) [2] ไดศ้กึษาผลของทลัคมัเมื่อเติม่ลงในเนื้อดนิ และสามารถลดจุดหลอมของเนื้อดนิลงได ้
50 องศาเซลเซยีส นอกจากนี้ อายุวฒัน์  สว่างผล (2543; 158) [5] ยงัได้กล่าวถึงสารประกอบแมกนีเซยีมที่เป็น
องคป์ระกอบของทลัคมั (3MgO.4SiO2.10H2O) ไวด้้วยว่า แมกนีเซยีมเมื่อถูกทีเ่ผาทีอุ่ณหภูมสิงูจะมสีมบตัเิป็นตวัเร่ง
ปฏกิริยิาการกลายเป็นเนื้อแกว้ จากเหตุผลดงักล่าว การเตมิทลัคมัลงในเนื้อดนิ ท าใหเ้นื้อดนิมสีภาพการหลอมตวัมาก
ขึน้ อนุภาคถูกดงึดดูและเคลื่อนทีเ่ขา้หากนั สง่ผลใหเ้น้ือดนิหดตวัเพิม่ขึน้นัน้เอง 
 การทดสอบการดูดซมึน ้า ภาพที่ 3 พบว่า การดูดซมึน ้าหลงัเผาที่อุณหภูม ิ1200 และ 1220 องศาเซลเซยีส
ของตวัอย่างการวจิยั 1 2 และ 3 มแีนวโน้มลดลง แสดงใหเ้หน็ว่าเนื้อดนิมแีนวโน้มการดูดซมึน ้าลดลงเมื่อเพิม่ปรมิาณ
ทลัคมัลงในเนื้อดนิ สาเหตุเพราะ ทลัคมัช่วยลดอุณหภูมกิารหลอมของเนื้อดนิท าใหโ้ครงสรา้งของเนื้อดนิเปลีย่นแปลง
สภาพเป็นเนื้อแกว้มากขึน้ ซึง่ดรุณี และสธุ ีวฒันศริเิวช (2552; 26-32) [3] ไดก้ล่าวถงึปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้ในการเผาเนื้อ
ดนิเซรามิก เมื่อกระบวนการหลอมตัวเกิดขึ้น ของเหลวที่เกิดจากการหลอมตัวของแร่ต่างๆ จะกลายเป็นเฟสแก้ว 
นอกจากนี้ทลัคมัยงัเป็นสารใหเ้น้ือแกว้กบัเนื้อดนิเพราะองคป์ระกอบของซลิกิา และมแีมกนีเซยีมทีเ่ป็นตวัเร่งปฏกิริยิา 
ท าใหป้รมิาณเน้ือแกว้ในโครงสรา้งของเน้ือดนิเพิม่ขึน้ สามารถแทรกตวัปิดช่องว่างและรูพรุนในเนื้อดนิ ส่งผลใหค้่าการ
ดดูซมึน ้าลดลง สอดคลอ้งกบัค่าการหดตวัในขา้งต้น แสดงสมบตักิารดูดซมึน ้าทีไ่ดต้ามมาตรฐานของเนื้อดนิสโตนแวร ์
คอื น้อยกว่ารอ้ยละ 1-5  
 การทดสอบความแกร่ง ภาพที ่4 พบว่า ค่าความแกร่งหลงัเผาทีอุ่ณหภูม ิ1200 และ 1220 องศาเซลเซยีส
ของตวัอย่างการวจิยั 1 2 และ 3 มแีนวโน้มลดลง แสดงใหเ้หน็ว่าเนื้อดนิแนวโน้มค่าความแกร่งลดลงเมื่อเพิม่ปรมิาณ
ทลัคมัลงในเนื้อดนิ สาเหตุเพราะทลัคมัสามารถลดอุณหภูมกิารหลอมของเนื้อดนิและใหเ้นื้อแก้วแก่เนื้อดนิ ส่งผลให้
โครงสรา้งของเน้ือดนิมปีรมิาณของเน้ือแกว้มากเกนิไป เมื่อโครงสรา้งสว่นใหญ่ประกอบดว้ยแกว้ ค่าความแกร่งจงึลดลง
ตาม แต่ยงัคงมคี่าความแกร่งสงูกว่าค่าความแกร่งของเนื้อดนิสโตนแวร ์คอื 985 กโิลกรมัต่อตารางเซนตเิมตร  
 ส าหรบัการลดอุณหภูมกิารเผาเนื้อดนิลง สามารถลดปรมิาณการใช้แก๊ส LPG ลงได้ เนื่องจากการเผา
ผลติภณัฑท์ี่อุณหภูม ิ1280 องศาเซลเซยีส ต้องใชป้รมิาณแก๊ส LPG มากถึงจ านวน 90 กโิลกรมั แต่เมื่อสามารถลด
อุณหภูมกิารเผาลงได ้80 องศาเซลเซยีส ปรมิาณการใชแ้ก๊ส LPG ในการเผาแต่ละครัง้จะลดลงมาเหลอืเพยีง 84.37 
กโิลกรมั   
 งานวจิยันี้สามารถลดอุณหภูมกิารเผาของเนื้อดนิ 1280 องศาเซลเซยีส เหลอืเพยีง 1200 องศาเซลเซยีส
ได ้โดยทีส่มบตัเิชงิกลยงัคงไดม้าตรฐานตามสมบตัขิองผลติภณัฑเ์ดมิ และสามารถลดปรมิาณการใชแ้ก๊ส LPG ไดถ้งึ 
405.36 กโิลกรมัต่อเดอืน คดิเป็นตน้ทุน สามารถลดลงไดถ้งึ 8,006.40 บาทต่อเดอืน 
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การพฒันาเคร่ืองผลิตไบโอดีเซลขนาดเลก็ 
The Compact Bio-Diesel Reactor Development 
 

ศริพิงษ์  ตรรีตัน์1* และ ภกัด ี สทิธฤิทธิก์วนิ1 
Siripong Treerat1* and Pakdee Sittiritkawin1  
 

บทคดัย่อ 
 งานวจิยัไดศ้กึษาการออกแบบและสรา้งเครื่องผลติไบโอดเีซลขนาดเลก็ เพื่อศกึษาขบวนการแลว้น ามาพฒันา
ใหเ้ป็นแบบอตัโนมตัิ ใชผ้ลติน ้ามนัไบโอดเีซลทีไ่ดจ้ากน ้ามนัพชืทีใ่ช้แลว้ในชุมชน โดยการออกแบบใหม้กีระบวนการ
ผลติน ้ามนัไบโอดเีซลแบบอตัโนมตัิทุกกระบวนการ มกี าลงัการผลติ 20 liter/ครัง้ ซึง่ในการทดลองเครื่องผลติไบโอ
ดเีซลขนาดเลก็แบบอตัโนมตันิัน้เริม่จากการเกบ็ผลจากการทดลองแบบกึง่อตัโนมตัโิดยใชค้นในการควบคุมการท างาน
ของเครื่องทุกขัน้ตอนไดผ้ลการทดลองคอื ปรมิาณน ้ามนัไบโอดเีซลทีไ่ดม้ปีรมิาณ 13.23 liter คดิเป็น 66% ปรมิาณ 
กรเีซอลนีทีไ่ด ้4.85 liter(24.25%) สญูเสยี 9.75% คุณภาพของน ้ามนั ค่า ph = 7 จุดวาปไฟ = 154 oC เวลาทีใ่ชใ้นการ
ผลติ 10 ชัว่โมงส่วนการผลติแบบอตัโนมตัิทุกขัน้ตอนโดยตัง้ระบบให้เป็นแบบอตัโนมตัิ ผลการทดลองคอื ปรมิาณ
น ้ามนัไบโอดเีซลทีไ่ดม้ปีรมิาณ 14.6 liter คดิเป็น 73% ปรมิาณกรเีซอลนีทีไ่ด ้4.65 liter (23.25%) สญูเสยี 3.75% 
คุณภาพของน ้ามนั ค่า ph = 7 จุดวาปไฟ = 130 oC ใชเ้วลาในการผลติ 5 ชัว่โมงดงันัน้จะเหน็ไดว้่าขบวนการผลติทีใ่ช้
ระบบอตัโนมตัิของเครื่องผลติไบโอดเีซลแบบอตัโนมตัิมคีวามแม่นย าสูงกว่าโดยใช้เวลาในการผลติน้อยกว่าและค่า
สญูเสยีจะน้อยกว่าแบบใชค้นควบคุม 
 

ค าส าคญั: ไบโอดเีซล  กรเีซอลนี  อตัโนมตั ิ จุดวาปไฟ 
 

Abstract  
 This research aimed study the design and invention of compact Bio-Diesel Reactor and to study its 
procedure and them adopted its result to develop as an automatic system. Its purpose is to produce bio-diesel from 
used vegetable oil within community. The design intended to be an automatic bio-diesel producing process on every 
procedure. Its producing capacity was 20 liter/time. And an automatic compact bio-diesel reactor experiment began 
with the collection of the result obtained from semi-automatic experiment which controlled mechanical working by men 
on every procedure. Its experimental result was obtained bio-diesel quantity was 13.23 liters. Its percentage was 66%. 
The obtained glycerine quantity was 4.85 liters. Its percentage was 24.25%. Its loss was 9.75%. The value of its 
quality was ph = 7. Its sparkle point was = 154 oC. Time spent on producing procedure was 10 hours. But the result 
of full automatic producing was the obtained bio-diesel quantity was 14.6 liters. Its percentage was 73%. The obtained 
glycerine quantity was 4.65 liters. Its percentage was 23.25%. Its loss was 3.75%. The value of its quality was ph = 7. 
Its sparkle point was = 130 oC. Time spent on producing procedure was 5 hours. As a result, the bio-diesel producing 
procedure use by full automatic system has more accuracy, also used less time and less loss than the producing 
which controlled by men. 
 

Keywords: Bio-diesel Reactor,Glycerine,Automatic,sparkle point 
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บทน า 

ในสถานการณ์ปจัจุบนั  ประเทศไทยมคีวามต้องการใชน้ ้ามนัเชื้อเพลงิในปรมิาณที่สงูมาก โดยเฉพาะน ้ามนั
ดเีซลใชม้ากถึง  54 ลา้นลติรต่อวนั  คดิเป็น 47.1 % ของปรมิาณน ้ามนัทีใ่ช้ภายในประเทศ  คดิเป็นมูลค่าประมาณ  
1,512 ลา้นบาท[6]  ปรมิาณการบรโิภคและสดัสว่นของการใชน้ ้ามนัดเีซลสูงกว่าน ้ามนัเชือ้เพลงิชนิดอื่นๆ ราคาน ้ามนัก็
ปรบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหป้ระเทศขาดดุลการคา้ในการน าเขา้น ้ามนัเชือ้เพลงิ นอกจากนี้ยงัพบว่าในการใชน้ ้ามนั
ดเีซลนัน้ก่อใหเ้กดิมลพษิทางอากาศ  มผีลเสยีต่อสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม  รวมทัง้ยงัเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกดิภาวะ
เรอืนกระจกซึง่ท าใหอุ้ณหภูมขิองโลกเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง [2] ดงันัน้จงึควรหนัมาน าเอาไบโอดเีซลมาใชท้ดแทน โดย
เน้นทีภ่าคเกษตรกร ทีม่กีารใชเ้ครื่องยนตด์เีซลกนัอย่างมาก เช่น รถไถนา เครื่องสบูน ้า เป็นตน้ 

ในปจัจุบนัเครื่องผลติน ้ามนัไบโอดเีซลทีม่ขีนาดเลก็ทีม่ใีชใ้นชุมชนจะเป็นเครื่องทีม่ขีบวนการผลติทีต่้องใชค้น
เป็นผูด้แูลทุกขบวนการและกระบวนการในการผลติยุ่งยากท าใหค้นทีท่ านัน้เขา้ใจยากเป็นผลใหคุ้ณภาพของน ้ามนัไบ
โอดเีซลทีผ่ลติไดอ้อกมานัน้คุณภาพทีไ่ม่แน่นอน[3]  ดงันัน้งานวจิยัเรื่อง การพฒันาเครื่องผลติไบโอดเีซลขนาดเลก็ ใน
ครัง้นี้ไดค้ดิวธิแีละกระบวนการในการผลติใหผู้ท้ีใ่ชเ้ครื่องผลติไบโอดเีซลขนาดเลก็มคีวามเขา้ใจและปฏบิตัไิดโ้ดยง่าย
และช่วยลดระยะเวลาในการผลิตไบโอดีเซลเหมาะกบัชุมชนเกษตรที่ต้องการใช้น ้ามันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์
การเกษตร เพื่อช่วยลดตน้ทุนในสว่นของเชือ้เพลงิได ้ 

โดยเครื่องผลติน ้ามนัไบโอดเีซลขนาดเลก็แบบอตัโนมตั ิขนาด 20 litersต่อครัง้ ใชน้ ้ามนัพชืทีใ่ชแ้ลว้ในการผลติ
เป็นน ้ามนัไบโอดเีซล มขีบวนการผลติน ้ามนัไบโอดเีซลทีง่่ายและชุมชนสามารถเขา้ใจและท าเองได ้และช่วยลดระยะเวลา
ในขบวนการท างานของเครื่องเมื่อเปรบียเทยีบกบัแบบเดมิ และน ้ามนัไบโอดเีซลทีผ่ลติได้สามารถน ามาใชก้บัเครื่องยนต์
เลก็ได ้

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนผงัเครื่องผลติน ้ามนัไบโอดเีซล 

T = อุปกรณ์ควบคุมการท างานดว้ยเวลา    9 = ใบกวน    
1 = ฮตีเตอร ์     10 = ถงัเกบ็น ้ามนัไบโอดเีซล      



 

550 

2 = ถงัตม้ไล่ความชืน้        11= วาลว์เปิด-ปิด     
3 = ถงักวน     12 = ฝาปิดถงักวน    
4 = เทอรโ์มคปัเป้ิล      13 = อุปกรณ์วดัอุณหภูม ิ
5 = ถงักลเีซอรนี         14= ถงัแลกเปลีย่นความรอ้น 
6 = ถงัสารเร่งปฏกิริยิา      
7 = มอเตอร ์  
8 =  ถงัน ้าลา้งไบโอดเีซล     
 

 
 

ภาพท่ี 2 ถงัแลกเปลีย่นความรอ้น 
 

จากภาพที ่2 เป็นการออกแบบถงัแลกเปลีย่นความรอ้น[4]เพื่อช่วยลดอุณหภูมนิ ้ามนัเมื่อต้มไล่ความชืน้เสรจ็
ก่อนท าปฏกิริยิา เพื่อลดระยะเวลาของขบวนการผลติไบโอดเีซล ลกัษณะการแลกเปลีย่นความรอ้น โดยน ้ามนัทีผ่่าน
การต้มไล่ความชืน้จากถงัที ่2 จะถูกส่งเขา้ถงัแลกเปลี่ยนความรอ้นลกัษณะการไหลแบบสวนทางกนั (Counter Flow) 

ขณะที่ต้มไล่ความชืน้ของน ้ามนั อุณหภูมจิะอยู่ที่ประมาณ 100 oC  น ้ามนัรอ้นจะถูกดูดผ่านถงัแลกเปลีย่นความร้อน 
อุณหภูมขิองน ้ามนัทางดา้นขาออกจะลดลงเหลอื 55-60 oC ก่อนสง่เขา้ไปในถงัท าปฏกิริยิาในถงักวน 

  

 
 

ภาพท่ี 3 อุณหภูมแิตกต่างระหวา่งน ้ากบัน ้ามนัไหลแบบสวนทางกนั 
  
อุปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้นใชท้่อทองแดงขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางภายใน 2 cm เสน้ผ่านศนูยก์ลางภายนอก 

2.2 cm ขดเป็นวงกลมความยาวของท่อทองแดง 11.73 m หาไดจ้าก 

                                                                         A = 
UT

Q

ln

      (1)
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ln
T คอื ค่าแตกต่างของอุณหภมูเิฉลีย่ 

U    คอื สมัประสทิธิก์ารถ่ายเทความรอ้น 
 

                  lnT  =   
















LT

oT

LToT

ln

     (2) 

0
T  คอื ค่าแตกต่างอุณหภูมดิา้นรอ้น 

L
T  คอื ค่าแตกต่างอุณหภูมดิา้นเยน็ 

 

U = 

k
oil

h
w

h 2

111

1



    (3) 

w
h  คอื สมัประสทิธิก์ารพาความรอ้นของน ้า 

oil
h คอื สมัประสทิธิก์ารพาความรอ้นของน ้ามนั 

 
Q  = 

w
T

w
Cp

w
m  = 

oil
T

oil
Cp

oil
m     (4) 

 

Q          คอื ค่าความรอ้นสญูเสยี 

w
T   คอื ค่าแตกต่างอุณหภูมนิ ้า 

oil
T   คอื ค่าแตกต่างอุณหภูมนิ ้ามนั 

 

lnT   =  












42

73
ln

4273
 = 56.08 oC 

แทนค่า A  = 
)

2
/43.114)(87.56(

4773

C
o

mwC
o

watt
= 0.737  m2 

 
A  คอื พืน้ทีภ่ายในท่อ 

L   คอื ความยาวท่อ 
L =    =   = 11.73   m 

 
ดงันัน้จากการค านวณไดค้วามยาวของท่อทองแดงขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางภายใน 0.02 m ของอปุกรณ์แลกเปลีย่น

ความรอ้นจากอุณหภมูนิ ้ามนั 100 oC ลดลงเหลอื 60 oC ไดค้วามยาวของท่อทองแดงยาวทัง้หมด 11.73 m  น ามาท าเป็น
ขดวงกลมบรรจุไวใ้นอุปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้น 
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ภาพท่ี 4 เครื่องผลติไบโอดเีซลขนาดเลก็แบบอตัโนมตัพิรอ้มใชง้าน 
 

ขัน้ตอนการไตรเตรท 
1.  ละลายโปแตสเซยีมไฮดรอกไซด ์(KOH) 1 g  ลงในน ้ากลัน่ 1 Liters ดงันัน้จะไดส้ารละลายทีค่วามเขม้ขน้ 0.1 
2. ละลายน ้ามนัพชืทีใ่ชแ้ลว้ 1 mL ลงในไอโซโพรพลิแอลกอฮอล ์(โพรพานอล) 10 mL ใหเ้ป็นเนื้อเดยีวกนั 
3. หยดสารละลายขอ้ 1 ลงในสารละลายขอ้ 2 ทลีะหยด แลว้วดัค่า pH โดยใชก้ระดาษลติมสัละเอยีด จนได ้

pH ทีป่ระมาณ 8-9 จงึหยุด 
4. นบัปรมิาตร mL ของสารละลายขอ้ 1 ทีห่ยดลงไป เพื่อค านวณหาปรมิาณโปแตสเซยีมไฮดรอกไซด ์ 

 

ดงันัน้จากการท าการไตรเตรทน ้ามนัพชืทีใ่ชแ้ลว้เราจะใชป้รมิาณโปรแตสเซยีมไฮดรอกไซด ์200 g ผสมกบัเมทา
นอล 5 liter เพื่อใชใ้นกระบวนการผลติทีใ่ชแ้บบอตัโนมตั ิและแบบกึง่อตัโนมตั ิ

 

ตารางท่ี 1 ตารางค่ามาตรฐานน ้ามนัไบโอดเีซล [8] 

ค่ามาตรฐาน
น ้ามนั 

ไบโอดเีซล 

ค่า Ph จุดวาบ
ไฟ  

ความ
ถ่วงจ าเพาะ 

7 130 0.86-0.89 
 

จุดวาบไฟ(Flash Point)  คอืการหาค่าจุดทีอุ่ณหภูมติ ่าสดุของน ้ามนัทีท่ าใหเ้กดิไอน ้ามนัเป็นปรมิาณมากพอ และเมื่อ
สมัผสัเปลวไฟกจ็ะลุกไหมท้นัท ี[8] 

จุดวาบไฟ (flash point)โดยปกตมิาตรฐานจะอยู่ที ่130 oC ถา้หากสงูกว่านี้ คอืเป็น 150 oC หรอื 170 oC จะท าใหร้ถ
สตารท์ตดิยาก[5] 
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ผลการศึกษา 
 จากการศกึษากระบวนการผลติไบโอดเีซล 2 แบบ คอื การทดลองจากการผลติแบบอตัโนมตั ิเปรยีบเทยีบกบั

การทดลองจากการผลติแบบกึง่อตัโนมตั ิมผีลดงันี้ 
 

ตารางท่ี 2 ตารางผลการทดลองจากการผลติแบบอตัโนมตั ิ

การทดลอง 
 

ครัง้ที ่

ปรมิาณ
น ้ามนัเก่าที่

ใช(้L) 

กลเีซอรนี 
(L) 

น ้ามนัไบ
โอดเีซล 

(L) 

เวลา 
(hr) 

ค่า 
pH 

จุดวาบไฟ 
oC 

1 20 4.7 14.3 5 7 129 

2 20 4.5 14.9 5 7 130 

3 20 4.6 14.5 5 7 135 

4 20 4.7 14.7 5 7 125 

ค่าเฉลีย่ 20 4.63 14.6 5 7 130 

 

คดิปรมิาณเปอรเ์ซน็ต ์ของน ้ามนัทีไ่ดจ้ากการผลติจากน ้ามนัพชืใชแ้ลว้กบัสารเร่ง  ของการผลติแบบอตัโนมตั ิ
น ้ามนัพชื + สารเร่ง ซึง่เท่ากบั 20+5 =  25  liter คดิเป็น 100% 

น ้ามนัทีผ่ลติได ้+ กลเีซอรนี  ซึง่เท่ากบั 14.6+4.63 =  19.23 liter 

 ปรมิาณน ้ามนัไบโอดเีซล     (14.6/20)*100 = 73% 
 

ตารางท่ี 3 ตารางผลการทดลองจากการผลติแบบกึง่อตัโนมตั ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คดิปรมิาณเปอรเ์ซนตข์องน ้ามนัทีไ่ดจ้ากการผลติ/น ้ามนัพชืใชแ้ลว้กบัสารเร่ง  ของการผลติแบบควบคุมการ
ท างานดว้ยตนเอง 

น ้ามนัพชื + สารเร่ง เท่ากบั 20+5 = 25  liter    คดิเป็น 100% 

น ้ามนัทีผ่ลติได ้+ กลเีซอรนี  เท่ากบั 13.23+4.85 = 18.08 liter 

 ปรมิาณน ้ามนัไบโอดเีซล     (13.23/20)*100 = 66 % 

 

การทดลอง 
 

ครัง้ที ่

ปรมิาณ
น ้ามนัเก่าที่

ใช(้L) 

กลเีซอลนี 
(L) 

น ้ามนัไบ
โอดเีซล 

(L) 

เวลา 
(hr) 

ค่า 
pH 

จุดวาบไฟ 
oC 

1 20 4.7 13.5 10 7 159 

2 20 4.6 13.7 12 7 152 

3 20 5.5 12.5 11 7 150 

4 20 4.6 13.2 11 7 155 

ค่าเฉลีย่ 20 4.85 13.23 11 7 154 
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ภาพท่ี 5 ใหค้วามรูแ้ก่ชาวบา้น ต.ปา่ออ้ดอนชยั 
 

 กจิกรรมการบรกิารวชิาการให้ความรู้เรื่องไบโอดเีซล แก่ชาวบา้น ต.ป่าออ้ดอนชยั จ.เชยีงราย พร้อมท าการ
สาธติและบรรยายเกี่ยวกบัอุปกรณ์และกระบวนการ ประโยชน์ จากการใช้เครื่องผลิตไบโอดเีซลขนาดเลก็ และให้
ชาวบา้นท าการทดลองใชเ้ครื่องผลติไบโอดเีซลเพื่อความเขา้ใจ แลว้ชาวบา้นน าความรูท้ีไ่ดผ้ลติน ้ามนัไบโอดเีซลเพื่อใช้
เองในกลุ่มชุมชน โดยน าน ้ามนัไบโอดเีซลทีผ่ลติไดไ้ปใชก้บัเครื่องยนต์การเกษตร เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าใชจ้่ายในดา้น
พลงังาน  
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 จากงานวจิยัไดศ้กึษาการออกแบบและสรา้งเครื่องผลติไบโอดเีซลขนาดเลก็ จากการผลติทุกขัน้ตอนทีใ่ชค้นเป็น
ผูด้แูลขบวนการผลติทุกขัน้ตอน แลว้น ามาพฒันาใหเ้ป็นแบบอตัโนมตั ิและเพิม่อุปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้นของน ้ามนั
ก่อนทีจ่ะท าปฏกิริยิาเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการท างานของเครื่องจากเดมิใชเ้วลาประมาณ 10 ชัว่โมงต่อครัง้ เมื่อใช้
อุปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้นแลว้ใชเ้วลาในการท างานของเครื่องเหลอื 5 ชัว่โมงต่อครัง้  เพื่อใหง้่ายต่อการควบคุมดูแล
ในการผลติน ้ามนัไบโอดเีซลที่ได้จากน ้ามนัพชืที่ใช้แลว้ในชุมชน โดยการออกแบบให้มกีระบวนการผลติน ้ามนัไบโอ
ดเีซลแบบอตัโนมตัทิุกกระบวนการ มกี าลงัการผลติ 20 liter/ครัง้ ซึง่ในการทดลองเครื่องผลติไบโอดเีซลขนาดเลก็แบบ
อตัโนมตันิัน้เริม่จากการเกบ็ผลจากการทดลองแบบใชค้นในการควบคุมทุกขัน้ตอนเรยีกว่าแบบกึง่อัตโนมตัไิดผ้ลการ
ทดลองคอื ปรมิาณน ้ามนัไบโอดเีซลทีไ่ด้มปีรมิาณ 13.23 liter คดิเป็น 66% ปรมิาณกรเีซอลนีทีไ่ด ้4.85 liter(24.25%) 

สญูเสยี 9.75% คุณภาพของน ้ามนั ค่า ph = 7 จุดวาปไฟ = 154 oC และการผลติแบบอตัโนมตัทิุกขัน้ตอนโดยตัง้ระบบให้
เป็นแบบอตัโนมตั ิผลการทดลองคอื ปรมิาณน ้ามนัไบโอดเีซลทีไ่ดม้ปีรมิาณ 14.6 liter คดิเป็น 73% ปรมิาณกรเีซอลนีที่
ได ้4.65 liter(23.25%) สญูเสยี 3.75% คุณภาพของน ้ามนั ค่า ph = 7 จุดวาปไฟ = 130 oC ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าขบวนการผลติ
ทีใ่ชร้ะบบอตัโนมตัิของเครื่องผลติไบโอดเีซลแบบอตัโนมตัมิคีวามแม่นย าดกีว่าและค่าสูญเสยีจะน้อยกว่าแบบใช้คน
ควบคุม 
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การทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองยนตส์เตอรลิ์งแบบลกูสบูท างานสองด้าน 
Performance Test of a Double-Acting Stirling Engine 
 

พเิชฎฐ ์ พรหมดวง1*, และบญัชา คง้ตระกูล1 
Pichate Promduang1,* and Bancha Kongtragool1 

 

บทคดัย่อ  
ในบทความนี้ ไดน้ าเสนอสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิรูปแบบแกมม่าแบบลูกสบูก าลงัท างานสองดา้น

โดยใชห้วัเผาก๊าซปิโตรเลยีมเหลวเป็นแหล่งใหค้วามรอ้น ผลการทดสอบเครื่องยนต์โดยใชค่้าความรอ้นทีป้่อนเขา้สู่
เครื่องยนต์ 3362.7 J/s หรอืทีอุ่ณหภูมสิารท างานในช่องรอ้น 612 OC พบว่าเครื่องยนต์เครื่องนี้สามารถผลติแรงบดิ
สงูสดุไดป้ระมาณ 0.96 Nm ที ่66.7 rpm, ผลติก าลงัเพลาสงูสดุไดป้ระมาณ 9.623 W ที ่78.8 rpm, และมปีระสทิธภิาพ
ความรอ้นเพลาประมาณ 0.286% ที ่78.8 rpm  

 

ค าส าคญั: เครื่องยนตส์เตอรล์งิ  เครื่องยนตอ์ากาศรอ้น  เครื่องยนตส์นัดาปภายนอก 
 

Abstract 
 In this paper, performance of a double-acting, gamma-configuration Stirling engine powered by a 
LPG burner is presented. Results from the performance testing with the actual heat input to the engine of 
3362.7 J/s, or the hot-space temperature of 612 OC, indicate that the maximum torque is 0.96 Nm at 66.7 
rpm, the maximum brake power is 9.623 W at 78.8 rpm, and the maximum brake thermal efficiency is 
0.286% at 78.8 rpm, approximately.  
 
Key words: Stirling engine, Hot-air engine, External-combustion engine 
. 
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* Corresponding author e-mail: pichate@northcm.ac.th 
 



 

557 

บทน า 
ทรพัยากรพลงังานฟอสซลิทีไ่ดจ้ากปิโตรเลยีมเริม่มปีรมิาณจ ากดัในปจัจุบนั และมปีรมิาณลดลงอย่างต่อเนื่อง

จนเป็นสิง่ทีข่าดแคลนซึง่จะหมดสิน้ไปในอนาคต การหาแหล่งพลงังานทดแทนพลงังานฟอสซลิจงึเป็นสิง่ทีค่วรจะต้อง
ใหค้วามสนใจ นอกจากนี้การใชพ้ลงังานฟอสซลิโดยมกีารเผาไหมน้ัน้ยงัสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มดว้ย  

เครื่องยนต์สนัดาปภายนอก นอกจากจะสามารถใช้พลงังานความร้อนได้หลากหลายชนิดแล้ว ยงัสามารถ
ควบคุมใหเ้กดิการเผาไหมไ้ดอ้ย่างสมบรูณ์และไดง้่ายกว่าเครื่องยนตส์นัดาปภายในอกีดว้ย ดงันัน้การพฒันาเครื่องยนต์
ความรอ้นทีเ่ป็นเครื่องยนตส์นัดาปภายนอกซึง่สามารถใชพ้ลงังานหมุนเวยีนจงึเป็นประโยชน์ต่อการแกว้กิฤตพลงังาน
และสิง่แวดลอ้มในอนาคต 

การวจิยันี้เกดิขึน้จากแนวคดิทีจ่ะพฒันาเครื่องยนต์สนัดาปภายนอกทีส่ามารถน าไปใชไ้ดใ้นการผลติก าลงักล 
โดยเครื่องยนตค์วามรอ้นทีจ่ะพฒันาขึน้น้ีตอ้งไมเ่ป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้มและสามารถใชพ้ลงังานหมุนเวยีนเป็นแหล่ง
พลงังานป้อนเขา้ ผลลพัธท์ีไ่ดน้อกจากจะมสี่วนช่วยในการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มซึง่เป็นปญัหาหลกัของโลก
ในปจัจุบนัแลว้ยงัเป็นแนวทางในการพฒันาทางด้านพลงังานทางเลอืกอกีดว้ย ดว้ยเหตุนี้จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา
เครื่องยนตส์เตอรล์งิ (Stirling engine)  

เครื่องยนตส์เตอรล์งิเป็นเครื่องยนต์สนัดาปภายนอกชนิดหนึ่ง เครื่องยนต์ชนิดนี้สามารถใชเ้ชือ้เพลงิจากการ
เผาไหมเ้ชือ้เพลงิไดแ้ทบทุกชนิดรวมทัง้พลงังานแสงอาทติย ์ดงันัน้จงึสามารถท าใหเ้กดิการเผาไหมท้ีส่มบรูณ์ไดง้่ายกว่า
เครื่องยนตส์นัดาปภายในทัว่ไป โดยเฉพาะเมื่อใชพ้ลงังานแสงอาทติยเ์ป็นเชือ้เพลงิจะไม่ก่อใหเ้กดิมลพษิใดๆ ออกมาเลย 

เครื่องยนต์สเตอรล์งิเครื่องแรกถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1816 และไดม้กีารศกึษาวจิยัตลอดจนมาถงึปจัจุบนั  ใน
ต่างประเทศไดม้กีารศกึษาวจิยักนัอย่างจรงิจงัแพร่หลายจนไดม้กีารน าไปใชเ้ป็นเครื่องตน้ก าลงัในสถานีอวกาศทดแทน
เซลแสงอาทติย ์ส าหรบัในประเทศไทยการศกึษาวจิยัในเรื่องนี้มน้ีอยมาก อาจเป็นเพราะว่าในประเทศไทยยงัไม่คุน้เคย
กบัเครื่องยนตช์นิดนี้ในขณะทีก่ารศกึษาวจิยัในต่างประเทศไดก้ระท ากนัอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาควชิา
วศิวกรรมเครื่องกลของมหาวิทยาลยัต่างๆ การขาดการศึกษาวิจยัและเทคโนโลยีทางด้านนี้จะท าให้เกดิผลเสยีใน
อนาคต ซึง่จะมผีลอย่างมากจากการขาดแคลนเชือ้เพลงิฟอสซลิและความเขม้งวดในเรื่องของผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

เครื่องยนต์สเตอร์ลงิจะเป็นเครื่องยนต์ที่มปีระสทิธภิาพความร้อนสูงไดก้ต็้องอาศยัอุปกรณ์ในการเกบ็สะสม
พลงังานความร้อนไว้ภายในซึ่งเรียกว่ารีเจนเนอเรเตอร์ (Regenerator) ถ้ารีเจนเนอเรเตอร์มปีระสทิธิผล 100% 
ประสทิธิภาพของวฏัจกัรสเตอร์ลิงจะเท่ากบัวัฏจกัรคาร์โนต์ (Carnot cycle) ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ความร้อนที่มี
ประสทิธภิาพความรอ้นสงูสุดทางทฤษฎ ีแต่ในความเป็นจรงิแล้วปรากฏว่าไม่มผีูใ้ดสามารถสร้างเครื่องยนต์คารโ์นต์
ขึน้มาใชง้านจรงิๆได ้ดงันัน้การศกึษาคน้ควา้และพฒันาเครื่องยนต์สเตอรล์งิจงึเป็นหนทางน าไปสู่การสรา้งเครื่องยนต์
ความรอ้นใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุทีเ่ป็นไปได ้

จากลกัษณะเด่นต่างๆ ทีก่ล่าวมาแล้วนี้เป็นเหตุผลที่เครื่องยนต์สเตอรล์งิสมควรจะถูกศกึษาในรายละเอยีด
ต่างๆ รอบดา้น เพื่อพฒันาไปสูก่ารผลติพลงังานอย่างยัง่ยนืจากแหล่งพลงังานทดแทนและถ่ายทอดเทคโนโลยไีปสูภ่าค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในขัน้ต่อไป  

งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงค์หลกัในการพฒันาต้นแบบเครื่องยนต์สเตอร์ลงิแบบลูกสูบก าลงัท างานสองด้าน 
(Double-acting power piston) รูปลกัษณะแกมม่า (Gamma-configuration) ที่มอีตัราส่วนการอดั (Compression 
ratio) ของเครื่องยนต์สเตอรล์งิเป็น 1.5:1 ใชอ้ากาศเป็นสารท างาน ใชห้วัเผาก๊าซ (Gas burner) เป็นแหล่งความรอ้น
ภายนอกเพื่อความสะดวกในการศกึษาในหอ้งปฏบิตักิาร  

 การศกึษาวจิยัของเครื่องยนตส์เตอรล์งิในประเทศไทย เท่าทีค่น้พบ เริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2526 [1] ถงึปจัจุบนั
มงีานศกึษาวจิยัไมน้่อยกว่า 60 ชิน้ บางสว่นของงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนตส์เตอรล์งิมี
ดงัต่อไปนี้ 
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ในปี พ.ศ. 2550 บญัชา คง้ตระกลู และ สมชาย วงศว์เิศษ [2] ไดเ้สนอผลการศกึษาสมรรถนะของเครื่องยนต์
สเตอรล์งิแบบใชค้วามแตกต่างของอุณหภูมติ ่าโดยใชก้๊าซปิโตรเลยีมเหลวเป็นเชือ้เพลงิจ านวนสองเครื่อง เครื่องยนต์
เครื่องแรกเป็นเครื่องยนต์แบบลูกสบูก าลงัคู่ (Twin-power piston) ส่วนเครื่องยนต์เครื่องที่สองเป็นเครื่องยนต์แบบ
ลกูสบูก าลงัสีล่กู ลกูสบูก าลงัของเครื่องยนตท์ัง้สองเครื่องเป็นลกูสบูแบบท างานดา้นเดยีว 

ในปี พ.ศ. 2550 บญัชา คง้ตระกลู และ สมชาย วงศว์เิศษ [3] ไดเ้สนอผลการศกึษาสมรรถนะของเครื่องยนต์
สเตอรล์งิแบบใชค้วามแตกต่างของอุณหภูมติ ่า โดยใชเ้ครื่องจ าลองรงัสอีาทติยเ์ป็นเชือ้แหล่งใหค้วามรอ้น เครื่องยนต์ที่
ทดสอบเป็นเครื่องยนตแ์บบลกูสบูก าลงัคู่ 

ในปี พ.ศ. 2551 บญัชา คง้ตระกลู และ สมชาย วงศว์เิศษ [4] ไดเ้สนอผลการศกึษาสมรรถนะของเครื่องยนต์
สเตอร์ลงิแบบใช้ความแตกต่างของอุณหภูมติ ่า โดยใชเ้ครื่องจ าลองรงัสอีาทติย์เป็นแหล่งให้ความร้อน เครื่องยนต์ที่
ทดสอบเป็นเครื่องยนตแ์บบลกูสบูก าลงัสีล่กู 

ในปี พ.ศ. 2551 บญัชา คง้ตระกลู และ สมชาย วงศว์เิศษ [5] ไดเ้สนอผลการทดสอบเครื่องยนตส์เตอรล์งิแบบ
ใชค้วามแตกต่างของอุณหภูมติ ่าขนาดเลก็เป็นตน้ก าลงัขบัเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง โดยใชต้วัรวมรงัสอีาทติยแ์บบ
จานพาราโบลาเป็นแหล่งใหพ้ลงังาน ผลจากการทดสอบพบว่าก าลงัทีไ่ดแ้ละประสทิธภิาพจะเพิม่มากขึน้ตามค่าความ
เขม้ของรงัสตีรงทีข่นานกบัแกนของจานพาราโบลา 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
1. เครือ่งยนต ์

ภาพที ่1 เป็นแผนภาพแสดงเครื่องยนต์สเตอรล์งิรูปแบบแกมม่าแบบลูกสบูก าลงัท างานสองดา้น พารามเิตอรใ์น
การออกแบบทีส่ าคญัของเครื่องยนตแ์สดงไวใ้นตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1 พารามเิตอรใ์นการออกแบบทีส่ าคญั 
รายการ ขนาด 

ความโตของกระบอกสบูเคลื่อนยา้ย  
ช่วงชกัของลกูสบูเคลื่อนยา้ย 
ปรมิาตรกวาดของลกูสบูเคลื่อนยา้ย 
ความโตของกระบอกสบูก าลงั  
ช่วงชกัของลกูสบูก าลงั 
ปรมิาตรกวาดของลกูสบูก าลงั 
อตัราสว่นการอดั 
มุมล่วงหน้า 

107 mm 
100 mm 
899.2 cc 
87 mm 
100 mm 
594.5 cc 
1.5 
90 องศา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แผนภาพแสดงเครื่องยนตส์เตอรล์งิ 

Main shaft 

Displacer 
 connecting rod 

 
 
 Displacer 

Power piston 
connecting rod 

Flywheel 

Power piston 
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2. อปุกรณ์และเครือ่งมอืวดัท่ีส าคญั ประกอบด้วย 
1. Rope brake dynamometer ส าหรบัวดัแรงบดิของเครื่องยนต์ประกอบดว้ยตาชัง่สปรงิ, น ้าหนักถ่วง, 

สายรดั, และโครงสรา้งรองรบัอุปกรณ์  
2. ชุดวดัความเรว็รอบของเครื่องยนต์ประกอบด้วย Proximity sensor และ Digital indicator และ

โครงสรา้งรองรบัอุปกรณ์ 
3. ระบบใหค้วามรอ้นดว้ยก๊าซธรรมชาตเิหลวประกอบดว้ยหวัเผาก๊าซ (Gas burner), ถงัก๊าซ, อุปกรณ์

ปรบัความดนัของก๊าซ และเครื่องวดัความดนัของก๊าซทีจ่่ายใหห้วัเผาก๊าซ  
4. ชุดวดัความสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิประกอบดว้ยตาชัง่อเีลก็ทรอนิก และนาฬกิาจบัเวลา  
5. ระบบน ้าระบายความรอ้นของเครื่องยนต์ประกอบดว้ยถงัเกบ็น ้าเยน็, ถงัพกัน ้ารอ้น, อุปกรณ์ควบคุม

ระดบัน ้า, เครื่องวดัอตัราการไหลของน ้า, เครื่องสบูน ้า, ระบบท่อและวาวล ์
6. ชุดวดัอุณหภูมขิองเครื่องยนตแ์ละน ้าระบายความรอ้นประกอบดว้ย K-type thermocouple ส าหรบัวดั

อุณหภูมขิองฝาสบูดา้นรอ้น, T-type thermocouple และ Digital indicator ส าหรบัวดัอุณหภมูขิองฝาสบูดา้นเยน็และ
อุณหภูมขิองน ้าระบายความรอ้น 

   

3.การทดสอบเครือ่งยนต ์
การทดสอบเครื่องยนตแ์บ่งออกเป็น 2 การทดสอบคอื 

3.1. การทดสอบหาความร้อนท่ีป้อนให้แก่สารท างาน เนื่องจากค่าความรอ้นทีป้่อนใหแ้ก่เครื่องยนต์
ไม่สามารถวดัไดใ้นขณะทีเ่ครื่องยนต์ท างาน จงึต้องทดสอบก่อนทีจ่ะทดสอบสมรรถนะ เพื่อให้ไดค่้าความรอ้นทีป้่อน
ให้แก่เครื่องยนต์จริงในระหว่างการทดสอบสมรรถนะ และน าไปใช้ในการค านวณหาประสิทธิภาพความร้อนของ
เครื่องยนต ์

3.2. การทดสอบสมรรถนะของเครือ่งยนต ์จะท าหลงัจากทีท่ราบค่าความรอ้นป้อนเขา้ทีเ่หมาะสมแลว้ 
การทดสอบสมรรถนะจะท าเฉพาะการทดสอบหาก าลงัเพลาของเครื่องยนตเ์ท่านัน้  

3.1 การทดสอบหาความรอ้นท่ีป้อนให้แก่สารท างาน 
ภาพที ่2 แสดงภาพถ่ายของการทดสอบหาความรอ้นทีป้่อนเขา้สูเ่ครื่องยนต ์วธิที าการทดสอบมลี าดบัขัน้ตอน

ดงัต่อไปนี้ 
ถอดกระบอกสบูเคลื่อนย้ายออกจากเครื่องยนต์ น ากระบอกสูบเคลื่อนย้ายมาชัง่น ้าหนักรวมกบัน ้าสะอาดที่

บรรจุอยู่เตม็ช่องรอ้น แล้วหกัน ้าหนักตวัเปล่าของกระบอกสบูเคลื่อนย้ายออกกจ็ะทราบจ านวนน ้าที่ใชใ้นการทดสอบ 
คอื 2.142 kg 

น ากระบอกสูบเคลื่อนย้ายมาวางบนโครงทดสอบ โดยยดึกระบอกสูบไม่ให้เคลื่อนที่ได้ โดยให้กระบอกสูบ
เคลื่อนยา้ยอยู่ห่างจากหวัเผาก๊าซเท่ากบัระยะทีจ่ะใชใ้นการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ น าเธอรโ์มคปัเป้ิลมาใส่ไว้
ในกระบอกสบูเคลื่อนยา้ย โดยใหป้ลายของเธอรโ์มคปัเป้ิลอยู่ทีก่ึง่กลางของความลกึของช่องรอ้น จดัใหเ้ธอรโ์มคปัเป้ิล
แต่ละตวัอยู่ห่างจากผนังของช่องรอ้น เพื่อใหไ้ด้อุณหภูมทิี่แท้จรงิโดยการเฉลี่ย ต่อสายเธอร์โมคปัเป้ิลเขา้กบัอนิดเิค
เตอร ์และเตรยีมถงัก๊าซทีจ่ะใชใ้นการทดสอบโดยมตีวัปรบัก๊าซตดิอยู่กบัถงัดว้ย 

เตรยีมน ้าสะอาด 2.142 kg วางถงัก๊าซลงบนตาชัง่อเีลก็โทรนิก เปิดลิน้จ่ายก๊าซทีถ่งั ปรบัความดนัของก๊าซใน
สายจ่ายใหอ้ยู่ที ่1 bar จุดไฟทีห่วัเผาก๊าซ อุ่นอุณหภูมขิองกระบอกสบูเคลื่อนยา้ยใหไ้ด ้50 OC แลว้จงึใส่น ้าทีเ่ตรยีมไว้
ลงไปในกระอกสบูเคลื่อนยา้ย อ่านน ้าหนกัก๊าซจากตาชัง่อเีลก็โทรนิก เริม่ตน้การจบัเวลา จดบนัทกึอุณหภูมเิริม่ต้นของ
น ้า จดบนัทกึอุณหภูมขิองน ้าทุก 1 นาท ีจนกระทัง่น ้ามอีุณหภูมสิงูถงึประมาณ 80 OC จงึหยุดการทดสอบ จดบนัทกึ
น ้าหนกัสดุทา้ยของก๊าซจากตาชัง่อเีลก็โทรนิก หยุดการจบัเวลาและจดบนัทกึเวลาทีใ่ชใ้นการทดสอบ ปิดลิน้จ่ายก๊าซที่
ถงั 
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เอาเธอร์โมคปัเป้ิลออกจากกระบอกสูบเคลื่อนย้าย เทน ้าออกจากกระบอกสูบเคลื่อนย้าย รอใหก้ระบอกสูบ
เคลื่อนยา้ยเยน็ แลว้จงึทดสอบครัง้ต่อไปทีค่วามดนัในสายจ่ายก๊าซเป็น 0.8, 0.6, 0.4, และ 0.2 bar ตามล าดบั 

เมื่อทดสอบเสรจ็แลว้ เปลีย่นเป็นกระบอกสบูเคลื่อนยา้ยอกีกระบอกหนึ่ง แลว้ด าเนินการทดสอบตามขัน้ตอน
ทัง้หมดทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 การทดสอบหาความรอ้นทีป้่อนเขา้สูเ่ครื่องยนต ์       ภาพท่ี 3 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต ์
 

3.2 การทดสอบสมรรถนะของเครือ่งยนต ์
ผลจากการทดสอบหาความรอ้นป้อนเขา้เครื่องยนต์แสดงให้เหน็ว่าไดค้วามร้อนป้อนเขา้สูงสุดทีค่วามดนัใน

สายจ่ายก๊าซ 1.0 bar หลงัจากทราบค่าของความรอ้นป้อนเขา้เครื่องยนต์แลว้ จงึทดสอบหาสมรรถนะของเครื่องยนต ์
โดยมขีัน้ตอนการทดสอบดงัต่อไปนี้ 

จดัเตรยีมเธอรโ์มคปัเป้ิล, ตาชัง่สปรงิ, น ้าหนกัถ่วง, เชอืก, นาฬกิาจบัเวลา, ชุดเครื่องวดัความเรว็รอบ, เครื่อง
อ่านอุณหภูม ิแลว้ตดิตัง้เขา้กบัเครื่องยนต์ (ดภูาพที ่3) ต่อน ้าระบายความรอ้นเขา้ใหห้มุนเวยีนเขา้ไปในช่องน ้าระบาย
ความรอ้นของเครื่องยนต ์

ตดิตัง้หวัเผาก๊าซ วางถงัก๊าซลงบนตาชัง่อเีลก็โทรนิก เปิดลิน้จ่ายก๊าซทีถ่งั ปรบัความดนัของก๊าซในสายจ่าย
ให้อยู่ที่ 1.0 bar แล้วจุดไฟที่หวัเผาก๊าซ แล้วปรบัอตัราการไหลของน ้าระบายความร้อนให้คงที่ จดบนัทึกค่าของ
อุณหภูมเิริม่ตน้ทัง้หมด เริม่ต้นการจบัเวลา จากนัน้จงึจดบนัทกึค่าของอุณหภูมทิัง้หมดทุก 1 นาท ีจนกระทัง่อุณหภูมิ
ของสารท างานในช่องรอ้นสงูประมาณ 600 OC แลว้จงึสตารท์เครื่องยนต์ โดยยงัคงจดบนัทกึค่าของอุณหภูมต่ิอเนื่อง
และเพิม่การจดบนัทกึค่าของความเรว็รอบทุก 1 นาทพีรอ้มกนัดว้ย 

สงัเกตค่าอุณหภูมขิองสารท างานในช่องรอ้น ถ้าไม่เท่ากนัทัง้สองกระบอกสูบต้องปรบัเปลวไฟทีห่วัเผาหรอื
ปรบัอตัราการไหลของน ้าระบายความร้อนช่วย เพื่อใหอุ้ณหภูมขิองสารท างานในช่องรอ้นเท่ากนัทัง้สองกระบอกสูบ 
เมื่อสงัเกตเหน็ว่าค่าของอุณหภูมแิละความเรว็รอบเริม่จะคงที ่กแ็สดงว่าการท างานของเครื่องยนตเ์ริม่เขา้สูส่ภาวะคงตวั
แลว้ น าตาชัง่สปรงิมาแขวน แลว้น าเชอืกมาคลอ้งกบัลอ้ตุนก าลงั 

เริม่แขวนน ้าหนกัถ่วงทลีะ 1 N แลว้จดบนัทกึค่าแรงดงึจากตาชัง่สปรงิและค่าความเรว็รอบทุกครัง้ทีถ่่วง
น ้าหนกั จนกระทัง่เครื่องยนตห์ยุด อ่านค่าน ้าหนกัก๊าซสดุทา้ย หยุดการจบัเวลา จดบนัทกึอุณหภูมสิดุทา้ยทัง้หมด ปิด
ลิน้จ่ายก๊าซทีถ่งั วดัอตัราการไหลของน ้าระบายความรอ้น โดยใช ้Beaker และนาฬกิาจบัเวลา ท า 3 ครัง้เพื่อน ามาหา
ค่าเฉลีย่ 
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The second cylinder
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ผลการศึกษา 
1. ความรอ้นป้อนเข้าเครือ่งยนต ์
ข้อมูลจากการทดสอบหาความร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์ในชัน้แรกจะน ามาเขียนเป็นกราฟที่แสดง

ความสมัพนัธร์ะหว่างอุณหภูมขิองน ้าทีด่ดูซบัความรอ้นจากหวัเผาก๊าซกบัเวลาในการเพิม่อุณหภูม ิการทดสอบนี้ท า 5 
ครัง้โดยค่าความดนัในท่อจ่ายก๊าซเป็น 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, และ 1.0 bar ทัง้สองกระบอกสบู โดยไดก้ราฟดงัแสดงไวใ้น
ภาพที ่4 ซึง่เพื่อความกระชบัจงึแสดงไวเ้ฉพาะที ่1.0 bar เท่านัน้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 อตัราการเพิม่ขึน้ของอณุหภูมเิมื่อค่าความดนัในสายจ่ายก๊าซเป็น 1 bar 
สิง่ทีต่อ้งการจากกราฟนี้คอือตัราการเพิม่ขึน้ของอุณหภูม ิซึง่แสดงดว้ยความชนัของเสน้กราฟนัน่เอง น าอตัราการ

เพิม่ขึน้ของอุณหภูมไิปค านวณหาความรอ้นทีน่ ้าดดูซบัไวไ้ดจ้าก 

  
t

T
cmq w,pwin




     (1) 

เมื่อ wm คอืมวลของน ้าทีใ่ชใ้นการดูดซบัความรอ้น (2.142 kg), w,pc คอืค่าความรอ้นจ าเพาะของน ้า (4187 J/kg K), 
t/T  คอือตัราการเพิม่ขึน้ของอุณหภูม ิ(OC/s) ปรมิาณความรอ้นทีไ่ดจ้ากเชือ้เพลงิก๊าซปิโตรเลยีมเหลวจะค านวณได้

จาก 
  LPGff LHVmq      (2) 

เมื่อ fm  คอือตัราการไหลของก๊าซ (kg/s), LHVLPG คอืค่าความร้อนค่าต ่าของก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (46 MJ/kg) 
ประสทิธภิาพของแหล่งใหค้วามรอ้น ซึง่ในการทดลองนี้เป็นหวัเผาก๊าซ จะหาไดจ้าก 

  finH q/qE      (3) 
ขอ้มูลและผลลพัธ์จากการทดสอบหาค่าของความรอ้นที่ป้อนเขา้สู่เครื่องยนต์เมื่อค่าความดนัในท่อจ่ายก๊าซเป็น 

0.2, 0.4, 0.6, 0.8, และ 1 bar ถูกน ามาสรุปไวใ้นตารางที ่2 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 2 ผลลพัธจ์ากการทดสอบหาความรอ้นป้อนเขา้เครื่องยนต ์
P กระบอกสบู 1 กระบอกสบู 2 

mf qf ΔT/Δt qin EH mf qf ΔT/Δt qin EH 
1.0 0.21938 10091.3 12.4381 1557.1 15.43 0.208905 9609.6 14.4230 1805.6 18.79 
0.8 0.20023 9210.4 11.6398 1457.2 15.82 0.191509 8809.4 12.8750 1611.8 18.30 
0.6 0.20023 8001.4 11.2667 1410.5 17.63 0.191122 8791.6 12.1037 1515.3 17.24 
0.4 0.14200 6531.8 10.2461 1282.7 19.64 0.138331 6363.2 10.1404 1269.5 19.95 
0.2 0.09939 4572.0 8.1491 1020.2 22.31 0.104812 4821.4 8.7290 1092.8 22.67 
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p = 1.0 bar
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จะสงัเกตความสมัพนัธร์ะหว่างความดนัในสายจ่ายก๊าซกบัอตัราการไหลของก๊าซไดจ้ากตารางที ่2 ซึง่จะเหน็
ไดว้่าอตัราการไหลของก๊าซจะเพิม่มากขึน้เมื่อความดนัในสายจ่ายก๊าซสงูเพิม่มากขึน้ 

ตารางที ่2 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างความรอ้นทีป้่อนเขา้เครื่องยนตก์บัความดนัในสายจ่ายก๊าซ จะเหน็ไดว้่า
ความร้อนที่ป้อนเข้าสู่เครื่องยนต์นัน้ขึ้นอยู่กับความดันในสายจ่ายก๊าซเช่นเดียวกัน โดยความร้อนที่ป้อนเข้าสู่
เครื่องยนตจ์ะมคี่าสงูสดุทีค่่าความดนัก๊าซในสายจ่าย 1.0 bar ดงันัน้การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์จงึใชค้่าความ
รอ้นป้อนเขา้สูเ่ครื่องยนตส์งูสดุเป็น 1805.6 + 1557.1 = 3362.7 J/s หรอืทีค่่าความดนัในท่อจ่ายก๊าซเป็น 1.0 bar 

2. สมรรถนะของเครือ่งยนต ์
ผลลพัธจ์ากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต ์แสดงอยู่ในภาพที ่14 และภาพที ่15   
ภาพที่ 5 แสดงกราฟในช่วงก่อนการให้ภาระแก่เครื่องยนต์ เป็นเส้นกราฟในการเพิ่มอุณหภูมิ (Heat-up 

curve) และเสน้กราฟในการเพิม่ความเรว็รอบ (Start-up curve) จากรูปนี้จะเหน็ไดว้่าในระหว่างการเริม่ใหค้วามรอ้น 
ช่วงแรกอุณหภูมจิะเพิม่ขึน้ในอตัราสงูจากนัน้กจ็ะเขา้สู่สถานะคงตวั คอืความเรว็ค่อนขา้งจะคงที ่และเสน้กราฟในการ
เพิม่ความเรว็รอบกม็คีุณลกัษณะในท านองเดยีวกนั 

ผลลทัธจ์ากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์เมื่อใหภ้าระกบัเครื่องยนต์ต้องใช้การค านวณดงันี้  แรงบดิ
ของเครื่อง ยนตจ์ะค านวณไดจ้าก 
   tM (S W)R      (4) 

เมื่อ S คอืแรงดงึทีอ่่านไดจ้ากตาชัง่สปรงิ (N), W คอืน ้าหนักถ่วง (N), R คอืรศัมขีองเบรกดรมั (m) ก าลงั
เพลาของเครื่องยนตจ์ะค านวณไดจ้าก 
   P = t2 M n  
 
เมื่อ n คอืความเรว็รอบของเครื่องยนต ์(rps) ประสทิธภิาพความรอ้นเพลาของเครื่องยนตจ์ะค านวณไดจ้าก 

   EB = 
in

P
q

    (5) 

จากภาพที่ 6 จะเห็นได้ว่าแรงบิดของเครื่องยนต์นัน้แปรผกผนัแทบจะเป็นเส้นตรงกบัความเร็วรอบของ
เครื่องยนต ์สว่นก าลงัเพลาของเครื่องยนตน์ัน้จะเพิม่มากขึน้ในชว่งแรกทีค่วามเรว็รอบต ่าจนมคี่าสงูสดุจากนัน้จะมคีา่ลด
น้อยลงอย่างรวดเรว็เมื่อความเรว็รอบเพิม่มากขึน้ สาเหตุทีเ่ป็นเช่นน้ีกเ็พราะว่า ความฝืดนัน้จะเพิม่มากขึน้อย่างรวดเรว็
เมื่อความเรว็สูงมากขึ้น และที่ความเร็วตวัเปล่า (ซึ่งเป็นค่าความเร็วสูงสุด) นัน้ก าลงัของเครื่องยนต์เท่ากบัก าลงัที่
สญูเสยีไปกบัความฝืดพอด ี

เน่ืองจากประสทิธภิาพความรอ้นเพราะค านวณไดจ้ากก าลงัเพลาหารดว้ยความรอ้นป้อนเขา้เครื่องยนต์ซึง่มี
ค่าคงที ่ดงันัน้เสน้กราฟของประสทิธภิาพความรอ้นจงึมคีุณลกัษณะเช่นเดยีวกบัเสน้กราฟของก าลงัเพลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 อตัราการเพิม่ขึน้ของอุณหภูมแิละความเรว็รอบ   ภาพท่ี 6 สมรรถนะของเครื่องยนต ์
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วิจารณ์และสรปุผล 
ผลการทดสอบเครื่องยนตพ์บว่าเครื่องยนตส์เตอรล์งิทีส่รา้งขึน้มานี้สามารถผลติแรงบดิสงูสดุไดป้ระมาณ 0.96 

Nm ที ่66.7 rpm, ผลติก าลงัเพลาสงูสดุไดป้ระมาณ 9.623 W ที ่78.8 rpm, และมปีระสทิธภิาพความรอ้นเพลาประมาณ 
0.286% ที ่78.8 rpm โดยใชพ้ลงังานความรอ้นป้อนเขา้เครื่องยนต์ 3362.7 J/s ท าใหอุ้ณหภูมขิองสารท างานในช่อง
รอ้นกบัช่องเยน็เป็น 612 OC และ 139 OC โดยประมาณ ตามล าดบั 

ประสทิธภิาพความร้อนของเครื่องยนต์ค่อนขา้งต ่า เนื่องจากเป็นเครื่องยนต์ขนาดเลก็ ซึง่ความฝืดจะส่งผล
กระทบในอตัราที่สงูกว่าเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ และความหนาของผนังกระบอกสบูจะกลายเป็นหนามากเมื่อเทยีบกบั
เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ ท าใหเ้กดิความต้านทานการถ่ายเทความรอ้นสงูกว่าเครื่องยนต์ขนาดใหญ่กว่าดว้ย นอกจากนี้
เน่ืองจากกระบอกสบูเคลื่อนยา้ยมลีกัษณะยาวและมพีืน้ทีร่บัความรอ้นดา้นฝาสบูรอ้นค่อนขา้งน้อยจงึท าใหถ่้ายเทความ
รอ้นใหก้บัสารท างานไดน้้อยอกีดว้ย 

แมว้่าตวัเลขของสมรรถนะทีไ่ดร้บัของเครื่องยนต์นี้จะต ่า แต่เมื่อคดิว่างานวจิยันี้จะเป็นจุดเริม่ต้นส าหรบัการ
พฒันาเครื่องยนตส์นัดาปภายนอกทีจ่ะสามารถใชพ้ลงังานหมุนเวยีนในอนาคต งานวจิยันี้กจ็ะมคีุณค่าตามจุดประสงค์
ทีต่ัง้ไว ้
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สมรรถนะของเคร่ืองยนตส์เตอรลิ์งแบบความแตกต่างของอณุหภมิูต า่ลกูสบูก าลงัท างาน
สองด้านท่ีใช้รงัสีอาทิตยจ์ าลองและตวัเกบ็รงัสีแบบแผน่เรียบเป็นแหล่งให้ความร้อน 
Performance of a double-acting low temperature differential Stirling engine 
using simulated solar radiation and a flat-plate collector as a heat source 

 

กรยทุธ ตะพาบน ้า1 และ  บญัชา คง้ตระกูล1 

Kornyuht Tapubnum1 and  Bancha Kongtragool1 

 

บทคดัยอ่  
ในบทความนี้นี้ ไดน้ าเสนอสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอรล์งิรูปแบบแกมม่าทีใ่ชลู้กสบูก าลงัท างานสองดา้น

ในขนาดระดบัหอ้งปฎิบตักิาร การทดสอบเครื่องยนต์เพื่อเป็นการศกึษาในเชงิการทดลองใชแ้หล่งใหค้วามรอ้นในการ
ทดสอบเครื่องยนตค์อืเครื่องจ าลองรงัสอีาทติยซ์ึง่สรา้งจากหลอดฮาโลเจนจ านวนสีห่ลอดร่วมกบัตวัเกบ็รงัสอีาทติยแ์บบ
แผ่นเรยีบ ผลลพัธจ์าการทดสอบเครื่องยนต์โดยใชร้งัสอีาทติยจ์ าลองทีม่คีวามเขม้ 9317 W/m2 จากเครื่องจ าลองรงัสี
อาทติยร์่วมกบัตวัเกบ็รงัสอีาทติยแ์บบแผ่นเรยีบชีใ้หเ้หน็ว่าเครื่องยนต์เดยีวกนันี้สามารถผลติแรงบดิสงูสุดไดป้ระมาณ 
0.6 Nm ที ่39 rpm, ผลติก าลงัเพลาสงูสุดไดป้ระมาณ 2.9 W ที ่58 rpm, และมปีระสทิธภิาพความรอ้นเพลาประมาณ 
0.32% ที ่58 rpm โดยไดค้วามรอ้นป้อนเขา้เครื่องยนต์ 901.5 J/s ท าใหอุ้ณหภูมขิองสารท างานในช่องรอ้นมคี่าเป็น 
235 OC  

 

ค าส าคญั:   เครื่องยนตส์เตอรล์งิ เครื่องยนตพ์ลงัแสงอาทติย ์ตวัเกบ็รงัสอีาทติย ์
 

Abstract 
 In this paper, performance of a laboratory-scaled, double-acting, gamma-configuration Stirling engine 
was reported. The engine testing was carried-out, using a solar simulator made of four 1500 W halogen 
lamps with a flat-plate solar collector, as heat sources. Results from the performance testing with the 
simulated solar intensity of 9317 W/m2, from the solar simulator and a collector, or with the actual heat input 
to the engine of 901.5 J/s and the hot-space temperature of 235 OC, indicated that the engine produced the 
maximum torque of 0.6 Nm at 39 rpm, the maximum brake power of 2.9 W at 58 rpm, and the maximum 
brake thermal efficiency of 0.32% at 58 rpm, approximately. 
 

Key words: Stirling engine, Solar-powered Stirling engine, Solar collector 
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บทน า 
เป็นที่ทราบกนัดีแล้วว่าทรพัยากรพลงังานบรรพชีวินมีปริมาณจ ากดัและในปจัจุบนัมีปริมาณลดลงอย่าง

ต่อเนื่องจนเป็นสิง่ทีข่าดแคลนและจะหมดสิน้ไปในอนาคต การหาแหล่งพลงังานทดแทนพลงังานบรรพชวีนิจงึเป็นสิง่ที่
ควรจะตอ้งใหค้วามสนใจ นอกจากนี้การใชพ้ลงังานบรรพชวีนิโดยมกีารเผาไหมน้ัน้ยงัส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มดว้ย 
โดยเฉพาะอย่างยิง่มลพิษจากไอเสยีของเครื่องยนต์สนัดาปภายในทีใ่ชก้บัยานยนต์และเครื่องต้นก าลงัของโรงไฟฟ้า
พลงัความรอ้น  

เครื่องยนต์สนัดาปภายนอกนอกจากจะสามารถใช้พลงังานความร้อนได้หลากหลายชนิดแล้ว ยงัสามารถ
ควบคุมใหเ้กดิการเผาไหมอ้ย่างสมบรูณ์ไดง้่ายกว่าเครื่องยนตส์นัดาปภายในอกีดว้ย ดงันัน้การพฒันาเครื่องยนต์ความ
รอ้นที่เป็นเครื่องยนต์สนัดาปภายนอกซึ่งสามารถใชพ้ลงังานหมุนเวยีนจงึเป็นประโยชน์ต่อการแกว้กิฤตพลงังานและ
สิง่แวดลอ้มในอนาคต 

การวจิยันี้เกดิขึน้จากแนวคดิทีจ่ะพฒันาเครื่องยนต์สนัดาปภายนอกทีส่ามารถน าไปใชไ้ดใ้นการผลติก าลงักล 
โดยเครื่องยนตค์วามรอ้นทีจ่ะพฒันาขึน้น้ีตอ้งไมเ่ป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้มและสามารถใชพ้ลงังานหมุนเวยีนเป็นแหล่ง
พลงังานป้อนเขา้ ผลลพัธท์ีไ่ดน้อกจากจะมสี่วนช่วยในการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มซึง่เป็นปญัหาหลกัของโลก
ในปจัจุบนัแล้วยงัเป็นแนวทางในการพฒันาทางด้านพลงังานทางเลือกอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงมุ่งความสนใจไปที่
เครื่องยนตส์เตอรล์งิพลงัแสงอาทติย ์(Solar-powered Stirling engine)  
 เครื่องยนตส์เตอรล์งิเป็นเครื่องยนต์สนัดาปภายนอกชนิดหนึ่ง เครื่องยนต์ชนิดนี้สามารถใชเ้ชือ้เพลงิจากการ
เผาไหมเ้ชือ้เพลงิได้แทบทุกชนิดรวมทัง้พลงังานแสงอาทติย ์ดงันัน้จงึสามารถท าใหเ้กดิการเผาไหมท้ี่สมบูรณ์ไดง้่าย
กว่าเครื่องยนต์สนัดาปภายในทัว่ไป โดยเฉพาะเมื่อใช้พลงังานแสงอาทิตย์เป็นเชื้อเพลงิจะไม่ก่อให้เกดิมลพษิใดๆ 
ออกมาเลย 

เครื่องยนต์สเตอรล์งิเครื่องแรกถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1816 และไดม้กีารศกึษาวจิยัตลอดจนมาถงึปจัจุบนั  ใน
ต่างประเทศไดม้กีารศกึษาวจิยักนัอย่างจรงิจงัแพร่หลายจนไดม้กีารน าไปใชเ้ป็นเครื่องตน้ก าลงัในสถานีอวกาศทดแทน
เซลแสงอาทติย ์ส าหรบัในประเทศไทยการศกึษาวจิยัในเรื่องนี้มน้ีอยมาก อาจเป็นเพราะว่าในประเทศไทยยงัไม่คุน้เคย
กบัเครื่องยนตช์นิดนี้ในขณะทีก่ารศกึษาวจิยัในต่างประเทศไดก้ระท ากนัอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาควชิา
วศิวกรรมเครื่องกลของมหาวิทยาลยัต่างๆ การขาดการศึกษาวิจยัและเทคโนโลยีทางด้านนี้จะท าให้เกดิผลเสยีใน
อนาคต ซึ่งจะมีผลอย่างมากจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงบรรพชีวินและความเข้มงวดในเรื่องของผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

เครื่องยนต์สเตอร์ลงิจะเป็นเครื่องยนต์ที่มปีระสทิธภิาพความร้อนสงูได้กต็้องอาศยัอุปกรณ์ในการเกบ็สะสม
พลงังานความร้อนไว้ภายในซึ่งเรียกว่ารีเจนเนอเรเตอร์ (Regenerator) ถ้ารีเจนเนอเรเตอร์มปีระสทิธิผล 100% 
ประสทิธิภาพของวฎัจักรสเตอร์ลิงจะเท่ากบัวฎัจักรคาร์โนต์ (Carnot cycle) ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ความร้อนที่มี
ประสทิธภิาพความรอ้นสงูสุดทางทฤษฎ ีแต่ในความเป็นจรงิแล้วปรากฏว่าไม่มผีูใ้ดสามารถสร้างเครื่องยนต์คารโ์นต์
ขึน้มาใชง้านจรงิๆได ้ดงันัน้การศกึษาคน้ควา้และพฒันาเครื่องยนต์สเตอรล์งิจงึเป็นหนทางน าไปสู่การสรา้งเครื่องยนต์
ความรอ้นใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุทีเ่ป็นไปได ้
 การเปลี่ยนรูปพลงังานแสงอาทติย์เป็นงานกลโดยใช้เครื่องยนต์สเตอร์ลงินัน้จะมขี ัน้ตอนในการเปลี่ยนรูป
พลงังานน้อยขัน้ตอนกว่าการใชว้ฎัจกัรแรงกนิ (Rankine cycle) ทีใ่ชใ้นโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นทัว่ไป เมื่อน าตวัรวม
รงัสอีาทติย ์(Solar concentrator) มาใชร้่วมกบัเครื่องยนต์สเตอรล์งิโดยตรงจะท าใหไ้ดเ้ครื่องยนต์พลงัแสงอาทติยท์ีม่ ี
ความซบัซอ้นน้อยกว่าดว้ย 
 จากลกัษณะเด่นต่างๆที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นเหตุผลที่เครื่องยนต์สเตอร์ลงิสมควรจะถูกศกึษาในรายละเอยีด
ต่างๆเมื่อท างานโดยใชต้วัเกบ็รงัสอีาทติย ์(Solar collector) เป็นแหล่งใหพ้ลงังานความรอ้น เพื่อพฒันาไปสู่การผลติ
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พลงังานอย่างยัง่ยนืจากแหล่งพลงังานทดแทนและถ่ายทอดเทคโนโลยไีปสู่ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในขัน้
ต่อไป 

วตัถุประสงค์หลกัของการวจิยัเป็นการพฒันาต้นแบบเครื่องยนต์สเตอร์ลงิพลงัแสงอาทติยแ์บบลูกสูบก าลงั
ท างานสองดา้นทีใ่ชค้วามแตกต่างของอุณหภูมติ ่าทีม่ขีนาดอยู่ในระดบัหอ้งปฏบิตักิาร (Laboratory scale) และศกึษา
สมรรถนะทางดา้นการทดลอง โดยออกแบบสรา้งเครื่องยนตส์เตอรล์งิในรปูแบบแกมม่าทีใ่ชค้วามแตกต่างของอุณหภูมิ
ต ่าจ านวน 1 เครื่องแลว้ทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนตส์เตอรล์งิตน้แบบนี้ 
     
สรปุสาระส าคญัจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

การศกึษาวจิยัของเครื่องยนตส์เตอรล์งิในประเทศไทย เท่าทีค่น้พบ เริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2526 [1]  ถงึปจัจุบนั
มงีานศกึษาวจิยัไมน้่อยกว่า 60 ชิน้   บางสว่นของงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนตส์เตอรล์งิ
มดีงัต่อไปนี้ 

ในปี พ.ศ. 2550 [2]  บญัชา คง้ตระกลู และ สมชาย วงศว์เิศษ ไดเ้สนอผลการศกึษาสมรรถนะของเครื่องยนต์
สเตอรล์งิแบบใชค้วามแตกต่างของอุณหภูมติ ่าโดยใชก้๊าซปิโตรเลยีมเหลวเป็นเชือ้เพลงิจ านวนสองเครื่อง เครื่ องยนต์
เครื่องแรกเป็นเครื่องยนต์แบบลูกสบูก าลงัคู่ (Twin-power piston) ส่วนเครื่องยนต์เครื่องที่สองเป็นเครื่องยนต์แบบ
ลกูสบูก าลงัสีล่กู ลกูสบูก าลงัของเครื่องยนตท์ัง้สองเครื่องเป็นลกูสบูแบบท างานดา้นเดยีว 

ในปี พ.ศ. 2550 [2]  บญัชา คง้ตระกลู และ สมชาย วงศว์เิศษ ไดเ้สนอผลการศกึษาสมรรถนะของเครื่องยนต์
สเตอรล์งิแบบใชค้วามแตกต่างของอุณหภูมติ ่า โดยใชเ้ครื่องจ าลองรงัสอีาทติยเ์ป็นเชือ้แหล่งใหค้วามรอ้น เครื่องยนต์ที่
ทดสอบเป็นเครื่องยนตแ์บบลกูสบูก าลงัคู่ 

ในปี พ.ศ. 2550 [2]  ธวชัชยั ประชุม, ผาบุญ ไพศาล ธนากร และ สทิธชิยั ช่วงบุญศร ีไดอ้อกแบบ, สรา้ง และ
ทดสอบเครื่องยนตส์เตอรล์งิแบบแกมม่าทีม่ขีนาดความจุกระบอกสบูก าลงัรวม 64 cc โดยใชฝ้าสบูท าจากวสัดุสามชนิด
คอื เหลก็กลา้ไรส้นิม, อลมูเินียมและทองแดง โดยใชห้ลอดไฟฟ้าฮาโลเจนขนาด 500 W จ านวนหนึ่งหลอดเป็นแหล่งให้
ความรอ้น ผลจากการทดสอบพบว่าเครื่องยนต์เครื่องนี้ใหก้ าลงัเพลาสงูสุด 1.1926 W ที ่156.4 rpm โดยใชฝ้าสูบ
เหลก็กลา้ไรส้นิม 

ในปี พ.ศ. 2550 [2]  กวนิ ศรสีวุรรณ, ทวศีกัดิ ์จนัทรน์าคา และ อนุชน ธนัเมธารตัน์ ไดอ้อกแบบ, สรา้ง และ
ทดสอบเครื่องยนต์สเตอรล์งิแบบแกมม่าชนิดลูกสูบก าลงัท างานสองด้านที่มขีนาดความจุกระบอกสบูก าลงั 1271 cc 
โดยใช้หลอดไฟฟ้าฮาโลเจนขนาด 1000 W จ านวนสองหลอดเป็นแหล่งให้ความร้อน ผลจากการทดสอบพบว่า
เครื่องยนตเ์ครื่องนี้ใหก้ าลงัเพลาสงูสดุ 1.3737 W ที ่40.46 rpm  

ในปี พ.ศ. 2551 [3]  บญัชา คง้ตระกลู และ สมชาย วงศว์เิศษ ไดเ้สนอผลการศกึษาสมรรถนะของเครื่องยนต์
สเตอร์ลงิแบบใช้ความแตกต่างของอุณหภูมติ ่า โดยใชเ้ครื่องจ าลองรงัสอีาทติย์เป็นแหล่งให้ความร้อน เครื่องยนต์ที่
ทดสอบเป็นเครื่องยนตแ์บบลกูสบูก าลงัสีล่กู 

ในปี พ.ศ. 2551 [3]  บญัชา คง้ตระกูล และ สมชาย วงศว์เิศษ ไดเ้สนอผลการทดสอบเครื่องยนต์สเตอรล์งิ
แบบใชค้วามแตกต่างของอุณหภูมติ ่าขนาดเลก็เป็นตน้ก าลงัขบัเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง โดยใชต้วัรวมรงัสอีาทติย์
แบบจานพาราโบลาเป็นแหล่งให้พลงังาน พบว่าก าลงัที่ไดแ้ละประสทิธภิาพจะเพิม่มากขึน้ตามค่าความเขม้ของรงัสี
ตรงทีข่นานกบัแกนของจานพาราโบลา 

ในปี 2551 [4]  สุรชยั จริชาครติ, บนัเทงิ ศลิป์สกุลสุข และ นัฐพล ปานพรหมมนิทร ์ไดเ้สนอผลการทดสอบ
เครื่องยนต์สเตอรล์งิแบบอลัฟาขนาดปรมิาตรกวาด 5.03 cc ทีอุ่ณหภูมริะหว่าง 540OC-560OC โดยใชไ้ดนาโมมเิตอร์
แบบเชอืกรดั ไดก้ าลงัสงูสดุ 83 mW ที ่300 rpm 

ในปี 2552 [4]  ชนะ ศรคี า และ องัครี ์ศรภีคากร ได้เสนอผลการทดสอบเครื่องยนต์สเตอรล์งิแบบเบต้าทีใ่ช้
ความแตกต่างของอุณหภูมปิานกลางโดยใชฮ้ตีเตอรไ์ฟฟ้าเป็นแหล่งพลงังานความรอ้น พบว่าทีก่าร 
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วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 รายละเอยีดของเครื่องทดลอง, อุปกรณ์และเครื่องมอืทีส่ าคญัต่างๆทีใ่ชใ้นการวจิยัมดีงัต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) แผนภาพเครื่องยนตส์เตอรล์งิ   (2) ภาพถ่ายเครื่องยนตส์เตอรล์งิทีส่รา้งขึน้ 
 

ภาพท่ี 1 เครื่องยนตส์เตอรล์งิทใีชใ้นการวจิยั 
1. เครือ่งยนต ์

 เป็นเครื่องยนต์สเตอรล์งิรูปแบบแกมม่าแบบลูกสูบก าลงัท างานสองดา้น  ตามรูปแบบเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ
อุณหภูมติ ่าตามรปูแบบของ  [5]  Kongtragool, B. and Wongwises, S. (2008).  ไดอ้อกแบบใหใ้ชว้ตัถุดบิและชิน้สว่น
มาตรฐานที่หาได้ง่ายทัว่ไปมากที่สุด เพื่อให้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคเกษตรกรรมและชนบทได้ง่าย    
พารามเิตอร์ในการออกแบบที่ส าคญัของเครื่องยนต์แสดงไว้ในตารางที่ 1 แผนภาพแสดงส่วนประกอบต่างๆ ของ
เครื่องยนตท์ีอ่อกแบบสามารถดไูดจ้ากภาพที ่1 (1) สว่นภาพที ่1 (2) นัน้เป็นภาพถ่ายแสดงเครื่องยนต์ทีส่รา้งขึน้เสรจ็
แลว้ 
 

ตารางท่ี 1 พารามเิตอรใ์นการออกแบบทีส่ าคญั 
ความโตของกระบอกสบูเคลื่อนยา้ย       214 mm 

 ช่วงชกัของลกูสบูเคลื่อนยา้ย     110 mm 
 ปรมิาตรกวาดของลกูสบูเคลื่อนยา้ย     3956.5 cc 

ความโตของกระบอกสบูก าลงั       85.2 mm 
 ช่วงชกัของลกูสบูก าลงั      110 mm 
 ปรมิาตรกวาดของลกูสบูก าลงั     1254.3 cc 
 อตัราสว่นการอดั       3.154 
 มุมล่วงหน้าระหว่างลกูสบูเคลื่อนยา้ยกบัลกูสบูก าลงั    90        องศา 
  
อปุกรณ์และเครือ่งมือวดัท่ีส าคญั ประกอบดว้ย 
  1) Rope brake dynamometer ส าหรบัวดัแรงบดิของเครื่องยนต์ประกอบดว้ยตาชัง่สปรงิ, น ้าหนักถ่วง, สาย
รดั, และโครงสรา้งรองรบัอุปกรณ์ [ดภูาพที ่2 (1)]  
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 (1) Rope brake dynamometer ส าหรบัวดัแรงบดิ  (2) ชุดวดัความเรว็รอบของเครื่องยนต์ 
 

ภาพท่ี 2 อุปกรณ์ในการวดัก าลงัเพลาของเครื่องยนต ์
 

 2) ชุดวดัความเรว็รอบของเครื่องยนต์ประกอบดว้ย Proximity sensor และ Digital indicator และโครงสรา้ง
รองรบัอุปกรณ์ [ดภูาพที ่2 (2)]  

3) ระบบให้ความร้อนด้วยเครื่องจ าลองรังสอีาทติย์ประกอบด้วยหลอดฮาโลเจนไสท้งัสะเตน (Tungsten 
halogen lamp) และโครงสรา้งรองรบัอุปกรณ์ต่างๆ [ดภูาพที ่3 (1) และ 3 (2)]  

4) ชุดวดัความเขม้ของรงัสจีากเครื่องจ าลองรงัสอีาทติยแ์ละตวัรวมรงัสอีาทติย์ ประกอบด้วยแคลอรมิเิตอร์
แบบน ้าไหลผ่านต่อเนื่อง (Flowing calorimeter), ตาชัง่อเีลก็ทรอนิก, และนาฬกิาจบัเวลา [ดภูาพที ่4 (1) และ 4 (2)] 

5) ชุดวดัความเขม้รงัสอีาทติย์รรวม (Global intensity) และรงัสกีระจาย (Diffuse intensity) ประกอบดว้ย 
Pyranometer สองเครื่องกบัวงแหวนเงา (Shading ring) และชุดวดัมุม Solar zenith (ดภูาพที ่5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) เครื่องจ าลองรงัสอีาทติยเ์ครื่องที ่1 (2) เครื่องจ าลองรงัสอีาทติยเ์ครื่องที ่2 (บน) ตวัเกบ็รงัสอีาทติย ์(ล่าง) 

ภาพท่ี 3 ระบบใหค้วามรอ้นดว้ยเครื่องจ าลองรงัสอีาทติย ์
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(1) แคลอรมิเิตอรแ์บบน ้าไหลผ่านต่อเนื่อง    (2) ตาชัง่อเีลก็ทรอนิกและนาฬกิาจบัเวลา 

ภาพท่ี 4 อุปกรณ์ส าหรบัวดัความเขม้ของรงัสจีากเครื่องจ าลองรงัสอีาทติยแ์ละตวัรวมรงัสอีาทติย์ 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 Pyranometer สองเครื่องกบัวงแหวนเงา และเครื่องวดัมุม Solar zenith ส าหรบัวดัความเขม้รงัสอีาทติยร์วม
และรงัสกีระจาย 

 

6) ระบบน ้าระบายความรอ้นของเครื่องยนตป์ระกอบดว้ยถงัเกบ็น ้าเยน็, ถงัพกัน ้ารอ้น, อุปกรณ์ควบคุมระดบั
น ้า, เครื่องวดัอตัราการไหลของน ้า, เครื่องสบูน ้า, ระบบท่อและวาวล,์ และโครงสรา้งรองรบัอุปกรณ์ ทัง้หลาย(ดภูาพที ่6) 

7) แผงเครื่องมอืวดัและควบคุมทางไฟฟ้าประกอบดว้ยแผงควบคุม, โครงสรา้งรองรบั, อุปกรณ์ควบคุมทาง
ไฟฟ้า, ระบบสายไฟฟ้า, สวทิช,์ และ Magnetic contactor (ดภูาพที ่7) 

8) ชุดวดัอุณหภูมขิองเครื่องยนต์และน ้าระบายความรอ้นประกอบดว้ย Infrared thermometer ส าหรบัวดั 
อุณหภูมขิองฝาสบูดา้นรอ้น, Thermocoupleและ Digital indicator ส าหรบัวดัอุณหภูมขิองฝาสบูดา้นเยน็และอุณหภูมิ
ของน ้าระบายความรอ้น (ดภูาพที ่8) 

เครือ่งวดัมมุ Solar zenith 

Pyranometer 

Shading ring 
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ภาพท่ี 6 ระบบน ้าระบายความรอ้นของเครื่องยนต ์     ภาพท่ี 7 แผงเครื่องมอืวดัและควบคุมทางไฟฟ้า 
 

            
 

ภาพท่ี 8 เครื่องมอืวดัอุณหภูมขิองเครื่องยนตแ์ละน ้าระบายความรอ้น 
 

2. การทดสอบเครือ่งยนต[์2]   
 การทดสอบเครื่องยนตแ์บ่งออกเป็น 6 การทดสอบคอื 

1. การทดสอบหาค่าความเข้มของรงัสีอาทิตย์จ าลองจากเครื่องจ าลองรงัสีอาทิตย์เครื่องท่ี 1 
เครื่องจ าลองรงัสอีาทติยเ์ครื่องที ่1 ทีใ่ชใ้นการวจิยัสรา้งจากหลอดฮาโลเจนขนาด 1500 W จ านวน 2 หลอด ค่าความ
เขม้ของรงัสอีาทติยจ์ าลองจะเป็นขอ้มูลทีส่ าคญัส าหรบัการค านวณหาค่าความรอ้นทีป้่อนใหแ้ก่สารท างานทีอ่ยู่ภายใน
เครื่องยนต ์ 

2. การทดสอบหาความร้อนท่ีป้อนให้แก่สารท างานจากเครื่องจ าลองรงัสีอาทิตย์เครื่องท่ี 1 
เนื่องจากค่าความร้อนที่ป้อนให้แก่เครื่องยนต์ไม่สามารถวดัได้ในขณะที่เครื่องยนต์ท างาน จงึต้องทดสอบก่อนที่จะ
ทดสอบสมรรถนะ เพื่อใหไ้ดค่้าความรอ้นทีป้่อนใหแ้ก่เครื่องยนต์จรงิในระหว่างการทดสอบสมรรถนะ และน าไปใชใ้น
การค านวณหาประสทิธภิาพความรอ้นของเครื่องยนต์ 

3. การทดสอบสมรรถนะของเครือ่งยนตด้์วยเครือ่งจ าลองรงัสีอาทิตยเ์ครือ่งท่ี 1 การทดสอบนี้จะท า
หลงัจากที่ทราบค่าความร้อนป้อนเขา้ที่แท้จรงิแล้ว การทดสอบสมรรถนะจะท าเฉพาะการทดสอบหาก าลงัเพลาของ
เครื่องยนตเ์ท่านัน้ 

4. การทดสอบหาค่าความเข้มของเครื่องจ าลองรงัสีอาทิตยจ์ าลองเครื่องท่ี 2 ท่ีเข้าตวัเกบ็รงัสี
อาทิตย ์เครื่องจ าลองรงัสอีาทติยเ์ครื่องที ่2 ทีใ่ชใ้นการวจิยัสรา้งจากหลอดฮาโลเจนขนาด 1500 W จ านวน 4 หลอด 

Infrared thermometer 



 

571 

ค่าความเขม้ของรังสีอาทิตยจ์ าลองจะเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัส าหรับการค านวณหาค่าความร้อนท่ีถ่ายเทใหก้บัตวัเก็บรังสีอาทิตย ์
ซ่ึงจะเป็นความร้อนท่ีป้อนให้แก่สารท างานท่ีอยูภ่ายในเคร่ืองยนตอี์กทอดหน่ึง 

5. การทดสอบหาความรอ้นท่ีป้อนให้แก่สารท างานจากตวัเกบ็รงัสีอาทิตย ์เนื่องจากค่าความรอ้นที่
ถ่ายเทจากตวัเกบ็รงัสอีาทติยส์ูเ่ครื่องยนตไ์ม่สามารถวดัไดใ้นขณะทีเ่ครื่องยนต์ท างาน จงึต้องทดสอบก่อนทีจ่ะทดสอบ
สมรรถนะ เพื่อให้ได้ค่าความร้อนที่ป้อนให้แก่เครื่องยนต์จริงในระหว่างการทดสอบสมรรถนะ และน าไปใช้ในการ
ค านวณหาประสทิธภิาพความรอ้นของเครื่องยนต์ 

6. การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนตด้์วยตวัเกบ็รงัสีอาทิตย ์การทดสอบนี้จะท าหลงัจากทีท่ราบ
ค่าความร้อนป้อนเขา้จากตวัเกบ็รงัสอีาทติย์แล้ว การทดสอบสมรรถนะจะท าเฉพาะการทดสอบหาก าลงัเพลาของ
เครื่องยนตเ์ท่านัน้เช่นเดยีวกนั 

 
1. การทดสอบหาค่าความเข้มของรงัสีอาทิตยจ์ าลองจากเครือ่งจ าลองรงัสีอาทิตยเ์ครือ่งท่ี 1[2]   

การทดสอบหาค่าความเขม้ของรงัสอีาทติย์จ าลองจากเครื่องจ าลองรงัสอีาทิตย์เครื่องที่ 1 มลี าดบัขัน้ตอน
ดงัต่อไปนี้ [ดภูาพที ่4 (1)]  

1. น าแคลอรมีิเตอร์แบบน ้าไหลต่อเนื่องไปตัง้บนขาตัง้ซึ่งมีหลอดไฟฮาโลเจนที่ใช้เป็นตัวจ าลองรงัสี
อาทติย์อยู่ขา้งล่าง โดยให้แคลอรมีเิตอร์อยู่ห่างจากหลอดฮาโลเจนเท่ากบัระยะที่จะใช้ในการทดสอบสมรรถนะของ
เครื่องยนต ์ 

2. ต่อท่อน ้าจากระบบน ้าหมุนเวยีนเขา้และออกจากแคลอรมีเิตอร ์
3. ต่อสายเธอรโ์มคปัเป้ิลทีว่ดัอุณหภูมนิ ้าเขา้และออกจากแคลอรมีเิตอรเ์ขา้กบัอนิดเิคเตอร์ 
4. เปิดไฟฟ้าเขา้แผงควบคุม แลว้จดบนัทกึค่าของพลงังานเริม่ตน้จาก kWh meter, ค่าแรงดนัไฟฟ้าและ

ค่ากระแสไฟฟ้า 
5. เปิดหลอดฮาโลเจนแล้วเริม่จบัเวลา จดบนัทกึค่าของอุณหภูม,ิ ค่าแรงดนัไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้า 

ทุกหนึ่งนาท ี
6. จดบนัทกึค่าจนกระทัง่ค่าของอุณหภูมคิ่อนขา้งคงที ่ซึง่แสดงว่าเป็นสภาวะคงตวัแลว้ 
7. ปิดหลอดฮาโลเจน หยุดการจบัเวลา อ่านค่าพลงังานทีใ่ชจ้าก kWh meter 
8. วดัอตัราการไหลของน ้าหมุนเวยีนทีใ่ชใ้นการรบัความรอ้น 
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดสอบถูกน าไปค านวณหาค่าความเขม้ของรงัสอีาทติยจ์ าลองจากเครื่องจ าลองรงัสี

อาทติยใ์นหวัขอ้ 4.1  
2. การทดสอบหาความรอ้นท่ีป้อนให้แก่สารท างานจากเครือ่งจ าลองรงัสีอาทิตยเ์ครือ่งท่ี 1[2]   

การทดสอบหาความรอ้นทีป้่อนเขา้สูเ่ครื่องยนต ์มลี าดบัขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ [ดภูาพที ่9 (1) และ 9 (2)] 
1. ถอดกระบอกสูบเคลื่อนย้ายออกจากเครื่องยนต์ แล้วน ามาวางบนโครงทดสอบ โดยยดึกระบอกสูบ

ไม่ใหเ้คลื่อนทีไ่ด ้โดยใหก้ระบอกสบูเคลื่อนยา้ยอยู่ห่างจากหลอดฮาโลเจนเท่ากบัระยะทีจ่ะใชใ้นการทดสอบสมรรถนะ
ของเครื่องยนต ์

2. น าเธอรโ์มคปัเป้ิลมาใสไ่วใ้นกระบอกสบูเคลื่อนยา้ย จากนัน้จงึต่อสายเธอรโ์มคปัเป้ิลเขา้กบัอนิดเิคเตอร์ 
3. เปิดไฟฟ้าใหห้ลอดฮาโลเจนท างาน 
4. ใสน่ ้าสะอาดลงในกระบอกสบูเคลื่อนยา้ยใหเ้ตม็ปรมิาตรของช่องรอ้น 
5. จดบนัทึกอุณหภูมิเริ่มต้นของน ้า จากนัน้จึงจดบนัทึกอุณหภูมิของน ้าทุก 1 นาที จนกระทัง่น ้ามี

อุณหภูมสิงูถงึประมาณ 80 OC จงึหยุดการทดสอบ 
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(1) การจดัตัง้อุปกรณ์      (2) รายละเอยีดของเครื่องมอืวดั 
ภาพท่ี 9 ภาพถ่ายแสดงการทดสอบหาความรอ้นทีป้่อนใหแ้ก่สารท างานจากเครื่องจ าลองรงัสอีาทติยเ์ครื่องที ่1 

 

6. ปิดไฟฟ้าไม่ใหเ้ขา้หลอดฮาโลเจน ถ่ายน ้าออก แลว้รอใหเ้ยน็ก่อนทีจ่ะท าการทดสอบกระสบูเคลื่อนยา้ย
ลกูที ่2 

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดสอบถูกน าไปค านวณหาความรอ้นทีป้่อนใหแ้ก่สารท างานจากเครื่องจ าลองรงัสอีาทติย์
เครื่องที ่1 ในหวัขอ้ 4.2 

3. การทดสอบสมรรถนะของเครือ่งยนตด์ว้ยเครือ่งจ าลองรงัสีอาทิตยเ์ครือ่งท่ี 1[2]   
หลงัจากทราบค่าของความรอ้นป้อนเขา้เครื่องยนตแ์ลว้ จากนัน้จงึทดสอบหาสมรรถนะของเครื่องยนต ์

โดยมขีัน้ตอนการทดสอบดงัต่อไปนี้ [ดภูาพที ่2 (1)] [2]   
1. จดัเตรยีมเครื่องยนตแ์ละอุปกรณ์กบัเครื่องมอืวดัต่างๆ ใหค้รบและพรอ้มใชง้าน  
2. เปิดน ้าระบายความรอ้นใหห้มุนเวยีนเขา้ไปในช่องระบายความรอ้นของเครื่องยนต์ 
3. เปิดไฟฟ้าเขา้เครื่องมอืวดัและอุปกรณ์ต่างๆ ทัง้หมด 
4. ปรบัตัง้อุณหภูมทิี่เครื่องควบคุมอุณหภูมแิลว้เปิดพลงังานไฟฟ้าป้อนใหแ้ก่หลอดฮาโลเจน แลว้จด

บนัทกึค่าอุณหภูมขิองอากาศในช่องรอ้นและอุณหภูมขิองน ้าทีไ่หลเขา้และออกจากช่องระบายความรอ้นทุก 1 นาท ี
5. เมื่ออุณหภูมิของอากาศในช่องร้อนสูงพอที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ได้แล้ว จึงสตาร์ทเครื่องยนต ์

จากนัน้จดบนัทกึความเรว็รอบของเครื่องยนตเ์พิม่ขึน้ดว้ย  
6. เมื่อสงัเกตไดว้่าเครื่องยนตอ์ยู่ในสถานะคงตวั ซึง่อุณหภูมต่ิางๆและความเรว็รอบจะมคี่าคงที ่จงึเริม่

ทดสอบสมรรถนะโดยเริม่ใสน่ ้าหนกัถ่วงเพื่อเป็นภาระแก่เครื่องยนต ์จดบนัทกึค่าของน ้าหนักถ่วง, แรงดงึทีต่าชัง่สปรงิ, 
และความเรว็รอบทุกครัง้ทีเ่พิม่ภาระแก่เครื่องยนต ์จนกระทัง่เครื่องยนตห์ยุด 

7. จดบนัทกึพลงังานทีใ่ชใ้นระหว่างทดสอบ แลว้วดัอตัราการไหลของน ้าระบายความรอ้น 
ขอ้มูลที่ได้จากการทดสอบน าไปค านวณหาสมรรถนะของเครื่องยนต์ด้วยเครื่องจ าลองรงัสอีาทิตย์

เครื่องที ่1 ในหวัขอ้ 4.3  
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4. การทดสอบหาค่าความเข้มของรงัสีอาทิตยจ์ าลองท่ีเข้าตวัเกบ็รงัสีอาทิตย ์[2]   

การทดสอบหาค่าความเขม้ของรงัสอีาทติย์จ าลองจากเครื่องจ าลองรงัสอีาทิตย์เครื่องที่ 1 มลี าดบัขัน้ตอน
ดงัต่อไปนี้ (ดภูาพที ่10)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 ภาพถ่ายแสดงเครื่องจ าลองรงัสอีาทติยเ์ครื่องที ่2 และตวัเกบ็รงัสอีาทติย ์
 

1. น าแคลอรมีเิตอรแ์บบน ้าไหลต่อเนื่องไปตัง้บนขาตัง้ซึง่มหีลอดไฟฮาโลเจนทีใ่ชเ้ป็นตวัจ าลองรงัสอีาทติย์
อยู่ขา้งล่าง โดยใหแ้คลอรมีเิตอรอ์ยู่ห่างจากหลอดฮาโลเจนเท่ากบัระยะทีจ่ะใชใ้นการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ 
(ดภูาพที ่11) 

2. ต่อท่อน ้าจากระบบน ้าหมุนเวยีนเขา้และออกจากแคลอรมีเิตอร ์
3. ต่อสายเธอรโ์มคปัเป้ิลทีว่ดัอุณหภูมนิ ้าเขา้และออกจากแคลอรมีเิตอรเ์ขา้กบัอนิดเิคเตอร์ 
5. สงัเกตค่าของอุณหภูมคิ่อนขา้งคงที ่ซึง่แสดงว่าเป็นสภาวะคงตวัแลว้ 
6. ปิดหลอดฮาโลเจน  
7. วดัอตัราการไหลของน ้าหมุนเวยีนทีใ่ชใ้นการรบัความรอ้น 
8. ปล่อยใหเ้ยน็แลว้ท าการวดับรเิวณจุดอื่นอกี 8 จุด เพื่อหาค่าเฉลีย่ (ดภูาพที ่12) 
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดสอบน าไปค านวณหาค่าความเขม้ของรงัสอีาทติยจ์ าลองที่เขา้ตวัเกบ็รงัสอีาทติย์ใน

หวัขอ้ 4.4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ ท่ี 11 แคลอรมิเิตอรแ์ละเครื่องวดัอุณหภูม ิ       ภาพท่ี 12 ต าแหน่งในการวดัของแคลอรมิเิตอร ์

9 

8 

4 3 

5 2 

7 6 1 
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5. การทดสอบหาความรอ้นท่ีป้อนให้แก่สารท างานจากตวัเกบ็รงัสีอาทิตย ์[2]   
การทดสอบหาความรอ้นทีป้่อนจากตวัเกบ็รงัสอีาทติยเ์ขา้สูเ่ครื่องยนตม์ลี าดบัขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี (ดูภาพ

ที ่13) 
1. ถอดกระบอกสูบเคลื่อนย้ายทัง้คู่ออกจากเครื่องยนต์ แล้วน ามาวางบนตัวเก็บรงั สอีาทิตย์โดยยึด

กระบอกสูบไม่ให้เคลื่อนที่ได ้โดยให้ตวัเกบ็รงัสอีาทติยอ์ยู่ห่างจากหลอดฮาโลเจนเท่ากบัระยะที่จะใชใ้นการทดสอบ
สมรรถนะของเครื่องยนต ์

2. น าเธอรโ์มคปัเป้ิลมาใสไ่วใ้นกระบอกสบูเคลื่อนยา้ย จากนัน้จงึต่อสายเธอรโ์มคปัเป้ิลเขา้กบัอนิดเิคเตอร์ 
3. เปิดไฟฟ้าใหห้ลอดฮาโลเจนท างาน 
4. ใสน่ ้าสะอาดลงในกระบอกสบูเคลื่อนยา้ยใหเ้ตม็ปรมิาตรของช่องรอ้น 
5. จดบันทึกอุณหภูมิเริ่มต้นของน ้า จากนัน้จึงจดบันทึกอุณหภูมิของน ้าทุก 1 นาทีจนกระทัง่น ้ามี

อุณหภูมสิงูถงึประมาณ 80 OC จงึหยุดการทดสอบ 
6. ปิดไฟฟ้าไม่ใหเ้ขา้หลอดฮาโลเจน ถ่ายน ้าออก แลว้รอใหเ้ยน็ก่อนทีจ่ะท าการทดสอบครัง้ต่อไป ขอ้มูล

ทีไ่ดจ้ากการทดสอบน ามาค านวณหาความรอ้นทีป้่อนใหแ้ก่สารท างานจากตวัเกบ็รงัสอีาทติยใ์นหวัขอ้ 4.5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 13 ภาพถ่ายแสดงการทดสอบหาความรอ้นทีป้่อนจากตวัเกบ็รงัสอีาทติยเ์ขา้สูเ่ครื่องยนต ์
 

6. การทดสอบสมรรถนะของเครือ่งยนตด้์วยตวัเกบ็รงัสีอาทิตย ์ 
หลงัจากทราบค่าของความร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์แล้ว จึงทดสอบหาสมรรถนะของเครื่องยนต์ตาม

ขัน้ตอนดงันี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       (1) ก่อนการทดสอบ       (2) ระหว่างการทดสอบ 
ภาพท่ี 14 ภาพถ่ายแสดงการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนตด์ว้ยตวัเกบ็รงัสอีาทติย ์ 
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1. จดัเตรยีมเครื่องยนตแ์ละอุปกรณ์กบัเครื่องมอืวดัต่างๆใหค้รบและพรอ้มใชง้าน [ดภูาพที ่14 (1) และ 
14 (2)] [2]   

2. เปิดน ้าระบายความรอ้นใหห้มุนเวยีนเขา้ไปในช่องระบายความรอ้นของเครื่องยนต์ 
3. เปิดไฟฟ้าเขา้เครื่องมอืวดัและอุปกรณ์ต่างๆ ทัง้หมด 
4. ปรบัตัง้อุณหภูมขิองฮทีเตอรแ์ละปรบัตัง้พลงังานไฟฟ้าที่ป้อนให้แก่ฮทีเตอร์ตามที่ต้องการ แล้วจด

บนัทกึค่าอุณหภูมขิองฮทีเตอร์, คูลเลอร ์และอุณหภูมอิากาศภายในตวัเกบ็รงัสอีาทติย์ อุณหภูมขิองน ้าทีไ่หลเขา้และ
ออกจากช่องระบายความรอ้น ทุก 1 นาท ี(ดภูาพที ่15) 

5. เมื่ออุณหภูมขิองฮทีเตอรส์งูพอทีจ่ะสตารท์เครื่องยนต์ไดแ้ลว้ จงึสตารท์เครื่องยนต์ จากนัน้จดบนัทกึ
ความเรว็รอบของเครื่องยนตเ์พิม่ขึน้ดว้ย  

6. เมื่อสงัเกตไดว้่าเครื่องยนต์อยู่ในสถานะคงตวั ซึง่อุณหภูมต่ิางๆและความเรว็รอบจะมคี่าคงที ่จงึเริม่
ทดสอบสมรรถนะโดยเริม่ใสน่ ้าหนกัถ่วงเพื่อเป็นภาระแก่เครื่องยนต ์จดบนัทกึค่าของน ้าหนักถ่วง, แรงดงึทีต่าชัง่สปรงิ, 
และความเรว็รอบทุกครัง้ทีเ่พิม่ภาระแก่เครื่องยนต ์จนกระทัง่เครื่องยนตห์ยุด  

7. จดบนัทกึพลงังานทีใ่ชใ้นระหว่างทดสอบ แลว้วดัอตัราการไหลของน ้าระบายความรอ้น 
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดสอบถูกน าไปค านวณสมรรถนะของเครื่องยนตด์ว้ยตวัเกบ็รงัสอีาทติยใ์นหวัขอ้ 4.6 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

ภาพท่ี 15 ภาพถ่ายแสดงเครื่องมอืวดัอุณหภมูแิละ Rope brake dynamometer ทีใ่ชใ้นการทดสอบสมรรถนะของ
เครื่องยนตด์ว้ยตวัเกบ็รงัสอีาทติย ์

 

ผลการศึกษา 
ผลลทัธจ์ากการทดสอบหาค่าความเข้มของรงัสีอาทิตยจ์ าลองจากเครือ่งจ าลองรงัสีอาทิตยเ์ครือ่งท่ี 1 
 เมื่อเขา้สู่สภาวะคงตวั ความรอ้นทีร่งัสอีาทติยจ์ าลองใหแ้ก่แคลอรมีเิตอรแ์บบน ้าไหลต่อเนื่องจะถ่ายเทใหก้บั
น ้าทีไ่หลผ่านแคลอรมีเิตอรท์ัง้หมด ความรอ้น(มหีน่วยเป็น J/s) ทีน่ ้าดดูซบัไวไ้ดจ้ะค านวณไดจ้าก[2]   

  )TT(cmq in,wout,ww,pw

.

abs     (1) 

เมื่อ  w

.

m = อตัราการไหลของน ้าทีไ่หลผ่านแคลอรมีเิตอร ์(kg/s) 
 w.pc = ค่าความรอ้นจ าเพาะของน ้า (= 4187 J/kg K) 
 in,wT = อุณหภูมขิองน ้าตรงจุดทีเ่ขา้สูแ่คลอรมีเิตอร ์(OC) 

out,wT = อุณหภูมขิองน ้าตรงจุดทีอ่อกจากแคลอรมีเิตอร ์(OC) 
ค่าความเขม้ของรงัสอีาทติยจ์ าลอง (มหีน่วยเป็น W/m2) จะค านวณไดจ้าก 

  
abs

abs

A

q
I                            (2) 
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Heat source test
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Heat source test with collector

เมื่อ absA = พืน้ทีร่บัรงัสขีองแคลอรมีเิตอร ์(= 0.01887 m2) 
 ขอ้มลูและผลลพัธจ์ากการทดสอบหาค่าความเขม้จากหลอดฮาโลเจนขนาด 1500 W จ านวนหนึ่งหลอดที่วาง
ไวช้ดิกบัแคลอรมีเิตอร์ คอื ไดค้่าความรอ้นทีน่ ้าดูดซบัไวไ้ด ้ absq 320.12 J/s ท าใหไ้ดค้่าความเขม้ของรงัสอีาทติย์
จ าลองเป็น I = 16 965 W/m2  
 

ผลลพัธจ์ากการทดสอบหาความรอ้นท่ีป้อนให้แก่สารท างานด้วยเครือ่งจ าลองรงัสีอาทิตยเ์ครือ่งท่ี 1[3]   
 ขอ้มลูจากการทดสอบหาความรอ้นป้อนเขา้เครื่องยนตใ์นชัน้แรกจะน ามาเขยีนเป็นกราฟทีแ่สดงความสมัพนัธ์
ระหว่างอุณหภูมิของน ้าที่ดูดซบัความร้อนจากหวัเผาก๊าซกับเวลาในการเพิ่มอุณหภูมิ การทดสอบนี้ท าโดยตัง้ค่า
ระยะห่างเท่ากบัในการทดลองในหวัขอ้ 4.1 และไดก้ราฟดงัแสดงไวใ้นภาพที ่16 (1)  
 สิง่ทีต่อ้งการจากกราฟนี้คอือตัราการเพิม่ขึน้ของอุณหภูม ิซึง่แสดงดว้ยความชนัของเสน้กราฟนัน่เอง น าอตัรา
การเพิม่ขึน้ของอุณหภูมไิปค านวณหาความรอ้นทีน่ ้าดดูซบัไวไ้ดจ้ากสมการ 

  
t

T
cmq w,pwin




                           (3) 

เมื่อ  wm  = มวลของน ้าทีใ่ชใ้นการดดูซบัความรอ้น (4.677 kg) 

w,pc  = ค่าความรอ้นจ าเพาะของน ้า (4187 J/kg K) 

t

T



  = อตัราการเพิม่ขึน้ของอุณหภูม ิ(OC/s)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) เครื่องจ าลองรงัสอีาทติยเ์ครื่องที ่1, I = 16 965 W/m2 (2) เครื่องจ าลองรงัสอีาทติยเ์ครื่องที ่2, I = 9317 
W/m2 

ภาพท่ี 16 อตัราการเพิม่ขึน้ของอุณหภูมนิ ้าในแคลอรมีเิตอร ์
 

ขอ้มลูและผลลพัธจ์ากการทดสอบหาค่าความเขม้จากหลอดฮาโลเจนขนาด 1500 W ทีว่างไวช้ดิกบัฝาสบูดา้น
รอ้นของกระบอกสบูเคลื่อนยา้ย ใหค่้าของความร้อนทีป้่อนเขา้สู่เครื่องยนต์เมื่อค่าความเขม้จากตวัจ าลองรงัสอีาทติย์
เป็นเป็น I = 16 965 W/m2 เป็น inq = 1668 J/s  

ดงันัน้การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ทีใ่ช้หลอดฮาโลเจนขนาด 1500 W วางไวช้ดิกบัฝาสบูดา้นรอ้น
ของกระบอกสบูเคลื่อนยา้ย จงึใชค่้าความรอ้นป้อนเขา้สูเ่ครื่องยนตเ์ป็น inq = 1668 J/s 

 

ผลลทัธจ์ากการทดสอบสมรรถนะของเครือ่งยนตด้์วยเครือ่งจ าลองรงัสีอาทิตยเ์ครือ่งท่ี 1 
 ผลลพัธจ์ากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต ์แสดงอยู่ในภาพที ่17 (1) และ 17 (2)   

ภาพที ่17 (1) แสดงกราฟในช่วงก่อนการใหภ้าระแก่เครื่องยนต์ เป็นเสน้กราฟในการเพิม่อุณหภูม ิ(Heat-up 
curve) และเสน้กราฟในการเพิม่ความเรว็รอบ (Start-up curve) จากรูปนี้จะเหน็ได้ว่าในระหว่างการเริม่ใหค้วามรอ้น 
ช่วงแรกอุณหภูมจิะเพิม่ขึน้ในอตัราสงูจากนัน้กจ็ะเขา้สู่สถานะคงตวั คอือุณหภูมคิ่อนขา้งจะคงที ่และเสน้กราฟในการ
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เพิม่ความเรว็รอบกม็คีุณลกัษณะในท านองเดยีวกนั   ผลลทัธจ์ากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์เมื่อใหภ้าระกบั
เครื่องยนตต์อ้งใชก้ารค านวณดงันี้ 
 แรงบดิของเครื่องยนตจ์ะค านวณไดจ้ากสมการ 
  R)WS(Mt     (4) 
เมื่อ  S  = แรงดงึทีอ่่านไดจ้ากตาชัง่สปรงิ (N) 
 W  = น ้าหนกัถ่วง (N)  
 R  = รศัมขีองเบรกดรมั (m) 
ก าลงัเพลาของเครื่องยนตจ์ะค านวณไดจ้ากสมการ 
  P = nM2 t     (5) 
เมื่อ  n  = ความเรว็รอบของเครื่องยนต ์(rps) 
ประสทิธภิาพความรอ้นเพลาของเครื่องยนตจ์ะค านวณไดจ้ากสมการ 

  EB = 
inq

P     (6) 

  
 

 
 
 
 
 
 
(1) อตัราการเพิม่ขึน้ของอุณหภมูแิละความเรว็รอบ   (2) สมรรถนะของเครื่องยนต ์

ภาพท่ี 17 ผลการทดสอบเครื่องยนตท์ีค่วามรอ้นป้อนเขา้เครื่องยนต ์1668 J/s 
 

จากภาพ ที ่17 (2) จะเหน็ไดว้่าแรงบดิของเครื่องยนตน์ัน้แปรผกผนัแทบจะเป็นเสน้ตรงกบัความเรว็รอบของ
เครื่องยนต ์สว่นก าลงัเพลาของเครื่องยนตน์ัน้จะเพิม่มากขึน้ในชว่งแรกทีค่วามเรว็รอบต ่าจนมคี่าสงูสดุจากนัน้จะมคีา่ลด
น้อยลงอย่างรวดเรว็เมื่อความเรว็รอบเพิม่มากขึน้ สาเหตุทีเ่ป็นเช่นน้ีกเ็พราะว่า ความฝืดนัน้จะเพิม่มากขึน้อย่างรวดเรว็
เมื่อความเรว็สูงมากขึ้น และที่ความเร็วตวัเปล่า (ซึ่งเป็นค่าความเร็วสูงสุด) นัน้ก าลงัของเครื่องยนต์เท่ากบัก าลงัที่
สญูเสยีไปกบัความฝืดพอด ี

เน่ืองจากประสทิธภิาพความรอ้นเพราะค านวณไดจ้ากก าลงัเพลาหารดว้ยความรอ้นป้อนเขา้เครื่องยนต์ซึง่มี
ค่าคงที ่ดงันัน้เสน้กราฟของประสทิธภิาพความรอ้นจงึมคีุณลกัษณะเช่นเดยีวกบัเสน้กราฟของก าลงัเพลา  

ภาพที ่17 (2) แสดงใหเ้หน็ไดว้่าแรงบดิของเครื่องยนต์มคี่าสงูสุดประมาณ 1.2 Nm ที ่68 rpm, ก าลงัสงูสุด
ประมาณ 10.5 W ที ่95 rpm, และประสทิธภิาพความรอ้นเพลาสงูสดุประมาณ 0.62% ที ่95 rpm เช่นกนั โดยอุณหภูมิ
ของสารท างานในช่องรอ้นอยู่ระหว่าง 185-187 OC 
 

การทดสอบหาค่าความเขม้ของเครือ่งจ าลองรงัสีอาทิตยจ์ าลองเครือ่งท่ี 2 ท่ีเข้าตวัเกบ็รงัสีอาทิตย ์
ขอ้มลูและผลลพัธจ์ากการทดสอบหาค่าความเขม้จากหลอดฮาโลเจนขนาด 1500 W จ านวนสีห่ลอดทีว่างไว้

ห่างจากแคลอรมีเิตอร์ 127 mm ได้ค่าความร้อนทีน่ ้าดูดซบัไว้ได ้ absq 175.8 J/s ท าให้ได้ค่าความเขม้ของรงัสี
อาทติยจ์ าลองเป็น I = 9317 W/m2 การค านวณผลลพัธเ์ป็นเช่นเดยีวกบัการทดสอบในหวัขอ้ที ่4.1[2]   
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การทดสอบหาความรอ้นท่ีป้อนให้แก่สารท างานจากตวัเกบ็รงัสีอาทิตย[์4]   
 ขอ้มูลและผลลพัธจ์ากการทดสอบหาค่าความเขม้จากหลอดฮาโลเจนขนาด 1500 W ที่วางไว้ห่างจากฝา

ครอบกระจกของตวัเกบ็รงัสอีาทติย์ 127 mm ซึง่ค่าของความร้อนทีป้่อนเขา้สู่เครื่องยนต์เมื่อค่าความเขม้จากเครื่อง
จ าลองรงัสอีาทติยเ์ป็นเป็น I = 9317 W/m2 คอื inq = 901.5 J/s  

การค านวณผลลพัธ์เป็นเช่นเดยีวกบัการทดสอบในหวัขอ้ที ่4.2 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ใช้
หลอดฮาโลเจนขนาด 1500 W วางไว้ห่างจากฝาครอบกระจกของตวัเกบ็รงัสอีาทติย์ 127 mm จงึใช้ค่าความร้อน
ป้อนเขา้สูเ่ครื่องยนตเ์ป็น inq = 901.5 J/s 

 

การทดสอบสมรรถนะของเครือ่งยนตด้์วยตวัเกบ็รงัสีอาทิตย ์[4]   
ผลลพัธจ์ากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ค่าความรอ้นป้อนเขา้สู่เครื่องยนต์เป็น 901.5 

J/s แสดงอยู่ในภาพที ่18 (1) และ 18 (2)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) อตัราการเพิม่ขึน้ของอุณหภูมแิละความเรว็รอบ                     (2) สมรรถนะของเครื่องยนต ์
 

ภาพท่ี 18 ผลการทดสอบเครื่องยนตท์ีค่วามรอ้นป้อนเขา้เครื่องยนต ์901.5 J/s 
 

การค านวณผลลพัธ์เป็นเช่นเดยีวกบัการทดสอบในหวัขอ้ที่ 4.3 กราฟสมรรถนะที่ได้กเ็ป็นไปในลกัษณะ
เดยีวกนั รปูที ่18 แสดงใหเ้หน็ไดว้่าแรงบดิของเครื่องยนตม์คี่าสงูสดุประมาณ 0.6 Nm ที ่39 rpm, ก าลงัสงูสดุประมาณ 
2.9 W ที ่230 rpm, และประสทิธภิาพความรอ้นเพลาสงูสุดประมาณ 0.32% ที ่58 rpm เช่นกนั โดยอุณหภูมขิองสาร
ท างานในช่องรอ้นมคี่าประมาณ 235 OC 

 
วิจารณ์และสรปุผล 
 ในงานวจิยันี้ ไดอ้อกแบบและสรา้งเครื่องยนตส์เตอรล์งิรปูแบบแกมมา่ทีใ่ชล้กูสบูก าลงัท างานสองดา้นในขนาด
ระดบัห้องปฎิบตัิการจ านวน 1 เครื่อง และได้ทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้น โดยใช้เครื่องจ าลองรงัสี
อาทติยเ์ครื่องที ่1 ซึง่สรา้งจากหลอดฮาโลเจนขนาด 1500 W จ านวนสองหลอด และเครื่องจ าลองรงัสอีาทติยเ์ครื่องที ่2 
ซึง่สรา้งจากหลอดฮาโลเจนขนาด 1500 W จ านวนสีห่ลอดร่วมกบัตวัเกบ็รงัสอีาทติย ์เป็นแหล่งใหค้วามรอ้นในการ
ทดสอบเครื่องยนต ์
 ผลการทดสอบเครื่องยนตโ์ดยใชเ้ครื่องจ าลองรงัสอีาทติยเ์ครื่องที ่1 พบว่าเครื่องยนต์สเตอรล์งิทีส่รา้งขึน้มานี้
สามารถผลติแรงบดิสงูสดุไดป้ระมาณ 1.2 Nm ที ่68 rpm, ผลติก าลงัเพลาสงูสดุไดป้ระมาณ 10.5 W ที ่95 rpm, และมี
ประสทิธภิาพความรอ้นเพลาประมาณ 0.62% ที ่95 rpm โดยใชพ้ลงังานความรอ้นป้อนเขา้เครื่องยนต ์1668 J/s ท าให้
อุณหภูมขิองสารท างานในช่องรอ้นขา้งซา้ยกบัขา้งขวาเป็น 185 และ 187 OC และอุณหภูมขิองสารท างานในช่องเยน็
ขา้งซา้ยกบัขา้งขวาเป็น 67 OC และ 72 OC โดยประมาณ ตามล าดบั 
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ผลการทดสอบเครื่องยนต์โดยใช้เครื่องจ าลองรังสีอาทิตย์เครื่องที่ 2 ร่วมกับตัวเก็บรังสีอาทิตย์พบว่า
เครื่องยนตส์เตอรล์งิทีส่รา้งขึน้มานี้สามารถผลติแรงบดิสงูสุดไดป้ระมาณ 0.6 Nm ที ่39 rpm, ผลติก าลงัเพลาสงูสุดได้
ประมาณ 2.9 W ที ่58 rpm, และมปีระสทิธภิาพความรอ้นเพลาประมาณ 0.32% ที ่58 rpm โดยใชพ้ลงังานความรอ้น
ป้อนเขา้เครื่องยนต์ 901.5 J/s ท าใหอุ้ณหภูมขิองสารท างานในช่องร้อนเป็น 235 OC และอุณหภูมขิองสารท างานใน
ช่องเยน็ขา้งซา้ยกบัขา้งขวาเป็น 53 และ 57 OC โดยประมาณ ตามล าดบั 

อย่างไรกต็าม สิง่ทีค่วรสงัเกตกค็อืในการทดสอบดว้ยเครื่องจ าลองรงัสอีาทติยเ์ครื่องที่ 1 กบัเครื่องจ าลองรงัสี
อาทติยเ์ครื่องที ่2 ร่วมกบัตวัเกบ็รงัสอีาทติยน์ัน้ใหผ้ลลพัธท์ีแ่ตกต่างกนั ซึง่ไดน้ ามาสรุปไวใ้นตารางที ่2  

จะเหน็ไดว้่าการใชต้วัรวมรงัสอีาทติยน์ัน้ท าใหส้ามารถใชร้งัสอีาทติยท์ีม่คี่าความเขม้ต ่าลงได ้โดยไดอุ้ณหภูมิ
ของสารท างานในช่องรอ้นสงูกว่า แต่ค่าความเขม้ของรงัสอีาทติยท์ีน้่อยกว่าส่งผลใหป้รมิาณความรอ้นทีป้่อนเขา้สู่สาร
ท างานลดน้อยลงไปดว้ย จงึท าใหส้มรรถนะโดยรวมทีไ่ดร้บัลดต ่าลง 
 

ตารางท่ี 2 สรุปผลลพัธจ์ากการทดสอบเครื่องยนต ์
แหล่งใหค้วามรอ้น I (W/m2) Qin 

(J/s) 
TH,L(

OC) TH,R 
(OC) 

T (Nm) 
@ rpm 

P (W)@ 
rpm 

EB(%) 
@rpm 

เครื่องจ าลองรงัสอีาทติยเ์ครื่อง
ที ่1 

16 965 1668 185 187 1.2@68 10.5@95 0.62@95 

เครื่องจ าลองรงัสอีาทติยเ์ครื่อง
ที ่2 และตวัเกบ็รงัสอีาทติย ์

9317 901.5 235 235 0.6@39 2.9@58 0.32@58 

 

ประสทิธภิาพความร้อนของเครื่องยนต์ค่อนขา้งต ่า เนื่องจากเป็นเครื่องยนต์ขนาดเลก็ ซึง่ความฝืดจะส่งผล
กระทบในอตัราที่สงูกว่าเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ และความหนาของผนังกระบอกสบูจะกลายเป็นหนามากเมื่อเทยีบกบั
เครื่องยนตข์นาดใหญ่ ท าใหเ้กดิความตา้นทานการถ่ายเทความรอ้นสงูกว่าเครื่องยนตข์นาดใหญ่กว่าอกีดว้ย  

แมว้่าตวัเลขของสมรรถนะทีไ่ดร้บัของเครื่องยนต์นี้จะต ่า แต่เมื่อคดิว่างานวจิยันี้จะเป็นจุดเริม่ต้นส าหรบัการ
พฒันาเครื่องยนต์สนัดาปภายนอกที่จะสามารถใช้พลงังานแสงอาทติย์จรงิได้ในอนาคต งานวิจยันี้กจ็ะมคีุณค่าตาม
จุดประสงคท์ีต่ัง้ไว ้
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การใช้เช้ือเพลิงสองชนิดในเคร่ืองยนตดี์เซลด้วยแกส๊เตาผลิตจากซงัข้าวโพด 
Dual fuel mode operation in diesel engine using corn cob producer gas 
 

จตุรงค ์แป้นพงษ์1* 
Chaturong Paenpong1* 
 

บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้เป็นการศกึษาการใช้แก๊สเตาผลติจากซงัขา้วโพดร่วมกบัน ้ามนัดเีซลในเครื่องยนต์ดเีซล โดยแก๊ส
เตาผลติไดม้าจากเตาผลติแก๊สแบบไหลลง โดยเปรยีบเทยีบก าลงังาน ประสทิธภิาพเชงิความรอ้น และความสิน้เปลอืง
เชื้อเพลิงจ าเพาะที่ความเร็วรอบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ดีเซลกบัการใช้น ้ามันดีเซลชนิดเดียว ความเร็วรอบของ
เครื่องยนตท์ี ่1,000 1,500 2,000 และ 2,500 รอบต่อนาท ีโดยปรมิาณแก๊สเตาผลติมคี่าคงตวัที ่0.012 ลูกบาศกเ์มตร
ต่อวนิาท ีสว่นปรมิาณน ้ามนัดเีซลปรบัทีก่ารฉีดน ้ามนัดเีซลรอ้ยละ 75 ของปรมิาณการฉีดน ้ามนัดเีซลสงูสดุ  
 จากงานวิจยัพบว่าก าลงังานจากการใช้เชื้อเพลิงสองชนิดสูงกว่าการใช้น ้ามนัดีเซลเพียงชนิดเดียว ส่วน
ประสทิธภิาพเชงิความร้อนของการใชน้ ้ามนัดเีซลเพยีงชนิดเดยีวมคี่าสูงกว่า และค่าความสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจ าเพาะ
ของการใชน้ ้ามนัดเีซลเพยีงชนิดเดยีวมคี่าต ่ากว่าการใชเ้ชือ้เพลงิสองชนิดทุกความเรว็รอบ 
 

ค าส าคญั: เครื่องยนตใ์ชเ้ชือ้เพลงิสองชนิด  แก๊สเตาผลติ  ซงัขา้วโพด  
 

Abstract  
 The purpose of this study is to using corn cob producer gas and diesel in diesel engine. The 
producer gas was generated from a downdraft. Experiments were conducted to study the performance of a 
diesel engine with respect to its engine  power, thermal efficiency and specific fuel consumption at engine 
speed 1000, 1500, 2000 and 2500 rpm by use of diesel alone and producer gas-cum-diesel (dual fuel mode).  
The volumetric flow rate of producer gas and mass flow rate of diesel fuel were operated at 0.012 m3/s and 
throttle opening 73 percent, respectively. 
 The results showed that the dual fuel mode higher engine power than the diesel alone. The thermal 
efficiency of the engine using diesel was higher than that of dual fuel mode operation and the specific fuel 
consumption  in the diesel alone was found to be in the higher side at all engine speed condition. 
 

Key words: Dual fuel engine, Producer gas, Corn cob  
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บทน า 

พลงังานเป็นปจัจยัส าคญัในการด ารงชวีติของประชาชนและภาคอุตสาหกรรม ซึง่มผีลต่อศกัยภาพการแข่งขนั
และการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทยในระยะยาว การพฒันาเศรษฐกจิจะต่อเนื่องและยัง่ยนื  จ าเป็นต้องมีแหล่ง
พลงังานอย่างเพยีงพอ คุณภาพสงู ราคาทีเ่หมาะสม และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม การแสวงหาแหล่งพลงังานใหม่เป็น
สิง่จ าเป็น โดยเฉพาะแหล่งพลงังานหมุนเวยีน ชวีมวลเป็นแหล่งพลงังานหมุนเวยีนที่ส าคญั ประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรมจงึมเีศษวสัดุเหลอืใชจ้ากการเกษตรเป็นจ านวนมาก โดยไม่ไดน้ าเศษวสัดุเหลอืใชจ้ากการเกษตรมาใชใ้ห้
เกดิประโยชน์อย่างจรงิจงั  จากงานวจิยัของ Pattiya [4] พบว่าประเทศไทยมเีศษวสัดุเหลอืใชจ้ากการเกษตรประมาณ 
17.738 เมกกะตนัเทยีบเท่าน ้ามนัดบิ โดยเฉพาะซงัขา้วโพดมปีรมิาณถงึ 0.283 เมกกะตนัเทยีบเท่าน ้ามนัดบิ จงัหวดั
ตากมผีลผลติขา้วโพดทีส่งูมากประมาณ 5-8 เปอรเ์ซน็ต์ของผลผลติขา้วโพดทัว่ประเทศ ผลผลติขา้วโพดของจงัหวดั
ตากเพิม่มากขึน้ทุกปี เมื่อปีเพาะปลกู 2544/45 มผีลผลติ 404,824.46 ตนั ปีเพาะปลกู 2545/46 มผีลผลติ 412,285.26 
ตนั และปีเพาะปลูก 2546/47 มผีลผลติ 266,699.75ตนั ดงันัน้ในแต่ละปีจงัหวดัตากมปีรมิาณซงัขา้วโพด 67,000-
100,000 ตนั ซึง่ปรมิาณซงัขา้วโพดเหล่านี้สามารถน าไปผลติพลงังานได้ 

พลงังานชวีมวลสว่นใหญ่อยู่ในรปูเชือ้เพลงิแขง็ เมื่อน าไปใชง้านเกดิปญัหาหลายประการ เช่น โรงเกบ็เชือ้เพลงิ
ขนาดใหญ่ และขนสว่นไดป้รมิาณน้อย เมื่อแปรรปูเป็นเชือ้เพลงิแก๊สมขีอ้ดหีลายประการ เช่น เผาไหมส้ะอาด อุปกรณ์
การเผาไหมม้ขีนาดเลก็ ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นสงู และควบคุมการเผาไหมไ้ดง้่าย ดงันัน้ถา้สามารถแปรเปลีย่นจาก
เชือ้เพลงิแขง็เป็นเชือ้เพลงิแก๊สไดจ้ะท าใหส้ามารถน าเศษวสัดุเหลอืใชจ้ากการเกษตรมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์มากขึน้ การ
แปรรูปเชือ้เพลงิแขง็เป็นเชือ้เพลงิแก๊ส สามารถกระท าดว้ยวธิกีารแปรรูปทางความรอ้น (Thermochemical) ดว้ยการ
แปรสภาพเป็นแก๊ส (Gasification) ระบบดงักล่าวต้องมเีตาผลติแก๊ส แก๊สทีไ่ดเ้รยีกว่า แก๊สเตาผลติ (Producer gas) 
แก๊สเตาผลตินี้สามารถน าไปใชใ้นชมุชนได ้ดงันัน้การน าเศษวสัดุเหลอืใชจ้ากการเกษตรมาใชป้ระโยชน์จงึเป็นทางเลอืก
หนึ่งส าหรบัเป็นแหล่งพลงังานหมุนเวยีนอกีแหล่งหนึ่ง โดยเฉพาะในชุมชนทีม่เีศษวสัดุเหลอืใชจ้ากการเกษตรปรมิาณ
มาก แก๊สเตาผลตินี้สามารถน าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในเครื่องยนตไ์ด ้ส าหรบัการใชใ้นเครื่องยนตเ์บนซนินัน้ ไม่จ าเป็นตอ้ง
ดดัแปลงเครื่องยนต์ แต่การน าไปใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งมีอตัราส่วนการอดัสูง อาจจะท าให้เครื่องยนต์เกิดก าร
เสยีหายได ้ดงันัน้การน าไปใชง้านในเครื่องยนต์ดเีซล จ าเป็นต้องลดอตัราส่วนอดั และตดิตัง้หวัเทยีนแทนหวัฉีด ซึง่มี
ความยุ่งยากและซบัซอ้น อกีวธิหีนึ่งคอืการใชเ้ป็นเชือ้เพลงิสองชนิด (Dual fuel) ในเครื่องยนต์เดยีวกนั ซึง่วธินีี้ต้อง
ดดัแปลงเครื่องยนต ์แต่ตอ้งใชน้ ้ามนัดเีซลร่วมดว้ย เพื่อป้องกนัการเสยีหายของเครื่องยนต ์ 

การใชแ้ก๊สเตาผลติในเครื่องยนตด์เีซลมกีารศกึษามากมาย แต่สว่นใหญ่ศกึษาชนิดของวตัถุดบิทีน่ ามาใชใ้นการ
ผลติแก๊สเตาผลติ วตัถุดบิทีน่ ามาใชง้านวจิยัทีผ่่านมาคอื ถ่าน [5] ไม ้[6-13] กะลามะพรา้ว [14] เสน้ใยมะพรา้ว [12,15] 
เปลอืกถัว่ [12] ต้นถัว่ [9] หญ้า [12] และซงัขา้วโพด [9] ตวัแปรที่ศกึษาคอื ประสทิธภิาพเชงิความร้อน [5-16] การ
สิน้เปลอืงน ้ามนัเชือ้เพลงิ [5,8-16] มลพษิทีเ่กดิขึน้จากการใชแ้ก๊สเตาผลติ [5-7,10,12,13,15] งานวจิยัทีผ่่านมาทัง้หมด
เป็นการศกึษาในสภาวะทีเ่ครื่องยนต์ท างานดว้ยความเรว็รอบคงตวัที ่1500 รอบต่อนาท ี[5-8,11-16] และ 1600 รอบ
ต่อนาท ี[9,10] ซึง่ไม่มกีารศกึษาในเครื่องยนตด์เีซลทีแ่ปรผนัความเรว็รอบ ซึง่ความเรว็รอบของเครื่องยนต์เป็นตวัแปร
ส าคญัของสมรรถนะของเครื่องยนต์ ดงันัน้ในงานวจิยันี้จงึไดศ้กึษาก าลงังาน ประสทิธภิาพเชงิความร้อน และความ
สิน้เปลอืงของเครื่องยนตด์เีซลทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิสองชนิดคอืน ้ามนัดเีซลและแก๊สเตาผลติจากซงัขา้วโพด โดยเปรยีบเทยีบ
กบัเครื่องยนตท์ีใ่ชน้ ้ามนัดเีซลเพยีงชนิดเดยีว 
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วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
วตัถดิุบ 
 ในงานวจิยัน้ีเลอืกใชซ้งัขา้วโพดเป็นวตัถุดบิป้อนเขา้สูเ่ตาปฏกิรณ์ ขนาดเลก็ 10-20 มลิลเิมตร ซึง่เป็นขนาด
สว่นใหญ่ทีไ่ดจ้ากการกะเทาะเมลด็ออกแลว้ ท าใหไ้ม่ตอ้งบดเพือ่ขนาดของซงัขา้วโพด ซึง่เป็นการสญูเสยีพลงังาน ซงั
ขา้วโพดทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้ไดม้าจากพนัธข์า้วโพดทีใ่ชเ้ลีย้งสตัว ์ เพาะปลกูในพืน้ทีจ่งัหวดัตาก  ซงัขา้วโพดทีน่ ามาใชใ้น
งานวจิยัมปีรมิาณความชืน้รอ้ยละ 7.0 จากการวเิคราะหป์รมิาณกลุ่มสาร (Proximate analysis) และการวเิคราะห์
ปรมิาณธาตุ (Ultimate analysis) ของ Gaur และ Reed [17] มรีายละเอยีดดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบของซงัขา้วโพด  

รายการ ปริมาณ 
การวิเคราะหป์ริมาณกลุม่สาร (% โดยน ้าหนัก ฐานแห้ง)  

สารระเหย (Volatile matter) 80.10 
ปรมิาณเถา้ (Ash content) 1.36 
คารบ์อนคงตวั (Fixed carbon) 18.54 

การวิเคราะหป์ริมาณธาต ุ(% โดยน ้าหนัก ฐานแห้ง ไม่คิดปริมาณเถ้า)  
คารบ์อน (Carbon) 46.58 
ไฮโดรเจน (Hydrogen) 5.87 
ออกซเิจน (Oxygen) 45.46 
ไนโตรเจน (Nitrogen) 0.47 
ก ามะถนั (Sulfur) 0.01 

 

เครือ่งยนต ์
เครื่องยนตท์ีใ่ชใ้นงานวจิยันี้เป็นเครื่องยนตด์เีซล ยีห่อ้ อซีซูุ  รุ่น 4JB1 จ านวนกระบอกสบู 4 สบู ขนาด 2771 

ซซี ีหอ้งเผาไหมแ้บบเปิด (Direct injection) อตัราสว่นการอดั 18.2:1 ก าลงังานสงูสดุ 70 กโิลวตัต ์ที ่3400 รอบต่อ
นาท ีแรงบดิสงูสดุ  206 นิวตนั-เมตร ที ่2000 รอบต่อนาท ีความดนัของการฉีดเชือ้เพลงิ 26.5 เมกกะพาสคลั 
เครื่องยนตด์เีซลต่อเขา้กบัเครื่องทดสอบก าลงังานแบบของเหลว ยีห่อ้ HPA รุ่น 203 วดัแรงบดิสงูสดุ 1,000 นิวตนั-
เมตร ทีค่วามเรว็รอบ 6000 รอบต่อนาท ี 

 

เตาปฏิกรณ์ผลิตแกส๊แบบไหลลง  
แก๊สทีผ่ลติไดจ้ากเตามปีรมิาณ 7.13 ลกูบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง ถงัดา้นบนของเตาบรรจุซงัขา้วโพดได ้16 

กโิลกรมั มหีวัพ่นอากาศขนาด 8 มลิลเิมตร จ านวน 6 ตวั แก๊สเตาผลติทีผ่ลติไดจ้ากเตาปฏกิรณ์นี้มสีว่นประกอบดงันี้
คารบ์อนมอนอกไซด ์คารบ์อนไดออกไซด ์มเีทน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และออกซเิจน รอ้ยละโดยปรมิาตร 19.3 18.5 
1.4 7.4 53.4 และ 1.4 ตามล าดบั แก๊สเตาผลตินี้มคี่าความรอ้นประมาณ 4.2 – 5.6 เมกกะจลูต่อลกูบาศกเ์มตร 
[5,10,11,14] 

เตาปฏกิรณ์ผลติแก๊สนี้ต่อกบัไซโคลน อุปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้น และกรองไอรอ้นแบบชัน้การกรองไม่
เคลื่อนที ่ไซโคลนเป็นอุปกรณ์ส าหรบัดกัจบัอนุภาคขนาดใหญ่กว่า 10 ไมโครเมตร ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 40 
มลิลเิมตร ตดิตัง้ไวด้า้นทางออกของเตาปฏกิรณ์ กรองไอรอ้นแบบชัน้การกรองไม่เคลื่อนที ่เพื่อดกัจบัอนุภาคขนาด
ใหญ่ สว่นอนุภาคขนาดเลก็ทีไ่มถู่กดกัจบัดว้ยไซโคลน จะถูกดกัจบัดว้ยกรองไอรอ้นแบบชัน้การกรองไม่เคลื่อนที ่
ภายในกรองประกอบดว้ยใยแกว้ทีเ่รยีงซอ้นกนัเป็นชัน้ ๆ เป็นจ านวน 5 ชัน้ แต่ละชัน้มชี่องวา่งเพื่อลดความดนัสญูเสยี
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ทีเ่กดิขึน้ภายในกรอง และอุปกรณ์ทีต่่อจากกรองไอรอ้นคอือุปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้นแบบไหลสวนทางกนั มหีน้าที่
ลดอุณหภูมแิก๊สเตาผลติ อุปกรณ์นี้มนี ้าเป็นตวักลางถ่ายโอนความรอ้นจากแก๊สเตาผลติ อุปกรณ์นี้สามารถควบคมุ
อุณหภูมแิก๊สไมใ่หเ้กนิ 50 องศาเซลเซยีส 

 

วิธีการทดลอง 
การทดสอบหาสมรรถนะของเครือ่งยนตด์เีซลเมื่อใชเ้ชือ้เพลงิร่วมระหว่างดเีซลและแก๊สเตาผลติ เปรยีบเทยีบ

กบัการใชน้ ้ามนัดเีซลชนิดเดยีว การทดสอบควบคมุอตัราการไหลของแก๊สเตาผลติคงตวัที ่ 7.13 ลกูบาศกเ์มตรต่อ
ชัว่โมง และเปลีย่นแปลงปรมิาณการฉีดน ้ามนัดเีซลทีร่อ้ยละ 75 ของปรมิาณการฉีดน ้ามนัดเีซลสงูสดุ ควบคุมภาระการ
ท างานของเครื่องยนตท์ีค่วามเรว็รอบ 1,000 1500 2,000 และ 2,500 รอบต่อนาท ี การทดสอบในลกัษณะแบบนี้เพื่อ
ควบคุมใหอ้ตัราสว่นระหว่างอตัราการไหลเชงิมวลของเชือ้เพลงิแก๊สและอตัราการไหลเชงิมวลของเชือ้เพลงิทัง้หมดมคี่า
คงตวัมคี่าเท่ากบั 0.9 นัน้คอืมวลของแก๊สเตาผลติมากว่าน ้ามนัดเีซลประมาณรอ้ยละ 40 การทดสอบนี้ไม่มกีารตดิตัง้
ลิน้ปีกฝีเสือ้ เพื่อป้องการการสญูเสยีเน่ืองจากการป ัม้ (Pumping loss)  

 

 
ภาพท่ี 1: การตดิตัง้อุปกรณ์ในงานวจิยั 

 

 ก าลงังาน (Power, ) คอื ปรมิาณงานของเครื่องยนตต่์อหนึ่งหน่วยเวลา ปรมิาณงานทีเ่กดิขึน้จากแรง
กระท าของเพลาขอ้เหวีย่งของเครื่องยนต์ ก าลงังานเป็นตวัแปรบอกถงึสมรรถนะของเครื่องยนต ์[1] 

        =                    วตัต ์                                        (1) 
เมื่อ  

       คอื แรงบดิ , นิวตนั-เมตร 

       คอื ความเรว็รอบของเครื่องยนต ์, รอบต่อนาท ี
 ประสทิธภิาพเชงิความรอ้น (Thermal efficiency, ) เป็นอตัราสว่นระหว่างงานทีไ่ดจ้ากเครื่องยนตก์บั
พลงังานของเชือ้เพลงิทีใ่สเ่ขา้ไปในเครื่องยนต ์ [1]  

        =         (2) 

เมื่อ 

  คอืก าลงังานของเชือ้เพลงิ, วตัต ์
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 ความสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจ าเพาะเบรก (Brake specific fuel consumption, bsfc) เป็นค่าเปรยีบเทยีบ
สมรรถนะของเชือ้เพลงิทีม่คีวามแตกต่างของค่าความรอ้นและความหนาแน่น ค่าความสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจ าเพาะเบรก
แสดงความสามารถของเชือ้เพลงิในการเปลีย่นพลงังานจากการเผาไหมเ้ป็นก าลงังานเบรกไดด้ ี[2] 

    =                กโิลกรมัต่อวตัต-์วนิาท ี   (3) 

เมื่อ  

           คอื อตัราการไหลเชงิมวลของเชือ้เพลงิ ส าหรบัการทดสอบทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิร่วม มวลของเชือ้เพลงิ
ประกอบดว้ยมวลของน ้ามนัดเีซลและแก๊สเตาผลติ, กโิลกรมัต่อวนิาท ี
  
ผลการศึกษา 
 จากรปูที ่2-5 เปรยีบเทยีบการใชเ้ชือ้เพลงิสองชนิดและน ้ามนัดเีซลทีป่รมิาณการฉดีเชือ้เพลงิทีร่อ้ยละ 75 ของ
ปรมิาณการฉีดน ้ามนัดเีซลสงูสุด ทีค่วามเรว็รอบ 1,000 1,500 2,000 และ 2,500 รอบต่อนาท ีจากรูปที ่2 พบว่า
เครื่องยนต์ดเีซลทีใ่ชน้ ้ามนัดเีซลเพยีงอย่างเดยีวมคีวามสิน้เปลอืงน ้ามนัเชือ้เพลงิน้อยกว่าการใชเ้ชือ้เพลงิสองชนิด ที่
ความเรว็รอบเครื่องยนต ์1,000 รอบต่อนาท ีมคีวามสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิมากทีสุ่ด เพราะทีค่วามเรว็รอบต ่า ความเสยีด
ทานภายในเครื่องยนตส์งู ท าใหต้อ้งใชป้รมิาณเชือ้เพลงิทีส่งูกว่าความเรว็อื่น ๆ [2] เมื่อความเรว็รอบสงูขึน้ พบว่าความ
สิน้เปลอืงเชื้อเพลงิลดลง ความสิน้เปลอืงเชื้อเพลงิของเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลงิสองชนิดมคี่าสูงกว่าการใช้เชื้อเพลงิ
เพยีงอย่างเดยีวประมาณรอ้ยละ 80  
 

 
 

ภาพท่ี 2: ความสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจ าเพาะของเครื่องยนตท์ีค่วามเรว็รอบต่าง ๆ 
 

 จากรปูที ่3 ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นของเครื่องยนตด์เีซล ซึง่เกดิขึน้จากการใชน้ ้ามนัดเีซล และเชือ้เพลงิ
แก๊สเตาผลติ ซึง่ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นสมัพนัธก์บัค่าความรอ้นของเชือ้เพลงิโดยตรง จากการทดสอบเครื่องยนตท์ี่
ใชน้ ้ามนัดเีซลเพยีงชนิดเดยีวมปีระสทิธภิาพเชงิความรอ้นสงูกว่าเครื่องยนตท์ีใ่ชเ้ชือ้เพลงิสองชนิดตลอดทุกชว่ง
ความเรว็รอบ  โดยเฉพาะทีค่วามเรว็รอบต ่ามคี่าแตกต่างกนัมาก เมื่อความเรว็รอบสงูขึน้มคี่าใกลเ้คยีงกนั 
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ภาพท่ี 3: ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นของเครื่องยนตท์ีค่วามเรว็รอบต่าง ๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 4: ก าลงังานเบรกของเครื่องยนตท์ีค่วามเรว็รอบต่าง ๆ 
  

จากรปูที ่4 พบว่าก าลงังานทีเ่กดิขึน้จากเครื่องยนตท์ีใ่ชเ้ชือ้เพลงิสองชนิดมคี่ามากกว่า ซึง่มคี่าแตกต่างกนั
ประมาณ 2-3 กโิลวตัต ์ซึง่แตกต่างกนัน้อย จากผลการทดสอบค่าก าลงังานของเครื่องยนตเ์พิม่สงูขึน้ เมื่อความเร็วรอบ
ของเครื่องยนตเ์พิม่มากขึน้ ซึง่คา่ก าลงังานมคี่าสงูสดุประมาณ 1.5 เท่าของความเรว็รอบทีใ่หแ้รงบดิสงูสดุ [2]  
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วิจารณ์และสรปุผล 
ความสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจ าเพาะเบรก พบว่าการใชน้ ้ามนัดเีซลเพยีงชนิดเดยีวมคีวามคุม้ค่ามากทีสุ่ด เพราะ

จากผลการทดสอบพบว่าได้ค่าความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจ าเพาะเบรกต ่าที่สุด ซึ่งในการผลิตก าลงังานหนึ่งหน่วย 
เครื่องยนต์ทีใ่ชน้ ้ามนัดเีซลใชป้รมิาณน ้ามนัเชือ้เพลงิน้อยทีสุ่ด ซึง่แตกต่างจากการใชเ้ชือ้เพลงิสองชนิดในเครื่องยนต์
ดเีซล เมื่อเพิม่ปรมิาณแก๊สมากขึน้ พบค่าความสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจ าเพาะเบรกมคี่าเพิม่ขึน้ แสดงว่าการเพิม่ปรมิาณ
เชือ้เพลงิมากขึน้ ก าลงังานทีไ่ดจ้ากเครื่องยนต์ไม่ไดเ้พิม่ขึน้ สาเหตุเนื่องจากการใชเ้ชือ้เพลงิสองชนิด อากาศไหลเขา้
เครื่องยนต์ไดน้้อยกว่าการใชน้ ้ามนัดเีซลเพยีงอย่างเดยีว ท าใหก้ารเผาไหมอ้าจไม่สมบูรณ์ ท าใหไ้ดก้ าลงังาน น้อยลง 
ซึง่เป็นใหค้วามสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจ าเพาะเบรกสงูขึน้ [15] และอกีสาเหตุหน่ึงคอืการป้อนแก๊สเตาผลติทางท่อร่วมไอดี
ยงัสมดุลกบัความตอ้งการของเครื่องยนต์ แก๊สอาจเขา้มากกว่าความต้องการของเครื่องยนต์ ซึง่เป็นการสิน้เปลอืงเชือ้
เปลอืง [3] 

สว่นประสทิธภิาพเชงิความรอ้นของเครื่องยนตเ์ป็นตวัแปรทีส่มัพนัธก์บัค่าความรอ้นของเชือ้เพลงิโดยตรง [1]  
เครื่องยนต์ทีใ่ชเ้ชื้อเพลงิที่มคี่าความรอ้นมาก ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นมคี่าสงูด้วย เครื่องยนต์ที่ใชเ้ชือ้เพลงิทีม่คี่า
ความร้อนน้อย ประสทิธภิาพเชงิความร้อนต ่า ความหนาแน่นของเชื้อเพลงิ [7] เชื้อเพลงิที่มคีวามหนาแน่นสงู จะให้
ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นทีส่งูกว่า น ้ามนัดเีซลมคีวามหนาแน่นมากกว่าแก๊สเตาผลติ จงึมคี่าประสทิธภิาพเชงิความ
รอ้นสงูกว่า ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ Sombatwong และคณะ (2013) [5] Banapurmath และคณะ (2008) [6] 
Banapurmath และคณะ (2011) [7] Bargat และคณะ (2012) Hassan และคณะ (2011)  Nhuchhen และคณะ (2012) 
ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นของการใชเ้ชือ้เพลงิสองชนิดเป็นผลมาจากปรมิาณอากาศทีเ่ขา้สู่เครื่องยนต์ โดยทัว่ ๆ ไป 
เครื่องยนต์ดีเซลเผาไหม้ด้วยอตัราส่วนระหว่างน ้ามนัดีเซลและอากาศบางมาก ดงันัน้เครื่องยนต์ดเีซลจึงต้องการ
ปรมิาณอากาศมาก ที่ภาระงานสูง เครื่องยนต์ดเีซลต้องการปรมิาณอากาศเพิม่มากขึน้ตามปรมิาณน ้ามนัดเีซล แต่
เน่ืองจากการป้อนแก๊สเตาผลติทีท่่อร่วมไอด ีท าใหป้รมิาณอากาศเขา้สู่เครื่องยนต์น้อยลง เพราะปรมิาณท่อร่วมไอดี
บางสว่นเป็นแก๊สเตาเผาผลติ 

ก าลงังานของเครื่องยนต์ทีเ่กดิขึน้จากการใชเ้ชื้อเพลงิสองชนิดเปรยีบเทยีบกบัการใชน้ ้ามนัดเีซลชนิดเดยีว 
พบว่าการใชเ้ชือ้เพลงิสองชนิดไดก้ าลงัของเครื่องยนต์สงูกว่า  ซึง่จากการวเิคราะหม์วลของเชือ้เพลงิทีใ่ชพ้บว่าการใช้
เชือ้เพลงิสองชนิดใช้ปรมิาณเชือ้เพลงิรวมมากกว่าการใชน้ ้ามนัดเีซลเพยีงอย่างเดยีว โดยที่ความเรว็รอบเครื่องยนต ์
2,500 รอบต่อนาท ีการใชน้ ้ามนัดเีซลชนิดเดยีวใชป้รมิาณน ้ามนัดเีซล 0.0024 กโิลกรมัต่อกโิลกรมัต่อวนิาท ีส่วนการ
ใชเ้ชือ้เพลงิสองชนิดนัน้ ใชน้ ้ามนัดเีซล 0.0017 กโิลกรมัต่อวนิาท ีและแก๊สเตาผลติ 0.012 กโิลกรมัต่อวนิาท ีดงันัน้ใช้
เชือ้เพลงิทัง้หมด 0.0137 กโิลกรมัต่อวนิาท ี เหตุผลอกีประการหนึ่งคอืค่าพลงังานความรอ้นต่อหนึ่งน ้าหนัก แก๊สเตา
ผลติมคี่าสงูกว่าน ้ามนัดเีซล ดงันัน้จงึไดก้ าลงังานทีส่งูกว่า 
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การประยุกต์ AHP ส าหรบัการตดัสินใจเลือกหอพกั: หอพกัเอกชนบริเวณมหาวิทยาลยั
นเรศวร 
Applying AHP for Dormitory Consideration: A Case Study –Private Dormitory at 
Naresuan University 
 

รพกิร ฉลองสพัพญัญู1 และ จนัทรจ์ริา พยคัฆเ์พศ1* 
Rapikorn Chalongsuppunyoo1 and Janjira Payakpate1* 

 

บทคดัย่อ 
การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อน าเอาเทคนิคกระบวนการล าดบัชัน้เชงิวเิคราะห์ (Analytical Hierarchy 

Process : AHP) มาประยุกตใ์ชใ้นการตดัสนิใจเลอืกหอพกั ส าหรบันักศกึษามหาวทิยาลยันเรศวร โดยมกีารค านวณค่า
น ้าหนกัคะแนนตามกระบวนการล าดบัชัน้เชงิวเิคราะห ์ซึง่แยกตามเกณฑก์ารพจิารณา เกณฑท์ีใ่ชไ้ดม้ดีว้ยกนัจ านวน 4 
เกณฑค์อื ราคา ความนิยม สิง่อ านวยความสะดวก และต าแหน่งทีต่ัง้ เกณฑท์ี่เลอืกพจิารณานัน้จดัไดว้่ามคีวามถูกต้อง
และน่าเชื่อถอืเนื่องจากค่า Concurrency Reasonable (CR) ของ AHP ทีจ่ านวนเกณฑ ์4 เกณฑน์ัน้จะต้องมคี่าไม่เกนิ 
9% จงึจะจดัว่าเกณฑท์ีไ่ดม้คีวามเหมาะสม ค่าทีค่ านวณไดจ้ากเกณฑเ์หล่านี้คอื 5.75% 5.75% 4.40% และ 5.52% 
การศึกษาครัง้นี้ได้น าไปพฒันาเป็นเวบไซต์เพื่อให้บริการส าหรบันิสติที่ต้องการหาหอพกัเอกชนรอบมหาวิทยาลัย
นเรศวร  
ค าส าคญั : กระบวนการล าดบัชัน้เชงิวเิคราะห ์หอพกัเอกชน มหาวทิยาลยันเรศวร 
 

Abstract 
The objective of this study is to apply Analytical Hierarchy Process (AHP) with considering the 

dormitory system. Based on AHP, all related criterias are investigated and collected. Four criterias (Price, 
Popular, Convenient and Location) are selected because they are the most popular requirements. The matrix 
calculation of four criterias and significant ratio shows that concurrency reasonable (CR) value should be not 
over 9%. CR values of each criterias are 5.75 5.75%, 4.40% and 5.52%.  Therefore, these criterias are 
suitable for the dormitory consideration system. Then, the web site is developed according to the above AHP. 
This web site offers the variety of choice for the new comer in order to select the appropriate private 
accommodation around Naresuan University. 

 

Key words : AHP, Private Dormitory, Naresuan University 
 
 
 
  

                                                           
1ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร พษิณุโลก 
1Department of computer science and information technology, Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok. 
*Corresponding author e-mail: janjirap@nu.ac.th  
 



 

590 

บทน า 
การเลอืกหอพกัส าหรบันิสติในสถาบนัการศกึษานัน้เป็นสิง่ส าคญั เพราะหอพกัเปรยีบไดก้บัเป็นบา้นหลงัที่

สอง ซึ่งเป็นที่พักและที่หลบภัย อีกทัง้หอพักที่ดียังช่วยให้ผู้ปกครองคลายความห่วงใย กังวลในตัวนักศึกษา 
มหาวทิยาลยันเรศวรเป็นศนูยก์ลางการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง มจี านวนนักศกึษาหลายพนั
คน หอพกัส าหรบันกัศกึษานัน้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทดว้ยกนั ประเภทแรกเป็นหอพกัของมหาวทิยาลยั หอพกั
ประเภทนี้จะอนุญาตให้เฉพาะนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 เข้าพกัอาศยัเท่านัน้  หอพกัอีกประเภทหนึ่งคือ หอพกัเอกชน 
นกัศกึษาชัน้ปีอื่นๆสามารถเลอืกพกัหอพกัในประเภททีส่องไดต้ามความพงึพอใจ การเลอืกหอพกัประเภททีส่องนี้เองที่
ก่อให้เกดิปญัหา เพราะนักศกึษาไม่ทราบลกัษณะ หรอืสภาพแวดลอ้ม ของหอพกัเหล่านัน้ ก่อใหเ้กดิการตดัสนิใจที่
ผดิพลาด สง่ผลเสยีต่อการพกัอาศยัของนกัศกึษาได ้ดงันัน้การประยุกตใ์ชก้ระบวนการล าดบัชัน้เชงิวเิคราะห ์(Analysis 
Hierarch Process: AHP) ส าหรบัการตดัสนิใจเลอืกหอพกัเอกชนรอบมหาวทิยาลยันเรศวร จะท าใหก้ารตดัสนิใจเลอืก
หอพกัส าหรบันกัศกึษามปีระสทิธภิาพมากขึน้ ซึง่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์กับตวันักศกึษา ในบทความนี้จะกล่าวถงึ การ
ตดัสนิใจแบบหลายหลกัเกณฑ์ (Multiple Criteria Decision Making: MCDM) และการเลอืกหอพกั กรณีศกึษาหอพกั
เอกชนรอบมหาวทิยาลยันเรศวร 
 

การตดัสินใจแบบหลายหลกัเกณฑ ์(Multiple Criteria Decision Making: MCDM) 
กระบวนการทีช่ว่ยในการตดัสนิใจแบบหลายหลกัเกณฑค์อืกระบวนการทีช่ว่ยในการตดัสนิใจโดยพจิารณา

จากหลกัเกณฑห์ลายๆหลกัเกณฑ ์มจีุดมุง่หมายเพื่อหาวธิกีารทีช่ดัเจนในการตอบค าถาม MCDM มหีลายเทคนิค เช่น 
Analysis Hierarch Hierarchy Process (AHP) Technique for Order Preference by Similarity to deal Solution 
(TOPSIS) และ Simple Additive Weighting (SAW) เป็นตน้ AHP เป็นกระบวนการตดัสนิใจทีเ่ปรยีบเทยีบเกณฑท์ีใ่ช้
เพื่อหาค่าน ้าหนกัของแต่ละเกณฑ ์ สามารถหาค่าความน่าเชื่อถอืรวม เพื่อทีน่ าไปประกอบการพจิารณาความเหมาะสม
ของแต่ละหลกัเกณฑ ์ หลงัจากนัน้น าเกณฑท์ัง้หมดมาประเมนิค่าเพื่อจดัระดบัความส าคญั โดยแบบจ าลองของการ
ตดัสนิใจแสดงในภาพที ่ 1 โครงสรา้งของแผนภูมปิระกอบไปดว้ยปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ มลีกัษณะเป็น
ระดบัชัน้ จ านวนของล าดบัชัน้จะขึน้อยู่กบัความซบัซอ้นของการตดัสนิใจ 

 
ภาพท่ี 1 แผนภมูลิ าดบัชัน้ [1] 
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 ระดบัชัน้ที ่1 หรอืระดบับนสดุ แสดงจุดโฟกสัหรอืเป้าหมายของการตดัสนิใจ ระดบัชัน้ที ่2 แสดงถงึเกณฑก์าร
ตดัสนิใจหลกัทีม่ผีลต่อเป้าหมายในการตดัสนิใจนัน้ ระดบัชัน้ที ่3 ลงมา แสดงถงึเกณฑย์่อยของการตดัสนิใจ ซึง่จะมี
จ านวนเท่าไรนัน้ ขึน้อยู่กบัความชดัเจนของเกณฑห์ลกั (อาจไม่จ าเป็นต้องม ี ถ้าเกณฑห์ลกัมคีวามชดัเจนเพยีงพอ) 
สว่นระดบัชัน้ล่างสดุ หรอืระดบัชัน้สดุทา้ย คอืทางเลอืกทีจ่ะน ามาพจิารณาผ่านเกณฑก์ารตดัสนิใจตามทีก่ าหนดไว ้[1] 
Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) เป็นวธิกีารแกไ้ขปญัหาโดยหาค่า
ใกล้เคยีงค่าอุดมคติเชงิบวกและเชงิลบ ให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะของเกณฑ์ที่ใช้ เหมาะส าหรบัการตดัสนิใจที่มี
เกณฑท์ัง้เชงิบวกและเชงิลบ และวธิรีวมเกณฑแ์บบถ่วงน ้าหนกั โดยมขีัน้ตอนดงันี้  

1. ค านวณค่า Normalized Decision Matrix  
2. ค านวณค่าน ้าหนกั Normalized Decision Matrix  
3. หาค่าเชงิอุดมคตใินเชงิบวก และลบ  
4. ค านวณค่าระยะห่างจากค่าอุดมคต ิ 
5. ค านวณความสมัพนัธใ์นเชงิเขา้ใกลแ้นวคดิวธิแีกป้ญัหา  
6. จดัอนัดบัจากค่าทีค่ านวณไดเ้พื่อหาทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ 
7. โดยจะเลือกระยะที่ใกล้ที่สุดของทางเลือกในแนวคิดที่เป็นเชิงบวก และเลือกระยะที่ใกล้ที่สุดของ 

ทางเลอืกทีเ่ป็นแนวคดิเชงิลบ  
Simple Additive Weighting (SAW) [2] กระบวนการตดัสนิใจแบบ SAW เป็นกระบวนการทีง่่าย ไม่ซบัซอ้น 

นิยมใชก้นัอย่างกวา้งขวาง โดยผูต้ดัสนิใจเป็นผูก้ าหนดค่าน ้าหนักของแต่ละเกณฑท์ีใ่ชใ้นการตดัสนิคะแนนของแต่ละ
ทางเลอืก การค านวณเริม่จากการค านวณผลคูณของค่าน ้าหนักและค่าความเหมาะสมของแต่ละเกณฑ ์ทางเลอืกทีไ่ด้
คะแนนสงูสดุจะเป็นทางเลอืกทีถู่กเลอืกเป็นล าดบัแรก 
ข้อแตกต่างระหว่าง AHP, SAW และ TOPSIS 

AHP ใหป้ระสทิธภิาพในการวเิคราะหข์อ้มลูทีจ่บัตอ้งไดแ้ละในเชงินามธรรม โดยเฉพาะการตดัสนิเรื่องส าคญั
ที่เป็นลกัษณะที่ต้องใช้ความรู้สกึตัดสนิ การตดัสนิใจที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า สนับสนุนการวางล าดบัปจัจยั การ
เปรยีบเทยีบปจัจยัหรอืทางเลอืกในลกัษณะเป็นคู่ แต่มกีารค านวณความซบัซอ้นมากกว่า TOPSIS และ SAW ในขณะ
ที ่TOPSIS ไม่มกีารเปรยีบเทยีบเป็นคู่ แต่จะใชว้ธิกีารเลอืกวธิทีีด่ทีีส่ดุจากขอ้มลู ซึง่อาจจะไม่เหมาะสมทีส่ดุ จดัไดว้่ามี
การใชแ้ผนผงัตน้ไม ้สว่น SAW นัน้เป็นวธิทีีม่คีวามน่าเชื่อถอืต ่าเมื่อน าไปใชใ้นวงกวา้ง บุคคลทัว่ไปอาจจะไม่เขา้ใจใน
เกณฑข์องผูท้ าวจิยั เพราะเกณฑท์ีใ่ชไ้ม่แน่นอน และถูกนิยามขึน้โดยผูท้ าวจิยัเท่านัน้ การเปรยีบเทยีบขอ้แตกต่างของ
เทคนิคทัง้สามของ MCDM แสดงในตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 เปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยีของวธิกีารตดัสนิใจ [2][3][4][5] 
วธิกีาร หลกัการ ขอ้ด ี ขอ้เสยี 
AHP - ค่าน ้าหนกัของเกณฑแ์ละค่า

คะแนนความเหมาะสมไดจ้ากการ
ใชห้ลกัการเปรยีบเทยีบทลีะคู่ 
ตามล าดบัชัน้การตดัสนิใจ 

- ใหผ้ลส ารวจทีน่่าเชื่อถอื 
- มโีครงสรา้งทีเ่ป็นแผนภมูิ
ล าดบัขัน้ 
- ผลลพัธท์ีไ่ดเ้ป็นปรมิาณ
ตวัเลข ท าใหง้่ายต่อการ
เปรยีบเทยีบและจดัล าดบั
ความส าคญั 
-.สามารถขจดัการตดัสนิใจ
แบบมอีคตหิรอืล าเอยีง
ออกไปได ้
- ใชไ้ดท้ัง้การตดัสนิใจแบบ
คนเดยีวและแบบทีเ่ป็นกลุ่ม
หรอืหมู ่
- ก่อใหเ้กดิการ
ประนีประนอมและการสรา้ง
ประชามต ิ  
- ไม่จ าเป็นตอ้งใช้
ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษคอย
ควบคุม 

- การเกบ็ขอ้มลูซบัซอ้น 
- ใชเ้วลาค่อนขา้งมากในการ
เกบ็ขอ้มลู เน่ืองจากตอ้ง
อธบิายระดบัความส าคญั
อย่างละเอยีดและชดัเจนให้
เขา้ใจตรงกนัส าหรบักลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มลู 
- ใชเ้วลาในการวเิคราะหม์าก 
หากมปีจัจยัหลายปจัจยั จะ
เกดิความยุง่ยากและซบัซอ้น 
 

TOPSIS -จดัอนัดบัความเหมาะสมของ
ทางเลอืก โดยการพจิารณา
ทางเลอืกทีม่คี่าเขา้ใกลค้่าทีด่ทีีส่ดุ
ในทางบวกและออกห่างค่าทีแ่ย่
ทีส่ดุในทางลบ 

-เหมาะส าหรบัการตดัสนิใจ
บนเกณฑเ์ชงิปรมิาณ 
- เหมาะส าหรบัการตดัสนิใจ
ทีอ่ยู่บนทัง้เกณฑเ์ชงิบวก
และเชงิลบ 

- หากมทีางเลอืกจ านวนมาก 
อาจเกดิความผดิพลาดในการ
พจิารณาทางเลอืกทีม่คี่าดี
ทีส่ดุ หรอืแยท่ีส่ดุ 

SAW - ผูต้ดัสนิใจเป็นผูก้ าหนดค่า
น ้าหนกัของ แต่ละเกณฑท์ีใ่ชใ้น
การตดัสนิคะแนนรวมของแต่ละ
ทางเลอืก 

- เป็นกระบวนการทีง่่าย ไม่
ยุ่งยากมกีารน าไปใชอ้ย่าง
กวา้งขวาง 
 

- มสีมมตฐิานว่าไมม่ี
ปฏสิมัพนัธก์บัระหว่างปจัจยัที่
ใชช้่วยตดัสนิใจ 
- ความน่าเชื่อถอืน้อย เพราะ
ผูต้ดัสนิใจเป็นผูก้ าหนดเกณฑ ์
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ระบบเลือกหอพกัโดย AHP - กรณีศึกษาหอพกัเอกชนรอบมหาวิทยาลยันเรศวร  
 ระบบเลอืกหอพกัถูกพฒันาขึน้โดยเริม่ต้นจาก (1)ส ารวจความต้องการของผูใ้ช้บรกิารหอพกั  (2)ส ารวจ
ลกัษณะของหอพกัเอกชน (3)ค านวณค่าน ้าหนกัตามกระบวนการ AHP และ (4) พฒันาเวบไซต ์โดยขัน้ตอนที ่(1) และ 
(2)นัน้ถูกน ามาใชเ้พื่อประกอบการสรา้งแผนภูมลิ าดบัชัน้ ดงัแสดงในภาพที ่2 
 

เกณฑค์ะแนนการพิจารณาหอพกั 
 เกณฑท์ีใ่ชใ้นการพจิารณาเลอืกหอพกัประกอบไปดว้ย ราคา ความนิยม สิง่อ านวยความสะดวก และต าแหน่ง
ทีต่ัง้ ในแต่ละดา้นจะมรีายละเอยีดทีไ่ม่เหมอืนกนั  รายละเอยีดเหล่าน้ีจะถูกก าหนดค่าตามช่วงของคะแนน 0-9 คะแนน 
จากนัน้น ามาเฉลีย่ตามความถีข่องขอ้มลู คะแนนของเกณฑใ์นแต่ละดา้นมาจากขอ้มลูของหอพกั โดยพจิารณาว่าหอพกั
นัน้มเีกณฑ์ในด้านใดบ้าง และน าคะแนนมารวมกนั คะแนนรวมที่ได้จะถูกปรบัฐานเป็น 1, 000 คะแนน เนื่องจาก
ต้องการคะแนนทีม่ชี่วงกวา้งเพื่อลดปญัหาการซ ้าซอ้นของคะแนน รายละเอยีดย่อยของเกณฑแ์ละคะแนนแสดงในขอ้ 
1) – 4) 

1) ราคา เกณฑย์่อยในดา้นน้ี จะกล่าวถงึช่วงราคาค่าหอพกั  
2)  ความนิยม เกณฑ ์ในดา้นน้ี จะกล่าวถงึสิง่ทีส่ะทอ้นถงึความนิยมของหอพกั เช่น ความความสะอาด ความ

ปลอดภยั ความคุ้มค่าเงนิ ด้านสมัพนัธภาพ และอื่นๆ ซึ่งได้จากการประเมนิของผูท้ี่พกัอาศยัหรอืเคยพกัอาศยัอยู่ที่
หอพกันัน้ๆ เกบ็ขอ้มลูไวใ้นรปูของความนิยม 

3)  สิง่อ านวยความสะดวก เกณฑย์่อยต่างๆ ในดา้นน้ี จะกล่าวถงึสิง่อ านวยความสะดวกทีม่อียูใ่นหอพกั เช่น 
พดัลม แอร ์เครื่องท าน ้าอุ่น ลานจอดรถ รวมถงึเฟอรน์ิเจอรต่์างๆ ทีม่คีวามจ าเป็นส าหรบัผูพ้กัอาศยั เช่น โต๊ะ เกา้อี ้
Wi-Fi และ คยีก์ารด์ เป็นตน้ ในกรณีนี้เราจะคดิค่าคะแนนเป็น 0.00 กบั 9.00 ในกรณีทีม่ ีโต๊ะคดิเป็น 9.00 คะแนน ใน
กรณีทีไ่ม่มคีดิเป็น 0.00 คะแนน 

4) ต าแหน่งทีต่ัง้ เกณฑใ์นดา้นน้ีจะกล่าวถงึต าแหน่งทีต่ัง้ของหอพกัว่ามคีวามใกลเ้คยีงกบัประตขูอง
มหาวทิยาลยัหมายเลขใดบา้ง โดยถา้มกีารเลอืกประตหูมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง ใหต้ าแหน่งทีต่ัง้ของหอพกัทีต่รงตาม
หมายเลขดงักล่าวนัน้มค่ีาคะแนนเท่ากบั 9.00 ต าแหน่งทีต่ัง้ทีไ่ม่ตรงตามหมายเลขดงักล่าวมคีา่คะแนนเท่ากบั 0.00 
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ภาพท่ี 2 แผนภมูลิ าดบัชัน้การพจิารณาหอพกั 
 

การวิเคราะหก์ารตดัสินใจโดยใช้กระบวนการล าดบัชัน้เชิงวิเคราะห ์(AHP) 
การค านวณค่าน ้าหนักของเกณฑต่์างๆตามกระบวนการ AHP นัน้เป็นขัน้ตอนที ่3 ของการพฒันาระบบ ซึง่

จะต้องท าการค านวณโดยก าหนดใหแ้ต่ละเกณฑเ์กณฑ์หลกั ในบทความนี้จะยกตวัอย่างการค านวณค่าน ้าหนักที่มี
เกณฑห์ลกัคอื ราคา การค านวณมขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1)  สร้างตารางเมตรกิซ์ เปรยีบเทยีบเกณฑ์หลกั ที่ใชใ้นการตดัสนิใจเป็นคู่โดยก าหนดมาตราส่วนในการ
เปรยีบเทยีบดงัตารางที ่2  

2)  ค านวณค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑก์ารประเมนิ โดยท าการปรบัผลรวมของแต่ละคอลมัน์ในตารางที ่
2 ใหเ้ท่ากบั 1 ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงดงัตารางที ่3 
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ตารางท่ี 2  เปรยีบเทยีบความส าคญัของเกณฑก์ารตดัสนิใจ โดยใชเ้กณฑห์ลกัเป็นราคา 
เกณฑ ์ ราคา ความนิยม สิง่อ านวยความสะดวก ต าแหน่งทีต่ัง้ 

ราคา 1 3 3 1 
ความนิยม 1/3 1 1 1 
สิง่อ านวยความสะดวก 1/3 1 1 1 
ต าแหน่งทีต่ัง้ 1 1 1 1 
รวมผลแนวตัง้ 2.67 6.00 6.00 4.00 
 

ตารางท่ี 3 ค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑก์ารตดัสนิใจ 

เกณฑ ์ ราคา ความนิยม 
สิง่อ านวยความ

สะดวก 
ต าแหน่ง
ทีต่ัง้ 

น ้าหนกั 
(ผลเฉลีย่) 

ราคา 0.38 0.50 0.50 0.25 0.4063 
ความนิยม 0.12 0.17 0.17 0.25 0.1771 
สิง่อ านวยความสะดวก 0.12 0.17 0.17 0.25 0.1771 
ต าแหน่งทีต่ัง้ 0.38 0.17 0.17 0.25 0.2396 
รวมผลแนวตัง้ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.4063 

 

3) ค านวณความสอดคลอ้งกนัของเหตุผล (Concurrency Reasonable) ขัน้ตอนน้ีจะท าการตรวจสอบว่าผลลพัธ์
ทีไ่ดใ้นตารางที ่3 นัน้มคีวามถูกตอ้งและสอดคลอ้งกนัของเหตุผลหรอืไม่ โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 

- น าตารางเมตรกิซ์ที่มกีารใส่ค่าตวัเลขแล้ว (ตารางที่ 2) มาหาค่าล าดบัความส าคญั โดยน าค่าน ้าหนัก (ผล
เฉลีย่) จากตารางที ่3 มาเตมิทีค่อลมัน์สดุทา้ย ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื ตารางค่าล าดบัความส าคญั ตารางที ่4 
 

ตารางท่ี 4 ค่าล าดบัความส าคญั 

เกณฑ ์ ราคา 
ความ
นิยม 

สิง่อ านวย
ความสะดวก 

ต าแหน่ง
ทีต่ัง้ 

ล าดบั
ความส าคญั 

ราคา 1 3 3 1 0.4063 
ความนิยม 1/3 1 1 1 0.1771 
สิง่อ านวยความสะดวก 1/3 1 1 1 0.1771 
ต าแหน่งทีต่ัง้ 1 1 1 1 0.2396 

- น าค่าล าดบัความส าคญัคณูกบัตวัเลขในคอลมัน์ที ่2 – คอลมัน์ที ่5  ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงในตารางที ่5 
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ตารางท่ี 5 ผลคณูของล าดบัความส าคญั 

เกณฑ ์ ราคา ความนิยม 
สิง่อ านวยความ

สะดวก 
ต าแหน่งทีต่ัง้ 

ราคา 1*0.4063 3*0.1771 3*0.1771 1*0.2396 
ความนิยม 1/3*0.4063 1*0.1771 1*0.1771 1*0.2396 
สิง่อ านวยความสะดวก 1/3*0.4063 1*0.1771 1*0.1771 1*0.2396 
ต าแหน่งทีต่ัง้ 1*0.4063 1*0.1771 1*0.1771 1*0.2396 

 

หาผลรวมตามแนวนอนของตารางที ่5 จะไดผ้ลลพัธด์งัตาราง 6 
 

ตารางท่ี 6 ผลรวมแนวนอนของค่าล าดบัความส าคญั 

เกณฑ ์ ราคา ความนิยม 
สิง่อ านวยความ

สะดวก 
ต าแหน่งทีต่ัง้ 

ผลรวม
แนวนอน 

ราคา 0.4063 0.5312 0.5312 0.2396 1.7083 
ความนิยม 0.1354 0.1771 0.1771 0.2396 0.7292 

สิง่อ านวยความสะดวก 0.1354 0.1771 0.1771 0.2396 0.7292 
ต าแหน่งทีต่ัง้ 0.4063 0.1771 0.1771 0.2396 1.0000 

 

น าผลรวมแนวนอนจากตารางที ่6 มาหารดว้ยค่าล าดบัความส าคญัจากตารางที ่3 ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงในตารางที ่7 
 

ตารางท่ี 7 ผลหารของผลรวมแนวนอนกบัค่าล าดบัความส าคญั 

เกณฑ ์ ราคา ความนิยม 
สิง่อ านวยความ

สะดวก 
ต าแหน่งทีต่ัง้ 

ผลรวมแนวนอน 1.7083 0.7292 0.7292 1.0000 
ล าดบัความส าคญั 0.4063 0.1771 0.1771 0.2396 
ผลหาร 4.2051 4.1176 4.1176 4.1739 

- ค านวณค่า  max ดงัสมการขา้งล่าง 
          max = (ผลรวมของผลหาร)/จ านวนทางเลอืก 
       = (4.2051+4.1176+4.1176+4.1739)/4 
     = 4.1535 

- ค านวณหาดชันีความสอดคลอ้ง (Consistency Index) ดงัสมการขา้งล่าง 
           CI = ( max-n)/n-1  
   = (4.1535-4)/3 
   = 0.0512 

- ค านวณหาอตัราสว่นของความสอดคลอ้ง(Consistency Ratio) ดงัสมการขา้งล่าง 
     CR = (CI/RI)*100 
   = (0.0512/0.89)*100 
   = 5.7508 

เพราะฉะนัน้ค่าความสอดคลอ้งทีใ่ชร้าคาเป็นเกณฑห์ลกัคอื 5.75 ซึง่อตัราสว่นความสอดคลอ้ง (CR) ที่
ยอมรบัไดข้องเมตรกิซข์นาด 4x4 คอื 9% ดงันัน้ค่าน ้าหนกัทีค่ านวณไดเ้มื่อใชร้าคาเป็นเกณฑห์ลกัแสดงดงัตารางที ่8 
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ตารางท่ี 8 แสดงผลการวเิคราะหโ์ดยพจิารณาเกณฑใ์นภาพที ่2 
ผลการวเิคราะห ์

เกณฑห์ลกั 
น ้าหนกั 

(ค่าล าดบัความส าคญัx100) 
ราคา 40.63 
ความนิยม 17.71 
สิง่อ านวยความสะดวก 17.71 
ต าแหน่ง 23.96 

 

 ในกรณีศกึษานี้จะใชห้อพกัเอกชนรอบๆมหาวทิยาลยันเรศวรจ านวน 20 แห่ง ซึง่ท าใหส้ามารถหาคะแนน
ของหอพกัทัง้ 20 แห่ง โดยพจิารณาจากเกณฑร์าคา เกณฑห์ลกัในดา้นราคาหอพกัภทัรสริคิอรท์ไดค้ะแนนสงูทีส่ดุ และ
หอพกัเอสทคีอรท์ไดค้ะแนนน้อยทีสุ่ด ท าท านองเดยีวกนักบัเกณฑอ์ื่นอกี 3 ดา้น (เกณฑค์วามนิยม เกณฑส์ิง่อ านวย
ความสะดวก และเกณฑต์ าแหน่งทีต่ัง้) ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื 

- เกณฑห์ลกัในดา้นความนิยมหอพกัภทัรสริคิอรท์ไดค้ะแนนสงูทีสุ่ด และบา้นสวนอพารท์เมน้ต์ไดค้ะแนนน้อย
ทีส่ดุ 

- เกณฑ์หลกัในด้านสิง่อ านวยความสะดวกหอพกัเอสทคีอร์ทได้คะแนนสูงที่สุด และหอพกัหอพกัเคอา.
คอรท์ไดค้ะแนนน้อยทีส่ดุ 

- เกณฑห์ลกัในดา้นต าแหน่งหอพกับา้นสวนอพารเ์มน้ต์ไดค้ะแนนสงูทีสุ่ด และหอพกัเอสทคีอรท์ไดค้ะแนนน้อย
ทีส่ดุ 

ในการค านวณของระบบล าดบัชัน้เชงิวเิคราะห ์(AHP) ดา้นต าแหน่งทีต่ัง้โดยเลอืกจากประตูรอบมหาวทิยาลยั
นเรศวร ผลปรากฏว่ามบีางหอพกัที่ไม่ได้มีอยู่ในประตูนัน้มีคะแนนน าหอพกัในประตูนัน้ ซึ่งคะแนนที่น าได้มาจาก
ตวัเลอืกในดา้นอื่น แต่ไม่ไดถู้กเสนอเป็นอนัดบัตน้ จะอยู่อนัดบัทา้ยๆ ของประตูนัน้ จงึไม่มปีญัหาตามมามากนกัและใน
เกณฑค์วามนิยมไม่สามารถตดัสนิใจเป็นหลกัเกณฑไ์ดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 

การพฒันาเวบไซตส์นับสนุนการตดัสินใจเลือกหอพกั 
 เวบไซตเ์พื่อช่วยในการตดัสนิใจเลอืกหอพกัถูกพฒันาขึน้เพื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการเลอืกหอพกัของ
นิสติ ตวัอย่างแสดงดงัภาพที ่3 นอกจากการเลอืกหอพกัหอพกัตามเทคนิค AHP แลว้ ยงัมขีา่วสารและขอ้มลูเพิม่เตมิที่
เกีย่วขอ้งกบัหอพกัประกอบอกีดว้ย 
 

บทสรปุ 
 การประยุกต์ใช้ AHP เพื่อพฒันาเวบไซต์ส าหรบัการตดัสนิใจเลอืกหอพกันัน้มปีระสทิธภิาพ เนื่องจากมี
กลไกการท างานคลา้ยกบัการตดัสนิใจของมนุษย ์คอืการเปรยีบเทยีบในลกัษณะทีเ่ป็นคู่ เวบไซต์นี้มปีระโยชน์ส าหรบั
นักศกึษาใหม่ทีไ่ม่คุ้นเคยกบัลกัษณะรอบๆ มหาวทิยาลยั อย่างไรกต็ามเกณฑท์ีใ่ชใ้น AHP ครัง้นี้เหมาะส าหรบัพืน้ที่
ศกึษา (รอบมหาวทิยาลยันเรศวร) เท่านัน้ ถ้าจะน าไปประยุกต์ใชใ้นพืน้ทีอ่ื่น จะต้องด าเนินการส ารวจเพื่อสรา้งเกณฑ์
ขึน้มาอกีครัง้   
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ภาพท่ี 3 หน้าจอของเวบไซต ์
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ระบบสอบออนไลน์ท่ีรองรบัรปูแบบข้อสอบของ สทศ. 
ONLINE TEST SYSTEM FOR SUPPORTING TESTING MODEL OF NIETS 

 

ศุภกฤษฎิ ์ตัง้เสรมิสทิธิ ์1*  สมพนัธุ ์ชาญศลิป์1 และ คะชา ชาญศลิป์1 

Supagrid Tangsermsit1*, Sompan Chansilp1 and Kacha Chansilp1 

 

บทคดัย่อ 
 การสอบออนไลน์เป็นการสอบทีไ่ดร้บัความนิยมในปจัจุบนัเพราะมรีะบบทีช่่วยอ านวยความสะดวกในดา้นการ
บรหิารจดัการการสอบท าเกดิความรวดเรว็ในการประมวลผลสอบและประหยดังบประมาณในการจดัสอบ  แต่ระบบ
สอบออนไลน์ทีม่อียู่ในขณะน้ียงัไม่สามารถรองรบัรปูแบบขอ้สอบของการสอบทีอ่ยู่ในการก ากบัดแูลของสถาบนัทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติได้ทุกรูปแบบ ส าหรับงานวิจัยนี้จะเน้นไปที่รูปแบบข้อสอบของการสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศกึษาส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ในการสอบ O-NET, GAT และ PAT  ซึง่มรีูปแบบขอ้สอบรวม 7 
รูปแบบ โดยจะท าการออกแบบและพฒันาต่อยอดจากระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ใหร้องรบัรูปแบบทัง้ 7 
รูปแบบ ทดสอบความถูกต้องของระบบและรายงานผลของการทดสอบ ผลงานวจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนหรอื
สถาบนัการศกึษาทีจ่ะน าไปใชส้อบจรงิหรอืทดลองสอบนกัเรยีนของตนได้อย่างถูกตอ้ง 
 

ค าส าคญั: ระบบสอบออนไลน์  ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนทีจ่าก มทส. O-NET  GAT  PAT 
 

Abstract  
 The online exam is popular today because there are systems that facilitate the management exam 
so that the examination process can be done quickly and the budget can be saved. However, the online 
examination system is currently unable to support all the examination models in the supervision of the 
National Institute of Educational Testing Service. In this paper, we will focus on the models of exam 
admission to higher education for student grade 12 including O-NET, GAT and PAT tests by furthering design 
and develop on SUT Mobile Online Test System to be covers 7 models of the test. The accuracy of the 
system is tested and reported. The research results will be useful to school or institute to be used for real 
exam or test their students correctly. 
 

Key words: Online testing system, SUT-Mobile Online Test system, O-NET, GAT, PAT  
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บทน า 

การสอบออนไลน์ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในปจัจุบนั เน่ืองดว้ยความสะดวกในการจดัสอบไม่ว่าจะอยู่ที่
ไหนหรอืเวลาใดกต็ามจะสามารถสอบไดถ้า้มคีอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ต รวมถงึความรวดเรว็ในการแสดงผลการสอบ 
ท าให้ผู้สอบสามารถทราบผลการสอบได้ทนัทีไม่ต้องรอผลสอบเหมอืนการสอบแบบเดมิ ซึ่งในปจัจุบนัมรีะบบสอบ
ออนไลน์อยู่เป็นจ านวนมากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนทีจ่าก มทส. เป็นระบบที่ให้บรกิารในการจดัสอบแบบเคลื่อนที่หรอืแบบออนไลน์ 
ผ่านระบบอนิทราเน็ตภายในองคก์รหรอืระบบอนิเทอรเ์น็ต ดว้ยการใชเ้ครื่องคอมพวิเตอรเ์ป็นตวักลางส าหรบัการตดิต่อ
กบัเซริ์ฟเวอร์กลางเพื่อด าเนินการสอบผ่านโปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์ เป็นระบบทีใ่หบ้รกิารโดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายใด ๆ 
ทัง้สิน้ สามารถดาวน์โหลดแลว้น าไปใชง้านหรอืน าไปพฒันาต่อยอดได ้เพราะเป็นการพฒันาขึน้บนระบบปฏบิตักิารลี
นุกซ ์ทีอ่ยู่ภายใต้สญัญาอนุญาตสาธารณะทัว่ไปของกนู (GNU General Public License) [1] ซึง่ระบบสอบออนไลน์
เคลื่อนทีจ่าก มทส. ไดถู้กพฒันามาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 โดยไดร้บัทุนสนับสนุนจาก “กองทุนนวตักรรมและสิง่ประดษิฐ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในการวิจัยเรื่อง “ระบบการสอบเคลื่อนที่ (MES: Mobile 
Examination System)” และพฒันาต่อยอดมาจนถงึปจัจุบนั โดยรวมระบบบรหิารจดัการคลงัขอ้สอบ (TBMS 5412 : 
Test Bank Management System 5412) [2] ซึง่เป็นระบบทีใ่ชเ้กบ็ขอ้สอบทีเ่ป็นมาตรฐาน อา้งองิรปูแบบตามหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยสามารถจดัเก็บข้อสอบได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ ข้อสอบแบบ
เลอืกตอบ ขอ้สอบแบบถูกผดิและขอ้สอบแบบจบัคู่  

รูปแบบของข้อสอบในปจัจุบันที่ได้รบัการก าหนดจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ปี
การศกึษา 2554 มรีปูแบบขอ้สอบอยู่เป็นจ านวนมาก ใหอ้าจารยผ์ูอ้อกขอ้สอบไดเ้ลอืกออกขอ้สอบตามความเหมาะสม 
รปูแบบขอ้สอบแต่ละแบบจะเน้นการทดสอบทางดา้นการวเิคราะห ์ความเขา้ใจ การแปลความหมาย ซึง่ถอืว่าเป็นการ
ทดสอบความถนดัในดา้นต่าง ๆ  

 

วิธีการศึกษา 
สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
 สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) มชีื่อภาษาองักฤษว่า NIETS: National Institute of 
Educational Testing Service (Public Organization) เป็นองค์กรกลางระดบัชาต ิมหีน้าทีใ่นการตรวจสอบและ
ประเมนิผลทางดา้นการศกึษา [3]  

รปูแบบขอ้สอบทีไ่ดท้ าการพฒันาโปรแกรมจะน ามาจากการสอบ O-NET , GAT และ PAT [4, 5] ซึง่เป็นการ
สอบส าหรบัการเขา้เรยีนต่อในสถาบนัอุดมศกึษา ส าหรบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 มทีัง้หมด 7 รปูแบบ ดงันี้ [6, 7] 

1) รปูแบบขอ้สอบปรนยั แบบเลอืกตอบ  
2) รปูแบบขอ้สอบปรนยัหลายตวัเลอืก 1 ค าตอบ  
3) รปูแบบขอ้สอบปรนยัหลายตวัเลอืกมากกว่า 1 ค าตอบ  
4) รปูแบบขอ้สอบแบบเลอืกค าตอบจากแต่ละหมวดทีส่มัพนัธ์ 
5) รปูแบบขอ้สอบแบบระบายค าตอบทีเ่ป็นค่า/ตวัเลข  
6) รปูแบบขอ้สอบแบบอตันยัตรวจดว้ยคน  
7) รูปแบบข้อสอบบทความให้อ่าน+ปรนัยแบบกลุ่มค าตอบ สัมพันธ์กัน หลายกลุ่ม หลายตัวเลือก  
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ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนท่ีจาก มทส. 
ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนทีจ่าก มทส. คดิคน้ ออกแบบและพฒันาโดยผูช้่วยศาสตราจารย ์สมพนัธุ ์ชาญศลิป์ 

โดยระบบสอบได้แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนคอื ส่วนของผู้จดัการการสอบและส่วนของผู้สอบ ส าหรบัส่วนของ
ผูจ้ดัการการสอบไดแ้บ่งการท างานออกเป็น 8 เมนู ไดแ้ก่ [8] 

1) ก าหนดการสอบ : เป็นเมนูส าหรบัก าหนดขอ้มูลในการสอบทัง้หมด เช่น ก าหนดชื่อวชิา รหสัวชิา เวลาใน
การสอบ ค าสัง่ในการสอบ การแสดงคะแนนหลงัสอบเสรจ็ การแสดงกราฟ เป็นตน้ 

2) จดัการขอ้สอบ : เป็นเมนูส าหรบัการสรา้งค าถามในรูปแบบต่าง ๆ รวมถงึการก าหนดจ านวนค าถามทีจ่ะ
สอบโดยผูจ้ดัการการสอบสามารถเพิม่ค าถามเกบ็ไวไ้ดม้ากกว่าจ านวนทีจ่ะถามจรงิและสามารถก าหนดใหส้ลบัค าถาม
และสลบัตวัเลอืกได ้สามารถรองรบัขอ้สอบได ้3 รปูแบบ ไดแ้ก่ ขอ้สอบแบบเลอืกตอบ ขอ้สอบแบบถูกผดิ ขอ้สอบแบบ
จบัคู่ ซึง่ก าลงัพฒันาใหร้องรบัอกี 2 รปูแบบคอื ขอ้สอบแบบเตมิขอ้ความและขอ้สอบแบบเรยีงล าดบั 

3) จดัการแบบสอบถาม : เป็นเมนูในการก าหนดแบบสอบถาม ทีส่ามารถก าหนดใหท้ าแบบสอบถามได ้3 
ช่วงเวลา คอืหลงัการลอ็กอนิ หลงัการสอบเสรจ็และหลงัจากดเูฉลย ส าหรบัรปูแบบของแบบสอบถามสามารถก าหนดได ้
2 รูปแบบ คอืรูปแบบตวัเลอืกโดยก าหนดได้สูงสุด 5 ตวัเลอืกโดยเรยีงจากมากไปน้อย และรูปแบบที่ให้ผู้สอบพมิพ์
ความคดิเหน็ต่อค าถาม 

4) จดัการชื่อผูเ้ขา้สอบ : เป็นเมนูส าหรบัการจดัการขอ้มูลของผูเ้ขา้สอบ โดยแบ่งเมนูจดัการออกไดเ้ป็น 4 
เมนู คอื เมนูจดัการรายชื่อ เมนูก าหนดหลายหอ้งสอบ เมนูแสดงรายชื่อและเมนูเปลีย่นรหสัผ่าน  

5) น าระบบเขา้/ออก : เป็นเมนูในการน าเขา้หรอืน าออกขอ้มูลของการสอบรวมถงึค าถามในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อสะดวกในการน าระบบการสอบทัง้หมดไปสอบทีอ่ื่นไดโ้ดยไม่ตอ้งน าเครื่องทีอ่อกขอ้สอบไปดว้ย 

6) ด าเนินการสอบ : เป็นเมนูส าหรบัด าเนินการสอบตัง้แต่อนุญาตใหผู้เ้ขา้สอบลอ็กอนิจนถงึยุตกิารสอบและ
เป็นเมนูส าหรบัก าหนดแบบสอบถาม โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 4 เมนู คอื เมนูก าหนดการสอบ  เมนูแสดงรายชื่อผูล้อ็กอนิ 
เมนูแสดงความกา้วหน้าของการสอบและเมนูเคลยีรก์ารสอบ  

7) แสดงผลการสอบ : เป็นเมนูแสดงขอ้มูลการสอบทัง้หมดของผูส้อบ สามารถแสดงกราฟคะแนนของผูส้อบ 
คะแนนสูงสุดและต ่าสุด คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนสอบเป็นรายคน คะแนนแต่ละรูปแบบ  การ
วเิคราะหก์ารสอบแต่ละคน การตอบค าถามเป็นรายคนและการค านวณคะแนนใหม่ 

8) จดัการลอ็กไฟล ์: เป็นเมนูแสดงการกระท าของผูจ้ดัการการสอบและผูส้อบทัง้หมดระหว่างท าการสอบ 
ส าหรบัสว่นของผูส้อบจะแบ่งออกเป็น 2 สว่นไดแ้ก่ 
1) สว่นท าการสอบ : เป็นส่วนส าหรบัการท าขอ้สอบของผูส้อบโดยจะมเีมนูส าหรบัรูปแบบขอ้สอบแต่ละแบบ

ใหเ้ลอืกตามทีผู่จ้ดัการการสอบเป็นผูก้ าหนด 
2) สว่นแสดงเฉลย : เมื่อท าการสอบเสรจ็ ถ้าผูจ้ดัการการสอบไดก้ าหนดใหแ้สดงเฉลย แสดงกราฟและ/หรอื

แสดงคะแนน ผูเ้ขา้สอบจงึจะสามารถดเูฉลยได ้
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แนวคิดในการออกแบบและพฒันาโปรแกรม 
จากการศกึษาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนทีจ่าก มทส. ในขัน้ตน้ผูว้จิยัจะพฒันารปูแบบขอ้สอบเพิม่ขึน้มาอกี 4 

รูปแบบ ไดแ้ก่ ขอ้สอบปรนัยหลายตวัเลอืก 1 ค าตอบ ขอ้สอบแบบเลอืกค าตอบจากแต่ละหมวดทีส่มัพนัธก์นั ขอ้สอบ
แบบระบายค าตอบทีเ่ป็นค่า/ตวัเลขและขอ้สอบบทความใหอ้่าน+ปรนัยแบบกลุ่มค าตอบ สมัพนัธก์นั หลายกลุ่ม หลาย
ตวัเลอืก ซึง่ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนทีจ่าก มทส. ไดร้องรบัรูปแบบขอ้สอบของ สทศ. อยู่แลว้ 3 รูปแบบคอื ขอ้สอบ
ปรนยัแบบเลอืกตอบ รปูแบบขอ้สอบปรนยัหลายตวัเลอืกมากกว่า 1 ค าตอบ และขอ้สอบแบบอตันยัตรวจดว้ยคน 

ขัน้ตอนในการพฒันาจะแบ่งออกเป็น 3 สว่นหลกั คอื การพฒันาในส่วนของผูจ้ดัการการสอบ การพฒันาใน
สว่นของผูส้อบขณะก าลงัสอบและการพฒันาในสว่นของผูส้อบขณะดผูลสอบ ส าหรบัการพฒันาในสว่นของผูจ้ดัการการ
สอบจะพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัรปูแบบที่ สทศ. ก าหนด ส าหรบัรูปแบบขอ้สอบปรนัยหลายตวัเลอืก 1 ค าตอบ ผูพ้ฒันา
ได้ออกแบบมาให้สามารถสร้างกลุ่มค าถาม 1 ค าถามอาจมีค าถามย่อยได้หลายค าถาม โดยกลุ่มค าถามจะอ้างอิง
รปูแบบค าถามแบบบทความดงัแสดงในภาพที ่1 ซึง่มคี าถามย่อย 5 ค าถามและมตีวัเลอืก 8 ตวัเลอืกทีเ่หมอืนกนั 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1: ตวัอย่างขอ้สอบปรนยัหลายตวัเลอืก 1 ค าตอบ 

ภาพท่ี 2: ตวัอย่างขอ้สอบแบบเลอืกค าตอบจากแต่ละหมวดทีส่มัพนัธ ์
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รปูแบบขอ้สอบแบบเลอืกค าตอบจากแต่ละหมวดทีส่มัพนัธก์นัจะองิรปูแบบขอ้สอบดงัแสดงในภาพที ่2 ซึง่จะ
ต่างจากขอ้สอบปรนยัหลายตวัเลอืก 1 ค าตอบทีส่ามารถก าหนดตวัเลอืกของค าถามย่อยในแต่ละกลุ่มค าถามได้ 

รปูแบบขอ้สอบแบบระบายค าตอบทีเ่ป็นค่า/ตวัเลข รปูแบบขอ้สอบจะมเีพยีงค าถามเท่านัน้ดงัแสดงในภาพที ่

3  
รูปแบบขอ้สอบ บทความใหอ้่าน+ปรนัยแบบกลุ่มค าตอบ สมัพนัธ์กนั หลายกลุ่ม หลายตวัเลอืก จะองิตาม

บทความดงัแสดงในภาพที ่4 เป็นการแสดงบทความโดยจะมปีระโยคหรอืค าทีเ่น้นด าซึง่แสดงถงึเลขก ากบัเพื่อใชใ้นการ
หาความสมัพนัธ ์

 

ส าหรบัสว่นของผูส้อบขณะด าเนินการสอบและดเูฉลย จะพฒันาโดยการน ารูปแบบทีไ่ดศ้กึษาและน ารูปแบบ
เขา้มาในระบบโดยขอ้สอบปรนัยหลายตวัเลอืก 1 ค าตอบ ซึ่ง 1 กลุ่มค าถามมขีอ้ย่อยกี่ขอ้จะนับเป็นจ านวนขอ้หลกั 
อย่างเช่น กลุ่มค าถามที ่1 ม ี3 ขอ้ย่อย ผูส้อบจะแสดงตวัเลอืกส าหรบัเปลีย่นขอ้ออกมา 3 ขอ้ เพราะถอืว่าเป็นคนละขอ้
แต่มคี าถามและตวัเลอืกทีเ่หมอืนกนั ขอ้สอบแบบเลอืกค าตอบจากแต่ละหมวดทีส่มัพนัธจ์ะคลา้ยกนักบัขอ้สอบปรนัย
หลายตวัเลอืก 1 ค าตอบเพยีงแต่ต่างกนัทีต่วัเลอืก คอืตวัเลอืกจะไม่เหมอืนกนัและในหน้าค าถามจะแสดงตวัเลอืกของ
ทุกค าถามย่อยออกมาแสดงทัง้หมด ขอ้สอบแบบระบายค าตอบทีเ่ป็นค่า/ตวัเลขและขอ้สอบแบบบทความใหอ้่าน+ปรนยั
แบบกลุ่มค าตอบ สมัพนัธก์นั หลายกลุ่ม หลายตวัเลอืกจะแสดง 1 ค าถาม หรอื 1 บทความเท่ากบั 1 ขอ้ 

ภาพท่ี 3: ขอ้สอบแบบระบายค าตอบทีเ่ป็นค่า/ตวัเลข 

ภาพท่ี 4: ขอ้สอบ บทความใหอ้า่น+ปรนยัแบบกลุ่มค าตอบ สมัพนัธ์
กนั หลายกลุ่ม หลายตวัเลอืก 
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ผลการศึกษา 
 ในสว่นของโปรแกรมจะแสดงสว่นของผูจ้ดัการการสอบส าหรบัขอ้สอบแบบปรนยัหลายตวัเลอืก 1 ค าตอบ ดงั
แสดงในภาพที ่5 ขอ้สอบแบบเลอืกค าตอบจากแต่ละหมวดทีส่มัพนัธ ์ดงัแสดงในภาพที ่6 ขอ้สอบแบบระบายค าตอบที่
เป็นค่า/ตวัเลข ดงัแสดงในภาพที ่7 และขอ้สอบแบบบทความใหอ้่าน+ปรนัยแบบกลุ่มค าตอบ สมัพนัธก์นั หลายกลุ่ม 
หลายตวัเลอืก ดงัแสดงในภาพที ่8  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 5: หน้าต่างสอบขอ้สอบแบบปรนยัหลายตวัเลอืก 1 ค าตอบ 

ภาพท่ี 6: หน้าต่างสอบขอ้สอบแบบเลอืกค าตอบจากแต่ละหมวดทีส่มัพนัธ ์

ภาพท่ี 7: หน้าต่างสอบขอ้สอบแบบระบายค าตอบทีเ่ป็นค่า/ตวัเลข 
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ส่วนของผู้สอบเมื่อก าลงัดูเฉลย ส าหรบัขอ้สอบแบบปรนัยหลายตัวเลือก 1 ค าตอบดงัแสดงในภาพที่ 9 

ขอ้สอบแบบเลอืกค าตอบจากแต่ละหมวดทีส่มัพนัธด์งัแสดงในภาพที ่10 ขอ้สอบแบบระบายค าตอบทีเ่ป็นค่า/ตวัเลขดงั
แสดงในภาพที ่11 และขอ้สอบแบบบทความใหอ้่าน+ปรนัยแบบกลุ่มค าตอบ สมัพนัธก์นั หลายกลุ่ม หลายตวัเลอืกดงั

แสดงในภาพที ่12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8: หน้าต่างสอบขอ้สอบแบบบทความใหอ้่าน+ปรนยัแบบกลุ่มค าตอบ สมัพนัธก์นั 
หลายกลุ่ม หลายตวัเลอืก 

ภาพท่ี 9: หน้าต่างเฉลยขอ้สอบแบบปรนยัหลายตวัเลอืก 1 ค าตอบ 
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ภาพท่ี 10: หน้าต่างเฉลยขอ้สอบแบบเลอืกค าตอบจากแต่ละหมวดทีส่มัพนัธ ์

ภาพท่ี 11: หน้าต่างเฉลยขอ้สอบแบบระบายค าตอบทีเ่ป็นค่า/ตวัเลข 

ภาพท่ี 12: หน้าต่างเฉลยขอ้สอบแบบบทความใหอ้่าน+ปรนยัแบบกลุ่มค าตอบ สมัพนัธก์นั 
หลายกลุ่ม หลายตวัเลอืก 
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ขัน้ตอนการทดสอบ 
การทดสอบระบบทีไ่ดพ้ฒันาขึน้นี้ไดท้ดสอบดว้ยการใชโ้ปรแกรม selenium ide ในการจ าลองผูส้อบในการ

ส่งค าสัง่เช่น การกดปุ่มเพื่อตอบค าถาม การใส่ชื่อลอ็กอนิและพาสเวริ์ดในการเขา้สอบแบบอตัโนมตัิตามค าสัง่ที่ได้
ออกแบบไว้ เป็นต้น ซึ่งผู้พัฒนาจะท าการสร้างหน้าต่างควบคุมการท างานดงัแสดงในภาพที่ 13 ในการทดสอบ
โปรแกรมโดยจะใชว้ชิา Correctness and Connectivity Test ทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวส้ าหรบัการทดสอบซึง่จะท าการทดสอบ
ขึน้ทัง้หมด 5 รูปแบบ (ขอ้สอบแบบปรนัยหลายตวัเลอืกหลายค าตอบจะรวมอยู่ในขอ้สอบแบบเลอืกตอบ ) รวมถึง
ขอ้สอบแบบถูกผดิ ขอ้สอบแบบจบัคู่และขอ้สอบแบบเรยีงล าดบั ยกเวน้ขอ้สอบแบบเตมิค า เครื่องทีใ่ชท้ดสอบในครัง้นี้
ใชเ้ครื่องคอมพวิเตอรจ์ านวน 59 โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 

1) น าเขา้วชิา Correctness and Connectivity Test ผ่านหน้าเวบ็โดยอตัโนมตั ิ
2) เลอืกรปูแบบการท าทดสอบว่าใหผู้ส้อบตอบถูกหมด ตอบผดิหมดหรอืสุม่หมดทุกขอ้ 
3) ท าการเปิดระบบบตูผ่านแลนเพื่อใหเ้ครื่องลกูขา่ยรนัระบบสอบผ่านเครอืขา่ยแลน 
4) เปิดใหเ้ครื่องทีเ่ขา้ระบบผ่านเครอืขา่ยแลนล๊อกอนิและเปิดใหส้อบได้ 
5) เมื่อสอบเสรจ็จะท าการแสดงเฉลยและเครื่องลกูขา่ยจะสง่ลอ็กไฟลท์ีบ่นัทกึผลการตอบและผลการสอบ

ทีแ่สดงทีห่น้าจอเมื่อรนัค าสัง่ใน selenium ide เสรจ็ 
6) เมื่อเครื่องลูกข่ายส่งผลสอบหน้าเวบ็ควบคุมจะแสดงจ านวนเครื่องทีส่่งผลสอบและสามารถดูผลลพัธ์

ของแต่ละเครื่องไดด้งัแสดงในภาพที ่14  
 

 
ภาพท่ี 13: หน้าต่างควบคมุการทดสอบ 

ภาพท่ี 14: หน้าต่างแสดงตวัอยา่งผลการทดสอบ 
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ตารางท่ี 1: สรุปผลการทดสอบในแต่ละรอบของเครื่องทดสอบทัง้หมด 

รอบที ่ เงื่อนไขในการทดสอบ 
จ านวนเครื่อง
ทีค่าดหวงัว่า
จะถูกตอ้ง 

จ านวนเครื่องที่
ผลความถูกตอ้ง
เกดิขึน้จรงิ 

ความถูกตอ้ง 

1 ก าหนดใหก้ารทดสอบตอบค าถามใหถู้กหมดทุกขอ้ 59 59 100% 
2 ก าหนดใหก้ารทดสอบตอบค าถามใหผ้ดิหมดทุกขอ้ 59 59 100% 
3 ก าหนดใหก้ารทดสอบตอบค าถามใหสุ้ม่หมดทุกขอ้ 59 59 100% 

 
วิจารณ์และสรปุผล 

จาก 
ตารางที ่1 แสดงใหเ้หน็ถงึจ านวนผลการทดสอบและเงื่อนไขในการทดสอบทัง้หมด 3 รอบ โดยการก าหนดให้

ตอบค าถามถูกหมดทุกขอ้ ตอบค าถามผดิหมดทุกขอ้ และตอบค าถามแบบสุม่หมดทุกขอ้ โดยคาดหวงัว่าจ านวนเครื่อง
ทีใ่ชใ้นการทดสอบทัง้ 59 เครื่องนัน้จะสามารถท าตามเงื่อนไขได้อย่างถูกต้องทัง้หมด และจากผลการทดสอบพบว่า
เครื่องทีใ่ชใ้นการทดสอบสามารถท าตามเงื่อนไขไดอ้ย่างถูกต้องทัง้ 59 เครื่อง เมื่อคดิเป็นเปอรเ์ซน็ต์ความถูกต้องจงึ
เท่ากบั 100% 

การทดสอบระบบสอบออนไลน์ดว้ยโปรแกรม selenium ide กบัรูปแบบขอ้สอบทัง้ 8 รูปแบบ ทีม่อียู่ในระบบ
สอบออนไลน์ พบว่าคะแนนทีค่าดหวงัทีจ่ะไดจ้ากการสอบ คะแนนทีไ่ดจ้ากลอ็กไฟลข์อง selenium คะแนนทีแ่สดงบน
ระบบสอบหลงัจากที่ selenium ทดสอบเสรจ็และคะแนนทีไ่ดจ้ากการค านวณของระบบได้ถูกต้องตามความต้องการ 
แสดงใหเ้หน็ว่าระบบสอบสามารถท างานไดถู้กตอ้ง 100% จากผลการทดสอบทัง้หมด 

งานวจิยันี้สามารถช่วยใหโ้รงเรยีนหรอืผู้ที่สนใจในการสอบขอ้สอบตามมาตรฐานของ สทศ. ในรูปแบบการ
สอบ O-NET, GAT และ PAT น าไปใชใ้นการทดลองสอบก่อนการสอบจรงิหรอืน าระบบทีไ่ดพ้ฒันาไปลองทดสอบใหก้บั
นกัเรยีนหรอืผูท้ีส่นใจ เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มในการสอบจรงิและยงัเป็นการประหยดังบประมาณในการจดัสอบ 
อกีทัง้สามารถน าไปสอบในการสอบอื่น ๆ เพื่อเพิม่ความหลากหลายในการสอบ ผูพ้ฒันาหวงัว่างานวจิยันี้จะช่วยเป็น
แรงจงูใจใหผู้พ้ฒันาระบบต่าง ๆ มคีวามสนใจในการพฒันาระบบทางดา้นการศกึษา ซึง่ในอนาคตรูปแบบขอ้สอบอาจมี
เพิม่ขึน้ 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณกองทุนนวตักรรมและสิง่ประดษิฐ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทีม่อบทุน
สนับสนุนในการพฒันาระบบสอบออนไลน์ตัง้แต่รุ่นแรกในการเป็นฐานของระบบในปจัจุบนัและสถาบนัทดสอบทาง
การศกึษาแห่งชาตทิี่สนับสนุนโครงการวจิยัและพฒันาระบบ E-Testing ส่วนการบรหิารจดัการการทดสอบ ณ สนาม
สอบท าใหส้ามารถพฒันาระบบเพิม่เตมิเพื่อการสอบ O-NET, GAT และ PAT 
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การส ารวจการถ่ายทอดความรู้ในบริบทการบรูณาการระบบสารสนเทศ 
A Survey of Knowledge Transfer in the Context of Information Systems 
Integration 
 

ศกัดิช์าย  ตัง้ประเสรฐิ1* และ นลนิภสัร ์ปรวฒัน์ปรยีกร1 
Sakchai  Tangprasert1* and Nalinpat  Porrawatpreyakorn1 
 

บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มุ่งส ารวจสภาวะปจัจุบนัของการถ่ายทอดความรูใ้นบรบิทการบูรณาการระบบสารสนเทศ ดว้ยการ

สมัภาษณ์อย่างมโีครงสรา้งจ านวน 15 บรษิทั  บรษิทัละ 3 คน รวมทัง้สิน้ 45 คน  และการสงัเกตใน 15 บรษิทัดงักล่าว 
การส ารวจครัง้นี้ ได้ก าหนดรูปแบบของการศกึษาออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย ความรู้ที่น ามาถ่ายทอดในองค์กร 
แหล่งทีม่าของความรู ้เทคโนโลยสีารสนเทศทีม่สีว่นช่วยสนบัสนุน กระบวนการรบัรูข้องบุคคล และ สถานการณ์ต่าง ๆ  
ซึง่ผลจากการสมัภาษณ์พบว่า เทคโนโลยสีารสนเทศมสีว่นช่วยสนบัสนุนการถ่ายทอดความรูเ้ป็นอย่างมาก  แต่อย่างไร
กต็ามองค์กรยงัขาดการสร้างสถานการณ์หรอืบรรยากาศที่ส่งเสรมิการถ่ายทอดความรู้ เช่นการให้รางวลัเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ  เป็นต้น และผลจากการสงัเกตพบว่ามถีึง 59 รายการในกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศที่มสี่วนช่วยสนับสนุน 
ในขณะที่พบเพยีง 18 รายการในกลุ่มสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งชี้ให้เหน็ว่าผลจากการสมัภาษณ์และการสงัเกตมคีวาม
สอดคลอ้งกนัเป็นอย่างมาก  อกีทัง้ยงัชีใ้หเ้หน็ถงึความตอ้งการของการถ่ายทอดความรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ผลจาก
การส ารวจนี้จะถูกน ามาพฒันากรอบการถ่ายทอดความรูท้ีเ่หมาะสมกบับรบิทการบรูณาการระบบสารสนเทศในอนาคต 

 

ค าส าคญั: การถ่ายทอดความรู ้ การส ารวจ  การบรูณาการระบบสารสนเทศ 
 

Abstract  
 This paper presents a survey of the current situation of knowledge transfer in the context of information 
systems integration in Thailand using structured interviews and observations in 15 information systems integration 
companies with 45 participants. This survey focuses on five groups which are the knowledge being transferred in 
organizations, sources of knowledge, supporting technologies, individual’s recognition, and knowledge transfer 
situations. The interview results revealed that information technology considerably supports knowledge transfer within 
the organizations. However, those organizations still lacks the provision of appropriate situations and environments 
that promote knowledge transfer, e.g., reward systems. On the other hand, 59 items in the supporting technologies 
dimension were the most frequent items found in the observations, while only 18 items in the knowledge transfer 
situation dimension were observed as less frequent items. This shows the consistency between the interview and the 
observation results as well as the need for an effective knowledge transfer process. Consequently, this survey results 
will be used to develop a framework for transferring knowledge in the context of information systems integration 
implementation in the near future. 
 
 

Keywords: Knowledge Transfer, Survey, Information Systems Integration Implementation  
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บทน า 
การถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กรช่วยให้การท างานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ [1]  ซึ่งการถ่ายทอดความรู้

ภายในองคก์รจะส าเรจ็ไดน้ัน้จ าเป็นตอ้งมอีงคป์ระกอบ กระบวนการและปจัจยัทีส่ง่เสรมิการถ่ายทอดความรู ้ โดยแต่ละ
องคก์รจะมสีิง่เหล่าน้ีทีแ่ตกต่างกนั  ซึ่งผูว้จิยัพบปญัหาการถ่ายทอดความรูใ้นโครงการพฒันาระบบสารสนเทศของผู้
ใหบ้รกิารพฒันาระบบสารเทศหรอืผูบ้รูณาการระบบสารสนเทศ (Information Systems Integration)  ทีม่สีาเหตุหลกัมา
จากความรูท้ีม่กัถูกยดึตดิกบัผูน้ าทมีและไม่ไดถ่้ายทอดสู่บุคลากรภายในทมี  ซึง่หากบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามช านาญ
งานลาออก จะส่งผลใหค้วามรูสู้ญหายไป และท าให้องคก์รขาดความรู้ทีถ่อืได้ว่าเป็นทรพัยากรที่มคีุณค่า [2]  ดงันัน้
ผู้วิจยัจึงได้ศึกษาการถ่ายทอดความรู้ในบริบทการบูรณาการระบบสารสนเทศขึ้นโดยใช้การสมัภาษณ์เพื่อศึกษา
ขอ้เทจ็จรงิของสภาวะปจัจุบนัแต่เพื่อป้องกนัการให้ขอ้มูลของผูถู้กสมัภาษณ์เอนเอี่ยง  จงึมกีารใช้การสงัเกตเพื่อให้
ทราบถงึปญัหาโดยละเอยีดและความต้องการขององคก์ร จากนัน้น าเสนอกรอบแนวคดิการถ่ายทอดความรู้ในบรบิท
การบรูณาการระบบสารสนเทศ 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิส ารวจเพื่อหาสภาวะปจัจุบนัของการถ่ายทอดความรู ้ เพื่อใหผ้ลการส ารวจมคีวาม

น่าเชื่อถอืและครอบคลุมสิง่ทีต่อ้งการทราบ  ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ครื่องมอืในการส ารวจ 2 แบบ คอื การสมัภาษณ์  ซึง่จะท าให้
ทราบขอ้เทจ็จรงิตามวตัถุประสงคท์ีเ่ราก าหนดไวล่้วงหน้า และการสงัเกต เพื่อวเิคราะหห์รอืหาความสมัพนัธข์องสิง่ที่
เกดิขึน้นัน้กบัสิง่อื่น [3]  โดยในการวจิยัครัง้นี้ไดอ้อกแบบการวจิยัโดยการเปรยีบเทยีบผลการสมัภาษณ์ และการสงัเกต 
เพื่อใชใ้นการวเิคราะหข์อ้เทจ็จรงิของสภาวะปจัจุบนัใหม้คีวามน่าเชื่อถอืมากขึน้ โดยวธิดี าเนินการวจิยั แบ่งเป็น 3 สว่น
ดงัต่อไปนี้ 
 

1.  การก าหนดรปูแบบของการศึกษา 
ผูว้จิยัไดอ้าศยัมติกิารถ่ายทอดความรูม้าใชก้ าหนดรปูแบบของการศกึษาซึง่พบว่าม ี3 มติ ิประกอบดว้ย มติทิี ่

1 องคป์ระกอบของการถ่ายทอดความรู ้(Knowledge Transfer Components) คอืส่วนทีท่ าใหเ้กดิการถ่ายทอดความรู ้
[4] ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบคอื เนื้อหา บุคคล วธิกีาร และเทคโนโลย ี มติทิี ่2 กระบวนการการถ่ายทอดความรู ้
(Knowledge Transfer Processes)  คอืขัน้ตอนการถ่ายทอดความรู้ [5] ซึง่งานวจิยันี้ใชก้ระบวนการถ่ายทอดความรู้
ของ Peherstorfer and Schmiedinger [2]  และมติทิี ่3 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการถ่ายทอดความรู ้(Knowledge Transfer 
Factors) โดยปจัจยัที่มผีลทางบวกคอืท าให้การถ่ายทอดความรู้ประสบความส าเรจ็และส่งผลทางลบคอืท าให้การ
ถ่ายทอดความรูล้้มเหลว [6] ประกอบดว้ย 14 ปจัจยั   คอื ความรูโ้ดยนัย ความรูท้ีช่ดัแจง้ แหล่งทีม่าของความรูจ้าก
ระหว่างคน แหล่งทีม่าของความรูจ้ากทรพัยากรสารสนเทศ แหล่งทีม่าของความรูจ้ากธรรมชาต ิเทคโนโลยสีารสนเทศ
ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสนับสนุนการท างานร่วมกนั เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจดัเก็บ 
กระบวนการรบัรู้โดยการคาดเดา กระบวนการรบัรูโ้ดยเหตุผล กระบวนการรบัรูโ้ดยประสบการณ์ สถานการณ์ทีเ่กดิ
จากสภาพแวดลอ้ม สถานการณ์ทีเ่กดิจากวฒันธรรมองคก์ร และสถานการณ์ทีเ่กดิจากการจงูใจ [6; 7; 8] แต่เพื่อใหเ้กดิ
ความง่ายในการส ารวจและไดข้อ้มลูทีต่รงตามวตัถุประสงค ์ จงึไดจ้ดักลุ่มส่วนประกอบของมติทิีม่คีวามสมัพนัธ์กนัเขา้
ดว้ยกนั และเสนอแนวคดิส าหรบัอธบิายพฤตกิรรมของกลุ่มตวัอย่างเขา้กบัมติขิองการถ่ายทอดความรูอ้อกเป็น 5 กลุ่ม 
ดงันี้ 

กลุ่มที่ 1 ความรูท้ี่ถูกน ามาถ่ายทอดในองค์กร ซึ่งเกดิจากการทกัษะ ความเชี่ยวชาญ และ ทศันคติของผู้
ถ่ายทอด นอกจากนี้ยงัมาจากจากการเรยีนรู ้หลกัการ ทฤษฎ ีและขอ้ปฏบิตัขิององคก์รอกีดว้ย 

กลุ่มที ่2   แหล่งที่มาของความรูภ้ายในองคก์ร  ซึง่ได้มาจากการถ่ายทอดความรูร้ะหว่างบุคคล ทรพัยากร
สารสนเทศ  และจากธรรมชาตโิดยรอบ 
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กลุ่มที ่3   เทคโนโลยสีารสนเทศทีม่สี่วนช่วยสนับสนุนการสื่อสาร การท างานร่วมกนั และช่วยจดัเก็บความรู้
ท าใหส้ามารถเกดิการถ่ายทอดความรูต่้อไป 

กลุ่มที ่4  กระบวนการรบัรูข้องบุคคล  ซึง่เกดิจากการคาดเดา การใชเ้หตุผล และประสบการณ์ต่าง ๆ 
กลุ่มที ่5  สถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดลอ้ม  วฒันธรรมองคก์ร  และการจูงใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ถ่ายทอดความรู ้
 

2.  กลุ่มตวัอย่างและขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
จากขอ้มลูจ านวนองคก์รผูใ้หบ้รกิารพฒันาระบบสารสนเทศ (Information Systems Integration) จากสมาคม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศไทย  พบว่ามอีงค์กรที่เป็นสมาชกิจ านวน 108 องค์กร [15]  แต่มีองค์กรที่จด
ทะเบยีนในกรมพฒันาธุรกจิการคา้  โดยแจง้จุดประสงคก์ารจดทะเบยีนเกีย่วกบัการใหบ้รกิารพฒันาระบบสารสนเทศ
และบริการที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจ านวนมาก [16]  ภายใต้ประชากรนี้ ผู้วิจยัสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเลอืกผูท้ีท่ างานในบรบิทการบรูณาการระบบสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการพฒันาระบบสารสนเทศ
ตามประเภทของบริษัทดงันี้ คือ บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Vendor) บรษิัทตัวแทนจ าหน่ายหลกั (Distributor) และ
บรษิทัขายปลกี (Reseller) รวมเป็นจ านวน 15 บรษิทัส าหรบัการสงัเกต และสุ่มตวัอย่างอกีบรษิทัละ 3 คน รวมทัง้สิน้ 
45 คนส าหรบัการสมัภาษณ์ สรุปไดด้งัแผนภูมทิี ่1 ทัง้นี้กลุ่มตวัอย่างทีถู่กเลอืก  ประกอบดว้ยบุคลากรในหลากหลาย
บทบาทและหน้าที่ เช่น ผู้บรหิารโครงการ วศิวกรระบบ ทีป่รกึษาโครงการ  ผู้ประสานงานโครงการ ฝ่ายบญัช ีและ
ธุรการของโครงการ เป็นตน้ 
 

แผนภมิูท่ี 1 การแบ่งชัน้ภมูอิงคก์รผูใ้หบ้รกิารพฒันาระบบสารสนเทศ 
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3. เครือ่งมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในครัง้นี้คอื ขอ้ค าถามปลายเปิด (Open Ended) หรอืรายการการ

สมัภาษณ์อย่างมโีครงสรา้ง (Structured Interview) และการสงัเกต  ขอ้ค าถามส าหรบัการสมัภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 
สว่น คอืสว่นขอ้มลูพืน้ฐานทัว่ไป และสว่นการถ่ายทอดความรูใ้นองคก์ร มทีัง้หมด 14 ขอ้ค าถามภายใต ้5 กลุ่มของการ
ถ่ายทอดความรู้ที่กล่าวไว้ขา้งต้น ทัง้นี้ขอ้ค าถามดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (Content 
Validity) ดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objectives Concordance: IOC) จากผูเ้ชีย่วชาญและตรวจสอบ
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของขอ้ค าถามทัง้ฉบบั ดว้ยค่าสมัประสทิธอ์ลัฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
แลว้พบว่ามคี่าเท่ากบั 0.82 แสดงถงึขอ้ค าถามทีม่คีวามเชื่อมัน่ในระดบัสงู ส าหรบัการสงัเกตนัน้ไดอ้อกแบบการสงัเกต
ขอ้เทจ็จรงิทีพ่บในสภาวะปจัจุบนั จ านวน 5 ขอ้ โดยผลจากการสงัเกตถูกบนัทกึเป็นความถีเ่ช่นเดยีวกบัแบบสมัภาษณ์  
เพื่อยนืยนัความสอดคลอ้งของค าตอบของผูใ้หส้มัภาษณ์และสถานการณ์ทีพ่บจรงิ 
 
ผลการศึกษา 

1. การสมัภาษณ์ 
จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจ านวน 45 คน  พบว่าสว่นใหญ่เป็นชายรอ้ยละ 62.2  อายุเฉลีย่ 35 ปี รอ้ยละ 

53.3  จบการศกึษาสงูกว่าระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 55.5  ท างานในต าแหน่งนกัปฏบิตักิาร รอ้ยละ 42.2  โดยมอีายุงาน
ในบรบิทการบรูณาการระบบสารสนเทศเฉลีย่อยู่ที ่6.2 ปี  ส าหรบัผลการสมัภาษณ์การถ่ายทอดความรูใ้นองคก์รเพื่อให้
เกดิความมัน่ใจในขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ทีไ่ม่มคีวามเอนเอยีง และเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ จงึไดท้ าการแปลผล
การสมัภาษณ์โดยใชค้วามถี่ ซึง่พบว่า กลุ่มที ่1 ความรูท้ีถู่กน ามาถ่ายทอดในองคก์รนัน้บุคลากรไดร้บัความรูร้อ้ยละ 
92.22 ซึง่ความรูส้่วนใหญ่มาจากการประกาศ หรอืประชาสมัพนัธ ์มคี่ารอ้ยละ 75.56  กลุ่มที ่2 แหล่งทีม่าของความรู้
ภายในองคก์รช่วยสง่เสรมิการถ่ายทอดความรู ้รอ้ยละ 89.63 ซึง่มกัไดม้าจาก เอกสาร หนังสอื บทความ และสิง่พมิพ์
ต่างๆ รอ้ยละ 95.55  กลุ่มที ่3 เทคโนโลยสีารสนเทศทีม่สีว่นช่วยสนบัสนุนการถ่ายทอดความรูม้ค่ีารอ้ยละ 79.26  ซึง่มี
การใชโ้ทรศพัทห์รอืโทรสารมากทีส่ดุ รอ้ยละ 97.78  กลุ่มที ่4 กระบวนการรบัรูข้องบุคคลช่วยใหบุ้คลากรไดร้บัความรู้
ทีถ่่ายทอดมา ร้อยละ 74.81 ซึ่งได้มาจากการจดบนัทกึมากทีสุ่ดคอืร้อยละ 88.89  ส่วนกลุ่มที่ 5  สถานการณ์ต่าง ๆ 
ภายในองคก์รมสี่วนช่วยส่งเสรมิการถ่ายทอดความรู้น้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ ดงัจะเหน็ได้จากความคดิเหน็มคี่าเหน็ด้วย
เพยีงรอ้ยละ 51.85 ซึง่สถานการณ์ทีผ่ลต่อการถ่ายทอดความรู้มากทีสุ่ดคอื การใหร้างวลัผูป้ฏบิตังิานดี คดิเป็นรอ้ยละ 
48.89  ดงัแสดงในตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 ผลการสมัภาษณ์ 
กลุ่มท่ี 1  ความรู้ท่ีถกูน ามาถ่ายทอดใน
องคก์ร 

ผลการสมัภาษณ์ 

ความคิดเหน็ 
(ร้อยละ) 

ความถ่ี (ร้อยละ) 

เหน็
ดว้ย 

ไมเ่หน็
ดว้ย 

ปร
ะก
าศ
 ห
รอื
 ก
าร

ปร
ะช
าส
มัพ

นัธ
์ 

แผ
นผ

งัอ
งค
ก์ร

 

กฎ
ระ
เบ
ยีบ

ขอ
งอ
งค
ก์ร

 

ขอ้
บงั

คบั
กา
ร

ปฏ
บิตั

งิา
น 

ผงั
ปฏ

บิตั
งิา
น 
(W

or
k 

Flo
w)

 

แผ
นก

าร
ฝึก

อบ
รม

 

มา
ตร
ฐา
น 

IS
O 
หร

อื 
มา

ตร
ฐา
นอ

ื่น 
ๆ 

อื่น
 ๆ

 

ไม
่ระ
บุ 

1. ท่านไดร้บัการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัการ
ท างานจากผูถ่้ายทอดความรู ้ซึง่มาจาก ทกัษะ 
ความเชีย่วชาญ และทศันคตขิองผูถ่้ายทอด
หรอืไม ่อย่างไรบา้ง 

95.56 4.44 75.56 33.33 13.33 - - - - 4.63 24.44 

2. ผูถ่้ายทอดความรูใ้หท้่านถ่ายทอดความรูท้ี่
ไดม้าจาก การเรยีนรู ้หลกัการ ทฤษฎ ีและ ขอ้
ปฏบิตั ิหรอืไม ่อย่างไรบา้ง 

88.89 11.11 - - 42.22 51.11 35.56 51.11 20.00 4.44 48.89 

ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 92.22 7.77          

ผลรวมของความถีท่ีพ่บ 75.56 33.33 55.55 51.11 35.56 51.11 20.00 9.07  

กลุ่มท่ี 2  แหล่งท่ีมาของความรู้ภายใน
องคก์ร 

ผลการสมัภาษณ์ 

ความคิดเหน็ 
(ร้อยละ) 

ความถ่ี (ร้อยละ) 

เหน็
ดว้ย 

ไมเ่หน็
ดว้ย 

เอ
กส

าร
 ห
นงั
สอื

 
บท

คว
าม

 แ
ละ

สิง่
พมิ

พต์
่าง
ๆ 

ระ
บบ

คอ
มพ

วิเ
ตอ

ร ์
หร

อือ
นิเ
ตอ

รเ์น
็ต 

สื่อ
มลั

ตมิ
เีด
ยี 
วดี

ทิศั
น์ 

ผูฝ้ึ
กอ

บร
ม 
หร

อื
วทิ

ยา
กร

 

อื่น
 ๆ

 

ไม
ร่ะ
บ ุ

3. บุคคลอื่นไดถ่้ายทอดความรูใ้หท้่าน แลว้
ท่านไดถ่้ายทอดต่อไปยงับุคคลอืน่ต่อไป 
หรอืไม ่อย่างไรบา้ง 

86.67 13.33 - - - 42.22 - 57.78 

4. ท่านมแีหล่งความรูจ้ากทรพัยากรและ
เทคโนโลยทีีส่นบัสนุนความรูข้องท่าน หรอืไม ่
อย่างไรบา้ง 

97.78 02.22 62.22 88.89 40.00 - 2.22 31.11 

5. สิง่แวดลอ้มรอบขา้งท่านชว่ยส่งเสรมิใหเ้กดิ
ความรูใ้นการท างานแก่ท่าน หรอืไม่ อย่างไรบา้ง 

84.44 15.56 51.11 - - 24.44 4.44 66.67 

ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 89.63 10.37       

ผลรวมของความถึท่ีพ่บ 95.55 68.89 40.00 66.66 6.66  
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กลุ่มท่ี 3  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีส่วนช่วย
สนับสนุน 

ผลการสมัภาษณ์ 

ความคิดเหน็ 
(ร้อยละ) 

ความถึ่ (ร้อยละ) 

เหน็
ดว้ย 

ไมเ่หน็
ดว้ย 

โท
รศ
พัท

ห์ร
อืโ
ทร

สา
ร 

เว
บ็ไ

ซต
 ์(W

eb
sit

e)
 

จด
หม

าย
อเิ
ลก็

ทร
อน

ิกส
 ์(E

-
Ma

il) 

ระ
บบ

กา
รป

ระ
ชมุ

 
(C

on
fer

en
ce

 S
ys

tem
) 

ระ
บบ

จดั
กา
รแ
ฟ้ม

ขอ้
มลู

 (F
ile

 
Sh

ar
ing

) 

อื่น
 ๆ

 

ไม
่ระ
บุ 

6. องคก์รของท่านมกีารสือ่สารทีช่ว่ยใหค้วามรู้
ถูกเผยแพร่ หรอืไม ่อย่างไรบา้ง 

86.67 13.33 26.67 86.67 17.78 - - - 13.33 

7. การเผยแพร่ความรูใ้นองคก์รของท่านช่วยใน
การสนบัสนุนการท างานรว่มกบับุคคลอื่น 
หรอืไม ่อย่างไรบา้ง 

88.89 11.11 71.11 - 68.89 62.22 - - 28.89 

8. องคก์รของท่านมกีารมจีดัเกบ็ความรูด้ว้ย
การบนัทกึและมกีารเผยแพรค่วามรู ้หรอืไม ่
อย่างไรบา้ง 

62.22 37.78 - - - - 64.44 8.89 35.56 

ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 79.26 20.74        

ผลรวมของความถึท่ีพ่บ 97.78 86.67 86.67 62.22 64.44 8.89  

กลุ่มท่ี 4  กระบวนการรบัรู้ของบคุคล ผลการสมัภาษณ์ 

ความคิดเหน็ 
(ร้อยละ) 

ความถึ่ (ร้อยละ) 

เหน็
ดว้ย 

ไมเ่หน็
ดว้ย 

กา
รจ
ดบ

นัท
กึ 

กา
รจ
ดัท

 าเอ
กส

าร
 

รา
ยง
าน

 

กา
รบ

นัท
กึ

ปร
ะเม

นิก
าร

ท า
งา
น 

อื่น
 ๆ

 

ไม
ร่ะ
บ ุ

9. ท่านมกัไดร้บัความรูท้ีม่าจากการคาดเดา
ของบุคคลอื่น หรอืไม ่อย่างไรบา้ง 

66.67 33.33 82.22 - - - 17.78 

10. ท่านมกัไดร้บัความรูท้ีม่าจากเหตุผลของ
บุคคลอื่น หรอืไม ่อย่างไรบา้ง 

68.89 31.11 6.67 71.11 28.89 2.22 28.89 

11. ท่านมกัไดร้บัความรูท้ีม่าจากประสบการณ์
ของบุคคลอื่น หรอืไม ่อย่างไรบา้ง 

88.89 11.11 - - 11.11 4.44 88.89 

ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 74.81 25.18      

ผลรวมของความถึท่ีพ่บ 88.89 71.11 40.00 6.67  
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กลุ่มท่ี 5  สถานการณ์ต่าง ๆ ผลการสมัภาษณ์ 

ความคิดเหน็ 
(ร้อยละ) 

ความถึ่ (ร้อยละ) 

เหน็
ดว้ย 

ไมเ่หน็
ดว้ย 

กา
รใ
หร้

าง
วลั

ผูป้
ฏบิ

ตังิ
าน

ด ี

กา
รใ
ห้

งบ
ปร

ะม
าณ

กา
ร

ฝึก
อบ

รม
 

กา
รก
 าห

นด
นโ
ยบ

าย
ลา

ศกึ
ษา

ต่อ
 

อื่น
 ๆ

 

ไม
ร่ะ
บ ุ

12. สภาพแวดลอ้มตวัท่านชว่ยส่งเสรมิการ
เผยแพร่ความรูใ้นองคก์รของท่าน หรอืไม ่
อย่างไรบา้ง 

57.78 42.22 17.78 - - 6.67 82.22 

13. วฒันธรรมองคก์รของท่านช่วยส่งเสรมิการ
เผยแพร่ความรูใ้นองคก์ร หรอืไม ่อยา่งไรบา้ง 

53.33 46.67 - 33.33 - - 66.67 

14. องคก์รของท่านมกัมรีางวลั หรอื แรงจงูใจ
ต่าง ๆ เพือ่ส่งเสรมิการเผยแพร่ความรูใ้น
องคก์ร หรอืไม ่อย่างไรบา้ง 

44.44 55.56 31.11 06.67 28.89 - 68.89 

ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 51.85 48.15      

ผลรวมของความถึท่ีพ่บ 48.89 40.00 28.89 6.67  

 
2. การสงัเกต 
จากการสงัเกต 3 กลุ่มธุรกจิจ านวน 15 บรษิทั เพื่อตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิของสภาวะปจัจุบนัขององคก์รใน 5 

กลุ่มของการถ่ายทอดความรู้ พบว่า กลุ่มที่ 1  ความรู้ที่ถูกน ามาถ่ายทอดในองค์กรมีการถ่ายทอดความรู้โดยการ
ประกาศ หรอื การประชาสมัพนัธ์ มคีวามถี่ของการพบหลกัฐานรอ้ยละ 80.00  กลุ่มที ่2 แหล่งทีม่าของความรูภ้ายใน
องคก์รมเีอกสาร หนงัสอื บทความ และสิง่พมิพต่์างๆ มคีวามถีข่องการพบหลกัฐานรอ้ยละ 93.33  กลุ่มที ่3 เทคโนโลยี
สารสนเทศทีม่สี่วนช่วยสนับสนุน คอื โทรศพัทห์รอืโทรสาร มคีวามถี่ของการพบหลกัฐานร้อยละ 100  กลุ่มที่ 4 
กระบวนการรบัรู้ของบุคคลมกีารจดบนัทกึมากที่สุดร้อยละ 80  และกลุ่มที่ 5  สถานการณ์ต่าง ๆ พบว่ามกีารให้
งบประมาณการฝึกอบรม มากทีส่ดุ คอืรอ้ยละ 46.67  จากขอ้มลูการสงัเกตนี้พบว่า ในกลุ่มที ่3   เทคโนโลยสีารสนเทศ
ทีม่สีว่นช่วยสนบัสนุน พบหลกัฐานการใชง้านในองคก์รมากทีส่ดุถงึ 59 รายการ  ในขณะทีก่ลุ่มที ่5  สถานการณ์ต่าง ๆ 
พบหลกัฐานภายในองคก์รน้อยทีส่ดุเพยีง 18 รายการเท่านัน้ ดงัแสดงในตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 ผลการสงัเกต 
กลุ่มการศึกษา รายการ ความถ่ี ร้อยละ 

กลุ่มท่ี 1  ความรู้ท่ีถกูน ามาถ่ายทอดใน
องคก์ร 

ประกาศ หรอื การประชาสมัพนัธ์ 12 80.00 
แผนผงัองคก์ร 5 33.33 
กฎระเบยีบขององคก์ร 8 53.33 
ขอ้บงัคบัการปฏบิตังิาน 8 53.33 
ผงัปฏบิตังิาน (Work Flow) 5 33.33 
แผนการฝึกอบรม 7 46.67 
มาตรฐาน ISO หรอื มาตรฐานอื่น ๆ 3 20.00 
อื่น ๆ 1 06.67 

รวม 49  
กลุ่มท่ี 2  แหล่งท่ีมาของความรู้ภายใน
องคก์ร 

เอกสาร หนงัสอื บทความ และสิง่พมิพต่์างๆ 14 93.33 
ระบบคอมพวิเตอร ์หรอือนิเตอรเ์น็ต 10 66.67 
สือ่มลัตมิเีดยี วดีทิศัน์ 6 40.00 
ผูฝึ้กอบรม หรอืวทิยากร 9 60.00 
อื่น ๆ 1 06.67 

รวม 40  
กลุ่มท่ี 3  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีส่วน
ช่วยสนับสนุน 

โทรศพัทห์รอืโทรสาร 15 100.00 
เวบ็ไซต์ (Website) 13 86.67 
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Mail) 12 80.00 
ระบบการประชุม (Conference System) 9 60.00 
ระบบจดัการแฟ้มขอ้มลู (File Sharing) 9 60.00 
อื่น ๆ 1 06.67 

รวม 59  
กลุ่มท่ี 4  กระบวนการรบัรู้ของบคุคล การจดบนัทกึ 12 80.00 

การจดัท าเอกสาร รายงาน 10 66.67 
การบนัทกึประเมนิการท างาน 5 33.33 
อื่น ๆ 1 06.67 

รวม 28  
กลุ่มท่ี 5  สถานการณ์ต่าง ๆ การใหร้างวลัผูป้ฏบิตังิานด ี 6 40.00 

การใหง้บประมาณการฝึกอบรม 7 46.67 
การก าหนดนโยบายลาศกึษาต่อ 4 26.67 
อื่น ๆ 1 06.67 

รวม 18  

 
3. เปรียบเทียบผลจากการสมัภาษณ์และการสงัเกต 

ผูว้จิยัไดท้ าการเปรยีบเทยีบผลจากการสมัภาษณ์และการสงัเกตโดยการหาผลต่างระหว่างการส ารวจของทัง้ 2 
เครื่องมอื  โดยทีห่ากผลต่างเท่ากบั 0 แสดงถงึความสอดคลอ้งกนัของผลส ารวจ  หากผลต่างระหว่างรอ้ยละ 1 – 5 
แสดงถงึความต่างกนัน้อยมาก  และหากผลต่างระหว่างรอ้ยละ 6 – 10 แสดงถึงค่าความต่างกนัน้อย ซึ่งผลการ
เปรยีบเทียบทุกรายการมีค่าความต่างไม่เกินร้อยละ 10 แสดงว่าผลจากการสมัภาษณ์และการสงัเกตนัน้มีความ
สอดคลอ้งกนั ทีส่ามารถสะทอ้นสภาวะปจัจุบนัของการถ่ายทอดความรูใ้นบรบิทการบูรณาการระบบสารสนเทศไดเ้ป็น
อย่างด ีดงัแสดงในตารางที ่3 
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ตารางท่ี 3 ตารางเปรยีบเทยีบการสมัภาษณ์และการสงัเกต 

กลุ่มการศึกษา รายการ 
การสมัภาษณ์  

(ร้อยละ) 
การสงัเกต  
(ร้อยละ) 

ผลต่างระหว่างการสมัภาษณ์ 
และการสงัเกต (ร้อยละ) 

กลุ่มท่ี 1  ความรู้ท่ีถกู
น ามาถ่ายทอดใน
องคก์ร 

ประกาศ หรอื การประชาสมัพนัธ์ 75.56 80.00 4.44 
แผนผงัองคก์ร 33.33 33.33 4.40 
กฎระเบยีบขององคก์ร 55.55 53.33 2.22 
ขอ้บงัคบัการปฏบิตังิาน 51.11 53.33 2.22 
ผงัปฏบิตังิาน (Work Flow) 35.56 33.33 2.23 
แผนการฝึกอบรม 51.11 46.67 4.44 
มาตรฐาน ISO หรอื มาตรฐานอื่น ๆ 20.00 20.00 4.40 
อื่น ๆ 09.07 06.67 2.40 

 รวมความถี ่     331.29     326.66 26.75 
กลุ่มท่ี 2  แหล่งท่ีมา
ของความรู้ภายใน
องคก์ร 

เอกสาร หนงัสอื บทความ และสิง่พมิพ์
ต่างๆ 

95.55 93.33 2.22 

ระบบคอมพวิเตอร ์หรอือนิเตอรเ์น็ต 68.89 66.67 2.22 
สือ่มลัตมิเีดยี วดีทิศัน์ 40.00 40.00 4.40 
ผูฝึ้กอบรม หรอืวทิยากร 66.66 60.00 6.66 
อื่น ๆ 06.66 06.67 0.01 

รวมความถี ่     277.76     266.67 15.51 
กลุ่มท่ี 3  เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีส่วน
ช่วยสนับสนุน 

โทรศพัทห์รอืโทรสาร 97.78 100.00 2.22 
เวบ็ไซต์ (Website) 86.67 86.67 4.40 
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Mail) 86.67 80.00 6.67 
ระบบการประชุม (Conference System) 62.22 60.00 2.22 
ระบบจดัการแฟ้มขอ้มลู (File Sharing) 64.44 60.00 4.44 
อื่น ๆ 08.89 06.67 2.22 

รวมความถี ่     406.67     393.34 22.17 
กลุ่มท่ี 4  กระบวนการ
รบัรู้ของบคุคล 

การจดบนัทกึ 88.89 80.00 8.89 
การจดัท าเอกสาร รายงาน 71.11 66.67 4.44 
การบนัทกึประเมนิการท างาน 40.00 33.33 6.67 
อื่น ๆ 06.67 06.67 4.40 

รวมความถี ่ 206.67 186.67 24.4 
กลุ่มท่ี 5  สถานการณ์
ต่าง ๆ 

การใหร้างวลัผูป้ฏบิตังิานด ี 48.89 40.00 8.89 
การใหง้บประมาณการฝึกอบรม 40.00 46.67 6.67 
การก าหนดนโยบายลาศกึษาต่อ 28.89 26.67 2.22 
อื่น ๆ 06.67 06.67 4.40 

รวมความถี ่     124.45     120.01 22.18 
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จากการศึกษาสภาวะปจัจุบันของการถ่ายทอดความรู้ในบริบทการบูรณาการระบบสารสนเทศพบว่า 
ผูป้ฏบิตังิานส่วนใหญ่เป็นชาย มอีายุอยู่ในช่วงของวยัท างานคอืเฉลีย่ 35 ปี และมปีระสบการณ์ท างานมาแลว้ 6.2 ปี  
ซึง่การสมัภาษณ์การถ่ายทอดความรูใ้นองคก์รทัง้ 5 กลุ่มพบว่า  การถ่ายทอดความรูใ้นกลุ่มที ่1 บุคลากรเหน็ดว้ยว่า
องคก์รมกีารน าความรูท้ีถู่กน ามาถ่ายทอดในองคก์ร มากทีสุ่ดรอ้ยละ 92.22  ซึง่จากการสมัภาษณ์พบว่าส่วนใหญ่มา
จากประกาศ หรอื การประชาสมัพนัธถ์งึรอ้ยละ 75.56  กลุ่มที ่2 แหล่งทีม่าของความรูภ้ายในองคก์รมผีูเ้หน็ดว้ยรอ้ยละ 
89.63  พบมากในเอกสาร หนังสอื บทความและสิง่พมิพต่์าง ๆ ร้อยละ 95.55  กลุ่มที ่3 เทคโนโลยสีารสนเทศมสี่วน
ช่วยสนับสนุนการถ่ายทอดความรูม้คีวามคดิเหน็ เหน็ดว้ยรอ้ยละ 79.26  ซึง่ในการเหน็ดว้ยดงักล่าวส่วนใหญ่มาจาก
การใชโ้ทรศพัทห์รอืโทรสาร รอ้ยละ 97.78  แต่พบว่าระบบการประชุม และการจดัการแฟ้มขอ้มูลยงัมน้ีอย  อาจส่งผล
ต่อการแลกเปลีย่นขอ้มลูเพื่อเผยแพร่  ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Alves et al. [9] ทีเ่หน็ว่าเทคโนโลยสีารสนเทศเป็น
ส่วนช่วยแบ่งปนัขอ้มูลท าใหเ้กดิรูปแบบการท างานร่วมกนั แต่ทัง้นี้จากการส ารวจยงัพบว่าระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลมี
ค่าเฉลีย่ต ่า กลุ่มที ่4 กระบวนการรบัรูข้องบุคคล มผีลการเหน็ดว้ยรอ้ยละ 88.89 พบว่ามกีารจดบนัทกึมากทีสุ่ดรอ้ยละ 
88.89  โดยการสมัภาษณ์ทัง้ 5 กลุ่มพบว่า กลุ่มที ่5 สถานการณ์ต่าง ๆ มคีวามขดัแยง้ในการแสดงความคดิเหน็มาก
ทีสุ่ด โดยพบว่า มผีูเ้หน็ดว้ยรอ้ยละ 51.85  และไม่เหน็ดว้ย 48.15  ซึง่จากการสมัภาษณ์พบว่าในองคก์รยงัขาดการ
สรา้งสภาพแวดลอ้มเพื่อเอือ้อ านวยต่อการถ่ายทอดความรู ้ทัง้วฒันธรรมขององคก์ร รวมถึงการสรา้งแรงจูงใจในการ
ถ่ายทอดความรูย้งัน้อย  ซึง่จากการสมัภาษณ์พบว่าบุคลากรไม่สามารถระบุการส่งเสรมิความรูข้องสภาพแวดลอ้มใน
องคก์รไดถ้งึรอ้ยละ 82.22 อาจท าใหก้ารถ่ายทอดความรูไ้ม่ประสบความส าเรจ็ [6] 

การสงัเกตการถ่ายทอดความรู้ทัง้ 5 กลุ่ม ได้ตรวจสอบพบหลกัฐานตามความถี่มากที่สุดคือ กลุ่มที่ 3 
เทคโนโลยสีารสนเทศทีม่สีว่นช่วยสนบัสนุน มคีวามถี่มากถงึ 59 รายการ และพบว่ากลุ่มที ่5 สถานการณ์ต่าง ๆ นัน้มี
ความถีน้่อยทีส่ดุเพยีง 18 รายการ  ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าองคก์รต่าง ๆ มกัใหค้วามส าคญัต่อการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
มาก  แต่การใหค้วามส าคญักบัสถานการณ์ต่าง ๆ ยงัน้อยมาก  ซึง่เมื่อพจิารณาการเปรยีบเทยีบการสมัภาษณ์และการ
สงัเกต ทัง้ 5 กลุ่มพบว่ามคีวามสอดคลอ้งกนัดงัจะไดเ้หน็จากค่าความต่างระหว่างการสมัภาษณ์และการสงัเกตมคี่าน้อย 
แสดงใหเ้หน็ว่าผลการส ารวจมคีวามน่าเชือ่มัน่  โดยพบว่า กลุ่มที ่3 หลงัจากมกีารเปรยีบเทยีบมคี่าความถีร่วมมากกว่า
ทุกกลุ่มคอื จากการสมัภาษณ์มคีวามถีร่วม 406.67 และการสงัเกตมคีวามถี่รวม 393.34  แต่กลุ่มที ่5 มคี่าความถี่รวม
น้อยทีส่ดุโดยจากการสมัภาษณ์มค่ีาความถีร่วมเพยีง 124.45 และการสงัเกตมคี่าความถีร่วมเพยีง 120.01 

จากผลการส ารวจยงัพบว่าการถ่ายทอดความรู้ในบรบิทการบูรณาการระบบสารสนเทศ  ยงัต้องการการ
ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้ออ านวยต่อการถ่ายทอดความรู้ ทัง้วฒันธรรมของ
องคก์ร และการสรา้งแรงจงูใจ  เพื่อเสรมิแรงกระตุ้นใหเ้กดิการถ่ายทอดความรูภ้ายในองคก์ร  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ทีผ่่านมา ตวัอย่างเช่น  Salleh et al. [10] ศกึษาการถ่ายทอดความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบงานบญัชี พบว่าหากองคก์รมี
การวางแผนและด าเนินการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบจะท าให้เกดิประสทิธภิาพและความรู้ใหม่ภายในองค์กร  
นอกจากนี้ Ambos and Schlegelmilch [11]  ศกึษาการถ่ายทอดความรูข้องบรษิทัใหค้ าปรกึษาระหว่างประเทศ 
(International Consulting Firms) พบว่าในการถ่ายทอดความรูข้องบุคคลเมื่อองคก์รมกีารวางแผนกลยุทธท์ีเ่สรมิแรง
การถ่ายทอดความรูจ้ะท าใหม้กีารถ่ายทอดความรูป้ระสบความส าเรจ็มากขึน้ 

 
 
 



 

621 

ข้อจ ากดังานวิจยั 
การศกึษาในครัง้นี้พบว่าองคก์รผูใ้นบรกิารพฒันาระบบสารสนเทศมขีนาดองคก์รทีแ่ตกต่างกนั [15] และการ

ด าเนินการทางธุรกจิทางเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่คีวามหลากหลาย  ดงัพบไดจ้ากการแจง้วตัถุประสงคก์ารจดทะเบยีน
การคา้ใน กรมพฒันาธุรกจิการคา้ [16] ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ผูว้จิยัไดแ้บ่งกลุ่มทางธุรกจิเป็น 3 กลุ่ม เพื่อใหก้ารส ารวจมี
สดัส่วนเหมาะสมขอ้มูลที่เที่ยงตรงไม่เอนเอยีง โดยประกอบด้วย บรษิัทเจ้าของผลติภณัฑ์ (Vendor) บรษิัทตวัแทน
จ าหน่ายหลกั (Distributor) และบรษิัทขายปลกี (Reseller) แต่นอกจากนี้ยงัสามารถแบ่งล าดบัชัน้ลงไปอกีตามความ
เชีย่ญชาญ เช่น การให้บรกิารพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน (Information Technology Infrastructure 
Systems) การใหบ้รกิารพฒันาระบบเครอืข่าย (Network System)  การใหบ้รกิารพฒันาระบบความปลอดภยัของ
สารสนเทศ (Information Systems Security) เป็นต้น  ซึ่งจะท าใหก้ารส ารวจขอ้มูลใหเ้กดิความชดัเจนมากยิง่ขึน้  
เพราะความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบตัิงานและกระบวนการท างานมีความแตกต่างกัน  นอกจากนี้ยังพบว่าการ
เปรยีบเทยีบการสมัภาษณ์และการสงัเกตใหเ้กดิประโยชน์มากยิง่ขึน้ควรมกีารท าสมมุตฐิานเพื่อพสิจูน์ เป้าหมายสิง่ที่
ตอ้งการทราบและวเิคราะหผ์ลทางสถติจิะท าใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีม่คีวามเชื่อมัน่มากยิง่ขึน้ 
 

ความต้องการในการพฒันากรอบการถ่ายทอดความรู ้
ผลจากการส ารวจขา้งตน้ ผูว้จิยัสามารถสรุปปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการถ่ายทอดความรูไ้ดเ้ป็น 5 กลุ่ม คอื 1) เน้ือหา 

ซึง่มลีกัษณะแตกต่างกนัตามลกัษณะ 2 อย่างคอื Tacit Knowledge เป็นความรู้ที่อยู่ในตวับุคคล และ Explicit 
Knowledge เป็นหลกัการ ทฤษฎี กฎ ขอ้ปฏบิตัิ และขอ้มูล เป็นต้น  [7]  2) แหล่งทีม่าของความรู้ ซึง่ส่งผลต่อการ
ถ่ายทอดความรู้เช่นกนั เพราะความรู้เกดิได้จากทัง้ คน สารสนเทศ และ ธรรมชาต ิ โดยมวีธิกีาร หรอืกระบวนการ
ผลกัดนัใหเ้กดิการถ่ายทอดความรูซ้ึง่เป็นปจัจยัทีส่ าคญัทีท่ าใหก้ารถ่ายทอดความรูป้ระสบความส าเรจ็หรอืลม้เหลว [8]  
3) เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจ าเป็นที่ช่วยในการถ่ายทอดความรู้ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้าง
ประสทิธภิาพการท างานร่วมกนั และจดัเกบ็ความรู้  4) กระบวนการรบัรู้ ซึง่เกดิการคาดเดา หรอื ใชเ้หตุผล และ
ประสบการณ์ในการวเิคราะห์ความรู้ข ึน้มา  นอกจากน้ียงัพบว่ามปีจัจยัที่มบีทบาทให้เกดิผลกระทบในการถ่ายทอด
ความรูค้อื 5) สถาณการณ์หรอืสภาวะอนัท าใหเ้กดิการถ่ายทอดความรูข้ ึน้ [6]  ซึง่ปจัจยัต่าง ๆ มสี่วนช่วยผลต่อการ
ถ่ายทอดความรู้ให้ประสบความส าเรจ็  โดยช่วยในการเสรมิแรงการถ่ายทอดความรู้  แต่จากการสมัภาษณ์ที่น ามา
พจิารณาพบว่าบุคลากรไม่ได้เหน็ด้วยกบัการส่งเสรมิการถ่ายทอดความรู้ในกลุ่มที่ 5 สถานการณ์ต่าง ๆ  จงึควร
สง่เสรมิใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้เพื่อช่วยใหก้ารถ่ายทอดความรูใ้นองคก์ร 

 

กรอบแนวคิดการถ่ายทอดความรูใ้นบริบทการบูรณาการระบบสารสนเทศ 
ผูว้จิยัได้น าความต้องการของการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการศกึษา  มาพฒันากรอบแนวคดิการถ่ายทอด

ความรูโ้ดยอาศยั 3 มติซิึง่ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ (Knowledge Transfer Components) คอื เนื้อหาทีต่้องการส่ง 
ซึง่อาจจะเป็นผู้รบัหรอืผูส้่ง หรอืทัง้สองอย่าง โดยมวีธิกีารในการส่ง  ซึง่ในการส่ง จะต้องใชเ้ทคโนโลยหีรอืเครื่องมื อ
ช่วยในการท าใหเ้กดิการสือ่สารหรอืจดัเกบ็ความรู้ [12] โดยการทีค่วามรูจ้ะถูกถ่ายทอดไปไดน้อกจากมอีงคป์ระกอบที่
ครบแลว้จ าเป็นต้องมกีระบวนการถ่ายทอดความรู ้ (Knowledge Transfer Processes)  โดยผูว้จิยัไดน้ ากระบวนการ
ถ่ายทอดความรูข้อง Peherstorfer and Schmiedinger (2006) มาประยุกต์ใช ้ ซึง่มขี ัน้ตอนทีม่คีวามเหมาะสมกบัการ
ถ่ายทอดความรูใ้นบรบิทการบรูณาการระบบสารสนเทศ คอื บุคลากรทีจ่ะเริม่ปฏบิตังิานจ าเป็นต้องมกีารฝึกอบรมโดย
ผูเ้ชีย่วชาญทีม่าจากทกัษะและประสบการณ์  โดยมขีัน้ตอนโดยเริม่จากการปฐมนิเทศใหค้วามรูเ้บือ้งต้น แลว้สรา้งการ
เรยีนรูท้ีม่คีวามเหมาะสมกบัผูป้ฏบิตังิาน แลว้จงึใหป้ฏบิตังิานดว้ยตนเองภายใต้ค าแนะน า  ก่อนจะใหป้ฏบิตัเิองอย่าง
อสิระด้วยตนเอง   แต่ขณะที่มกีารด าเนินการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละองคป์ระกอบและแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการ  
มกัพบว่ามปีจัจยัทีม่ผีลต่อการถ่ายทอดความรู ้(Knowledge Transfer Factors) จ านวน 5 กลุ่ม  ซึง่จากการส ารวจ
พบว่าจ าเป็นต้องปรบัปรุงกลุ่มที่ 5 เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อการถ่ายทอดความรู้ดีขึน้  โดยงานวจิัยน้ีพจิารณาปจัจยั
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ความสามารถและการยอมรบักรอบการถ่ายทอดความรูท้ี่น าเสนอนี้จากผลผลติ (Output) เพื่อประเมนิประสทิธภิาพ 
(Efficiency) [13] อนัได้แก่ ปจัจยัดา้นบวกเสรมิแรงผลกัดนัการถ่ายทอดความรู ้ ปจัจยัดา้นลบลดแรงผลกัดนัการ
ถ่ายทอดความรู้  กระบวนการถ่ายทอดความรูส้มบูรณ์  และพจิารณาผลลพัธ์ (Outcome) ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่จะ
ได้รบั อนัได้แก่ ความสามารถใช้ความรู้แก้ปญัหาได้  ความผดิพลาดในการท างานลดลง  ความรู้ถูกถ่ายทอดอย่าง
สมบูรณ์  และการท างานรวดเรว็ขึน้ มาใชใ้นการประเมนิประสทิธผิล  (Effectiveness)  [14]  เพื่อใหก้ารถ่ายทอด
ความรูใ้นองคก์รประสบความส าเรจ็  สง่ผลใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพและลดปญัหาทีเ่กดิขึน้ในการท างาน  ซึง่ผูว้จิยั
ไดอ้อกแบบกรอบการถ่ายทอดความรูด้งัรปูภาพที ่1 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการถ่ายทอดความรู ้(ปรบัประยุกตจ์าก Peherstorfer and Schmiedinger (2006)) 
 

วิจารณ์และสรปุผลการศึกษา 
จากวตัถุประสงคก์ารศกึษาสภาวะปจัจุบนัของการถ่ายทอดความรูใ้นบรบิทการบูรณาการระบบสารสนเทศ  

เพื่อน าผลการวเิคราะห์เกี่ยวกบัขอ้เทจ็จรงิของปญัหาและความต้องการของการพฒันาการถ่ายทอดความรู้  พบว่า
บุคลากรยงัไม่เหน็ดว้ยกบัการสง่เสรมิความรูใ้นกลุ่มที ่5 สถานการณ์ต่าง ๆ อกีทัง้จากการตรวจสอบความถี่ยงัมกีารให้
ความส าคญักบัสถานการณ์ต่าง ๆ น้อย  ท าให้การส่งเสรมิความรูภ้ายในองคก์รมปีระสทิธภิาพน้อยตาม  ซึง่จากการ
ส ารวจท าใหเ้หน็ว่าบุคลากรยงัมคีวามตอ้งการใหม้กีารสง่เสรมิใหเ้กดิสถานการณ์ต่าง ๆ ใหด้ขีึน้  ซึง่ผูว้จิยัเหน็ว่าการจะ
พฒันาการถ่ายทอดความรู้ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ควรมกีารสร้างกรอบการถ่ายทอดความรูใ้นบรบิทการบูรณาการ
ระบบสารสนเทศต่อไป 
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การจ าลองผลเชิงตวัเลขด้วย Action Script ในโปรแกรม Flash Player 
Numerical simulation with action script in Flash Player program 
 

ภทัรพงศ ์รกัน้อย1
 

Phattrapong Racknoi1 
 

บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการจ าลองผลเชงิตวัเลขชุด ballistic pendulum ในโปรแกรม flash player 
ทีม่โีมเดลประกอบดว้ยกล่องไมม้วล M แขวนนิ่งดว้ยเชอืกยาว L ซึง่แกว่งกลบัไปมาภายใต้แรงต้านอากาศเมื่อถูกยงิ
ดว้ยลูกปืนมวล m โดยใชว้ธิเีชงิตวัเลข Runge-Kutta method ค านวณค่าฟงักช์นัมุม  ทีเ่วลาต่างๆ ของโมเดลการ
กวดัแกว่งแบบหน่วงเพื่อสร้างเสน้ทางภาพเคลื่อนไหวเหมอืนจรงิ อลักอรธิมึของโมเดลเขยีนดว้ย Action script ใน
โปรแกรม flash player และศกึษาความคลาดเคลื่อนการจ าลองผลโดยเปรยีบเทยีบจากการค านวณในฟงักช์นัค าตอบ
ของสมการอนุพันธ์ ท าการประเมินความเหมือนจริงโดยนิสิตผู้ใช้โปรแกรมจ านวนมากกว่า 80 คน ตรวจสอบ
ความสมัพนัธร์ะหว่าง time step แต่ละขัน้การจ าลองผลกบัจ านวนเฟรมต่อวนิาท ีเปรยีบเทยีบความคลาดเคลื่อนใน
คอมพวิเตอร ์3 รุ่น และศกึษา time step ต ่าสดุส าหรบัตวัแปรเริม่ตน้ทีใ่ชป้้อนโปรแกรม จากผลการศกึษาพบว่ามคีวาม
เป็นไปได้ทีจ่ะใช้วธิจี าลองผลเชงิตวัเลขนี้กบัโปรแกรม flash player การจ าลองผลมคีวามคลาดเคลื่อนต ่า มคีวาม
เหมอืนจรงิอยู่ในขัน้ด ีtime step ของการจ าลองผลน้อยกว่า 0.01 วนิาท ีเป็นตวัแปรเริม่ต้นของโปรแกรมทีอ่ยู่ในช่วง
เหมาะสมกบัระดบัการศกึษาในชัน้เรยีน ผลการศกึษานี้มปีระโยชน์มากต่อการศกึษาแบบ e-learning 
 

ค าส าคญั: บอลลสิตกิเพนดลูมั การจ าลองผลเชงิตวัเลข วธิรีงัเง-คุตตา 
 

Abstract 
 This study makes possible to use numerical method in flash player program for ballistic pendulum 
simulation. The model is a suspension cylindrical box mass M with string L meter long which oscillates in air 
friction when it is shot with bullet gun mass m. Roughest numerical method and, Runge-Kutta method in 
second order deferential equation are used for real time angle  function evaluation of damping oscillation 
model and tracts the animation movie. The algorithm of model codes with action script in flash player 
software. Simulation error is compared with computation in solution function. Naturalistic is polled from user 
more than 80 peoples. This study examines relation between time step and frame rate with error in 
simulation by three computer generation. And a minimum range of time step is also determined. The result of 
study show that it possible to use this method in flash player, it has low significance of error, naturalistic is in 
good level of learning, time step is less than 0.01 second, some initial condition value is situation for 
education level. This study is useful in e-learning. 
 

Key words: ballistic pendulum, numerical simulation, Runge-Kutta method 
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บทน า  
การสรา้งภาพเคลื่อนไหวเหมอืนจรงิโดยโปรแกรม flash player เป็นทีน่ิยมมาก ทัง้นี้เพราะเรยีนรูโ้ปรแกรมได้

ง่าย ท าความเขา้ใจขัน้ตอนการสรา้งไดง้่ายกว่าโปรแกรมอื่นๆ เช่น JAVA และ Visual Basic เป็นต้น  การสรา้งวตัถุมี
ความสะดวก จดัแต่งสไีดส้วยงาม ทัง้ยงัสรา้งไดร้วดเรว็ นอกจากนี้ยงัเปิดใชง้านในเครื่องรุ่นต่างๆ ไดห้ลากหลาย ตดิตัง้
ง่ายและรวดเรว็ในการเรยีกใช้โปรแกรม สามารถเรียกผ่านโปรแกรมอื่นๆ ที่หลากหลาย [1] แต่อย่างไรก็ตาม ยงัมี
ขอ้จ ากดัเรื่องการเขยีนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ อนัเป็นอุปสรรคส์ าคญัในการน า Action Script มาเขยีนจ าลองแบบ
เชงิตวัเลขเพื่อควบคุมภาพเคลื่อนไหวเหมอืนจรงิ เพราะสว่นมากโปรแกรมภาพเคลื่อนไหวทีผ่ลติจาก flash player มกั
เป็นการค านวณค่าจากฟงักช์นัโดยตรง ซึง่ปญัหาส าคญัของการสรา้งภาพเคลื่อนไหวเหมอืนจรงิโดยวธินีี้ คอืการแก้
สมการหาฟงักช์นัค าตอบของสมการในโมเดลต่างๆ นัน้อาจยุ่งยากซบัซอ้น หรอืบางโมเดลไม่อาจหาฟงักช์นัไดโ้ดยตรง 
สว่นมากการสรา้งภาพเคลื่อนไหวโดยการจ าลองผลเชงิตวัเลขจะนิยมใชภ้าษา C และ JAVA ซึง่สามารถใช้กบัเทคนิค
วธิทีียุ่่งยากอย่าง Runge-Kutta method ไดด้[ี2, 3] การทีจ่ะน าวธิเีชงิตวัเลข Runge-Kutta method มาเขยีนใน flash 
player จงึเป็นประเดน็ทีต่อ้งศกึษาในเรื่องความคลาดเคลื่อนเชงิเวลา ทีอ่าจเป็นผลมาจากการมอีตัราเฟรมต่อวนิาทเีป็น
ตวัก าหนดเวลาในการเคลื่อนที ่

ในตวัโปรแกรม flash player ม ีAction Script ซึง่สนบัสนุนการเขยีนโปรแกรมอยู่แลว้ และมกีารจดัเฟรมซึง่มี
ก าหนดเวลาต่อเฟรมทีแ่น่นอน[1] การวนลูปของโปรแกรมอาจใชป้ระโยชน์การวนซ ้าเฟรมได ้และอาจช่วยใหก้ารน า
เทคนิควิธีทางตัวเลขมาควบคุมการเคลื่อนไหวให้เป็นธรรมชาติสมจริงมากขึ้น ดังนัน้งานวิจัยนี้จึงทดลองสร้าง
แบบจ าลองการสัน่แบบหน่วง โดยใช้เทคนิควธิเีชงิเลขแบบ Roughest Method และ Runge-Kutta method เขยีน
โปรแกรมลงใน Action Script และใช้ตวัแปรเวลาต่อเฟรมเป็นตวัก าหนดเวลาการวนลูป เพื่อท าการศกึษาความ
คลาดเคลื่อนเชงิเวลาขดักบัเฟรม ตรวจสอบหาขอ้จ ากดัเชงิเวลาในหนึ่งขัน้การค านวณ หรอื time step ของการจ าลอง
ผล โดยวดัคาบเวลาการกวดัแกว่งเทยีบกบัค่าจรงิของโมเดล ค านวณหาความคลาดเคลื่อนจากการเทยีบกนักบัค่าทีไ่ด้
จากค าตอบสมการอนุพนัธข์องโมเดล ประเมนิความเหมอืนจรงิและความพงึพอใจจากผูใ้ชโ้ปรแกรมภาพเคลื่อนไหวนี้ 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
โมเดล Ballistic pendulum  

การกวดัแกว่งเป็นโมเดลการศึกษาที่ส าคญัทัง้ในแง่สื่อการสอน [4] การตรวจสอบวสัดุ หรือแม้แต่การ
เคลื่อนไหวของหุ่นยนต ์และการเคลื่อนไหวในทางการแพทย ์[5,6] เป็นการศกึษาเพื่อสรา้งโมเดลเคลื่อนไหวเหมอืนจรงิ
ใกลเ้คยีงธรรมชาติ เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในสาขาต่างๆ ทีก่ล่าวถงึนี้ ซึง่ส่วนมากจะจ าลองผลดว้ยโปรแกรมภาษา C 
หรอื JAVA แต่ในทีน่ี้จะทดลองน ามาเขยีนบน Action Script และใชค้าบการกวดัแกว่งเป็นตวัวดัผลความคลาดเคลื่อน 
โดยใชก้ารกวดัแกว่งแบบ Ballistic pendulum ซึง่สมมตวิ่าลกูปืนมวล m ถูกยงิออกไปตกกระทบกล่องไมท้ีแ่ขวนนิ่งไว้
ดว้ยเชอืกยาว L เมตร กล่องไมข้ยบัขึน้สงู h ก่อนตกกลบัมาแกว่งกลบัไปมา โดยสมมตวิ่ากล่องไม้มคีวามหนาแน่น
น้อย แรงตา้นทานจากอากาศจงึมผีลต่อการเคลื่อนทีม่าก โดยทัว่ไปการแกว่งกวดัแบบหน่วงมรีูปแบบสมการอนุพนัธ์
อนัดบัสองทีม่รีปูแบบเป็น   ̈     ̇        เมื่อ  เป็นสมัประสทิธิข์องความตา้นการเคลื่อนที ่ เป็นอตัราเรว็เชงิมุม
   ̇ เป็นอตัราเรว็ ในกรณีของการกวดัแกว่งคลา้ยกบัตุม้นาฬกิาดงัภาพที ่1(ก.) นี้อาจพจิารณาสมการอนุพนัธเ์ชงิมุมได้ 
กล่าวคอื จากความเร่งเชงิมุมของมวลทีป่ลายเชอืกยาว L เท่ากบั      

   
   

  

  
         ถา้มุม  น้อยๆ       

ดงันัน้  
  

     
 

 

  

  
 

 

 
   หรอื   

  

      
  

  
      หรอื  ̈     ̇        

เมื่อ   
 

 
 และ   เป็นอตัราเรว็เชงิมุม อาจค านวณหา max ของการกวดัแก่งแบบหน่วงจากหลกัการอนุรกัษ์โมเมนตมั

และกฎอนุรกัษ์พลงังานดงันี้   ลูกปืน ลูกปืน   ลูกปืน เริม่ตน้   ไม้ เริม่ตน้  จะไดอ้ตัราเรว็เริม่ต้นของแท่งไมแ้ละลูกปืนเท่ากบั  

 เริม่ตน้  
 ลูกปืน

 ลูกปืน  ไม้
 ลูกปืน   เป็นอัตราเร็วก่อนที่จะขยบัขึ้นไปได้สูงสุดซึ่งอาจพิจารณาได้ตามกฎอนุรกัษ์พลังงานคือ  
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( ลูกปืน   ไม้)   
 

 
( ลูกปืน   ไม้) (

 ลูกปืน

 ลูกปืน  ไม้
 ลูกปืน)

 

 จะไดค้วามสงูมากสดุทีก่ล่องไมแ้ละลกูปืนขยบัขึน้สงูสดุก่อนตก

กลบัลงมา   
 

  
(

 ลูกปืน

 ลูกปืน  ไม้
 ลูกปืน)

 

  ดงันัน้           (
   

 
) 

เทคนิควิธีประมาณแบบหยาบ(Roughest Method) และ Runge-Kutta method  
วธิเีชงิตวัเลขส าหรบัสมการอนุพนัธ์ทีเ่รยีกว่าการประมาณแบบหยาบเป็นการละทิง้ความคลาดเคลื่อนตัง้แต่

พจน์ทีส่าม      ในอนุกรมของ Taylor   (   )   ( )     ( )  
  

 
   ( )  

  

  
    ( )    ดงันัน้การประมาณ

ค่า  (   ) และ   (   ) จงึกระท าโดยใชส้มการ  (   )   ( )     ( )  
  

 
   ( )  

และ   (   )    ( )      ( ) โดยการจดัฟงักช์นัสมการอนุพนัธข์องโมเดลใหอ้ยู่ในรปูแบบ   
    (        

 )  
โดยที ่           

  
  

 
  

   และ     
    

     
   [3] 

จากโมเดลใน 3.1 จะได ้   (   )   ( )     ( )  
  

 
   ( )    (1) 

และ      (   )    ( )      ( )    (2) 

และ         (        
 )              (3) 

ส่วนวธิเีชงิตวัเลขส าหรบัสมการอนุพนัธ์อนัดบัสองที่เรยีกว่า Runge-Kutta method เป็นหลกัวธิซีึง่เป็นผลจากการ
ดดัแปลงหลกัวธิขีอง Euler method โดยการประมาณค่าอนุกรม yn และ yn+1 ทีร่อบจุด x+h/2  และท าการก าจดั
อนุพนัธอ์นัดบัสองออกไปจงึได้             

  
 

 

   (  ) โดยค านวณ  
  

 

 

  โดยใช ้simple Euler Method 

ประมาณค่าทีจุ่ดกึง่กลางจากสมการ [2] ซึง่จะไดผ้ล 
         

  
 

 

     
 

 
  

   (          
 

 
 (     ))  (             )  

ซึง่ฟงักช์นัก าหนดใหเ้ป็น      (     )    กบั          (   
 

 
    

   

 
)  

จากนัน้จงึค านวณค่า             วธินีี้เรยีกว่า second order Runge-Kutta method  เพราะเป็นการเพิม่ step 
ขึน้เป็นสอง step  ส่งผลใหส้ามารถก าจดัอนุพนัธ์ทีล่ าดบัสองในสมการออกไปได ้การเพิม่ step ใหส้งูขึน้ไปอกีจน
สามารถก าจดัอนุพนัธท์ีล่ าดบัที ่n จะเรยีกว่า n order Runge-Kutta เช่นการเพิม่ step ไป 4 step ส่งผลใหอ้นุพนัธ์
ล าดบัที ่4 ถูกก าจดัออกไปเรยีกว่า fourth order Runge-Kutta method [2] ซึง่จะประกอบดว้ย          

     (     )         

     (   
 

 
    

   

 
)               

     (   
 

 
    

   

 
) 

                            (           ) 

โดยที ่            (
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
)   (  ) 

เป็นวธิเีชงิตวัเลขทีเ่ป็นทีรู่จ้กัและนิยมใชก้บัการแกส้มการอนุพนัธอ์ย่างกวา้งขวาง [2] และเป็นวธิทีีถู่กเลอืกใชศ้กึษาใน
งานวจิยันี้ดว้ยโดยใชโ้มเดลในหวัขอ้ 3.1 จะแยกเป็นสมการอนุพนัธอ์น้ดบัหนึ่งไดส้องสมการคอื  
       (     )    ̇      (4) 
           

 

 
         (5) 

และ        (     )           ̇       (6) 
  ̇        

 

 
         (7) 

ดงันัน้ล าดบัสองจะได ้       ̇           (8) 

          
 

 
         (9) 

และ                  ̇         (10) 

ล าดบัสามจะได ้       ̇            (11)   

          
 

 
         (12) 

และ                  ̇         (13) 
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ล าดบัสีจ่ะได ้      ̇            (14) 
                ̇         (15) 

ดงันัน้           
 

 
(                 )    (16) 

และ   ̇     ̇  
 

 
(                 )    (17) 

 

การโปรแกรมใน Action Script  
 Action script เป็นภาษาของ macromedia Flash mx ทีเ่ตรยีมไวใ้หผู้ใ้ชต้ดิต่อกบัโปรแกรมเพื่อควบคุมการ
ท างานของโปรแกรมด้วยชุดค าสัง่ที่เหมือนกบัภาษาโปรแกรมทัว่ไป ซึ่งต้องมีรูปแบบค าสัง่ (Syntax) ค าเฉพาะ 
(reserves keywords) มสี่วนจดัล าดบัค าสัง่ และมกีารใชต้วัแปร (variables) มกีารจดัเกบ็ขอ้มูล พรอ้มทัง้ฟงักช์นั
ส าเรจ็รปูต่างๆ ทีช่่วยใหก้ารเขยีนโปรแกรมสะดวกขึน้ [1] การสรา้งภาพเคลื่อนไหวเพยีงแต่เลอืกรูปร่างวตัถุมาวางใน 
panel วาดรปูในภาพที ่1(ข.) จดัรูปแบบวตัถุดว้ย properties ทีอ่ยู่ใต้ panel วาดรูป และใชก้ารจดัการเคลื่อนไหวดว้ย
เฟรม และซนี ทีอ่ยู่ดา้นบนของ panel วาดรปู สว่นการเขยีนโปรแกรมกระท าไดโ้ดยใช ้Action panel ทีโ่ปรแกรม flash 
ได้จดัเตรยีมไวให้เขยีนโปรแกรมควบคุม ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่การโปรแกรม ตัวช่วยแนะน าค าสัง่ รวมถึงตวัช่วย
ตรวจสอบค าสัง่ต่างๆ ดงัภาพที ่(1ค.) ท าใหก้ารเขยีนโปรแกรมเป็นเรื่องไม่ยากเกนิไป  

   
(ก.)                      (ข.)                          (ค.) 

ภาพท่ี 1 แสดงโมเดลและ panel ต่างๆ ทีใ่ชส้รา้งภาพยนตรเ์คลื่อนไหว: (ก.)โมเดล ballistic pendulum (ข.) panel ส าหรบั
การสรา้งภาพยนตรเ์คลื่อนไหว (ค.) แสดงสว่นของ Action panel ทีส่ามารถเขยีนโปรแกรม Action Script ลงไปสว่นนี้ได ้

 

การโปรแกรมเชิงเลขใน Action script 
ในการสรา้งโปรแกรมเคลื่อนไหวนี้ ใชข้อ้เด่นดา้นการโปรแกรมเชงิวตัถุเป็นตวัจดัภาพกบัการจดัการกบัเฟรม

ของภาพยนตร ์และใชห้ลกัวธิเีชงิเลขซึง่เขยีนโดย Action script ก าหนดต าแหน่งของแต่ละวตัถุในช่วงเวลา(เท่ากนักบั
เวลาในหนึ่งเฟรม)  การวนลปูใชก้ารวนกลบัโดยเฟรมควบคมุผ่าน  Action script  ในแต่ละเฟรม  ตวัอย่างบางสว่นของ 
โปรแกรมเชงิเลขทีค่ านวณในหนึ่ง step มดีงันี้  

Roughest Method 
xn1=xn+(0.02*xnd)+(0.02*0.02*xndd/2); 
xn1d=xnd+(0.02*xndd); 
xn1dd=-(0.2*xnd)-(w*w*xn); 

ค าสัง่ขา้งตน้น้ีเป็นสว่นหนึ่งของโปรแกรมทีเ่ขยีนขึน้ในหนึ่งเฟรมดว้ย Action script โดยใชส้มการที ่1-3 ซึง่
เป็นวธิกีารประมาณแบบหยาบ 

fourth order Runge-Kutta method 
kx1=vold; 

 xtem=xold+step*kx1/2; 
 kv1=-w*w*xold-0.05*vold; 
 vtem=vold+step*kv1/2; 
 kx2=vtem; 
 xtem=xold+step*kx2/2; 
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 kv2=-w*w*xtem-0.05*vtem; 
 vtem=vold+step*kv2/2; 
 kx3=vtem; 
 xtem=xold+step*kx3/2; 
 kv3=-w*w*xtem-0.05*vtem; 
 vtem=vold+step*kv3/2; 
 kx4=vtem; 
 kv4=-w*w*xtem-0.05*vtem; 
 xn1=xold+(kx1+2*kx2+2*kx3+kx4)*step/6; 
 vn1=vold+(kv1+2*kv2+2*kv3+kv4)*step/6; 

ค ำสัง่ขำ้งตน้น้ีเป็นสว่นหนึ่งของโปรแกรมทีเ่ขยีนขึน้ในเฟรมดว้ย Action script โดยใชส้มกำรที ่4-17 ซึง่เป็น
วธิ ีfourth order Runge-Kutta method 

  

วิธีการศึกษา 

การทดสอบโปรแกรม 

โปรแกรมภาพเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้นทดสอบนี้แบ่งออกเป็นสองเป็นสองแฟ้มคอืแฟ้มส าหรบัวิธ ีRoughest 
Method และแฟ้มส าหรบั Runge-Kutta method ทัง้สองแฟ้มจะประกอบด้วยการท างานสามรูปแบบส าคญัคอื การ
แสดงภาพเคลื่อนไหวเหมอืนจรงิ การแสดงกราฟฟงัก์ชนัการเคลื่อนที ่ และการแสดงผลความคลาดเคลื่อน ซึง่แต่ละ
การท างานควบคุมการเลอืกโดยปุ่มกดดงัภาพที ่2 พรอ้มปุ่มปรบัเลอืกค่าเริม่ต้นต่างๆ รวมถึงค าบรรยายการใช้งาน 
การแสดงผลการค านวณ ซึง่ช่วยเหลอืผูใ้ชง้านโปรแกรมใหง้่ายต่อการศกึษาดว้ยตนเอง 

การศึกษาผลของเวลาต่อเฟรมต่อการท างานผิดพลาดของโปรแกรม 
เนื่องจากการแสดงภาพยนตร์นี้ถูกก าหนดโดยเฟรม ดงันัน้ช่วงเวลาต่อหนึ่งเฟรมจะส่งผลต่อการขดัจงัหวะ

การค านวณและการแสดงผลไดห้ากช่วงเวลาทัง้สองไม่สอดคลอ้งกนั ในการศกึษานี้จงึไดท้ าการศกึษาผลของช่วงเวลา
ต่อเฟรมกบัช่วงเวลาต่อ step ที่ใชใ้นการจ าลองผล ส่วนช่วงเวลาที่ใชส้่วนประมวลค าสัง่ทัง้สิน้ในหนึ่งเฟรมคาดว่าจะ
น้อยกว่าช่วงเวลาหนึ่งเฟรม และจะไม่สง่ผลคาดเคลื่อน ซึง่จะตรวจสอบไดจ้ากผลการทดลองวดัความคลาดเคลื่อนของ
คาบเวลาการกวดัแกว่งไดโ้ดยตรง การทดลองจงึเลอืกท าบนเครื่องคอมพวิเตอรส์ามรุ่นทีม่คีวามเรว็ต่างกนั การเลอืกวดั
คาบเวลาการกวดัแกว่งเป็นตวัแปรทดสอบนี้ เน่ืองจากเป็นการจ าลองผลเลขซึง่จะตอ้งไดค้าบเวลาทีเ่ป็นจรงิ  ถา้ไม่มผีล 
คลาดเคลื่อนโดยปจัจยัอื่นๆ เช่นความเรว็ของเครื่อง และจ านวนเฟรมต่อวนิาทไีม่ถูกตอ้ง 
 

          
 

ภาพท่ี 2 แสดงตวัอย่างผลการทดสอบโปรแกรม Roughest Method และ Runge-Kutta method ซึง่ไดผ้ลการแกว่งกลบัไปมา
แบบเดยีวกนัทัง้สองวธิ ีต่างกนัเพยีงเรื่อง Amplitude คาบเวลาและความหน่วงในการกวดัแกว่ง 
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การศึกษาค่าความคลาดเคลือ่นเทียบกบัการค านวณจากฟังกช์นั 

ในการศกึษาและทดสอบโปรแกรมทีส่รา้งขึน้นี้ ไดอ้อกแบบโปรแกรมการค านวณผลจากฟงักช์นัทีเ่ป็นค าตอบ
สมการอนุพนัธ์ เพื่อเปรยีบเทยีบกบัการจ าลองผลทัง้สองเทคนิควธิ ีโดยมกีารแสดงผลเปรยีบเทยีบเป็นกราฟบนแกน
เดียวกัน และแสดงแสดงกราฟผลต่างในสเกลเดียวกันด้วย ซึ่งคาดว่าความคลาดเคลื่อนจากผลการทดสอบวิธ ี
Roughest Method จะตอ้งมากกว่าวธิ ีRunge-Kutta method อย่างชดัเจนสอดคลอ้งกบัทฤษฎเีชงิตวัเลข การแสดงผล
ทัง้สองประเดน็น้ี ไดเ้ตรยีมปุม่กดควบคุมการแสดงผลไวใ้นภาพยนตรเ์คลื่อนไหวดว้ย 

การศึกษาการตอบรบัของผูใ้ช้โปรแกรม 

 ในการศกึษาไดเ้ลอืกแฟ้มตามวธิ ี Roughest Method มาศกึษาความเหมอืนจรงิและความเหมาะสมกบัการใช้
งานโดยใชก้ลุ่มนิสติตวัอย่างจ านวน 80 คน ทดลองใชง้านโปรแกรมจรงิโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า และใหท้ าการตอบ
แบบสอบถามใน 5 หวัขอ้ แต่ละหวัขอ้มกีารเลอืกตอบ 4 ระดบัคอื ดมีาก ด ีพอใช ้ และน้อย ซึง่คาดหวงัผลการประเมนิจะ
แสดงภาพรวมของความเหมอืนจรงิและความเหมาะสมดา้นต่างๆ เช่นรปูแบบการใชง้าน ความสวยงาม เป็นตน้ 
 

ผลการศึกษา 
 ผลการทดสอบโปรแกรม 

 ผลการทดสอบโปรแกรมตามภาพที่ 2 พบว่าโปรแกรมท างานได้สมบูรณ์ครบถ้วนทุกขัน้ตอน ทุกปุ่มกด
ควบคุมท างานได้ตามเป้าหมายทีว่างไว้ โดยโปรแกรมสามารถท างานไดด้ทีัง้ในเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา ASUS เพ
นเทยีม R รุ่นเก่า และเครื่องคอมพวิเตอรแ์บบตัง้โต๊ะรุ่น core i3 กบั core i7 ไดโ้ดยไม่แตกต่างกนัทัง้ผลการตรวจวดั
คาบเวลาการกวดัแกว่งความคลาดเคลื่อนการกวดัแกว่งทีเ่ทยีบกบัการค านวณจากฟงักช์นั ซึง่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การศึกษาที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาในการประมวลผลค าสัง่ในค านวณเชิงตัวเลขต่อหนึ่งขัน้ของเครื่อง
คอมพวิเตอรท์ัง้สามรุ่นน้อยพอทีจ่ะไม่สง่ผลต่อความคลาดเคลื่อนและเหมอืนจรงิ 

 ผลการศึกษาผลของเวลาต่อเฟรมต่อการท างานผิดพลาดของโปรแกรม 

อตัราเฟรมต่อวินาทีส่งผลกระทบต่อความคลาดเคลื่อนเชิงเวลา ผลการทดลองพบว่าเกิดขึ้นกับภาพยนตร์
เคลื่อนไหวทัง้สองแฟ้มทีท่ดสอบ ซึง่พบว่าความคลาดเคลื่อนเป็นศูนยต์รงต าแหน่งที่อตัราเฟรมต่อวนิาททีีใ่หช้่วงเวลาต่อ
เฟรมเท่ากนักบั time step ทีใ่ชจ้ าลองผล ส่วนการก าหนดอตัราเฟรมต่อวนิาททีีต่่างออกไปจะท าใหค้่าความคลาดเคลื่อน
มากขึน้ ดงัตวัอย่างของ Roughest Method ทีเ่ลอืกมาแสดง ดงัภาพที ่3 ในภาพที ่3 (ก.) time step ทีใ่ชจ้ าลองผลคอื 0.02 
วนิาท ีจงึไดเ้สน้กราฟตดัแกนที ่50 เฟรมต่อวนิาท ีซึง่มเีวลาต่อหนึ่งเฟรมเท่ากบั 0.02 วนิาทเีช่นกนั ในขณะทีภ่าพที ่3 (ข.) 
ตดัแกนทีป่ระมาณหนึ่ง 100 เฟรมต่อวนิาท ีเพราะใช ้time step การจ าลองผลเชงิเลขเท่ากบั 0.01 ผลการทดลองนี้แสดงให้
เห็นว่าการสูญเสียเวลาในการประมวลค าสัง่ในหนึ่งเฟรมที่มีโปรแกรมค านวณเชิงเลขหนึ่งขัน้นัน้ น้อยกว่าเวลาการ
ผลดัเปลี่ยนเฟรม จงึท าให้ไม่เกดิการขดัจงัหวะค านวณเกดิขึน้ หรอืเกดิการเหลื่อมเวลาของเฟรมเกดิขึน้ ถ้าจดัเวลาต่อ
เฟรมใหต้รงกนักบั time step จากการศกึษาโดยตรวจวดัคาบเวลาการกวดัแกว่งในภาพยนตรเ์คลื่อนไหวทีเ่ขยีนโปรแกรม
โดยใช ้fourth order Runge-Kutta method และ Roughest Method ที ่time step ต่างๆ โดยตัง้เวลาต่อเฟรมใหเ้ท่ากนักบั 
time step ผลการทดลองไดค้่าความคลาดเคลื่อนทีน้่อยกว่า 5% ดงัตารางที ่1 
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(ก.)          (ข.) 

ภาพท่ี 3 แสดง%ความคลาดเคลือ่นของคาบเวลาการกวดัแกว่งเปรยีบเทยีบกบัอตัราเฟรมต่อวนิาท ี(ก.) time step ทีใ่ช้
จ าลองผลเชงิเลข 0.02 วนิาท ี(ข.) time step ทีใ่ชจ้ าลองผลเชงิเลข 0.01 วนิาท ี

ตารางท่ี 1 การวดัคาบเวลาเปรยีบเทยีบกบัการค านวณจากทฤษฎ ี

 
  
 

 
 
 
                     

การศึกค่าความคลาดเคลื่อนเทียบกบัการค านวณจากฟังกช์นั 
 ผลการทดลองสรา้งโปรแกรมค านวณค่าจรงิจากฟงักช์นัค าตอบสมการอนุพนัธม์าเปรยีบเทยีบกนักบัผลการ
ค านวณเชงิตวัเลข พบว่าเทคนิควธิ ีRoughest Method มคี่าความคลาดเคลื่อนสงูกว่าของเทคนิควธิขีอง fourth order Runge-

Kutta method ดงัภาพที ่4 และภาพที ่5 ในภาพที ่4(ก.) จะเหน็ว่ามคีวามแตกต่างของกราฟทีไ่ดจ้ากผลการค านวณและวธิี
เชงิเลขโดย Roughest Method ชดัเจนซึง่สอดคลอ้งกนักบัทฤษฎ[ี2]  เพราะโดยหลกัวธินีี้มคีวามคลาดเคลื่อนจากค่าจรงิสงู
กว่าของ fourth order Runge-Kutta method ดงัในภาพที ่5(ก.) ซึง่กราฟทัง้สองเสน้เกอืบซอ้นทบักนั 
 

ผลการศึกษาการตอบรบัของผูใ้ช้โปรแกรม 

จากการประเมินผลส ารวจจากนิสติชัน้ปีที่ 1 สุ่มมาจากจากคณะเกษตร คณะประมง และคณะศิลปะศาสตร์และ
วทิยาศาสตร ์ทีเ่รยีนวชิาฟิสกิส ์จ านวน 80 คนพบใหผ้ลการตอบรบัในเกณฑด์ ีโดยมผีลการประเมนิความสะดวกใชง้าน
อยู่ในระดบัมาก 57.5% ระดบัมากสดุ 27.5%  ความเหมอืนจรงิอยู่ในล าดบัมาก 68.8% ระดบัมากทีส่ดุ 12.5%  ความสวยงาม
อยู่ในระดบัมาก 46.3%  ระดบัมากสดุ 11.3% ความเหมาะสมกบัการใชง้านอยู่ในระดบัมาก 46.3% ระดบัมากสดุ 27.5% ส่วน
ความพงึพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 66.3% และระดบัมากสดุ 13.8% 
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Simulation step No. frame/s %errors of Runge-Kutta method %errors of Roughest Method 
0.05 20 2.74 2.33 
0.04 25 4.52 2.92 
0.02 50 4.64 -0.47 
0.01 100 0.54 -0.23 
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                                        (ก.)                                                                                     (ข.) 
ภาพท่ี 4 แสดงกราฟทีไ่ดจ้ากการค านวณค่าจรงิจากฟงักช์นัค าตอบสมการอนุพนัธม์าเปรยีบเทยีบกนักบัผลการค านวณ
เชงิตวัเลขโดยวธิ ีRoughest Method  (ก.) แสดงกราฟจากผลการค านวณและวธิเีชงิเลขพรอ้มกนั (ข.)แสดงผลต่างจากผล

การค านวณและวธิเีชงิเลข 

       
                                        (ก.)                                                                                     (ข.) 
ภาพท่ี 5 แสดงกราฟทีไ่ดจ้ากการค านวณค่าจรงิจากฟงักช์นัค าตอบสมการอนุพนัธม์าเปรยีบเทยีบกนักบัผลการค านวณ
เชงิตวัเลขโดยวธิ ีRoughest Method  (ก.) แสดงกราฟจากผลการค านวณและวธิเีชงิเลขพรอ้มกนั (ข.)แสดงผลต่างจากผล
การค านวณและวธิเีชงิเลข 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
1. ชุดทดลองเหมอืนจรงิทีส่รา้งขึน้สามารถใชง้านไดส้มบรูณ์ด ีในทกุสมรรถนะของเครื่องคอมพวิเตอร ์

2. มคีวามเป็นไปไดก้บัการใชเ้ทคนคิวธิ ีRoughest Method และ Runge-Kutta Method ในโปรแกรม Action script 

ของ flash player  

3. ช่วงเวลาประมวลค าสัง่ในโปรแกรมของเฟรมจ าลองผลไม่สง่ผลต่อความคลาดเคลื่อนทีต่รวจวดัได ้

4. ช่วงเวลาต่อเฟรมสง่ผลต่อความคลาดเคลื่อนในการทดลองเมื่อชว่งเวลาต่อเฟรมไม่เทา่กนักบั time step 

5. ความคลาดเคลื่อนของการจ าลองผลทัง้สองเทคนิควธิน้ีอยกว่า 5% จงึมคีวามเหมอืนจรงิมาก 

6. ความคลาดเคลื่อนของวธิ ีRoughest Method มากกว่าวธิ ีRunge-Kutta Method 

7. ผลการศกึษาโดยการประเมนิความเหมอืนจรงิและความพงึพอใจผูใ้ชโ้ปรแกรม จากกลุ่มตวัอย่างนิสติที่
ทดลองใชโ้ปรแกรมใหก้ารตอบรบัต่อโปรแกรมอยูใ่นระดบัด ี
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การศกึษานี้อาจเป็นประโยชน์ในแง่การสรา้งภาพยนตรเ์หมอืนจรงิเพื่อการศกึษา ซึง่เป็นอกีแนวทางหนึ่งซึ่ง
อาจช่วยให้การสร้างภาพยนตร์เหมือนจริงมีความสมจริงมากขึ้น และจดัท าได้ด้วยโปรแกรมที่ศึกษาได้ได้ง่ายไม่
จ าเป็นตอ้งใชค้วามเชีย่วชาญดา้นโปรแกรม แต่อย่างกต็ามประเดน็ศกึษาเปรยีบเทยีบต่างๆทีน่ าเสนอนี้ ยงัไม่สามารถ
แสดงไดค้รบถ้วนทัง้หมด และยงัมบีางประเดน็ทีอ่าจต้องศกึษาเพิม่เตมิเช่น การตรวจวดัเวลาทัง้หมดในการประมวล
ค าสัง่ในเฟรมจ าลองผลเชงิเลขหนึ่งข ัน้ และการศกึษาทดลองใชเ้ทคนิควธิอีื่นๆ กบัโปรแกรมนี้ 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งระบบช่วยตดัสนิใจทีป่ระเมนิความเหมาะสมต่อการเขา้ศกึษาของนักศกึษา

ในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยงานวจิยัฉบบัน้ีไดใ้ชเ้ทคนิคการ คดัแยกกลุ่มขอ้มูล (Classification) ซึง่ใชโ้มเดลที่

แตกต่างกนั 3 ชนิดคอื การใชต้น้ไมเ้พื่อการตดัสนิใจ (Decision Tree) การใชก้ฎ (Rules) และการใชโ้ครงข่ายประสาท

เทยีม (Neural Network) มาเป็นโมเดลในการสอน(Train) ใหก้บัขอ้มูล ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเหน็ว่ารอ้ยละของความถูกต้อง

ของขอ้มูลในการใชต้้นไมเ้พื่อการตดัสนิใจ แบบโลจสิติกนัน้จะมมีากกว่าและการใชก้ฎ  และโครงข่ายประสาทเทยีม 

โดยจาํแนกไดถู้กตอ้งถงึรอ้ยละ 99.6667 

คาํสาํคญั: สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ตน้ไมต้ดัสนิใจ  เหมอืงขอ้มลู 

Abstract 

The purpose of this study was to create a decision support system for evaluate students’s quality in 

the department of information technology. In this case, we use classification techniques that it’s three models 

Decision Tree, Rule Based and Neural Network for training data. The result of experiment represents 

percentile of accuracy rate of Decision Tree type Logistic Model Trees (LMT) high more than  Rule Based  

and Neural Network with accuracy in prediction as high as 99.6667 in percentage.  

Key words: Department of Information technology, Decision Tree, Data mining 
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บทนํา 

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ในปีการศกึษาแรกมนีักศกึษาทีส่นใจสมคัรเรยีนกนัเป็นจํานวนมากเพราะเป็น

สาขาทีห่ลายคนชื่นชอบและสนใจทีอ่ยากจะเรยีน  แต่ในปีการศกึษาต่อมาจํานวนของนักศกึษาลดลงเน่ืองจากถูกรไีทร์

ออกจากมหาวทิยาลยัเพราะเกรดไม่ถงึเกณฑท์ีก่าํหนดของมหาวทิยาลยั จงึทาํใหจ้าํนวนของนักศกึษาสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ มจีํานวนลดลงอย่างต่อเน่ือง สาเหตุทีเ่ป็นเช่นนัน้อาจเน่ืองมาจากตวัของนักศกึษาเองทีไ่ม่ตัง้ใจเรยีนหรอื

เน่ืองมาจากนักศกึษาไม่มคีวามรู้เกีย่วกบัการเรยีนในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศเลย  หรอืจะดว้ยเหตุผลอื่นใดกต็าม  

ซึง่เหตุผลต่าง ๆ  เหล่านัน้ทําใหม้นีักศกึษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศจํานวนมากในแต่ละปีการศกึษาทีต่้องถูกรไีทร์

ออกจามหาวทิยาลยั จงึทาํใหต้อ้งเสยีทัง้เวลาทีจ่ะตอ้งเขา้เรยีนใหม่หรอืบา้งกต็้องยา้ยไปเรยีนสาขาอื่นบา้งกเ็ลอืกเรยีน

มหาวิทยาลัยอื่นหรือบ้างก็เลือกที่จะไม่เรียนต่อ  ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของทุกชัน้ปีในแต่ละปีที่ผ่านมา             

ถ้านักศึกษาเหล่านัน้มีวิธีแก้ปญัหาให้กบัตนเองหรือมีกระบวนการหรือตัวช่วยในการตัดสนิใจในการศึกษาสาขา

เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อประเมนิความเหมาะสมและความสามารถของตนเองเกีย่วกบัสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศที่

ตนเองเลอืกเรยีน ปญัหาของนักศกึษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศทีถู่กรไีทร์ออกจากมหาวทิยาลยักจ็ะไม่เกดิขึน้หรอื

อาจจะมจีาํนวนนกัศกึษาทีถู่กรไีทรอ์อกจากมหาวทิยาลยัลดน้อยลง  ซึง่ทาํใหน้กัศกึษาไม่ตอ้งเสยีทัง้เวลาและอนาคตใน

การเลอืกเรยีนและหาทีเ่รยีนใหม่ 

 การทําเหมอืงขอ้มูล เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและนําขอ้มูลจากฐานขอ้มูลเพื่อมาวเิคราะหแ์ละประมวลผล

ขอ้มูลของนักศกึษาในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยการสรา้งแบบจําลองและสมัพนัธท์างสถติ ิ เพื่อทําการวจิยัถึง

พฤติกรรมและสาเหตุที่เกิดขึน้ต่าง ๆ  ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อให้ได้รบัรู้ถึงประวตัิและสิง่ที่

เกีย่วขอ้งรวมถงึพฤตกิรรมในดา้นการศกึษาของนักศกึษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ เหมอืงขอ้มูลมเีทคนิคในการทํา

มากมายการเลอืกใช้ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัเป้าหมายหรือปญัหาตามความเหมาะสม  โดยทัว่ไปประเภทของ

ลกัษณะของแบบจาํลองทีใ่ชใ้นการทําเหมอืงขอ้มูล  นัน้สามารถแบ่งกลุ่มไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ  คอื 1) Predictive 

Data Mining  คอื เป็นการคาดคะเนลกัษณะหรอืประมาณค่าทีช่ดัเจนของขอ้มูลทีจ่ะเกดิขึน้โดยใชพ้ืน้ฐานจากขอ้มูลที่

ผ่านมาในอดตี  2) Descriptive Data Mining  คอื  เป็นการหาแบบจําลองเพื่ออธบิายลกัษณะบางอย่างของขอ้มูลทีม่ี

อยู่ซึง่โดยสว่นมากจะเป็นลกัษณะการแบ่งกลุ่มใหก้บัขอ้มลู 

 จากการทํางานวจิยัน้ีจะได้ขอ้มูลและประวตัิของนักศกึษารวมถึงพฤติกรรมในการเรยีนของนักศกึษาสาขา

เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใช้เหมอืงขอ้มูลมาเป็นส่วนช่วยในกระบวนการคดิและวเิคราะห์เพื่อมาทําการวจิยัเพื่อหา

ขอ้สรุปและลกัษณะของนกัศกึษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อจะสามารถนําไปสูก่ารแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ต่างๆ และ

เพื่อเป็นแนวทางในการเลอืกเรยีนในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บันกัศกึษา 

ดงันัน้งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและพฒันาระบบช่วยตัดสินใจในการศึกษาสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อคน้หารูปแบบแนวทางและความสมัพนัธท์ีซ่่อนอยู่ในชุดขอ้มูลนัน้  ดว้ยการทําการศกึษาเปรยีบเทยีบ

ประสทิธภิาพอลักอรทิมึในการจําแนกขอ้มูลดว้ยเทคนิคแผนผงัต้นไมเ้พื่อการตดัสนิใจ   การใชก้ฎความสมัพนัธ ์และ

โครงขา่ยประสาทเทยีม แลว้ทาํการเลอืกโมเดลทีม่ปีระสทิธภิาพดทีีสุ่ดไปสรา้งเวบ็แอพพลเิคชัน่สาํหรบัระบบเพื่อช่วย

ในการตดัสนิใจ 
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วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศกึษาและพฒันาระบบช่วยตดัสนิใจในการศกึษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้แก่ 

แบบสอบถามประเมนิตนเอง ซึง่เป็นแบบสอบถามเพื่อเกบ็ขอ้มูลของนักศกึษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศมาทําเป็น

โมเดลตวัอย่างของลกัษณะนักศกึษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน  ตอนที ่ 1 

จะเกบ็ขอ้มูลและประวตัิของนักศกึษา เช่น เพศ เกรดเฉลีย่ สาขาที่เรยีน เป็นต้น ตอนที่ 2 จะเกบ็ในเรื่องของความ

สนใจในการศกึษาคน้ควา้หาความรูต่้างๆ และเพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามทีม่ปีระสทิธภิาพและมคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุจงึ

นําแบบสอบถามส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ในคณะทําการตรวจสอบและประเมิน เพื่อให้แบบสอบถามมี

ประสทิธภิาพและมคีวามเหมาะสมทีส่ดุสาํหรบันําไปเกบ็ขอ้มลูของนกัศกึษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 โปรแกรมที่นํามาใช้ในการสร้างโมเดลในการตดัสนิใจคือ โปรแกรม Weka เพราะโปรแกรม Weka มี

กระบวนการและมเีทคนิคทีช่่วยในการจาํแนกขอ้มลู เพื่อคน้หารปูแบบแนวทางและความสมัพนัธท์ีซ่่อนอยู่ในชุดขอ้มูล

นัน้ และแปรผลออกมาเป็นโมเดล เพื่อนําโมเดลทีไ่ดไ้ปใชเ้ป็นตวัช่วยในการตดัสนิใจ 

 วธิกีารศกึษา ระบบช่วยตดัสนิใจในการศกึษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ มขี ัน้ตอนวธิกีารศกึษาต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1. การเตรยีมโครงการวจิยั ทาํการศกึษาขอ้มลูและทฤษฎต่ีาง ๆ โดยศกึษาจากตํารา เอกสาร สิง่พมิพต่์าง ๆ 

และคน้ควา้ขอ้มลูบนอนิเตอรเ์น็ต รวมทัง้เอกสารงานวจิยั และตวัอย่างงานวจิยั ดงัน้ี 

 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 การทาํเหมอืงขอ้มลู คอืกระบวนการทีก่ระทาํกบัขอ้มลูจาํนวนมากเพื่อคน้หารูปแบบและความสมัพนัธ ์ทีซ่่อน

อยู่ในชุดขอ้มลูนัน้ ในปจัจุบนัการทาํเหมอืงขอ้มลูไดถู้กนําไปประยุกต์ใชใ้นงานหลายประเภท ทัง้ในดา้นธุรกจิทีช่่วยใน

การตดัสนิใจของผูบ้รหิาร ในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละการแพทยร์วมทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม [1] 

เทคนิคต่าง ๆ ของ Decision Tree 

 1) อลักอรทิมึ Logistic Model Trees (LMT) [6] เป็นเทคนิคทีนิ่ยมใชส้รา้งการตดัสนิใจอย่างหน่ึงทัง้การ

ทํานายผลและแสดงค่าทีเ่ป็นตวัเลข ในการทํานายปรมิาณตวัเลขไดม้กีารทํางานและแสดงค่าออกมาเป็น กลุ่มขอ้มูล 

สามารถเลือกคุณลกัษณะที่เกี่ยวข้องที่สําคญัในข้อมูลและแสดงออกมาเพื่อนําไปสร้างเป็นโมเดลในการตัดสนิใจ 

ผลลพัธจ์ากการเลอืกแอทรบิวิตเ์พื่อแบ่งกลุ่มขอ้มลูเหน็ว่าวธิกีารน้ีสามารถนํามาใชใ้นการสรา้งการตดัสนิใจไดอ้ย่างด ี

2) กฎของรปิเปอร ์[7] ถูกสรา้งโดย Cohen ในปี 1995 โดยรปิเปอร ์ถูกประกอบดว้ย 2 เฟส คอื เฟสแรกทํา

การระบุกฎเริม่ตน้ และเฟสทีส่องจะระบุค่า post-process rule optimization โดยขอ้มลูทีถู่กการเรยีนรู ้(Training data) 

จะถูกแบ่งไปเป็น growing set และ pruning set ดงันัน้ อลักอรทิมึน้ีจะสรา้งกฎวามสมัพนัธ ์ใน  greedy fashion 

ในขณะทีส่รา้งกฎรปิเปอรน์ัน้ จะหาค่าทีด่ทีีสุ่ดสาํหรบัgrowing set ใน rule  space ซึง่จะอธบิายไดจ้าก BNF หลงัจาก

ได ้growing set กจ็ะทาํการ pruning ขอ้มลูทนัทเีมื่อเสรจ็แลว้จะไดก้ลุ่มตวัอย่างทีเ่หมอืนกนัออกมาทีค่รอบคลุมกฎของ 

training set จากนัน้กจ็ะถูกลบทิง้ซึง่ training data ทีเ่หลอืจะถูกแบ่งใหม่อกีครัง้หน่ึง หลงัจากถูกเรยีนรูต้ามกฎแลว้เพือ่

ช่วยแกป้ญัหาทีเ่กดิมาจากการแบ่งแยกกลุ่มทีผ่ดิพลาด ซึง่กระบวนการน้ีจะกระทาํจนกระทัง่ผลเป็นทีน่่าพอใจ 

3) โครงขา่ยประสาทเทยีม [8]  มพีืน้ฐานมาจากแบบจาํลองการทํางานของสมองมนุษย ์และใชไ้ดด้กีบัปญัหา 

Classification, Regression และ Clustering เทคนิคน้ีมกัถูกเรยีกว่า “black box” เน่ืองจากการทํางานมคีวามซบัซอ้น

มากกว่าเทคนิคอื่นๆ ค่อนขา้งมาก โดยโครงสร้างการทํางานของโครงข่ายประสาทเทยีม (Neural Network) 

ประกอบดว้ยชัน้ของขอ้มลูเบือ้งตน้ 3 ชัน้ คอืชัน้ของขอ้มลูป้อน (Input Layer) ชัน้ซ่อน (Hidden layer) และ ชัน้ผลลพัธ ์

(Output Layer) สามารถแบ่งประเภทของโครงข่ายประสาทเทยีมตามความซบัซอ้น หรอืจํานวนชัน้ของขอ้มูลในชัน้

ซ่อน เช่น โครงข่ายประสาทเทยีมอย่างง่าย (Single Layer Neural Network) เป็นโครงข่ายทีม่ชี ัน้ซ่อนเพยีงหน่ึง 

เวกเตอร ์ ตวัแปรดา้นนอกและไบแอส (bias) หรอืเพอรเ์ซพตรอนชัน้เดยีว (Single-layer perceptron) เพอรเ์ซพตรอน 

(perceptron) เป็นขา่ยงานประสาทเทยีมประเภทหน่ึงทีไ่ดร้บัการพฒันาขึน้ใน ค.ศ. 1957  
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โดยแฟรงค ์ โรเซนบลทัท ์ที ่Cornell Aeronautical  Laboratory เพอรเ์ซพตรอนประกอบดว้ยเซลลป์ระสาทเทยีมหรอื

นิวรอนอย่างน้อยหน่ึงชัน้ อนิพุตจะถูกสง่ตรงไปยงัเอาตพ์ุตโดยผ่านชุดค่าน้ําหนกั 

 การเรยีนรู ้ของโครงข่ายประสาทเทยีม ทําได้โดยการส่งขอ้มูลเขา้มายงัส่วนที่เรยีกว่าเพอร์เซป็ตรอน 

(perceptron) สามารถเทยีบได้กบัเซล็สมองของมนุษย ์โดยที่เพอรเ์ซป็ตรอนจะทาํการรบัขอ้มูลทีอ่ยู่ในรูปของเมทท

รกิซ์ซึ่งเป็นตวัเลข  เขา้มาคาํนวณดงัรูปที่ 1 

 

 

1x

1x

nx

∑
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nw
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b

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงรูปของเพอร์เซป็ตรอน 

 

การวดัประสิทธิภาพ 

สําหรบัวธิกีารวดัประสทิธภิาพของวธิกีารที่นําเสนอมรีายละเอียดดงัน้ี การวดัค่าความถูกต้อง (Accuracy 

Rate) ค่าความแม่นยาํ (Precision) ค่าความระลกึ (Recall)  และค่าความถ่วงดุล (F-Measure) โดยทีผ่ลลพัธข์องขอ้มลู

ทดสอบมีอตัราเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องสูง แสดงว่าประสิทธิภาพของการจําแนกข้อมูลมีประสทิธิภาพและความ

เหมาะสมทีจ่ะใชใ้นการจาํแนกขอ้มลูดงัสมการที ่1-4 ตามลาํดบัดงัน้ี  
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โดยที ่   

  P คอื ค่าความแม่นยาํ 

  R  คอื ค่าความระลกึ 

 |N|    คอื จาํนวนตวัอย่างทดสอบทัง้หมด 

                        |Ra|  คอื จาํนวนขอ้มลูทีจ่าํแนกไดถู้กตอ้งในคลาสทีส่นใจ 
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 |A|       คอื จาํนวนขอ้มลูทีจ่าํแนกไดท้ัง้ 

 |R|   คอื จาํนวนขอ้มลูทัง้หมดในคลาสทีส่นใจ 

 

วิธีการวิเคราะหค์วามแม่นตรงของโมเดล k-fold cross-validation  

การตรวจสอบไขวก้นั (Cross Validation) เป็นวธิกีารในตรวจสอบค่าความผดิพลาดในการคาดการณ์ของ

โมเดล โดยพืน้ฐานของวธิกีารการตรวจสอบไขวก้นัคอืการสุ่มตวัอย่าโดยเริม่จากแบ่งชุดขอ้มูลออกเป็นส่วน ๆ และนํา

บางส่วนจากชุดขอ้มูลนัน้มาตรวจสอบ ผลลพัธ์จากการทําการตรวจสอบไขว้กนัมกัถูกใช้เป็นตวัเลอืกในการกําหนด

โมเดล ในกรณีการทํา K - fold cross-validation จะแบ่งขอ้มูลออกเป็น K ชุดเท่าๆกนั และทําการคํานวณค่าความ

ผดิพลาด K รอบ โดยแต่ละรอบการคาํนวณขอ้มลูชดุหน่ึงจากขอ้มลู K ชุดจะถูกเลอืกออกมาเพื่อเป็นขอ้มลูทดสอบ และ

ขอ้มลูอกี K - 1 ชุดจะถูกใชเ้ป็นขอ้มลูสาํหรบัการเรยีนรู ้ตวัอย่างดงัรปูที ่2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 5 - fold Cross Validation 

แผนการเรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

แผนการเรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอนประกอบด้วยการบรรยาย ปฏบิตัิการ เขยีน

โปรแกรมดว้ยภาษาสัง่งานต่างๆการพฒันาโครงงานทางระบบสารสนเทศโดยหลกัสตูร ประกอบดว้ยรายวชิาต่างๆ เช่น 

ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ การเขยีนโปรแกรม บนเวบ็ 

การออกแบบและพฒันาฐานขอ้มูล การออกแบบและพฒันามลัตมิเีดยี การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์และระบบเครอืข่าย

คอมพวิเตอร ์ ผูเ้รยีนต้องสนใจเทคโนโลยสีารสนเทศและการพฒันาระบบสารสนเทศ ชอบติดตามความกา้วหน้าของ

เทคโนโลย ีสารสนเทศมคีวามสามารถในการสือ่สารรบัฟงัลกัษณะการทาํงานและสามารถวเิคราะห ์และตดัสนิใจอย่างม ี

เหตุผลรบัผดิชอบการทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่นไดด้ ี
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ไพโรจน์ [2]   ไดศ้กึษาปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัการเลอืกเรยีนประเภทวชิาพาณิชยกรรมของนักเรยีนในโรงเรยีน

อาชวีศกึษาสงักดัสาํนกับรหิารงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชนกรุงเทพมหานคร ปจัจยัทีศ่กึษาประกอบดว้ย 

ปจัจยัสว่นบุคคลไดแ้ก่ เพศ บุคลกิภาพ ลกัษณะมุ่งอนาคต ความถนัดทางการเรยีน และค่านิยมในการเลอืกอาชพีและ

ปจัจยัสภาพแวดลอ้มรอบตวับุคคล  

 ปรยีานุช และ กมล [3]   ไดพ้ฒันาแบบจําลองรายการธุรกรรมผดิปกตขิองบญัชเีงนิฝากออมทรพัยผ์ูส้งูวยั 

โดยใช้เทคนิคการทําเหมอืงขอ้มูล ภาย ใต้กรอบการทําเหมอืงขอ้มูลของ CRISP-DM (Cross-Industry Standard 

Process for Data Mining ) ในขัน้ตอนแรกนําขอ้มูลรายการธุรกรรมไปหากลุ่มธุรกรรมทีผ่ดิ ปกต ิโดยการแบ่งกลุ่ม 

(Clustering Algorithm) เมื่อทราบกลุ่มพฤตกิรรมทีผ่ดิปกตแิลว้ จงึนําขอ้มูลกลุ่มนัน้ไปสรา้งแบบจําลองพฤตกิรรมดว้ย

กฎความสมัพนัธ ์(Association Algorithm) ซึง่ผลจากการทําวจิยัในครัง้น้ีสามารถนําไปประยุกต์ใชง้าน เพื่อสนับสนุน

การป้องกนัรายการธุรกรรมทีทุ่จรติ ไม่ใหส้รา้งความเสยีหายขึน้ภายในองคก์รได ้ 

 พจิติรา [4]  ไดนํ้าเทคนิคกฎการคน้หาความสมัพนัธ ์ซึง่เป็นเทคนิคหน่ึงในเทคนิคเหมอืงขอ้มูลมาประยุกต์ใช้

สรา้งตวัแบบเพื่อทํานายขอ้มูลการเรยีกใชเ้วบ็ในอนาคต โดยผู้วจิยัได้จดัเกบ็ขอ้มูล 2 ส่วนคอืการเรยีกใชเ้วบ็ภายใน

มหาวทิยาลยัศลิากรจากระบบพร๊อกซ ีเซริฟ์เวอร ์และจดัทําฐานขอ้มูลเวบ็เพื่อจดัหมวดหมู่ของเวบ็ แลว้นําขอ้มูลทัง้ 2 

สว่นมาสรา้งความสมัพนัธ ์โดยพจิารณาตวัแบบจากค่าความเชื่อมัน่และค่าสนบัสนุน  

 ชุตมิา และ ประสงค ์[5]  ไดส้รา้งตวัแบบสาํหรบัหาปจัจยัทีม่ผีลต่อการ ตดัสนิใจในการเลอืกสาขาวชิาเรยีน

ของนกัศกึษา และพฒันาตวัแบบระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจอย่างอตัโนมตัแิบบออนไลน์สาํหรบัแนะแนวทางการเลอืก

สาขาวชิาเรยีนของนักศกึษาในระดบัอุดมศกึษา ตวัแบบเชงิความน่าจะเป็นไดส้รา้งขึน้ภายใต้เทคนิคการจดัทําเหมอืง

ขอ้มูล ซึง่ในการทดสอบแบบจําลองทีไ่ดจ้ะทําการทดสอบผลบนพืน้ฐานของวธิ ีK - fold cross validation โดยใช้

โปรแกรมWEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis)ในการสรา้งแบบจําลอง หลงัจากนัน้ไดนํ้าผลลพัธ์

ทีด่ทีีสุ่ดจากเทคนิคข่ายงานเบย ์มาสรา้งตวัแบบในขัน้สุดทา้ยและไดเ้ปรยีบเทยีบความถูกต้องของตวัแบบกบัผลการ

วเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคณู ทัง้น้ีผูว้จิยัไดใ้ชข้อ้มลูดา้นการเรยีนของกลุ่มตวัอย่างจากนกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษา 

จากมหาวทิยาลยัทัง้ภาครฐับาลและภาคเอกชนจาํนวน 9 มหาวทิยาลยั  

2. การดาํเนินการวจิยั เป็นขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูของนกัศกึษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยการใช้

แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูของนกัศกึษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ปีที ่3-4 และนําขอ้มูลทีไ่ดม้าแปลงให้

อยู่ในรปูแบบของ .arff เพื่อทีจ่ะนําขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรม Weka ทําการออกแบบฐานขอ้มูล ซึง่เป็นฐานขอ้มูล My SQL 

และทาํการออกแบบและพฒันาระบบช่วยตดัสนิใจในการศกึษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถแสดงรายละเอยีด

ขัน้ตอนการทดลองและวธิกีารดาํเนินงานไดด้งัต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 3 ขัน้ตอนการทดลอง 

 

วิธีดาํเนินงาน 

1 เตรียมข้อมูลเพื่อทําเหมืองข้อมูล ขัน้ตอนการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะส่งเข้าไปสู่การหาอัลกอริทึมและ

วเิคราะห ์โดยขอ้มูลน้ีจะเขา้สู่  Weka ไดจ้ะต้องอยู่ในรูปแบบ .arff  ซึง่ขอ้มูล student เป็นขอ้มูลรายละเอยีดของ

นักศกึษาปีที่ 3-4 สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งรายละเอยีดของขอ้มูลประกอบด้วย ก) จํานวน 32 คุณลกัษณะ      

ดงัตารางที่ 1  ข) จํานวนแถวของขอ้มูล 300 แถว ค) กลุ่มของขอ้มูลม ี3 กลุ่ม ได้แก่ 1 = เหมาะสมน้อย                   

2 = เหมาะสมปานกลาง  3 = เหมาะสมมาก 

  

Neural  Networks 

ข้อมูลท่ีใช้ในการทดลอง 

Weka 

Attributes ทัง้หมด select attributes 

Decision Tree 

วิเคราะหแ์ละสรปุผล 

k-fold cross-validation  

Association  rule 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอยีดของแอทรบิวิต ์

Attribute ช่ือ รายละเอียด 

1 eva_sex เพศ 

2 eva_finish จบการศกึษา 

3 eva_gpaf เกรดเฉลีย่หลงัจบการศกึษา ม.ปลาย 

4 eva_subjlike วชิาทีช่อบ 

5 eva_branch สาขาวชิา 

6 eva_gpa เกรดเฉลีย่สะสม (GPA) 

7 eva_earnings รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

8 eva_metierm อาชพีของมารดา 

9 eva_earningsm รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของมารดา 

10 eva_metierb อาชพีของบดิา 

11 eva_earningsb รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของบดิา 

12 eva_status สถานะภาพของ บดิา/มารดา 

13 eva_action1 ปกตนิกัศกึษาอ่านหนงัสอืเมื่อมเีวลาว่าง 

14 eva_action2 ปกตนิกัศกึษาอ่านหนงัสอืบ่อยแค่ไหน 

15 eva_action3 สบืคน้ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ท 

16 eva_action4 การมสีว่นร่วมในชัน้เรยีน 

17 eva_action5 แสวงหาขอ้มลูจากแหล่งเรยีนรู ้ต่าง ๆ ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย 

18 eva_action6 จดบนัทกึในระหว่างการเรยีน 

19 eva_action7 ศกึษาตําราเรยีนก่อนการเขา้เรยีน 

20 eva_action8 สามารถแกป้ญัหาเฉพาะหน้าไดใ้นเวลาเรยีน 

21 eva_action9 หาความรูเ้พิม่เตมิอยู่เสมอ 

22 eva_action10 อ่านหนงัสอืทีไ่มใ่ชต่ําราเรยีน 

23 eva_action11 อ่านหนงัสอื 

24 eva_action12 อ่านหนงัสอืพมิพ ์

25 eva_action13 ดวูดีทิศัน์ 

26 eva_action14 ยมื/คนืหนงัสอื 

27 eva_action15 เขา้อนิเทอรเ์น็ต 

28 eva_action16 หาความรูเ้กีย่วกบัการเรยีน 

29 eva_action17 เล่นเกม 

30 eva_action18 Facebook 

31 eva_action19 เชค็อเีมล 

32 eva_action20 หาความรูเ้พิม่เตมิ 
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ภาพท่ี 4 แสดงขอ้มลูทีอ่ยู่ในรปูแบบไฟล ์.arff 

2. ขอ้มูลทีเ่ป็น .arff เขา้สู่โปรแกรม Weka จะทําการทดลอง 2 แบบ คอื 1. ใช ้Attributes ทัง้หมด และ    2. 

ใช้ Attribute ที่ผ่านการคดัเลือก มาผ่านเทคนิคการจําแนกข้อมูล โดยผู้จดัทําได้เลือกเทคนิค Decision Tree, 

Association  rule  และ  Neural  Networks ดงัน้ี 

 

 

ภาพท่ี 5 ขัน้ตอนการนําขอ้มลู .arff เขา้สูโ่ปรแกรม weka 
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2.1 การทดลองโดยใช้ Attributes ทัง้หมด มีขัน้ตอนการดาํเนินงานดงัน้ี  

2.1.1 สร้างแบบจําลอง Decision Tree เลอืกฟงัก์ชนัในการสร้างแบบจําลองต้นไม้ที่ใช้อลักอรทิึม 
Logistic Model Trees (LMT) จะไดแ้บบจาํลอง Decision Tree ดงัภาพที ่6 
 

 
 

ภาพท่ี 6 โมเดลทีไ่ดจ้ากเทคนิค Decision Tree 
 

2.1.2 สรา้งแบบจําลอง Association rule เลอืกใชอ้ลักอรทิมึ rule.JRip จะไดแ้บบจําลอง  Association 

rule ดงัภาพที ่7 
 

 
 

ภาพท่ี 7 โมเดลทีไ่ดจ้ากเทคนิค Association rule 
 

2.1.3 สรา้งแบบจาํลอง Neural Networks เลอืกอลักอรทิมึ functions.MultilayerPerceptron จะได้

แบบจาํลอง Neural Networks  ดงัภาพที ่8 
 

 
 

ภาพท่ี 8 โมเดลทีไ่ดจ้ากเทคนิค Neural Networks 
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2.2 การทดลองโดยทาํการ Select attributes มีขัน้ตอนการดาํเนินงานดงัน้ี 

2.2.1 เลอืก select attribute โดยใชร้ปูแบบ  CfSubsetEval เพื่อตดัแอททรบิวิตท์ีไ่ม่จาํเป็นออก จะเหลอื     

แอททรบิวิต์ทัง้หมด 7 แอททรบิวิต์ ดงัน้ี  eva_finish, eva_gpaf, eva_earningsm, eva_status, eva_action3, 

eva_action5, eva_action12 ดงัภาพที ่9 
 

 

 
 

ภาพท่ี 9 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ select attribute   
 

2.2.2 Save model ขา้งตน้ จากนัน้ทําการจําแนกขอ้มูลอกีครัง้โดยทําการเลอืกวธิกีารสรา้งแบบจําลอง 

Decision Tree เลอืกฟงัก์ชนัในการสร้างแบบจําลองต้นไมท้ีใ่ชอ้ลักอรทิมึ Logistic Model Trees (LMT) จะได้

แบบจาํลอง Decision Tree ดงัภาพที ่10 
 

 

 
 

ภาพท่ี 10 โมเดลทีไ่ดจ้ากเทคนิค Decision Tree โดยการ select attribute  
 

2.2.3 สรา้งแบบจาํลอง Association rule เลอืกใชอ้ลักอรทิมึ rule.JRip จะไดแ้บบจาํลอง Association rule ดงั

ภาพที ่11 
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ภาพท่ี 11 โมเดลทีไ่ดจ้ากเทคนิค Association rule โดยการ select attribute  
 

2.2.4 สรา้งแบบจาํลอง Neural Networks เลอืกอลักอรทิมึ functions.MultilayerPerceptron จะไดแ้บบจาํลอง 

Neural  Networks ดงัภาพที ่12 

 

 
 

ภาพท่ี 12 โมเดลทีไ่ดจ้ากเทคนิค Neural Networks โดยการ select attribute 

ผลการศึกษา 

เมื่อนําขอ้มลูทีเ่ป็น .arff เขา้สูโ่ปรแกรม Weka แลว้เขา้สูก่ระบวนการ  Classify ดว้ยเทคนิค  Decision  Tree, 

Association rule และ Neural Networks ได้โมเดลที่มีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง(Accuracy) ของแต่ละเทคนิค           

ดงัตารางที ่2 โดยแบ่งผลการศกึษาไวด้งัน้ี 

1. ผลการทดลองจากการใช้ Attributes ทัง้หมด 

ตารางท่ี 2 ผลการทดลอง Attributes ทัง้หมด 

 Precision Recall F-Measure (%)  Accuracy (%) 

1. Decision  Tree 99.7% 99.7% 99.7% 99.6667% 

2. Association rule 96.6% 96.3% 96.4% 96.3333% 

3. Neural Networks 95.6% 95.3% 94.9% 95.3333% 
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2. ผลการทดลองจากการ select attributes 

เมื่อ select attributes แลว้เขา้สู่กระบวนการ  Classify  อกีครัง้ดว้ยเทคนิค  Decision  Tree, Association 

rule และ Neural Networks ไดโ้มเดลทีม่เีปอรเ์ซน็ตค์วามถูกตอ้งของแต่ละเทคนิค ดงัตางรางที ่3 
 

 ตารางท่ี 3 ผลการทดลอง select attributes 

 Precision Recall F-Measure (%)  Accuracy (%) 

1. Decision  Tree 99.7% 99.7% 99.7% 99.6667% 

2. Association rule 94.7% 94.3 % 94.4% 94.3333% 

3. Neural Networks 89.4% 89.7% 88.6% 89.6667% 
 

หลงัจากทําการทดลองทัง้ 2 วธิแีล้วกท็ําการเปรยีบเทยีบค่า Accuracy ระหว่าง attributes ทัง้หมด และ 

select attributes เพื่อทาํใหเ้หน็ถงึความแตกต่างของเปอรเ์ซน็ตค์วามถูกตอ้งมากยิง่ขึน้ ดงัตารางที ่4 และรปูที ่13 
 

ตารางท่ี 4 เปรยีบเทยีบค่า Accuracy ระหว่าง attributes ทัง้หมด และ select attributes 

 
Accuracy (%) 

Attributes ทัง้หมด select attributes 

1. Decision  Tree 99.6667% 99.6667% 

2. Association rule 96.3333% 94.3333% 

3. Neural Networks 95.3333% 89.6667% 
 

 

ภาพท่ี 13 กราฟเปรยีบเทยีบค่า Accuracy ระหว่าง Attributes ทัง้หมด และ select attributes  

3.สรปุผลการศึกษา 

 เมื่อพจิารณาจากผลการทดลอง สรุปว่า เทคนิค Decision  Tree โดยเลอืกฟงักช์นัในการสรา้งแบบจําลอง

ต้นไม้ที่ใช้อลักอรทิมึ Logistic Model Trees ได้เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องมากที่สุด และเมื่อนํามาทําการ select 

attributes กย็งัไดเ้ปอรเ์ซน็ตค์วามถูกตอ้งเท่าเดมิ คอื 99.6667% ดงันัน้จงึนําเทคนิค Decision  Tree โดยเลอืกฟงักช์นั
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ในการสรา้งแบบจําลองต้นไมท้ีใ่ชอ้ลักอรทิมึ Logistic Model Trees มาพฒันาเป็นเวบ็แอพพลเิคชัน่ดว้ยภาษา PHP 

เพื่อสําหรับวิเคราะห์คุณสมบัติ ของนักเรียนที่จะเรียนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านแบบประเมินบนเว็บ

แอพพลเิคชัน่ ดงัภาพที ่14 

 

 
 

ภาพท่ี 14 หน้าแบบสอบถามในการรบัขอ้มลูเพื่อวเิคราะหค์ุณสมบตัคิวามเหมาะสมในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

วิจารณ์และสรปุผล 

สรปุ 

การทาํวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ของนักเรยีน เพื่อวเิคราะหค์ุณสมบตัขิองนักเรยีนทีจ่ะ

เรยีนในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ดว้ยการเปรยีบเทยีบกนัระหว่าง  3  เทคนิค  คอื  Decision  Tree, Association  

rule  และ  Neural  Networks  เพื่อหาเทคนิคทีด่ทีีสุ่ดในการวเิคราะหค์ุณสมบตัขิองนักเรยีนทีจ่ะเรยีนในสาขา

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

 จากการทดลองหาโมเดลในการทดสอบชุดขอ้มูลทีเ่หมาะสมในโปรแกรม Weka  พบว่าการวเิคราะหโ์ดยใช้

เทคนิค  Decision  Tree  โดยการเลอืกฟงักช์นัในการสรา้งแบบจําลองต้นไมท้ีใ่ชอ้ลักอรทิมึ Logistic Model Trees    

มคีวามผดิพลาดน้อยกว่าเทคนิคอื่นๆ และเมื่อทดลองตดัแอตทรบิวิต์ออกแล้วพบว่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องไม่ลดลง  

ซึง่ไดเ้ท่ากบั 99.6667% และเปอร์เซ็นตค์วามผิดพลาด  0.3333% จงึกล่าวไดว้่า การเลอืกใชเ้ทคนิค Decision Tree โดย

การเลอืกฟงักช์นัในการสรา้งแบบจาํลองตน้ไมท้ีใ่ชอ้ลักอรทิมึ Logistic Model Trees (LMT)  เหมาะสมทีส่ดุทีจ่ะทาํการ

วเิคราะหใ์นชุดขอ้มลูน้ี  และจากการทดสอบระบบ ระบบสามารถวเิคราะหข์อ้มลูของนกัเรยีนและประเมนิคุณสมบตัขิอง

นกัเรยีนแต่ละคนได ้และสามารถแจง้ผลการประเมนิใหน้กัเรยีนทราบไดว้่าตนเองมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใดใน

การเลอืกเรยีนในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้ระบบมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ควรศกึษาขอ้มูลเพิม่เติมสําหรบัใช้ในการพฒันาระบบใหก้วา้งยิง่ขึน้

เพื่อลดขอ้ผดิพลาดในเรื่องของขอ้มูล และจําเป็นอย่างยิง่ทีผู่ว้จิยัจะต้องจดัทํากระบวนการวเิคราะหใ์นการจดัทําระบบ 

เพราะการจดัการวเิคราะหท์ีด่ยี่อมลดเวลาในการจดัทาํ และลดขอ้ผดิพลาดของระบบ 
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กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิยัน้ีสาํเรจ็ลุลวงไดด้ว้ยความกรุณาของอาจารยภ์รณัยา  อาํมฤครตัน์  ทีป่รกึษางานวจิยัน้ีทีไ่ด้ใหค้วามรู้

และช่วยแนะนํา ช่วยแกไ้ขปรบัปรุงขอ้บกพร่องต่าง ๆ  ของงานวจิยัเล่มน้ีใหถู้กต้องและสมบูรณ์  ดว้ยความเอาใจใส่

อย่างดสีมํ่าเสมอตลอดมา  นอกจากน้ีผูจ้ดัทาํวจิยัยงัไดร้บัความกรุณาจากอาจารยอ์ภนินัท ์ จุ่นกรณ์  อาจารยท์ีป่รกึษา

ประจาํชัน้ทีก่รุณาแนะนําขอ้บกพร่อง แกไ้ข ปรบัปรุง ในเรื่องของเวบ็เวบ็แอพพลเิคชัน่ ใหม้คีวามถูกต้องและสมบูรณ์

ดว้ยความเอาใจใสอ่ย่างด ี สมํ่าเสมอตลอดมา  ผูจ้ดัทาํวจิยัจงึขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสงูมา ณ ทีน้ี่ 

ตลอดระยะเวลาในการจดัทาํวจิยัเล่มน้ี ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ผูซ้ึง่ใหค้วามรกั ความเมตตา ความ

ห่วงใย และเป็นกาํลงัใจใหก้บัผูจ้ดัทาํวจิยัจนสาํเรจ็และขอขอบพระคุณพี ่ๆ น้อง ๆ รวมทัง้เพื่อน ๆ ทุกคนทีใ่หก้ําลงัใจ 

ตลอดมา  ผูจ้ดัทาํวจิยัรูส้กึซาบซึง้ในพระคุณอย่างสงู 

 ความดขีองงานวจิยัเล่มน้ีขอมอบเป็นเครื่องบูชาบดิา  มารดา  และบรูพาจารยท์ุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาท

ความรูใ้หแ้ก่ผูจ้ดัทาํวจิยัจนสามารถทาํวจิยัเล่มน้ีไดส้าํเรจ็ลุลวงดว้ยด ี
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ประสิทธิภาพของสารสกดัสมนุไพรในการฆ่าเช้ืออาหารเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือกล้วยไม้ 

Efficacy of Plant Herbs Extract for the Sterilization of Orchid Culture Media 
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บทคดัย่อ 

 โครงการวจิยัน้ีเป็นการศกึษาผลของสารสกดัจากพชืสมุนไพร (ขมิน้ชนั, ตะไครห้อม, หนอนตายหยาก และสม้

ออบแอบ) ดว้ย 100 เปอรเ์ซน็ต ์เอทานอล ในการนํามาใชเ้ป็นสารยบัยัง้การเจรญิของเชือ้จุลนิทรยีใ์นขัน้ตอนการเตรยีม

อาหารเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อกลว้ยไมส้ตูร Vacin and Went (VW) เป็นอาหารพืน้ฐาน โดยผสมสารสกดักบัอาหารเพาะเลีย้ง 

ในอตัราสว่น 2, 4, 6, 8 และ 10 เปอรเ์ซน็ต์ น้ําหนักต่อน้ําหนัก เปรยีบเทยีบกบัอาหารทีไ่ม่เตมิสารสกดั กบัอาหารทีไ่ม่

เติมสารสกัดแต่นําไปน่ึงฆ่าเชื้อด้วยหม้อน่ึงความดันไอน้ําที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อ

ตารางน้ิว นาน 15 นาท ีนําอาหารทีเ่ตรยีมมาตัง้ไวท้ีอุ่ณหภูมหิอ้งนาน 30 วนั บนัทกึการปนเป้ือนเชือ้จุลนิทรยี์ ผลการ

ทดลองพบว่า หลงัจากทิง้ไว ้2 วนั อาหารทีไ่ม่มกีารเตมิสารสกดัและอาหารที่ฆ่าเชือ้ดว้ยหมอ้น่ึงความดนัไอน้ําเกดิการ

ปนเป้ือนเชือ้จุลนิทรยี ์100 เปอรเ์ซน็ต ์และ 80 เปอรเ์ซน็ต ์ตามลาํดบั ในขณะทีอ่าหารทีใ่สส่ารสกดัสมุนไพรจากพชืทัง้ 4 

ชนิด ทีร่ะดบั 10 เปอรเ์ซน็ต ์น้ําหนกัต่อน้ําหนกั ใหผ้ลยบัยัง้การเจรญิของเชือ้จุลนิทรยี ์ไดด้ทีีสุ่ด โดยไม่พบการปนเป้ือน

ของจุลนิทรยี ์   
 

คาํสาํคญั: สารสกดัสมุนไพร  การฆา่เชือ้  อาหารเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อ  กลว้ยไม ้  
 

Abstract  

 The propose of this research was to examine simple sterile culture methods for preparing sterile 

medium without autoclaving using crude plant extract (Curcuma longa Linn., Doragag staph, Stemona 

collinsae Craib. and Embelia subcoriacea Mez.) with 100% ethanol. We compared traditional methodology 

with a protocol that easily to sterile plant tissue culture media Vacin and Went (VW) with additional of plant 

extract into plant tissue culture media as chemical sterilizer. A series of plant extract concentration 2, 4, 6, 8 

and 10 % v/v was used to control contamination during 30 days experimental period. The results showed that 

the VW media without plant extract and autoclaved exhibited many variations with microorganism’s 

contamination after treatment for 2 days 100% and 80% microorganism’s contamination respectively. While 

the VW media supplemented with 10 % v/v every plant extract provided completed sterilization of the medium 

for 30 days experimental period.  
 

Key words: Plant Herbs Extract, Sterilization, Tissue Culture, Orchid  
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บทนํา 

 กลว้ยไมเ้ป็นพชืใบเลีย้งเดีย่ว (Monocotyledonous plant) อยู่ในวงศ ์ออรค์เิดซอิ ี(Orchidaceae) เป็นกลุ่มพชื

วงศใ์หญ่ทีม่จีาํนวนชนิดพนัธุมากทีส่ดุในโลกวงศห์น่ึง ประมาณกนัว่ามมีากกว่า 30,000 ชนิด นอกจากน้ียงัมกีลว้ยไม ้

ลูกผสมมากกว่า 100,000 ชนิด ในประเทศไทยพบกลว้ยไมพ้ืน้เมอืง (Native orchids) ประมาณ 167 สกุล มากกว่า 

1,200 ชนิด [1] กลว้ยไมม้กีารกระจายพนัธุอย่างกวา้งขวางทัว่โลก สามารถพบไดท้ัง้ คบไม ้กิง่ไม ้บนพืน้ดนิ และหนิ 

พบไต้ตัง้แต่ชายฝ ัง่จนถงึยอดภูเขาสงู ป่าดบิเขตรอ้น จนถงึพืน้ทีก่ิง่ทะเลทราย เน่ืองจากกลว้ยไม ้สามารถปรบัตวัให้

เขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดด้ ีปจัจุบนักลว้ยไมพ้ืน้เมอืงของประเทศไทย กําลงัลดจํานวนลงอย่างมาก จนกระทัง่บางชนิด

ใกลจ้ะสญูพนัธุ หาดไูดย้าก ทัง้น้ีเป็นผลมาจากการตดัไมท้าํลายปา่ การบุกรุกพืน้ทีเ่พื่อทาํ การเกษตร และไฟป่า ซึง่ไม่

เพยีงทําลายกลว้ยไม้หรอืแหล่งที่อยู่อาศยัของกลว้ยไม้เท่านัน้ ยงัทําลายสภาพแวดลอ้ม ทําใหร้ะบบนิเวศบรเิวณนัน้

เปลีย่นแปลงไป เช่น มอุีณหภูมสิงูขึน้ ความชืน้ลดลง ส่งผลต่อการเจรญิเตบิโตของกลว้ยไม ้นอกจากน้ีพฤตกิรรมของ

มนุษย ์เช่น การนํากลว้ยไมป้า่ออกขายเป็นจาํนวนมาก สบืเน่ืองมาจากปรมิาณ และมูลค่า การคา้กลว้ยไมป้่าทัว่โลกมี

ปรมิาณ และมูลค่ามหาศาล ส่งผลให้กล้วยไม้ป่าในสภาพธรรมชาติลดลงอย่างรวดเรว็ [2] ซึ่งวธิีที่ดทีี่สุดในการ

ขยายพนัธุก์ลว้ยไมค้อื เทคนิคการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพชื จะทําใหไ้ดต้้นจํานวนมากและรวดเรว็ แต่ขอ้จํากดัทางความรู้

ทางเทคนิคและเครื่องมอืทีม่รีาคาแพง จงึทําให้เทคนิคน้ีไม่แพร่หลายในกลุ่มเกษตรกรและประชาชนทัว่ไป [3] การ

เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพชืเป็นการเพาะเลี้ยงพืชในอาหารสงัเคราะห์ที่ปลอดเชื้อจุลนิทรีย์ ดงันัน้การทําให้อาหารปลอด

เชื้อจุลนิทรีย์เป็นหลกัสําคญั จงึต้องอาศยัเครื่องมือที่เฉพาะและมีราคาสูง คือ หม้อน่ึงความดนัไอน้ํา [4] และเกิด

อนัตรายได้ถ้าใช้เครื่องมือไม่ถูกวิธี การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชจะต้องอาศยัอาหาร

สงัเคราะหท์ีป่ลอดเชือ้จุลนิทรยี ์นํามาเลีย้งกล้วยไม้ วธิกีารทําให้อุปกรณ์การเพาะเลีย้งปลอดเชือ้ทําได้หลายวธิ ีตาม

หลกัการฆา่เชือ้ เช่น การใชค้วามรอ้นแหง้อุณหภูมสิงู การใชค้ลื่นไมโครเวฟ การใชไ้อน้ํารอ้นอุณหภูมสิงูร่วมกบัแรงดนั

อากาศ และการใชค้วามรอ้นจากไอน้ํา [5] ส่วนเทคนิคการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพชืนิยมเตรยีมอาหารดว้ยวธิใีชไ้อน้ํารอ้น

อุณหภูมสิงูร่วมกบัแรงดนัอากาศ สตูรอาหารเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพชืประกอบดว้ยสารเคมทีีม่ธีาตุอาหารต่างๆ ทีจ่ําเป็น

ต่อการเจรญิเตบิโตทัง้ธาตุอาหารหลกั ธาตุอาหารรอง วติามนิ และเกลอืแร่ต่างๆ นอกจากน้ียงัสามารถเตมิสว่นผสมอื่น

ทีไ่ดจ้ากธรรมชาต ิเช่น มนัฝรัง่ น้ํามะพรา้ว และกลว้ยบด เป็นต้น ซึง่ส่วนผสมที่ไดจ้ากธรรมชาตเิหล่าน้ีมคีุณค่าของ

สารทีเ่ป็นองคป์ระกอบทีไ่ม่สามารถเตรยีมไดเ้องหรอืมคีวามยุ่งยาก เช่น น้ํามะพรา้ว ประกอบดว้ยสารต่างๆ มากกว่า 

60 ชนิด ทัง้สารอนิทรยีแ์ละอนินทรยี ์กรดอะมโิน (มากถงึ 20 ชนิด) เป็นต้น [6] แต่มขีอ้เสยี คอื สารอาหารหลายชนิด

ไม่ทนความรอ้นสงู และการฆา่เชือ้จุลนิทรยี ์แบบใชไ้อน้ําสงู ทาํใหส้ว่นผสมทีไ่ดจ้ากธรรมชาตมิคีุณค่าทางอาหารลดลง 

ความปลอดเชือ้เพยีงพอในการเตรยีมอุปกรณ์หลายชนิด แต่ไม่สามารถกาํจดัสปอรข์องเชือ้ทุกชนิดได ้จงึสามารถใชไ้ด้

ดกีบัอุปกรณ์ทีใ่ชท้นัทหีลงัจากทําใหป้ลอดเชือ้จุลนิทรยี ์[5] จงึเป็นทีม่าของงานวจิยัศกึษาประสทิธภิาพของสารสกดั

สุมนไพรทีท่ําหน้าทีฆ่่าเชือ้จุลนิทรยีใ์นอาหารทดแทนการใชห้มอ้น่ึงแรงดนัไอน้ํา ในสตูรอาหารทีม่กีารเตมิสารอาหาร

ตามธรรมชาต ิเช่น น้ํามะพรา้ว เป็นต้น โดยศกึษาสมุนไพร 4 ชนิดไดแ้ก่ ขมิน้ชนั, ตะไครห้อม, หนอนตายหยากและ

สม้ออบแอบ ขมิน้ชนัมสีารสาํคญัประเภทเคอรค์มูนิอยด ์ซึง่เป็นสารสเีหลอืงประกอบอยู่หลายตวั ทัง้ เดสเมทอกซเีคอร์

คูมนิ และบสิเดส เมทอกซเีคอรค์ูมนิ และน้ํามนัหอมระเหย ซึง่มสีารสาํคญัอย่าง เทอรเ์มอโรน และซงิจเิบอรนี น้ํามนั

ตะไคร้หอมมสี่วนประกอบที่สําคญัในการออกฤทธิค์ือ แคมเพอร์ ซินีออล ยูจนีอล ลินาโลออล ซโิทรนาโลออล และ 

ซทิรลั หนอนตายหยาก เป็นยาสมุนไพรพืน้บา้น ใช ้ถ่ายพยาธติวัจีด๊ แกห้ดิเหา แกโ้รคผวิหนังผื่นคนัน้ําเหลอืงเสยี ฆ่า

แมลงหนอนศตัรพูชื สม้ออบแอบเป็นพชืทอ้งถิน่ในแถบภาคใต ้คนใตรู้จ้กันําไปใชป้ระโยชน์โดยการนําลกูและใบอ่อนซึง่

มรีสเปรีย้วๆ ไปใสแ่กงสม้จะไดร้สชาตทิีอ่ร่อยกลมกล่อม สว่นลกูสขุจะนําไปหมกัทาํไวน์  ใบและผลอ่อน มรีสเปรีย้ว ใช้

เป็นผกัแกงสม้ (แกงเหลอืง ปกัษ์ใต)้ หรอืนําไปลนไฟตําน้ําพรกิได ้ใบและเถาใชเ้ป็นยาฟอกเลอืด ดบัพษิตานซาง ราก 

นําไปตม้ แกอ้กัเสบเน่ืองจากเป็นลดแผลในกระเพาะอาหาร และต้มเป็นยาขบัพยาธไิสเ้ดอืนสาํหรบัเดก็ จากทีก่ล่าวมา

ทาํใหผู้ว้จิยัเกดิความสนใจในการนําสารสกดัจากพชืสมุนไพรมาใชเ้พื่อยบัยัง้การปนเป้ือนของเชือ้จุลนิทรยีใ์นขัน้ตอน
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การเตรยีมอาหารเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อกลว้ยไม ้โดยเลอืกสมุนไพรชนิดทีห่าไดง้่าย มตีลอดปี และคาดว่า ขอ้มูลทีไ่ดจ้าก

การศกึษาครัง้น้ีจะเป็นพื้นฐานความรูท้ี่สามารถนําผลไปประยุกต์ใชใ้นด้านการศกึษาวจิยัที่ลกึซึ้งมากขึน้ ทัง้น้ีเพื่อ

ประโยชน์ต่อการเพาะเลีย้งเน้ือเยือ้พชืต่อไป 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

วสัดุอุปกรณ์สาํคญัทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย ขวดเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพชืขนาด 4 ออนซ ์บกีเกอร ์กระบอก

ตวง แท่งแกว้คนสาร หมอ้น่ึงความดนัไอน้ํา เตาแก๊ส เครื่องชัง่ เครื่องกวนแม่เหลก็ไฟฟ้า  

พชืสมุนไพรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ขมิน้ชนั ตะไครห้อมและหนอนตายหยาก ไดจ้ากบรษิทั by herbal [7] ในรปู

ผงแห้งละเอียด ในขณะที่ส้มออบแอบได้จากนักศึกษาปริญญาโท (นางวิไลลักษณ์ กิตติจารุภักดี) สาขาวิชา

เทคโนโลยชีวีภาพ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตกาฬสนิธุ ์ใน

รปูผงแหง้ละเอยีด นําสมุนไพร อย่างละ 10 กรมั ใสใ่นภาชนะทีม่ฝีาปิด เตมิตวัทาํละลายเอทานอล 100% ปรมิาตร 100 

มลิลลิิตร เขย่าที่ 150 รอบต่อนาท ี25 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 3 วนั นําสารละลายมากรองด้วยเครื่องกรอง

สญุญากาศ โดยใชก้ระดาษกรอง Whatman เบอร ์1 เกบ็สารละลายทัง้หมดซึง่เป็นสารสกดัหยาบ ทีอุ่ณหภูม ิ       4 

องศาเซลเซยีส เพื่อรอทดสอบในขัน้ต่อไป 

 การทดสอบฤทธิต์้านจุลนิทรยีข์องสารสกดัสมุนไพรในอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อกล้วยไม้ ทําการทดลองโดย

เตรยีมอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อกล้วยไมสู้ตร Vacin and Went [8] น้ําตาลซูโครส 20 กรมัต่อลติร น้ํามะพรา้ว 15 

เปอรเ์ซน็ต ์วุน้ 8 กรมัต่อลติร ปรบัค่าความเป็นกรด-ด่างของอาหารเป็น 5.0 แบ่งการทดลองออกเป็น 6 กรรมวธิ ีโดย

เปรยีบเทยีบอาหารสตูร VW ทีน่ึ่งฆา่เชือ้ดว้ยหมอ้น่ึงความดนัไอน้ํา และอาหารทีไ่ม่ผ่านการฆา่เชือ้ กบัการเตมิสารสกดั

จากสมุนไพรทัง้ 4 ชนิดในอตัราส่วน 2 เปอรเ์ซน็ต์, 4 เปอรเ์ซน็ต์, 6 เปอรเ์ซน็ต์, 8 เปอรเ์ซน็ต์ และ 10 เปอรเ์ซน็ต ์

ปรมิาตรต่อปรมิาตร บรรจุอาหารทีเ่ตรยีมไดล้งในขวดเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพชืขนาดปรมิาตร 4 ออนซข์วดละ 20 มลิลลิติร 

ทําการทดลองอย่างละ 10 ซํ้า แล้วนําไปเกบ็รกัษาในห้องปฏบิตักิาร อุณหภูมหิ้อง (อุณหภูมปิระมาณ 26-30 องศา

เซลเซยีส) จากนัน้บนัทกึผลการทดลองจากการปนเป้ือนของเชื้อจุลนิทรยีท์ุกวนั เป็นเวลา 30 วนั และนํามาคํานวณ

เป็นค่ารอ้ยละของความปลอดเชือ้ของอาหารเพาะเลีย้งในแต่ละกรรมวธิ ี
 

ผลการศึกษา 

 จากการศกึษาการใช้สารสกดัระดบัความเขม้ข้นต่างๆในอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อกล้วยไม้สูตร VW เพื่อ

ควบคุมการปนเป้ือนของเชือ้จุลนิทรยีใ์นอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพชื แสดงผลในตารางที่ 1, 2, 3 และ 4 โดยพบว่า 

อาหารทีไ่ม่มกีารเตมิสารสกดัและไม่น่ึงฆา่เชือ้จุลนิทรยีด์ว้ยหมอ้น่ึงความดนัไอน้ํา เกดิการปนเป้ือนเชือ้จุลนิทรยีต์ัง้แต่

วนัที ่1 และในระยะเวลาต่อมามกีารปนเป้ือนเชื้อจุลนิทรยี ์80 เปอรเ์ซน็ต์ ในวนัที ่5 และปนเป้ือน 100 เปอรเ์ซน็ต์ใน

วนัที ่10 ตามลาํดบั นอกจากน้ียงัพบว่าอาหารทีเ่ตมิเฉพาะตวัทําละลายอย่างเดยีวนัน้ พบว่า ทีร่ะดบัของตวัทําละลาย

เพิม่ขึน้พบว่ามรีอ้ยละการปลอดเชือ้เพิม่ขึน้ แต่ทีร่ะดบัสงูสุดนัน้เมื่อทิง้ไวน้าน 30 วนัพบว่ามคีวามปลอดเชือ้เพยีง 60 

เปอรเ์ซน็ตเ์ท่านัน้ สว่นอาหารเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อทีน่ึ่งดว้ยหมอ้น่ึงความดนัไอน้ํา พบว่าไม่เกดิการปนเป้ือนเลยใน 10 วนั

แรก จากนัน้พบการปนเป้ือนเพิม่มากขึน้จนถงึวนัที ่30 พบว่ามกีารปนเป้ือนถงึ 80 เปอรเ์ซน็ต ์สาํหรบัอาหารเพาะเลีย้ง

เน้ือเยื่อที่เตมิสารสกดัหยาบ 100 เปอร์เซน็ต์ เอทานอลจากขมิ้นชนั ตะไคร้หอม หนอนตายหยากและสม้ออบแอบ 

พบว่าสารสกดัสมุนไพรทุกชนิดนัน้ทีร่ะดบั 2 เปอรเ์ซน็ต ์เกดิการปนเป้ือน 100 เปอรเ์ซน็ต ์ตัง้แต่วนัแรกทีว่างไว ้เมื่อใช้

สารสกดัทีร่ะดบั 4 เปอรเ์ซน็ต์ สารสกดัจากขมิน้ชนั ในวนัที ่5 มกีารปลอดเชือ้สงูถงึ 80 เปอรเ์ซน็ต์ รองลงมาเป็นสาร

สกดัจากหนอนตายหยากมกีารปลอดเชือ้ 30 เปอรเ์ซน็ต ์ในขณะทีส่ารสกดัสมุนไพรตะไครห้อมและสม้ออบแอบนัน้พบ

การปนเป้ือนถงึ 100 เปอรเ์ซน็ต์ การเตมิสารสกดัสมุนไพรทีร่ะดบั 6 เปอรเ์ซน็ต์ ในอาหารเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อกลว้ยไม ้

พบว่าสารสกดัจากขมิน้ชนัมปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้การปนเป้ือนดทีีส่ดุ โดยเมื่อครบ 30 วนั พบว่ามกีารปนเป้ือน 40 

เปอรเ์ซน็ต ์รองลงมาเป็นสารสกดัจากหนอนตายหยาก หลงัจากสิน้สุดการทดลองพบว่ามกีารปนเป้ือน 60 เปอรเ์ซน็ต ์
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ในขณะทีส่ารสกดัตะไครห้อมและสม้ออบแอบพบว่ามกีารปนเป้ือนถงึ 100 เปอรเ์ซน็ต์ ภาพตวัอย่างแสดงการปนเป้ือน

เชื้อรา (ภาพที่ 1ก) ยสีต์ (ภาพที ่1ข) และ แบคทเีรยี (ภาพที่ 1ค) ในอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อกลว้ยไม้และเมื่อเพิม่

ความเขม้ขน้ของสารสกดัเป็น 8 เปอร์เซน็ต์ เมื่อครบ 30 วนัพบว่าอาหารเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อกลว้ยไม้ทีม่สีารสกดัจาก

ขมิน้ชนั, ตะไครห้อม และสม้ออบแอบไม่พบการปนเป้ือนเลย ในขณะทีก่ารเตมิสารสกดัจากหนอนตายหยาก พบว่ามี

การปนเป้ือน 30 เปอรเ์ซน็ต์ และเป็นที่น่าสงัเกตว่าเมื่อเติมสารสกดัที่ระดบั 10 เปอร์เซน็ต์ ไม่พบการปนเป้ือนของ

เชือ้จุลนิทรยีเ์ลย ทุกสารสกดัทีไ่ดจ้ากพชืสมุนไพรทัง้หมดทีใ่ชใ้นการทดลอง      (ภาพที ่2)  
 

ตารางท่ี 1 รอ้ยละของอาหารเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพชืทีป่ลอดเชือ้จุลนิทรยีท์ีผ่สมสารสกดัขมิน้ชนั (30 วนั) 

การทดลอง 

(อาหารเพาะเลีย้ง VW) 

วนัที ่

5 10 15 20 25 30 

หมอ้น่ึงความดนัไอน้ํา 100 100 90 60 40 20 

ไม่ฆา่เชือ้ 20 0 0 0 0 0 

100% เอทานอล 2% v/v 0 0 0 0 0 0 

100% เอทานอล 4% v/v 0 0 0 0 0 0 

100% เอทานอล 6% v/v 50 0 0 0 0 0 

100% เอทานอล 8% v/v 100 100 30 20 0 0 

100% เอทานอล 10% v/v 100 100 100 100 70 60 

ขมิน้ชนั 2% v/v 0 0 0 0 0 0 

ขมิน้ชนั 4% v/v 80 10 0 0 0 0 

ขมิน้ชนั 6% v/v 100 100 100 90 80 60 

ขมิน้ชนั 8% v/v 100 100 100 100 100 100 

ขมิน้ชนั 10% v/v 100 100 100 100 100 100 
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ตารางท่ี 2 รอ้ยละของอาหารเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพชืทีป่ลอดเชือ้จุลนิทรยีท์ีผ่สมสารสกดัตะไครห้อม (30 วนั) 

การทดลอง 

(อาหารเพาะเลีย้ง VW) 

วนัที ่

5 10 15 20 25 30 

หมอ้น่ึงความดนัไอน้ํา 100 100 90 60 40 20 

ไม่ฆา่เชือ้ 20 0 0 0 0 0 

100% เอทานอล 2% v/v 0 0 0 0 0 0 

100% เอทานอล 4% v/v 0 0 0 0 0 0 

100% เอทานอล 6% v/v 50 0 0 0 0 0 

100% เอทานอล 8% v/v 100 100 30 20 0 0 

100% เอทานอล 10% v/v 100 100 100 100 70 60 

ตะไครห้อม 2% v/v 0 0 0 0 0 0 

ตะไครห้อม 4% v/v 0 0 0 0 0 0 

ตะไครห้อม 6% v/v 90 20 0 0 0 0 

ตะไครห้อม 8% v/v 100 100 100 100 100 100 

ตะไครห้อม 10% v/v 100 100 100 100 100 100 
 

ตารางท่ี 3 รอ้ยละของอาหารเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพชืทีป่ลอดเชือ้จุลนิทรยีท์ีผ่สมสารสกดัหนอนตายหยาก (30 วนั) 

การทดลอง 

(อาหารเพาะเลีย้ง VW) 

วนัที ่

5 10 15 20 25 30 

หมอ้น่ึงความดนัไอน้ํา 100 100 90 60 40 20 

ไม่ฆา่เชือ้ 20 0 0 0 0 0 

100% เอทานอล 2% v/v 0 0 0 0 0 0 

100% เอทานอล 4% v/v 0 0 0 0 0 0 

100% เอทานอล 6% v/v 50 0 0 0 0 0 

100% เอทานอล 8% v/v 100 100 30 20 0 0 

100% เอทานอล 10% v/v 100 100 100 100 70 60 

หนอนตายหยาก 2% v/v 0 0 0 0 0 0 

หนอนตายหยาก 4% v/v 30 0 0 0 0 0 

หนอนตายหยาก 6% v/v 100 100 100 60 60 40 

หนอนตายหยาก 8% v/v 100 100 100 100 80 70 

หนอนตายหยาก 10% v/v 100 100 100 100 100 100 
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ตารางท่ี 4 รอ้ยละของอาหารเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพชืทีป่ลอดเชือ้จุลนิทรยีท์ีผ่สมสารสกดัสม้ออบแอบ (30 วนั) 

การทดลอง 

(อาหารเพาะเลีย้ง VW) 

วนัที ่

5 10 15 20 25 30 

หมอ้น่ึงความดนัไอน้ํา 100 100 90 60 40 20 

ไม่ฆา่เชือ้ 20 0 0 0 0 0 

100% เอทานอล 2% v/v 0 0 0 0 0 0 

100% เอทานอล 4% v/v 0 0 0 0 0 0 

100% เอทานอล 6% v/v 50 0 0 0 0 0 

100% เอทานอล 8% v/v 100 100 30 20 0 0 

100% เอทานอล 10% v/v 100 100 100 100 70 60 

สม้ออบแอบ 2% v/v 0 0 0 0 0 0 

สม้ออบแอบ 4% v/v 0 0 0 0 0 0 

สม้ออบแอบ 6% v/v 60 0 0 0 0 0 

สม้ออบแอบ 8% v/v 100 100 100 100 100 100 

สม้ออบแอบ 10% v/v 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                (ก) เชือ้รา                                                     (ข) ยสีต์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              (ค) แบคทเีรยี 
 

ภาพท่ี 1 แสดงตวัอย่างการปนเป้ือนเชือ้จุลนิทรยีใ์นขวดอาหารเพาะเลีย้งกลว้ยไม ้
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  อาหารทีผ่สมสารสกดัขมิน้ชนั    อาหารทีผ่สมสารสกดัตะไครห้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            อาหารทีผ่สมสารสกดัหนอนตายหยาก           อาหารทีผ่สมสารสกดัสม้ออบแอบ 

ภาพท่ี 2 อาหารเพาะเลีย้งกลว้ยไมท้ีผ่สม 10 เปอรเ์ซน็ตส์ารสกดัพชืสมุนไพรทีป่ลอดเชือ้จุลนิทรยี ์ 
 

วิจารณ์และสรปุผล 

จากการสกดัจากสมุนไพร 4 ชนิดคอื ขมิน้ชนั ตะไครห้อม หนอนตายหยากและสม้ออบแอบ นํามาสกดัดว้ย 

เอทานอล 100 เปอรเ์ซน็ต ์เป็นตวัทาํละลาย สารสกดัทีไ่ดเ้ป็นของเหลวแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัชนิดของพชืสมุนไพรและ

ส่วนทีนํ่ามาสกดั เมื่อนําสารสกดัสมุนไพรมาทดสอบประสทิธภิาพการยบัยัง้เชือ้จุลนิทรยี์ดว้ยการผสมลงไปในอาหาร

เพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพชืทีร่ะดบัความเขม้ขน้ 2 เปอรเ์ซน็ต,์ 4 เปอรเ์ซน็ต,์ 6 เปอรเ์ซน็ต,์ 8 เปอรเ์ซน็ต ์และ 10 เปอรเ์ซน็ต ์

พบว่า สารสกดัสมุนไพรจากพชืทัง้ 4 ชนิด ทีร่ะดบั 10 เปอร์เซน็ต์ ใหผ้ลยบัยัง้การเจรญิของเชื้อจุลนิทรยี์ ไดด้ทีี่สุด 

โดยไม่พบการปนเป้ือนของจุลนิทรยีเ์ลยเมื่อวางไวท้ีอุ่ณหภูมหิอ้งนาน 30 วนั ทัง้ๆทีไ่ม่ไดน่ึ้งฆ่าเชือ้ดว้ยหมอ้น่ึงความ

ดนัไอน้ํา  ซึง่มหีลายงานวจิยัทีพ่ยายามใชส้ารเคมใีนการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้จุลนิทรยีใ์นอาหารเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อ

พชื เช่น งานวจิยัของ    เกตุนภา และคณะ [9] ทีใ่ชไ้ฮโดรเจนเปอรอ์อกไซดใ์นการฆ่าเชือ้อาหารเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพชื 

รวมทัง้มผีูพ้ยายามหาวธิฆีา่เชือ้จุลนิทรยีใ์นอาหารเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพชืดว้ยการใชส้ารเคมแีทนการฆ่าเชือ้ดว้ยหมอ้น่ึง

ความดนัไอน้ํา Yanagawa และคณะ [10] ศกึษาการฆา่เชือ้จุลนิทรยีโ์ดยใชค้ลอรนีพ่นลงไปในอาหารเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อ

พชืสตูร MS [11] โดยไม่น่ึงฆ่าเชื้อ พบว่า สามารถฆ่าเชือ้ไดแ้ละไม่มผีลต่อส่วนเน้ือเยื่อของดอกเบญจมาศและคาร์

เนชัน่ที่นํามาเพาะเลีย้ง Matsumoto และคณะ [11] ศกึษาฆ่าเชื้อโดยใช้โซเดยีมไฮโปคลอไรดใ์นอาหารเพาะเลี้ยง

เน้ือเยื่อพชืสูตร MS โดยไม่น่ึงฆ่าเชือ้ พบว่าทีค่วามเขม้ขน้ 0.002 เปอร์เซน็ต์ น้ําหนักต่อปรมิาตร มปีระสทิธภิาพ

เพยีงพอต่อการฆ่าเชือ้พวกแบคทเีรยีบางชนิด แต่ทีค่วามเขม้ขน้ 0.01 เปอรเ์ซน็ต์ น้ําหนักต่อปรมิาตร และ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง 5.4 เท่านัน้จงึจะสามารถควบคุมและฆ่าเชื้อแบคทเีรยีได ้แต่วธิน้ีีอาหารจะมสีภาพเป็นกรดจงึอาจเป็น

อนัตรายต่อเน้ือเยื่อพชืบางชนิดได้ จากการศกึษาน้ีสมุนไพรที่ใช้ในการทดลองและมีสารออกฤทธิท์ี่มปีระสทิธภิาพ

ยบัยัง้การฆา่เชือ้จุลนิทรยีใ์นอาหารเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อกลว้ยไมค้อืขมิน้ชนั, ตะไครห้อมและสม้ออบแอบ โดยทีเ่มื่อใชส้าร
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สกดัทีร่ะดบั 8 เปอรเ์ซน็ตส์ามารถยบัยัง้การปนเป้ือนเชือ้จุลนิทรยีไ์ดน้าน 30 วนั ซึง่ทีร่ะดบัความเขม้ขน้เดยีวกนัน้ีเมื่อ

เติมเฉพาะตัวทําละลาย (100 เปอร์เซ็นต์เอทานอล) ที่ 8 เปอร์เซ็นต์พบว่ามีการปนเป้ือนเชื้อจุลินทรีย์ถึง 100 

เปอรเ์ซน็ต ์เมื่อตัง้ทิง้ไวน้าน 30 วนั ซึง่ผลการทดลองทีไ่ดแ้สดงใหเ้หน็ว่าเราสามารถใชต้วัทาํละลายน้ีสกดัสารออกฤทธิ ์

ยบัยัง้เชือ้จุลนิทรยีจ์ากพชืสมุนไพรได ้จากสารสกดัทัง้หมดน้ีเป็นทีน่่าสงัเกตว่าการเตรยีมอาหารเกบ็ไวน้าน 30 วนันัน้ 

สารสกดัจากขมิน้ชนัมปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้เชือ้จุลนิทรยีด์ทีีสุ่ด โดยพบว่าทีร่ะดบั 6 เปอรเ์ซน็ต์ สารสกดัขมิ้นชนั

สามารถยบัยัง้การปนเป้ือนไดถ้งึ 60 เปอรเซน็ต์ ในขณะทีส่ารสกดัอื่นๆไม่สามารถยบัยัง้การปนเป้ือนได ้ขมิน้ชนัเป็น

พชืสมุนไพรชนิดหน่ึงซึง่ตามตําราแพทยแ์ผนโบราณของไทยใชเ้ป็นยาภายนอก แกอ้าการคนัตามผวิหนัง รกัษาแผล

สด แผลพุพอง ฝี หนอง เน่ืองจากในขมิน้ชนัมสีาระสาํคญัคอื Curcuminoids ซึง่ประกอบดว้ยสาร Curcumin และอนุม

พนัธข์องมนั สารดงักล่าวน้ีมฤีทธิล์ดการอกัเสบและฆ่าเชือ้แบคทเีรยีได ้[12] ซึง่มรีายงานวจิยัของ Apisariyakul และ

คณะ [13] พบว่าสาร Curcumin ทีส่กดัจากขมิน้ชนั สามารถยบัยัง้การเจรญิของ Staphylococcus aureus ได ้แต่ไม่

สามารถยบัยัง้การเจรญิของ Escherichia coli และ Pseudomonas aeruginosa ส่วน Kim และคณะ [14] ทําการศกึษา

ฤทธิข์องสารสกดัขมิน้ชนัดว้ยเอทลิ อะซเีตท, เมทานอล และน้ํา ต่อเชือ้ S. aureus สายพนัธุด์ือ้ยา methicillin โดย

พบว่าสารทีส่กดัจากขมิน้ชนัดว้ยเอทลิอะซเีตทมปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ S. aureus มากกว่าสารที่

สกดัไดจ้ากการใชเ้มทานอลและน้ํา มรีายงานประสทิธภิาพของ เคอร์คูมินอยด์ ร่วมกบัยาปฏชิวีนะ Tetracyclin ในการ

ยบัยัง้ S. aureus [15] นอกจากน้ียงัมกีารศกึษาของ Rojsittisak และคณะ [16] ทีนํ่าสารสกดัจากขมิน้ชนัทีม่จีาํหน่ายใน

ทอ้งตลาดมาตรวจสอบหาปรมิาณสารสาํคญั และทดสอบฤทธิใ์นการยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยีสกุลวบิรโิอทีแ่ยกได้

จากกุ้งทะเลป่วย และยังมีการรายงานของอารินี และคณะ [17] ศึกษาฤทธิใ์นการยับยัง้เชื้อรา Trichophyton 

mentagrophytes ในหลอดทดลองของสารสกดัขมิน้ชนัซึง่สกดัดว้ยเอทานอล ดว้ยวธิ ีbroth dilution technique พบว่า

สามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราดงักล่าวไดแ้ละสามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ไดถ้งึ 20 วนั งานวจิยัในครัง้น้ีถอืได้

ว่าเป็นจุดเริม่ตน้ในการนําไปต่อยอด เพื่อทดลองเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อกลว้ยไมก้บัเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพชืชนิดอื่น และยงัเพิม่

ศกัยภาพใหก้บัผูผ้ลติรายย่อยทีต่้องการขยายพนัธุพ์ชืดว้ยการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อทีม่ตี้นทุนตํ่า โดยลดความยุ่งยากใน

การเตรยีมหอ้งปฏบิตักิาร และอุปกรณ์ทีส่ ิน้เปลอืงต่างๆ เช่น หมอ้น่ึงความดนัไอน้ํา ซึง่มรีาคาสงู แต่อย่างไรกต็ามการ

ใชว้ธิกีารดงัการวจิยัครัง้น้ียงัตอ้งอาศยัการใชส้ถานทีม่คีวามสะอาดเป็นพืน้ฐาน เพื่อทําใหก้ารทดลองเป็นไปไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 
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การวิเคราะหห์าตะกัว่ปริมาณน้อยในตวัอย่างน ้าโดยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอรพ์ชนั 
สเปกโทรเมตรีแบบเปลวไฟ หลงัจากสกดัแบบจดุหมอก 
Determination of Trace Amounts of Lead in Water Samples by Flame Atomic 
Absorption Spectrometry after Cloud Point Extraction  
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้ศกึษาวธิกีารวเิคราะห์โลหะตะกัว่ปรมิาณน้อยดว้ยวธิกีารสกดัแบบจุดหมอกซึง่ถอืเป็นเคมสีเีขยีว
เพื่อท าการแยก การเพิม่ความเขม้ขน้และตรวจวดัตะกัว่ปรมิาณน้อยในตวัอย่างน ้า โดยใหต้ะกัว่เกดิเป็นสารประกอบ
เชงิซอ้นกบั       ไดไทโซน และใชไ้ทรทนั เอกส ์- 114 เป็นสารช่วยลดแรงตงึผวิชนิดไม่มปีระจุ ณ อุณหภูมจิุดหมอกที ่
60 องศาเซลเซยีส สารทีอ่ยู่ในชัน้สารลดแรงตงึผวิถูกน ามาเจอืจางดว้ย 5 เปอรเ์ซน็ต ์(v/v) เตตระไฮโดรฟิวแรน (THE) 
ปรมิาตร 1 มลิลลิติร ก่อนจะน าไปวเิคราะหด์ว้ยเทคนิคอะตอมมกิแอบซอรฟ์ชนัสเปกโทรเมตรแีบบเปลวไฟ หลงัจาก
ศกึษาพารามเิตอรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสกดัเพื่อหาสภาวะทีเ่หมาะสม พบว่าสภาวะทีเ่หมาะสมคอื พเีอช เท่ากบั 6 ไดไท
โซน เขม้ขน้ 2.0 x 10-5 โมลาร ์และไทรทนั เอกส ์- 114 เขม้ขน้ 0.05 เปอรเ์ซน็ต์ (w/v) ซึง่วธิดีงักล่าวแสดงใหเ้หน็ถงึ
ประสทิธภิาพทีด่ขีองวธิกีารวเิคราะห์ คอืให้ค่าขดีจ ากดัต ่าสุดในการตรวจวดัเท่ากบั 0.014 มลิลกิรมัต่อลติร และค่า
ขดีจ ากดัต ่าสดุในการหาปรมิาณเท่ากบั 0.046 มลิลกิรมัต่อลติร มคีวามเป็นเสน้ตรงของการวเิคราะหอ์ยู่ในช่วง 0.046 - 
2.0 มลิลกิรมัต่อลติร ค่าความเทีย่งซึง่รายงานในรปูของค่าเบีย่งเบนมาตรฐานสมัพทัธเ์ท่ากบั 7.8 เปอรเ์ซน็ต์ (N = 10) 
ค่าแฟคเตอรข์องการเพิม่ความเขม้ขน้เท่ากบั 8 ความถูกตอ้งของวธิกีารท าไดโ้ดยวเิคราะหน์ ้าตวัอย่างทีเ่ตมิสารละลาย
มาตรฐานตะกัว่ พบใหร้อ้ยละการกลบัคนือยู่ในช่วงรอ้ยละ 70-124 วธิกีารทีศ่กึษาถูกน ามาใชใ้นการตรวจวดัตะกัว่ใน
ตวัอย่างน ้าทีเ่กบ็มาจากพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งสงูและต ่า พบว่าสามารถท าการตรวจวดัตะกัว่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

ค าส าคญั: การสกดัแบบจุดหมอก เทคนิคอะตอมมกิแอบซอรพ์ชนัสเปกโทรเมตรแีบบเปลวไฟ  ไดไทโซน  ไทรทนั 
เอก็ส-์114  
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Abstract  
 In this work a green analytical procedure based on cloud point extraction (CPE) technique was 
studied  for the separation, preconcentration and determination of trace amounts of lead in water samples. 
The analyte in  the initial aqueous solution was complexed with dithizone and Triton X-114 was added as 
non-ionic surfactant.  After phase separation at 60 oC based on cloud point of the mixture, the surfactant - 
rich phase was diluted with 0.5 % v/v tetrahydrofuran (THF). The enriched analyte in final solution (1 mL) 
was determined by flame atomic absorption spectrometry (FAAS). The parameters affecting the extraction 
were optimized. Under the optimum experimental conditions (pH 6, 0.05 % w/v Triton X-114 and 2.0 x 10-5 M 
dithizone) the proposed method shows good analytical performances with low limit of detection (0.014 mgL -1) 
and limit of quantitative (0.046    mgL-1) as well as linearity response within 0.046-2.0 mgL-1, good precision 
with the relative standard deviation of 7.8 % (N=10). The enrichment factors were estimated as 8 for analyte. 
Accuracy was assessed by spiking known analyte amounts to the water samples. Recoveries close to 100% 
(70 -124%) were observed for all the samples. The proposed method was applied to the high risks and low 
risks of lead contamination in the local water samples, studied were observed with satisfactory results. 
 

Key words:    Cloud point extraction , Flame atomic absorption spectrometry , Dithizone , Triton X-114 
 

บทน า 

ปจัจุบนัปญัหาเกีย่วกบัมลภาวะของโลหะหนกัในสิง่แวดลอ้มไดก้ลายมาเป็นความสนใจในกลุ่มงานวจิยัทัว่ไป
เนื่องด้วยความเป็นพษิของโลหะหนักที่มอีทิธพิลต่อมนุษย์ในแง่ของการท าให้เกดิโรคต่างๆ รวมถึงก่อให้เกดิความ
เสยีหายกบัอวยัวะหลายสว่นในร่างกาย ผลกระทบดงักล่าวรวมไปถงึของพชืและสตัวด์ว้ย  

ตะกัว่เป็นธาตุทีพ่บไดใ้นสิง่แวดลอ้มทัว่ไป เช่น ดนิ น ้า พชื อากาศ เป็นต้น ซึง่มกัเป็นผลมาจากกจิกรรมต่าง 
ๆ ของมนุษย ์โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมทีใ่ชต้ะกัว่เป็นส่วนประกอบในการผลติ ตะกัว่ไดร้บัความสนใจมากในแง่
ของความเป็นอนัตรายทีม่ต่ีอมนุษย์ ซึง่บางครัง้อาจน าไปสู่การเสยีชวีติจากพษิของตะกัว่ [1] เนื่องดว้ยความเป็นพษิ
ของตะกัว่ทีม่ต่ีอสิง่มชีวีติ การตรวจวดัปรมิาณโลหะตะกัว่ในสิง่แวดลอ้มจงึเป็นสิง่ส าคญัเสมอเพราะขอ้มูลทีไ่ดเ้กีย่วกบั
ความเขม้ขน้ของตะกัว่สามารถช่วยใหก้ารประเมนิผลกระทบของตะกัว่ทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้มและความเสีย่งทีม่นุษยไ์ดร้บั 
ถูกตอ้งแม่นย าและเชื่อถอืไดม้ากขึน้ 

ในการวเิคราะหห์าปรมิาณตะกัว่ในตวัอย่างสิง่แวดลอ้มทัว่ไป เทคนิคทางสเปกโทรโฟโตเมตรทีีม่คีวามไวสงู 
เช่น Graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS) [2] Inductively coupled plasma/optical 
emission spectrometry (ICP/OES) [3] และ Inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-
AES) [4] เป็นตน้ สามารถน ามาใชใ้นการตรวจวดัตะกัว่ไดอ้ย่างเป็นทีน่่าพอใจ แมก้ระนัน้การเพิม่ความเขม้ขน้ กย็งัจ า
เป็นอยู่  

ส าหรบัเทคนิค Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS) ถือเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กนัอย่าง
กวา้งขวางในการตรวจวดัโลหะตะกัว่ [5] แมว้่าเทคนิคนี้จะมขีอ้ดหีลายอย่างโดยเฉพาะเวลาทีใ่ชใ้นการวเิคราะหแ์ต่ละ
ตวัอย่างน้อย ด าเนินการง่าย และค่าใชจ้่ายน้อย แต่เทคนิคดงักล่าวกม็ขีอ้จ ากดัในเรื่องของการมคีวามไว (sensitivity) 
และขดีจ ากดัในการตรวจวดั (detection limit) ต ่า ซึง่ไม่สามารถวเิคราะหต์วัอย่างในกรณีทีม่โีลหะตะกัว่อยู่ในปรมิาณ
น้อย ๆ ระดบัส่วนในพนัลา้นส่วนหรอืต ่ากว่านี้ได้ [6] ฉะนัน้ การมขี ัน้ตอนการแยกและการเพิม่ความเขม้ขน้ จงึเป็น
สิง่จ าเป็น  
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วธิกีารสกดัแบบคลาวดพ์อยต ์หรอืแบบจุดหมอก (cloud point extraction; CPE) เป็นวธิทีีน่่าสนใจวธิหีนึ่งใน
แง่ของวธิกีารทีถ่อืว่าเป็นเคมสีเีขยีว (green chemistry) [7] วธิกีารสกดัแบบจุดหมอกไดถู้กน ามาใชใ้นทางวทิยาศาสตร์
ในส่วนที่เกี่ยวกบัการแยก ได้แก่เพื่อการสกัด การท าบริสุทธิ ์และการท าเพิ่มความเข้มข้นของตัวอย่างก่อนการ
วเิคราะห์ [5, 8, 9] โดยปกติแลว้วธิกีารสกดัแบบจุดหมอกจะใชใ้นการสกดัพวกโลหะทีท่ าให้เกดิเป็นสารประกอบ
เชงิซอ้นไดด้ว้ยตวัคเีลต (chelating agent) ก่อนทีจ่ะถูกน าไปหาปรมิาณต่อไปดว้ยเทคนิคทางอะตอมมกิแอบซอร์พ
ชันสเปกโทรเมตรี ตัวคีเลตหลายตัว  เช่น  O, O-diethyldithiophosphate (DDTP), Ammonium 
pyrrolidineditiocarbamate (APDC), 1-(2-thiazolylazo)-2-naphthol (TAN) และ 1-phenyl-3-methyl-4-benzoyl-5-
pyrazolone (PMBP) ถูกน ามาใช้ในการแยกตะกัว่ในการสกดัแบบ  จุดหมอก นอกจากนี้ยงัมไีดไทโซน (dithizone) 
เป็นสารทีม่ ีpKa เท่ากบั 4.47 เป็นตวัคเีลตอกีตวัหนึ่งทีถ่อืว่าเป็นลแิกนดท์ีแ่รงและมคีวามไวในการจบักบัโลหะหลาย
ชนิดเกดิเป็นสารประกอบเชงิซอ้นทีเ่สถยีร ดงัสมการ 

 

2H2Dzorg  +  M2+
aq         (HDz)2Morg  +  2H+

aq  
 

และเป็นตวัคเีลตตวัหนึ่งทีจ่บักบัตะกัว่ไดด้เีกดิเป็นสารประกอบเชงิซอ้นทีเ่สถยีร [10] ดว้ยอตัราส่วนต่อโมล
เท่ากบั 2 ต่อ 1 ไดไทโซนไดถู้กใชใ้นการเพิม่ความเขม้ขน้ของตะกัว่ในการสกดัแบบ liquid-liquid extraction และ solid 
phase extraction [2] เน่ืองดว้ยประสทิธภิาพของไดไทโซนในการเกดิเป็นสารประกอบเชงิซอ้นไดด้กีบัโลหะตะกัว่ จงึ
เป็นเรื่องทีน่่าสนใจทีจ่ะใชไ้ดไทโซนเป็นตวัคเีลตเกดิเป็นสารเชงิซอ้นกบัตะกัว่ร่วมกบั Triton X - 114 ซึง่เป็นสารลดแรง
ตงึผวิชนิดไม่มปีระจุประกอบกบัยงัไม่พบรายงานการใชไ้ดไทโซนเป็นตวัคเีลตร่วมกบัไทรทนั เอก็ส์-114 ในการแยก
ตะกัว่โดยการสกดัแบบจุดหมอกแลว้ตรวจวดัดว้ยเทคนิคอะตอมมกิแอบซอรพ์ชนัสเปกโทรเมตรแีบบเปลวไฟ  

 ในงานวจิยัมจีุดประสงคเ์พื่อศกึษาและพฒันาปรบัปรุงวธิกีารสกดัแบบจุดหมอกโดยใชไ้ดไทโซนเป็นตวัคเีลต
และไทรทนั เอก็ส-์114 เป็นสารลดแรงตงึผวิ เพื่อใหส้ามารถตรวจวดัตะกัว่ในปรมิาณน้อยในน ้าตวัอย่างทีเ่กบ็จากแหล่ง
น ้าธรรมชาตดิว้ยเทคนิคอะตอมมกิแอบซอรพ์ชนัสเปกโทรเมตรแีบบเปลวไฟได ้ 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
การเตรียมอปุกรณ์ สารเคมีและเครือ่งมือ 

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลองทัง้หมดถูกน ามาแช่ไว้ในสารละลายกรดไนตริก (HNO3) เข้มข้น 6 
เปอรเ์ซน็ต ์   (v/v) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ก่อนลา้งอกีครัง้ดว้ยน ้าทีป่ราศจากไอออนก่อนใชใ้นการทดลอง  

สารเคมทีัง้หมดทีใ่ชใ้นการทดลองเป็นเกรดวเิคราะหเ์ตรยีมใหม้คีวามเขม้ขน้ตามทีต่อ้งการโดยใชน้ ้าปราศจาก
ไอออนเป็นตวัท าละลาย มดีงันี้ 

 
สารเคม ี บรษิทัผูผ้ลติ 
Nitric acid 
Sulfuric acid 
Sodium hydroxide 
Triton X-114 
Dithizone 
Tetrahydrofuran 
Lead (II) nitrate solution for AAS 
Sodium nitrate 
Potassium nitrate 

J.T.Baker,USA 
J.T.Baker, USA 
Fluka, USA 
Sigma-Aldrich, USA 
Sigma-Aldrich, USA 
Sigma-Aldrich, USA 
Perkin Elmer, USA 
Univar, New Zealand 
Unilab, Australia 
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สารเคม ี บรษิทัผูผ้ลติ 
Silver nitrate 
Nikel (II) nitrate 
Magnesium  nitrate 
Calcium nitrate 
Manganese (II) nitrate 
Barium nitrate  
Cobalt (II) nitrate 
Sodium chloride 

Merck, Germany 
Unilab, Australia 
Analar, England 
Univar, New Zealand  
Univar, New Zealand 
Univar, New Zealand  
Univar, New Zealand 
Univar, New Zealand 

 

การตรวจวดัสญัญาณการดูดกลนืแสงของตะกัว่ในสารละลายมาตรฐานตะกัว่และตวัอย่างน ้าท าการตรวจวดั
โดยอาศัยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรมิเตอร์แบบเปลวไฟ  (Flame atomic absorption 
spectrophotometer; FAAS) รุ่น Perkin Elmer Aanalyst 800 โดยมสีภาวะของระบบ FAAS ดงันี้ 

 

ระบบของ FAAS สภาวะ 
Spectrometer 
     Element 
    Wavelength 
    Slit width 
Settings 
     Time 
    Delay time 
     Replicates 
Flame 
     Oxidant 
    Oxidant flow  rate 
    Acetylene flow rate 

 
Pb 
283.3 nm 
0.7 nm 
 
3.0 sec 
0 sec 
1 
 
Air 
17.0 L/min 
2.0 L/min 

 

 

การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกดัแบบจดุหมอก  
 กระบวนการสกดัแบบจุดหมอกและการตรวจวดัท าได้โดย เตรียมสารละลายผสม 10 มิลลิลิตร ซึ่ง
ประกอบดว้ยสารละลายมาตรฐานตะกัว่ 1 มลิลกิรมัต่อลติร ไดไทโซน เขม้ขน้ 2 x 10-5 โมลาร ์และไทรทนั เอก็ส ์- 114 
เขม้ขน้ 0.5 เปอรเ์ซน็ต ์(w/v) ในหลอดพอลเิททระฟลูออโรเอทลินี (PTFE) น าไปใหค้วามรอ้นในอ่างน ้ารอ้นทีอุ่ณหภูม ิ
60 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 10 นาท ีสารละลายจะเกดิลกัษณะเป็นขุ่นหมอก น าไปหมุนเหวีย่งที ่6000 รอบต่อนาท ี
เป็นเวลา 10 นาท ีสารละลายจะแยกเป็นสองวฏัภาค น าสารละลายไปแช่ในน ้าแขง็ผสมเกลอืนาน 10 นาทเีพื่อใหว้ฏั
ภาคของสารลดแรงตงึผวิแขง็ตวั ดดูวฏัภาคของสารละลายออกเหลอืแต่ชัน้ของวฏัภาคของสารลดแรงตงึผวิ ละลายชัน้
ของวฏัภาคของสาร  ลดแรงตงึผวิดว้ย 5 เปอรเ์ซน็ต์ (v/v) เทตระไฮโดรฟิวแรน(THF) ปรมิาตร 1 มลิลลิติร ก่อนจะ
น าไปวเิคราะหด์ว้ยเครื่องอะตอมมกิแอบซอรพ์ชนัสเปกโทรมเิตอรแ์บบเปลวไฟ 
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1. ผลของ pH ในการสกดัแบบจดุหมอก 
    ในการศกึษาผลของพเีอชทีม่ต่ีอการสกดั น าสารละลายผสมที่จะท าใหเ้กดิจุดหมอกดงัขา้งต้นแต่ละหลอดมา

ปรบัค่าพเีอชดว้ยกรดซลัฟุรกิความเขม้ขน้ 1 โมลาร ์หรอืดว้ยเบสโซเดยีมไฮดรอกไซด ์1 โมลาร ์จนไดพ้เีอชอยู่ระหว่าง 1 - 
12 ก่อนน าแต่ละหลอดไปท าใหเ้กดิจุดหมอก ค่าพเีอชทีใ่หส้ญัญาณการตรวจวดัทีด่ทีีสุ่ดจะถูกน าไปใชใ้นการสกดัตลอด
การทดลอง  

2. ความเขม้ข้นของตวัคีเลตในการเกิดสารเชิงซ้อนกบัตะกัว่ในการสกดัแบบจดุหมอก 
    ในการศกึษาความเขม้ขน้ที่เหมาะสมของไดไทโซนต่อการเกดิสารประกอบเชงิซ้อนกบัตะกัว่ ท าไดโ้ดย

เตรยีมโดยใหส้ารละลายแต่ละหลอดมปีรมิาตร 10 มลิลลิติร ในหลอดพอลเิททระฟลูออโรเอทลินี ซึง่ประกอบดว้ย
สารละลายมาตรฐานตะกัว่เขม้ขน้ 1 มลิลกิรมัต่อลติร ไดไทโซนเขม้ขน้ตัง้แต่ 2.5 x 10-6 - 7.5 x 10-4 โมลาร ์และไทร
ทนั เอก็ส-์114 เขม้ขน้ 0.5 เปอรเ์ซน็ต์ (w/v) ปรบัค่าพเีอชใหเ้ท่ากบั 6 ก่อนน าทุกหลอดไปท าใหเ้กดิจุดหมอก ความ
เขม้ขน้ของไดไทโซนทีใ่หส้ญัญาณการตรวจวดัค่าทีด่ทีีส่ดุจะถูกน าไปใชใ้นการสกดัตะกัว่ตลอดการทดลองต่อไป 

3. ความเขม้ข้นของสารลดแรงตึงผิวในการสกดัแบบจดุหมอก 
    ท าโดยเตรยีมสารละลายแต่ละหลอดซึ่งมปีรมิาตร 10 มลิลลิติร ในหลอดพอลเิททระฟลูออโรเอทลิีน 

ประกอบดว้ยสารละลายมาตรฐานตะกัว่เขม้ขน้ 1 มลิลกิรมัต่อลติร ไดไทโซนเขม้ขน้ 2.0 x 10-5 โมลาร ์และไทรทนั 
เอก็ส ์- 114 เขม้ขน้ตัง้แต่ 0.01 - 2.00 เปอรเ์ซน็ต ์(w/v) น าสารละลายผสมทีไ่ดแ้ต่ละหลอดมาปรบัค่าพเีอชใหเ้ท่ากบั 6 
ก่อนท าใหเ้กดิจุดหมอก ความเขม้ขน้ของไทรทนั เอก็ส ์- 114 ทีใ่หส้ญัญาณการตรวจวดัค่าทีด่ทีีส่ดุจะถกูน าไปใชใ้นการ
สกดัตะกัว่ตลอดการทดลองต่อไป 

4. ผลของอณุหภมิูในการเกิดจดุหมอก 
    ท าโดยน าสารละลายผสมแต่ละหลอดซึง่มปีรมิาตร 10 มลิลลิติร ทีป่ระกอบดว้ยสารละลายมาตรฐานตะกัว่

เขม้ขน้ 1 มลิลกิรมัต่อลติร ไดไทโซนเขม้ขน้ 2.0 x 10-5 โมลาร ์ไทรทนั เอก็ส ์- 114 เขม้ขน้ 0.05 เปอรเ์ซน็ต ์(w/v) และ
ท าใหส้ารละลายมพีเีอชเท่ากบั 6 น าทุกหลอดไปผ่านกระบวนการท าใหเ้กดิจุดหมอก ในขัน้ตอนใหค้วามรอ้นน าไปให้
ความรอ้นในอ่างน ้ารอ้นทีอุ่ณหภูมแิตกต่างกนัในช่วง 30 - 90 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 10 นาท ีอุณหภูมทิีใ่หส้ญัญาณ
การตรวจวดัค่าทีด่ทีีส่ดุจะถูกน าไปใชใ้นการสกดัตะกัว่ตลอดการทดลองต่อไป 

5. เวลาในการเกิดจดุหมอก 
    ท าโดยเตรยีมสารละลายแต่ละหลอดซึง่มปีรมิาตร 10 มลิลลิติร ประกอบดว้ยสารละลายมาตรฐานตะกัว่

เขม้ขน้ 1 มลิลกิรมัต่อลติร ไดไทโซนเขม้ขน้ 2.0 x 10-5 โมลาร ์ไทรทนั เอก็ส ์- 114 เขม้ขน้ 0.05 เปอรเ์ซน็ต ์(w/v) และ
ปรบัสารละลายใหม้พีเีอช เท่ากบั 6 ก่อนน าทุกหลอดไปผ่านกระบวนการท าใหเ้กดิจุดหมอก แต่ส าหรบัในขัน้ตอนให้
ความรอ้นในอ่างน ้ารอ้นทีอุ่ณหภูม ิ60 องศาเซลเซยีส ใชเ้วลาแตกต่างกนัตัง้แต่ 0 - 50 นาท ีเวลาทีเ่รว็และใหส้ญัญาณ
การตรวจวดัค่าทีด่ทีีส่ดุจะถูกน าไปใชใ้นการสกดัตะกัว่ตลอดการทดลองต่อไป 

 

การศึกษาผลของไอออนโลหะตวัรบกวน     
ในการศกึษาการรบกวนของไอออนโลหะ Na+, K+, Ag+, Mg2+, Ca2+, Mn2+, Co2+, Ni2+, และ Ba2+ ใน

อตัราสว่นความเขม้ขน้ 50-5000 เท่าระหว่างไอออนโลหะรบกวนกบัโลหะตะกัว่ น าสารละลายแต่ละหลอดมาสกดัดว้ย
วธิสีกดัแบบ   จุดหมอก และตรวจวดัดว้ยเครื่องอะตอมมกิแอบซอรพ์ชนัสเปกโทรมเิตอรแ์บบเปลวไฟ ค่าสญัญาณทีไ่ด้
น ามาค านวณหาความเขม้ขน้และแสดงดว้ยค่ารอ้ยละการกลบัคนืของตะกัว่ 
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การหาประสิทธิภาพของวิธีการสกดัแบบจดุหมอก (Analytical performances of method) 
 เมื่อท าการหาสภาวะทีเ่หมาะสมของวธิกีารไดแ้ลว้ ท าการทดลองหาประสทิธภิาพของวธิกีารวิเคราะห์ โดย
เตรยีมสารละลายแต่ละหลอดซึง่มปีรมิาตร 10 มลิลลิติร ในหลอดพอลเิททระฟลูออโรเอทลินี ประกอบดว้ยสารละลาย
มาตรฐานตะกัว่ความเขม้ขน้ทีเ่หมาะสม ไดไทโซนเขม้ขน้ 2.0 x 10-5 โมลาร ์และไทรทนั เอก็ส ์- 114 เขม้ขน้ 0.05 
เปอรเ์ซน็ต ์(w/v) น าสารละลายผสมทีไ่ดแ้ต่ละหลอดมาปรบัค่าพเีอชใหเ้ท่ากบั 6 ก่อนท าใหเ้กดิจุดหมอก สญัญาณการ
ตรวจวดัทีไ่ดน้ ามาเขยีนกราฟหรอืค านวณหาพารามเิตอร์บางพารามเิตอร์ทีส่ าคญัไดแ้ก่ ค่าช่วงความเป็นเสน้ตรงของ
การตรวจวดั (linear range) ขดีจ ากดัต ่าสุด (Limit of detection) ความสามารถต ่าสุดในการตรวจวดัปรมิาณ (Limit of 
quantitative) รอ้ยละการกลบัคนื (%recovery) ค่าแฟคเตอรข์องการเพิม่ความเขม้ขน้ (Enhancement factor) และ
ความถูกตอ้งและความเทีย่งของวธิกีารวเิคราะห ์(accuracy and precision)  
การประยุกตใ์ช้วิธีการสกดัแบบจดุหมอกในการตรวจวดัตวัอยา่งน ้า 

ในการตรวจวดัปรมิาณตะกัว่ในตวัอย่างที่เกบ็มาจากพื้นที่ที่มปีจัจยัเสีย่งต่อการปนเป้ือนตะกัว่ต่างกนั คือ 
ตวัอย่างน ้า (S1-S4) ทีเ่ป็นตวัแทนของแหล่งน ้าที่มกีารปนเป้ือนน้อย และตวัอย่างน ้า (S5-S8) จากแหล่งน ้าทีเ่ป็น
ตวัแทนของการปนเป้ือนในปรมิาณสงู  

ในการเกบ็ตวัอย่างน ้าทีจ่ะน ามาวเิคราะห์หาปรมิาณตะกัว่นัน้ น ้าแต่ละตวัอย่างถูกเกบ็จากแหล่งน ้าดื่มและ
จากแหล่งน ้าธรรมชาตใินพืน้ทีเ่ป้าหมายโดยเกบ็ตวัอย่างน ้าดว้ยขวดโพลเีอทลินีขนาดปรมิาตร 500 มลิลลิติร เตมิกรด
ไนตรกิเขม้ขน้ 1 มลิลลิติร และเกบ็ไวใ้นตูเ้ยน็ ก่อนการวเิคราะหน์ าตวัอย่างน ้ามากรองเพื่อก าจดัสารแขวนลอยและปรบั
พเีอชใหเ้ป็นกลางดว้ยโซเดยีมไฮดรอกไซดเ์ขม้ขน้ 6 โมลาร ์ 

การหาปรมิาณตะกัว่ในตวัอย่างน ้า ท าโดยน าตวัอย่างน ้า 5 มลิลลิติร มาเตมิไดไทโซนใหม้คีวามเขม้ขน้ 2.0 x 
10-5 โมลาร ์ไทรทนั เอก็ส ์- 114 ใหม้คีวามเขม้ขน้ 0.05 เปอรเ์ซน็ต์ (w/v) ปรบัสารละลายใหม้พีเีอชเท่ากบั 6 ปรบั
ปรมิาตรให้เป็น 10 มลิลลิติร ดว้ยน ้าปราศจากไอออน จากนัน้น าแต่ละหลอดไปผ่านกระบวนการท าใหเ้กดิจุดหมอก 
น าไปวดัค่าการดูดกลนืแสงดว้ย FAAS ค่าทีไ่ดจ้ากการวดัดว้ย FAAS น ามาค านวณหาปรมิาณความเขม้ขน้ตะกัว่ใน
ตวัอย่างน ้าต่อไป 

การหารอ้ยละการกลบัคนืของการวเิคราะห ์ท าโดยน าตวัอย่างน ้าทัง้ 8 ตวัอย่างมาเตมิ (spiked) สารละลาย
มาตรฐานตะกัว่ความเขม้ขน้ 0.1 และ 1.0 มลิลกิรมัต่อลติร ตามล าดบั ท าการสกดัดว้ยวธิกีารสกดัแบบจุดหมอกและ
ตรวจวดัปรมิาณตะกัว่เพื่อหารอ้ยละการกลบัคนืต่อไป 

 

ผลการศึกษา 
1. การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกดัแบบจดุหมอก 

 จากการศกึษาสภาวะทีเ่หมาะสมในการสกดัแบบจุดหมอก ไดผ้ลการทดลองดงัแสดงในตารางที ่1  
 

ตารางท่ี 1 แสดงสภาวะทีเ่หมาะสมในการสกดัแบบจุดหมอก 

สภาวะท่ีศึกษา ค่าท่ีเหมาะสม 

พเีอชสารละลายในการสกดัแบบจุดหมอก 

ความเขม้ขน้ของไดไทโซน 

ความเขม้ขน้ของไทรทนั เอก็ส-์114 

อุณหภูมใินการเกดิจุดหมอก 
เวลาการเกดิจุดหมอก 

6 

2.0 x 10-5 โมลาร ์
0.05 เปอรเ์ซน็ต ์(w/v) 
60 องศาเซลเซยีส 
10 นาท ี
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2. ผลของไอออนโลหะตวัรบกวน     
จากการศกึษาการรบกวนของไอออนโลหะทีม่ต่ีอการสกดัตะกัว่แบบจุดหมอก ในอตัราสว่นความเขม้ขน้ 50 – 

5,000 เท่าระหว่างไอออนโลหะรบกวนกบัโลหะตะกัว่ ผลการทดลองแสดงดงัตารางที ่2  
 

ตารางท่ี 2 อทิธพิลของไอออนบางชนิดต่อสญัญาณการตรวจวดัของตะกัว่หลงัจากการสกดัแบบจุดหมอก 
ไอออน อตัราส่วนไอออนต่อตะกัว่ รอ้ยละค่าการกลบัคืนของตะกัว่ 
Na+ 
K+ 

Ag+ 
Ni2+ 

Mg2+ 
Ca2+ 
Mn2+ 
Ba2+ 
Co2+ 

5000 
5000 
  500 
  500 
5000 
5000 
2000 
5000 
  500 

94.92 
108.47 
82.23 
93.22 

115.25 
86.44 

102.00 
86.44 
83.05 

 

จากการตรวจวดัตะกัว่ในสภาวะทีม่ ีAg+, Ni2+ และ Co2+ ปนอยู่ในปรมิาณทีม่ากกว่าตะกัว่ 500 เท่า Mn2+ 
2000 เท่า และ Na+, K+, Mg2+, Ca2+ และ Ba2+ 5000 เท่า ผลการทดลองทีไ่ดบ้อกใหท้ราบถงึประสทิธภิาพในการ
ตรวจวดัตะกัว่ว่าสามารถตรวจวดัไดแ้มอ้ยู่ในสภาวะทีม่กีารปนเป้ือนดว้ยไอออนโลหะอื่นในปรมิาณมาก  
 

3. ประสิทธิภาพของวิธีการสกดัแบบจดุหมอก     
เมื่อท าการหาสภาวะทีเ่หมาะสมของวธิกีารทีพ่ฒันาแล้ว ไดท้ าการทดลองหาคุณลกัษณะของการวเิคราะห์

ร่วมกบัวธิกีารสกดัแบบจุดหมอก (analytical characteristic) ไดแ้ก่ ค่าช่วงความเป็นเสน้ตรงของการตรวจวดั (Linear 
range) ขดีจ ากดัต ่าสุด (Limit of detection, LOD) ความสามารถต ่าสุดในการตรวจวดัปรมิาณ (Limit of quantitative, 
LOQ) ค่า  แฟคเตอรข์องการเพิม่ความเขม้ขน้ (Enhancement factor) และความถูกต้องและความเทีย่งของวธิกีาร
วเิคราะห ์(accuracy and precision) ผลดงัแสดงในตารางที ่3  
 

ตารางท่ี 3 ประสทิธภิาพของวธิีการสกดัแบบจุดหมอกแล้วตรวจวดัด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชนัสเปกโทร
มเิตอร ์แบบเปลวไฟ 

คณุลกัษณะ ค่าท่ีได้ 
Regression equation 
Linear range (mgL-1) 
Correlation coefficient (r2) 
%R.S.D.  (N=10) 
LOD (mgL-1) 
LOQ (mgL-1) 
Enhancement factor 

y=0.0478x-0.0008 
0.046-2.000 
0.9973 
7.76 
0.014 
0.046 
8 
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4. การประยุกตใ์ช้วิธีการสกดัแบบจดุหมอกในการตรวจวดัตะกัว่ในตวัอยา่งน ้า 
เมื่อน าวธิกีารทีพ่ฒันามาใชใ้นการตรวจวดัปรมิาณตะกัว่ในตวัอย่างน ้า  ทีเ่กบ็มาจากพื้นที่ทีม่ปีจัจยัเสีย่งต่อ

การปนเป้ือนตะกัว่ต่างกนั คอื ตวัอย่างน ้า (S1-S4) ทีเ่ป็นตวัแทนของแหล่งน ้าทีม่กีารปนเป้ือนน้อย และตวัอย่างน ้า 
(S5-S8) จากแหล่งน ้าทีเ่ป็นตวัแทนของการปนเป้ือนในปรมิาณสงู หลงัจากท าการสกดัดว้ยวธิกีารสกดัแบบจุดหมอก
และตรวจวดั ปรมิาณตะกัว่ทีต่รวจวดัไดแ้สดงดงัตารางที ่4 
 

ตารางท่ี 4 การตรวจวดัปรมิาณตะกัว่ในตวัอย่างน ้า 
ตวัอยา่งน ้า* ปริมาณตะกัว่ท่ีพบ 

(mg/L) 
รอ้ยละการกลบัคืน (%) %RSD (N=3) 

S1 N.D.  - 0.00 
S1 + 0.1 mg/L(Pb) 0.134 ± 0.018 70.0 13.3 
S1 + 1.0 mg/L(Pb) 0.976 ± 0.057 94.1 5.8 
S2 0.093 ± 0.014 - 15.8 
S2 + 0.1 mg/L(Pb) 0.198 ± 0.013 105.0 6.7 
S2 + 1.0 mg/L(Pb) 1.119 ± 0.075 102.6 7.9 
S3 0.086 ± 0.005 - 5.8 
S3 + 0.1 mg/L(Pb) 0.170 ± 0.009 84.0 5.8 
S3 + 1.0 mg/L(Pb) 1.063 ± 0.129 97.7 12.1 
S4 0.114 ± 0.014 - 12.4 
S4 + 0.1 mg/L(Pb) 0.212 ± 0.013 98.0 6.2 
S4 + 1.0 mg/L(Pb) 1.091 ± 0.012 97.7 1.1 
S5 0.644  - 0.0 
S5 + 0.5 mg/L(Pb) 1.153 ± 0.164 101.8 14.3 
S5 + 1.0 mg/L(Pb) 1.548 ± 0.096 91.0 6.2 
S6 + 0.5 mg/L(Pb) 1.492 ± 0.166 90.0 11.1 
S6 + 1.0 mg/L(Pb) 2.113 ± 0.097 107.3 4.6 
S7 1.209 ± 0.096 - 7.9 
S7 + 0.5 mg/L(Pb) 2.113 ± 0.097 90.4 4.6 
S7 + 1.0 mg/L(Pb) 2.226 ± 0.194 101.7 8.7 
S8 2.565 ± 0.097 - 3.8 
S8 + 0.5 mg/L(Pb) 3.186 124.2 0.0 
S8 + 1.0 mg/L(Pb) 3.610 ± 0.119 104.2 3.3 

 

*S1-S4  เป็นตวัอย่างน ้าธรรมชาตทิีเ่กบ็ในพืน้ทีท่ีไ่ม่มคีวามเสีย่งต่อการปนเป้ือนของตะกัว่ 
  S5-S8  เป็นตวัอย่างน ้าธรรมชาตทิี่เกบ็ในพื้นที่ที่มปีระวตัิการปนเป้ือนของตะกัว่  (ตวัอย่างน ้าเกบ็จาก
หมู่บา้นทะเลน้อย ต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง) 
 
 
 



 

665 

วิจารณ์และสรปุผล 
จากการศกึษาค่าพเีอชที่มผีลต่อการสกดัเพราะการสกดัแบบจุดหมอกเป็นวธิทีีต่้องอาศยัการเกดิสารประกอบ

เชงิซ้อนระหว่างตวัคเีลตกบัโลหะ ซึ่งความเสถียรของสารประกอบเชงิซ้อนขึน้อยู่กบัค่าพเีอช  [12] ค่าพเีอชที่ให้ค่า
สญัญาณการตรวจวดัดทีีส่ดุเท่ากบั 6 ส าหรบักรณีใชพ้เีอชทีน้่อยกว่าหรอืมากกว่า 6 การเกดิลกัษณะขุ่นหมอกลดน้อยลง
ท าใหป้รมิาณตะกัว่ทีส่กดัจากวฏัภาคสารละลายมายงัวฏัภาคสารลดแรงตงึผวิน้อยลง ท าใหค้่าสญัญาณการตรวจวดัของ
ตะกัว่ที่ลดลงตามไปด้วย ปรากฏการณ์ดงักล่าวเป็นไปได้ว่าค่าพีเอชที่ไม่เหมาะสมอาจท าให้เกิดการสลายตัวของ
สารประกอบเชงิซอ้นระหว่างไดไทโซนซึง่เป็นตวัคเีลตกบัโลหะตะกัว่ซึง่ส่งผลใหก้ารเกดิหมอกหรอืชัน้ไมเซลลล์ดลง ค่า
สญัญาณการตรวจวดัจงึมคี่าต ่า 

จากการศึกษาความเข้มข้นของไดไทโซน ตะกัว่จะเกิดปฏิกิริยากบัไดไทโซนเป็นสารประกอบเชิงซ้อนด้วย
อตัราส่วนโดยโมล คอื 1 ต่อ 2 พบว่าสญัญาณการตรวจวดัโลหะตะกัว่เพิม่ขึน้ตามความเขม้ขน้ของไดไทโซนจนถงึความ
เขม้ขน้ 2.0 x 10-5 โมลาร ์ซึง่ใหค้่าสญัญาณการตรวจวดัตะกัว่สงูทีสุ่ดและแสดงถงึความเขม้ขน้ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการใช้
เพื่อเกดิสารประกอบเชงิซอ้นกบัตะกัว่ ความเขม้ขน้ทีม่ากกว่า 2.0 x 10-5 โมลาร ์สญัญาณการตรวจวดัจะลดลง เนื่องจาก
ปรมิาณไดไทโซนทีเ่พิม่ขึน้มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งใชส้ารลดแรงตงึผวิ (ไทรทนั เอก็ส-์114) ในการสกดัสารในปรมิาณทีม่ากขึน้
ดว้ยสารลดแรงตึงผวิจงึอาจไม่เพยีงพอต่อการสกดัสารประกอบเชงิซ้อนระหว่างไดไทโซนและโลหะ ส าหรบัในกรณีที่ใช้
ความเขม้ขน้ทีต่ ่ากว่า 2.0 x 10-5 โมลาร ์จะพบว่าใหค้่าสญัญาณการตรวจวดัทีต่ ่าลงอาจเป็นสาเหตุจากปรมิาณตวัคเีลตที่
ไม่เพยีงพอต่อปรมิาณโลหะตะกัว่ 

เนื่องจากวธิกีารสกดัแบบจุดหมอกเป็นวธิทีีต่อ้งอาศยัสารลดแรงตงึผวิทีเ่หมาะสมในการช่วยใหเ้กดิเป็นไมเซลล์
กบัสารประกอบเชงิซอ้นของโลหะซึง่สารละลายจะมลีกัษณะขุ่นคลา้ยเป็นหมอกเมื่ออยู่ในอุณหภูมทิีเ่หมาะสม [13] การ
เกดิ   ไมเซลลห์รอืเกดิหมอกไดด้จีะน าไปสูป่ระสทิธภิาพในการสกดัโลหะทีส่งู จากการการศกึษาความเขม้ขน้ของสารลด
แรงตึงผิวไทรทนั เอ็กส์-114 ที่เหมาะสมที่สุดพบว่าความเขม้ข้นเท่ากบั 0.05 เปอร์เซน็ต์ แสดงถึงความเขม้ขน้ที่
เหมาะสมทีส่ดุในการใชเ้พื่อสกดั ความเขม้ขน้ทีม่ากกว่า 0.05 เปอรเ์ซน็ต์ ใหส้ญัญาณการตรวจวดัลดลง เนื่องจากความ
หนืดทีเ่พิม่ขึน้ของ  วฏัภาคสารลดแรงตงึผวิเป็นอุปสรรคในการสง่ผ่านสารเขา้สู่สว่นท าใหเ้กดิอะตอมแบบเปลวไฟ  

เพื่อใหส้ารละลายเกดิเป็นไมเซลลไ์ดด้แีละเพื่อใหเ้กดิการแยกชัน้ทีส่มบรูณ์ระหว่างวฏัภาคของสารละลายและ   
วฏัภาคของสารลดแรงตงึผวิและเพื่อให้ไดป้ระสทิธภิาพในการเพิม่ความเขม้ขน้ของตะกัว่สูงสุด มคีวามจ าเป็นที่ต้อง
ศกึษาอุณหภูมทิีเ่หมาะสมทีสุ่ด หรอืทีเ่รยีกว่า อุณหภูมจิุดหมอก (Cloud point temperature) ทีใ่ชใ้นการเกดิปฏกิริยิา
และเกดิสมดุลในการศกึษาอุณหภูมใินการสกดัแบบจุดหมอก พบว่าอุณหภูมทิี่ 60 องศาเซลเซยีส เป็นอุณหภูมิที่
เหมาะสมทีส่ดุในการท าใหส้ารลดแรงตงึผวิมาจบักบัสารประกอบเชงิซอ้นระหว่างไดไทโซนกบัตะกัว่เกดิเป็นไมเซลลท์ี่
มคีวามสามารถในการละลายน ้าลดลง โดยปรากฏการณ์ดงักล่าวเกดิจากการทีโ่มเลกุลของสารลดแรงตงึผวิถูกลอ้มรอบ
ดว้ยโมเลกุลของน ้าผ่านอะตอมของไฮโดรเจนกบัส่วนทีม่ขี ัว้ เมื่ออุณหภูมสิงูขึน้ โมเลกุลของน ้าทีล่อ้มรอบจะหลุดออก
ท าใหโ้มเลกุลของสารลดแรงตงึผวิดงึดดูกนัเองดว้ยแรงวนัเดอรว์าลลซ์ึง่น าไปสูก่ารแยกของเฟสในทีส่ดุ [14] นอกจากนี้
อุณหภูมดิงักล่าวจะท าใหม้กีารเพิม่ของจ านวนไมเซลลข์องสารลดแรงตงึผวิจงึท าใหเ้กดิการแยกเฟสได ้[15] ส าหรบัใน
กรณีทีใ่ชค้วามรอ้นทีม่ากกว่า 60 องศาเซลเซยีส ในการท าใหเ้กดิจุดหมอกอาจส่งผลให้เกดิการสลายตวัของกลุ่มไม
เซลลท์ีเ่กดิขึน้ท าใหส้ญัญาณการตรวจวดัลดลงจนเกอืบเขา้ใกลศ้นูย ์ 

ในการเกดิหมอกของสารลดแรงตงึผวิกบัสารประกอบเชงิซอ้นโลหะ นอกจากอุณหภูมทิีเ่หมาะสมแลว้ เวลาที่
เหมาะสมและรวดเรว็ที่สุดในการสกดัถอืเป็นปจัจยัหน่ึงที่ต้องศกึษา พบว่าสญัญาณการตรวจวดัค่อย ๆ เพิม่ขึน้ตาม
เวลาทีใ่ช ้สญัญาณมคี่าสงูสุดและเริม่คงทีเ่มื่อใชเ้วลาบ่มที ่5 นาทถีงึเวลา 30 นาท ีและพบว่าเมื่อใชเ้วลามากกว่า 30 
นาท ีสารละลายจะเปลีย่นสภาพจากลกัษณะขุ่นคลา้ยหมอกเป็นสารละลายใสซึง่อาจเกดิจากการสลายตวัของไมเซลล ์
ถงึแมจ้ากการศกึษาจะพบว่าเวลาทีใ่หส้ญัญาณสงูสุดเริม่ต้นที ่5 นาท ีแต่ในงานวจิยัครัง้นี้เลอืกเวลาที ่10 นาทมีาเป็น
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เวลาที่ใชใ้นการบ่มสารผสมในการเกดิหมอกตลอดการทดลองเพื่อใหแ้น่ใจว่าปรากฏการณ์การเกดิหมอกนัน้เกดิขึน้
สมบรูณ์  

เนื่องจากไดไทโซนซึง่เป็นตวัคเีลตในการทดลองครัง้นี้สามารถเกดิเป็นสารประกอบเชงิซอ้นกบัโลหะส่วนใหญ่ไดด้ ี
การรบกวนจากไอออนของโลหะตวัอื่นในการเขา้มาแย่งจบักบัไดไทโซนอาจเกดิขึน้ หรอือาจเป็นเพราะโลหะเหล่านัน้ถูกสกดั
ร่วมมากบัตะกัว่ซึง่มผีลต่อประสทิธภิาพของการสกดัได ้[12] ดงันัน้ การประเมนิถงึความจ าเพาะเจาะจง (Selectivity) ของ
วธิกีารที่พฒันาต่ออิทธพิลของไอออนโลหะที่รบกวนจงึเป็นสิง่ส าคญัเพื่อให้ได้ประสทิธภิาพในการสกดัตะกัว่ออกมาจาก
ตวัอย่างไดม้ากทีส่ดุ 

จาการทดลองพบว่าในการเพิม่ความเขม้ขน้ของตะกัว่ดว้ยวธิกีารสกดัแบบจุดหมอกใหค้วามจ าเพาะเจาะจงสงู
ในการตรวจวดัตะกัว่ เนื่องจากสามารถลดการรบกวนของไอออนโลหะบางชนิดได ้ซึง่จากการทดลองพบว่าสามารถท า
การตรวจวดัตะกัว่ไดใ้นสภาวะทีม่ ีAg+, Ni2+ และ Co2+ ปนอยู่ในปรมิาณทีม่ากกว่าตะกัว่ 500 เท่า Mn2+ 2,000 เท่า 
และ Na+, K+, Mg2+, Ca2+ และ Ba2+ 5000 เท่า ผลการทดลองทีไ่ดเ้ป็นการบ่งบอกใหท้ราบถงึประสทิธภิาพในการตรวจ
ตะกัว่ของวธิกีารสกดัแบบจุดหมอกว่าสามารถตรวจวดัตะกัว่ไดแ้มอ้ยู่ในสภาวะทีม่กีารปนเป้ือนดว้ยไอออนโลหะอื่นใน
ปรมิาณมาก  
 จากขอ้มลูประสทิธภิาพของวธิกีารสกดัแบบจุดหมอกแลว้ตรวจวดัดว้ยเทคนิคอะตอมมกิแอบซอรพ์ชนัสเปกโทร 
เมตรแีบบเปลวไฟแสดงใหเ้หน็ว่า การเตรยีมตวัอย่างดว้ยการเพิม่ความเขม้ขน้ของตะกัว่ดว้ยวธิกีารสกดัแบบจุดหมอกโดย
มไีดไทโซนเป็นตวัคเีลตและมไีทรทนั เอก็ส ์– 114 เป็นสารลดแรงตงึผวิแลว้ตรวจวดัโดยเทคนิคทีม่คีวามไวต ่าอย่างเทคนิค
อะตอมมกิแอบซอรพ์ชนัสเปกโทรเมตรแีบบเปลวไฟสามารถท าใหต้รวจวดัตะกัว่ปรมิาณน้อยได ้ซึง่ประสทิธภิาพทีเ่พิม่ขึน้
สามารถเทยีบเท่าเครื่องมอืตรวจวดัทีม่คีวามไวสงูกว่า สามารถน ามาตรวจวดัตะกัว่ปรมิาณน้อยทดแทนเครื่องมอืความไว
สงูทีม่รีาคาแพงได ้นอกจากนัน้เป็นทีช่ดัเจนว่าไดไทโซนเป็นตวัคเีลตอกีตวัหนึ่งทีส่ามารถน ามาใชร้่วมกบัสารลดแรงตงึผวิ
ราคาถูกอย่างไทรทนั เอก็ส ์- 114 ถือเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งในการพฒันาปรบัปรุงวธิใีนการสกดัด้วยวธิกีารสกดัแบบจุด
หมอก อกีทัง้พบว่าการใชว้ธิกีารเพิม่ความเขม้ขน้ดว้ยวธิกีารดงักล่าวนี้ใชส้ารละลายทีเ่กีย่วขอ้งในปรมิาณน้อยอนัถอืเป็น
การลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวอย่าง ลดความยุ่งยากซบัซ้อนในการก าจดัเมทริกซ์รบกวน ลดเวลาในการวิเคราะห ์
รวมทัง้สารละลายที่ใช้ทุกตวัทีใ่ช้ในการสกดัแบบจุดหมอกเป็นสารละลายที่ก าจดัง่ายและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมอนัเป็น
แนวทางของเคมสีเีขยีว (green chemistry) และเมื่อเปรยีบเทยีบการตรวจวดัตะกัว่ดว้ยวธิต่ีาง ๆ กบังานวจิยันี้ไดผ้ลดงั
แสดงในตารางที ่5 
 

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงการตรวจวดัตะกัว่ดว้ยวธิต่ีาง ๆ เทยีบกบังานวจิยั 
Technique* System** LOD (mgL-1) Reference 

MF-FAAS 
CPE-ET-AAS 
CPE-FAAS 
SPE-FAAS 
SPE-ICP-OES 
SPE-ICP-OES 
CPE-FAAS 

APDC 
DDTP 
BCB 
2,3-Dihydroxypyridine/amberite XAD-2 
Dithizone/naphthalene 
Methylthiosalicylate/silica  
Dithizone/Triton X-114 

0.031 
0.040 
0.008 
0.014 
0.047 
0.015 
0.014 

[16] 
[8] 
[6] 

[17] 
[18] 
[19] 

This work 
* MF = membrane filtration, SPE = solid phase extraction, CPE = cloud point extraction, FAAS = flame atomic  
  absorption spectrometry, ET- AAS = electrothermal atomic absorption spectrometry, ICP-OES = inductively    
  coupled plasma atomic emission spectrometry 
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** APDC = ammonium pyrrolydine dithiocarbamate, DDTP = dithiophosphoric acid O, O-diethyl ester,                 
BCB = brilliant cresyl blue 

 
 จากการตรวจวดัปรมิาณตะกัว่ในตวัอย่างน ้า แสดงใหเ้หน็ว่าวธิกีารสกดัแบบจุดหมอกโดยใชไ้ดไทโซนเป็นคี
เลตและใชไ้ทรทนั เอก็ส ์- 114 เป็นสารลดแรงตงึผวิสามารถช่วยเพิม่ความเขม้ขน้ของตะกัว่ปรมิาณน้อยในตวัอย่างน ้า
จนสามารถตรวจวดัดว้ยเครื่องอะตอมมกิแอบซอรพ์ชนัสเปกโทรมเิตอรแ์บบเปลวได้ และจากค่ารอ้ยละการกลบัคนืของ
ตะกัว่หลงัจากเตมิตะกัว่ลงในตวัอย่างน ้าพบว่าใหค้่าความถูกต้องดโีดยใหร้อ้ยละการกลบัคนือยู่ในช่วงตัง้แต่ 70.0 – 
124.2 ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าวธิกีารทีพ่ฒันาสามารถน าไปใชป้ระยุกตก์บัตวัอย่างจรงิได้ นอกจากนัน้ พบว่าวธิกีารทีพ่ฒันา
ไม่จ าเป็นต้องเตรยีมตวัอย่างด้วยวธิทีี่ซบัซ้อน เช่น วธิีการย่อยด้วยกรด การก าจดัไอออนโลหะตัวรบกวน เป็นต้น 
สามารถน าตวัอย่างน ้ามากรองแลว้เขา้สูว่ธิกีารสกดัแบบจุดหมอกไดโ้ดยตรงซึง่ถอืเป็นขอ้ดใีนแง่ของการลดเวลาในการ
วเิคราะห ์

วธิกีารทีพ่ฒันาสามารถใหป้ระสทิธภิาพการเพิม่ความเขม้ขน้ของตะกัว่ทีด่ขี ึน้เมื่อเทยีบกบักรณีการใชต้วัคเีลต
หรอืสารลดแรงตึงผวิตวัอื่นๆบางตวั อกีทัง้พบว่าประสทิธภิาพของวธิกีารดงักล่าวดกีว่าหรอืสามารถเทยีบเท่าได้กับ
วธิกีารตรวจวดัดว้ยเครื่องมอืราคาแพงความไวสงูบางเครื่องมอื ท าให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมอืความไวต ่า
อย่างเครื่องอะตอมมกิแอบซอรช์นัสเปกโทรมเิตอรแ์บบเปลวไฟไดอ้ย่างคุม้ค่าและเกดิประโยชน์กบัหน่วยงานมากขึน้
แม้ว่าจะใช้ในการตรวจวดัตะกัว่ในตวัอย่างที่มปีรมิาณตะกัว่น้อยกว่าขดีจ ากดัต ่าสุดของเครื่องมอืกต็าม วธิกีารสกดั
ตะกัว่แบบจุดหมอกทีม่ไีดไทโซนเป็นตวัคเีลตและมไีทรทนั เอก็ส-์114 เป็นสารลดแรงตงึผวิสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้น
การเพิม่ความเขม้ขน้ของตะกัว่ปรมิาณน้อยจากตวัอย่างน ้าจรงิจากสิง่แวดลอ้มไดท้ัง้ในตวัอย่างน ้าทีม่เีมทรกิซแ์ละการ
ปนเป้ือนของตะกัว่น้อยและในตวัอย่างน ้าทีม่เีมทรกิซแ์ละการปนเป้ือนของตะกัว่มาก โดยค่าทีไ่ดจ้ากการทดลองแสดง
ใหเ้หน็ถงึความมปีระสทิธภิาพ ความถูกตอ้ง และความแม่นย าสงูขึน้ของวธิกีาร 
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 ความหลากชนิดของพืชสมนุไพรและการใช้ประโยชน์ของชุมชนในฤดฝูน: กรณีศึกษาหมู่บ้าน
ปิตคีุ อ. อมกอ๋ย จ. เชียงใหม่ 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาถงึความหลากชนิดพชืสมุนไพร และการใชป้ระโยชน์ของชุมชนหมู่บา้น
ปิตุค ีอ. อมก๋อย จ. เชยีงใหม่ ในช่วงฤดฝูน พบพชืทีม่กีารน ามาใชป้ระโยชน์ทัง้หมด 82 ชนิด 40 วงศพ์ชืสมุนไพรทีพ่บ
มากทีสุ่ดคอื Plantago major L.,Rumexcrispus L., Ageratumconyzoides L., Curcuma zedoaria (Berg) Roscoe., 
Pteridiumaquilinum L., Imperatacylindrica L., และ Piper sarmentosum Roxb. ตามล าดบั โดยแบ่งเป็นพชืไมล้ม้ลุก 
ไมต้้น ไมพุ้่ม และไมเ้ลือ้ยรอ้ยละ 54, 23, 16 และ 7 ตามล าดบั ผลการศกึษาขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ของพชืสมุนไพร 
พบว่าชุมชนไดน้ าพชืสมุนไพรไปใชใ้นการบ าบดั รกัษา บ ารุงร่างกายในดา้นต่างๆ ม2ี8 ชนิด ส่วนของพชืทีน่ ามาเป็น
อาหาร 13 ชนิด และพชืทีใ่ชป้ระโยชน์ทัง้เป็นอาหารและเป็นพชืสมุนไพร 41 ชนิด  
 

ค าส าคญั: พชืสมุนไพรความหลากชนิดการใชป้ระโยชน์ ปา่ชุมชนบา้นปิตุค ี
 

Abstract  
 This study aimed to investigate medicinal plants diversity and community benefits in therainy season at 
Pitukee village, Omkoi District, ChiangmaiProvince.Eighty two species in 40 families were collected. While the 
most abundant medicinal species were Plantago major L., Rumexcrispus L., Ageratum conyzoides L., Curcuma 
zedoaria(Berg) Roscoe, Pteridiumaquilinum L., Imperatacylindrica L., and Piper sarmentosumRoxb., 
respectively. There were classified into four main groups, i.e. herbaceous plants, perennial plants, shrubs and 
climbers; 54, 23, 16 and 7 percent, respectively. Herb utilization studies were used for therapy, treatment and 
maintain the life such as 28 species for herb, 13 plant species used for food, 41 plant species were used for 
food and medicinal plants. 
 

Key words: Medicinal Plants Diversity, Community Benefits, Community Forest 
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บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ดา้นอาหารมาแต่อดตี ทัง้นี้เนื่องจากประเทศไทยตัง้อยู่ในภูมิ
ประเทศ และภูมอิากาศทีก่่อใหเ้กดิภูมนิิเวศทีห่ลากหลาย เอือ้อ านวยต่อการด ารงชวีติของพชืพรรณ และสิง่มชีวีตินานา
ชนิด ท าให้ประเทศไทยเป็นพื้นทีแ่ห่งหนึ่งในโลกทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพ [4]โดยทางภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศมผีนืป่าที่มคีวามหลากหลายของพชืที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์[2] เช่น พชือาหารและพชืสมุนไพรอยู่เป็น
จ านวนมาก และในผนืป่านัน้กม็ชีุมชนที่อาศยัอยู่ในพื้นที่ ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มชนชาติพนัธุ์ที่หลากหลาย ดงัเช่น
หมู่บา้นปิตุค ีอ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นอกีหนึ่งหมู่บา้นทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีส่งูและทุรกนัดาร แลว้ยงัมอีกีหลาย
พืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะเป็นพืน้ทีส่งูและมคีวามหลากหลายทางชวีภาพค่อนขา้งมากในชนบทห่างไกลต้องด ารงชวีติดว้ยการ
พึง่พงิทรพัยากรป่าไม้ทัง้เพื่อการบรโิภค และการใชส้อยด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากของป่าเพื่อเป็น
อาหารและสมุนไพร [3] ส่วนทางดา้นการท าเกษตรนัน้ ปจัจุบนัมกีารท านาเพื่อปลูกขา้วไวก้นิเองในครวัเรอืน ซึง่เมื่อ
อดตีนัน้ชนเผ่าต่าง ๆ หลายชนเผ่าทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีป่่าไม้ประกอบอาชพีดว้ยการท าไร่เลื่อนลอยดงัเช่นชนเผ่ามูเซอ 
ซึง่เป็นชนเผ่าทีอ่าศยัอยู่บนพืน้ทีส่งูเช่นเดยีวกนักบัหลายชนเผ่า [6] 

หมู่บา้นปิตุค ีอ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชยีงใหม่ มพีืน้ที่ตัง้อยู่สงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,000 เมตร ท าให้
ลกัษณะพื้นที่ของหมู่บ้านตัง้อยู่ในหุบเขา ล้อมรอบด้วยป่าดบิชื้น และมลี าห้วยไหลผ่าน จงึท าให้หมู่บ้านมคีวามชื้น
ตลอดทัง้ปี ดว้ยสภาพแวดลอ้มเช่นน้ีจงึท าใหพ้ืน้ทีห่มู่บา้นปิตุคจีงึเป็นแหล่งพชือาหารและพชืสมุนไพรหลากหลายชนิด 
แต่ถึงแม้จะมีความหลากหลายของพชือาหารและพืชสมุนไพรมากเพยีงใดข้อมูลการใช้ประโยชน์พชือาหารและพืช
สมุนไพรในแต่ละพืน้ที ่พบว่ายงัมค่ีอนขา้งน้อย เน่ืองจากองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นการใชป้ระโยชน์จากพชื
น้ีมกัสบืทอดกนัโดยการบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น ไม่มกีารจดับนัทกึไว ้และปจัจุบนัองคค์วามรูเ้หล่านี้มแีนวโน้มทีจ่ะเริม่สญู
หายไป ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวมกัจะทราบในหมูก่ลุ่มคนสงูอายเุท่านัน้ ซึง่ชนิดของพชืสมุนไพรทีน่ ามาใชป้ระโยชน์จะมขีอ้มลู
เพยีงน้อยและมกีารถ่ายทอด เรยีนรูก้นัเฉพาะในทอ้งถิน่นัน้ ๆ นอกจากนี้การเรยีกชื่อในแต่ละทอ้งทีก่ม็คีวามแตกต่าง
กนัตามกลุ่มชาตพินัธใ์นแต่ละพืน้ที่อกีดว้ย และการใชช้ื่อทีไ่ม่ตรงตามหลกัวชิาทางพฤกษศาสตร ์และหลกัการแพทย ์
ย่อมท าใหเ้กดิความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อน และเกดิความสบัสนในการใชป้ระโยชน์จากพชือาหารและพชืสมุนไพรได้ ส่วน
เอกสารวชิาการงานทางดา้นสมุนไพรไทยมกัปรากฏงานส ารวจบนพืน้ทีร่าบ มน้ีอยมากในงานส ารวจพชืในเขตพืน้ทีส่งู 
อาจจะเนื่องจากลกัษณะขอ้จ ากดัของพืน้ที ่ และระยะเวลาในการเดนิทาง รวมทัง้ไม่สามารถส ารวจความหลากหลาย
ของพชืไดทุ้กฤดกูาลได ้ท าใหข้อ้มลูของพชืสมุนไพรไทยในเขตพืน้ทีส่งูยงัคงมน้ีอย  

ดงันัน้งานวิจัยนี้จึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของพืชอาหารและพืชสมุนไพรกับการใช้
ประโยชน์ในชุมชน โดยท าการวเิคราะหช์นิดพชืทีถู่กตอ้งรวมถงึการอธบิายลกัษณะทางพฤกษศาสตรข์องพชื สรรพคุณ 
ส่วนที่ใช้ วธิกีารใช้ ขอ้สงัเกต และสิง่ที่พงึระวงัจากการใช้ประโยชน์จากพชือาหารและพชืสมุนไพร รวมถึงการร่วม
วเิคราะหข์อ้มูลที่ไดท้ัง้หมดโดยการมสี่วนร่วมของชุมชนในการหาแนวทางเพื่อส่งเสรมิและอนุรกัษ์พชือาหารและพชื
สมุนไพรในพืน้ทีชุ่มชนบา้นปิตุค ีอ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชยีงใหม่ เพื่อท าให้ชุมชนมคีวามตระหนักและเหน็ถงึคุณค่า
ของพชือาหารและพชืสมุนไพรทีม่อียู่ในทอ้งถิน่ของตน โดยอาจจะน าพชืเหล่านัน้มาท าเป็นอาหาร และมาปรุงยาเพื่อ
บ าบดัรกัษาอาการต่าง ๆ หรอืใชบ้รรเทาป้องกนัความเจบ็ปว่ยไดอ้ย่างถูกตอ้ง ตลอดจนอาจขยายพนัธุพ์ชืสมุนไพรเพื่อ
จ าหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตใินทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนืต่อไป 
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วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
1. ส ารวจขอ้มูลการใช้ประโยชน์จากพชืของชาวกะเหรี่ยง บรเิวณหมู่บ้านปิตุคพีืน้ที่เกษตรและป่าใกล้เคยีง 

ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชยีงใหม่ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดอืนกนัยายน พ.ศ.2555 โดยติดต่อ
ชาวบา้นทีรู่จ้กัพชืและการใชป้ระโยชน์ สอบถามการใชป้ระโยชน์จากพชืแต่ละชนิด ส่วนทีใ่ช ้วธิกีารใช ้และชื่อทอ้งถิน่
ของพชื 

2. บนัทกึภาพและเกบ็ตวัอย่างพชืเพื่อน าไปวนิิจฉัยชื่อวทิยาศาสตร์ และจดัท าเป็นตวัอย่างพรรณไม้อา้งองิ
เกบ็รกัษาไว ้ณ ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชยีงใหม่ 

3.การวนิิจฉยัระดบัชนิด (Species Identification) โดยใชรู้ปวธิานและเอกสารอา้งองิต่างๆเช่น หนังสอืพรรณ
พฤกษชาตแิห่งประเทศไทย (Flora of Thailand) หนังสอืองคค์วามรูเ้รื่องพชืป่าทีใ่ชป้ระโยชน์ทางภาคเหนือของไทย 
โดยมูลนิธิโครงการหลวง หนังสือต้นไม้เมืองเหนือ และเอกสารทางอนุกรมวิธานต่าง ๆ และยืนยันชื่อ โดยการ
เปรยีบเทยีบกบัตวัอย่างพรรณไมจ้ากหอพรรณไมส้วนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์

 

ผลการศึกษา 
 จากการส ารวจพบว่า มพีชืทีช่าวกะเหรีย่ง หมู่บา้นปิตุค ีใชป้ระโยชน์ 82 ชนิด จากพชืใน 40 วงค(์ตารางที ่1) 
แบ่งตามการใชป้ระโยชน์ 2 กลุ่ม คอื สว่นของพชืทีน่ ามาเป็นอาหาร 13 ชนิด (16%) พชืสมุนไพร 28 ชนิด (34%) และ
พชืทีใ่ชป้ระโยชน์ทัง้เป็นอาหารและเป็นพชืสมุนไพร 41 ชนิด(50%)  (ภาพที ่1)โดยชนิดที่พบมากสุดคอื Plantago 
major L.จ านวน 522 ตน้ (31%) รองลงมาไดแ้ก่ Rumexcrispus L. จ านวน 201 ต้น (11%)Curcuma zedoariaZberg. 
Roscoeจ านวน 92 ต้น(5%) Ageratum conyzoides L.จ านวน 89 ต้น(5%)Mimosa pudicaL.จ านวน 82 ต้น 
(5%)(ภาพที ่2) 
ตารางที ่1 รายชื่อพชืทีช่าวบา้นปิตุค ีอ. อมก๋อย จ.เชยีงใหม่ น าไปใชป้ระโยชน์ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ วงศ ์ จ านวนท่ีพบ 
(ต้น) 

ช่ือกะเหร่ียง ประโยชน์ 

AbelmoschusesculentusL. Malvaceae 2 แบลมฉีี่ Muti. 
Abutilon indicum (L.) Sweet Malvaceae 8 ครอบจกัรวาล Med. 
Acmellaoleracea (L.) R.K.Jansen Asteraceae 62 ห่อเต๋อม ี Muti. 
AcoruscalamusL. Araceae 14 ต๊ะสีป่ะดอ Muti. 
Ageratinaadenophora(Spreng.) R.M.King&H.Rob. Asteraceae 56 หน่อโคมาน ิ Med. 
Ageratum conyzoidesL. Asteraceae 89 หน่อเนอซ ี Med. 
Alpiniagalanga   (L.) Willd. Zingiberaceae 10 เพาะแค Muti. 
Alpiniamalaccensis(Burm.) Roscoe. Zingiberaceae 4 เพาะเก่อ Muti. 
Amorphophalluspaeoniifolius (Dennst.) Nicolson Araceae 15 สะเอ Food 
Ananascomosus  (L.) Merr. Bromeliaceae 5 แนะ Muti. 
Artocarpusheterophyllus Lam. Moraceae 8 ปะหน่อย Food 
Azadirachtaindica A. Juss. var. siamensis  Valeton Meliaceae 1 คยีง Muti. 
Baliospermum montanum  Muell.A  Equisetaceae 1 โทะโคละ Med. 
Bauhinia purpureaL. Caesalpiniaceae 7 กะเฮอ Muti. 
Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Zingiberaceae 3 เพาะเซอเร๊อ Muti. 
Carica papaya  L. Caricaceae 5 เซอกุย้เส Muti. 
Castanopsis  acuminatissima  Rehd. Fagaceae 1 เซโพปร ิ Food 
Chromolaenaodoratum(L.) R.M.King&H.Rob. Asteraceae 36 หน่อโซ Med. 
Citrus aurantifolia(Christm.)Swingle Rubiaceae 4 มะเน้าเล Muti. 
Citrus hystrix Dc. Rubiaceae 2 มะข ู Muti. 
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ช่ือวิทยาศาสตร ์ วงศ ์ จ านวนท่ีพบ 
(ต้น) 

ช่ือกะเหร่ียง ประโยชน์ 

Citrus maxima Merr. Rutaceae 1 สงัอู Food 
Clerodendrumpetasites (Lour.) S.Moore Labiatae 1 พวกวอ Med. 
CletistimorensisSpan Ulmaceae 2 เสนาอ ึ Med. 
Clinacanthusnutans (Burm.f) Lindau.  Acanthaceae 3 โพะโซ่จาง Med. 
CocosnuciferaL. Palmae 1 คอส่า Food 
Coixlachryma - jobiL.  Poaceae 1 เบอนาท ี Muti. 
ColocasiaesculentaSchott.  Araceae 4 ตะบุ๊ผะ Food 
Colocasiagigantea Hook.f. Araceae 1 คอืท่อซุ่ Food 
Commelinadiffusa Burm.f. Commelinaceae 63 โต่ะอุเหมาะ Muti. 
CratoxylumformosumJack. Clusiaceae 2 เส่เกว๊ะโหจ ่ Muti. 
CryptolepisbchananiRoem.&Schult. Asclepiadaceae 2 กวน Med. 
Curcuma longa L. Zingiberaceae 5 สะยอบอ Muti. 
Curcuma zedoariaZberg. Roscoe Zingiberaceae 92 ขมิน้ชนั Med. 
CymbopogoncitratusStapf. Poaceae 6 ห่อวอตะไป ่ Muti. 
Daturametel  L. Solanaceae 2 มงัโต๊ะโล๊ะ Med. 
DendrocalamushamiltoniiNees&Arn.  Poaceae 10 หว่าซ ึ Muti. 
Dendrocalamusstrictus(Roxb.)Nees Poaceae 2 หว่ามเีหล่า Muti. 
DioscoreahispidaDennst. Dioscoreaceae 6 คล ี Food 
ElephantopusscaberL. Asteraceae 15 นอค๊อดและ Med. 
Equisetum debileRoxb. Equisetaceae 7 ฮรซึอปอดวัะ Med. 
Eryngiumfoetidum L. Apiaceae 10 ฮอืปุ๊กอลา Muti. 
Euphorbia heterophyllaL. Equisetaceae 10 นอโบล่ะเบล Muti. 
Euphorbia hirta  L. Equisetaceae 39 นีโซ Muti. 
FicusauriculataLour. Moraceae 4 ตะกอืสะ Med. 
FicusracemosaL. Moraceae 2 เต๊อะกสึะ Muti. 
GmelinaarboreaRoxb. Lamiaceae 1 เก่อมาพอ Med. 
Harrisoniaperforata(Blanco) Merr. Simaroubaceae 1 มชีี ่ Med. 
HelicianilagiricaBedd. Proteaceae 2 เส่เจ๊าะบะ Med. 
Hibiscus sabdariffa  L. Malvaceae 1 แบลมฉีี่ Muti. 
Homalomenaaromatica (Roxb. & Sims)Schott Araceae 2 ห่อกวยซอย Food 
Imperata cylindrical(L.) P.Beauv. Poaceae 35 เกอ้ฮ ี Med. 
MangiferaindicaL.  Anacardiaceae 10 ข ุแป เจาะ Food 
Mimosa pudicaL. Mimosaceae 82 หน่อวแีม ่ Muti. 
Musa ABB cv. Kluai 'Namwa' Musaceae 17 สะเอเชย  Muti. 
OcimumbasilicumL. Labiatae 23 ห่อวอซุ Muti. 
Ocimum sanctum  L. Labiatae 28 ห่อตูปล ู Muti. 
PaederialinearisHook. f. Rubiaceae 12 ปลอเนออ ึ Muti. 
PhyllanthusamarusSchum&Thonn Equisetaceae 17 ตายอ  Med. 
P.emblicaL. Equisetaceae 2 สยิาโด่เมาะ Muti. 
Physalisangulata L. Solanaceae 5 ตอมต๊อก Med. 
Piper sarmentosumRoxb.ex Hunter Piperaceae 35 เย่เทย้ Muti. 
Plantago major L. Plantaginaceae 552 ต่าซื่อเดอะ Med. 
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ช่ือวิทยาศาสตร ์ วงศ ์ จ านวนท่ีพบ 
(ต้น) 

ช่ือกะเหร่ียง ประโยชน์ 

Plectranthusamboinicus (Lour.) Spreng.  Labiatae 38 เตก็ตองโพ ่ Muti. 
PolygonumodoratumLour.  Polygonaceae 5 พล Muti. 
PsidiumguajavaL. Myrtaceae 13 มะกว้ยโมะ Muti. 
Pteridiumaquilinum L. Dennstaedtiaceae 43 ปูเ่ปลเด๊อะ Food 
PunicagranatumL. Punicaceae 1 เซาะปะเล Muti. 
RhusjavanicaL. var.  Anacardiaceae 3 เสฉี่สะ Muti 
RicinuscommunisL. Equisetaceae 2 ททิีเ่กวาะ Med. 
Coffea Arabica L.Share Rubiaceae 1 กาแฟ Food 
Rumexcrispus L. Polygonaceae 201 เก่อบะซ ิ Food 
SaccharumofficinarumL. Poaceae 2 เกอะทซี ู Muti. 
SambucusjavanicaReinw.  Caprifoliaceae 5 ติส๊กิ่าจึ ๊ Med. 
Selaginellahelferi  Warb. Selaginellaceae 10 หวัวอตะโป ่ Med. 
SidaacutaBurm.f. Malvaceae 2 พอเซหครึย่ Med. 
SolanumnigrumL. Solanaceae 2 ติส๊เิว Muti. 
S. stramonifoliumJacq. Solanaceae 2 ยัง่คุยด ี Muti. 
S. trilobatum  L. Solanaceae 3 มงัลู่ สนัยาส่า  Med. 
Tinosporacrispa(L.) MiersexHook.f. & Thomson Menispermaceae 2 ติส๊ ีข่ ี ่ Muti. 
ThunbergialaurifoliaLindl. Acanthaceae 1 จอลอดเิออ  Med. 
Zingibermontanum(Koenig) Link  Zingiberaceae 6 แบล๊ะโคบอ Muti. 
Z. officinaleRoscoe. Zingiberaceae 7 สะเอ Muti. 

(Food = พชือาหาร, Med = พชืสมุนไพร และ Muti = ใชป้ระโยชน์ไดท้ัง้พชือาหารและพชืสมุนไพร) 
 

 
ภาพท่ี 1 สดัสว่นเปอรเ์ซน็ตข์องพชืในการน าไปใชป้ระโยชน์ 
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สรปุผลและวิจารณ์ 
 ชาวกะเหรี่ยงได้ชื่อว่าเป็นนักอนุรกัษ์ธรรมชาติที่ด ีมคีวามผูกพนักบัธรรมชาติ และด ารงชวีติปจัจยัสีต่้อง

พึ่งพาธรรมชาติทัง้หมด ทัง้ความเชื่อเกี่ยวกบัต้นไม้ หรือแม้แต่การรกัษาโรคก็ยังพึ่งธรรมชาติ แม้ปจัจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงของสิง่แวดล้อม ตามกระแสโลภาภิวฒัน์และความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีแต่ภูมปิญัญาท้องถิ่นที่ชาว
กะเหรี่ยงได้รบัการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ยังคงสบืสานให้กบัลูกหลานในรุ่นต่อ ๆ มา [6] ในการน าพืชมาใช้
ประโยชน์ในชวีติประจ าวนั สามารถท าใหเ้กดิความยัง่ยืน โดยการส่งเสรมิใหม้กีารอนุรกัษ์และขยายพนัธุพ์ชืทีม่คีวาม
ต้องการมากแต่มจี านวนน้อยจากการศกึษาพบว่า ชาวกะเหรี่ยงใชป้ระโยชน์จากพชือย่างหลากหลาย ทัง้ใช้เป็นพชื
อาหาร และ แยกพืชมาใช้เฉพาะเป็นพืชสมุนไพรอย่างเดียว เพื่อใช้รกัษาอาการจากโรคต่าง ๆเบื้องต้น โดยไม่
จ าเป็นต้องเดนิทางไปโรงพยาบาลทีห่่างไกลจากแหล่งทีอ่ยู่อาศยั และใช้พชืเป็นทัง้พชือาหารและพชืสมุนไพรร่วมกนั 
โดยยึดหลกัความเชื่อที่สบืทอดจากบรรพบุรุษและหมอยา[3] แต่ยงัมพีืชบางชนิดที่ชุมชนยงัไม่ทราบว่าจะสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากไม่เป็นที่รู้จกัในชุมชน เช่น ขมิ้นอ้อย (Curcuma zedoariaZberg. Roscoe) วงค์
Zingiberaceae [1]ใบมสีรรพคุณ ขบัปสัสาวะ แกช้ ้าบวม เหงา้มสีรรพคุณสมานล าไส ้แกอ้กัเสบ แกล้ม แกเ้ลอืดคัง่ และ
มีฤทธิ ฆ์่ า เ ชื่ อ แ บคที เ รี ย  ห รื อ น า ไ ป ใ ช้ เ ป็ น เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง แ ล ะ สีย้ อ มผ้ า ไ ด้ อี ก ท า ง  ห รื อ บุ ก ค า งคก
(AmorphophalluscampanulatusBl.ex)วงศ์ Araceae[1]หัวมีรสเบื่อเมา คัน แก้เลือดจับเป็นก้อน หุงกับน ้ ามันใส่
บาดแผล(ส าหรบัผูป้ว่ยระหว่างพกัพืน้เป็นอาหารดดูสารพษิ ขจดัไขมนัในเลอืด และปรุงอาหารรกัษาสุขภาพ) น าหวัมา
ตม้น ้าแกโ้รคตบั โรคทอ้งมานแกไ้อและสามารถน ามาแปรรูปเป็นอาหารได้เพื่อใชเ้ป็นแหล่งอาหารต่อไป ซึง่การศกึษา
พบว่าไดม้อียู่ในบรเิวณชุมชนและปา่ใกลเ้คยีงเป็นจ านวนมาก 

ผลการส ารวจพบพชืทีม่กีารน ามาใชป้ระโยชน์ทัง้หมด 82 ชนิด40 วงศ ์โดยแยกพชืทีเ่ป็นพชือาหารทัง้หมด 
13 ชนิด พชืสมุนไพรทัง้หมด 28 ชนิด และพชืทีเ่ป็นพชือาหรและพชืสมุนไพรทัง้หมด 41 ชนิด คดิเป็น 16, 34 และ 50 
เปอร์เซ็นต ์ 

 

 
ภาพท่ี 2ชนิดทีพ่บมากทีส่ดุเกนิกว่า 10 ตน้(เลอืกชนิดทีม่มีากกว่า 10 ตน้)ของพชืสมุนไพรทีพ่บ 

ในหมู่บา้นปิตุคอี. อมก๋อย จ.เชยีงใหม่ 
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ภาพท่ี 3วงศท์ีพ่บมากทีส่ดุของพชืสมุนไพรทีพ่บในหมู่บา้นปิตุค ีอ. อมก๋อย จ.เชยีงใหม่ 

 

ส่วนพชืที่มคีวามหนาแน่นต่อพืน้พืน้ทีม่ากที่สุด 5 อนัดบัแรก โดยพชืสมุนไพรทีพ่บมากที่สุดคอื Plantago 
major L. จ านวน 522 ต้นรองลงมาคอืRumexcrispus L. จ านวน 201 ต้นCurcuma zedoaria (Bery) Roscoe, 
Ageratum conyzoides L., Mimosa pudicaL.ตามล าดบั(ภาพที ่2,ภาพที3่ )จากการส ารวจพบว่าพชืชนิดแรกสามารถ
น าใบกนิดบิหรอืต้มแกเ้จบ็เอว และใชแ้กแ้มลงกดั แพพ้ษิจากพชืชนิดทีส่องสามารถใชใ้บใส่แกงเพื่อใหม้รีสเปรีย้ว ใช้
แทนมะนาว[5] ชนิดทีส่ามใบใชข้บัปสัสาวะ แกช้ ้าบวมเหงา้แกค้รัน่เน้ือครัน่ตวั สมานล าไส ้แกร้ะดูขาว ขบัปสัสาวะ ต า
พอกแกฟ้กบวม แกอ้กัเสบ แกพ้ษิโลหติ แกล้ม รกัษามะเรง็ เนื้องอกธรรมดาของกลา้มเนื้อมดลูก รกัษาอาการเลอืดคัง่ 
เลอืดลมไหลเวยีนไม่สะดวก รกัษาระดูมาไม่ปกติเหง้าสดต าผสมกบัการบูรเลก็น้อย ดอกน ้าฝนกลางหาว รนิเอาน ้า
หยอดตา แก้ตาแดง ตาแฉะ ตามวั ตาพกิาร หรอืหวัใช้สมานแผล ใชผ้สมปรุงยาท้องอดืเฟ้อ[7]การศกึษาครัง้นี้เป็น
การศกึษาเฉพาะพชืทีชุ่มชนใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีเ่ท่านัน้ และระยะเวลาในการศกึษาจ ากดั พชืบางชนิดไม่อยู่ในช่วงออก
ดอกหรอืตดิผลท าใหไ้ม่สามารถทีจ่ะวนิิจฉยัระบุสกุลและชนิดได ้

 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศกึษาแสดงให้เหน็ว่าชุมชนในหมู่บา้นปิตุคีใชป้ระโยชน์จากป่าอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะดา้นพชื

อาหารและพชืสมุนไพร ซึง่พืน้ทีป่า่ทีม่อียู่ในปจัจุบนัจะมศีกัยภาพในการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน แต่ทัง้น้ี
เมื่อประชากรมเีพิม่ขึน้ความตอ้งการพึง่พงิกเ็พิม่มากขึน้ดว้ยดงันัน้จงึควรมกีารวางแผนการจดัการทรพัยากรป่าไมท้ีม่ ี
อยู่ ให้ยงัคงตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนเพื่อรองรบัการเตบิโตของชุมชน รวมทัง้ศกึษาสมุนไพรไทยมทีี่มี
ศกัยภาพเพื่อพฒันาต่อไป พรอ้มกบัการวางแผนการใชป้ระโยชน์ของชุมชนเพื่อใหเ้กดิความสมดุลระหว่างกนั ภายใต้
ความร่วมมอือนัดรีะหว่างชุมชนกบัหน่วยงานภาครฐัทีร่บัชอบต่อไป 
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ผลของไซโตไคนินต่อการเจริญและพฒันาของต้นอ่อนกล้วยไม้สิงโตช้อนทอง 
ในสภาพปลอดเช้ือ  
The effect of cytokinins on growth and development of in vitro seedling of 
Bulbophyllum spathulatum (Rolfe ex E. Cooper) Seidenf. 
 

ธนากร วงษศา1* รตันาภรณ์ จองไพจติรสกุล1 และปรชัญา ชะอุ่มผล1 
Thanakorn Wongsa1*, Rattanaporn Chongphaichitsakul1 and Pratya Cha-umphol1 

 

บทคดัย่อ 
 จากการเลี้ยงต้นอ่อนสงิโตชอ้นทอง (Bulbophyllum spathulatum (Rolfe ex E. Cooper) Seidenf.) บน
อาหารสตูรดดัแปลง Vacin and Went (VW, 1949) ทีเ่ตมิน ้าตาลซูโครส 30 กรมัต่อลติร ร่วมกบัน ้าต้มมนัฝรัง่ 100 
กรมัต่อลติร และน ้ามะพรา้ว 50 มลิลลิติรต่อลติร ผงถ่านกมัมนัต์ 0.5 กรมัต่อลติร และไซโตไคนิน ไดแ้ก่  BA Kinetin 
และ TDZ (0  0.5  1.0  2.0 และ 4.0 มลิลกิรมัต่อลติร) เพาะเลีย้งเป็นเวลา 12 สปัดาห ์พบว่า การเตมิ TDZ 4.0 
มลิลิกรมัต่อลิตร สามารถชกัน าให้เกิดต้นใหม่เฉลี่ย 2 ต้น และมีการพฒันาใบ และรากได้ดีไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ
ค าส าคญั: ไซโตไคนิน สงิโตชอ้นทอง  การเจรญิและพฒันา 
 

Abstract  
 In vitro seedlings of Bulbophyllum spathulatum (Rolfe ex E. Cooper) Seidenf. were cultured on Vacin 
and Went (1949) medium supplemented with 30 g.L-1 sucrose, 100 g.L-1 potato extract, 50 ml.L-1 coconut 
water, 0.5 mg.L-1 activated charcoal and added with different concentrations of cytokinins (BA, Kinetin and 
TDZ) at 0, 0.5,  1.0, 2.0 and 4.0 mg.L-1 for 12 weeks. The results found that the highest shoot number (2.0 
shoots) could obtain when cultured on the medium supplemented with 4.0 mg.L-1 TDZ. 
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บทน า 
กล้วยไม้สกุลสิงโตเป็นกลุ่มกล้วยไม้ที่การส ารวจพบทัว่โลกแล้วประมาณ 3,0 00 ชนิด ประเทศไทยเป็น

ประเทศหนึ่งที่มคีวามหลากหลายของกล้วยไม้กลุ่มสงิโตที่ส ารวจพบแล้วประมาณ 170 ชนิด [1] ซึ่งสงิโตช้อนทอง 
(Bulbophyllum spathulatum (Rolfe ex E. Cooper) Seidenf.) เป็นกลว้ยไมใ้นสกุลสงิโตอกีชนิดหน่ึงทีป่จัจุบนัถูก
คุกคาม จ านวนประชากรในธรรมชาต ิมจี านวนน้อยลง และพบเหน็ไดย้ากขึน้ อกีทัง้เป็นกลว้ยไมส้งิโตอกีชนิดหนึ่งทีม่ ี
นิเวศการกระจายพนัธุท์ีจ่ าเพาะ เนื่องดว้ยรูปทรงทีส่วยงาม มกีลบีเลีย้งคู่ขา้งเชื่อมติดกนัจนเป็นรูปชอ้น ซึง่ถูกน ามา
ปลูกเลีย้งเป็นจ านวนมากขึน้ ท าให้ปรมิาณลดลงจากธรรมชาติอย่างรวดเรว็ กอปรกบัการขยายพนัธุก์ลว้ยไม้ชนิดนี้
ยงัคงมีปจัจยัจ ากดัหลายประการ และยงัมีรายงานการศึกษาเกี่ยวกบัการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อมาช่วย
ขยายพนัธุก์ลว้ยไมส้งิโตชนิดต่าง ๆ น้อยมาก มเีพยีงรายงานการเพาะเลีย้งกลว้ยไมส้กุลสงิโตในสภาพปลอดเชือ้เพยีง
ไม่กีช่นิดเท่านัน้ เช่น สงิโตอาจารยเ์ตม็ (B. smitinandii) [2] สงิโตปากนกแกว้ (B. psittacoglossum) [3] และสงิโตพดั
แดง (B. lepidum) [4] ส าหรบัสงิโตชอ้นทองไดม้เีพยีงการศกึษาถงึสารประกอบอนิทรยีท์ีช่กัน าใหต้้นอ่อนมกีารเจรญิ
และพฒันาไดด้ ี[5] ส าหรบัปจัจยัอื่นทีม่ผีลต่อการชกัน าใหเ้กดิยอดใหม่คอื ไซโตไคนิน เน่ืองจากไซโตไคนินมผีลในการ
ชกัน าให้ตาข้างเจริญ ช่วยให้ใบมีการแผ่ขยาย ชะลอการแก่ของเซลล์ และกระตุ้นการงอกของเมล็ด [6] ดงันัน้ 
การศกึษาในครัง้นี้ผูว้จิยัต้องการศกึษาถงึผลของไซโตไคนินต่อการเจรญิและพฒันาต่อต้นอ่อนกล้วยไม้สกุลสงิโตใน
สภาพปลอดเชือ้ ซึง่จะท าใหไ้ดข้อ้มลูส าหรบัการน าไปใชศ้กึษาต่อยอดเกีย่วกบัการขยายพนัธุอ์ย่างรวดเรว็ต่อไป 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
ท าการฟอกฆา่เชือ้ฝกัแก่ของสงิโตชอ้นทองดว้ยสารละลาย Clorox 15% (v/v) นาน 10 นาท ีลา้งดว้ยน ้ากลัน่

ทีน่ึ่งฆา่เชือ้แลว้ 2 ครัง้ จากนัน้ผ่าฝกัออก และเพาะเมลด็บนอาหารสตูร VW [7] จนเมลด็งอกเป็นตน้อ่อน จากนัน้น าตน้
อ่อนสงิโตชอ้นทอง อายุประมาณ 4 เดอืน ความสงูประมาณ 1 เซนตเิมตร มใีบเฉลีย่ 1 ใบ ท าการตดัรากออก เลีย้งบน
อาหาร VW (1949) ที่เติมน ้าตาลซูโครส 30 กรมัต่อลติร ร่วมกบัน ้าต้มมนัฝรัง่ 100 กรมัต่อลิตร น ้ามะพร้าว 50 
มิลลิลิตรต่อลิตร ผงถ่านกมัมนัต์ 0.5 กรมัต่อลิตร โดยมีการศึกษาปจัจยัคือเติมไซโตไคนินชนิดต่าง ๆ ได้แก่ BA 
Kinetin และ TDZ (0  0.5  1.0  2.0 และ 4.0 มลิลกิรมัต่อลติร) รวม 13 ทรตีเมนต์ๆ  ละ 20 ซ ้า เลีย้งภายใต้สภาวะแสง 
20 µmol.m-2s-1 เป็นเวลา 12 ชัว่โมงต่อวนั ทีอุ่ณหภูม ิ25±2 °C เพาะเลีย้งเป็นเวลา 12 สปัดาห์ จากนัน้บนัทกึผลการ
ทดลอง วเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) และเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ดว้ยวธิ ีDuncan's Multiple 
Range Test (DMRT)  

 

ผลการศึกษา 
ตน้อ่อนทีเ่ลีย้งบนอาหาร VW (1949) ทีเ่ตมิน ้าตาลซโูครส 30 กรมัต่อลติร ร่วมกบัน ้าต้มมนัฝรัง่ 100 กรมัต่อ

ลติร น ้ามะพรา้ว 50 มลิลลิติรต่อลติร และเตมิไซโตไคนินชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ BA Kinetin และ TDZ (0  0.5  1.0  2.0 
และ 4.0 มลิลกิรมัต่อลติร) เมื่อเลีย้งผ่านไป 12 สปัดาห ์พบว่า การเพิม่ความเขม้ขน้ของ BA ใหส้งูขึน้ มแีนวโน้มยบัยัง้
การเจรญิและพฒันาของต้นอ่อน ในขณะทีจ่ านวนต้นอ่อนมกีารเจรญิและพฒันาเป็นต้นใหม่ได้ดเีมื่อเพิม่ความเขม้ขน้
ของ Kinetin และ TDZ ใหส้งูขึน้ โดย TDZ 4.0 มลิลกิรมัต่อลติร สามารถชกัน าใหต้้นอ่อนพฒันาเป็นต้นใหม่เฉลีย่มาก
ทีส่ดุ 2 ตน้ อกีทัง้ไซโตไคนินทัง้สามชนิดสามารถชกัน าใหเ้กดิการพฒันาของต้นอ่อนทีเ่พาะเลีย้งในทรตีเมนต์ทุกทรตี
เมนตไ์ม่พบการเจรญิของตน้อ่อนไปเป็นโปรโตคอรม์ อกีทัง้ยงัชกัน าใหม้กีารพฒันาของ จ านวนใบ จ านวนราก การยืด
ยาวออกของใบและราก โดยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติอิกีดว้ย  
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วิจารณ์และสรปุผล 
เมื่อเมลด็งอกและมพีฒันาการจนเกดิเป็นต้นอ่อนแลว้นัน้ น าต้นอ่อนทีไ่ดม้าเลีย้งบนอาหารสตูร VW (1949) ที่

เตมิไซโตไคนินเพาะเลีย้งเป็นเวลา 12 สปัดาห ์พบว่า ตน้อ่อนมกีารเจรญิและพฒันาเป็นต้นใหม่แตกต่างกนั โดยต้นอ่อน
เจรญิและพฒันาเป็นตน้ใหม่ไดส้งูสดุ 2 ต้น เมื่อเลีย้งต้นอ่อนบนอาหาร VW (1949) ทีเ่ตมิ TDZ 4.0 มลิลกิรมัต่อลติร ซึง่
ตน้ใหม่ทีเ่กดิขึน้มจี านวนน้อยกว่ารายงานของ ธนากร วงษศา และคณะ [5] ซึง่การเลีย้งตน้อ่อนบนอาหาร VW (1949) ที่
เตมิน ้าตาลซโูครส 30 กรมัต่อลติร ร่วมกบัน ้าตม้มนัฝรัง่ 100 กรมัต่อลติร น ้ามะพรา้ว 50 มลิลลิติรต่อลติร เกดิต้นใหม่ถงึ 
4.2 ตน้ต่อชิน้สว่น ซึง่การตอบสนองของพชืแต่ละชนิดกบัไซโตไคนินทีเ่ตมิลงไปในอาหารนัน้มกีารตอบสนองแตกต่างกนั
ไป แมว้่า TDZ มคีวามสามารถกระตุ้นใหก้ลว้ยไมห้ลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น Anoectochilus formosanus [8] Oncidium 
flexuosum [9] Xenikophyton smeeanum [10] และกลว้ยไมอ้ื่น ๆ อกีหลายชนิดต่างเกดิยอดใหม่จ านวนมากกต็าม อาจ
เป็นผลเนื่องจากอาหาร ชิน้สว่นเริม่ตน้ ลกัษณะทางพนัธุกรรมของพชืเองทีม่ผีลต่อการเพิม่จ านวนใหไ้ดป้รมิาณมาก [11, 
12]  
 

ตารางท่ี 1 การเจรญิและพฒันาของตน้อ่อนสงิโตชอ้นทอง ทีเ่ลีย้งบนอาหารสตูร VW (1949) ทีเ่ตมิไซโตไคนินทีร่ะดบั
ความเขม้ขน้ต่างๆ  เมื่อเพาะเลีย้งเป็นเวลา 12 สปัดาห ์ 

Cytokinins (mg.L-1) 
จ านวนยอด 
(Mean±SE) 

จ านวนใบ 
(Mean±SE) 

ความยาวใบ 
(Mean±SE) 

จ านวนราก 
(Mean±SE) 

ความยาวราก  (cm) 
(Mean±SE) 

Control 1.29±0.29 abc* 0.29±0.18 c 0.64±0.15 a 0.86±0.70 a 0.21±0.16 a 

BA 0.5 1.55±0.21 abc 1.25±0.31 ab 0.82±0.12 a 1.75±0.60 a 0.61±0.16 a 

BA 1.0 1.15±0.20 bc 0.55±0.18 bc 0.67±0.12 a 0.70±0.37 a 0.19±0.09 a 

BA 2.0 1.11±0.20 c 0.63±0.19 bc 0.66±0.12 a 0.79±0.36 a 0.34±0.13 a 

BA 4.0 1.20±0.21 bc 0.55±0.22 bc 0.62±0.11 a 0.75±0.30 a 0.51±0.16 a 

Kn 0.5 1.21±0.20 bc 0.47±0.18 bc 0.80±0.12 a 0.63±0.33 a 0.28±.12 a 

Kn 1.0 1.68±0.15 abc 1.05±0.26 abc 0.74±0.08 a 0.74±0.39 a 0.38±0.16 a 

Kn 2.0 1.47±0.19 abc 0.84±0.21 bc 0.65±0.09 a 0.47±0.19 a 0.29±0.12 a 

Kn 4.0 1.70±0.19 abc 1.00±0.24 bc 0.81±0.11 a 0.85±0.45 a 0.41±0.15 a 

TDZ 0.5 1.16±0.18 bc 0.37±0.14 abc 0.59±0.09 a 0.47±0.22 a 0.16±0.07 a 

TDZ 1.0 1.58±0.22 abc 1.16±0.30 abc 0.71±0.12 a 0.37±0.14 a 0.29±0.11 a 

TDZ 2.0 1.90±0.25 ab 1.50±0.28 a 0.82±0.11 a 1.70±0.47 a 0.63±0.15 a 

TDZ 4.0 2.00±0.22 a 1.14±0.55 abc 0.79±0.14 a 1.14±0.40 a 0.46±0.14 a 

หมายเหต ุ* ตวัอกัษรทีเ่หมอืนกนัในแต่ละสดมภแ์สดงถงึความไม่แตกต่างกนัอย่ามนียัส าคญัทางสถติ ิp< 0.05  
เมื่อวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยวธิ ีDMRT 
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การงอกของเมลด็ และผลของสารประกอบอินทรียต่์อการพฒันาของโปรโตคอรม์
ไอยเรศน่าน (Rhynchostylis retusa (L.) Blume var. nan) ในสภาพปลอดเช้ือ 
In vitro seed germination and effect of organic substances on development of 
protocorms of Rhynchostylis retusa (L.) Blume var. nan 
 

อนุพนัธ ์ กงบงัเกดิ1*  ประสุข  โฆษวฑิติกุล1 และธนากร  วงษศา2 
Anupan Kongbangkerd1*,  Prasuk  Kosawititkul1 , and Thanakorn  Wongsa2 
 

บทคดัย่อ 
 จากการศกึษาการงอกของเมลด็กลว้ยไมไ้อยเรศน่านในสภาพปลอดเชือ้ พบว่า เมลด็ไอยเรศน่านมกีารพฒันา
เขา้สูร่ะยะการเจรญิต่างๆ จนกลายเป็นต้นอ่อนทีส่มบูรณ์ภายในเวลา 3 สปัดาห ์และเมื่อยา้ยโปรโตคอรม์ไอยเรศน่าน 
อายุ 6 สปัดาห ์เลีย้งบนอาหารกึง่แขง็ดดัแปลงสตูร VW (1949) ทีเ่ตมิน ้ามะพรา้ว (100, 150 และ 200 มลิลลิติรต่อลติร) 
ร่วมกบัมนัฝรัง่ (25, 50 และ 75 กรมัต่อลติร) และกล้วยหอมบด (25 และ 50 กรมัต่อลติร) เลีย้งเป็นเวลา 12 สปัดาห ์
พบว่า อาหารสตูรทีเ่ตมิน ้ามะพรา้ว 100 มลิลลิติรต่อลติร ร่วมกบัมนัฝรัง่บด 75 กรมัต่อลติร และกลว้ยหอมบด 25 กรมั
ต่อลติร  สามารถกระตุ้นใหโ้ปรโตคอร์มมกีารทวจี านวนไดด้ทีี่สุด (15.7 โปรโตคอรม์) ในขณะทีส่ตูรทีเ่ตมิน ้ามะพรา้ว 
100 มลิลลิติรต่อลติร ร่วมกบัมนัฝรัง่บด 50 กรมัต่อลติร และกลว้ยหอมบด 50 กรมัต่อลติร นัน้ มผีลใหโ้ปรโตคอรม์เกดิ
การพฒันาเป็นตน้ใหม่ไดด้ทีีส่ดุ (8.38 ตน้) และตน้ใหม่ทีเ่กดิขึน้สามารถพฒันาเกดิเป็นรากไดม้ากที่สดุ (3.62 ราก) เมื่อ
เลีย้งบนอาหารทีเ่ตมิน ้ามะพรา้ว 200 มลิลลิติรต่อลติร ร่วมกบัมนัฝรัง่บด 25 กรมัต่อลติร และกลว้ยหอมบด 50 กรมัต่อ
ลติร ตน้อ่อนไอยเรศน่านทีส่มบรูณ์มอีตัราการรอดชวีติในเรอืนเพาะช า 100 % เมื่อยา้ยปลูกในวสัดุปลูกต่างๆ เมื่อเวลา
ผ่านไป 8 สปัดาห ์
 

ค าส าคญั:  ไอยเรศ  องคป์ระกอบอาหาร  การเจรญิและพฒันา 
 

Abstract 
  In vitro seed germination of Rhynchostylis retusa (L.) Blume var. nan was studied. The results 
showed that seeds could be developed into young complete plantlet within 3 weeks after germination. The 6 
weeks old protocorms were transferred to culture on semi-solid modified Vacin and Went (VW) 1949 medium 
supplemented with a different combination of coconut water (100, 150 and 200 ml/l), potato extract (25, 50 
and 75 g/l) and banana smash (25 and 50 g/l) for 12 weeks. The results revealed that the highest number of 
secondary protocorms (15.7 protocorms) could obtain when cultured on the medium supplemented with 100 
ml/l coconut water, 75 g/l potato extract and 25 g/l banana smash whereas the highest number of new shoots 
(8.38 shoots) could receive on the medium with 100 ml/l coconut water, 50 g/l potato extract and 50 g/l 
banana smash. However, the highest root number per shoots (3.62 roots) could observe on the medium with 
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200 ml/l coconut water, 25 g/l potato extract and 50 g/l banana smash. The highest percentage of survival 
(100 %) of young plantlets could be observed in all planting materials an grew well after 8 weeks of 
acclimatization in the greenhouse.  
 

Key words:  Rhynchostylis retusa (L.) Blume, Medium components, Growth and development 
 

บทน า 
กลว้ยไมส้กุลชา้ง (Rhynchostylis) จดัเป็นกลว้ยไมส้กุลหนึ่งทีม่ศีกัยภาพทางการคา้มาเป็นเวลานาน จงึท าให้

ความตอ้งการปลกูเลีย้งเป็นทีนิ่ยมอย่างต่อเน่ืองจนถงึปจัจุบนั กลว้ยไมส้กุลชา้ง (Rhynchostylis) ทีพ่บในประเทศไทย
นัน้ สามารถจ าแนกได้ 3 ชนิด คอื ชา้งกระ (R. gigantea) เขาแกะ (R. coelestis) และไอยเรศ (R. retusa) ส าหรบั
กลว้ยไมไ้อยเรศน่าน (R. retusa (L.) Blume var. nan) จดัเป็นกลว้ยไมส้กุลชา้งทีพ่บการกระจายพนัธุใ์นเขตจงัหวดั
น่าน เชยีงราย ตากและแม่ฮ่องสอน ที่พบว่าโดยทัว่ไปแลว้จะมลีกัษณะทางสณัฐานวทิยาภายนอกทัว่ไปนัน้คลา้ยคลงึ
กบักลว้ยไมไ้อยเรศทัว่ไป (R. retusa) แต่จากรายงานการศกึษาของ [1] พบว่า การใชเ้ครื่องหมายทางพนัธุกรรม AFLP 
สามารถจดัจ าแนกกลุ่มกลว้ยไมไ้อยเรศน่านออกมาจากกลว้ยไมไ้อยเรศทัว่ไปไดอ้ย่างชดัเจน อย่างไรกต็าม จากปญัหา
การลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่และการบุกรุกพืน้ทีป่่าไมเ้พื่อเขา้ครอบครองทีด่นิ รวมไปถงึปรากฏการณ์ไฟไหมป้่าทัง้โดย
ธรรมชาตแิละจากการกระท าของมนุษย์ เป็นเหตุให้แหล่งธรรมชาติทีอ่ยู่อาศยัของกลว้ยไมไ้อยเรศน่านนัน้ มปีรมิาณ
ลดลงอย่างรวดเรว็ อกีทัง้ปจัจุบนั กลว้ยไมก้ลุ่มไอยเรศรวมไปถงึไอยเรศน่าน เริม่เป็นทีนิ่ยมปลกูเลีย้งกนัมากขึน้อกีครัง้
หนึ่งทดแทนกลว้ยไมช้า้งกระ จงึถูกลกัลอบน าออกจากปา่ธรรมชาตมิากขึน้ ท าใหก้ลว้ยไมไ้อยเรศ และไอยเรศน่าน อยู่
ในสถานภาพถูกคุกคามและเสีย่งต่อการสญูพนัธุ์ เทคนิคการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อกลว้ยไม้สกุลชา้งนัน้ พบว่า มรีายงาน
การศกึษาทดลอง โดย Vajrabhaya and Vajrabhaya ในปี 1970 ซึง่พฒันาสตูรอาหาร Vajrabhaya and Vajrabhaya 
(VV) (1970) และใชเ้ลีย้งกลว้ยไมส้กุลชา้ง โดยเฉพาะชา้งกระ (Rhynchostylis gigantea) เป็นผลส าเรจ็ [21] และมี
การศกึษาพฒันาเทคนิคการเลีย้งเนื้อเยื่อมาเป็นระยะ [2, 3, 4, 5, 7] ส าหรบัรายงานการศกึษา การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ
กลว้ยไมไ้อยเรศนัน้ พบว่า มรีายงานการศกึษาน้อยมาก อาท ิงานทดลองของ [22] ทีศ่กึษาการชกัน าใหเ้กดิยอดใหม่
จากการเลีย้งชิน้สว่นใบของกลว้ยไมไ้อยเรศ (R. retusa) การเลีย้งชิน้ส่วนรากของไอยเรศ [17] รวมไปถงึการศกึษาผล
ของแสงและสารค ้าจุนที่มีต่ออตัราการเจริญของเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกล้วยไม้สกุลไอยเรศ [13] แต่ยงัไม่มีรายงาน
การศกึษาการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อไอยเรศน่านมาก่อน วตัถุประสงคข์องการศกึษาในครัง้นี้ จงึต้องการศกึษาการงอกของ
เมลด็กลว้ยไมไ้อยเรศน่าน และผลของสารประกอบอนิทรยี์บางประการต่อการกระตุ้นใหโ้ปรโตคอรม์กลว้ยไมไ้อยเรศ
น่านทวจี านวนและเจรญิเตบิโตพฒันาเป็นตน้ใหม่ไดเ้ป็นจ านวนมากและน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ ต่อไป  
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
การทดลองท่ี 1 รปูแบบพฒันาการงอกของเมลด็ไอยเรศน่านในสภาพปลอดเช้ือ 
 น าฝกักลว้ยไมไ้อยเรศน่านทีส่มบูรณ์ อายุ 10 เดอืน ทีเ่กบ็มาจากพื้นที่จงัหวดัน่าน มาฟอกฆ่าเชื้อที่ผวิดว้ย
สารละลายคลอรอ็กซ ์ความเขม้ขน้ 15 % โดยปรมิาตร เป็นเวลา 15 นาท ีแลว้ลา้งดว้ยน ้ากลัน่นึ่งฆ่าเชือ้ 3-4 ครัง้ และ
จุ่มฝกักลว้ยไมไ้อยเรศน่านในแอลกอฮอล ์95 % และลนไฟ จากนัน้ ผ่าฝกัและเขีย่เมลด็ภายในฝกัเพาะลงบนอาหารกึง่
แขง็ดดัแปลงสตูร Vacin and Went [20] ทีเ่ตมิน ้าตาล 20 กรมัต่อลติร น ้ามะพรา้ว 150 มลิลลิติรต่อลติร ร่วมกบัมนัฝรัง่ 
50 กรมัต่อลติร ทีน่ าไปตม้เอาแต่น ้า ปรบัค่าความเป็นกรดด่างของอาหาร (pH) ใหม้คี่า 5.2 แลว้น าไปเลีย้งไวใ้นหอ้งทีม่ี
อุณหภูม ิ25±2 องศาเซลเซยีส ใหแ้สงสว่างความเขม้ 20 µmol.m-2.s-1 12 ชัว่โมงต่อวนั เลีย้งเป็นเวลา 9 สปัดาห ์จน
เมลด็งอก และบนัทกึผลการเจรญิและการพฒันาของเมลด็ ตามรูปแบบการเจรญิและการพฒันาของเมลด็กล้วยไม้ที่
ดดัแปลงมาจาก [18, 19] ดงัตารางที ่1. 
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 การทดลองท่ี 2 ผลของสารประกอบอินทรียเ์ชิงซ้อนบางประการต่อการเจริญและพฒันาการของโปรโตคอรม์ 
            ไอยเรศน่านในสภาพปลอดเช้ือ 
 น าโปรโตคอร์มกล้วยไม้ไอยเรศน่านอายุ 6 สปัดาห์ ที่เจรญิและพฒันามาจากการทดลองที่ 1 มาเลี้ยงบน
อาหารกึ่งแขง็ดดัแปลงสูตร VW (1949) ที่เติมน ้าตาล 20 กรมัต่อลติร น ้ามะพร้าว (ปรมิาตร 100, 150 และ 200 
มลิลลิติรต่อลติร) ร่วมกบัมนัฝรัง่ทีต่้มเอาแต่น ้า (ปรมิาณ 25, 50 และ 75 กรมัต่อลติร) และกลว้ยหอมบด (25 และ 50 
กรมัต่อลติร) อตัราส่วนต่างๆ และปรบั pH ของอาหารทุกสูตรเป็น 5.2 น าไปเลี้ยงในห้องที่มอีุณหภูม ิ25±2 องศา
เซลเซยีส ใหแ้สงสว่างความเขม้ 20 µmol.m-2.s-1 12 ชัว่โมงต่อวนั เพาะเลีย้งเป็นเวลา 12 สปัดาห ์บนัทกึผลการทดลอง  
 การทดลองท่ี 3 ผลของวสัดปุลูกต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนไอยเรศน่านในเรอืนเพาะช า 
  น าตน้อ่อนกลว้ยไมไ้อยเรศน่านทีไ่ดจ้ากการทดลองที ่2 ทีม่ใีบ 2-3 ใบ ราก 1-2 ราก ยา้ยออกปลูกในวสัดุปลูก
ทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ หวัเฟินชายผา้สดีา สแฟกนมัมอส ถ่านทุบ และกาบมะพรา้วสบั ปลูกในเรอืนเพาะช าทีม่กีารรดน ้า
วนัละ 2 ครัง้ (เชา้ และเยน็) ให้ปุ๋ยสตูรเสมอ 21-21-21 ในอตัรา 2.0 กรมัต่อลติร ร่วมกบัการฉีดพ่นสารก าจดัโรคพชื
ผสมระหว่างแคปเทน คารเ์บนดาซมิ และเมทาแลกซลิ ในอตัราส่วน 1 : 1 : 1 กรมัต่อน ้า 1 ลติร ฉีดพ่นสปัดาหล์ะ 1 
ครัง้ จากนัน้บนัทกึอตัราการรอดชวีติของตน้อ่อน ทุกสปัดาหจ์นครบ 8 สปัดาห ์ 
การบนัทึก และวิเคราะหผ์ลการทดลอง 
 ท าการบนัทกึผลการทดลอง โดยวางแผนการทดลองแบบสุม่ตลอดและมกีารจดัสิง่ทดลองแบบแฟกทอเรยีลแต่
ละทรีทเมนต์มีจ านวน 30 ซ ้า ท าการทดลองซ ้า 1 ครัง้ น าข้อมูลที่ได้จากการบนัทึกผลมาวเิคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลีย่ดว้ยวธิ ีDuncan New’s Multiple Range test (DMRT) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 %  
 

ผลการศึกษา 
การทดลองท่ี 1 รปูแบบพฒันาการงอกของเมลด็ไอยเรศน่านในสภาพปลอดเช้ือ 

เมื่อเพาะเมลด็กลว้ยไม้ไอยเรศน่าน (Rhynchostylis retusa (L.) Blume var. nan) ลงบนอาหารกึ่งแขง็
ดดัแปลงสตูร VW (1949) ทีเ่ตมิน ้ามะพรา้วอ่อน 150 มลิลลิติรต่อลติร ร่วมกบัน ้าต้มมนัฝรัง่ 50 กรมัต่อลติร และน ้าตาล 
20 กรมัต่อลติร ผงวุน้ 7 กรมัต่อลติร เลีย้งเป็นเวลา 9 สปัดาห ์พบว่า ภายในระยะเวลา 3 สปัดาห ์เมลด็เกดิการงอกขึน้ 
และมพีฒันาการเจรญิเติบโตไปเป็นต้นอ่อนตามระยะพฒันาการ และเมื่อเลีย้งไปเป็นเวลา 5, 7 และ 9 สปัดาห ์เมลด็
กลว้ยไมไ้อยเรศน่านสามารถงอกและพฒันาเขา้สูร่ะยะต่างๆ ของการเจรญิเพิม่มากขึน้ (ภาพที ่1-2) 

 

การทดลองท่ี 2 ผลของสารประกอบอินทรียเ์ชิงซ้อนบางประการต่อการเจริญและพฒันาการของโปรโตคอรม์
ไอยเรศน่านในสภาพปลอดเช้ือ 
 จากการเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มกล้วยไม้ไอยเรศน่านบนอาหารกึ่งแขง็ดดัแปลงสูตร VW (1949) ที่เติม
สารประกอบอนิทรยีต่์างๆ เป็นเวลา 12 สปัดาห ์พบว่า โปรโตคอรม์มกีารตอบสนองแตกต่างกนัไป โดยโปรโตคอรม์มี
การพฒันาและทวจี านวนเป็นโปรโตคอรม์ใหม่เพิม่ขึน้ได้ดทีีสุ่ด (15.7 โปรโตคอรม์, ภาพที ่3ก) เมื่อเลี้ยงบนอาหารที่
เตมิน ้ามะพรา้ว 100 มลิลลิติรต่อลติร ร่วมกบัมนัฝรัง่บด 75 กรมัต่อลติร และกลว้ยหอมบด 25 กรมัต่อลติร ในขณะที่
อาหารสตูรทีเ่ตมิน ้ามะพรา้ว 100 มลิลลิติรต่อลติร ร่วมกบัมนัฝรัง่บด 50 กรมัต่อลติร และกลว้ยหอมบด 50 กรมัต่อลติร 
นัน้ ส่งผลให้โปรโตคอร์มเกิดการพฒันาเป็นต้นใหม่ได้ดีที่สุด (8.38 ต้น, ภาพที่ 3ข) ในขณะที่ต้นใหม่ที่เกิดขึ้นนัน้ 
สามารถเกดิรากไดม้ากทีส่ดุ (3.62 ราก, ภาพที ่3 ค) และกลายเป็นตน้ทีส่มบรูณ์พรอ้มยา้ยออกปลกูในเรอืนเพาะช าเมื่อ
เลีย้งบนอาหารทีเ่ตมิน ้ามะพรา้ว 200 มลิลลิติรต่อลติร ร่วมกบัมนัฝรัง่บด 25 กรมัต่อลติร และกลว้ยหอมบด 50 กรมัต่อ
ลติร (ตารางที ่2) 
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การทดลองท่ี 3 ผลของวสัดปุลูกต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนไอยเรศน่านในเรอืนเพาะช า 
จากการศกึษาเปรยีบเทยีบชนิดของวสัดุปลูกทีม่ต่ีออตัราการรอดชวีติของต้นอ่อนไอยเรศน่านในเรอืนเพาะช า 

เมื่อท าการยา้ยปลกูตน้อ่อนโดยใชว้สัดุปลกู 4 ชนิด คอื กาบมะพรา้วสบั สแฟกนมัมอส เฟิน และถ่าน เป็นเวลา 8 สปัดาห ์
พบว่า หลงัจากออกปลูกเป็นเวลา 8 สปัดาห์ ต้นอ่อนไอยเรศน่านที่ปลูกด้วยวสัดุปลูกทุกชนิด สามารถปรบัตวัเขา้กบั
สภาพแวดลอ้มในเรอืนเพาะช าไดด้ ีและมอีตัราการรอดชวีติสงูสดุ 100 เปอรเ์ซน็ต ์ในวสัดุปลกูทุกชนิด (ภาพที ่3ง-ช) 

 

วิจารณ์และสรปุผล  
 การศกึษากระบวนงอกของเมลด็ไอยเรศน่านในสภาพปลอดเชือ้นี้ แสดงใหเ้หน็เมลด็ไอยเรศน่านมรีูปแบบและ
พฒันาการงอกไม่แตกต่างจากพฒันาการงอกของเมลด็กลว้ยไมอ้ื่นทัว่ไปทีเ่คยมรีายงานการศกึษาไวก้่อนหน้านี้ [18, 
19] อย่างไรกต็าม ในแต่ละระยะของการพฒันาเมลด็กลว้ยไมไ้อยเรศน่านนัน้ อาจใชเ้วลาน้อยหรอืมากกว่าการงอกของ
กลว้ยไมช้นิดอื่น ที่เคยมรีายงานไว ้และเมื่อน าโปรโตคอร์มไอยเรศน่าน อายุ 6 สปัดาห์ ยา้ยเลีย้งบนอาหารสูตร VW 
(1949) ทีเ่ติมน ้ามะพร้าว ร่วมกบั มนัฝรัง่ และกล้วยหอมบดในอตัราส่วนต่างๆ เป็นเวลา 12 สปัดาห์ พบว่า โปรโต
คอร์มเริ่มต้นมีการเจริญและพัฒนาเป็นโปรโตคอร์มใหม่และ/หรือเกิดเป็นต้นใหม่ได้แตกต่างกัน ทัง้นี้การเติม
สารประกอบอนิทรยี์มกันิยมเติมลงในอาหารเพาะเลีย้งร่วมกนัหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นน ้ามะพรา้ว น ้าต้มมนัฝรัง่ และ
กลว้ยหอมบด เนื่องจากมสีารประกอบเชงิซอ้นต่างๆ ทีช่่วยสง่เสรมิการเจรญิและการพฒันาของเนื้อเยื่อเพาะเลีย้ง โดย
ในมนัฝรัง่นัน้พบว่ามวีติามนิ รวมไปถงึสารประกอบในกลุ่มโพลเีอมนี (polyamine) ทีช่่วยสง่เสรมิใหพ้ชืเกดิการเจรญิได้
ด ีซึง่มรีายงานถงึผลของสารกลุ่มดงักล่าว ในการส่งเสรมิการเจรญิและพฒันาของต้นอ่อนกลว้ยไมห้ลายชนิด เช่น 
Doritaenopsis sp. [16] และ Vanda roxburgii [11] เป็นตน้ และน ้ามะพรา้วทีใ่ชใ้นการทดลอง ยงัเป็นแหล่งสารประกอบ
อนิทรยีต่์างๆ เช่น วติามนิ แร่ธาตุ กรดอะมโินต่างๆ [10] สารประกอบไนโตรเจน ลปิิด กรดอนิทรยี ์ไอออนของสารอนิน 
ทรยี ์ ฮอรโ์มนพชืธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นออกซนิ และไซโตไคนินธรรมชาติ รวมไปถงึสารประกอบอื่นๆ [23] ทีช่่วย
ส่งเสรมิการเจรญิของต้นอ่อนกล้วยไม้ นอกจากนี้กลว้ยหอมบดทีเ่ติมลงในอาหารเพาะเลี้ยงกลว้ยไม้นัน้ ยงัมผีลช่วย
ส่งเสรมิการเจรญิเติบโตของโปรโตคอรม์และต้นอ่อนของพชื รวมไปถึงกล้วยไม้หลายชนิดด้วย [8, 23] จากผลการ
ทดลองจะเหน็ได้ว่า การเตมิน ้ามะพรา้วลงในอาหารทีป่รมิาณ 100 มลิลลิติรต่อลติร นัน้มผีลท าใหโ้ปรโตคอร์มเริม่ต้น
สามารถแตกโปรโตคอร์มใหม่ได้ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบัรายงานของ [9] ที่พบว่า การเติมน ้ามะพร้าวปรมิาณ 100 
มลิลลิติรต่อลติร นัน้ มผีลท าใหโ้ปรโตคอรม์เริม่ต้นของกลว้ยไม ้Phalaenopsis violacea และ Dendrobium Alya Pink 
สามารถทวจี านวนโปรโตคอรม์ใหม่ไดด้ทีีสุ่ด ตามล าดบั อย่างไรกต็าม การเติมน ้ามะพรา้ว ร่วมกบัมนัฝรัง่ และกลว้ย
หอมบดในปรมิาณที่มากเกนิไป มแีนวโน้มท าใหก้ารสรา้งโปรโตคอรม์ใหม่ และต้นใหม่ลดลง ซึง่สอดคลอ้งกบัรายงาน
ของ [12] ทีพ่บว่า สารในกลุ่มของไซโตไคนินทีม่อียู่ในน ้ามะพรา้ว และสารประกอบอนิทรยีอ์ื่นๆ อาจมผีลยบัยัง้การ
เจรญิของต้นอ่อนกลว้ยไมส้กุล Dendrobium ในระยะแรกได้ ถ้าไดร้บัสารประกอบอนิทรยี์ในปรมิาณทีส่งูเกนิไป และ
อาหารทีม่กีารเตมิน ้ามะพรา้ว มนัฝรัง่ และกลว้ยหอมบด ในปรมิาณมากนัน้ จะมผีลท าใหแ้รงดนัออสโมตกิในอาหารเพิม่
มากขึน้ กอปรกบัน ้ามะพร้าว มนัฝรัง่ และกล้วยหอมบดนัน้ มนี ้าตาลชนิดต่างๆ เป็นองค์ประกอบที่ส าคญั จึงท าให้
อาหารมคีวามหนืด และเกดิสภาพเครยีดจากแรงดนัออสโมติก จงึมผีลต่อความสามารถในการดูดซบัสารอาหารของ
ชิน้สว่นพชืเพื่อน าไปใชใ้นการเจรญิเตบิโต ท าใหก้ารเจรญิเตบิโตและการพฒันาของโปรโตคอรม์ไอยเรศน่านลดลง ดงั
ตวัอย่างรายงานหลายฉบบัที่ใหผ้ลการศกึษาเช่นเดยีวกนั [6, 9, 14] จากการน าต้นอ่อนจากการทดลองทีไ่ด ้ออกปลูก
ในวสัดุปลูกชนิดต่างๆ ได้แก่ กาบมะพร้าวสบั  สแฟกนัมมอส ถ่านทุบ และหวัเฟินชายผ้าสดีา เป็นเวลา 8 สปัดาห ์
พบว่า ตน้อ่อนในวสัดุปลกูทัง้ 4 ชนิด มอีตัราการรอดชวีติ 100% ซึง่ใหผ้ลการทดลองทีด่ ีกว่าการทดลองของ [15] ทีใ่ช้
วสัดุปลูกต้นอ่อนไอยเรศที่ด้วยถ่านทุบกบัเปลือกไม้ และพบว่ามอีตัรารอดชวีิตสูงสุดเพยีง 60%  เท่านัน้ ทัง้นี้อาจ
เน่ืองจากผลการน าตน้อ่อนไอยเรศน่านออกปลกูในเรอืนเพาะช าทีม่กีารใหน้ ้า และการจดัการดูแลโรคและแมลง รวมไป
ถงึการใสปุ๋่ยเพื่อกระตุน้การเจรญิเตบิโตของตน้อ่อนกลว้ยไมไ้อยเรศน่านอย่างสม ่าเสมอ จงึท าใหต้้นอ่อนสามารถเจรญิ
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และมกีารสรา้งรากใหม่ขึน้มา และพฒันาเกดิเป็นใบใหม่ไดอ้ย่างสมบูรณ์ในทุกวสัดุปลูก การศกึษาในครัง้นี้ท าใหท้ราบ
ถงึขอ้มลูบางประการทีเ่ป็นประโยชน์ในการช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการขยายพนัธุก์ลว้ยไมไ้อยเรศน่าน และจ าเป็นต้องมี
การศกึษาปจัจยัอื่นๆ ทีม่ผีลต่อการเจรญิและการทวจี านวนกลว้ยไมไ้อยเรศน่านอย่างรวดเรว็ต่อไป 
 

ตารางท่ี 1 ระยะพฒันาการงอกของเมลด็กลว้ยไมไ้อยเรศน่าน [18, 19] 
ระยะพฒันาการ การเปล่ียนแปลงทางสณัฐานวิทยาของเมลด็ท่ีก าลงังอก 

0 เมลด็ไม่มกีารเปลีย่นแปลง แต่ยงัมเีอม็บรโิอ (Embryo) อยู่ภายในเมลด็ปกต ิ
I เอม็บรโิอภายในเมลด็เกดิการขยายขนาดเพิม่ขึน้จนดนัเปลอืกหุม้เมลด็ใหแ้ตกออก  
II เกดิเป็นโปรโตคอรม์ทีม่พีฒันาการเกดิขนราก ซึง่ถอืว่าเมลด็เกดิการงอกขึน้ (Germination) 
III โปรโตคอรม์สรา้งใบอ่อนขนาดเลก็ และสรา้งรากมากขึน้ 
IV ใบอ่อนมกีารขยายขนาดใหญ่ขึน้ และโปรโตคอรม์เปลีย่นไปเป็นตน้อ่อน 
V เกดิการสรา้งสว่นของรากทีแ่ทจ้รงิออกมาทีบ่รเิวณสว่นฐานของตน้อ่อนทีพ่ฒันามาจาก 

โปรโตคอรม์ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 รปูแบบพฒันาการงอกของเมลด็ไอยเรศน่านในสภาพปลอดเชือ้ 
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3 5 7 9

Stage V 0.00 0.00 26.40 68.40

Stage IV 0.00 11.27 24.80 5.60

Stage III 0.00 26.00 20.40 1.60

Stage II 4.53 22.93 10.40 0.00

Stage I 74.33 31.80 6.00 5.20

Stage O 21.13 8.00 12.00 19.20
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ภาพท่ี 2  เปอรเ์ซน็ตพ์ฒันาการของเมลด็กลว้ยไมไ้อยเรศน่านทีร่ะยะต่างๆ เมื่อเพาะเลีย้งในสภาพปลอดเชือ้ 
         เป็นระยะเวลา 3, 5, 7 และ 9 สปัดาห ์
 
ตารางท่ี 2 ผลของน ้ามะพรา้ว รว่มกบัมนัฝรัง่ และกลว้ยหอมบด ต่อการเจรญิและการเปลีย่นแปลงทางสณัฐานวทิยา 

    ของโปรโตคอรม์ไอยเรศน่านในสภาพปลอดเชือ้ เมื่อเพาะเลีย้งเป็นเวลา 12 สปัดาห ์

สูตรอาหาร** 
จ านวนโปรโตคอรม์ 

Mean±SE 
จ านวนต้นใหม ่

Mean±SE 
จ านวนราก 
Mean±SE 

อตัราการ 
รอดชีวิต (%) 

100CW-25PE-25BS    12.96±2.42ab*   6.26±1.51a-d*  2.44±0.37abc   93 
100CW-25PE-50BS    12.95±4.57ab   6.95±1.89abc  3.19±0.63ab 100 
100CW-50PE-25BS      8.88±3.03abc   1.00±0.43ef  0.44±1.66efg   94 
100CW-50PE-50BS    12.67±3.12ab   8.38±2.26ab  2.90±0.59abc   95 
100CW-75PE-25BS    15.70±3.83a   5.70±1.26b-e  1.96±0.40b-e   85 
100CW-75PE-50BS      8.25±2.38abc   3.54±0.83c-f  1.83±0.56b-e 100 
150CW-25PE-25BS      3.55±1.63bc   1.11±0.66ef  0.50±0.20efg   67 
150CW-25PE-50BS      6.00±2.13abc   1.37±0.55def  0.46±0.24efg   79 
150CW-50PE-25BS      9.36±2.19abc   3.00±0.81c-f  0.86±0.24d-g   96 
150CW-50PE-50BS      4.22±1.86bc   2.00±0.78def  0.67±0.29d-g   78 
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หมายเหตุ: *ตวัอกัษรทีไ่มเ่หมอืนกนัทีอ่ยู่ในสดมภเ์ดยีวกนัแสดงถงึความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั p<0.05 วเิคราะห ์
    ความแตกต่างโดยวธิ ีDuncan New’s Multiple Range Test 

   **CW = Coconut water, PE = Potato Extract, BS = Banana Smash 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 พฒันาการของโปรโตคอรม์ทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงเป็นโปรโตคอรม์ใหม่ (ก) และต้นอ่อน (ข) จ านวนมากจาก
การเลี้ยงบนอาหารกึ่งแขง็ดดัแปลงสูตร Vacin and Went 1949 ทีเ่ตมิน ้ามะพร้าว มนัฝรัง่ และกลว้ยหอมบด ใน

สูตรอาหาร** 
จ านวนโปรโตคอรม์ 

Mean±SE 
จ านวนต้นใหม ่

Mean±SE 
จ านวนราก 
Mean±SE 

อตัราการ 
รอดชีวิต (%) 

150CW-75PE-25BS      1.26±0.74c   0.47±0.27f  0.20±0.14fg   27 
150CW-75PE-50BS      2.44±1.06c   2.06±0.80def  0.16±0.16g   66 
200CW-25PE-25BS      7.44±2.08abc   2.96±0.80c-f  2.37±0.52abc   70 
200CW-25PE-50BS    13.37±3.03ab   5.42±1.77b-f  3.62±0.64a 100 
200CW-50PE-25BS      8.72±3.29abc   3.50±0.98c-f  1.72±0.29b-f 100 
200CW-50PE-50BS      8.13±2.40abc   2.00±0.64def  1.53±0.44c-g   93 
200CW-75PE-25BS    10.57±3.49abc   3.61±1.19c-f  2.67±0.55abc   86 
200CW-75PE-50BS      1.67±1.19c 10.58±2.69a  2.17±0.42a-d   91 

ก ข ค 

ง 

ง จ 

ฉ ช 
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อตัราส่วน 100 ml/l : 75 g/l : 25 g/l และ 100 ml/l : 50 g/l : 50 g/l ตามล าดบั และต้นอ่อนสมบูรณ์ทีพ่รอ้มยา้ยออก
ปลกูในเรอืนเพาะช า (ค) และสามารถเจรญิเตบิโตและพฒันาไดด้มีอีตัราการรอดชวีติสงู หลงัจากปลูกเลีย้งในเรอืนเพาะ
ช า โดยใช้วสัดุปลูกเป็นกาบมะพร้าวสบั (ง) หวัเฟินชายผ้าสดีา (จ) สแฟกนัมมอส (ฉ) และถ่านทุบ (ช) เป็นเวลา 8 
สปัดาห ์(scale bar = 1 mm) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณมหาวทิยาลยันเรศวร ที่จดัสรรงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปี 2555 เพื่อด าเนินโครงการวจิยัการ
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ผลของสารประกอบอินทรียต่์อการเจริญและพฒันาของช้ินส่วนข้อเอื้องดินปากพดั  

(Cheirostylis spathulata J.J.Sm.) ในหลอดทดลอง 

Effects of Organic compounds on growth and development of in vitro nodal 

culture of Cheirostylis spathulata J.J.Sm. 
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บทคดัย่อ 

 จากการเลี้ยงชิ้นส่วนข้อเอื้องดินปากพดั (Cheirostylis spathulata J.J.Sm.) บนอาหารกึ่งแขง็ครึ่งสูตร

ดดัแปลง ½ Vacin and Went (1949) ทีเ่ตมิน้ํามะพรา้ว ปรมิาตรต่างๆ (50, 100, 150 และ 200 มลิลลิติรลติร) ร่วมกบั

มนัฝรัง่ทีต่ม้เอาแต่น้ําปรมิาณต่างๆ (25, 50 และ 100 กรมัต่อลติร) เป็นเวลา 12 สปัดาห ์พบว่า ชิน้ส่วนขอ้ทีเ่ลีย้งบน

อาหารสตูรทีเ่ตมิน้ํามะพรา้วร่วมกบัน้ําสกดัมนัฝรัง่ทุกความเขม้ขน้สามารถชกันําใหเ้กดิยอดใหม่ไดด้ไีม่แตกต่างกนัทาง

สถติ ิแต่เมื่อพจิารณาถงึ จํานวนขอ้ใหม่และจํานวนใบใหม่เฉลีย่ พบว่า อาหารสตูรทีเ่ตมิน้ํามะพรา้ว 50 มลิลลิติรลติร 

ร่วมกบัน้ําสกดัมนัฝรัง่ปรมิาณ 25 กรมัต่อลติร สามารถชกันําใหม้จีาํนวนขอ้ใหม่ (3.21 ขอ้ต่อยอด) และจาํนวนใบเฉลีย่ 

(2.26 ใบต่อยอด) มากทีส่ดุ อย่างไรกต็าม ชิน้สว่นขอ้ทีเ่ลีย้งบนอาหารสตูรทีเ่ตมิน้ํามะพรา้ว 150 มลิลลิติรลติร ร่วมกบั

น้ําสกดัมนัฝรัง่ปรมิาณ 100 กรมัต่อลติร มผีลทาํใหย้อดใหม่ทีเ่กดิขึน้ยดืยาวออกไดม้ากทีส่ดุเฉลีย่ 4.97 เซนตเิมตร 
 

คาํสาํคญั:   เอือ้งดนิปากพดั การเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อ สารประกอบอนิทรยี ์   
 

Abstract  

 In vitro nodal segments of Cheirostylis spathulata J.J.Sm. were cultured on modified half-strength 

Vacin and Went (1949) medium supplemented with different concentrations of coconut water (50, 100, 150 

and 200 ml/l) and potato extract (25, 50, and 100 g/l) for 12 weeks. The results indicated that the highest 

shoot number showed no significant difference in all medium. The highest number of nodes (3.21 nodes/new 

shoot) and leaves (2.26 leaves/new shoot) could obtain when explants were cultured on the medium 

supplemented with 50 ml/l coconut water and 25 g/l potato extract whereas the highest shoot length (4.97 

cm) could observe on the medium with 150 ml/l coconut water and 100 g/l potato extract.     
 

Key words: Cheirostylis spathulata J.J.Sm., Tissue Culture, Organic Compounds  

                                                 
1
สาขาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์  

2หน่วยวจิยัการเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่พชื ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร พษิณุโลก 
1Department of Biology, Faculty of Science and Technology, Phetchabun Rajabhat University, Phetchabun 

2Plant Tissue Culture Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok 
*corresponding author e-mail: anupank@nu.ac.th 



 

691 

บทนํา 

 ในปจัจุบนักล้วยไม้ป่าของไทยมจีํานวนลดน้อยลงเน่ืองจากถิ่นอาศยัในธรรมชาติถูกรบกวนหรอืถูกทําลาย 

เน่ืองจากถูกลกัลอบเกบ็ออกจากถิน่อาศยั ในขณะทีข่อ้มูลชนิดพนัธุก์ลว้ยไมใ้นแต่ละพืน้ทีย่งัมอียู่น้อยมากโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งพื้นที่ป่าที่อยู่ในเขตของการพฒันา และนอกเขตอนุรกัษ์ [3] เอื้องดินปากพัด (Cheirostylis spathulata 

J.J.Sm.) เป็นกลว้ยไมด้นิทีม่กีารเจรญิเตบิโตในฤดฝูนโดยมกีารสรา้งลาํตน้ทอดเลือ้ยไปบนซอกหนิทีม่ดีนิและใบไมป้ก

คลุม ดอกของเอือ้งดนิปากพดัมลีกัษณะสวยงามเป็นใบพดัแผ่กวา้ง เมื่อถงึฤดูหนาวส่วนของใบจะเหีย่วแหง้ไปเพื่อพกั

ตวั พบไดบ้รเิวณเขาหนิปนู ซึง่ทัว่โลกมรีายงานพบทัง้สิน้ 92 ชนิด ประเทศไทยพบ 9 ชนิด [10] โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่ ี

เขาหินปูน คือพื้นที่ในเขตภาคกลางซึ่งมีการกระจายของเขาหินปูนตัง้แต่ จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ 

นครสวรรค ์ลพบุร ีและสระบุร ีรวมทัง้พืน้ทีใ่นเขตตดิต่อพรรณไมบ้รเิวณปา่หนิปูน [1] จดัเป็นกลว้ยไมท้ีม่นิีเวศจําเพาะ

ทีง่่ายและเสีย่งต่อการสญูพนัธุ ์เมื่อสภาพทางนิเวศเปลีย่นแปลงไป การขยายพนัธุต์ามธรรมชาตขิองกลว้ยไมด้งักล่าว

นัน้อาศยัเมลด็ ซึง่มปีจัจยัเสีย่งต่อการผสมพนัธุเ์พื่อตดิเมลด็หลายประการ ปจัจุบนัเทคนิคการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อประสบ

ความสาํเรจ็ในการช่วยขยายพนัธุก์ลว้ยไมห้ลายชนิด รวมไปถงึกลว้ยไมด้นิชนิดต่างๆ ดว้ย [8] สาํหรบัการศกึษาการ

เลีย้งเน้ือเยื่อเอื้องดนิปากพดันัน้ พบว่ามรีายงานการศกึษาเพยีงรายงานเดยีวเท่านัน้ ทีศ่กึษาถงึผลของฮอรโ์มน BA 

ร่วมกบั NAA ต่อการเจรญิเตบิโตและพฒันาของชิน้ส่วนขอ้เอือ้งดนิปากพดั [2] และยงัไม่มรีายงานการศกึษาเพิม่เตมิ

แต่อย่างใด กอปรกบัยังมีปจัจยัต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญและพัฒนาของเน้ือเยื่อเอื้องดินปากพัดที่จําเป็นต้องมี

การศกึษาเพิม่เติม อาทิ องค์ประกอบของอาหาร ซึ่งจดัว่าเป็นปจัจยัสําคญัที่มบีทบาทต่อการเจรญิและพฒันาของ

เน้ือเยื่อเพาะเลีย้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่สารประกอบอนิทรยี ์ชนิดต่างๆ [5] ดงันัน้ การทดลองน้ีจงึไดท้าํการศกึษาต่อยอด

โดยทดสอบผลของน้ํามะพรา้ว และมนัฝรัง่ ซึง่เป็นสารประกอบอนิทรยี ์ต่อการเจรญิและพฒันาของชิน้ส่วนขอ้เอือ้งดนิ

ปากพดัในสภาพปลอดเชือ้ สาํหรบัเป็นแนวทางการเพิม่จาํนวนตน้พนัธุเ์พื่ออนุรกัษ์ และใชป้ระโยชน์ในอนาคตต่อไป 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

 นําตน้เอือ้งดนิปากพดัทีเ่ลีย้งในสภาพปลอดเชือ้บนอาหารกึง่แขง็สตูรดดัแปลง ½ VW (1949) [9] ทีเ่ตมิผงวุน้ 

7.5 กรมัต่อลติร ผงถ่าน 1 กรมัต่อลติร กลว้ยหอมสกุบด 50 กรมัต่อลติร น้ําตาลซูโครส 10 กรมัต่อลติร มาตดัแยกเอา

เฉพาะชิน้สว่นขอ้ (ขอ้ที ่2-3 นบัจากปลายยอด) มาเลีย้งบนอาหารกึง่แขง็สตูรดดัแปลง ½ VW (1949) ทีเ่ตมิผงวุน้ 7.5 

กรมัต่อลติร ผงถ่าน 1 กรมัต่อลติร กลว้ยหอมสกุบด 50 กรมัต่อลติร น้ําตาลซโูครส 10 กรมัต่อลติร และเตมิน้ํามะพรา้ว 

ปรมิาตรทีแ่ตกต่างกนั 4 ระดบั (50 100 150 และ 200 มลิลลิติรต่อลติร) ร่วมกบัมนัฝรัง่ (ต้มเอาแต่น้ํา) ปรมิาณ

แตกต่างกนั 3 ระดบั (25 50 และ 100 กรมัต่อลติร) รวมอาหารทีใ่ชใ้นการทดลองทัง้หมด 12 ทรทีเมนต์ แต่ละทรที

เมนตม์ ี15 ซํ้า แต่ละซํ้าม ี3 ชิน้ส่วน จากนัน้นําไปเลีย้งบนชัน้ภายในหอ้งเพาะเลีย้งทีม่อุีณหภูม ิ25±2 องศาเซลเซยีส 

ใหไ้ดร้บัแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์นาน 12 ชัว่โมงต่อวนั ความเขม้แสง 20 µmol.m-2.s-1 สงัเกตการเปลีย่นแปลง 

การเจรญิและพฒันาของเน้ือเยื่อเพาะเลีย้งทุกสปัดาห ์จนครบ 12 สปัดาห ์
 

การวิเคราะหผ์ลการทดลองทางสถิติ 

 วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD วเิคราะหค์วามแปรปรวน วเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่

ดว้ยวธิ ีDuncan New Multiple Test (DMRT) ซึง่ในการทดลองทีม่กีารวเิคราะหค์่าทางสถตินิัน้ ในแต่ละทรทีเมนต์ จะ

ใชจ้าํนวนชิน้สว่นเริม่ตน้ 20 ชิน้สว่นต่อทรตีเมนต ์และมกีารทาํซํ้า 1 ครัง้ 
 

ผลการศึกษา 

 จากการนําส่วนขอ้ของกล้วยไมเ้อื้องดนิปากพดัทีไ่ด้จากต้นอ่อนที่เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อในสภาพปลอดเชือ้ มา

เลีย้งบนอาหารกึง่แขง็สตูรดดัแปลง ½ VW (1949) ทีเ่ตมิน้ํามะพรา้วปรมิาตร 50 100 150 และ 200 มลิลลิติรต่อลติร 

ร่วมกบัมนัฝรัง่ ปรมิาณ 25 50 และ 100 กรมัต่อลติร พบว่า ในสปัดาหแ์รกของการเลีย้งนัน้ยงัไม่มกีารเปลีย่นแปลง
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ทุกทรทีเมนต ์เมื่อเลีย้งไปจนครบ 4 สปัดาห ์ตาของชิน้ส่วนขอ้ทีเ่ลีย้งบนอาหารทุกสตูรมกีารแตกเป็นยอดใหม่เกดิขึน้ 

และยอดใหม่เริม่มกีารยดืยาวขึน้ และพบว่า สตูรทีเ่ตมิน้ํามะพรา้ว 50 มลิลลิติรต่อลติร ร่วมกบัมนัฝรัง่ 25 กรมัต่อลติร 

(ตม้เอาแต่น้ํา) นัน้ ใหค้่าเฉลีย่การเจรญิยดืยาวออกของต้นเกดิเป็นขอ้ดทีีสุ่ด คดิเป็น 1.02 ขอ้ และเมื่อเลีย้งชิน้ส่วนขอ้

ของกลว้ยไมเ้อือ้งดนิปากพดั ต่อไปจนครบ 8 สปัดาห ์พบว่า ยอดใหม่ทีแ่ตกออกมาจากตาของชิน้ส่วนขอ้ทีเ่ลีย้งบน

อาหารสตูรต่างๆ นัน้ มกีารยดืยาวเพิม่ขึน้ และมกีารสรา้งใบมากขึน้ และสงัเกตเหน็ไดว้่าบรเิวณใตข้อ้แต่ละขอ้ทีเ่กดิขึน้

บนยอดใหม่ทีย่ดืยาวออกมานัน้ มกีารสรา้งขนรากขนาดเลก็ขึน้ และยอดใหม่ทีเ่จรญิเตบิโตบนอาหารแต่ละสตูรนัน้ เริม่

มกีารเจริญที่แตกต่างกนั โดยสูตรที่เติมน้ํามะพร้าว 50 มลิลิลติรต่อลติร ร่วมกบัมนัฝรัง่ 25 กรมัต่อลติร ยงัคงมี

พฒันาการแตกเป็นขอ้ใหม่เพิม่ขึน้ไดด้ทีีส่ดุ คดิเป็น 2.08 ขอ้ และเมื่อเลีย้งชิน้ส่วนขอ้เอือ้งดนิปากพดัต่อไปจนครบ 12 

สปัดาห ์จะพบว่า ชิน้สว่นขอ้ทีเ่ลีย้งบนอาหารสตูรทีเ่ตมิ เตมิน้ํามะพรา้ว 50 มลิลลิติรต่อลติร ร่วมกบัมนัฝรัง่ 25 กรมัต่อ

ลติร ยงัคงสามารถกระตุน้ใหย้อดใหม่ทีเ่กดิขึน้นัน้มจีาํนวนขอ้ใหม่เฉลีย่มากทีสุ่ด คดิเป็น 3.21 ขอ้ อกีทัง้ยอดใหม่ทีย่ดื

ยาวออกมานัน้ มกีารสรา้งใบใหม่เฉลีย่มากทีสุ่ดคดิเป็น 2.26 ใบต่อยอด ในขณะทีช่ิ้นส่วนทีเ่ลีย้งบนอาหารสตูรทีเ่ติม 

เตมิน้ํามะพรา้ว 150 มลิลลิติรต่อลติร ร่วมกบัมนัฝรัง่ 100 กรมัต่อลติร มผีลกระตุ้นใหย้อดใหม่ทีแ่ตกออกมาจากตาบน

ชิน้สว่นขอ้นัน้ยดืยาวมากทีส่ดุ (4.97 เซนตเิมตร) (ตารางที ่1 และภาพที ่1)  
 

วิจารณ์และสรปุผล 

 แนวทางหน่ึงในการเพิม่จาํนวนตน้จากการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อเพื่อขยายพนัธุพ์ชืคอื การเลีย้งปลายยอด (shoot 

tip culture) และ/หรอื การเลีย้งชิน้ส่วนขอ้ (nodal culture) เพื่อใหเ้กดิการแตกยอดใหม่ทีม่กีารสรา้งขอ้ขึน้มาใหม่จาก

ยอดใหม่ทีแ่ตกออกมา  ซึง่เราสามารถตดัขยายชิน้สว่นขอ้ใหม่ลงเลีย้งบนอาหารทีก่ระตุ้นใหต้าจากขอ้ของยอดใหม่นัน้

แตกเป็นต้นยืดยาวออกมาเป็นขอ้ใหม่อีกครัง้ จงึทําให้สามารถทวีจํานวนยอดใหม่ได้อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม 

รายงานการศกึษาการเลีย้งชิน้สว่นขอ้เพื่อการทวจีาํนวนยอดใหม่ในเอือ้งดนิปากพดันัน้ มเีพยีงการศกึษาถงึผลของ BA 

ร่วมกบั NAA ต่อการเจรญิและพฒันาของชิน้ส่วนขอ้เอือ้งดนิปากพดั [2] รายงานเดยีว แต่ยงัคงมปีจัจยัอื่นๆ ทีช่่วย

ส่งเสรมิการเจรญิของต้นอ่อนกล้วยไม้ และกระตุ้นให้เกดิการสรา้งโปรโตคอร์มเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะสารประกอบ

อนิทรยีเ์ชงิซอ้นจากน้ํามะพรา้ว  และมนัฝรัง่ ทีพ่บรายงานความสาํเรจ็ในการใชส้ารประกอบอนิทรยีเ์พื่อการขยายพนัธุ์

ในกลว้ยไมด้นิหลายชนิด [8] จากการชิน้ส่วนขอ้เอือ้งดนิปากพดับนอาหารสตูรทีเ่ตมิน้ํามะพรา้วร่วมกบัมนัฝรัง่ เป็น

เวลา 12 สปัดาห ์พบว่า น้ํามะพรา้วกบัมนัฝรัง่ทีเ่ตมิลงในอาหารนัน้ ไม่มผีลทาํใหช้ิน้ส่วนมกีารแตกยอดใหม่เพิม่ขึน้ได้

แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตแิต่อย่างใด แต่ยอดใหม่ที่เกดิขึน้บนอาหารแต่ละสตูรนัน้มคีวามยาว จํานวนใบ 

และโดยเฉพาะจํานวนขอ้ ทีแ่ตกต่างกนัออกไปอย่างมนีัยสาํคญั และในการศกึษาในครัง้น้ี พบว่า การเตมิน้ํามะพรา้ว 

150 มลิลลิติรต่อลติร ร่วมกบัมนัฝรัง่ มผีลทาํใหย้อดใหม่ทีส่รา้งขึน้มจีํานวนยอด ความยาวยอด จํานวนใบ และจํานวน

ขอ้เฉลีย่มากทีส่ดุทีทุ่กความเขม้ขน้ของมนัฝรัง่ ซึง่ผลการทดลองดงักล่าวสอดคลอ้งกบัรายงานบางฉบบัทีพ่บวา่การเตมิ

น้ํามะพรา้ว 150 มลิลลิติรต่อลติร ลงในอาหารเพาะเลีย้ง จะกระตุน้ใหช้ิน้สว่นปลายยอดของ kiwi fruit มกีารยดืยาวออก 

และมจีํานวนขอ้เกดิขึน้ใหม่มากทีสุ่ด [6] รวมไปถงึรายงานทีพ่บว่า การเตมิน้ํามะพรา้วลงไปในอาหารทีเ่พาะเลีย้งต้น

อ่อนกลว้ยไมด้นิลูกผสม Calanthe นัน้ จะมผีลทําใหต้้นอ่อนกลว้ยไมด้นิดงักล่าวมกีารเจรญิยดืยาวมากขึน้ และมกีาร

สรา้งใบ และน้ําหนกัสดของตน้เพิม่มากขึน้ [4] และรายงานการเตมิน้ํามะพรา้วลงในอาหารทีเ่พาะเลีย้งโปรโตคอรม์ของ

กลว้ยไม ้Dendrobium Pink ทีม่ผีลกระตุ้นใหเ้กดิการสรา้งโปรโตคอรม์ใหม่เป็นจํานวนมาก และโปรโตคอรม์ดงักล่าว

พฒันาเกิดเป็นต้นใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ [7] และจากการศึกษาในครัง้น้ี ไม่พบว่าชิ้นส่วนข้อของเอื้องดนิปากพดันัน้ 

สามารถสรา้งโปรโตคอรม์ใหม่ และ/หรอืมกีารสรา้งแคลลสัเกดิขึน้แต่อย่างใด ถงึแมจ้ะมกีารเตมิน้ํามะพรา้ว และมนัฝรัง่ 

ทีม่สีารอาหารต่างๆ อาท ิเช่น น้ําตาล ไขมนั กรดอะมโิน สารประกอบไนโตรเจน กรดอนิทรยี ์สารอนินทรยีต่์างๆ และ

ฮอรโ์มนหลายชนิด เป็นองคป์ระกอบกต็าม [11] ซึง่น่าจะมผีลกระตุน้ใหเ้กดิการสรา้งโปรโตคอรม์ และ/หรอืแคลลสัใหม่
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ได้ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากสารต่าง ๆ ที่เติมลงไปในอาหารนัน้ไม่เพียงพอที่จะส่งผลกระตุ้นให้ชิ้นส่วนข้อเกิดการ

เปลีย่นแปลงและพฒันาเป็นแคลลสัได ้  

 

 

 

ภาพท่ี 1 ลกัษณะของตน้อ่อนกลว้ยไมเ้อือ้งดนิปากพดัทีเ่จรญิและพฒันามาจากชิน้สว่นขอ้บนอาหารสตูรทีเ่ตมิมนัฝรัง่  

 ร่วมกบัน้ํามะพรา้วในปรมิาณทีแ่ตกต่างกนั เมื่อเลีย้งเป็นเวลา 12 สปัดาห ์

 

น้ํามะพรา้ว 50 

มลิลลิติรต่อลติร 

น้ํามะพรา้ว 100 

มลิลลิติรต่อลติร 

น้ํามะพรา้ว 150 

มลิลลิติรต่อลติร 

น้ํามะพรา้ว 200 

มลิลลิติรต่อลติร 

มนัฝรัง่ 25 

กรมัต่อลติร 

มนัฝรัง่ 50 

กรมัต่อลติร 
มนัฝรัง่ 100 

กรมัต่อลติร 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่ของจาํนวนยอด จาํนวนใบ จาํนวนขอ้ และความสงูของยอด ของกลว้ยไมเ้อือ้งดนิปากพดั  

ทีเ่ลีย้งบน  อาหารสตูร ½ VW (1949) ทีเ่ตมิน้ํามะพรา้ว ร่วมกบัมนัฝรัง่ปรมิาณต่างๆ ทีเ่วลา 12 สปัดาห ์

มนัฝรัง่ 

(กรมัต่อลิตร) 

น้ํามะพรา้ว 

(มิลลิลิตรต่อลิตร) 

จาํนวนยอด 

(Mean±SE) 

จาํนวนใบ 

(Mean±SE) 

จาํนวนขอ้ 

(Mean±SE) 

ความสูงยอด 

(Mean±SE) (cm) 

25 50 1.00±0.00a* 2.26±0.30a 3.21±0.36a 4.47±0.60ab 

50 50 1.00±0.00a 1.86±0.25ab 2.79±0.25ab 3.88±0.41ab 

100 50 0.86±0.09a 1.71±0.32ab 2.15±0.29ab 3.41±0.55ab 

25 100 0.93±0.11a 1.73±0.26ab 2.70±0.21ab 3.48±0.55ab  

50 100 0.93±0.06ab 1.55±0.31ab 2.40±0.37ab 3.22±0.42b 

100 100 1.00±0.00a 1.20±0.26b 2.51±0.35ab 3.11±0.43b 

25 150 1.00±0.00a 1.86±0.22ab 2.55±0.25ab  4.09±0.39ab 

50 150 1.00±0.00a 1.93±0.25ab 2.97±0.20ab 4.61±0.54ab 

100 150 1.00±0.00a 2.24±0.20a 3.17±0.26a 4.97±0.47a 

25 200 0.73±0.08b 2.11±0.23a 2.82±0.25ab 4.57±0.47ab 

50 200 1.00±0.00a 1.75±0.28ab 2.48±0.30ab 4.41±0.49ab  

100 200 1.00±0.00a 1.73±0.28ab 2.51±0.30ab 3.79±0.45ab 
 

หมายเหต ุ*ตวัอกัษรทีเ่หมอืนกนัในตารางแสดงถงึความแตกต่างกนัอย่างไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95 % เมือ่วเิคราะห์

ความ แตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่วธิ ีDuncan New’s Multiple Range Test (DMRT)  
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บทคดัย่อ 

 สภาขุนนางเป็นสภาลําดบัสองของรฐัสภาแห่งสหราชอาณาจกัร สภาขุนนางมคีวามอสิระ และทํางานเป็นส่วน

สนบัสนุนในการทาํงานของสภาสามญัชนทีม่าจากการเลอืกตัง้ของประชาชน และมหีน้าทีร่่วมกนัในกระบวนการนิตบิญัญตั ิ

และตรวจสอบการทํางานของรฐับาล การปฏิรูปรฐัธรรมนูญเกี่ยวกบัสภาขุนนางได้รบัการอภิปราย และมกีารริเริม่เป็น

นโยบายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในช่วงกว่าศตวรรษทีผ่่านมา กระบวนการปฏริปูน้ีเริม่ต้นตัง้แต่มกีฎหมายไดแ้ก่ พระราชบญัญตัิ

ว่าดว้ยรฐัสภา ค.ศ. 1911 ธรรมเนียมปฏบิตัซิาลสิบวิรี-่แอดดสินั พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยรฐัสภา ค.ศ. 1949 พระราชบญัญตัิ

ว่าด้วยสมาชิกสภาขุนนางประเภทตลอดชีพ ค.ศ. 1958 พระราชบัญญัติว่าด้วยสมาชิกสภาขุนนาง ค.ศ. 1963 และ

พระราชบญัญตัิว่าดว้ยสภาขุนนาง ค.ศ. 1999 เป็นต้นมา ในทศวรรษที ่2000 ไดม้กีารตัง้คําถามถึงความชอบธรรม และ

อํานาจของสภาขุนนางขึ้นมาอย่างต่อเน่ืองเพราะความไม่สอดคล้องกบัแนวคิดประชาธิปไตยของสหราชอาณาจกัรใน

ภาพรวม ในช่วงทศวรรษที ่2000 และหลงัจากนัน้ไดม้กีฎหมายทีส่ําคญัอกี 2 ฉบบัผ่านความเหน็ชอบของรฐัสภา ได้แก่ 

พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการปฏริปูรฐัธรรมนูญ ค.ศ. 2005 และพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการปฏริูปรฐัธรรมนูญ และการอภบิาล 

ค.ศ. 2010 และในทา้ยทีส่ดุ รฐับาลไดพ้ยายามผ่านร่างพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการปฏริปูสภาขนุนางตามแผนนิตบิญัญตั ิค.ศ. 

2012-2013 จนไดผ่้านการพจิารณาวาระทีส่องในวนัที ่9 และ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 แต่ดว้ยแรงกดดนัทางการเมอืงทํา

ใหร้ฐับาลตอ้งประกาศในวนัที ่6 สงิหาคม 2012 ว่าจะไม่ดําเนินการกบัร่างพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีต่อไปซึ่งต่อมาไดป้ระกาศ

ถอนร่างพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีในวนัที ่3 กนัยายน ค.ศ. 2012 โดยสรุปจะเหน็ไดว้่า วตัถุประสงคข์องการปฏริูปรฐัธรรมนูญ

ทัง้หมดทีผ่่านมาคอืเพื่อใหส้ภาขนุนางมปีระสทิธผิล และความชอบธรรมมากยิง่ขึน้ รวมทัง้มคีวามเป็นผูแ้ทนของประชาชน

มากยิง่ขึน้ดว้ย และความลม้เหลวในการปฏริูปเกดิขึน้จากการต่อสูร้ะหว่างความต้องการสิง่ทีด่ทีีสุ่ดกบัสิง่ทีด่อียู่แลว้ซึง่อาจ

แกไ้ขอุปสรรคไดด้ว้ยการปฏริูปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการหาฉันทามตร่ิวมกนัเป็นสาํคญั ประสบการณ์เหล่าน้ีสามารถ

นํามาประยุกตใ์ชใ้นระบบรฐัธรรมนูญเกีย่วกบัวุฒสิภาของประเทศไทยได ้
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Abstract  

 The House of Lords is the second chamber of the United Kingdom’s Parliament. It is independent from, 

and complements the work of, the elected House of Commons. The Lords shares the task of making and shaping 

laws and checking and challenging the work of the government. The constitutional Reform of the House of Lords 

has provoked intense debate and policy initiatives for over a century. This process was started by the Parliament 

Act 1911, the Salisbury-Addison Convention, the Parliament Act 1949, Life Peerages Act 1958, the Peerage Act 

1963, and the House of Lords Act 1999. In 2000s the legitimacy and authority of the Lords continue to be called 

into question because it is inconsistent with the United Kingdom’s democracy overall. During the course of 2000s 

and later, there are 2 main pieces of legislation were approved, the Constitutional Reform Act 2005 and the 

Constitutional Reform and Governance Act 2010. Finally, the House of Lords Reform Bill 2012-13 had its second 

reading in the Commons on 9 and 10 July 2012. With the political pressure the Government announced on 6 

August 2012 announced that the Bill would not proceed further and on 3 September 2012 it had been withdrawn. 

In conclusion, the purpose of constitutional reforms is to make the House of Lords a more effective legitimate and 

representative chamber and it has failed because the best became the enemy of the good and the deadlock 

would be moved forward gradually and by consensus. These experiences can be applied to the constitutional 

system of the Senate of Thailand.  
 

Keywords: Reform, Constitution, House of Lords, United Kingdom 
 

บทนํา 

ในปจัจุบนัประเทศไทยกําลงัเขา้สู่ช่วงเวลาสาํคญัทีจ่ะมกีารปฏริูประบบการเมอืงการปกครองอกีครัง้หน่ึง เริม่ต้น

โดยใหม้กีารจดัทาํร่างรฐัธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญเพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

ซึง่การแก้ไขเพิม่เติมรฐัธรรมนูญดงักล่าว จะเป็นการเปิดทางให้เริม่ต้นเขา้สู่กระบวนการจดัทํารฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ให้มี

ความสอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศไทย และของโลกตามที่เป็นอยู่ในปจัจุบนัซึ่งมแีนวคดิ และ

เป้าหมายเพื่อใหร้ะบบ และกลไกเกีย่วกบัการเมอืงการปกครองมคีวามเป็นประชาธปิไตยมากยิง่ขึน้ 

ประเดน็สาํคญัในทางกฎหมายรฐัธรรมนูญหน่ึงทีไ่ดร้บัความสนใจใหม้กีารปฏริูปกค็อื สถาบนัวุฒสิภา     สถาบนั

วุฒสิภาของประเทศไทยถอืกาํเนิดเป็นครัง้แรกในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบั พ.ศ. 2489 ในชื่อของ พฤฒสภา 

และต่อมาไดร้บัการเปลีย่นชื่อเป็น วุฒสิภา นบัตัง้แต่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ. 2490 เป็นต้น

มา เรื่องของสถาบนัวุฒสิภาน้ีถอืเป็นประเดน็สาํคญัที่ถูกหยบิยกขึน้มาพจิารณาอยู่เสมอสาํหรบัการร่างรฐัธรรมนูญในทุก

สมยั และในหลายประเดน็ดว้ยกนั อาท ิการมอียู่ของวุฒสิภา ประโยชน์ของวุฒสิภา องคป์ระกอบของวุฒสิภา บทบาท และ

หน้าทีข่องวุฒสิภา เป็นตน้ ซึง่วธิแีสวงหาคาํตอบหนทางหน่ึงคอืการศกึษาเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของประเทศทีม่รีะบบ และ

ลกัษณะของสถาบนัทีค่ลา้ยคลงึกนันัน่เอง 

สหราชอาณาจกัร ถอืเป็นประเทศแม่แบบของการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ 

มรีฐัสภาแบบสภาคู่ และมสีถาบนัทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัวุฒสิภาของประเทศไทยคอื สภาขุนนาง และสิง่สาํคญัคอื ระบบ

การเมอืงการปกครองของประเทศสหราชอาณาจกัรโดยเฉพาะสภาขุนนางนัน้มกีําเนิด และพฒันาขึน้ด้วยเหตุผลในทาง

ประวตัิศาสตร์ที่เป็นของตนเองจนกระทัง้ก่อตัวเป็นระบบ และกลไกในรฐัธรรมนูญอย่างมัน่คง สถาบนัสภาขุนนางของ

ประเทศ สหราชอาณาจักรนัน้อาจสืบสาวหาต้นกําเนิดได้ตัง้แต่ในสมัยแองโกล-แซกซอน (Anglo-Saxons) ช่วง
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ครสิต์ศตวรรษที่ 5 เป็นต้นมา จงึถอืไดว้่า สภาขุนนาง เป็นสถาบนัทีเ่ก่าแก่ และสําคญัในทางรฐัธรรมนูญควบคู่กนัมากบั

ระบบรฐัสภา และการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิ์เป็นประมุขของสหราชอาณาจกัรมาจนถงึใน

ปจัจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมาสหราชอาณาจกัรไดท้าํการปฏริูปรฐัธรรมนูญเกีย่วกบัสภาขุนนางใหท้ัว่

โลกไดเ้หน็กนัอย่างชดัแจง้ ทัง้ในเรื่องของอาํนาจหน้าทีใ่นการตดัสนิคด ีและทีม่าของสมาชกิสภาขนุนางประเภทต่าง ๆ เป็นตน้ 

การวิจยัเกี่ยวกบัการปฏิรูปรฐัธรรมนูญเกี่ยวกบัสภาขุนนางของสหราชอาณาจกัรจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และมี

ความสาํคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันารฐัธรรมนูญของประเทศไทยในเรื่องของสถาบนัวุฒสิภาซึง่กําลงัจะไดร้บัการพจิารณาอกี

ครัง้ในการร่างรฐัธรรมนูญทีก่าํลงัจะเกดิขึน้ในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัตอ้งการจะใหค้วามสาํคญักบัการปฏริูป

รฐัธรรมนูญเกีย่วกบัสภาขนุนางของสหราชอาณาจกัรในช่วงเวลาปจัจุบนั เพื่อทาํใหเ้หน็ถงึแนวคดิ และสถานการณ์เกีย่วกบั

กฎหมายรฐัธรรมนูญของโลกในปจัจุบนั จงึไดก้ําหนดขอบเขตของระยะเวลาทีใ่ช้การศกึษาวจิยัไวใ้นช่วงทศวรรษที ่2000 

(ค.ศ. 2000-2009 หรอื พ.ศ. 2543-2552) เพื่อสามารถนําผลงานวจิยัในครัง้น้ีไปใชป้ระโยชน์ในการศกึษา และเป็นขอ้มูล

สว่นหน่ึงในการร่างรฐัธรรมนูญของประเทศไทยดว้ย 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 

การวจิยัมวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อศกึษาถงึพฒันาการของรฐัธรรมนูญเกีย่วกบัการปฏริปูสภาขนุนางของสหราชอาณาจกัรในช่วงเวลาระหว่าง 

ค.ศ. 2000 - 2009 (พ.ศ. 2543 - 2552) 

2. เพื่อศกึษาถงึแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏริปูรฐัธรรมนูญเกีย่วกบัสภาขุนนางของสหราชอาณาจกัรในช่วงเวลา

ระหว่าง ค.ศ. 2000 - 2009 (พ.ศ. 2543 - 2552) 

3. เพื่อศกึษาถงึสภาพปญัหา และแนวทางแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในการปฏริูปรฐัธรรมนูญเกีย่วกบัสภาขุนนางของ 

สหราชอาณาจกัรในช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ. 2000 - 2009 (พ.ศ. 2543 - 2552) 

สมมติุฐานของการวิจยั 

วจิยัเรื่องน้ีมสีมมุตฐิานว่าสถาบนัสภาขนุนางของสหราชอาณาจกัรถอืกําเนิด และพฒันาการขึน้มาจากเหตุผลทาง

ประวัติศาสตร์จนกระทัง่ได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของรัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักร และด้วยกระแสของความเป็น

ประชาธิปไตย (Democratisation) ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในโลกปจัจุบันทําให้สหราชอาณาจกัรจําเป็นต้องทําการปฏิรูป

รฐัธรรมนูญของประเทศ ซึ่งสถาบนัสภาขุนนางเป็นสถาบนัหน่ึงในรฐัธรรมนูญของสหราชอาณาจกัรที่จําเป็นต้องปฏริูป

เพื่อใหม้สีอดคลอ้งกบัความเป็นประชาธปิไตยใหม้ากยิง่ขึน้ตามลาํดบัเช่นเดยีวกนั  
 

ขอบเขตของการวิจยั 

การวิจยัครัง้น้ีมขีอบเขตการวจิยัที่การปฏริูปรฐัธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายรฐัธรรมนูญอนัเป็นขอบเขต

ในทางกฎหมาย และมขีอบเขตการวจิยัเฉพาะการปฏริูปรฐัธรรมนูญเกีย่วกบัสถาบนัสภาขุนนางของสหราชอาณาจกัรใน

ช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ. 2000 - 2009 (พ.ศ. 2543 - 2552) เป็นสาํคญั ในขณะเดยีวกนัจะมกีารกล่าวถงึระบบกฎหมาย

รฐัธรรมนูญ และระบบการปกครองของสหราชอาณาจกัร การปฏริปูรฐัธรรมนูญเกีย่วกบัสภาขนุนางในอดตี และการปฏริูปที่

เกดิขึน้ในปจัจุบนัเพื่อใหเ้หน็ภาพรวม และทศิทางของการปฏริูปดว้ยซึง่เป็นแง่มุมในเชงิประวตัศิาสตรก์ฎหมาย รวมทัง้ใน

การวจิยัน้ีจะใช้ปีเป็นครสิตศกัราช (ค.ศ.) แทนการใช้ปีพุทธศกัราช (พ.ศ.) เพื่อให้สอดคล้องกบัขอ้มูลที่นํามาใช้ซึ่งเป็น

เอกสารในสหราชอาณาจกัรทัง้หมด 
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วิธีการวิจยั 

การวจิยัน้ีเป็นการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพโดยใชก้ารวจิยัเอกสารเป็นสาํคญั ในการศกึษาจะคน้ควา้จากเอกสารใน 

สหราชอาณาจกัรทัง้หมด ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั ตํารา หนังสอื งานวจิยั บทความวชิาการ เอกสารราชการ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ รายงานการประชุมของรฐัสภา สภาสามญัชน สภาขุนนาง และรายงานวจิยัของคณะกรรมาธกิารคณะ

ต่าง ๆ ในรฐัสภาทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นต้น ทัง้น้ี เพื่อนําไปใชใ้นการศกึษาการปฏริูปรฐัธรรมนูญเกีย่วกบัสภาขุนนางของสหราช-

อาณาจกัรตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัน้ี 
 

ผลการศึกษา 

 1. รฐัธรรมนูญ และระบบรฐัสภาของสหราชอาณาจกัร 

               1.1 ลกัษณะพื้นฐานของรฐัธรรมนูญของสหราชอาณาจกัร ในประเทศ หรือรัฐ ในโลกส่วนใหญ่จะมี

รัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษร ในขณะที่สหราชอาณาจักรได้ชื่อว่ามีรัฐธรรมนูญแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่ง

ความหมายว่า รฐัธรรมนูญไม่ได้มกีระบวนการจดัทํา หรอืแก้ไขเพิม่เติมเป็นการเฉพาะ หรอืพเิศษแตกต่างจากกฎหมาย

ทัว่ไป และไม่ได้รวบรวมเอาบรรดากฎเกณฑ์ทางรฐัธรรมนูญบรรจุไว้ในเอกสารฉบบัเดียวกนั หรือในรูปแบบประมวล

กฎหมาย นอกจากน้ียงัไม่มสีถานภาพความเป็นกฎหมายสูงสุดที่จะไดร้บัการปกป้องคุ้มครองเป็นพเิศษไม่ใหบ้ทบญัญตัิ

กฎหมายใดขดั หรอืแยง้กบัรฐัธรรมนูญได ้และผลของการทีร่ฐัธรรมนูญไม่ไดเ้ป็นรฐัธรรมนูญแบบลายลกัษณ์อกัษรดงักล่าว

ทําใหร้ฐัธรรมนูญของสหราชอาณาจกัรเป็นรฐัธรรมนูญที่ปรบัตวัได้ง่ายในแง่ที่ว่า รฐัธรรมนูญสามารถแกไ้ขเพิม่เติม หรอื

เปลี่ยนแปลงได้ง่ายโดยใชว้ธิกีารทางนิติบญัญตัิทัว่ไปเท่านัน้ หรอืในบางกรณีเพยีงแกไ้ขในธรรมเนียมปฏบิตัิเท่านัน้ [1] 

รฐัธรรมนูญทีป่รบัตวัง่ายน้ีไดส้รา้งผลดใีหก้บัรฐัธรรมนูญของสหราชอาณาจกัรทําใหส้ามารถปรบัปรุงเปลีย่นแปลงใหเ้ขา้กบั

สถานการณ์การเมอืงการปกครองของประเทศ และของโลกทีม่สีภาพผนัผวนอยู่เสมอไดเ้ป็นอย่างด ีและทําใหน้ักวชิาการ

หลายคนโดยเฉพาะ ไฮเลร ์บาร์เน็ตต์ ไดข้นานนามรฐัธรรมนูญของสหราชอาณาจกัรว่าเป็น “รฐัธรรมนูญทีม่ชีวีติ และมี

พลวตั” (a living and dynamic organism) ในแง่ทีว่่าสามารถสะทอ้นคุณค่าทางศลีธรรม และการเมอืงของประชาชนทีเ่ป็นผู้

ถูกปกครองไดเ้ป็นอย่างด ีรวมทัง้ยงัมคีวามเหมาะสมกบับรบิททางสงัคม และการเมอืงทีร่ฐัธรรมนูญนัน้ใชอ้ยู่ในขณะนัน้ [2] 

ซึ่งสาเหตุสําคญัของการปรบัตวัง่ายน้ีเกดิจากการที่รฐัธรรมนูญของสหราชอาณาจกัรไม่ได้มีแหล่งที่มา หรอืบ่อเกิดจาก

แหล่งทีม่าเพยีงแหล่งเดยีว หากแต่มแีหล่งทีม่าจากหลายแหล่งทีม่าดว้ยกนั ไดแ้ก่ กฎหมายทีร่ฐัสภาตราขึน้ (Statute Law) 

กฎหมายจารตีประเพณี (Common Law) กฎหมายสหภาพยุโรป (European Union Law) อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธมินุษยชน

แห่งยุโรป (European Convention on Human Rights) ศาสตรนิพนธท์างกฎหมาย (Legal Treatises)  กฎหมาย และ

ระเบยีบแบบแผนของรฐัสภา (Law and Customs of Parliament) ธรรมเนียมปฏบิตั ิ(Conventions) และพระราชอํานาจ 

(Royal Prerogative) อย่างไรกต็าม แหล่งทีม่าทีส่าํคญั และทรงอทิธพิลมากทีสุ่ดของกฎเกณฑท์างรฐัธรรมนูญของสหราช

อาณาจกัรคอื กฎหมายทีร่ฐัสภาตราขึน้ หรอืทีเ่รยีกว่า Act of Parliament ซึง่รูจ้กักนัในนามว่า พระราชบญัญตั ิ[1] ดงันัน้ 

รฐัสภาจึงถือว่าเป็นสถาบนัในระบบรฐัธรรมนูญของสหราชอาณาจกัรเพราะนอกจากจะเป็นสถาบนัสร้างกฎเกณฑ์ทาง

รฐัธรรมนูญอนัทีเ่ป็นแหล่งทีม่าทีส่าํคญัของรฐัธรรมนูญของสหราชอาณาจกัรแลว้ยงัเป็นสถาบนัทางรฐัธรรมนูญทีด่ํารงไวซ้ึง่

ความชอบธรรมตามระบอบประชาธปิไตยในดา้นนิตบิญัญตั ิและในดา้นการเป็นผูแ้ทนในทางการเมอืงการปกครองของรฐัอกี

ดว้ย และดว้ยความชอบธรรมน้ีเองไดส้รา้งหลกัการสาํคญัใหด้าํรงอยูใ่นระบบรฐัธรรมนูญของสหราชอาณาจกัรไวน้ัน่คอื หลกั

ความเป็นสงูสดุของรฐัสภา หรอือาํนาจสงูสดุของรฐัสภา (Parliamentary Sovereignty, Parliamentary Supremacy) นัน่เอง 

               1.2 ระบบรฐัสภาของสหราชอาณาจกัร  รฐัสภาของสหราชอาณาจกัรไม่ไดถู้กสรา้งขึน้ และไดร้บัอํานาจจาก

รฐัธรรมนูญโดยตรงดงัเช่นในรฐัทีใ่ชร้ฐัธรรมนูญแบบลายลกัษณ์อกัษร หากแต่เป็นสิง่ทีถู่กสรา้งขึน้จากพระราชอํานาจของ
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พระมหากษตัรยิ ์(Royal Prerogative) ดงัทีเ่ซอร ์เออรส์กนิ เมย ์ไดก้ล่าวว่า “สถานภาพทางกฎหมายของรฐัสภาเกดิขึน้จาก

การทีพ่ระมหากษตัรยิใ์ชพ้ระราชอํานาจ” [3] ดงัจะเหน็ไดว้่า การเรยีกประชุมรฐัสภา การปิดประชุมรฐัสภา และยุบรฐัสภา

นัน้จะกระทําโดยการใช้พระราชอํานาจของพระมหากษัตรยิ์ทัง้สิน้ ดงัจะเหน็ได้ในพระราชเสาวนีย์ต่าง ๆ หรอืที่เรยีกว่า 

Orders in Council [4] ระบบรฐัสภาภายใต้รฐัธรรมนูญของสหราชอาณาจกัรนัน้อยู่บนพืน้ฐานของการปกครองระบอบเสร-ี

ประชาธปิไตยทีม่เีป้าหมายใหพ้ลเมอืงทัง้หลายสามารถปกครองตนเองไดอ้ย่างแทจ้รงิ [5] ซึง่อาํนาจ และความชอบธรรมจะ

เกดิขึน้ไดห้ากผ่านความเหน็ชอบโดยออ้มจากประชาชนทัง้หมดโดยผ่านกระบวนการเลอืกตัง้ผูแ้ทนของประชาชนเหล่านัน้

เขา้สู่รฐัสภา ซึง่เสยีงขา้งมากของผู้แทนประชาชนสะท้อนให้เหน็ถึงเจตจํานงของประชาชนส่วนใหญ่ไดใ้นระดบัหน่ึง และ

ผลประโยชน์ของเสียงข้างน้อยได้รบัความคุ้มครองในระดบัหน่ึงเสมอ [1] ซึ่งผลผลิตเหล่าน้ีออกมาในรูปของการตรา

กฎหมายของรฐัสภาเพื่อใชด้แูลประโยชน์สาธารณะตามเจตจาํนงของประชาชนในประเทศ ความสาํคญัของรฐัสภาไดร้บัการ

ยืนยันถึงความสําคญัยิ่งขึ้นไปอีกจากหลักอํานาจสูงสุดของรัฐสภาที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดขึ้นมาจากเหตุผลในทาง

ประวตัศิาสตร ์

             หลกัอาํนาจสงูสดุของรฐัสภาในรฐัธรรมนูญของสหราชอาณาจกัรถอืเป็นหลกัการพืน้ฐานสาํคญัดงัที ่ไดซีย่ ์บุคคล

ผูไ้ดช้ื่อว่าเป็นบดิาของหลกัการน้ีได้ใหค้วามหมายว่า “รฐัสภาภายใต้รฐัธรรมนูญมสีทิธใินการตรา หรอืไม่ตรากฎหมายใน

เรื่องใดกไ็ด ้และไม่มบีุคคลใด หรอืสิง่ใดกแ็ลว้แต่ทีก่ฎหมายใหอ้าํนาจในการยกเลกิ หรอืเพกิเฉยต่อกฎหมายทีร่ฐัสภาไดต้รา

ขึน้” [6] แบรค็สโตน ยงัไดก้ล่าวยนืยนัถงึอาํนาจในการตรากฎหมายของรฐัสภาทีม่อีย่างลน้พน้อกีว่า “รฐัสภาสามารถกระทํา

ไดทุ้กสิง่นอกจากว่าสิง่นัน้ไม่ใช่สิง่ซึง่เป็นไปไม่ไดต้ามธรรมชาต”ิ [7] ดว้ยเหตุน้ีในทางทฤษฎรีฐัสภาจงึสามารถตรากฎหมาย

ได้ทุกเรื่องตามที่รฐัสภาต้องการ และไม่มกีฎหมายพืน้ฐานในรูปแบบรฐัธรรมนูญใดมาจํากดัขอบเขตอํานาจดงักล่าวของ

รฐัสภาได้ซึง่หากพจิารณาในทางกลบักนัแลว้เท่ากบัว่ามกีารหา้มไม่ให้รฐัสภาสร้างพนัธนาการผูกมดัตวัรฐัสภาเองในการ

ปฏิบัติหน้าที่ในอนาคตด้วยซึ่งได้กลายเป็นหลักการที่เรียกว่า “ทฤษฎีความต่อเน่ืองในความเป็นสูงสุดของรัฐสภา” 

(Continuing Theory of Parliamentary Supremacy) [4] นอกจากน้ี ไดซี่ย์ ยงักล่าวอกีว่า “จะไม่มบีุคคลใดภายใต้

รฐัธรรมนูญน้ีสามารถตรากฎหมายมายกเลกิ หรอืเพกิถอนกฎหมายทีต่ราขึน้โดยรฐัสภา หรอืกล่าวอกีนัยหน่ึงคอืศาลจะใช้

กฎหมายไปในทางทีฝ่า่ฝืนต่อกฎหมายทีต่ราขึน้โดยรฐัสภาไม่ได”้ [6] และแมแ้ต่ศาลเองยงัไดย้อมรบัถงึความเป็นสงูสุดของ

รฐัสภาโดยไม่เขา้ไปตดัสนิกา้วล่วงไปในระบบการทํางานภายในของรฐัสภาดงัจะเหน็ไดจ้ากคําตดัสนิของสภาขุนนาง (ศาล

สงูสุดของสหราชอาณาจกัร) ในคด ีPickin v British Railways Board [8] และศาลจะทําหน้าทีเ่พยีงการตคีวามกฎหมายที่

รฐัสภาตราขึน้เท่านัน้ซึง่จะเหน็ไดจ้ากคาํตดัสนิของสภาขนุนาง (ศาลสงูสดุของสหราชอาณาจกัร) ในคด ีJackson v Attorney 

General [9] หากแต่ว่าในคดน้ีีศาลไดข้ยายบทบาทของศาลออกไปถงึกรณีการตคีวามว่ากฎหมายนัน้สมบูรณ์ทีจ่ะใชบ้งัคบั

เป็นกฎหมายไดห้รอืไม่อกีดว้ย 

             รฐัสภาของสหราชอาณาจกัรเป็นรฐัสภาในระบบสองสภา (Bicameral System) ซึ่งประกอบไปด้วย สภาสูง 

(Upper House) หรอืทีเ่รยีกว่า สภาขุนนาง (House of Lords) และสภาล่าง (Lower House) หรอืทีเ่รยีกว่า สภาสามญัชน 

(House of Commons) สภาสามญัชนประกอบดว้ยสมาชกิทีม่าจากการเลอืกตัง้ของประชาชน และหากพรรคการเมอืงใดมี

สมาชกิที่ได้รบัเลอืกตัง้จากประชาชนจํานวนมากทีสุ่ดจะสามารถจดัตัง้รฐับาลได ้ในขณะทีส่ภาขุนนางจะประกอบไปด้วย

สมาชกิทีโ่ดยสว่นใหญ่มาจากการแต่งตัง้ และบุคคลทีม่ปีระสบการณ์ และความรูค้วามสามารถในสาขาทีห่ลายหลาย 

             รฐัสภาของสหราชอาณาจกัรเป็นสถาบนัการเมอืงทีม่วีวิฒันาการมายาวนานหลายศตวรรษโดยมจีุดเริม่ต้นมาจาก

สภา หรอืทีป่ระชุมภายในพระราชสาํนกัของพระมหากษตัรยิใ์นสมยัแองโกล-แซกซอนเป็นตน้มา จนกระทัง่ในศตวรรษที ่14 

รฐัสภาได้มกีารแบ่งแยกภายในออกเป็น 2 สภา ได้แก่ สภาสามญัชน และสภาขุนนาง โดยสภาสามญัชนประกอบไปดว้ย

บรรดาผูแ้ทนจากเมอืง หรอืทอ้งถิน่ต่าง ๆ ในขณะทีส่ภาขุนนางประกอบไปดว้ยบรรดาขุนนาง และนักบวชรวมกนั ซึง่การ
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แบ่งแยกออกเป็นสองสภาน้ีเกดิขึน้ตามธรรมชาตติามพฤตกิรรม ทศันคต ิและแหล่งทีม่าของบุคคล สถานภาพของรฐัสภาได้

ถูกส่งเสริมให้เข้มแขง็ยิ่งขึ้นโดยข้อบญัญัติว่าด้วยสทิธิพื้นฐานของพลเมือง ค.ศ. 1689 ที่ให้อํานาจแก่รฐัสภาอยู่เหนือ

พระมหากษัตริย์ และทําให้นับแต่เวลาน้ีเป็นต้นไปบทบาทของรฐัสภาคือการให้ความเห็นชอบ และการแก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายทัง้หมด การควบคุมตรวจสอบการทํางานของรฐับาล หรือฝ่ายบริหาร และการเป็นศาลสูงสุดในการตดัสนิคด ี

อย่างไรก็ตาม บทบาทในการตัดสินคดีน้ีต่อมาได้ถูกยกเลิก และโยกย้ายไปให้แก่ศาลสูงสุดดําเนินการแทนภายใต้

พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการปฏริปูรฐัธรรมนูญ ค.ศ. 2005 ทําใหใ้นปจัจุบนัรฐัสภามบีทบาทหลกัใน 2 ประการ ไดแ้ก่ การนิติ

บญัญตั ิและการควบคุมตรวจสอบการทาํงานของรฐับาล 

 2. โครงสรา้ง และอาํนาจหน้าท่ีของสภาขนุนางในปัจจบุนั 

               สภาขนุนางไดแ้สดงบทบาทสาํคญัอนัเป็นประโยชน์ต่อการทํางานของรฐัสภา กล่าวคอื ประการทีห่น่ึง สภาขุน

นางมบีทบาทในการสรา้งเวทอีภปิรายสะทอ้นภาพ และความคดิในแง่มุมทีแ่ตกต่างออกไปในขอ้เสนอเกีย่วกบันโยบาย และ

กฎหมายทีส่ภาสามญัชน หรอืรฐับาลส่งเขา้มาใหพ้จิารณา และประการทีส่อง สภาขุนนางมบีทบาทในการกลัน่กรอง และ

ทบทวนร่างกฎหมายทีไ่ดร้บัมาจากสภาสามญัชน [2] สภาขุนนางเป็นสภาทีไ่ม่ไดม้าจากการเลอืกตัง้ของประชาชนหากแต่

มาจากการแต่งตัง้เป็นสําคญัทําให้บ่อยครัง้ได้ถูกตัง้คําถามถึงความชอบธรรมตามระบอบประชาธปิไตย และภาระความ

รบัผดิชอบที่ต้องมีต่อประชาชน [2] ในปจัจุบนัสภาขุนนางประกอบไปด้วยสมาชิกสภาขุนนางประมาณ 830 คน และ

ประกอบไปสมาชกิสภาขนุนาง 3 ประเภท ไดแ้ก่ สมาชกิสภาขุนนางประเภทตลอดชพี สมาชกิสภาขุนนางประเภทนักบวช 

และสมาชกิสภาขนุนางประเภทสบืตระกูล [10] หากแต่จะมสีมาชกิสภาขุนนางทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุม และทํางานใน

สภาขุนนางได้เพยีง 754 คน เท่านัน้ ซึง่ในจํานวนน้ีประกอบด้วย สมาชกิสภาขุนนางประเภทตลอดชพี จํานวน 641 คน 

สมาชกิสภาขนุนางประเภทนกับวช จาํนวน 25 คน และสมาชกิสภาขนุนางประเภทสบืตระกลูอกีจาํนวน 88 คน [11] สาํหรบั

อํานาจหน้าที่ของสภาขุนนางที่มอียู่ในปจัจุบนัได้แก่ (1) จดัใหม้กีารประชุมเพื่ออภปิรายในประเดน็สาธารณะทีส่ําคญั (2) 

กลัน่กรอง และทบทวนร่างพระราชบญัญตัทิี่ส่งมาจากสภาสามญัชน (3) รเิริม่จดัทําร่างพระราชบญัญตัิเกีย่วกบัประโยชน์

สาธารณะ และร่างพระราชบญัญตัขิองสมาชกิโดยสว่นตวั (4) พจิารณากฎหมายลาํดบัรอง (5) ตรวจสอบการทาํงานของฝา่ย

บรหิาร (6) ตรวจสอบกฎหมายเกี่ยวกบัประโยชน์เฉพาะส่วน (7) จดัตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัซึ่งมคีวามเชี่ยวชาญมา

พิจารณาศึกษากิจการใดเป็นพิเศษ (8) ตรวจสอบ และจัดทํารายงานเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ และจัดทําร่าง

พระราชบญัญตัเิพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสทิธติามอนุสญัญาทีไ่ดร้บัการคุม้ครองภายใตพ้ระราชบญัญตัวิ่าดว้ยสทิธมินุษยชน ค.ศ. 

1998 [2] 

 3. พฒันาการ และการปฏิรปูสภาขนุนางในศตวรรษท่ี 20 

               การปฏิวตัิอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 ได้สร้างบทบาทสําคญัให้กบัสภาสามญัชนในการช่วยเหลอืรฐับาล

สาํหรบัการจดัสรรทรพัยากรต่าง ๆ ในทางเศรษฐกจิ และสงัคมมากยิง่ขึน้ เน่ืองจากฐานอาํนาจเดมิทีอ่ยู่ในมอืเจา้ของทีด่นิใน

ระบบเศรษฐกจิ และสงัคมในช่วงเวลาทีผ่่านมาได้เปลีย่นผ่านไปอยู่ในมอืของนายทุนผูป้ระกอบกจิการพานิชยกรรม และ

อุตสาหกรรมแทน พรรคการเมอืงตอ้งปรบัตวั และปรบัเปลีย่นแนวนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ และสงัคมในยุค

ปฏวิตัอุิตสาหกรรมอย่างเหน็ไดช้ดั ทําใหอ้ํานาจสนับสนุนทางการเมอืงจากเดมิทีม่าจากบรรดาเจา้ของทีด่นิทีม่ ัง่คัง่ซึง่เป็น

ฐานอํานาจให้แก่สภาขุนนางต้องยา้ยไปสู่ประชาชนทีไ่ดร้บัสทิธใินการเลอืกตัง้ทีม่จีํานวนเพิม่ขึน้อนัเป็นฐานอํานาจให้แก่

สภาสามญัชน การเปลีย่นแปลงน้ีไดเ้ป็นสาเหตุของความขดัแยง้ในการปฏบิตัหิน้าทีร่่วมกนัระหว่างสภาทัง้สองเพิม่ขึน้อย่าง

ต่อเน่ือง จนนํามาสูก่ารกาํหนดใหก้ารปฏริปูสภาขนุนางใหก้ลายเป็นวาระทางการเมอืงทีส่าํคญัมาจนกระทัง่ปจัจุบนัน้ีซึง่การ

ปฏริปูทีส่าํคญัหลายประการไดเ้ริม่เกดิขึน้ในศตวรรษที ่20 ดงัต่อไปน้ี  
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               3.1 พระราชบญัญติัว่าด้วยรฐัสภา ค.ศ. 1911 ได้เกดิวิกฤตการณ์ทางธรรมนูญขึน้เมื่อสภาขุนนางซึ่งใน

ขณะนัน้สมาชกิสภาขุนนางส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมของพรรคอนุรกัษ์นิยมซึง่เป็นฝ่ายคา้นในขณะนัน้ไดป้ฏเิสธร่าง

พระราชบญัญตังิบประมาณทีเ่สนอโดยรฐับาลพรรคเสรปีระชาธปิไตยหลายครัง้หลายคราว เพื่อแกไ้ขปญัหาดงักล่าว รฐับาล

ภายใต้การนําของพรรคเสรปีระชาธปิไตยไดเ้สนอร่างพระราชบญัญตัวิ่าด้วยรฐัสภาเขา้สู่การพจิารณาของรฐัสภา และร่าง

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีไดร้บัพระบรมราชานุญาตเมื่อวนัที ่18 สงิหาคม ค.ศ. 1911 โดยมเีน้ือหาสาํคญัคอืการใหอ้ํานาจสงูสุด

ในทางนิติบญัญัติไม่ว่าจะเป็นร่างพระราชบญัญตัิเกี่ยวกบังบประมาณแผ่นดนิ (Financial Bill) และร่างพระราชบญัญัติ

เกีย่วกบัประโยชน์สาธารณะ (Public Bill) แก่สภาสามญัชน กล่าวคอื หากสภาสามญัชนผ่านร่างพระราชบญัญตัฉิบบัใดไปสู่

สภาขนุนางแลว้ และสภาขนุนางไม่ทาํการแกไ้ขเพิม่เตมิใหเ้สรจ็ตามเงื่อนไข และเงื่อนเวลาทีก่าํหนด สภาสามญัชนสามารถ

นําร่างพระราชบญัญตัขิึน้ทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายให้ทรงมพีระบรมราชานุญาตให้ใช้บงัคบัเป็นกฎหมายไดโ้ดยไม่ต้อง

ไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาขนุนางก่อน นอกจากน้ียงัลดอาํนาจในการชะลอยบัยัง้ร่างกฎหมายใหเ้หลอืเพยีง 2 ปี ตลอดจน

ลดช่วงเวลาการทาํงานของรฐัสภาจากเดมิ 7 ปี ใหเ้หลอืเพยีง 5 ปี [12] 

               3.2 ธรรมเนียมปฏิบติัซาลิสบิวร่ี-แอดดิสนั (Salisbury-Addison)  ธรรมเนียมปฏบิตัซิาลสิบวิรี-่แอดดสินั 

เป็นธรรมเนียมปฏบิตัทิางรฐัธรรมนูญในความสมัพนัธร์ะหว่างสภาสามญัชน และสภาขุนนางในกระบวนการนิตบิญัญตัขิอง

รฐัสภา ธรรมเนียมปฏบิตัน้ีิมหีลกัว่า “เมื่อใดทีส่ภาสามญัชนไดผ้่านร่างพระราชบญัญตัไิปสูก่ารพจิารณาของสภาขุนนางแลว้ 

สภาขนุนางไม่ควรปฏเิสธ หรอืคดัคา้นร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวในการพจิารณาของสภาขุนนางวาระทีส่อง และสาม หาก

ว่าร่างพระราชบญัญตันิัน้เป็นความตัง้ใจของพรรคการเมอืงทีเ่ขา้มาเป็นรฐับาล และเป็นสิง่ทีอ่ยู่ในคาํแถลงนโยบายในการหา

เสยีงของพรรคการเมอืงนัน้กบัประชาชนผู้มสีทิธเิลอืกตัง้” [13] เหตุผลของการนําธรรมเนียมปฏบิตัิน้ีมาใช้เน่ืองมาจาก

ปญัหาสบืเน่ืองมาจากวกิฤตการณ์ทีส่ภาขุนนางไดป้ฏเิสธ หรอืไม่เหน็ชอบต่อร่างพระราชบญัญตังิบประมาณ และขอ้เสนอ

ร่างพระราชบญัญตัอิื่น ๆ ของรฐับาลทีจ่ะใชด้ําเนินงานตามนโยบายทีแ่ถลงไวก้บัประชาชนในการหาเสยีงช่วงการเลอืกตัง้

ทัว่ไปในช่วง ค.ศ. 1909-1911 และไดม้เีหตุการณ์เช่นเดยีวกนัน้ีต่อเน่ืองมาจนกระทัง่ใน ค.ศ. 1945 ทําใหก้ลายเป็นธรรม

เนียมปฏบิตัทิีส่าํคญัของรฐัสภามาจนทุกวนัน้ี [14] 

               3.3 พระราชบญัญติัว่าด้วยรฐัสภา ค.ศ. 1949  พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยรฐัสภา ค.ศ. 1949 เกดิขึน้จากปญัหา

ความขดัแยง้ระหว่างรฐับาลพรรคแรงงานกบัสภาขุนนางโดยรฐับาลพรรคแรงงานต้องการเสนอร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย

เหลก็ และเหลก็กลา้  ทีต่อ้งการโอนกจิการดา้นอุตสาหกรรมเหลก็ใหม้าอยู่ในความควบคุมของรฐัเพื่อแกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิ 

และสงัคมทีเ่กดิขึน้ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ตามแผนงานของรฐับาล แต่รฐับาลพรรคแรงงานวติกกงัวลถงึความล่าช้า 

และอุปสรรคอนัเกดิจากการใช้อํานาจชะลอร่างพระราชบญัญตัิของสภาขุนนางที่ยาวนานเกนิไป พระราชบญัญตัิว่าด้วย

รฐัสภา ค.ศ. 1949 เป็นกฎหมายทีผ่่านโดยอาศยัอาํนาจของพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยรฐัสภา ค.ศ. 1911 เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิ

พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยรฐัสภา ค.ศ. 1911 พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยรฐัสภา ค.ศ. 1949 ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิใหม่โดยกาํหนดใหส้ภา

ขุนนางมอีํานาจชะลอร่างกฎหมายไดจ้ากเดมิ 3 สมยัประชุม ใหเ้หลอื 2 สมยัประชุม นับแต่วนัทีส่ภาสามญัชนไดใ้หค้วาม

เหน็ชอบต่อร่างพระราชบญัญตัแิล้ว และภายหลงัจากกําหนดเวลาเหล่าน้ีแล้วหากสภาขุนนางไม่ให้ความเหน็ชอบต่อร่าง

พระราชบญัญตัเิกีย่วกบัประโยชน์สาธารณะฉบบัน้ีแลว้ สภาสามญัชนสามารถนําพระราชบญัญตัฉิบบัดงักล่าวขึน้ทูลเกล้า

ทลูกระหม่อมถวายเพื่อขอพระบรมราชานุญาตไดท้นัทโีดยไม่จาํเป็นตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาขนุนางก่อน [15] 

               3.4 พระราชบญัญติัวา่ด้วยสมาชิกสภาขนุนางประเภทตลอดชีพ ค.ศ. 1958 ในช่วงทศวรรษ 1950 ไดม้กีาร

หารอืกนัระหว่างรฐับาลพรรคแรงงาน และผูนํ้าฝ่ายคา้นพรรคอนุรกัษ์นิยมถงึการปฏริูปสภาขุนนางจนไดข้อ้สรุปเบือ้งต้นว่า 

สภาขุนนางควรมสีถานะเป็นผูเ้ตมิเตม็ภารกจิใหแ้ก่สภาสามญัชนปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างสมบูรณ์ยิง่ขึน้มากกว่าจะเป็นคู่แข่ง

ของสภาสามญัชน ควรใหม้สีมาชกิสภาขนุนางประเภทตลอดชพีเสนอแต่งตัง้โดยนายกรฐัมนตร ีควรเปิดโอกาสใหส้ภุาพสตรี
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ไดเ้ขา้มาเป็นสมาชกิสภาขนุนางได ้ไม่ควรใหพ้รรคการเมอืงใดเขา้ไปมเีสยีงขา้งมากอย่างถาวรในสภาขนุนาง และไม่ควรให้

มสีมาชกิสภาขนุนางประเภทสบืตระกลูในสภาขุนนาง หากแต่สิง่ทีป่ระสบผลสาํเรจ็กลบัมเีรื่องเดยีวคอืการลดอํานาจในการ

ชะลอร่างพระราชบญัญตัิของสภาขุนนางโดยมกีารตราเป็นพระราชบญัญตัิว่าด้วยรฐัสภา ค.ศ. 1949 [16] รฐับาลพรรค

อนุรกัษ์นิยมไดผ้ลกัดนัพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยสมาชกิสภาขนุนางประเภทตลอดชพี ค.ศ. 1958 [17] 

               3.5 กฎว่าด้วยการลาหยุด ค.ศ. 1958 ในช่วงทศวรรษที ่1950 สภาขนุนางพบกบัปญัหาการไม่เขา้ประชุมสภา

ขนุนางของบรรดาสมาชกิสภาขนุนาง และมกัถูกนํามาใชใ้นการควบคุมคะแนนเสยีงในสภาขนุนางทาํใหเ้กดิความไม่แน่นอน

ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องสมาชกิสภาขุนนาง [16] จนกระทัง้ใน ค.ศ. 1958 สภาขุนนางจงึไดจ้ดัทําขอ้บงัคบัการประชุมสภา 

(Standing Order) ขึน้ใหม่เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ีโดยกาํหนดใหส้มาชกิสภาขนุนางผูท้ีไ่ม่ตอ้งการเขา้ร่วมประชุม หรอืไม่สามารถ

เขา้ร่วมประชุมสภาขนุนางไดส้ามารถขอลาหยุด (Leave of Absence) ได ้และในขณะทีล่าหยุดนัน้จะไม่สามารถเขา้มาร่วม

ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนในสภาขุนนางไดจ้นกว่าจะครบกําหนดการลาหยุด หรอืมกีารแจง้ยกเลกิการลาหยุดนัน้ซึง่

ตอ้งแจง้การยกเลกินัน้ล่วงหน้าหน่ึงเดอืนดว้ย [18] 

               3.6 พระราชบญัญติัว่าด้วยสมาชิกสภาขนุนาง ค.ศ. 1963 เหตุผลทีต่อ้งมกีารตราพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีคอื ได้

มสีมาชกิสภาสามญัชนซึง่มาจากการเลอืกตัง้ของประชาชนพรรคแรงงานคนหน่ึงคอื นายโทน่ี เบน็น์ ไดร้บัสบืทอดการเป็น

สมาชกิสภาขนุนางประเภทสบืตระกลูมาจากบดิาของเขาซึง่มผีลทําใหค้วามเป็นสมาชกิภาพของการเป็นสมาชกิสภาสามญั

ชนของเขาตอ้งหมดไปทนัทตีามกฎหมาย เพื่อแกไ้ขปญัหาความไม่สมคัรใจทีจ่ะสบืทอดการเป็นสมาชกิสภาขุนนางประเภท

สบืตระกลู และเพื่อทาํใหส้มาชกิสภาขนุนางประเภทสบืตระกลูทีจ่าํเป็นตอ้งมกีารปฏริปูใหห้มด [19] 

               3.8 พระราชบญัญติัว่าด้วยสภาขนุนาง ค.ศ. 1999 เหตุผลของการตรากฎหมายฉบบัน้ีคอืเพื่อแกไ้ขปญัหาการ

ขยายตวัของจาํนวนสมาชกิสภาขนุนางประเภทสบืตระกูลทีท่ําใหส้ภาขุนนางมขีนาดใหญ่สรา้งปญัหาค่าใชจ้่าย และยงัขาด

ประสทิธภิาพในการทํางานเพราะไม่สามารถควบคุมคุณสมบตัิของผูส้บืทอดตําแหน่งให้มคีุณภาพได้ รวมทัง้ต้องการให้

สมาชกิสภาขนุนางไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้โดยมพีืน้ฐานมาจากการดํารงตําแหน่งตลอดชพีเป็นสาํคญัเพราะจะช่วยสรา้งสมดุล

ไม่ใหถู้กครอบงาํจากพรรคการเมอืงใดการเมอืงหน่ึงมากเกนิไป และสามารถกาํหนดคุณสมบตัใิหม้คีุณภาพไดอ้กีกําหนดให้

ยกเลกิสมาชกิสภาขุนนางประเภทสบืตระกูลเพื่อไม่ใหม้สีมาชกิสภาขุนนางประเภทสบืตระกูลเขา้ไปใชส้ทิธใินการเขา้ร่วม

ประชุม และลงคะแนนเสยีง หรอืเป็นสมาชกิในคณะกรรมาธกิารชุดต่าง ๆ ของสภาขนุนางไดอ้กี โดยกฎหมายไดก้ําหนดให้

ยกเลกิสมาชกิสภาขุนนางประเภทสบืตระกูลเพื่อไม่ใหม้สีมาชกิสภาขุนนางประเภทสบืตระกูลเขา้ไปใชส้ทิธใินการเขา้ร่วม

ประชุม และลงคะแนนเสยีง หรือเป็นสมาชิกในคณะกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ของสภาขุนนางได้อีกกําหนดขอ้ยกเว้นให้มี

สมาชกิสภาขนุนางประเภทสบืตระกลูเพยีง 92 คน ตามเงื่อนไขทีก่ําหนดเท่านัน้ทีย่งัดํารงตําแหน่งอยู่ และสามารถเขา้ร่วม

ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนในสภาขุนนางได้ต่อไป ซึ่งผลของการใช้บงัคบัพระราชบญัญัติฉบบัน้ีทําให้จํานวนของ

สมาชกิสภาขนุนางทัง้หมดลดลงจากจาํนวน 1,330 คน เหลอืเพยีง 669 คน ซึง่จํานวนทีเ่หลอืโดยส่วนใหญ่เป็นสมาชกิสภา

ขนุนางประเภทตลอดชพี [20] 

 4. การปฏิรปูรฐัธรรมนูญเก่ียวกบัสภาขนุนางในทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ. 2000-2009) 

               4.1 การปฏิรปูสภาขนุนางใน ค.ศ. 2000 มเีหตุการณ์ทีส่าํคญัคอื (1) พรรคแรงงานไดเ้สนอใหม้กีารปฏริูปสภา

ขุนนางไวใ้นการหาเสยีงในเรื่องสาํคญัได้แก่ ก. การยกเลกิสทิธขิองสมาชกิสภาขุนนางประเภทสบืตระกูลในการเขา้ร่วม

ประชุม และลงคะแนนเสยีงในสภาขุนนางโดยจะผลกัดนัใหร้ฐัสภาตรากฎหมายออกมา ข. อํานาจในการตรากฎหมายของ

สภาขนุนางยงัคงมอียู่เหมอืนเดมิ ค. ระบบการแต่งตัง้สมาชกิสภาขนุนางประเภทตลอดชพีเขา้สู่สภาขุนนางนัน้จะต้องมกีาร

ทบทวนใหม่ใหเ้หมาะสม ง. จะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมาธกิารร่วมทัง้สองสภาขึน้มาทําหน้าทีท่บทวนถงึแนวทางการปฏริูป 

และจดัทาํขอ้เสนอในการปฏริปูทีจ่ะตอ้งผลกัดนัใหเ้กดิขึน้ วตัถุประสงคข์องการปฏริปูสภาขนุนางน้ีคอื ก. เพื่อใหส้ภาขนุนาง
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มคีวามเป็นประชาธปิไตย และมคีวามเป็นตวัแทนของประชาชนมากยิง่ขึน้ ข. เพื่อเป็นหลกัประกนัว่า จํานวนบุคคลผูไ้ดร้บั

การแต่งตัง้ในสว่นของพรรคการเมอืงใหเ้ป็นสมาชกิสภาขนุนางประเภทตลอดชพีจะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึสดัส่วนจํานวนคะแนน

เสยีงทีพ่รรคการเมอืงไดร้บัในการเลอืกตัง้ทัว่ไปไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ และ ค. ทําใหส้มาชกิสภาขุนนางประเภทตลอดชพีมคีวาม

อสิระเพยีงพอโดยไม่ใหม้พีรรคการเมอืงใดสามารถควบคุมคะแนนเสยีงขา้งมากของสมาชกิในสภาขนุนางได ้[21] (2) รฐับาล

ไดจ้ดัทาํรายงานสมุดปกขาว เรื่อง “การทําใหร้ฐัสภาทนัสมยัโดยการปฏริูปสภาขุนนาง” ออกเผยแพร่ โดยมสีาระสาํคญัคอื 

การจดัตัง้คณะกรรมการการแต่งตัง้ขึน้มาใหม้หีน้าทีแ่ต่งตัง้สมาชกิสภาขุนนางตลอดชพีทีไ่ม่ไดม้าจากพรรคการเมอืง และ

เสนอใหม้กีารจดัตัง้คณะราชกรรมาธกิารขึน้คณะหน่ึงมหีน้าที ่คอื ก. พจิารณา และจดัทําขอ้เสนอแนะเกีย่วกบับทบาท และ

หน้าทีข่องสภาขนุนาง และ ข. จดัทาํขอ้เสนอเกีย่วกบัสดัสว่นองคป์ระกอบทีเ่หมาะสมสาํหรบับทบาท และหน้าทีด่งักล่าว ซึง่

ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะราชกรรมาธกิารน้ีจําเป็นต้องคํานึงถึงการให้สภาสามญัชนมีสถานภาพ และอํานาจหลกัใน

รฐัสภา คาํนึงถงึสถาบนัการโอนอาํนาจทางพืน้ทีท่ีเ่กดิขึน้มาใหม่ ตลอดจนคาํนึงถงึการพฒันาความสมัพนัธก์นัสหภาพยุโรป

ด้วย [22] (3) ในเดอืนมกราคม ค.ศ. 2000 คณะราชกรรมาธิการคณะน้ีได้จดัทํารายงานชื่อว่า “สภาขุนนางสําหรบัใน

อนาคต” ขึ้นเผยแพร่โดยมสีาระสําคญัโดยสรุปได้แก่ ก. การปฏริูปสภาขุนนางควรคงอยู่บนพื้นฐานให้สภาสามญัชนมี

บทบาทหลกัในรฐัสภา ข. ควรกําหนดใหส้มาชกิสภาขุนนางมจีํานวนสมาชกิประมาณ 550 คน และกําหนดวาระการดํารง

ตําแหน่งไว้ ค. ควรให้มีสมาชกิส่วนหน่ึงได้รบัเลือกตัง้มาจากพื้นที่ภูมภิาคเพื่อสะท้อนถึงความคิดทางการเมืองในส่วน

ภูมิภาคได้โดยตรง ง. ไม่ควรให้นายกรฐัมนตรีมีอํานาจในการแต่งตัง้สมาชิกสภาขุนนางอีกต่อไป จ. ให้มีการแต่งตัง้

คณะกรรมการการแต่งตัง้สมาชกิสภาขุนนางที่มคีวามอสิระขึน้มาเพื่อทําหน้าที่ดูแลเรื่องการแต่งตัง้สมาชกิสภาขุนนางใน

สว่นทีม่าจากการแต่งตัง้ทัง้หมด และใหค้ณะกรรมการคณะน้ีควรมกีารปรบัเปลีย่นตวับุคคลผูเ้ป็นกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ

เพื่อให้เกิดสมดุลสดัส่วนสมาชิกในภาพรวมของสภาขุนนาง ฉ. ให้สมาชิกสภาขุนนางอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ เป็น

สุภาพสตร ีช. สมาชกิสภาขุนนางที่ปฏริูปใหม่น้ีควรอยู่ในฐานะผู้แทนของสงัคมทัง้ประเทศ ซ. สมาชกิสภาขุนนางที่เป็น

สมาชกิจากพรรคการเมอืงควรมสีดัส่วนสอดคล้องกบัผลการเลอืกตัง้ทัว่ไปที่ผ่านมาด้วย ฌ. วาระการดํารงตําแหน่งควรมี

กาํหนด และไม่ควรเป็นตลอดชพีเพราะจะทาํใหส้มาชกิสภาขนุนางทาํงานไม่เตม็เวลา หากกาํหนดวาระการดาํรงตําแหน่งไว้

จะทาํใหส้มาชกิสภาขนุนางอยากมาทาํงานเตม็เวลา รวมทัง้ช่วยไม่ใหม้สีมาชกิสภาขุนนางทีอ่ายุมากเกนิไปทีจ่ะทํางานไหว

ออกไปไดด้้วย แต่กค็วรใหม้รีะยะเวลา หรอืวาระการทํางานทีย่าวนานพอสมควรจนสมาชกิสภาขุนนางสามารถทํางานกบั

ระบบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพได้ [13] ญ. สมาชกิสภาขนุนางประเภททีม่าจากการเลอืกตัง้ในภูมภิาคควรมวีาระดาํรงตําแหน่ง 

3 วาระการเลอืกตัง้ทัว่ไป หรอืการเลอืกตัง้รฐัสภาแห่งยุโรป และสมาชกิสภาขุนนางทีม่าจากการแต่งตัง้จะมวีาระการดํารง

ตําแหน่ง 15 ปี ฎ. สมาชกิสภาขนุนางตามระบบใหม่น้ีจะไม่สามารถลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาสามญัชนไดน้อกจาก

จะพน้ระยะเวลา 10 ปีนบัแต่วนัทีพ่น้จากตําแหน่งสมาชกิสภาขนุนางเพื่อไม่ใหใ้ชเ้วทกีารทาํงานในสภาขนุนางกา้วขา้มไปยงั

ตําแหน่งในสภาสามญัชน ฏ. สมาชกิสภาขุนนางทัง้ประเภทภูมภิาค และประเภทแต่งตัง้ทีพ่้นวาระแลว้สามารถไดร้บัการ

แต่งตัง้กลบัเข้ามาทํางานได้อีกไม่เกิน 15 ปี ตามการพิจารณา และดุลพินิจของคณะกรรมการการแต่งตัง้ เป็นต้น (4) 

นายกรฐัมนตรไีดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการการแต่งตัง้ชัว่คราวขึน้โดยคณะกรรมการคณะน้ีไม่ไดจ้ดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัิ

ของรฐัสภาโดยตรงในเดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 2000 [23] การแต่งตัง้คณะกรรมการคณะน้ีเป็นไปตามขอ้เสนอในรายงานสมุด

ปกขาวของรฐับาลที่เผยแพร่ในช่วงเดอืนมกราคม ค.ศ. 1999 เรื่อง “การทําให้รฐัสภาทนัสมยัโดยการปฏริูปสภาขุนนาง 

นัน่เอง คณะกรรมการการแต่งตัง้คณะน้ีมีอํานาจหน้าที่ในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาเป็นสมาชิกสภาขุนนาง

ประเภทตลอดชพีทีไ่ม่ไดม้าจากในสว่นของพรรคการเมอืงโดยจะคดัเลอืกตามมาตรฐานทีก่าํหนดไว ้[21] 

               4.2 การปฏิรปูสภาขนุนางใน ค.ศ. 2001 มเีหตุการณ์ทีส่ําคญัคอื (1) พรรคแรงงานซึง่ไดร้บัชยัชนะในการ

เลอืกตัง้ครัง้น้ีไดป้ระกาศนโยบายการปฏริปูสภาขนุนางว่า ก. ยกเลกิสมาชกิสภาขนุนางประเภทสบืตระกลูทัง้หมด ข. รกัษา
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ใหส้ภาสามญัชนมฐีานะหลกัในรฐัสภา ค. ปรบัปรุงวธิกีารทาํงานของสภาขุนนางใหม้ปีระสทิธผิล และทนัสมยั ง. ผลกัดนัให้

คณะกรรมการการแต่งตัง้สมาชกิสภาขนุนางทีม่อีสิระไดบ้รรจุไวใ้นพระราชบญัญตัขิองรฐัสภา จ. สนบัสนุนรายงานของคณะ

ราชกรรมาธกิารทีม่ลีอรด์เวค็แฮมเป็นประธาน ใหม้ผีลในทางปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิลมากทีสุ่ด ทัง้น้ีมวีตัถุประสงคใ์หส้ภา

ขุนนางมคีวามเป็นผู้แทนของประชาชน และเป็นประชาธปิไตยมากขึน้ [24] (2) ในเดอืนพฤศจกิายน ค.ศ. 2001 รฐับาล

พรรคแรงงานไดจ้ดัทาํขอ้เสนอการปฏริปูสภาขนุนางตพีมิพเ์ผยแพร่เป็นรายงานสมุดปกขาวชื่อว่า “สภาขุนนาง: การปฏริูป

อย่างสมบรูณ์” เพื่อตอบสนองต่อรายงานสมุดปกขาวของคณะราชกรรมาธกิารดงักล่าวโดยรายงานฉบบัน้ีมสีาระสาํคญัไดแ้ก่ 

ก. ยกเลกิสมาชกิสภาขนุนางประเภทสบืตระกลูทีเ่หลอือยู่ 92 คน ใหอ้อกไปใหห้มด ข. ใหร้ฐัสภาตราพระราชบญัญตัจิดัตัง้

คณะกรรมการการแต่งตัง้สมาชกิสภาขนุนาง ค. กาํหนดใหส้มาชกิสภาขนุนางเหลอืเพยีง 600 คน ในจํานวนน้ีส่วนใหญ่จะมี

ทีม่าจากพรรคการเมอืง และใหม้สีมาชกิสภาขนุนางบางสว่นคอืหน่ึงในหา้ทีจ่ะมคีวามอสิระจากพรรคการเมอืง [25] ตลอดจน

ใหม้สีมาชกิสภาขุนนางมาจากการเลอืกตัง้ในภูมภิาคต่าง ๆ และใหเ้พิม่สดัส่วนสุภาพสตร ีและกลุ่มชาตพินัธุก์ลุ่มน้อยของ

สงัคมขึน้ดว้ยจํานวนอกี 120 ที่นัง่ [16] ง. วาระการดํารงตําแหน่งของสมาชกิสภาขุนนางทัง้ประเภทเลอืกตัง้จากภูมภิาค 

และประเภทได้รบัแต่งตัง้ควรมวีาระดํารงตําแหน่งน้อยกว่า 15 ปี เพราะ 15 ปี ยาวนานเกนิไป โดยเฉพาะสมาชกิสภาขุน

นางประเภทที่มาจากการเลอืกตัง้ซึ่งต้องสอดคล้องกบัหลกัภาระความรบัผิดต่อประชาชนในการเลอืกตัง้ด้วย ในขณะที่

สมาชกิสภาขุนนางประเภทที่มาจากการแต่งตัง้อาจมวีาระดํารงตําแหน่งยาวกว่าได้เพราะถือเป็นพวกผู้มีความรู้ความ

เชีย่วชาญ อย่างไรกต็ามตอ้งคาํนึงถงึความอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ย [25] 

               4.3 การปฏิรูปสภาขุนนางใน ค.ศ. 2002  มีเหตุการณ์ที่สําคญัคือ (1) พรรคอนุรกัษ์นิยม และพรรคเสรี

ประชาธปิไตย ไดเ้ผยแพร่รายงานขอ้เสนอของพรรคเกีย่วกบัการปฏริูปสภาขุนนางออกมา กล่าวคอื พรรคอนุรกัษ์ไดเ้สนอ

ใหม้ยีกเลกิสภาขนุนาง และจดัตัง้สภามชีื่อว่า วุฒสิภา (Senate) ขึน้มาแทน และใหวุ้ฒสิภาประกอบดว้ยสมาชกิจาํนวน 300 

คน โดยใหส้มาชกิจาํนวน 240 คน มาจากการเลอืกตัง้ในระบบคะแนนสงูสดุไดร้บัเลอืกตัง้ (first-past-the-post system) และ

มวีาระการดาํรงตําแหน่ง 15 ปี [26] และในสว่นของพรรคเสรนิียมไดเ้สนอใหส้ภาขุนนางประกอบดว้ยสมาชกิจํานวนไม่เกนิ 

300 คน และให้มสีมาชกิอย่างน้อย 80 เปอร์เซน็ต์ มาจากการเลอืกตัง้ผู้แทนในระบบสดัส่วน [27] (2) คณะกรรมาธกิาร

วสิามญัว่าดว้ยการบรหิารสาธารณะของสภาสามญัชนไดต้พีมิพเ์ผยแพร่รายงานเกีย่วกบัการปฏริูปสภาขุนนางชื่อว่า “สภา

ลําดบัสอง: การปฏริูปต่อเน่ือง” ไดเ้สนอใหส้ภาขุนนางควรประกอบดว้ยสมาชกิสภาขุนนางทีม่าจากการเลอืกตัง้เป็นส่วน

ใหญ่โดยใหม้สีมาชกิสภาขนุนางประเภททีม่าจากการเลอืกตัง้จาํนวน 60 เปอรเ์ซน็ต์ ของทัง้สภาขุนนาง และในส่วนทีเ่หลอื

อกี 40 เปอรเ์ซน็ตใ์หม้สีมาชกิสภาขนุนางจาํนวน 20 เปอรเ์ซน็ต์ มาจากการเสนอของพรรคการเมอืงต่าง ๆ และอกีจํานวน 

20 เปอร์เซ็นต์ ควรเป็นสมาชิกประเภทอิสระ และเป็นกลาง โดยให้ในส่วน 40 เปอร์เซ็นต์น้ี มาจากการแต่งตัง้ของ

คณะกรรมการการแต่งตัง้ [28] (3) รฐัสภาได้แต่งตัง้คณะกรรมาธกิารร่วมทัง้สองสภาว่าด้วยการปฏริูปสภาขุนนางขึน้ใน

เดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 2002 และคณะกรรมาธกิารคณะน้ีไดจ้ดัทํารายงานฉบบัทีห่น่ึงชื่อว่า “การปฏริูปสภาขุนนาง: รายงาน

ฉบบัที่หน่ึง” ออกเผยแพร่ในเดือนธนัวาคม ค.ศ. 2002 ในช่วงสมยัประชุม 2002-2003 โดยในรายงานฉบบัน้ีได้เสนอ

ทางเลอืกขององคป์ระกอบของสภาขุนนางไว ้7 ทางเลอืก ไดแ้ก่ ก. ใหส้มาชกิสภาขนุนางมาจากการแต่งตัง้ทัง้หมด ข. ให้

สมาชกิสภาขุนนางมาจากการเลอืกตัง้ทัง้หมด ค. ใหส้มาชกิสภาขุนนางมาจากการแต่งตัง้ 80 เปอรเ์ซน็ต์ และเลอืกตัง้ 20 

เปอรเ์ซน็ต ์ง. ใหส้มาชกิสภาขนุนางมาจากการเลอืกตัง้ 80 เปอรเ์ซน็ต ์และแต่งตัง้ 20 เปอรเ์ซน็ต์ จ. ใหส้มาชกิสภาขุนนาง

มาจากการแต่งตัง้ 60 เปอรเ์ซน็ต์ และเลอืกตัง้ 40 เปอรเ์ซน็ต์ ฉ. ใหส้มาชกิสภาขุนนางมาจากการเลอืกตัง้ 60 เปอรเ์ซน็ต ์

และแต่งตัง้ 40 เปอร์เซ็นต์ ช. ให้สมาชิกสภาขุนนางมาจากการแต่งตัง้ 50 เปอร์เซ็นต์ และเลือกตัง้ 50 เปอร์เซ็นต ์

นอกจากน้ียงัเสนอใหพ้จิารณารายละเอยีดถงึบทบาทหน้าที ่และอํานาจของสภาขุนนาง ตลอดจนบรรดาธรรมเนียมปฏบิตัิ
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เกีย่วกบัความสมัพนัธก์บัสภาสามญัชนทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนัเพื่อปรบัเปลีย่นใหเ้ขา้กบัเน้ือหาการเปลีย่นแปลงทางรฐัธรรมนูญที่

จะเกดิขึน้ใหม่ดว้ย [29]  

               4.4 การปฏิรูปสภาขนุนางใน ค.ศ. 2003 มเีหตุการณ์ที่สาํคญัคอื (1) สภาขุนนาง และสภาสามญัชนได้นํา

รายงานลําดบัทีห่น่ึงเกีย่วกบัการปฏริูปสภาขุนนางคณะกรรมาธกิารร่วมทัง้สองสภาว่าดว้ยการปฏริูปสภาขุนนางเขา้สู่การ

พจิารณาของแต่ละสภาในช่วงเดอืนมกราคม ค.ศ. 2003 ในการอภปิรายของสภาขุนนางพบว่าสมาชกิส่วนใหญ่ต้องการให้

สมาชกิสภาขนุนางมาจากการแต่งตัง้ทัง้หมด [30] และในการอภปิรายของสภาสามญัชนพบว่าสมาชกิส่วนใหญ่ต้องการให้

สมาชิกสภาขุนนางมาจากการเลือกตัง้ทัง้หมด ซึ่งในฐานะของผู้แทนของประชาชนของสมาชิกสภาสามัญชนแล้ว

เปรยีบเสมอืนเป็นความคดิของประชาชนทัง้ประเทศนัน่เอง และความเหน็น้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการสอบถามความคดิเหน็

ของประชาชนทัง้ประเทศทีส่ภาสามญัชนเคยไปเกบ็ขอ้มูลมาก่อนหน้าน้ี พรรคแรงงานไดส้รุปว่าทุกฝ่ายมคีวามเหน็อย่าง

เดยีวกนัว่าสมาชกิสภาขนุนางประเภทสบืตระกลูสว่นทีเ่หลอือยู่ควรยกเลกิเสยี และโต้แยง้ทีจ่ะใหส้ภาขุนนางมอีงคป์ระกอบ

ของสมาชกิแบบผสมผสานทัง้ที่มาจากการเลือกตัง้ และที่มาจากการแต่งตัง้ โดยให้เลือกเพยีงจะให้สมาชิกมาจากการ

เลอืกตัง้ทัง้หมด หรอืมาจากการแต่งตัง้ทัง้หมดเท่านัน้ รวมทัง้ยงัสนับสนุนใหส้ภาขุนนางมบีทบาทหน้าทีเ่ป็นสภาทบทวน

แกไ้ขมากกว่าจะใหเ้ป็นสภาทีม่บีทบาทหน้าทีใ่นลกัษณะทีแ่ข่งขนักบัสภาสามญัชน [31] (2) รฐับาลไดจ้ดัทํา และเผยแพร่

รายงานขอ้เสนอเกี่ยวกบัการปฏริูปรฐัธรรมนูญในเดอืนมถุินายน ค.ศ. 2003 ซึ่งมปีระเดน็สําคญัคอื การจดัตัง้กระทรวง

กจิการรฐัธรรมนูญขึน้มาใหม่ การยกเลกิสาํนักงานลอรด์ชานเซลเลอร ์และใหม้กีารจดัตัง้ศาลสงูสุดขึน้มาใหม่ รวมทัง้ไม่ให้

ลอรด์ชานเซลเลอรเ์ขา้ไปมสีถานภาพในสภาขนุนางอกีต่อไป ทัง้น้ีโดยมเีจตนารมณ์คอื ตอ้งการปฏริปูบทบาท อาํนาจหน้าที ่

ของลอรด์ชานเซลเลอรใ์หส้อดคลอ้งกบัหลกัการแบ่งแยกการใชอ้าํนาจใหช้ดัเจนตามหลกัการสมยัใหม่ กล่าวคอื ไม่ใหม้กีาร

ทบัซอ้นกนัระหว่างอาํนาจนิตบิญัญตั ิอํานาจบรหิาร และอํานาจตุลาการ เพราะลอรด์ชานเซลเลอรจ์ะมบีทบาทหน้าทีท่ ัง้ใน

ดา้นนิติบญัญตัิ คอืเป็นประธานสภาขุนนาง ในด้านบรหิาร คอืเป็นรฐัมนตรใีนคณะรฐัมนตร ีและในด้านตุลาการ คอืเป็น

ประธานศาลสูงสุดในสภาขุนนางอีกด้วย โดยอํานาจหน้าที่เหล่าน้ีเกิดขึ้นมาจากธรรมเนียมปฏิบัติ และในการปฏิรูป

รฐัธรรมนูญน้ีรวมไปถงึ ก. การจดัตัง้คณะกรรมการการแต่งตัง้ตุลาการทีม่คีวามอสิระ และตราขึน้เป็นพระราชบญัญตัใิห้มี

อํานาจหน้าที่ในการเสนอบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นผู้พพิากษา ข. จดัตัง้ศาลสูงสุดขึ้นใหม่แทนที่บรรดาสมาชกิสภาขุนนาง

ประเภทนกักฎหมายทีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นคณะกรรมาธกิารคณะหน่ึงในสภาขนุนาง และรฐัมนตรทีีจ่ะแต่งตัง้ขึน้มาใหม่ใหดู้แล

กจิการยุติธรรมจะไม่เกีย่วขอ้งกบัศาลสูงสุดน้ี ค. ปฏริูปตําแหน่งประธานสภาขุนนางไม่ให้มาจากบุคคลที่มตีําแหน่งเป็น

รฐัมนตร ี [32] จากความต้องการเหล่าน้ีของรฐับาลน้ีเองทําให้ในเดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 2003 สภาขุนนางได้ตกลงใจกนั

แต่งตัง้คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาคณะหน่ึงเพื่อทําการพิจารณา และศึกษาถึงการจัดระเบียบเกี่ยวกับตําแหน่ง

ประธานสภาขุนนางทีจ่ะเกดิขึน้มาในอนาคตตามแนวทางของรฐับาลทีต่้องการปฏริูปตําแหน่งลอรด์ชานเซลเลอร ์ [30] (3) 

ค.ศ. 2003 กระทรวงกจิการรฐัธรรมนูญไดเ้ผยแพร่รายงานขอ้หารอืเรื่อง “การปฏริปูรฐัธรรมนูญ: กา้วต่อไปของสภาขุนนาง” 

ในเดอืนกนัยายนโดยไดม้กีารนําเอารายงานฉบบัน้ีเขา้สู่การพจิารณาของสภาขุนนาง และของสภาสามญัชนดว้ย รายงาน

ฉบบัน้ีมสีาระสาํคญัไดแ้ก่ ก. ยกเลกิสมาชกิสภาขนุนางประเภทสบืตระกลูทัง้หมด ข. การแต่งตัง้สมาชกิสภาขนุนาง – จดัตัง้

คณะกรรมการการแต่งตัง้ที่เป็นอิสระ และอยู่ภายใต้การตรวจสอบของรฐัสภา ให้ทําหน้าที่กําหนดจํานวน เลอืกสมาชิก

ประเภทอิสระ และประเภทที่มาจากการเสนอของพรรคการเมือง  ประกันความอิสระของคณะกรรมการให้พ้นจาก

นายกรฐัมนตร ีมคีวามโปร่งใส ประกนัใหค้ณะกรรมการเลอืกสมาชกิประเภทอสิระมาจากตวัแทนของสงัคม และตวัแทนของ

กลุ่มผู้ดอ้ยโอกาส รวมทัง้ให้มจีํานวนเฉลีย่ 20 เปอรเ์ซน็ต์ของสมาชกิทัง้หมดในสภาขุนนาง การประกนัให้คณะกรรมการ

เลอืกสมาชกิประเภททีม่าจากการเสนอของพรรคการเมอืงใหม้จีาํนวนสมัพนัธก์บัผลการเลอืกตัง้ทัว่ไปของสมาชกิสภาสามญั

ชนทีเ่กดิขึน้ก่อนหน้าน้ี ป้องกนัไม่ให้รฐับาลในขณะนัน้มเีสยีงขา้งมากในสภาขุนนาง ค. กําหนดใหข้นาดของสภาขุนนาง
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ไม่ใหข้ยายเกนิไปโดยใหม้จีาํนวนไม่สมาชกิไม่เกนิกว่า 600 คน ง. กําหนดใหส้มาชกิสภาขุนนางทีม่คีําพพิากษาลงโทษใน

ความผดิทางอาญาขาดคุณสมบตัเิช่นเดยีวกบัสมาชกิสภาสามญัชนซึง่ทําใหเ้สยีสทิธใินการเขา้ประชุม และลงคะแนนเสยีง 

รวมทัง้เสยีตําแหน่งไป จ. ใหอ้ํานาจนายกรฐัมนตรเีสนอแต่งตัง้รฐัมนตรโีดยตรงได ้5 คนต่อสมยัรฐัสภาหน่ึงใหเ้ป็นสมาชกิ

สภาขนุนางได ้และใหค้ณะกรรมการการแต่งตัง้ตรวจสอบบุคคลเหล่าน้ีดว้ย ฉ. การพน้จากตําแหน่งสมาชกิสภาขุนนาง เปิด

โอกาสให้สมาชิกสภาขุนนางประเภทตลอดชีพสามารถสละตําแหน่ง และให้มสีทิธลิงคะแนนเสยีงเลือกตัง้ระดบัชาติได ้

รายงานของกระทรวงกจิการรฐัธรรมนูญฉบบัน้ีไดร้บัการวจิารณ์จากพรรคเสรปีระชาธปิไตยว่ารายงานฉบบัน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึ

เจตนาของรฐับาลทีไ่ม่ตอ้งการปฏริปูสภาขนุนางใหเ้ป็นไปตามแนวทางประชาธปิไตยอกีต่อไปตามทีร่ฐับาลไดเ้คยสญัญาไว ้

[33] (4) คณะกรรมาธกิารวสิามญัว่าดว้ยตําแหน่งประธานสภาขนุนางทีส่ภาขนุนางไดแ้ต่งตัง้ขึน้มาเมื่อเดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 

2003 ได้มีการเผยแพร่รายงานเรื่อง "“ตําแหน่งประธานสภาขุนนาง” ออกมา ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2003 โดยมี

ขอ้เสนอแนะไดแ้ก่ ก. กาํหนดใหป้ระธานสภาขุนนางไดร้บัเลอืกตัง้จากบรรดาสมาชกิสภาขุนนางในสภาขุนนาง และมวีาระ

ดํารงตําแหน่ง 5 ปี โดยสามารถเลอืกกลบัเขา้มาไดอ้กี และให้มชีื่อเรยีกว่า “ประธานสภาขุนนาง” (Lord Speaker) ข. 

สมาชิกสภาขุนนางที่ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งประธานสภาขุนนางต้องวางมือจากการเมืองในพรรคตลอดชีพ ค. 

ประธานสภาขนุนางจะเป็นผูค้วบคุมระเบยีบของสภาขนุนาง และรกัษาไวซ้ึง่กฎขอ้บงัคบัตามคู่มอืระเบยีบขอ้บงัคบัของสภา 

(Standing Orders) ซึง่เดมิเป็นหน้าทีข่องลอรด์ชานเซลเลอร ์[34] 

               4.5 การปฏิรปูสภาขนุนางใน ค.ศ. 2004 มเีหตุการณ์ทีส่าํคญัคอื (1) ในเดอืนกุมภาพนัธ ์ร่างพระราชบญัญตัิ

ว่าด้วยการปฏริูปรฐัธรรมนูญได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาขุนนางเช่นเดียวกนั [35] โดยร่างพระราชบญัญัติฉบบัน้ีมี

วตัถุประสงคส์าํคญัคอื เพื่อยกเลกิสาํนักงานลอร์ดชานเซลเลอร ์และกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องลอร์ดชานเซลเลอร์

ใหม่ จดัตัง้ศาลสงูสดุของสหราชอาณาจกัร สรา้งคณะกรรมการการแต่งตัง้ตุลาการในศาลสงูสุดน้ี และยกเลกิสทิธขิองลอรด์

ชานเซลเลอร์ไม่ให้ไปใช้อํานาจตุลาการอีกต่อไป รวมทัง้ประกนัความอิสระของผู้พิพากษา เป็นต้น [36] เมื่อร่าง

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีเขา้สู่การพจิารณาวาระที ่2 ของสภาขุนนางในเดอืนมนีาคม ไดม้สีมาชกิขอแปรญตัตเิสนอใหนํ้าร่าง

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีเขา้สูก่ารพจิารณาเตม็สภา และไดม้มีตกิารเสนอใหม้กีารจดัตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัทําการศกึษา

ก่อนรวมทัง้ยงักําหนดใหร่้างพระราชบญัญตัิฉบบัน้ีสามารถเลื่อนไปพจิารณาในสมยัประชุมของรฐัสภาถดัไปได้ดว้ย (2) 

คณะกรรมาธิการวิสามัญว่าด้วยร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิรูปรัฐธรรมนูญที่ได้เผยแพร่รายงาน เรื่อง “ร่าง

พระราชบญัญตัิว่าด้วยการปฏริูปรฐัธรรมนูญ” ออกมาเมื่อวนัที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 2004 โดยไดเ้สนอใหแ้บ่งชุดการปฏริูป

ออกเป็น 2 เรื่องหลกั ไดแ้ก่ ก. การยกเลกิสาํนกังานลอรด์ชานเซลเลอร ์และ ข. การจดัตัง้ศาลสงูสุดขึน้ใหม่เพื่อมาทําหน้าที่

แทนระบบขนุนางนกักฎหมายทีม่อียู่ซึง่ดาํเนินงานในรปูแบบของคณะกรรมาธกิารของสภาขุนนาง ซึง่จากขอ้เสนอดงักล่าว

ทําให้ร่างพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีต้องนํากลบัไปแกไ้ขปรบัปรุงอกีครัง้ก่อนจะนําเขา้มาสู่กระบวนการนิตบิญัญตัอิกีรอบหน่ึง 

[37] (3) คณะทํางานสมาชกิสภาขุนนางในส่วนพรรคแรงงานเผยแพร่รายงานเรื่อง “การปฏริูปอํานาจหน้าที ่วธิปีฏบิตังิาน 

และธรรมเนียมปฏบิตัต่ิาง ๆ ของสภาขนุนาง” ในเดอืนกรกฎาคม มขีอ้เสนอว่า ก. สภาขุนนางมหีน้าทีส่นับสนุนการทํางาน

ของสภาสามญัชนทีม่าจากประชาชนใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ ข. ปฏริปูกระบวนการนิตบิญัญตั ิค. ใหส้ภาขุนนางมอีํานาจชะลอร่าง

กฎหมายปฐมภูม ิและกฎหมายทุตยิภูมไิด ้ง. หากลไกปรองดองความขดัแยง้ระหว่างทัง้สองสภา จ. นําบรรดาธรรมเนียม

ปฏบิตัทิีใ่ชใ้นการนิตบิญัญตัมิาทาํเป็นประมวลกฎหมาย ฉ. ใหต้ําแหน่งประธานสภาขุนนางมาจากการเลอืกตัง้ของสมาชกิ

ในสภาขนุนางเอง [38] 

               4.6 การปฏิรปูสภาขุนนางใน ค.ศ. 2005 มเีหตุการณ์ทีส่าํคญัคอื (1) นายกรฐัมนตรมีแีนวคดิจํากดัอํานาจการ

เสนอแต่งตัง้สมาชกิสภาขนุนางใหเ้หลอืไม่เกนิ 10 คน ต่อรฐัสภาสมยัหน่ึง และไม่เหน็ดว้ยกบัการมอีงคป์ระกอบผสมผสาน 

[39] (2) ร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการปฏริปูรฐัธรรมนูญซึง่ยกเลกิสาํนักงานลอรด์ชานเซลเลอร ์และจดัตัง้ศาลสงูสุด ไดร้บั
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พระบรมราชานุญาตประกาศใชเ้ป็นกฎหมายในวนัที ่24 มนีาคม ค.ศ. 2005 กลายเป็นพระราชบญัญตัิว่าด้วยการปฏริูป

รฐัธรรมนูญ กฎหมายฉบบัน้ีไดแ้กไ้ขปญัหาของตําแหน่งลอรด์ชานเซลเลอรท์ี่ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัแบ่งแยกการใช้อํานาจ

อธปิไตย เพราะตําแหน่งลอร์ดชานเซลเลอร์ได้เขา้ไปมสี่วนร่วมในการใช้อํานาจนิติบญัญัติในฐานะประธานสภาขุนนาง 

อาํนาจบรหิารในฐานะรฐัมนตร ีและอาํนาจตุลาการในฐานะประธานศาลสงูสดุในรปูคณะกรรมาธกิารกฎหมายในสภาขุนนาง 

กฎหมายฉบบัน้ีไดก้าํหนดใหต้ําแหน่งลอรด์ชานเซลเลอรม์คีวามรบัผดิชอบเหลอืเพยีงในฐานะฝ่ายบรหิารเพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัหลกัแบ่งแยกการใชอ้าํนาจอธปิไตย คอืเป็นรฐัมนตรคีนหน่ึงในคณะรฐัมนตรเีรยีกว่าตําแหน่งรฐัมนตรกีจิการรฐัธรรมนูญ 

[40] และต่อมาใน ค.ศ. 2007 ได้เปลี่ยนชื่อตําแหน่งน้ีเป็น รฐัมนตรีกระทรวงยุติธรรม รวมทัง้ยกเลิกกระทรวงกิจการ

รฐัธรรมนูญโดยจดัตัง้กระทรวงยุตธิรรมขึน้แทนที ่(3) ในการเลอืกตัง้ทัว่ไปเดอืนเมษายน ค.ศ. 2005 พรรคแรงงานซึง่ต่อมา

เป็นรฐับาลมนีโยบายเรื่องการปฏริูปสภาขุนนางคอื ก. เน้นเรื่องประสทิธผิล ความชอบด้วยกฎหมาย ความเป็นผู้แทน

ประชาชน บนหลกัความสําคญัสูงสุดของสภาสามญัชน ข. นําธรรมเนียมปฏบิตัิต่าง ๆ มารวมเป็นประมวลกฎหมาย ค. 

พฒันาการทํางานของสภาขุนนางใหม่เพื่อสนับสนุนให้งานของสภาสามญัชนดีขึน้และให้ประชาชนมีส่วนร่วม ง. จดัให้

สมาชกิรฐัสภาลงคะแนนเสยีงอสิระในเรื่ององคป์ระกอบสภาขนุนาง [41] ในสว่นน้ีพรรคแรงงานถูกโจมตวี่าไปสง่เสรมิสมาชกิ

จากการแต่งตัง้ภายใต้การอุปถมัภ์ของนายกรฐัมนตรซีึง่ทําใหก้ารปฏริูปล้มเหลวแน่นอน [42] (4) ในสมยัประชุมรฐัสภา 

2005-2006 ในการอภปิรายรฐับาลกล่าวถงึการปฏริปูสภาขุนนางคอื ก. ประธานสภาขุนนางควรมาจากการเลอืกตัง้สมาชกิ

ดว้ยกนัเองมากกว่าแต่งตัง้โดยนายกรฐัมนตร ีข. จะจดัตัง้คณะกรรมาธกิารร่วมทัง้สองสภาเพื่อศกึษาธรรมเนียมปฏบิตัทิีใ่ช้

อยู่ในสภาขนุนาง ค. กาํหนดเวลาการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัขิองสภาขนุนางใหเ้สรจ็สิน้ทีส่มเหตุสมผลคอืประมาณ 60 

วนั ง. ไม่ขดัขวางอํานาจสภาขุนนางในการแก้ไข หรอืตดัทอนร่างกฎหมายตามอํานาจมอียู่ในปจัจุบนั จ. ยกเลกิสมาชกิ

ประเภทสบืตระกลูทัง้หมด ฉ. ใหม้กีารลงคะแนนเสยีงอสิระในเรื่ององคป์ระกอบสภาขุนนาง [43] (5) พระราชบญัญตัวิ่าดว้ย

การปฏริูปรฐัธรรมนูญ ค.ศ. 2005 ได้รบัพระบรมราชานุญาตประกาศใช้เป็นกฎหมายในวนัที่ 24 มนีาคม ค.ศ. 2005 มี

เจตนารมณ์เพื่อปรบัปรุงสาํนกังานลอรด์ชานเซลเลอร ์และจดัตัง้ศาลสงูสดุ [40]  

               4.7 การปฏิรปูสภาขนุนางใน ค.ศ. 2006 มเีหตุการณ์ทีส่าํคญัคอื (1) รฐับาล สภาสามญัชน และสภาขุนนางมี

แนวคดิจดัตัง้คณะกรรมาธกิารร่วมทัง้สองสภาว่าดว้ยการปฏริปูสภาขนุนาง [43] เพราะตอ้งการใหเ้กดิฉนัทามตร่ิวมกนัซึง่จะ

ทําให้การปฏิรูปมีประสทิธิผล ยัง่ยืน และเป็นไปได้ [44] คณะกรรมาธิการร่วมทัง้สองสภาว่าด้วยธรรมเนียมปฏิบตัิใน

กระบวนการนิติบญัญตัิไดถู้กจดัตัง้ขึน้ในเดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 2006 โดยมกีรรมการจากสภาสามญัชน และสภาขุนนาง 

หลกัการทาํงานของคณะกรรมาธกิารชุดน้ีตัง้อยู่บนหลกัความสาํคญัสงูสุดของสภาสามญัชน และมหีน้าทีศ่กึษาแนวทางนํา

ธรรมเนียมปฏิบตัิในการนิติบญัญัติมารวบรวมไว้เป็นประมวลกฎหมาย [45] จากการศึกษาคณะกรรมาธิการชุดน้ีมี

ขอ้เสนอแนะคอื ก. ธรรมเนียมปฏบิตัซิาลสิบวิลี-่แอดดนัพฒันาการมาจนมัน่คงแลว้ควรเรยีกชื่อใหม่ว่า “ธรรมเนียมปฏบิตัวิ่า

ดว้ยร่างพระราชบญัญตัขิองรฐับาล” ข. คาํว่า “ระยะเวลาทีส่มเหตุสมผล” ในการพจิารณาภารกจิของรฐับาลใหเ้สรจ็สิน้ไมค่วร

ใหค้าํจาํกดัความแต่ใหป้ล่อยเป็นเรื่องการบรหิารจดัการของรฐัสภา และรฐับาลในแต่ละสมยัประชุม ค. การส่งแกไ้ขเพิม่เตมิ

ร่างกฎหมายระหว่างสองสภา หรือ “ปิงปอง” ไม่ควรถือเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิแต่ให้เป็นกรอบสําหรบัเจรจาต่อรองทาง

การเมอืง ง. การไม่เหน็ชอบในกฎหมายทุตยิภูม ิหรอืกฎหมายอุปกรณ์จะมไีม่ไดเ้วน้แต่มพีฤตกิารณ์พเิศษตามกาํหนดไว ้จ. 

การนําเอาบรรดาธรรมเนียมปฏบิตัิมารวมไว้เป็นประมวลจะทําให้ลดการปรบัตวัง่ายลงจงึอาจแก้ไขโดยการตกลงเป็นมติ

ร่วมกนัให้เกดิความชดัเจนในการปฏบิตัิงานแทน ฉ. ศาลไม่ควรมอีํานาจวนิิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของธรรมเนียม

ปฏบิตัใินรฐัสภา [46] (2) แนวคดิการปฏริูปสภาขุนนางทีม่คีอื ก. จํากดัเวลาพจิารณาร่างกฎหมายของสภาขุนนางไวท้ี ่60 

วนั ข. ยกเลกิสมาชกิประเภทสบืตระกลูทัง้หมด ค. จดัใหส้มาชกิรฐัสภาลงคะแนนเสยีงอสิระในเรื่ององคป์ระกอบสภาขุนนาง 

[47] ง. ใหส้มาชกิ 70 เปอรเ์ซน็ตม์าจากการเลอืกตัง้โดยตรง และไม่ใชร้ะบบบญัชรีายชื่อแบบปิดเพื่อตอบสนองประชาชนได ้
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หรอืใหม้สีมาชกิจากเลอืกตัง้ 50 เปอรเ์ซน็ต์ และจากแต่งตัง้ 50 เปอรเ์ซน็ต์ จ. สมาชกิมวีาระดํารงตําแหน่ง 3 สมยัรฐัสภา 

อายุอย่างน้อย 40 ปี เพื่อไม่ใหเ้ป็นนกัการเมอืงทีข่าดประสบการณ์ภายนอก [48] ฉ. สภาขนุนางตอ้งมไีม่มลีกัษณะเป็นคูแ่ขง่

กนัสภาสามญัชน ช. การมอีงคป์ระกอบแบบผสมผสานอาจมปีญัหาความปรองดองเพราะทีม่าของสมาชกิต่างกนั ซ. ไม่ควร

ให้สภาขุนนางเป็นสภาสํารองสําหรบับุคคลผู้พ่ายแพ้การเลือกตัง้เขา้สภาสามญัชน ฌ. นําเอาธรรมเนียมปฏิบตัิสําหรบั

ประกนัหลกัความสําคญัสูงสุดของสภาสามญัมาบญัญตัิเป็นพระราชบญัญตัิให้ชดัเจน ญ. สภาขุนนางต้องไม่มบีทบาท

ซํ้าซอ้นกบัสภาสามญัชนแต่ใหต้รวจสอบการทํางานของสภาสามญัชนตราบเท่าทีไ่ม่กระทบหลกัความสาํคญัสงูสุดของสภา

สามญัชน ฎ. ไม่ใหพ้รรคการเมอืงใดคุมเสยีงขา้งมากในสภาขนุนาง [49] (3) สภาขนุนางจดัการเลอืกตัง้ประธานสภาขุนนาง

ครัง้แรกในประวตัศิาสตรเ์มื่อวนัที ่28 มถุินายน ค.ศ. 2006 ซึง่เดมิตําแหน่งน้ีเป็นของลอรด์ชานเซลเลอรม์าโดยตลอด การ

เปลีย่นแปลงน้ีเพื่อใหส้ภาขนุนางปกครองตนเองไดแ้ละผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้คอื บารอนหญงิเฮยแ์มน [50] 

               4.8 การปฏิรปูสภาขนุนางใน ค.ศ. 2007 มเีหตุการณ์ทีส่าํคญัคอื (1) รายงานของคณะกรรมาธกิารร่วมทัง้สอง

สภาว่าดว้ยธรรมเนียมปฏบิตั ิเรื่อง “ธรรมเนียมปฏบิตัขิองรฐัสภาแห่งสหราชอาณาจกัร” เขา้สู่การพจิารณาของสภาขุนนาง 

[51] และสภาสามญัชน [52] โดยทัง้สองสภาเขา้ใจดวี่ารายงานฉบบัน้ีตัง้อยู่บนฐานของสภาขุนนางในปจัจุบนัหากทีก่าร

เปลีย่นแปลงตอ้งทาํการศกึษาอกีครัง้ใหเ้หมาะสม (2) รฐับาลเผยแพร่รายงานสมุดปกขาว เรื่อง “สภาขุนนาง: การปฏริูป” มี

เน้ือหาสาํคญัคอื ก. สมาชกิอย่างน้อย 20 เปอรเ์ซน็ตไ์ม่มาจากพรรคการเมอืงเสนอ ข. สมาชกิสว่นหน่ึงมาจากระบบเลอืกตัง้

แบบบญัชรีายชื่อเปิด ค. ช่วงเปลีย่นผ่านยาวนานพอโดยไม่ไล่สมาชกิชุดเดมิ ง. มวีาระดาํรงตําแหน่งยาวนานและไม่ใหด้าํรง

ตําแหน่งไดอ้กี จ. สมาชกิหน่ึงในสามหมดวาระและใหเ้ลอืกตัง้ใหม่พรอ้มสมาชกิรฐัสภายุโรป ฉ. ป้องกนัพรรคการเมอืงคุม

เสยีงขา้งมากในสภาขนุนาง ช. สมาชกิประกอบดว้ยทีม่าเชงิพืน้ที ่ศาสนาครสิต์ และประสบการณ์หลายสาขา ซ. ยกเลกิกร

แต่งตัง้ของนายกรฐัมนตร ีฌ. แยกตําแหน่ง กบัหน้าที่จากกนั สมาชกิประเภทสบืตระกูลไม่อาจเขา้ประชุม และลงคะแนน

เสยีงในสภาขุนนางได ้[16] เป็นต้น (3) จดัใหม้กีารลงคะแนนเสยีงอสิระเรื่ององคป์ระกอบของสภาสามญัชน [53] และสภา

ขนุนาง [54] ทัง้สองสภาตอ้งการใหร้ฐัสภามสีองสภาเช่นเดมิ และใหย้กเลกิสมาชกิประเภทสบืตระกูลทัง้หมด สภาสามญัชน

เหน็ชอบกบัการใหส้มาชกิทัง้หมด หรอืสว่นใหญ่ 80 เปอรเ์ซน็ตม์าจากเลอืกตัง้ สภาขนุนางตอ้งการใหส้มาชกิทัง้หมดมาจาก

การแต่งตัง้เท่านัน้ (4) ร่างพระราชบญัญตัสิว่นบุคคลว่าดว้ยสภาขนุนาง (แกไ้ขเพิม่เตมิ) ค.ศ. ... ใหย้กเลกิการเลอืกตัง้ซ่อม

สมาชกิสภาขนุนางประเภทสบืตระกลู และร่างพระราชบญัญตัสิว่นบุคคลว่าดว้ยสภาขุนนาง ค.ศ. ... ใหจ้ดัตัง้คณะกรรมการ

การแต่งตัง้สมาชกิสภาขุนนาง และให้สมาชกิประเภทสบืตระกูลลางาน หรอืถูกไล่ออกได้เขา้สู่การพจิารณาของสภาขุน

นางในวนัที่ 14 มนีาคม ค.ศ. 2007 [51] (5) คณะกรรมาธกิารวสิามญัว่าด้วยการบรหิารสาธารณะเผยแพร่รายงานเรื่อง 

“ความเหมาะสม และตําแหน่งสมาชกิสภาขุนนาง: รายงานลําดบัสองสมยัประชุม 2007-2008 มเีน้ือหาสาํคญัคอื ก. ให้

รฐัสภาตรากฎหมายจดัตัง้คณะกรรมการการแต่งตัง้ที่เป็นอสิระมอีํานาจกําหนดขนาด สมดุลในจํานวนสมาชกิของสภาขุน

นางได้ ข. กําหนดกลไกการลาออก และให้ออกจากตําแหน่ง ค. ไม่ให้พรรคการเมอืงเป็นผูเ้ลอืกสมาชิกสภาขุนนางอีก       

ง. การคดัเลอืกโปร่งใส โดยขอ้เสนอเหล่าน้ีมาจากฉนัทามตขิองพรรคการเมอืงหลกั [55] 

               4.9 การปฏิรปูสภาขนุนางใน ค.ศ. 2008 มเีหตุการณ์ทีส่าํคญัคอื (1) ร่างพระราชบญัญตัสิ่วนบุคคลว่าดว้ยสภา

ขุนนาง (สถานภาพทางภาษีของสมาชกิ) ค.ศ. ... ให้สมาชกิสภาขุนนางเสยีภาษีเช่นเดยีวกบัประชาชนทัว่ไปเขา้สู่การ

พจิารณาของสภาขนุนางในวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 2008 [56] ตามหลกัไม่มผีูแ้ทนหากไม่มภีาษี [57] (2) รฐับาลเผยแพร่

เอกสารชื่อว่า “ความเหมาะสม และตําแหน่งเกยีรตยิศกบัความเหมาะสม และความเป็นสมาชกิสภาขนุนาง – การตอบสนอง

ของรฐับาลต่อรายงานลาํดบัสีข่องคณะกรรมาธกิารวสิามญัว่าดว้ยการบรหิารสาธารณะในสมยัประชุมรฐัสภาปี ค.ศ. 2005-

2006 และรายงานลาํดบัสองของสมยัประชุมรฐัสภาปี ค.ศ. 2007-2008” ในวนัที ่16 พฤษภาคม ค.ศ. 2008 มเีน้ือหาคอื ก. 

ไม่ผลกัดนัร่างกฎหมายทีป่ฏริปูเฉพาะเรื่องเพราะจะปฏริูปทัง้หมดเลย ข. จะศกึษาถงึคณะกรรมการการแต่งตัง้สมาชกิสภา
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ขนุนางเฉพาะกรณีเลอืกใหส้มาชกิบางสว่น 80 เปอรเ์ซน็ตม์าจากการเลอืกตัง้ ถา้เลอืกใหม้าจากการเลอืกตัง้ 100 เปอรเ์ซน็ต์

กไ็ม่จําเป็นต้องพจิารณา รวมทัง้ต้องศกึษาบทบาท หน้าที่ที่เหมาะสมอกีครัง้หน่ึงบนทางเลอืกเหล่าน้ี [58] (3) รฐับาลได้

เผยแพร่รายงานสมุดปกขาว เรื่อง “สภาลาํดบัสองทีม่าจากการเลอืกตัง้: การปฏริูปสภาขุนนางต่อไปขา้งหน้า” เมื่อวนัที ่14 

กรกฎาคม ค.ศ. 2004 สาระสาํคญัคอื ก. มอีงค์ประกอบสมาชกิจากเลอืกตัง้ 80 เปอร์เซน็ต์ หรอื 100 เปอร์เซน็ต์ มเีขต

เลอืกตัง้แตกต่างจากสภาสามญัชน ข. ใชร้ะบบเลอืกตัง้โดยตรง ค. ยดึหลกัความสาํคญัสงูสดุของสภาสามญัชน ไม่มบีทบาท

หน้าทีเ่ป็นคู่แขง่ หรอืซํ้าซอ้นกนั ง. กาํหนดคุณสมบตั ิขาดคุณสมบตั ิการเพกิถอนการเลอืกตัง้เช่นเดยีวกบัสภาสามญัชน จ. 

มวีาระดํารงตําแหน่ง 12-15 ปี และไดค้รัง้เดยีว ฉ. ตําแหน่ง และสทิธใินการปฏบิตัหิน้าทีแ่ยกจากกนั สมาชกิประเภทสบื

ตระกลูไม่มสีทิธปิระชุม และออกเสยีงอกีต่อไป ช. สมาชกิประเภทแต่งตัง้คดัเลอืกจากความสามารถ หน้าที ่และสมคัรใจ ซ. 

สมาชกิจากศาสนาครสิต์นิกายเชริช์ออฟองิแลนดย์งัคงมอียู่ ฌ. ใหส้มาชกิเดมิกบัใหม่ทํางานร่วมกนัในช่วงเปลีย่นผ่าน ญ. 

จดัตัง้คณะกรรมการการแต่งตัง้ทีเ่ป็นอสิระสาํหรบัแต่งตัง้สมาชกิประเภทแต่งตัง้โดยรฐัสภาตราเป็นกฎหมาย [59] รายงาน

ฉบบัน้ีถูกโตแ้ยง้ว่า ก. ล่าชา้ในการปฏริปู ข. รฐับาลไม่มองความคดิเหน็ในสว่นของสภาขุนนาง ซึง่มผีูต้อบกลบัว่าเพราะอยู่

บนหลกัความสาํคญัสงูสดุของสภาสามญัชนจงึรบัฟงัความคดิเหน็ของสภาสามญัชนเป็นสาํคญั [57] 

               4.10 การปฏิรูปสภาขุนนางใน ค.ศ. 2009 มเีหตุการณ์ทีส่ําคญัคอื (1) คณะกรรมาธกิารวสิามญัว่าด้วยการ

บรหิารสาธารณะของสภาสามญัชนไดเ้ผยแพร่รายงาน เรื่อง “การตอบสนองต่อรายงานสมุดปกขาวเรื่องสภาลําดบัสองทีม่า

จากการเลอืกตัง้” เมื่อวนัที ่21 มกราคม ค.ศ. 2009 ขอ้เสนอแนะโดยสรุปคอื ก. ใหต้รากฎหมายจดัตัง้คณะกรรมการการ

แต่งตัง้สมาชกิสภาขนุนางทีอ่สิระอย่างเร่งด่วนระหว่างการปฏริปูยงัไม่เสรจ็เพื่อสรา้งความเป็นกลางจากพรรคการเมอืง และ

โปร่งใสตรวจสอบได ้ข. คณะกรรมการชุดน้ีอสิระจากรฐับาลไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของนายกรฐัมนตรเีช่นทีน่ายกรฐัมนตรี

เคยเสนอไว้ [60] (2) ร่างพระราชบญัญตัิว่าด้วยสภาขุนนาง (สถานภาพทางภาษีของสมาชกิ) ค.ศ. ... ที่ให้จดัเกบ็ภาษี

สมาชกิสภาขนุนางไดเ้ขา้สูก่ารพจิารณาของสภาขนุนางในวนัที ่23 มกราคม ค.ศ. 2009 และร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยสภา

ขนุนาง ค.ศ. ... ทีใ่หจ้ดัตัง้คณะกรรมการการแต่งตัง้สมาชกิสภาขนุนาง และใหส้มาชกิสภาขุนนางประเภทสบืตระกูลลางาน

ถาวร หรอืถูกไล่ออกได ้เขา้สูก่ารพจิารณาของสภาขนุนางอกีครัง้ในวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 2009 แต่ไม่ไดร้บัความสนใจ

เหมอืนปีทีแ่ลว้เพราะมเีน้ือหาอยู่ในโครงการของรฐับาลอยู่แลว้ [61] (3) สภาสามญัชนมแีผนตรากฎหมายจดัตัง้หน่วยงาน

มาตรฐานของรฐัสภาทีเ่ป็นอสิระจดัการปญัหาค่าใชจ้่ายของสมาชกิรฐัสภาโดยใหม้หีน้าที ่ก. วางระเบยีบดา้นเงนิเบีย้เลีย้ง

ของสมาชกิสภาขนุนาง ข. ดแูลจรรยาบรรณของสมาชกิสภาขุนนาง ค. เป็นนายทะเบยีนสทิธปิระโยชน์ของสมาชกิสภาขุน

นาง [62] สภาขุนนางไดโ้ต้แยง้ว่าหน่วยงานน้ีไม่ควรนํามาใช้กบัสภาขุนนางเพราะสภาขุนนางจดัการเองได้ [61] ในที่สุด

รฐับาลได้ปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะของรายงานจากสํานักงานทบทวนเงนิเดอืนระดบัสูง เรื่อง “การทบทวนการสนับสนุน

การเงนิแก่สมาชกิสภาขุนนาง” ทีใ่หส้าํนักงานการคลงัของสภาขุนนางทําหน้าทีน้ี่ต่อไป [63] ทําใหฝ้่ายสภาขุนนางยอมรบั

ดว้ย [61] (4) พรรคอนุรกัษ์นิยมเผยแพร่รายงาน เรื่อง สภาลําดบัสองจากการเลอืกตัง้: มุมมองของพรรคอนุรกัษ์นิยม” ใน

เดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 2009 เสนอให ้ก. เร่งปฏริูปสภาขุนนางทนัท ีและใหส้มาชกิมวีาระการดํารงตําแหน่งสามสมยัรฐัสภา

แทนการมวีาระการดาํรงตําแหน่งตลอดชพี ข. จดัการดา้นวนิัยของสมาชกิใหเ้คร่งครดั ค. ตรากฎหมายใหม้คีณะกรรมการ

การแต่งตัง้สมาชกิสภาขุนนางทําหน้าทีดู่แลสมาชกิทีม่าจากการแต่งตัง้ทัง้หมดไม่เวน้แมแ้ต่กรณีพรรคการเมอืงเสนอ [64] 

(5) รฐับาลเสนอร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการปฏริปูรฐัธรรมนูญ และการอภบิาลสูส่ภาสามญัชนในวนัที ่20 กรกฎาคม ค.ศ. 

2009 มเีน้ือหาคอื ก. ยกเลกิการเลอืกตัง้ซ่อมของสมาชกิประเภทสบืตระกูล ข. ใหม้มีาตรการพกังาน และไล่สมาชกิออกได ้

ค. ใหส้มาชกิลาออก และสละความเป็นสมาชกิได ้นอกจากน้ียงัมขีอ้วจิารณ์คอื ก. ตดัอาํนาจเสนอชื่อของนายกรฐัมนตรอีอก

เพื่อกาํจดัระบบอุปถมัภ ์ข. การแต่งตัง้มคีวามเป็นธรรม ค. ควบคุมไม่ใหพ้รรคการเมอืงคุมเสยีงของสภาได ้ง. ไม่ใหส้มาชกิ

ทีพ่น้จากตําแหน่งเขา้สูส่นามเลอืกตัง้เขา้สูส่ภาสามญัชนอย่างน้อยหา้ปีเพื่อไม่ใหใ้ชส้ภาขนุนางเป็นบนัไดการเมอืง [65] ร่าง



 

712 

พระราชบญัญตัเิขา้สูก่ารพจิารณาวาระทีส่องวนัที ่20 ตุลาคม ค.ศ. 2009 หลงัอภปิรายมมีตใิหพ้จิารณาในสมยัประชุมหน้า 

[62] (6) คณะกรรมาธกิารการยุตธิรรมของสภาสามญัชนไดเ้ผยแพร่รายงาน เรื่อง “การปฏริูป และการปรบัปรุงรฐัธรรมนูญ

ใหม่” เมื่อวนัที ่29 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 แสดงความเหน็ถงึกรณีทีน่ายกรฐัมนตรไีดแ้ต่งตัง้บุคคลจํานวน 11 คนเขา้สู่สภา

ขนุนาง และแต่งตัง้ใหเ้ป็นรฐัมนตร ีหรอืทีป่รกึษา นัน้ เป็นการยํ้าใหเ้หน็ถงึแนวโน้มทีต่้องการใหส้ภาขุนนางมทีีม่าจากการ

แต่งตัง้อนัเป็นการขดัแยง้ต่อความตอ้งการของทัง้สามพรรคการเมอืงหลกั และสภาสามญัชนต้องการใหส้มาชกิสภาขุนนาง

มาจากการเลอืกตัง้เป็นสําคญั [66] (7) สมาชกิสภาขุนนางประเภทนักกฎหมายเขา้ปฏบิตัิหน้าทีเ่ป็นผูพ้พิากษาศาลสูงสุด

เป็นวนัสดุทา้ย ก่อนเขา้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นศาลสงูสดุใหม่ตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการปฏริูปรฐัธรรมนูญ ค.ศ. 2005 ในเดอืน

ตุลาคม ค.ศ. 2009 

 5. การปฏิรปูรฐัธรรมนูญเก่ียวกบัสภาขนุนางในปัจจบุนั  

               (1) ในวนัที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2010 นายกอร์ดอน บราวน์ ได้เขา้เฝ้าสมเดจ็พระราชนีินาถเอลซิาเบธทีส่อง ณ 

พระราชวงับคัคงิแฮม เพื่อกราบบงัคมทูลฯ ขอพระราชทานพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศยุบสภาในวนัที ่12 

เมษายน ค.ศ. 2010 และกาํหนดใหม้กีารลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ในวนัที ่6 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 [67] ภายหลงัการเลอืกตัง้

ไดม้รีฐับาลผสมระหว่างพรรคอนุรกัษ์นิยม และพรรคเสรปีระชาธปิไตยโดยมนีายเดวดิ คาเมรอน เป็นนายกรฐัมนตร ี

               (2) ร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการปฏริูปรฐัธรรมนูญ และการอภบิาล ค.ศ. ... ไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัสภา 

และไดร้บัพระบรมราชานุญาตประกาศใช้เป็นกฎหมายในวนัที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2010 ชื่อว่า “พระราชบญัญตัิว่าดว้ยการ

ปฏริปูรฐัธรรมนูญ และการอภบิาล ค.ศ. 2010 ซึง่มเีน้ือหาเกีย่วกบัการปฏริูปสภาขุนนางคงเหลอืเพยีงเรื่องสถานภาพทาง

ภาษขีองสมาชกิสภาขนุนางเท่านัน้ [68] 

               (3) รฐับาลไดจ้ดัตัง้คณะทาํงานสามพรรคการเมอืงหลกัจดัทําร่างพระราชบญัญตัฉิบบัร่างว่าดว้ยการปฏริูปสภา

ขุนนางเผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2011 [69] และเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการผู้นําร่วมหลายพรรค

การเมอืงซึง่ไดจ้ดัทาํรายงานเผยแพร่ในเดอืนเมษายน ค.ศ. 2012 ร่างพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมสีาระสาํคญัคอื ก. ใหส้มาชกิ

สว่นใหญ่มาจากการเลอืกตัง้ ข. กาํหนดช่วงเวลาเปลีย่นผ่านเป็นสามขัน้ตอนในแต่ละขัน้ตอนจะเพิม่สมาชกิทีม่าจากเลอืกตัง้ 

และลดสมาชกิทีม่าจากแต่งตัง้ทีม่อียู่เดมิลง ค. สมาชกิมวีาระดาํรงตําแหน่งคราวละ 15 ปี และดํารงตําแหน่งอกีไม่ได ้ง. ใน

เขตเลอืกตัง้ระดบัแควน้ในบรเิทน็ใหญ่ใชเ้ลอืกตัง้ระบบบญัชรีายชื่อกึง่เปิดเผย  และใช้ระบบถ่ายโอนคะแนนเสยีงในแคว้น 

ไอแลนดเ์หนือ จ. สมาชกิลาออก ถูกไล่ออก พกังานได ้ฉ. มหีน่วยงานมาตรฐานของรฐัสภาทีเ่ป็นอสิระดูแลเรื่องค่าใชจ้่าย 

เบีย้เลีย้งใหส้อดคลอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีใ่นสภาขนุนาง ช. กฎหมายฉบบัน้ีใชก้บัสภาขนุนางทีป่ฏริปูแลว้ [70] ในระหว่างที่

ร่างพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีเขา้สู่การพจิารณาวาระทีส่องของสภาสามญัชนในวนัที ่9 และ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 ไดเ้กดิ

ขอ้ขดัขอ้งใจขึน้ในพรรคอนุรกัษ์นิยมโดยสมาชกิบางสว่นกงัวลว่าการใหส้มาชกิสว่นใหญ่ของสภาขุนนางมาจากการเลอืกตัง้

นัน้อาจกระทบต่อหลกัความสาํคญัสงูสดุของสภาสามญัชนได ้และสมาชกิบางส่วนกงัวลว่าการปฏริูปครัง้น้ียงัไม่ควรเกดิขึน้

ในช่วงเวลาน้ีเพราะยงัเกดิภาวะเศรษฐกจิตกตํ่าให้ต้องแก้ไขซึ่งสําคญักว่ามาก รวมทัง้พรรคการเมอืงอื่น ๆ ได้สร้างแรง

กดดนัทางการเมอืงในเชงิลบ ในขณะเดยีวกนัสภาขุนนางเองไดค้ดัคา้นอย่างเตม็ทีต่่อร่างพระราชบญัญตัน้ีิ ทําให้แมว้่าการ

พิจารณาในวาระที่สองจะมีมติให้ผ่านก็ตาม แต่ภายใต้แรงกดดันจากหลายฝ่ายทําให้รัฐบาลตัดสินใจไม่นําร่าง

พระราชบญัญตัดิาํเนินการต่อไปในวนัที ่6 สงิหาคม ค.ศ. 2012 และในทีส่ดุไดป้ระกาศถอนร่างพระราชบญัญตัอิอกจากการ

พจิารณาของรฐัสภาในวนัที ่3 กนัยายน ค.ศ. 2012 [71] 
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วิจารณ์และสรปุผล 

สหราชอาณาจกัรใชร้ฐัธรรมนูญแบบไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร และมแีหล่งทีม่าของรฐัธรรมนูญทีส่าํคญัคอื กฎหมาย

ที่รฐัสภาตราขึน้ หรือพระราชบญัญัติ รฐัสภาจึงเป็นสถาบนัสําคญัในระบบรฐัธรรมนูญของสหราชอาณาจกัรเพราะเป็น

สถาบนัทีเ่ป็นมคีวามชอบธรรมตามระบอบประชาธปิไตยในด้านนิตบิญัญตั ิและในดา้นการเป็นผูแ้ทนในทางการเมอืงการ

ปกครองของรฐัดว้ย รฐัสภาของสหราชอาณาจกัรเป็นรฐัสภาในระบบสองสภาซึง่ประกอบไปดว้ยสภาขุนนาง และสภาสามญั

ชน โดยสภาสามญัชนประกอบดว้ยสมาชกิทีม่าจากการเลอืกตัง้ของประชาชน ในขณะทีส่ภาขุนนางประกอบดว้ยสมาชกิ 3 

ประเภท คอื สมาชกิประเภทตลอดชพี สมาชกิประเภทนกับวช และสมาชกิประเภทสบืตระกลู ซึง่สว่นใหญ่มาจากการแต่งตัง้ 

อํานาจหน้าที่หลกัของสภาขุนนางคอื การรเิริม่เสนอกฎหมาย การกลัน่กรองทบทวนร่างกฎหมาย และการตรวจสอบฝ่าย

บรหิาร และประเดน็สาธารณะทีส่าํคญั  

การปฏริูปรฐัธรรมนูญเกีย่วกบัสภาขุนนางเริม่เกดิขึน้ชดัเจนนับตัง้แต่ศตวรรษที ่20 ไดแ้ก่ (1) พระราชบญัญตัวิ่า

ดว้ยรฐัสภา ค.ศ. 1911 ทีใ่หอ้าํนาจสงูสดุในการตรากฎหมายแก่สภาสามญัชน (2) ธรรมเนียมปฏบิตัซิาลสิบวิรี-่แอดดสินั ที่

กําหนดให้สภาขุนนางต้องผ่านร่างกฎหมายที่เป็นนโยบายของรัฐบาลในการหาเสียงเลือกตัง้แก่ประชาชน (3) 

พระราชบญัญัติว่าด้วยรฐัสภา ค.ศ. 1949 ที่ลดอํานาจในการชะลอพิจารณาร่างกฎหมายของสภาขุนนางให้น้อยลง (4) 

พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยสมาชกิสภาขุนนางประเภทตลอดชพี ค.ศ. 1958 ให้มสีมาชกิประเภทตลอดชพีที่เสนอแต่งตัง้โดย

นายกรฐัมนตรี (5) กฎว่าด้วยการลาหยุด ค.ศ. 1958 ที่ให้ที่ไม่อยากปฏิบตัิหน้าที่สามารถลาหยุดได้เพื่อไม่ให้ใช้เป็น

เครื่องมอืคุมคะแนนเสยีงในสภาขนุนางได ้(6) พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยสมาชกิสภาขนุนาง ค.ศ. 1963 ทีใ่หส้มาชกิประเภทสบื

ตระกลูสามารถสละการสบืตําแหน่งได ้(7) พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยสภาขุนนาง ค.ศ. 1999 ไดส้มาชกิประเภทสบืตระกูลออก

จากสภาขนุนางจาก 1330 คน เหลอืเพยีง 94 คน เพื่อใหส้ภาขนุนางมปีระสทิธภิาพในการทาํงานมากขึน้ 

การปฏริปูรฐัธรรมนูญเกีย่วกบัสภาขนุนางในช่วงทศวรรษที ่2000 (ค.ศ. 2000-2009) มขีอ้พจิารณาดงัน้ี 

           1. การพจิารณาถงึพฒันาการของการปฏริปูสภาขนุนางจะเหน็กระบวนการปฏริปูกฎหมายทีม่ลีกัษณะค่อยเป็นค่อย

ไปเพื่อมองหาฉนัทามตร่ิวมกนัของทุกฝา่ยไม่ว่าจะเป็นฝา่ยรฐับาล ฝา่ยสภาสามญัชน และฝา่ยสภาขนุนางผูไ้ดร้บัผลกระทบ

โดยตรงโดยใชเ้ครื่องมอื เช่น การจดัตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญั และคณะทาํงานร่วมหลายฝา่ยเพื่อศกึษาพจิารณาเน้ือหาที่

ปฏริปูทีทุ่กฝา่ยยอมรบัได ้การปฏริปูจงึมลีกัษณะเป็นการปฏริปูอย่างแทจ้รงิไม่ใช่การปฏวิตัหิกัรากถอนโคนซึง่ตรงน้ีถอืเป็น

วฒันธรรมทางรฐัธรรมนูญ และการเมอืงของสหราชอาณาจกัรทีม่มีาตัง้แต่อดตีทีช่อบมองหากติกา หรอืธรรมเนียมปฏบิตัิ

แทจ้รงิ และเหน็ร่วมกนัว่าเป็นสิง่ด ีและจงึนํามาบรรจุไวเ้ป็นกฎหมาย และในทุกกระบวนการจะใชอ้งคค์วามรูม้าเป็นพืน้ฐาน

อย่างแทจ้รงิโดยจดัใหม้กีารศกึษาวจิยั และนํามาอภปิรายรบัฟงัความคดิเหน็จากทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้จากสาธารณชน

ดว้ย ดงัจะเหน็ไดจ้ากการจดัทาํรายงานการศกึษาวจิยัของคณะกรรมาธกิารวสิามญั หรอืคณะทํางาน หรอืสถาบนัการศกึษา 

และนําเขา้สู่การอภปิรายในสภาสามญัชน และสภาขุนนาง และเสนอใหป้ระชาชนแสดงความเหน็ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

ร่าง หรอืตรากฎหมายของรฐัสภา ประเดน็การปฏริูปในช่วงเวลาน้ีได้แก่ การยกเลกิสมาชกิสภาขุนนางประเภทตลอดชพี

ทัง้หมด การแสวงหาองคป์ระกอบของสภาขนุนาง และอาํนาจหน้าทีท่ีเ่หมาะสม การควบคุมจรรยาบรรณในการปฏบิตัหิน้าที ่

การปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเป็นกลาง และตัง้ใจปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างแทจ้รงิเพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นตน้  

           2. การพจิารณาถงึแนวคดิจะพบว่าแนวคดิพืน้ฐานหลกัของการปฏริูปคอื หลกัความสาํคญัสงูสุดของสภาสามญัชน

อนัมฐีานบนระบอบประชาธปิไตย หรอืประชาชน ซึง่หลกัน้ีเป็นหลกัทีใ่ชเ้ป็นพืน้ฐานของการปฏริูปในทุกเรื่องทุกประเดน็ดงั

จะเหน็ไดจ้ากรายงานการประชุม รายงานการศกึษาวจิยั นโยบายหาเสยีงของพรรคการเมอืง และนโยบายของรฐับาล และ

การแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วกบัการปฏริปูสภาขนุนาง แต่ในภาพรวมแลว้จะเหน็เป้าหมายสาํคญัของการปฏริูปคอื การทํา

ให้สภาขุนนางมีความเป็นประชาธิปไตย และเป็นผู้แทนของประชาชนมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการสนับสนุนให้
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องคป์ระกอบของสภาขนุนางมาจากการเลอืกตัง้ของประชาชนเป็นทัง้หมด หรอืเป็นสว่นใหญ่ การยกเลกิสมาชกิประเภทสบื

ตระกูล การใหส้ภาขุนนางเป็นสภาที่ช่วยสนับสนุนใหก้ารทํางานของสภาสามญัชนสมบูรณ์ยิง่ขึน้ ดงัจะเหน็จากแนวคดิที่

ต้องการใหส้ภาขุนนางพจิารณาร่างกฎหมายใหเ้สรจ็สิน้ตามเวลาทีเ่หมาะสม ไม่เป็นปฏปิกัษ์ การทําใหส้ภาขุนนางปฏบิตัิ

หน้าทีส่อดคล้องกบัหลกัการแบ่งแยกการใช้อํานาจอธปิไตยโดยปฏริูปตําแหน่งลอรด์ชานเซลเลอรใ์หท้ําหน้าทีเ่พยีงฐานะ

รฐัมนตรใีนฐานะฝ่ายบรหิารอย่างเดยีวไม่ใหเ้ป็นประธานสภาในฐานะฝ่ายนิตบิญัญตั ิและไม่ใหเ้ป็นศาลสงูสุดในฐานะฝ่าย

ตุลาการอกีต่อไป การใหส้ภาขนุนางปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างถูกตอ้งโดยการกาํหนดใหส้มาชกิสภาขนุนางตอ้งไม่ฝกัใฝใ่นการเมอืง

มากเกนิไปโดยใชต้ําแหน่งเป็นสะพานเพื่อไปสู่สภาสามญัชน หรอืตําแหน่งการเมอืงทีส่าํคญัจงึมแีนวคดิกําหนดวาระดํารง

ตําแหน่งไวน้านมาก เช่น 15 ปี การกาํหนดใหด้าํรงตําแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีว การกาํหนดไม่ใหผู้ด้าํรงตําแหน่งสมาชกิสภา

ขนุนางลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาสามญัชนไดภ้ายในระยะเวลาหน่ึง เช่น 5 ปี หรอื 10 ปี ภายหลงัจากพน้ตําแหน่ง

สมาชกิสภาขนุนางแลว้  เป็นตน้ 

           3. การพจิารณาถงึปญัหา และแนวทางแกไ้ขของการปฏริูปสภาขุนนางจะพบว่า ปญัหาของการปฏริูปทีส่าํคญัคอื 

การทีพ่รรคการเมอืงฝ่ายรฐับาลเองแมจ้ะแสดงถงึความต้องการ และหลกัการปฏริูปสภาขุนนางไวช้ดัเจนกต็าม แต่ในทาง

ปฏบิตัิยงัคงพยายามรกัษาอํานาจทางการเมอืงโดยการควบคุมเสยีงในสภาขุนนางไว้ ดงัจะเหน็จากการที่แม้ทุกฝ่ายทุก

พรรคการเมอืงมนีโยบายจะใหม้สีมาชกิมาจากการเลอืกตัง้เป็นส่วนใหญ่กต็าม แต่กฎหมายยงัคงใหน้ายกรฐัมนตรมีอีํานาจ

ในการเสนอแต่งตัง้สมาชกิสภาขุนนางในส่วนของตนอย่างต่อเน่ืองตลอดมา และแมจ้ะมแีนวคดิใหจ้ดัตัง้คณะกรรมการการ

แต่งตัง้ทีเ่ป็นอสิระเขา้มาทําหน้าที่แต่งตัง้แทนกต็าม แต่นายกรฐัมนตรกีต็้องการควบคุมคณะกรรมการชุดน้ีไว้ภายใต้การ

ควบคุมของนายกรฐัมนตรเีอง ในสว่นของสภาขนุนางซึง่เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยตรงทีจ่ะตอ้งปฏริปูมคีวามพยายามทีจ่ะแสดง

ความดือ้ดงึโดยขดัขวางการผ่านร่างกฎหมายของรฐับาล หรอืสภาสามญัชนหลายครัง้ รวมทัง้มกีารลงคะแนนเสยีงส่วนใหญ่

เพื่อสนับสนุนใหส้ภาขุนนางมอีงคป์ระกอบมาจากการแต่งตัง้ทัง้หมดอกีดว้ย ซึง่แนวทางแกไ้ขปญัหาเหล่าน้ีตามวธิกีารใน

ประวตัศิาสตรร์ฐัธรรมนูญของสหราชอาณาจกัรจะใชว้ธิแีกไ้ขกฎหมายแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น การค่อย ๆ ลดอํานาจใน

การชะลอร่างกฎหมายของสภาขุนนางลงโดยใช้เหตุผลในทางประชาธปิไตย การปรบัลดจํานวนของสมาชกิสภาขุนนาง

ประเภทสบืตระกลูลงโดยใชเ้หตุผลทีส่มาชกิหลายคนไม่มาปฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่แลว้ในความเป็นจรงิแต่ยงัคงรกัษาไวใ้นจํานวน

หน่ึงที่สาํคญัไวก่้อน และมแีนวโน้มจะยกเลกิต่อไปเพราะขดักบัหลกัประชาธปิไตยอย่างสิน้เชงิ สําหรบัการปฏริูปสภาขุน

นางในลกัษณะทีส่มบูรณ์และมกีารเปลีย่นแปลงมากเกนิไปมกัไม่อาจกระทําไดเ้พราะเป็นการยากทีจ่ะหาฉันทามตจิากทุก

ฝ่ายได้ และกลายเป็นแรงกดดันจนไม่อาจสําเร็จได้ดังจะเห็นได้จากการเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิรูป

รฐัธรรมนูญ และการอภบิาล ค.ศ. ... ทีต่อ้งการแกไ้ขประเดน็สาํคญัหลายประเดน็ แต่กลบัผ่านออกมาใชเ้ป็นกฎหมายเพยีง

ประเด็นเดียวคอืเรื่องให้สมาชิกสภาขุนนางเสยีภาษีเช่นเดียวกบัประชาชนทัว่ไปเท่านัน้ ส่วนการห้ามเลือกตัง้ซ่อมของ

สมาชิกประเภทสืบตระกูล และการให้สมาชิกพักงาน ลาออก ให้ออกได้ ถูกถอนออกไป หรือกรณีการเสนอร่าง

พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการปฏริปูสภาขนุนาง ค.ศ. ... ทีม่เีน้ือปฏริปูอย่างครอบคลุมหลายประเดน็ และกระทบต่อสภาขุนนาง

อย่างมากใน ค.ศ. 2012 นัน้ ในทีส่ดุตอ้งมกีารถอนเรื่องออกไปเพราะสูแ้รงกดดนัทางการเมอืงไม่ได ้ดงันัน้ ทางแกไ้ขปญัหา

ทีไ่ดผ้ลทีสุ่ดของสหราชอาณาจกัรคอืการปฏริูปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และแสวงหาฉันทามตจิากทุกฝ่ายจนสถานการณ์สุก

งอมเสยีก่อนจงึจะดาํเนินการไดส้าํเรจ็ 

           4. การศกึษาครัง้น้ีพบว่า ผลการวิจยัมีความสอดคล้องกบัสมมุติฐานของการวิจยัที่ว่าสภาขุนนางของสหราช-

อาณาจกัรอยู่ในกระแสความเป็นประชาธปิไตย และมกีารปฏริูปเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นประชาธปิไตยใหม้ากยิง่ขึน้

ตามลาํดบั ดงัจะเหน็ไดจ้ากพฒันาการของการปฏริูปสภาขุนนางนับตัง้แต่ศตวรรษที ่20 เป็นต้นมา จนถงึทศวรรษที ่2000 

ซึง่เป็นจุดเน้นของการวจิยัทีม่แีนวโน้มเสรมิความแขง็แกร่งใหก้บัหลกัความสาํคญัสงูสดุของสภาสามญัชนทีใ่หส้ภาขุนนางมี
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บทบาทหน้าทีส่นบัสนุนใหก้ารทาํงานของสภาสามญัชนมคีวามรอบคอบ และสมบรูณ์ยิง่ขึน้ รวมทัง้การลดองคป์ระกอบของ

สภาขนุนางในสว่นทีไ่ม่เป็นประชาธปิไตยออกไป และความพยายามใหม้อีงคป์ระกอบทีม่าจากการเลอืกตัง้เพิม่ขึน้เป็นสาํคญั 

อย่างไรกต็ามยงัคงมกีารปฏริปูสภาขนุนางในบางประเดน็ทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัสมมุตฐิานดว้ยอนัไดแ้ก่การเปิดโอกาสใหพ้รรค

การเมืองโดยเฉพาะฝ่ายรฐับาลได้เสนอแต่งตัง้สมาชกิสภาขุนนางประเภทตลอดชพีขึ้นมาเป็นจํานวนมากทัง้ที่ทุกฝ่าย

ตระหนักดวี่าไม่สอดคล้องกบัความเป็นประชาธิปไตยอย่างชดัเจน รวมถึงสภาขุนนางเองยงัมเีสยีงส่วนใหญ่ต้องการให้

สมาชกิสภาขนุนางมาจากการแต่งตัง้โดยไม่สนบัสนุนใหม้าจากการเลอืกตัง้ 

           5. ประเทศไทยสามารถนําประสบการณ์ในการปฏริปูรฐัธรรมนูญเกีย่วกบัสภาขนุนางของสหราชอาณาจกัรไปใชใ้น

การจดัทาํเน้ือหารฐัธรรมนูญเกีย่วกบัสถาบนัวุฒสิภาไดโ้ดยมขีอ้พจิารณาดงัต่อไปน้ี (1) กระบวนการจดัทํากฎหมาย ควรมี

การศกึษาวจิยัในเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มทัง้รบัฟงัความคดิเหน็จากทุกฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรม และละเอยีดรอบคอบเพื่อให้

พืน้ฐานของการจดัทาํกฎหมายตัง้อยู่บนความรู ้และเหตุผลไม่ไดข้ึน้อยู่กบัอารมณ์ อคต ิหรอืความรูส้กึ (2) ต้องพจิารณาถงึ

เน้ือหาอาํนาจหน้าทีข่องวุฒสิภาในภาพรวมเสยีก่อนว่าตอ้งการใหม้อีะไรบา้งแลว้จงึมาพจิารณาในเรื่องอื่น เช่น องคป์ระกอบ

ของวุฒสิภาจะให้มาจากการเลอืกตัง้ การแต่งตัง้ หรอืผสมผสาน และมกีระบวนการคดัเลอืกอย่างไร เป็นต้น (3) ในเรื่อง

ความตัง้ใจทาํงาน ความอสิระ และความเป็นกลาง ควรกาํหนดวาระดํารงตําแหน่งของสมาชกิวุฒสิภาใหย้าวนาน และดํารง

ตําแหน่งไดค้รัง้เดยีว รวมทัง้กาํหนดหา้มไม่ใหไ้ปสมคัรเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืดาํรงตําแหน่งทางการเมอืงได้

ภายในกําหนดระยะเวลาหน่ึงหลงัพ้นจากตําแหน่งซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนานพอที่จะยนืยนัได้ว่าบุคคลนัน้ต้องการมาปฏบิตัิ

หน้าที่เป็นสมาชกิวุฒสิภาอย่างแทจ้รงิไม่ไดม้าเป็นเพื่อเป็นตําแหน่งสํารอง หรอืเป็นโรงเรยีนฝึกหดัให้แก่ผูพ้ลาดตําแหน่ง

สาํคญั เช่น บุคคลผูส้อบตกการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นต้น และควรกําหนดอายุข ัน้ตํ่า และประสบการณ์ให้

เพยีงพอด้วย (4) หากต้องการบุคคลผู้มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรอืความเป็นผู้แทนพื้นที่ หรอือื่น ๆ 

สามารถกาํหนดไดโ้ดยการทาํวจิยัศกึษาว่ายงัขาดสมาชกิทีม่คีุณสมบตัใิดบา้ง และอาจใชว้ธิกีารเลอืกตัง้ หรอืแต่งตัง้เขา้มา

ตามกระบวนการทีเ่หมาะสม เช่น คณะกรรมาการแต่งตัง้ทีเ่ป็นอสิระ และเป็นกลาง เพื่อใชอ้ํานาจหน้าทีต่ามทีก่ําหนดไวไ้ด ้

ดงันัน้ ในเรื่องทีม่าของสมาชกิวุฒสิภาจงึควรพจิารณาไดท้ัง้การเลอืกตัง้ และการแต่งตัง้โดยไม่ด่วนตัง้ขอ้รงัเกยีจ หรอือคติ

ไวก่้อน และแมก้ารเลอืกตัง้เองกไ็ม่จาํเป็นตอ้งใชพ้ืน้ทีเ่ขตเลอืกตัง้ซํ้ากบักรณีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเสมอไปอาจใชว้ธิอีื่น 

เช่น การใช้พืน้ทีเ่ขตเลอืกตัง้ภูมภิาค หรอืเขตประเทศ การเลอืกตัง้จากกลุ่มคนโดยเฉพาะจากสาขา อาชพี เพศ ชาตพินัธุ ์

ศาสนา เป็นต้น (5) ภายใต้กระแสแห่งความเป็นประชาธปิไตย โดยเฉพาะวุฒสิภาของไทยทีม่อีํานาจหน้าทีห่ลายประการ 

ทัง้ในดา้นนิตบิญัญตั ิและการแต่งตัง้ และถอดถอนผูด้าํรงตําแหน่งสาํคญัของประเทศ การใหส้มาชกิมาจากการเลอืกตัง้ย่อม

มีชอบธรรมมากกว่าสมาชิกที่มาจากการแต่งตัง้เพราะมีฐานมาจากความเป็นผู้แทนของประชาชนตามประบอบ

ประชาธปิไตย เพียงแต่สิง่ที่ต้องคํานึงถึงเป็นสําคญัคือ การแสวงหาวิธกีาร หรอืกระบวนการที่จะทําให้ได้มาซึ่งสมาชิก

วุฒสิภาทีม่คีุณสมบตัิเหมาะสม และสามารถปฏบิตัิหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ เป็นกลาง โปร่งใสตรวจสอบได้ และมภีาระความ

รบัผดิชอบต่อประชาชนตามบทบญัญตั ิและเจตนารมณ์แห่งกฎหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากทีสุ่ด โดย

ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของหลกัการปกครองในระบอบประชาธปิไตยดว้ย  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวจิยัฉบบัน้ีไดร้บัทุนสนบัสนุนจากคณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา  
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ปัญหาการละเมิดกฎหมายจราจรทางบกท่ีเก่ียวกบัการไม่สวมหมวกนิรภยัและการขบัรถ

ย้อนศรของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต:์ ศึกษากรณีอาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 

Problem of traffic law violation relating to not wearing the protective helmet and driving 

against the flow of traffic of motorcycle driver: A case study of Maung District, Phayao 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศกึษาถงึสภาพปญัหาการละเมดิกฎหมายจราจรทางบกกรณีไม่สวมหมวกนิรภยั

และขบัรถย้อนศรของผู้ขบัขีร่ถจกัรยานยนต์จากการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัิจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในอําเภอเมอืง 

จงัหวดัพะเยา และ (2) ศกึษาทศันคติ การตระหนักรบัรู้ในการปฏบิตัิตามกฎหมายจราจรทางบกกรณีการไม่สวมหมวก

นิรภยัและขบัรถยอ้นศรของผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนตโ์ดยนําแนวคดินิตสิาํนึกและแนวคดิการยนิยอมปฏบิตัติามและการเชื่อฟงั

กฎเกณฑข์องกฎหมายมาใชใ้นวเิคราะหก์ารอธบิาย วธิดีาํเนินการวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ ประกอบดว้ยการวจิยัจาก

เอกสาร และการสมัภาษณ์เชงิลกึกลุ่มตวัอย่างในพืน้ที ่

ผลการวจิยัพบว่า ปญัหาการละเมดิกฎหมายจราจรทางบกกรณีไม่สวมหมวกนิรภยัและการขบัรถยอ้นศรของผูข้บั

ขีร่ถจกัรยานยนตใ์นอาํเภอเมอืง จงัหวดัพะเยามจีาํนวนเพิม่สงูมากขึน้ในแต่ละปีซึง่เป็นปจัจยัทีส่าํคญัมากและมคีวามเสีย่ง

สงูต่อการเกดิอุบตัเิหตุจราจรบนถนนในพืน้ที ่และผูท้ีล่ะเมดิกฎหมายจราจรทางบกสว่นใหญ่เป็นนกัเรยีน นิสติ นักศกึษาใน

สถาบนัการศกึษาในพืน้ที่ ซึง่ผู้กระทําการละเมดิกฎหมายและประชาชนได้รบัรู้ถงึการมอียู่ของกฎหมายจราจรทางบกที่

เกีย่วกบัการสวมหมวกนิรภยัและการขบัรถในทศิทางทีถู่กต้อง แต่ทางปฏบิตัใินการบงัคบัใชก้ฎหมายมกัไม่ไดผ้ลจํานวน

เงนิค่าปรบัน้อยหากมกีารกระทาํผดิ การละเมดิกฎหมายจราจรทางบกมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้เพราะพฤตกิรรมเลยีนแบบจาก

สภาพแวดลอ้มในพืน้ทีท่ีพ่บเหน็พฤตกิรรมการละเมดิกฎหมายจราจรทางบกไดง้่าย ประมาท ไม่คํานึงถงึความปลอดภยั มี

ทศันคตใินเชงิลบในการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที ่และการใชม้าตรการทางสงัคมของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งยงัไม่ครอบคลุม

และต่อเน่ือง และมทีศันคตกิารเกดิอุบตัเิหตุเป็นเรื่องของเคราะหก์รรม 
 

คาํสาํคญั: ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต ์พระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ. 2522 หมวกนิรภยั ขบัรถยอ้นศร 
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Abstract  
This research aims at (1) studying the problem of traffic law violation relating to not wearing the 

protective helmet and driving against the flow of traffic of motorcycle drivers of the enforcement ofthe Land Traffic 

Act B.E. 2522 in Maung district, Phayao Province; and (2) studying the public opinion, realization, and awareness 

of traffic laws in relation to not wearing the protective helmet and driving against the flow of traffic of motorcycle 

drivers. This will involve looking at the concept of legal consciousness and the concept of legal compliance and 

obedience in order to describe and analyze these issues. The research methods used in this project involves 

conducting qualitative research which are consist of documentary research and the interviews of relevant groups 

in Maung district, Phayao Province.  

The research found that the numbers of traffic law violation cases, relating to not wearing the protective 

helmet and driving against the flow of traffic of motorcycle driver in Maung district, Phayao Province, have rapidly 

increased each year. This is also high risk behaviours for road traffic accidents and the majority of individuals 

who commit traffic violations are students in educational institutions in this area. However, it appears that the 

public and offenders who violated traffic law were aware of the existence of the Land Traffic Act, but the 

enforcement of such law in practice seems to be ineffective. The low rate of traffic fine collection; the increased 

numbers of traffic law violation cases result from the following factors such as: the imitation of illegal behavior, 

negligent, which students learn by observing others committing traffic violations in the area regardless of their 

safety; negative opinion about the government officers regarding the performance of their duties relating to traffic 

violations; the use of social and legal measures by the relevant agencies is not to comprehensive and 

continuous; the belief that road traffic accidents is a matter of fate or bad karma, which cannot be avoided. 
 

Keywords: motorcycle driver, the Land Traffic Act B.E. 2522, the protective helmet, driving against the flow of traffic 
 

บทนํา 

การเกดิอุบตัเิหตุจากการจราจรทางบกเป็นประเดน็ปญัหาทีส่าํคญัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และ 

สาธารณสุขอนัเป็นเหตุการณ์ที่เกดิขึน้บนถนนที่ขาดความระมดัระวงัหรอืความประมาทของผูใ้ช้ถนน จากขอ้มูล Global 

road safety 2010 พบว่าการเกดิอุบตัเิหตุทางถนนทําให้มผีูเ้สยีชวีติคนทัว่โลกแต่ละปีสงูถงึ 1.27 ลา้นคน เฉลี่ยวนัละ

ประมาณ 3,479 คน หากยงัไม่มกีารปรบัมาตรการทีเ่หมาะสมจะทาํใหใ้นอกี 20 ปีขา้งหน้า อุบตัเิหตุทางถนนจะเป็นสาเหตุ

อนัดบัต้นของการเสยีชวีติของประชากรโลกความสูญเสยีจากอุบตัเิหตุจราจรทัว่โลกปีละประมาณ 520 ลา้นลา้นดอลลาร์

สหรฐั ซึง่อุบตัเิหตุจราจรทางบกมผีลกระทบอนัก่อใหเ้กดิการสญูเสยีทัง้ทางตรงและทางออ้ม[1] เช่น เสยีชวีติ เสยีเวลา เสยี

ทรพัยส์นิ บาดเจบ็ สญูเสยีอวยัวะ พกิาร สญูเสยีสุขภาพจติ สญูเสยีรายได ้สญูเสยีงบประมาณของรฐัในค่าใชจ้่ายในการ

รกัษาพยาบาล ค่าใชจ้่ายในด้านบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรกัษา กระทบต่อสงัคมโดยรวม อนัมผีลทําใหเ้กดิการ

สญูเสยีในทางเศรษฐกจิของประเทศโดยมมีลูค่ามหาศาล  

จากขอ้มูลสถติิการเกดิอุบตัเิหตุจราจรทางบกในปี พ.ศ. 2551-2554 ทําใหท้ราบถึงขอ้มูลจํานวนผูเ้สยีชวีติและ

ผูไ้ดร้บับาดเจบ็ การสญูเสยีทรพัยส์นิรวมถงึทรพัยากรบุคคลเป็นจาํนวนมาก ดงัน้ี 
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ตารางที ่1 แสดงคดอุีบตัเิหตุจราจรทางบกและมลูค่าความเสยีหายทัว่ราชอาณาจกัรไทย ปี พ.ศ. 2551 – 2554 

ปี พ.ศ. รบัแจง้ 

(ราย) 

มลูค่าทรพัยส์นิ

เสยีหาย 

(บาท) 

ความเสยีหายกบับคุคล (คน) 

ตาย บาดเจบ็สาหสั บาดเจบ็เลก็น้อย 

2551 88,689 5,415,524,563 11,561 12,871 58,188 

2552 84,806 3,815,520,899 10,717 10,113 51,883 

2553 83,220 396,220,581 7,661 3,560 14,769 

2554 68,296 610,686,128 9,060 4,047 17,123 

ทีม่า : สาํนกังานตํารวจแห่งชาตปีิพ.ศ. 2555 
 

จากตารางการเกดิอุบตัเิหตุจราจรทางบกในขา้งต้นน้ีเหน็ไดว้่า การเกดิอุบตัเิหตุจราจรทางบกไดส้่งผลกระทบทํา

ใหม้จีาํนวนความเสยีหายในทรพัยส์นิในแต่ละปีหลายลา้นบาทและจํานวนบุคคลทีถ่งึแก่ความตาย บาดเจบ็มจีํานวนหลาย

แสนคน ซึง่ประเทศไทยไดต้ระหนักเหน็ความสาํคญัของปญัหาอุบตัเิหตุจราจรทีเ่กดิขึน้โดยดําเนินการยกระดบัมาตรฐาน

ความปลอดภยัทางถนนของประเทศไทยทีก่ําหนดเป้าหมายใหม้กีารใชร้ถใช้ถนนโดยใหม้พีฤติกรรมการใช้ถนนในทางที่

ปลอดภยั ประเทศไทยไดม้ยีุทธศาสตรก์ารบงัคบัใชก้ฎหมายซึง่เป็นมาตรการหน่ึงทีส่าํคญัทีใ่ชป้้องกนัอุบตัเิหตุจราจรทีจ่ะ

เกดิขึน้ และเน่ืองจากองคก์ารสหประชาชาตไิดป้ระกาศทศวรรษแห่งความปลอดภยัทางถนน (Decade of action for road 

safety) ค.ศ. 2011-2020 ซึง่ไดเ้รยีกรอ้งใหป้ระเทศสมาชกิไดใ้หค้วามสาํคญัและผลกัดนัเรื่องความปลอดภยัทางถนน โดย

ไดก้าํหนดเป้าหมายใหล้ดอตัราการเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุทางถนนรอ้ยละ 50 หรอืใหน้้อยกว่า 5 คนต่อรถ 10,000 คนัในปี 

พ.ศ. 2563 ทัง้น้ีประเทศไทยในคราวประชุมคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่29 มถุินายน 2553 ไดเ้หน็ชอบโดยกําหนดใหปี้ พ.ศ. 

2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนโดยมอบหมายให้ศูนย์อํานวยความปลอดภัยทางถนนจัดทํา

แผนปฏบิตักิารทศวรรษแห่งความปลอดภยัทางถนนโดยมเีป้าหมายลดอตัราการเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุทางถนนตํ่ากว่า 10 

คนต่อประชากร 100,000 คนในปี พ.ศ. 2563 เพื่อใหทุ้กภาคสว่นมกีารดาํเนินงานและแกไ้ขปญัหาอุบตัเิหตุทางถนนใหเ้ป็น

รปูธรรมชดัเจน ซึง่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดด้าํเนินการต่าง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเป็นทศวรรษแห่งความปลอดภยัทาง

ถนน ในรูปแบบการสมัมนาทางวชิาการ  การรณรงคใ์หส้วมหมวกนิรภยั 100% รวมทัง้มมีาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการ   

3 ม. 2 ข. 1 ร. ประกอบดว้ย มอเตอรไ์ซดม์เีครื่องส่วนควบครบถ้วน หมวกนิรภยัสวมใส่ทุกครัง้รดัคางใหแ้น่น เมาไม่ขบั 

ขาดเขม็ขดันิรภยัทุกครัง้ที่ขบัรถ พกพาใบขบัขี่ ห้ามใช้ความเรว็เกินกฎหมายกําหนด เป็นต้น อนัเป็นมาตรการหน่ึงที่

สง่เสรมิใหม้กีารขบัขีท่ีป่ลอดภยับนทอ้งถนน  

 ในปจัจุบนัประเทศไทยมจีํานวนการใชร้ถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะเดนิทางเพิม่มากขึน้ สภาพการจราจรทางบก  

ก็มีจํานวนรถจักรยานยนต์แน่นหนาตามไปด้วยซึ่งทําให้การเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ก็มีมากเป็นอนัดับต้น 

นอกจากน้ียงัพบว่าผูท้ี่ถูกดําเนินคดใีนการละเมดิกฎหมายจราจรมชี่วงอายุ 20-30 ปี โดยผู้กระทําผดิเป็นนักเรยีน นิสติ 

นักศกึษาซึง่มชี่วงอายุทีต่รงกบัขอ้มูลทีพ่บว่าไม่ปฏบิตัติามกฎจราจรมากที่สุดและเป็นกลุ่มทีข่บัขีร่ถจกัรยานยนต์กนัมาก

ที่สุด และจากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่ใช้รถจกัรยานยนต์กลุ่ม 15-24 ปี ได้รบับาดเจ็บมากที่สุดร้อยละ 48.7[2] จาก

การศกึษาพบว่าผูป้่วยทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุจากการจราจรเป็นผูป้่วยทีข่บัขีร่ถจกัรยานยนต์มากทีสุ่ดรอ้ยละ 72.80[3] ส่วนการ

เกดิอุบตัเิหตุจราจรพบมากกบัผูท้ีม่อีายุระหว่าง 11-30 ปี รอ้ยละ 52.02[4]  

สาํหรบัในพืน้ที่จงัหวดัพะเยา จากรายงานการเฝ้าระวงัอุบตัิเหตุของจงัหวดัพะเยา พบว่าอตัราการบาดเจบ็จาก

อุบตัิเหตุทางจราจรสูงกว่าอตัราป่วยระดบัประเทศในปี พ.ศ. 2550-2552 และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ในปี พ.ศ. 2552 อตัรา 

294.83 ต่อประชากร 100,000 คน สงูขึน้เป็นอตัรา 350.07 ต่อประชากร 100,000 คน ส่วนอตัราตายในปี พ.ศ. 2555 เมื่อ
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เปรยีบเทยีบอตัราตายต่อประชากร 100,000 คน พบมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ทุกปีเช่นกนั ปรากฏในปี พ.ศ. 2550 จากอตัรา 

18.9 ต่อประชากร 100,000 คน แต่ในปี พ.ศ.2554 เพิม่เป็นอตัรา 31 ต่อประชากร 100,000 คน[5] นอกจากน้ีสาเหตุการ

ตายหลกัของประชาชนจงัหวดัพะเยาแยกตามกลุ่มอายุและเพศในปี พ.ศ. 2554 พบว่า กลุ่มอายุ 14-29 ปี ทัง้เพศชายและ

หญงิ มสีาเหตุการตายหลกัเกดิจากอุบตัเิหตุจราจร สว่นกลุ่มอายุ 30-44 ปี เพศชายและกลุ่มอายุ 45-59 ปี เพศชายมสีาเหตุ

การตายสว่นหน่ึงเกดิจากอุบตัเิหตุจราจรเช่นเดยีวกนั[6] สาํหรบัพฤตกิรรมการขบัขีท่ีไ่ม่ปลอดภยัของประชาชนนัน้จากการ

รวบรวมสถติขิอ้มลูผูไ้ดร้บัอุบตัเิหตุทางจราจรตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549-2555 ในส่วนผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์ทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุทาง

จราจรพบว่า อตัราการไม่สวมหมวกนิรภยัของผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนตม์จีาํนวนสงูมากปี พ.ศ. 2555 มอีตัรารอ้ยละ 99.25[7]

อย่างไรกต็าม ในดา้นการหามาตรการป้องกนัและแกไ้ขพบขอ้มลูผลการวจิยัการใชก้ระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสรมิพฤตกิรรม

การขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ที่ปลอดภัยของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้นพบว่า ภายหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมกีารรบัรู้

โอกาสเสีย่ง การรบัรูค้วามรุนแรงของอุบตัเิหตุจากการขบัขีร่ถจกัรยานยนต ์การรบัรูป้ระโยชน์ของการมพีฤตกิรรมการขบัขี่

รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย และมีพฤติกรรมการขบัขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยดีขึ้นกว่าก่อนการทดลอง[8] และมี

ผลการวจิยัเกีย่วปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการสวมหมวกนิรภยัพบว่า ทศันคตต่ิอการใชห้มวกนิรภยัทีถู่กต้อง การมี

ใบอนุญาตขบัขีร่ถจกัรยานยนต ์การรบัรูค้วามรุนแรงของการเกดิอุบตัเิหตุจากการไมส่วมหมวกนิรภยั และการตกัเตอืนเรื่อง

กฎหมายจราจรของตํารวจเป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการสวมหมวกนิรภยัทีส่าํคญัอย่างหน่ึงดว้ย[9] รวมทัง้ยงัพบว่ามี

โครงการพบปะผูนํ้าชุมชนเพื่อแกไ้ขปญัหาจราจรโดยสถานีตํารวจภูธรเมอืงแพร่ซึง่เป็นการสรา้งบทบาทใหผู้นํ้าชุมชน ผูนํ้า

เดก็เยาวชนไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการแกไ้ขปญัหาการจราจรในชุมชนของตนเองสรา้งกฎสงัคมโดยคํานึงถงึบรบิทอนัเป็น

สภาพความเป็นจรงิจากชุมชนและสถานีตํารวจเขา้มามสีว่นร่วมในการแกไ้ขปญัหาจราจรร่วมกบัชุมชนดว้ย[10] นอกจากน้ี

ยงัพบว่าไดม้กีารเสนอใหม้กีารนําเอาโทษกกัขงัมาใชบ้งัคบักบัผูก้ระทําความผดิตามกฎหมายจราจรโดยเชื่อว่าการกําหนด

โทษจะสง่ผลต่อความระมดัระวงัของผูข้บัขีท่ีท่าํใหเ้กดิอุบตัเิหตุน้อยลง[11] และมกีารศกึษาในเรื่องการมคีวามรูเ้กีย่วกบัการ

มอียู่ของกฎหมายหรอืนิตสิาํนึกของแต่ละบุคคล และการยอมปฏบิตัติามหรอืการเชื่อฟงักฎหมายหรอืไม่นัน้สว่นหน่ึงมาจาก

ประสบการณ์ที่ได้มีปฏิสมัพนัธ์กบัเจ้าหน้าที่ของรฐัที่มีการเรียกผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกบัการละเว้นไม่ใช้บงัคบั

กฎหมายดว้ย[12] 

สาํหรบัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึง่เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี

เน่ืองจากการคมนาคมและขนส่งทางบกได้เจรญิกา้วหน้าขยายตวัไปทัว่ประเทศและเชื่อมโยงไปยงัประเทศใกลเ้คยีงและ

จาํนวนยานพาหนะในทอ้งถนนและทางหลวงไดท้วจีาํนวนขึน้เป็นลาํดบัประกอบกบัประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคใีนอนุสญัญา

ว่าดว้ยการจราจรทางถนนและพธิสีารว่าดว้ยเครื่องหมายและสญัญาณตามถนน สมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยการจราจร

ซึง่ใชบ้งัคบัใชม้ากกว่าสีส่บิปีใหเ้หมาะสมกบัสภาพการจราจรและจํานวนยานพาหนะทีเ่พิม่ขึน้และเพื่อความปลอดภยัแก่

ชวีติ ร่างกาย และทรพัย์สนิของประชาชนจงึจําเป็นต้องตราพระราชบญัญตัิน้ีขึน้เหน็ได้ว่าพระราชบญัญตัจิราจรทางบก 

พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายเพื่อความปลอดภยัของจราจรทางบกของผูข้บัขีย่านพาหนะ และคนเดนิเทา้ เพื่อควบคุมการใชร้ถ

ใชถ้นนโดยมบีทบญัญตัต่ิาง ๆ ใหผู้ข้บัขีแ่ละผูใ้ชถ้นนปฏบิตัติาม หากผูใ้ดกระทาํผดิ ละเมดิหรอืฝา่ฝืนกม็บีทลงโทษ โดยให้

เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวนหรอืตํารวจซึ่งปฏบิตัิหน้าที่ควบคุมจราจรเป็นผู้มอีํานาจตรวจสอบและควบคุมการ

ปฏบิตัิตามกฎหมายจราจรทางบก ทัง้น้ี บทลงโทษกรณีผูท้ี่ไม่สวมหมวกนิรภยัขณะขบัขีร่ถจกัรยานยนต์และกรณีขบัรถ

ยอ้นศรของผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนตท์ีบ่ญัญตัไิวต้ามมาตรา 148 แห่งพระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ. 2522 ตอ้งระวางโทษ

ปรบัไม่เกนิหา้รอ้ยบาทซึง่โทษปรบัน้ีเป็นมาตรการลงโทษทางอาญาอย่างหน่ึง โดยโทษทางอาญาแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทคอื 

โทษที่กระทบต่อชีวิตของผู้กระทําความผิด โทษที่กระทบต่อเสรีภาพของผู้กระทําผิด โทษที่กระทบต่อการดํารงชีวิต

ตามปกตขิองผูก้ระทาํความผดิ และโทษทีก่ระทบต่อทรพัยส์นิของผูก้ระทําผดิ ดงันัน้โทษปรบัจงึเป็นโทษประเภททีก่ระทบ
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ต่อทรพัยส์นิของผู้กระทําความผดิโดยเป็นโทษทีใ่ชท้ัว่ไปในความผดิที่ไม่รุนแรง[13] ทัง้น้ีในกรณีผูท้ี่ไม่สวมหมวกนิรภยั

ขณะขบัขีห่รอืซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนตเ์ป็นการกระทําทีไ่ม่เป็นอนัตรายต่อบุคคลอื่นแต่อาจเป็นอนัตรายต่อตวัผูก้ระทําเอง

และมผีลกระทบทางออ้มต่อสงัคมสว่นรวม สว่นกรณีขบัรถยอ้นศรของผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนตน์ัน้เป็นอนัตรายต่อตวัผูก้ระทํา

และบุคคลอื่น รวมทัง้มผีลกระทบทางตรงและทางออ้มต่อสงัคมสว่นรวมอกีดว้ย 

อย่างไรกต็าม จงัหวดัพะเยาแม้จะเป็นจงัหวดัขนาดเลก็แต่จากข้อมูลการเกิดอุบตัิเหตุจราจรที่เกิดขึ้นในพื้นที่

จงัหวดัพะเยาซึง่ในแต่ละปีมจีาํนวนเพิม่ขึน้เกนิค่ามาตรฐานสากล และจากรายงานขอ้มูลสรุปจงัหวดัพะเยาพบว่าอุบตัเิหตุ

จราจรอยู่ในอนัดบั 3 ทีเ่ป็นกลุ่มสาเหตุการตายทีส่าํคญัของจงัหวดัพะเยาและเป็นปญัหาดา้นสาธารณสขุทีส่าํคญัของจงัหวดั

พะเยาปี พ.ศ. 2554[14] อนัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึแนวโน้มความเสีย่งสงูทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อความไม่ปลอดภยัในการใช้

รถใช้ถนนในพื้นที่รวมทัง้ปญัหาการละเมิดกฎหมายจราจรกรณีการไม่สวมหมวกนิรภัยและขบัรถย้อนศรของผู้ขบัขี่

รถจกัรยานยนต์ในทอ้งทีท่ีพ่บเหน็กม็จีํานวนเพิม่สงูขึน้และบรบิทของพื้นทีเ่ขตอําเภอเมอืง จงัหวดัพะเยาซึง่มสีถานทีอ่นั

เป็นแหล่งท่องเทีย่ว รวมทัง้มสีถานศกึษาตัง้อยู่ในเขตพืน้ทีจ่ํานวนกว่า 60 แห่ง และมนีักเรยีน นิสติ นักศกึษาทีอ่ยู่ในพืน้ที่

จาํนวนมากซึง่มแีนวโน้มเกดิปญัหาการละเมดิกฎหมายจราจรในกรณีดงักล่าวจาํนวนมากเช่นกนั จงึควรศกึษาถงึปญัหาการ

ละเมดิกฎหมายจราจรทางบกกรณีการไม่สวมหมวกนิรภยัและขบัรถยอ้นศรของผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์ตามพระราชบญัญตัิ

จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในอําเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา รวมถึงศกึษาถึงทศันคติ การตระหนักรบัรู้ในการปฏบิตัิตาม

กฎหมายจราจรทางบกในกรณีการไม่สวมหมวกนิรภยัและขบัรถยอ้นศรของผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์ในอําเภอเมอืง จงัหวดั

พะเยา เพื่อประโยชน์ต่อการหามาตรการป้องกนัแกไ้ขปญัหาอย่างเหมาะสมในพืน้ทีต่่อไป 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 

(1) เพื่อศกึษาถงึสภาพปญัหาการละเมดิกฎหมายจราจรทางบกกรณีการไม่สวมหมวกนิรภยัและขบัรถยอ้นศรของ

ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์จากการบงัคบัใช้พระราชบญัญตัิจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในอําเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา และ (2) 

เพื่อศกึษาทศันคต ิการตระหนกัรบัรูใ้นการปฏบิตัติามกฎหมายจราจรทางบกกรณีการไม่สวมหมวกนิรภยัและขบัรถยอ้นศร

ของผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนตใ์นอาํเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 
 

วิธีการศึกษา 

การวจิยัน้ีมุ่งศกึษาถงึสภาพปญัหาการละเมดิกฎหมายจราจรทางบกในกรณีการไม่สวมหมวกนิรภยัและขบัรถยอ้น

ศรของผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์ตามมาตรา 42, มาตรา 122 และมาตรา 148 แห่งพระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ. 2522 

และศกึษาถงึทศันคต ิการตระหนักรบัรูใ้นการปฏบิตัติามกฎหมายจราจรกรณีการสวมหมวกนิรภยัและขบัรถยอ้นศรของผู้

ขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ในอําเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา สาํหรบัวธิดีําเนินการวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ ประกอบด้วยการ

วจิยัจากเอกสารซึง่ศกึษาคน้ควา้จากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง และสมัภาษณ์เชงิลกึกลุ่มตวัอย่างทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีจ่าํนวน 40 คน

ประกอบด้วย เจ้าพนักงานตํารวจผู้ปฏิบตัิงานจราจร ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นิสติ นักศึกษา ครู อาจารย์ และ

ประชาชนทัว่ไป  โดยผูว้จิยัไดนํ้าเอาแนวคดิเรื่องนิตสิาํนึกของนกักฎหมายทีศ่กึษาดา้นกฎหมายกบัสงัคมมาใชใ้นการศกึษา 

รวมทัง้ศกึษาทศันคต ิการรบัรู ้และการปฏบิตัติามกฎหมายจราจรทางบก โดยนําแนวคดิการยนิยอมปฏบิตัติามและการเชื่อ

ฟงักฎเกณฑ์ของกฎหมายมาใช้ในการอธิบายถึงเหตุผลต่อการเคารพกฎหมายและไม่เคารพกฎหมายมาวิเคราะห์

ประกอบดว้ย 
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ผลการศึกษา 

 ผลการศกึษาวจิยัสรุปประเดน็ตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1.ผลการศกึษาพบว่า สภาพปญัหาการละเมดิกฎหมายจราจรทางบกเกีย่วกบัการไม่สวมหมวกนิรภยัและการขบั

รถยอ้นศรของผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์ในอําเภอเมอืง จงัหวดัพะเยามจีํานวนเพิม่สงูขึน้ในแต่ละปีซึง่เป็นปจัจยัเสีย่งทีส่าํคญั

มากและมคีวามเสีย่งสงูต่อการเกดิอุบตัเิหตุจราจรบนถนนในพืน้ที ่ทัง้น้ีไดส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูรายงานผลการจบักุมผูก้ระทํา

ผดิเกีย่วกบัจราจรในโครงการกวดขนัวนิัยจราจรและลดอุบตัเิหตุทัว่ประเทศ ปี พ.ศ. 2554 ของสถานีตํารวจภูธร จงัหวดั

พะเยาพบว่าผลการจบักุมผูก้ระทาํผดิไม่สวมหมวกนิรภยัจาํนวน 3,073 ราย และขบัรถยอ้นศรรวมจํานวน 276 รายรวมทัง้ 

2 ฐานความผดิจาํนวน 3,349 ราย สาํหรบัในปี พ.ศ. 2555 พบว่าผลการจบักุมผูก้ระทาํผดิไมส่วมหมวกนิรภยัจาํนวน 5,139 

ราย และขบัรถยอ้นศรจาํนวน 453 ราย รวมทัง้ 2 ฐานความผดิมจีาํนวน 5,592 ราย ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่2 แสดงขอ้มลูผลการจบักุมผูก้ระทาํความผดิเกีย่วกบักฎหมายจราจรทางบกจงัหวดัพะเยา 

ฐานความผดิ จาํนวนผูก้ระทาํผดิ 

กฎหมายจราจรปีพ.ศ. 2554 

(ราย) 

จาํนวนผูก้ระทาํผดิ 

กฎหมายจราจรปีพ.ศ. 2555 

(ราย) 

เปรยีบเทยีบ 

จาํนวนทีเ่พิม่ขึน้ 

(ราย) 

ไม่สวมหมวกนิรภยั 3,073 5,139 2,066 

ขบัรถยอ้นศร 276 453 177 

รวม 3,349 5,592 2,243 

ทีม่า: งานยุทธศาสตร ์สถานีตํารวจภูธร จงัหวดัพะเยาปีพ.ศ. 2554-2555 
 

จากตารางที ่2 จะเหน็ไดว้่าจาํนวนผูล้ะเมดิกฎหมายจราจรทางบกในปี พ.ศ. 2554 เมื่อเทยีบกบัปี พ.ศ. 2555 นัน้

มผีูถู้กจบักุมจากการกระทําผดิเกี่ยวกบักฎหมายจราจรใน 2 ฐานความผดินัน้ เพิม่ขึน้จํานวน 2,243 รายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

72.9 ดงันัน้จงึแสดงใหเ้หน็ว่าสภาพปญัหาการละเมดิกฎหมายจราจรทางบกเกีย่วกบัการไม่สวมหมวกนิรภยัและการขบัรถ

ยอ้นศรในจงัหวดัพะเยามแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ตามลาํดบั 

นอกจากน้ีในปี พ.ศ. 2554 จากข้อมูลสถานีตํารวจภูธร จงัหวดัพะยา ยงัพบผลการจบักุมผู้กระทําความผิด

กฎหมายจราจรทางบกกรณีไม่ไดร้บัใบอนุญาตใหข้บัขีจ่ํานวน 8,875 ราย ส่วนในปี พ.ศ.2555 มจีํานวน 11,246 ราย เมื่อ

นําขอ้มลูฐานความผดิดงักล่าวมาเปรยีบเทยีบกนัทัง้ 2 ปีพบว่ามจีํานวนเพิม่มากขึน้ 2,371 รายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 26.7 ดงันัน้

จากขอ้มลูน้ีแสดงใหเ้หน็ไดว้่ามจีาํนวนผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัพะเยาไม่ไดร้บัใบอนุญาตใหข้บัขีม่จีํานวนมากและมี

จาํนวนเพิม่มากขึน้ในปีถดัมา จงึแสดงใหเ้หน็ว่ามคีวามเสีย่งสงูในการเกดิอุบตัเิหตุจราจรทางบกและสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการ

ไม่เคารพกฎจราจร ขาดวนิัยจราจรและขาดความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยรวมของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ด้วย เน่ืองจาก

จาํนวนผูข้บัขีท่ีก่ระทาํผดิทีถู่กจบักุมกลุ่มน้ีไม่ไดร้บัใบอนุญาตใหข้บัขีร่ถจกัรยานยนตแ์ละจาํนวนผูข้บัขีอ่กีจาํนวนหน่ึงซึง่ไม่

ถูกจบักุมของเจา้หน้าทีต่ํารวจนัน้ถอืวา่ไม่ไดร้บัการอบรมเกีย่วกบักฎหมายจราจรและไมผ่่านเกณฑม์าตรฐานของการขบัขีท่ี่

ปลอดภยัของผูท้ีม่คุีณสมบตัใินการขอใบอนุญาตขบัรถทีก่ฎหมายกําหนดไวต้ามพระราชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 

2547 จากขอ้มูลสถิตดิงักล่าวอนัสอดคล้องกบัขอ้มูลสถิติการเกดิอุบตัิเหตุจราจรทางบก ปี พ.ศ.2553-2554 ของสถานี

ตํารวจภูธร จงัหวดัพะเยา พบว่าในปี พ.ศ. 2553 เกดิอุบตัเิหตุจราจรในพื้นทีจ่งัหวดัพะเยารวมจํานวน 428 ครัง้ โดย

ผูเ้สยีชวีติเป็นชาย 86 ราย หญงิ 17 ราย รวมผูเ้สยีชวีติมทีัง้หมดจํานวน 103 ราย ส่วนผูไ้ดร้บับาดเจบ็เป็นชาย 329 ราย 

หญงิ 149 ราย รวมผูไ้ดร้บับาดเจบ็มทีัง้หมดจํานวน 478 ราย ส่วนในปี พ.ศ. 2554 เกดิอุบตัจิราจรในพืน้ทีจ่งัหวดัพะเยา

รวมจาํนวน 562 ครัง้ โดยผูเ้สยีชวีติเป็นชาย 96 ราย หญงิ 32 ราย รวมผูเ้สยีชวีติมจีํานวน 128 ราย ส่วนผูไ้ดร้บับาดเจบ็
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เป็นชาย 421 ราย หญงิ 226 ราย รวมผูไ้ดร้บับาดเจบ็ทัง้หมดจํานวน 647 ราย จากขอ้มูลน้ีเมื่อนํามาเปรยีบเทยีบกนั

สะท้อนให้เหน็ว่าสถานการณ์การเกดิอุบตัิเหตุจราจรในพื้นที่มจีํานวนเพิม่มากขึน้กว่าปีที่ผ่านมารวมจํานวน 134 ครัง้ 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 31.3  จาํนวนผูเ้สยีชวีติเพิม่ขึน้รอ้ยละ 24.2 และจาํนวนผูไ้ดร้บับาดเจบ็เพิม่ขึน้รอ้ยละ 35.3 ซึง่สอดคลอ้งกบั

รายงานขอ้มูลสรุปจงัหวดัพะเยาพบว่าอุบตัเิหตุจราจรอยู่ในอนัดบั 3 ทีเ่ป็นกลุ่มสาเหตุการตายทีส่าํคญัของจงัหวดัพะเยา

และเป็นปญัหาดา้นสาธารณสขุทีส่าํคญัของจงัหวดัพะเยาปี พ.ศ. 2554 ซึง่ปญัหาการละเมดิกฎหมายจราจรทางบกขา้งต้น

สง่ผลใหเ้กดิอุบตัเิหตุทีเ่พิม่มากขึน้อนัมผีลต่อความเสีย่งในคุณภาพชวีติ ความเสยีหายและความไม่ปลอดภยัของประชาชน

ทีใ่ชร้ถใชถ้นนในพืน้ทีอ่นัจะขยายผลกระทบต่อความไม่เชื่อมัน่ในดา้นความปลอดภยัในการสญัจรบนทอ้งถนนและบรเิวณ

แหล่งท่องเทีย่วทีส่าํคญัๆ ในพืน้ทีอ่กีดว้ย 

2.ทศันคติ การตระหนักรบัรู้ในการปฏิบตัิตามกฎหมายจราจรทางบกกรณีการไม่สวมหมวกนิรภัยและขบัรถ    

ยอ้นศรของผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนตข์องผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนตใ์นอาํเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา ซึง่สรุปไดเ้ป็น 3 ดา้นคอื 

   2.1 ดา้นบทบญัญตัขิองกฎหมาย จากบทบญัญตัมิาตรา 42 และมาตรา 122 แห่งพระราชบญัญตักิารจราจรทาง

บก พ.ศ. 2522 เป็นบทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบักรณีการไม่สวมหมวกนิรภยัและขบัรถยอ้นศรของผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์นัน้ 

ทัง้น้ีตามมาตรา 42 ไดบ้ญัญตัิว่า “ทางเดนิรถใดทีม่เีครื่องหมายจราจรแบ่งทางเดนิรถออกเป็นทางสาํหรบัรถเดนิขึน้ทาง

หน่ึง ล่องทางหน่ึง โดยมชี่องว่างคัน่กลางหรอืทาํเครื่องหมายจราจรกดีกัน้แสดงว่าทางเดนิรถนัน้มกีารแบ่งออกเป็นสองทาง

ดงักล่าวใหผู้ข้บัขีข่บัรถชดิดา้นซา้ยของทางเดนิรถ”  จากบทบญัญตัติามมาตรา 42 น้ีไดบ้ญัญตัใิหผู้ข้บัขีร่ถชดิดา้นซา้ยใน

ทางเดนิรถ ซึ่งหากผูข้บัขีไ่ดป้ฏบิตัิตามกจ็ะทําใหม้ผีู้ขบัขีบ่นถนนขบัขีไ่ปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากทางเดนิรถไดแ้บ่ง

ออกเป็นทางสาํหรบัรถเดนิขึน้ทางหน่ึงและทางสาํหรบัรถเดนิล่องทางหน่ึง เพื่อใหผู้้ใชร้ถใชถ้นนได้มกีารขบัขีท่ีเ่ป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั แต่หากปรากฏว่าผูใ้ดไม่ไดข้บัขีไ่ปในทศิทางตามทีก่ฎหมายกาํหนดไวก้จ็ะมผีลกระทบเกดิการชนกบัผูข้บัขี่

ทีไ่ดข้บัขีต่ามทศิทางทีก่ฎหมายกาํหนด และมคีวามเสีย่งสงูต่อการเกดิอุบตัเิหตุรวมทัง้มผีลทําใหเ้กดิความไม่ปลอดภยับน

ทอ้งถนนเพิม่มากขึน้อกีด้วย ซึ่งจากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างโดยเฉพาะนักเรยีน นิสติ นักศกึษาทัง้ที่ละเมดิและไม่ได้

ละเมิดกฎหมายจราจรทางบกพบว่าบุคคลเหล่าน้ีได้ทราบถึงกฎหมายจราจรทางบกที่บัญญัติถึงวิธีการในการขบัขี่

รถจกัรยานยนตใ์นทศิทางทีถู่กตอ้งคอืใหข้บัขีใ่นทศิทางดา้นซา้ยของถนนตามกฎหมายจราจรทีก่ําหนดและทราบถงึการให้

สวมหมวกนิรภยัขณะขบัขีร่ถจกัรยานยนตแ์ละแต่กย็งัมกีารละเมดิฝา่ฝืนกฎหมายดงักล่าวในบางสถานการณ์ทีม่โีอกาสเอือ้

ต่อการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย เช่น ไม่มตีํารวจจราจรตัง้ด่านกฝ็า่ฝืน หลบหลกีโดยการขบัขีต่ามซอยแคบๆ เป็นต้น สาํหรบั

กรณีการสวมหมวกนิรภัยนัน้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 บญัญัติในมาตรา 122 วรรคแรก “ผู้ขบัขี่

รถจกัรยานยนต์และคนโดยสารรถจกัรยานยนต์ต้องสวมหมวกทีจ่ดัทําขึน้โดยเฉพาะเพื่อป้องกนัอนัตรายในขณะขบัขีแ่ละ

โดยสารรถจกัรยานยนตท์ัง้น้ีเฉพาะทอ้งทีท่ีไ่ดก้ําหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีา” จากบทบญัญตักิฎหมายไดก้ําหนดใหผู้ข้บัขี่

และผูโ้ดยสารรถจกัรยานยนตต์อ้งสวมหมวกนิรภยัใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานทีก่าํหนดเพื่อเป็นการป้องกนัอนัตรายในการขบั

ขีแ่ละโดยสารรถจกัรยานยนต ์ผลการวจิยัพบว่า ผูก้ระทาํละเมดิกฎหมายจราจรทางบกและประชาชนทัว่ไปไดร้บัรูถ้งึการมี

อยูห่รอืทราบขอ้กาํหนดของกฎหมายจราจรทางบกทีม่ขี ึน้เพื่อความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นนของทุกคน แต่ในการบงัคบั

ใช้กฎหมายจราจรทางบกในทางปฏบิตัมิกัไม่ได้ผล เพราะสะทอ้นได้จากแนวโน้มการละเมดิกฎหมายจราจรหรอืไม่ยอม

ปฏบิตัติามทีก่ฎหมายกาํหนดในพืน้ทีม่จีาํนวนมากขึน้ อนัสะทอ้นความคดิของผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนตแ์ละประชาชนทีม่องว่า

กฎหมายไม่มปีระสทิธภิาพในการบงัคบัใชใ้นทางปฏบิตัทิีจ่ะทาํใหป้ระชาชนเชือ่ฟงัและปฏบิตัติาม ดงัผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าวว่า

“เหมอืนกฎหมายมไีว้เฉยๆไม่ศกัดิส์ทิธิอ์ะไร คนฝ่าฝืนกนัเยอะย้อนศรเหน็ประจํา คนใส่หมวกกนัน็อกยิง่มน้ีอย ทําตาม

เฉพาะบางเวลา แต่กร็ูว้่าเสีย่งมากถา้มคีนทาํผดิกฎจาํนวนมาก กก็ลวัเหมอืนกนัอุบตัเิหตุ ใครๆกร็กัชวีติ หากเราทําถูกกฎ 

แต่บางคนทาํผดิกฎ ถา้เกดิชนคนทาํถูกกฎมนัไม่เป็นธรรม รูส้กึแย่ เสยีกําลงัใจคนทําถูกกฎ เหมอืนคนทําถูกกฎเป็นคนไม่
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ปกตไิป” นอกจากน้ีบทลงโทษแก่ผูก้ระทาํผดิกระทบต่อทรพัยส์นิของผูก้ระทาํผดิจาํนวนน้อยทําใหส้ามารถชําระเงนิค่าปรบั

ได ้ซึง่ตามบทบญัญตัมิาตรา 148 แห่งพระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ. 2522 มมีาตรการลงโทษผูก้ระทําผดิซึง่ระวาง

โทษปรบัไม่เกนิห้าร้อยบาท ซึ่งโทษปรบัดงักล่าวอนัเป็นโทษทางอาญาที่บญัญตัิสําหรบัความผิดที่ไม่ร้ายแรง ทัง้ที่การ

ละเมดิกฎหมายจราจรทางบกเป็นสาเหตุหลกัที่มีความเสี่ยงสูงที่ก่อให้เกิดอุบตัิเหตุอนัส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย

สาธารณะโดยรวม ดงันัน้เมื่อมาตรการลงโทษผูก้ระทาํผดิอนัเป็นโทษปรบัซึง่เป็นจาํนวนเงนิน้อยอนักระทบต่อทรพัยส์นิของ

ผูก้ระทาํผดิน้อย อนัเป็นปจัจยัทีท่าํใหผู้ก้ระทาํผดิไม่เขด็หลาบและฝา่ฝืนบ่อยครัง้เพราะมคีวามสามารถชาํระค่าปรบัได ้ดงัผู้

สมัภาษณ์ไดก้ล่าวไวว้่า “เหน็เขารณรงคก์นัใครๆ กร็ู ้ป้ายตดิตามถนนเยอะแยะใหป้ฏบิตัติามกฎ มวีนิัยจราจร ใหใ้ส่หมวก

กนัน็อก แต่คนเขากไ็ม่ค่อยทาํตาม แปลกนะ เป็นเรื่องตวัใครตวัมนัจ่ายค่าปรบัตามนัน้แลว้กจ็บ” และผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าวว่า 

“ค่าปรบัน้อยเกนิ เขาจะปรบัประมาณสองบาทใครกจ็า่ยได ้เดีย๋วน้ีเงนิรอ้ยสองรอ้ยใชห้มดเรว็ ถา้ปรบัเยอะๆ คนทาํผดิจะคดิ

หนักเพราะเสยีดายเงนิ เขากลวัเสยีเงนิค่าปรบั จะทําใหค้นปฏบิตัติามกฎกนัเยอะพวกไม่สวมหมวกกนัน็อกและยอ้นศรมี

จาํนวนมาก” ดว้ยเหตุน้ีผลการสมัภาษณ์สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิทีม่กัจะพบเหน็ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์บนถนนที่

ละเมดิกฎหมายจราจรโดยเฉพาะการไม่สวมหมวกนิรภยัและการขบัขีร่ถจกัรยานยนตย์อ้นศรไดง้่ายหรอืกระทําความผดิซํ้า

อยู่บ่อยครัง้  ทัง้ๆทีพ่ฤตกิรรมเหล่าน้ีมผีลกระทบทางตรงและทางออ้มต่อสงัคมสว่นรวม 

   2.2 ดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย ผลการวจิยัสะทอ้นใหเ้หน็ว่าประชาชนยอมปฏบิตัติามและเชือ่ฟงักฎหมายจราจร

ทางบกต่อเมื่อรู้สกึว่ามโีอกาสที่จะต้องเผชญิกบัความเสีย่งที่ต้องถูกดําเนินการจบักุมจากเจ้าหน้าที่ผู้บงัคบัใช้กฎหมาย 

ความเสีย่งทีต่อ้งถูกลงโทษตามกฎหมาย หรอืไดร้บัผลกระทบดา้นใดดา้นหน่ึง หรอืถูกลงโทษจากมาตรการทางสงัคม ความ

เสีย่งในดา้นความไม่ปลอดภยัตามลําดบั แต่จะไม่ยอมปฏบิตัิตามบทบญัญตัิของกฎหมายจราจรหากเหน็ว่าสงัคมไม่ได้มี

มาตรการบงัคบัทีจ่รงิจงัและเขม้งวดในทางปฏบิตั ิและเหน็ว่าไม่ไดร้บัผลกระทบมากจากการฝ่าฝืนหรอืไม่เกดิผลกระทบ

ในทนัทจีากการกระทําผดินัน้ ๆ เพราะยงัมวีธิกีารทางเลอืกอื่นทีห่ลกีเลีย่งไดห้รอืคดิว่าสถานการณ์นัน้ ๆ ยงัไม่มอีนัตราย

มาก หรอืประหยดัเวลาสะดวกรวดเรว็ รวมทัง้จากผลการวจิยัพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มกัจะสวมหมวกนิรภยัและปฏบิตัิ

ตามกฎโดยไม่ขบัขี่รถจกัรยานยนต์ย้อนศรเฉพาะต่อเมื่อจะต้องมีโอกาสเผชิญหน้าเจ้าหน้าที่ตํารวจเท่านัน้ แต่หากไม่

เผชญิหน้ากบัเจา้หน้าทีต่ํารวจกม็กัจะไม่ใสห่รอืถอดหมวกนิรภยัออกหรอืขีร่ถจกัรยานยนต์ยอ้นศรตามความสะดวกของตน

โดยใชค้วามระมดัระวงัเท่าทีท่าํได ้สว่นกรณีขบัรถยอ้นศรนัน้มกัจะพบบ่อย ณ บรเิวณทีม่พีฤตกิรรมการเลยีนแบบในการขบั

รถย้อนศรกนัจํานวนมากโดยเฉพาะบรเิวณสถานศกึษาและไม่มเีจ้าหน้าที่ตํารวจมาควบคุมรวมถึงไม่มกีล้องวงจรปิดมา

ตรวจสอบการกระทาํผดิได ้ รวมถงึมกัมขีอ้อา้งว่าจุดกลบัรถอยู่ไกลไม่สะดวกต่อการเดนิทางอกีดว้ย  

นอกจากน้ี ผลการวจิยัพบว่าประชาชนมทีศันคติในเชงิลบหรอืเสื่อมศรทัธาต่อการปฏบิตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้

บงัคบัในกฎหมาย  การใชม้าตรการในการลงโทษผูก้ระทาํผดิโดยเฉพาะกรณีมโีทษปรบัซึง่ผูป้ฏบิตัหิน้าทีบ่งัคบัใชก้ฎหมาย

ไดก้าํหนดค่าปรบัเป็นเงนิจาํนวนน้อยหรอืเลอืกปฏบิตั ิเน่ืองจากในมาตรา 148 แห่งพระราชบญัญตักิารจราจรทางบก พ.ศ. 

2522 ได้บญัญตัิถึงโทษของผู้กระทําผดิที่ฝ่าฝืนบทบญัญตัิของกฎหมายหรอืละเมดิกฎหมายเกี่ยวกบักรณีที่ผู้ขบัขีแ่ละ

ผูโ้ดยสารไม่สวมหมวกนิรภยัขณะขบัขีต่ามมาตรา 122 และกรณีการขบัรถยอ้นศรตามมาตรา 42 เอาไวซ้ึง่ปรากฏในมาตรา 

148 มหีลกักฎหมายว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัิตามมาตรา 42,122,... ต้องระวางโทษปรบัไม่เกินห้าร้อยบาท” อนัเป็น

บทลงโทษเพื่อให้ผูข้บัขีแ่ละใช้รถใช้ถนนต้องปฏบิตัิตามกฎหมายดงักล่าว จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างพบว่า ในทาง

ปฏบิตันิัน้ผูก้ระทาํผดิไดม้ปีระสบการณ์การชาํระค่าปรบัทีแ่ตกต่างกนัโดยจาํนวนค่าปรบัมากหรอืน้อยนัน้มคีวามไม่แน่นอน

ขึน้อยู่กบัหลายปจัจยัประกอบ ดงัมผีูใ้หส้มัภาษณ์ไดก้ล่าวว่า “ค่าปรบัไม่แน่นอน บางทรีูจ้กักนักป็ล่อยไปเลอืกปฏบิตัทิําให้

เสื่อมศรทัธา โดยปรบัทัว่ไปก ็200 บาทแต่ต่อรองได้ มเีท่าไหร่กเ็อาหมด ตามแต่ตกลงกนักบัตํารวจ บางทเีขาใจดกีล็ด

ค่าปรบัใหเ้คยจ่าย 50 บาทเพราะตอนน้ีเหลอืเงนิแค่น้ีเป็นช่วงตอนเยน็กําลงัจะกลบับา้นแลว้เจอตํารวจ” รวมถงึขึน้อยู่กบั
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การตกลงกนัระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏบิตัิงานกบัผู้กระทําผดิซึ่งจํานวนเงนิดงักล่าวผู้กระทําผดิหรอืผู้ละเมดิกฎหมายที่ถูก

ดาํเนินการจบักุมมกัจะมศีกัยภาพในการชาํระหน้ีจาํนวนนัน้ไดโ้ดยเฉพาะกลุ่มผูก้ระทําผดิทีเ่ป็นนักเรยีน นิสติ นักศกึษาซึง่

พบกระทาํผดิซํ้าซากและบ่อยครัง้และยงัมคีวามสามารถในการชําระค่าปรบัจากการกระทําผดิของตนโดยไดร้บัเงนิมาจาก

บดิามารดา ซึง่เงนิทีช่ําระค่าปรบัน้ีไม่ได้มาจากการทํามาหาไดข้องผูก้ระทําผดิเอง จงึมผีลทําใหไ้ม่เหน็คุณค่าของจํานวน

เงนินัน้และพยายามทีจ่ะหลกีเลีย่งบรเิวณทีต่อ้งเผชญิหน้ากบัเจา้หน้าทีต่ํารวจ ดงัผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าวไวว้่า “ประสบการณ์ที่

จบัและปรบัเป็นพวกนักเรยีน นักศกึษา เป็นส่วนใหญ่ พวกน้ีทําผดิตลอดไม่เขด็หลาบ แต่พวกแม่คา้ ชาวบา้นเขาเหน็ค่า

ของเงนิเพราะกว่าจะหาไดใ้ช้เวลาเป็นวนัจะขายผกัขายปลาได้เขากเ็สยีดายเงนิค่าปรบั  พวกน้ีจะทําถูกกฎ แต่นักเรยีน

นักศกึษาพวกน้ีไม่ได้หาเงนิเองขอพ่อแม่ ไม่รู้ว่าเงนิที่หามาลําบาก” และมผีู้ใหส้มัภาษณ์กล่าวว่า “ตํารวจที่ปฏบิตัิงานมี

จาํนวนน้อย บางททีาํกไ็ม่ทัว่ถงึมนัมพีืน้ทีห่ลายจุด แต่คนกระทาํผดิมมีาก ตอ้งมาช่วยกนัปลกูฝงั บงัคบั” และผูใ้หส้มัภาษณ์

กล่าวไวว้่า “บางทเีราทําหน้าทีข่องเราเตม็ที ่จบัเดก็ทีก่ระทําผดิกฎหมายจราจร พ่อแม่ทีรู่จ้กักนักโ็ทรมาขอผูบ้งัคบับญัชา

ช่วยจดัการให ้ทัง้ๆ ทีล่กูตวัเองทาํผดิยงัเขา้ขา้งลกู ตรงน้ีแหละมนัปลกูฝงัวธิคีดิทีผ่ดิใหเ้ดก็ทาํใหเ้ดก็เหน็ว่าทาํผดิแต่ไม่ตอ้ง

รบัผดิอะไร ทาํใหผู้บ้งัคบัใชก้ฎหมายลาํบากใจ” 

ดงันัน้จากผลการวจิยัพบว่าการทีป่ระชาชนมพีฤตกิรรมการฝ่าฝืนไม่ยนิยอมเชื่อฟงัและไม่ปฏบิตัิตามกฎหมาย

จราจรทางบกหรอืมกีารยนิยอมหรอืเชื่อฟงัปฏบิตัิตามกฎหมายจราจรหรอืไม่นัน้ ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากมีทศันคติหรือ

ประสบการณ์ในเชงิลบต่อองค์การหรอืหน่วยงานที่มอีํานาจทางกฎหมายตลอดจนมปีระสบการณ์ในการมปีฏสิมัพนัธ์กบั

เจา้หน้าทีต่ํารวจผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายไดก้ระทําเรยีกผลประโยชน์เพื่อแลกเปลีย่นกบัการไม่ใชม้าตรการบงัคบัทางกฎหมาย

กบับุคคลดว้ย การพบเหน็การปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ม่ถูกตอ้งไม่เหมาะสมของเจา้หน้าทีผู่ม้อีาํนาจทางกฎหมาย มกีารเลอืกปฏบิตั ิ

สดัสว่นจาํนวนบุคลากรในการบงัคบัใชก้ฎหมายไม่เพยีงพอ รวมถงึการบงัคบัใชม้าตรการทางกฎหมายและทางสงัคมของ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งยงัไม่ครอบคลุมและต่อเน่ืองอนัมผีลต่อการยนิยอมและเชื่อฟงักฎเกณฑท์างกฎหมายดว้ยทําใหม้กีาร

ตดัสนิใจปฏบิตัติามเฉพาะทีม่โีอกาสตอ้งเผชญิหน้ากบัผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายเท่านัน้  

   2.3 ดา้นสงัคมและวฒันธรรม จากสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างตลอดจนการสงัเกตการณ์ในพืน้ทีอ่ําเภอเมอืง จงัหวดั

พะเยา ผลการวิจยัพบว่าบุคคลที่กระทําการละเมิดกฎหมายจราจรทางบกซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรยีน นิสติ นักศกึษาใน

สถาบนัการศึกษาในพื้นที่ซึ่งสงัเกตได้จากการแต่งตัวในเครื่องแบบนักเรียน นิสิตนักศึกษา ซึ่งพฤติกรรมการละเมิด

กฎหมายกรณีไม่สวมหมวกนิรภยัและการขบัรถย้อนศรสามารถพบเหน็ไดโ้ดยทัว่ไปโดยเฉพาะบรเิวณทีม่สีถานศกึษาใน

พืน้ที ่นอกจากน้ีบรบิททีต่ัง้ของสถานศกึษาจาํนวนหลายแห่งในพืน้ทีอ่ยู่ในเขตตวัเมอืงอยู่ตดิหรอืใกลก้บัถนนทางหลวงสาย

หลกัจงึเหน็พฤตกิรรมการขบัขีท่ีล่ะเมดิกฎหมายจราจรทางบกไดง้่าย สาํหรบัปจัจยัทีส่าํคญัทีไ่ม่ปฏบิตัติามกฎหมายหรอืมี

การฝา่ฝืนกฎหมายเน่ืองจากไดร้บัอทิธพิลของพฤตกิรรมเลยีนแบบจากสภาพแวดลอ้มในพืน้ทีอ่นัเกดิจากการใชม้าตรการ

ทางสงัคมทีไ่ม่เขม้งวดซึง่มผีลทาํใหพ้บเหน็พฤตกิรรมการละเมดิกฎหมายจราจรในกรณีการไม่สวมหมวกนิรภยัและการขบั

รถยอ้นศรไดง้่าย มคีวามประมาท มคี่านิยมทีไ่ม่ถูกตอ้งคดิว่าการสวมหมวกนิรภยัเป็นเรื่องเชยลา้สมยั โดยมคีวามรูส้กึเขนิ

อายหรอือดึอดักายและใจกรณีทีต่อ้งใสห่มวกนิรภยัเพราะมกัถูกลอ้เลยีนทีต่้องทําพฤตกิรรมทีค่นวยัรุ่นส่วนใหญ่ไม่นิยมทํา 

ทัง้น้ีมกัอา้งเกีย่วกบัความสวยความงาม ความรวดเรว็ ดงัผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าวว่า “วยัรุ่นสวมหมวกกนัน็อกเชยมาก อาย คน

อื่นทัว่ไปเขากไ็ม่ใส ่เราใสค่นเดยีวคงตลกด ีอกีอย่างมนัอดึอดั ทรงผมเสยี” และมกัจะเลยีนแบบการละเมดิกฎหมายจราจร

เพราะมีความรู้สึกว่าการทําพฤติกรรมที่คนทัว่ไปทําถือเป็นเรื่องปกติโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลกั มีผู้ให้

สมัภาษณ์กล่าวว่า “บางทเีรายอ้นศรสะดวกกว่า เสยีเวลาทีต่้องไปกลบัรถ เพื่อน ๆ กย็อ้นกนัเยอะแยะไม่เหน็แปลก คนอื่น 

ๆ ทํากนัโดยทัว่ไปเพยีงแค่ระมดัระวงัหน่อย” นอกจากน้ีพฤติกรรมการละเมดิกฎหมายจราจรทางบกกรณีไม่สวมหมวก

นิรภยัและการขบัรถยอ้นศรกไ็ม่ไดถู้กจบักุมและถูกลงโทษทุกครัง้เพราะไม่ไดเ้ผชญิหน้ากบัเจา้หน้าที่ตํารวจทุกครัง้ หรอื
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เหน็ว่าโอกาสในการถูกจบักุมมน้ีอยหรอืมคีวามรู้สกึว่ายงัมคีวามปลอดภยัอยู่เช่นการขบัขีด่้วยระยะทางอนัใกล้ หรอืใน

บรเิวณไม่ใช่เขตตวัเมอืงหรอืไม่ใช่ถนนทางหลวงสายหลกักม็กัไม่นิยมสวมหมวกนิรภยั ดงัผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าวว่า “ถ้าขีไ่ป

ใกล ้ๆ กไ็ม่ใส่ ยิง่แถวบา้นนอกไม่ใส่กนัอยู่แลว้ ยกเวน้เขา้ตวัเมอืงทีม่รีถเยอะหรอืบางทีต่รงไหนทีค่ดิว่าอาจเจอตํารวจตัง้

ด่านกเ็ตรยีมไว”้ และมผีูใ้หส้มัภาษณ์อกีคนกล่าวไวว้่า “สงัเกตนะ ถ้ามตีํารวจอยู่แถวไหนกจ็ะโทรบอกกนัว่าอย่าไปแถวนัน้ 

ใส่หมวกกนัน็อกเฉพาะตอนเจอตํารวจเท่านัน้กลวัเสยีเงนิค่าปรบั ถ้าไม่มตีํารวจกไ็ม่ใส่ ขีเ้กยีจใส่ หรอืถ้าไปในตวัเมอืงที่

เสีย่งเจอตํารวจกใ็สอ่ยู่บางครัง้ เมื่อผ่านตํารวจไปไดก้ถ็อดออกไม่ไดใ้ส่ตลอด” ส่วนกรณีทีข่บัขีร่ถจกัรยานยนต์ยอ้นศรกม็กั

กระทาํหากมโีอกาสและไม่มเีจา้หน้าทีต่ํารวจบรเิวณดงักล่าว เน่ืองจากคดิว่าทาํใหเ้สยีเวลาในการเดนิทางทีจ่ะขบัขีไ่ปยงัจุด

กลบัรถ และยงัคดิว่าเป็นการประหยดัน้ํามนัและเกดิความสะดวกรวดเรว็ในการทํากจิธุระในขณะนัน้ มผีูใ้หส้มัภาษณ์กล่าว

ไวว้่า “บางทเีราไปทาํธุระแถวถนนฝ ัง่น้ีอยูแ่ลว้แต่ตอ้งใหก้ลบัรถแลว้มาฝ ัง่เดมิมนัเสยีเวลา ถา้แถวนัน้ไม่มตีํารวจกย็อ้นศรได ้

ไม่มใีครมาจบัไม่มใีครมาว่า คนกย็อ้นกนัเยอะนะเรื่องปกต ิกร็ูว้่าทาํแลว้อนัตรายแต่กร็ะวงัเอา”  

นอกจากน้ีผูบ้รหิารของจงัหวดั สถาบนัการศกึษา องคก์รหรอืหน่วยงานราชการทัง้ระบบในพืน้ทีก่ค็วรมบีทบาทที่

สาํคญัทีส่่งเสรมิทําใหบุ้คลากรในหน่วยงานนัน้ ๆ รวมถงึประชาชนมกีารเชื่อฟงัและปฏบิตัติามกฎหมายจราจรทางบกให้

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและมบีทบาทในการชี้นําต่อสงัคมในพืน้ที่ โดยผู้บรหิารหน่วยงานเหล่าน้ีควรมมีาตรการทาง

สงัคมเหน็ความสาํคญัและตระหนักถงึผลกระทบของปญัหาการละเมดิกฎหมายจราจรทางบกทีเ่ป็นปจัจยัเสีย่งต่อเกดิอุบตัิ

ในพืน้ทีร่่วมกนั ซึง่ตอ้งมนีโยบาย มกีารอบรม มกีารเรยีนการสอนและใหม้กีารปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม เคร่งครดั ต่อเน่ือง 

ดว้ยความร่วมมอืกนัของทุกฝา่ย โดยเฉพาะสถาบนัการศกึษาทีเ่ป็นแหล่งผลติทรพัยากรบุคคลซึง่มนิีสติ นักศกึษา นักเรยีน 

จํานวนมาก หากหน่วยงานมีมาตรการและแนวปฏบิตัิที่เป็นการส่งเสริมและบงัคบัให้บุคลากร นักเรยีน นิสติ นักศกึษา

เคารพและปฏบิตัติามกฎจราจรทางบกอย่างถูกต้อง รวมทัง้องคก์รหรอืหน่วยงานราชการซึง่ไดใ้หบ้รกิารแก่ประชาชนใน

พืน้ทีไ่ดร้ณรงคแ์ละใชม้าตรการทางกฎหมายบงัคบัใหบุ้คลากรของตน และประชาชนทีม่ารบับรกิารมกีารขบัขีท่ีป่ลอดภยั 

รกัษากฎวนิยัจราจรอย่างเคร่งครดัทัง้ระบบ สภาพปญัหาการละเมดิกฎหมายจราจรทางบกทีพ่บเหน็ไดง้่ายกจ็ะลดน้อยลงมี

ผลต่อความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นนในพืน้ทีม่ากขึน้ ดงัมผีูใ้หส้มัภาษณ์กล่าวว่า “ผูบ้รหิารสถานศกึษาต้องมาช่วยกนั

ดแูลปลกูฝงัวนิยัจราจรใหน้กัเรยีน นิสตินกัศกึษาของเขาดว้ย และตอ้งมกีารอบรมมกีารสอนความรูเ้ดก็ใหท้ําตามกฎจราจร 

เพราะเดก็พวกน้ีจะเชื่อฟงัคร ูอาจารย ์เชื่อฟงัโรงเรยีนมาก ตอ้งสรา้งวนิยัตดิตวัเดก็ไวเ้พื่อความปลอดภยัในอนาคตดว้ย เรา

เองไม่อยากเหน็คนทําผดิกฎจราจรเยอะเพราะมนักระทบต่อความปลอดภยัส่วนรวม ลําพงัตํารวจฝ่ายเดยีวทําไม่ทัว่ถึง” 

ทัง้น้ีผูนํ้าชุมชนในพืน้ทีก่ม็สีว่นสาํคญัทีส่ง่เสรมิใหป้ฏบิตัไิดอ้ย่างทัว่ถงึได ้มผีูใ้หส้มัภาษณ์กล่าวว่า “ผูว้่าราชการจงัหวดั หรอื

คนทีม่บีทบาทสาํคญัในพืน้ทีต่อ้งสัง่การหรอืขอความร่วมมอืทุกหน่วยงานปฏบิตัอิย่างพรอ้มเพรยีงกนัทัง้หมด ถ้าบางทีท่ํา 

บางทีไ่ม่ทาํกไ็ม่ค่อยมผีล ถา้ทาํทัง้หมดเหน็ผลเรว็ ผูบ้รหิารทุกหน่วยงานต้องมาประชุมพรอ้มใจกนัและทําไปพรอ้ม ๆ กนั 

แล้วกย็กย่องชมเชยหน่วยงานทีท่ําไดด้จีะไดเ้ป็นกําลงัใจแก่ผู้ทีท่ําด”ี รวมทัง้การใชม้าตรการในหน่วยงานกส็่งผลต่อการ

ปฏบิตัิตามกฎได้ทางหน่ึง ดงัมผีู้ให้สมัภาษณ์กล่าวว่า “ถ้าโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยับงัคบัให้ใส่หมวกกนัน็อก ถ้าไม่ใส่

หมวกกนัน็อกกไ็ม่ให้นํารถมาจอดได้หรอืลงโทษตดัคะแนนหรอืลงโทษทางวนิัย ทุกคนกต็้องทําเหมอืนกนัหมด แต่น่ีเขา

ไม่ไดบ้งัคบัจรงิจงั แค่ติดป้ายเอาไวเ้ฉย ๆ ถ้ามคีนทําเป็นส่วนน้อย แต่ไม่ทําเป็นส่วนใหญ่กไ็ม่เหน็ผลอะไร หรอืถ้าไม่ทํา

หรอืใครฝา่ฝืนกต็อ้งมกีารลงโทษดว้ย นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา เขาจะกลวั” และยงัมผีูใ้หส้มัภาษณ์กล่าวว่า “ทีโ่รงเรยีน กจ็ะ

ประกาศหน้าเสาธงตอนเคารพธงชาติ ขอความร่วมมอืใหป้ฏบิตัิตามกฎแต่ไม่ได้มมีาตรการอะไรที่บงัคบัเคร่งครดั ไม่ได้

ตดิตาม กเ็ลยทาํใหเ้ดก็ทาํเพยีงบางคน ทาํสกัพกักไ็ม่ไดท้าํต่อ สว่นการใหค้วามรูก้ม็หีน่วยงานขนสง่มาอบรมใหค้วามรูน้าน 

ๆ ทกีม็าครัง้หน่ึง ควรทาํใหเ้ป็นเรื่องทีส่าํคญัและมมีาตรการบงัคบัไปในตวัจงึจะไดผ้ล มฉิะนัน้กเ็ป็นไปตามสภาพทีเ่หน็” 



 

730 

นอกจากน้ี ในดา้นวฒันธรรมความเชื่อกม็สีว่นสาํคญัซึง่ผลการวจิยัพบว่าประชาชนในพืน้ทีย่งัไดส้ะทอ้นถงึทศันคติ

ของคนในพื้นที่เกี่ยวกบัการเกดิอุบตัเิหตุเป็นเรื่องของเคราะห์กรรมซึง่เกี่ยวขอ้งกบักบัสภาพความเป็นอยู่ วถิชีวีติ ความ

ศรทัธา ความเชื่ออนัเกี่ยวขอ้งกบัศาสนา การสวดมนต์ และพธิกีรรมต่าง  ๆ ของบรบิทพื้นที่ทางภาคเหนือ และเชื่อว่า

บทบาทและพธิกีรรมทางศาสนา หรอืพธิกีรรมตามความเชื่อถอืศรทัธามอีทิธพิลต่อความรูส้กึนึกคดิของคน เมื่อไดเ้หน็ได้

ยนิการทาํพธิกีรรมหรอืบทสวดจากพระสงฆห์รอืจากปราชญช์าวบา้นเหล่านัน้ก่อใหเ้กดิความรูส้กึถงึการเตอืนสตใิหม้กีารใช้

ความระมดัระวงัมากขึน้ เกดิความรูส้กึสะเทอืนใจทําใหป้ฏบิตัตินทีส่่งผลต่อการลดความประมาทลง เช่น หากเสยีชวีติจาก

การเกดิอุบตัเิหตุกจ็ะทาํพธิกีรรมตามความเชื่อโดยใหพ้ระสงฆห์รอืปราชญช์าวบา้นมาร่วมสวดมนตเ์พื่อสง่ดวงวญิญาณไปสู่

สขุคต ิณ บรเิวณจุดเกดิเหตุ ทาํใหผู้พ้บเหน็เกดิความกลวัอนัตรายทีเ่กดิขึน้ สว่นกรณีไม่เสยีชวีติจะทาํพธิกีรรมสบืชะตา ปดั

เคราะห ์สะเดาะเคราะห ์การต่ออายุ การรบัโชค การเรยีกขวญั เป็นตน้ ดงัผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าวว่า “หากใครบาดเจบ็หรอืเกดิ

อุบตัเิหตุเขาจะทาํพธิสีะเดาะเคราะห ์เรยีกขวญัใหม้าอยู่กบัเน้ือกบัตวั ต่ออายุ เพราะผทีาํใหข้วญัคนนัน้สะดุง้ต้องเรยีกขวญั

กลบัมา” ทัง้น้ีประชาชนมคีวามเชื่อว่าหากผู้ใดได้รบัความเสยีหายเกดิขึน้ไม่ว่าต่อชวีติ ร่างกายหรอืทรพัย์สนิหรอือื่น ๆ  

เป็นผลจากเคราะหก์รรมทีเ่คยไดท้ําไวใ้นอดตีหรอืชาตปิางก่อนแลว้เคราะหก์รรมนัน้ไดส้่งผลใหเ้กดิความเสยีหายขึน้ หรอื

หากไม่ไดร้บัความเสยีหายมากนักกม็กัจะคดิในแง่บวกทีถ่ือว่าเป็นความโชคดทีีไ่ม่ไดเ้ป็นอะไรมากไปกว่าน้ีหรอืเป็นการ

ฟาดเคราะหห์รอืแคลว้คลาดจากเคราะหใ์หญ่ๆ นัน้ ดงัผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าวไวว้่า “ทางภาคเหนือใครทีเ่กดิอุบตัเิหตุตายโหง 

บาดเจบ็ เป็นเวรกรรมที่เคยทําไว้ เพราะผบีรเิวณนัน้ทําให้เป็นอย่างนัน้เขาจะให้พระสงฆห์รอืพ่อหนานที่เคารพนับถือ

ศรทัธาไปสวดมนตท์าํพธิ ีณ จุดทีม่คีนตาย นําตุงไปปกัไวบ้รเิวณนัน้ เสยีงพระสงฆส์วดมนตท์าํพธิกีรรมจะเป็นการเตอืนสติ

ได้อย่างดีว่าควรระวงั ส่วนบางคนก็ทําพธิีกรรมให้เรยีบร้อยถึงจะอยู่เป็นสุขจะหายเป็นปกติ ก็เป็นการแคล้วคลาดจาก

เคราะหใ์หญ่ไป” ดงัผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าวไวว้่า “คนทีเ่กดิอุบตัเิหตุแสดงว่ามเีคราะห ์เพราะคนมตีัง้เยอะแยะบนถนนถา้เกดิกบั

ใครกค็นนัน้มเีคราะห์ แล้วแต่ว่าดวงใครจะถึงคราวเมื่อใด” ทศันคติน้ีได้สอดคล้องกบัผลการวจิยักฎหมายกบัสงัคมของ

ศาสตราจารยเ์ดวดิ เอม็ เองเกล ซึง่วจิยัการใช้กระบวนการทางกฎหมายของผูไ้ด้รบัความเสยีหายในการละเมดิจากกรณี

เกดิอุบตัิเหตุในประเทศไทย พบว่าแม้ประเทศไทยได้มกีารเปลี่ยนแปลงระบบกระบวนการยุติธรรมให้มศีาลยุติธรรมใน

จงัหวดัต่าง ๆ ทัว่ประเทศกต็าม แต่ผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายและบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุกย็งัคงไม่ใชก้ระบวนการทางกฎหมาย

ในการฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหายต่อศาลทีม่ขี ึน้อนัเป็นกระบวนการทางกฎหมายทีเ่ป็นทางการ แต่จะใชก้ระบวนการไกล่เกลีย่

ขอ้พิพาทแบบไม่เป็นทางการโดยให้ผู้นําชุมชนนัน้ ๆ เป็นผู้ดําเนินการให้[15] รวมทัง้ยงัสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ

ศาสตราจารยเ์ดวดิ เอม็ เองเกล ในเวลาต่อมาผ่านไป 20 ปีนบัจากมกีารวจิยัชิน้แรก การใชก้ระบวนการทางกฎหมายของผู้

ได้รบัความเสยีหายในการละเมิดจากกรณีอุบตัิเหตุในประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2535-2540 ก็ยังพบว่าแม้มีจํานวน

ยานพาหนะและเกดิอุบตัิเหตุจากการใช้ยานพาหนะเพิม่มากขึน้ แต่จํานวนคดทีี่ไดม้กีารฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหายในการ

ละเมดิไม่ได้เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัการวจิยัเมื่อ 20 ปีก่อนหน้านัน้ ทัง้น้ีเน่ืองจากประชาชนไม่ได้มองว่ากระบวนการตาม

กฎหมายทีเ่ป็นทางการจะชว่ยเหลอืเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้[16] แต่ทางตรงขา้มกลบัมองว่าความเสยีหายทีไ่ดร้บัจาก

การเกดิอุบตัเิหตุนัน้ว่าเป็นเรื่องของเวรกรรม[17] และเชื่อว่าผูก้ระทาํความผดิจะไดร้บัการตอบสนองในชาตหิน้า 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

จากผลการวจิยัถงึสภาพปญัหาการละเมดิกฎหมายจราจรทางบกกรณีทีไ่ม่สวมหมวกนิรภยัและขบัรถยอ้นศรของผู้

ขบัขีร่ถจกัรยานยนตใ์นอาํเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา และทศันคต ิการตระหนกั การรบัรูใ้นการปฏบิตัติามกฎหมายจราจรทาง

บกกรณีทีไ่ม่สวมหมวกนิรภยัและขบัรถย้อนศรของผู้ขบัขีร่ถจกัรยานยนต์จากการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัจิราจรทางบก 

พ.ศ. 2522 ในอําเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา พบว่าสภาพปญัหาการละเมดิกฎหมายจราจรทางบกเกีย่วกบัการไม่สวมหมวก

นิรภยัและการขบัรถยอ้นศรของผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนตใ์นอาํเภอเมอืง จงัหวดัพะเยามกีารจาํนวนเพิม่สงูขึน้ในแต่ละปี ซึง่พบ
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พฤตกิรรมน้ีในกลุ่มนกัเรยีน นิสติ นกัศกึษาอนัเป็นกลุ่มสาํคญัซึง่ใชร้ถจกัรยานยนตเ์ป็นยานพาหนะในการเดนิทางเป็นหลกั 

ในพืน้ทีไ่ดพ้บเหน็การละเมดิกฎหมายจราจรทางบกไดง้่ายและสถติกิารกระทําผดิกฎหมายจราจรทางบกมจีํานวนเพิม่มาก

ขึน้อนัมผีลต่อการเกดิหรอืเสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุทีเ่พิม่มากขึน้ในพืน้ทีด่ว้ย  

ในการศกึษาทศันคติ การตระหนัก การรบัรูใ้นการปฏบิตัิตามกฎหมายจราจรทางบกกรณีทีไ่ม่สวมหมวกนิรภยั

และขบัรถยอ้นศรของผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนตพ์บว่านิตสิาํนึกของประชาชนต่อกฎหมายจราจรทางบกนัน้ไดท้ราบและรบัรูถ้งึ

การมอียู่ของกฎหมายจราจรทางบกและรูว้่ากฎหมายมบีทบาทสาํคญัเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในชวีติของผู้ใชร้ถใชถ้นน

รวมทัง้รบัรูถ้งึการถูกลงโทษปรบัในกรณีทีไ่ม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ซึ่งการรบัรูถ้งึการมอียู่ของกฎหมายจราจรทางบกน้ีได้

อาศยัจากประสบการณ์ที่หลากหลาย ทัง้น้ีประชาชนยอมปฏบิตัิตามและเชื่อฟงักฎหมายจราจรทางบกต่อเมื่อรู้สกึว่ามี

โอกาสทีจ่ะตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งทีต่้องถูกลงโทษตามกฎหมาย หรอืเสีย่งทีต่้องเผชญิและถูกดําเนินการจากเจา้หน้าทีผู่้

บงัคบัใชก้ฎหมาย หรอืความเสีย่งในความไม่ปลอดภยั แต่ไม่ยอมปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองกฎหมายหากบทลงโทษของ

บทบญัญตัขิองกฎหมายนัน้ไม่ไดส้ง่กระทบต่อตนมากนักหรอืไม่ไดส้่งผลกระทบในทนัท ีรวมทัง้ไม่ยอมปฏบิตัติามเมื่อเหน็

ว่าผู้บงัคบัใช้กฎหมายและสงัคมไม่ได้มมีาตรการบงัคบัที่เคร่งครดัและเขม้งวดในทางปฏบิตัิ ตลอดจนยงัเหน็ว่าไม่ได้รบั

ผลกระทบมากนกัจากการฝา่ฝืนหรอืไม่เกดิผลกระทบในทนัทจีากการกระทําผดินัน้ ๆ เพราะยงัมวีธิกีารทีห่ลกีเลีย่งในทาง

อื่นไดห้ากมคีวามรูส้กึหรอืเขา้ใจว่าสถานการณ์นัน้ ๆ ยงัมคีวามปลอดภยัอยู่ นอกจากน้ีผลการวจิยัพบว่ามปีระเดน็ทีม่ผีลต่อ

การยินยอมปฏิบตัิตามหรือเชื่อฟงักฎเกณฑ์ของกฎหมาย 3 ด้าน คอืด้านบทบญัญตัิของกฎหมาย ด้านการบงัคบัใช้

กฎหมาย และดา้นสงัคมและวฒันธรรม ซึง่สว่นทีส่าํคญัเกดิจากบทบญัญตักิฎหมายทีก่าํหนดบทลงโทษปรบัผูก้ระทําผดินัน้

เป็นเงนิจาํนวนน้อยอนักระทบต่อทรพัยส์นิของผูก้ระทาํผดิน้อย จาํนวนผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายมจีาํกดั รวมทัง้การมทีศันคตเิชงิ

ลบต่อเจา้หน้าทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมาย ตลอดจนค่านิยมทีไ่ม่ถูกต้องทีม่พีฤตกิรรมเลยีนแบบจากสภาพแวดลอ้มทีพ่บเหน็การ

ไม่ปฏบิตัติามกฎหมายจราจรไดง้่าย  ประมาท รวมทัง้ความเชื่อเรื่องเคราะหก์รรมของคนในพืน้ที ่ทัง้น้ีไดพ้บเหน็พฤตกิรรม

การขบัขีร่ถจกัรยานยนตท์ีไ่ม่สวมหมวกนิรภยัและการขบัขีร่ถยอ้นศรไดง้่าย และมกีารสะทอ้นวธิคีดิทีไ่ม่ถูกต้องว่าเป็นเรื่อง

ปกตโิดยไม่คํานึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกั ทัง้ ๆ ทีท่ราบถงึบทบญัญตัิของกฎหมายจราจรทางบกเกีย่วกบัการใหส้วม

หมวกนิรภยัและใหข้บัรถจกัรยานยนตใ์นทศิทางทีก่ฎหมายกาํหนดไวแ้ลว้ สิง่เหล่าน้ีจงึเป็นสาเหตุสาํคญัอย่างหน่ึงทีม่ผีลต่อ

การไม่ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมก่อให้เกิดการกระทําผิดซํ้าๆ โดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นหลกัและมี

แนวโน้มส่งผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายต่อสงัคมโดยรวมมากขึน้ดว้ยเน่ืองจากผูล้ะเมดิกฎหมายจราจรส่วนใหญ่เป็นเดก็และ

เยาวชน ดงันัน้ควรส่งเสรมิมกีารบงัคบัใชแ้ละปฏบิตัติามกฎหมายจราจรทางบกอย่างถูกต้อง ปรบัเปลีย่นทศันคต ิวธิคีดิที่

ถูกต้อง และทําความเขา้ใจเกีย่วกบัการเกดิอุบตัเิหตุเป็นเรื่องความประมาท ความมกัง่ายเหน็แก่ตวัของคนไม่ใช่เป็นเรื่อง

ของเคราะหก์รรม เพราะอุบตัเิหตุเป็นเรื่องป้องกนัไดห้ากทุกคนไม่ประมาทและปฏบิตัติามกฎจราจรทางบกอย่างเคร่งครดั

อนัเป็นเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยรวมร่วมกนั 
 

ข้อเสนอแนะ  

1.บทบญัญตัขิองกฎหมาย ควรใหม้กีารปรบัปรุงพระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ. 2522 อนัเกีย่วกบับทลงโทษ

ผูก้ระทําผดิโดยเฉพาะจํานวนค่าปรบัใหสู้งขึน้กบัผู้ทีม่ฝี่าฝืนกฎหมายจราจรทางบก และบญัญตัใิหม้กีารลงโทษผูท้ี่ฝ่าฝืน

กฎหมายจราจรทางบกแลว้ก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุใหส้งูขึน้ เพราะผลการวจิยัพบว่าจํานวนค่าปรบัทีม่ากหรอืน้อยเป็นปจัจยัทีม่ี

ผลต่อการยนิยอมปฏบิตัติามและเชื่อฟงักฎเกณฑ์กฎหมายน้ีดว้ย เน่ืองจากโทษปรบัเป็นบทลงโทษทางอาญาประเภทที่

กระทบต่อทรพัยส์นิของผูก้ระทาํผดิ ตลอดจนพจิารณาความเหมาะสมของมาตรการเสรมิทีต่้องกระทําควบคู่กบับทลงโทษ

รปูแบบอื่น ๆ เพื่อใหท้นัสมยัสอดคลอ้งและเหมาะสมกบับรบิทของสงัคมในปจัจุบนั เน่ืองจากบทกําหนดลงโทษ ไดบ้ญัญตัิ

โทษค่าปรบัและใชบ้งัคบัมานานสีส่บิกว่าปีแลว้ ทัง้น้ีการละเมดิกฎหมายจราจรทางบกเป็นปจัจยัเสีย่งทีส่าํคญัประการหน่ึงที่
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ก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน จงึควรลงโทษผูฝ้า่ฝืนและกระทาํผดิกฎจราจรใหห้นกัขึน้อนัแสดงใหเ้หน็ถงึความรบัผดิชอบ

ต่อความเสยีหายทีม่ผีลกระทบกบัสงัคมโดยรวม รวมทัง้จดัอบรมและมกีารเผยแพร่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบักฎหมายจราจรทาง

บกผ่านสื่อที่หลากหลายรูปแบบอย่างเหมาะสมกบับรบิทของพื้นที่อย่างแพร่หลายควบคู่กนั การปลูกฝงัให้ตระหนักถึง

ความสาํคญัและสรา้งวนิัยในการปฏบิตัติามกฎหมายจราจรในการขบัขีท่ีป่ลอดภยัในชวีติประจําวนัควบคู่กบัการบงัคบัใช้

มาตรการทางกฎหมายอย่างเขม้งวดเพื่อใหเ้กดิวนิัยในการใชร้ถใชถ้นนทีเ่หน็เป็นรูปธรรมและปฏบิตัใิหถู้กต้องอย่างยัง่ยนื

ต่อไป 

2.ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย หน่วยงานหรอืองคก์รทีบ่งัคบัใชก้ฎหมายควรสรา้งความเชื่อมัน่ ความศรทัธาแก่ประชาชน 

และให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายปฏบิตัิหน้าที่อย่างเคร่งครดั ไม่เลอืกปฏบิตัิ  การปฏิบตัิหน้าที่โดยใช้มาตรการทาง

กฎหมายดาํเนินการลงโทษกบัผูล้ะเมดิกฎหมายจราจรอย่างจรงิจงัและเคร่งครดั ทัง้น้ีจากผลการวจิยัพบว่าการยนิยอมหรอื

เชื่อฟงัปฏบิตัติามกฎหมายหรอืไม่นัน้สว่นหน่ึงมผีลมาจากประสบการณ์ของประชาชนทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บัผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย

ทีเ่รยีกผลประโยชน์เพื่อแลกเปลีย่นกบัการไม่บงัคบัใชก้ฎหมายหรอืมปีระสบการณ์ในเชงิลบกบัหน่วยงานที่มอีํานาจทาง

กฎหมายดว้ย และควรสง่เสรมิบทบาทใหผู้นํ้าชุมชน สถานศกึษา บุคลากรของหน่วยงาน ตวัแทนเยาวชนในการกระตุ้นให้

สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะผูก้ระทาํผดิกฎหมายจราจรเป็นปจัจยัเสีย่งทีส่าํคญัประการหน่ึงทีม่ผีล

ต่อการเกดิอุบตัิเหตุอนัมผีลกระทบหลายด้านต่อสงัคมโดยรวม จงึควรให้ประชาชนมวีนิัยจราจร เกดิความเกรงกลวัต่อ

กฎหมายและยงัเป็นการป้องปรามมใิหม้กีารกระทาํผดิซํ้าหรอืบ่อยครัง้  

3.สงัคมและวฒันธรรม ผู้บริหารองค์กรหรอืหน่วยงานในพื้นที่ต้องมีมาตรการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

สถาบนัการศกึษาในพืน้ทีต่อ้งกาํหนดนโยบายแผนปฏบิตักิาร กจิกรรมและงบประมาณเพื่อเตรยีมพรอ้มในการเผยแพร่ให้

ความรูด้า้นกฎหมายจราจรทางบก รวมทัง้มมีาตรการสง่เสรมิใหล้ดพฤตกิรรมการประมาท ปรบัเปลีย่นทศันคต ิใหม้กีารจดั

ระเบียบจราจรอย่างชดัเจน เคร่งครดั เข้มงวดและเป็นระบบในหน่วยงานของตนและพื้นที่อนัเป็นจุดเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อ

สนบัสนุนใหม้กีารบงัคบัใชก้ฎหมายจราจรทางบกอย่างมปีระสทิธภิาพและไดผ้ลดเีพื่อลดปญัหาการละเมดิกฎหมายจราจร

อนัเป็นปจัจยัเสีย่งของการเกดิอุบตัเิหตุจราจรทางบกอย่างทัว่ถงึโดยรวม เช่น หากมกีารขบัขีร่ถจกัรยานยนต์โดยไม่สวม

หมวกนิรภยัเข้ามาในสถานศึกษาหรือส่วนราชการ กค็วรมมีาตรการต่อต้านไม่ให้นํารถจกัรยานยนต์เขา้มาหรอืจอดใน

สถานทีน่ัน้ ๆ หรอืวธิกีารที่เหมาะสมอื่น ๆ เป็นต้น รวมทัง้จากผลการวจิยัพบว่าความเชื่อในการทําพธิกีรรมทางศาสนา 

การสวดมนต ์หรอืทาํพธิกีรรมตามความเชื่อในพืน้ทีอ่นัมอีทิธพิลต่อความรูส้กึทีเ่ป็นการเตอืนสตใิหใ้ชค้วามระมดัระวงัมาก

ขึน้ จงึเหน็ควรสนบัสนุนใหม้กีารศกึษาวจิยัเพื่อพฒันารูปแบบการนําพธิกีรรม เสยีงสวดมนต์มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์เพื่อลด

อุบตัเิหตุจราจรอกีทางหน่ึง ตลอดจนให้มกีจิกรรมทีห่ลากหลายเพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุจราจรและกระตุ้นการสรา้งจติสาํนึก

ตระหนกัในการใชร้ถใชถ้นนอย่างปลอดภยัแก่บคุลากรและประชาชนในพืน้ทีอ่ย่างจรงิจงัสนบัสนุนใหจ้งัหวดัและในเขตพืน้ที่

ต่าง ๆ มีการประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือยกย่องหน่วยงานหรือองค์กรที่ทําหน้าที่อันเป็น

แบบอย่างทีด่ใีนดา้นการรณรงคแ์ละนํามาตรการทางกฎหมายจราจรในการใชร้ถใชถ้นนอย่างปลอดภยัไปใชใ้นทางปฏบิตัิ

อย่างเคร่งครดัอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่เพื่อให้เกดิการสร้างวฒันธรรมความมวีนิัยจราจรทีด่ใีห้เกดิขึน้แก่ประชาชนและ

เยาวชนในพืน้ทีอ่ย่างทัว่ถงึโดยเฉพาะใชม้าตรการสนบัสนุนสง่เสรมิใหบุ้คลากรหรอืนกัเรยีน นิสตินกัศกึษาสวมหมวกนิรภยั

ขณะขบัขีร่ถจกัรยานยนตแ์ละรณรงคใ์หม้กีารขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ในทศิทางทีถู่กต้องตามทีก่ฎหมายกําหนดในหน่วยงาน

และสถานศกึษาต่างๆ ในพืน้ทีโ่ดยรวม ตลอดจนสอดแทรกการจดัการเรยีนการสอนเกีย่วกฎหมายจราจรทางบกในรายวชิา

ทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัตัง้แต่ประถมศกึษาเป็นต้นไปอนัเป็นการปลูกฝงัความคดิและสร้างวนิัยจราจรตัง้แต่เดก็ และควรการ

สร้างบทบาทให้ผู้นําชุมชน ผู้นําเด็กเยาวชนได้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาการจราจรในชุมชนหรือ

สถานศกึษาของตนเอง โดยใชก้ฎของชุมชนหรอืระเบยีบของสถานศกึษาในพืน้ทีใ่หส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองกฎหมาย
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จราจรทางบกเพื่อสง่เสรมิใหเ้กดิประสทิธภิาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายอกีทางหน่ึง และเป็นสรา้งความเชื่อมัน่ในดา้นความ

ปลอดภยัทางถนนแก่ประชาชนในพืน้ทีแ่ละแก่นกัท่องเทีย่วทีม่าเยีย่มชมพืน้ที ่
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การเปล่ียนแปลงของค าบาลีสนัสกฤตในภาษาไทย 
Changing of the meaning of  Pali and Sanskrit words in Thai language 
 

อดุลย ์ คนแรง1
 

Adul  Khonraeng1   
 

บทคดัย่อ  
วตัถุประสงค์ของการศึกษาครัง้นี้ คือ เปรียบเทียบความหมายของค าบาลีสนัสฤตในปทานุกรมบาลี ไทย 

อังกฤษ  สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ พ.ศ. 2553 กับพจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑติยสถาน  พ.ศ. 2542  ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ บทตัง้ของค าบาลสีนัสกฤตทีม่รีปูค าตรงกนั   แต่บทนิยาม
ความหมายต่างกนัในหนังสอืสองเล่มดงักล่าว  โดยใชเ้กณฑก์ารเปลีย่นแปลงความหมายแคบเขา้  ความหมายกวา้ง
ออก และความหมายยา้ยทีข่องพระยาอนุมานราชธน ผลการศกึษาปรากฏว่า การเปลีย่นแปลงความหมายของค าบาลี
สนัสกฤตในภาษาไทย มกีารเปลีย่นความหมายทัง้แคบเขา้ กวา้งออก และยา้ยที ่และมคีวามหมายเปลีย่นจากรูปธรรม
เป็นนามธรรม หรอืจากนามธรรมเป็นรปูธรรมอกีดว้ย 
 

ค าส าคญั :  การเปลีย่นแปลงความหมาย ค าบาลสีนัสกฤต  ภาษาไทย  
 

Abstract  
This study aims at comparing of the meaning of  Pali and Sanskrit words in the lexicon of  Pali, Thai, 

English and Sanskrit of His Royal Highness Krommaphra Chandaburinaru  nath  with the Royal Institute 
Dictionary, B.E. 2542 (1999). The information used for this research consists of the original of Pali and 
Sanskrit words  that have same  root but different definition in the mentioned two books using the standard of 
the changing of narrower meaning, broader meaning and shifted meaning of Phraya Anumanrajathon.  

It is found that the changing of  the meaning of  Pali and Sanskrit words in Thai language  consists of  
the changing of  narrower meaning, broader meaning and shifted meaning, including the meaning that has 
been changed from concrete object  to abstraction and vice versa. 
 

Key words:  Changing of meaning, Pali and Sanskrit words , Thai language 
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บทน า  
ภาษาทีเ่ป็นค าพดูและสญัลกัษณ์ของภาษาคอืตวัอกัษรแทนค าพูด ย่อมเป็นเครื่องสื่อสารใหผู้พู้ดหรอืผูเ้ขา้ใจภาษานัน้

เขา้ใจความรูส้กึนึกคดิและความตอ้งการของกนัและกนัได ้การรวบรวมค าพดูของภาษาไวด้ว้ยตวัหนงัสอืซึง่เป็นสญัลกัษณ์อย่าง
หนึ่งของภาษา ไม่ว่าจะอยู่ในรปูอภธิาน ศพัทานุกรม ปทานุกรม พจนานุกรม หรอื สารานุกรม ย่อมอ านวยประโยชน์แก่ผูศ้กึษา
อย่างมหาศาล 

หนงัสอืพจนานุกรมหรอืปทานุกรมเป็นหนงัสอืส าคญัทีห่อ้งสมุดตอ้งใหม้เีป็นอนัดบัแรก  แมใ้นหนงัสอืสโุพธา-ลงั
การ ซึง่เป็นต าราศลิปะการประพนัธข์องภาษาบาล ีกไ็ดก้ล่าวถงึความส าคญัของพจนานุกรมหรอืปทานุกรมว่า 
    โย  สทฺทสตฺถกุสโล กุสโล นิฆณฺฑ-ุ 
    ฉนฺโทอลงฺกตสิ ุ นจฺิจกตาภโิยโค 
    โสย  กวตฺิตวกิโลปิ  กวสี ุ สงฺขย- 
    โมคยฺห  วนฺิทต ิห ิกตฺิตมิมนฺทรปู . 
   ชนใด  ฉลาดในศพัทศาสตร ์ นฆิณัฑุศาสตร ์ฉนัทศาสตร ์
   และอลงัการศาสตร ์มคีวามขยนัหมัน่ฝึกฝนอยู่เป็นนิตย ์
   ชนนัน้ แมจ้ะบกพร่องจากคุณเครื่องความเป็นกวอียู่บา้ง 
   กจ็ะถงึความนบัเนื่องในหมู่กว ีและประสบเกยีรตคิุณไม่น้อยเลย [1] 

หนงัสอืปทานุกรมสีภ่าษา คอื บาล ีไทย องักฤษ สนัสกฤต ฉบบัทีพ่ระเจ้าบรมวงศเ์ธอกรมพระจนัทบุรนีฤนาถ 
ทรงเรยีบเรยีงไว้เป็นฉบบัที่ทรงคุณค่าทางอกัษรศาสตร์และภาษาศาสตรเ์ป็นอย่างยิง่  สมตามทีพ่ระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยู่หวัทรงพระราชปรารภไวใ้นค าน าของหนังสอืปทานุกรมว่า ปทานุกรมบาล ี ไทย องักฤษ สนัสกฤต ซึง่พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระจนัทบุรีนฤนาถ ทรงเรียบเรียงไว้ เป็นหนังสือต าราที่ส าเร็จขึ้นด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่าง
กวา้งขวางลกึซึง้  จดัเป็นหนังสอืทีม่คี่ามากในทางอกัษรศาสตรแ์ละภาษาศาสตร์ ซึง่นักศกึษาจะอาศยัใชใ้นการศกึษา
ภาษาบาล ี ศกึษาพระพุทธศาสนา ตลอดจนวชิาการสาขาอื่น ๆ อกีไดเ้ป็นอย่างดยีิง่ 

หนงัสอืปทานุกรมเล่มนี้เรยีบเรยีงขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระบาทสมเดจ็พระรามาธบิดศีรีสนิทรมหาวชริาวุธ  
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั ซึง่พระราชปรารภว่า พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระจนัทบุรนีฤนาถทรงมคีวามรูแ้ตกฉานในภาษา
บาล ี ควรทีจ่ะไดท้รงเรยีบเรยีงปทานุกรมภาษาบาลแีปลเป็นไทยขึน้ไวบ้า้ง พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระจนัทบุรนีฤนาถจงึ
ไดท้รงเริม่งานท าปทานุกรมนัน้ตัง้แต่ปีพุทธศกัราช 2466  ทรงพระอุตสาหะแต่งเตมิต่อมาในยามว่างราชการเวลาเยน็และ
ค ่ามไิด้ขาด โดยมหีลวงเทพดรุณานุศษิฏ ์(ทว ี ธรรมธชั เปรยีญ) เป็นทีป่รกึษาช่วยเหลอื  จนส าเรจ็ในรชักาลสมเดจ็พระ
ปรมนิทรมหาประชาธปิก พระปกเกลา้เจ้าอยู่หวั แต่ยงัไม่ไดจ้ดัพมิพ์  รอโอกาสอนัควรจดัพมิพ์ขึน้เพื่อเป็นประโยชน์แก่
การศกึษาของชาต ิ

ต่อมา เมื่อถึงคราวที่หม่อมหลวงบวั  กิติยากร มชีนมายุครบ 60 ทศั  ในวนัที่ 25 พฤศจิกายน พุทธศกัราช 
2512  จงึมพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ใหจ้ดัพมิพป์ทานุกรมบาล ี ไทย องักฤษ สนัสกฤต ซึง่พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  
กรมพระจนัทบุรนีฤนาถทรงเรยีบเรยีงไวน้ัน้ขึน้พระราชทาน  ดว้ยทรงหวงัพระราชหฤทยัใหเ้ป็นการเผยแพร่วทิยาการ
เป็นประโยชน์แก่การศกึษาคน้ควา้แก่นกัศกึษาและแก่การศกึษาของประเทศใหย้ัง่ยนืสบืไป [2] 

ปทานุกรมของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระจนัทบุรนีฤนาถ มคี าตัง้เป็นค าบาลสีนัสกฤต เขยีนดว้ยอกัษรไทย
และอกัษรโรมนั เช่น ขตฺตยิานี (ป.) Khattiyani (Pali) กฺษตฺรยิาณี (ส ) Ks atriyani ( Sanskrit) และใหค้วามหมายเป็น
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  คอื นางกษตัรยิ์, a kshatriya lady or princess.  ค าตัง้บาลสีนัสกฤตในปทานุกรมนี้ กจ็ะ
ไปปรากฏทบัซ้อนกนั หรอื คาบเกี่ยวกนักบัค าตัง้บาลสีนัสกฤต ในพจนานุกรมราชบณัฑติยสถาน โดยพจนานุกรม
ราชบณัฑิตยสถาน เลอืกค าบาลหีรอืสนัสกฤตค าใดค าหนึ่งเป็นค าตัง้ เช่น ค าบาลีสนัสกฤตสองค าว่า ขตัติยานี กบั  
กษัตรยิาณี จะปรากฏในพจนานุกรมราชบณัฑติยสถานเพยีงค าสนัสกฤตค าเดยีวว่า กษตัรยิาณี  โดยแผลงค าเหลอื
เพยีงว่า กษตัร ีใหค้วามหมายว่า กษตัรยิผ์ูห้ญงิ เจา้ผูห้ญงิ สตร ีกษตัรยิ ์
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หนงัสอืพจนานุกรมเป็นหนงัสอืรวบรวมค าทีม่อียู่ในภาษา เมื่อเป็นพจนานุกรมของภาษาใดกร็วบรวมค าทีม่อียู่
ในภาษานัน้  หนังสอืพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน เป็นหนังสอืรวบรวมค าทีม่ใีชอ้ยู่ในภาษาไทย ซึง่เป็นภาษา
ของคนชาติไทย  ด้วยเหตุนี้  หนังสอืพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน จงึเป็นสมบตัิของคนไทยทุกคน มใิช่เป็น
สมบตัขิองผูใ้ดผูห้นึ่งโดยเฉพาะ คนไทยทุกคนจงึช่วยกนัสรา้งสรรคแ์ละช่วยกนัใชส้ื่อสารเป็นภาษาราชการ เพื่อรกัษา
ไวใ้หบ้รสิทุธิเ์ป็นความเจรญิงอกงามดา้นวฒันธรรมไทยสบืไป [3] 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน  พ.ศ. 2542 บอกที่มาของค าภาษาต่างประเทศที่มใีช้ในภาษาไทย 14 
ภาษา  คอื เขมร ( ข.) จนี (จ.) ชวา (ช.) ญวน (ญ) ญีปุ่น่ (ญ)ิ ตะเลง (ต.) เบงกาล ี(บ.) ปาล ีหรอื บาล ี (ป.)  ฝรัง่เศส (ฝ)  
มลายู (ม.)ละติน (ล.) สนัสกฤต (ส.) องักฤษ (อ.) ฮินดี (ฮ.) (4) ค าบาลีสนัสกฤตเป็นค าที่มีจ านวนมากที่สุดกว่า
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในหนังสือพจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน  เพราะค าบาลีสนัสกฤตเป็นภาษาจารึก
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา  เมื่อรบัการถ่ายทอดหลกัพุทธธรรมผ่านภาษาบาลสีนัสกฤต ภาษาบาลสีนักฤตจงึเขา้มา
มบีทบาทอยู่ในวถิชีวีติอย่างสงัคมไทยอย่างแนบแน่น 

ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทยทีป่รากฏในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน  พ.ศ. 2525  มคี าบาลมีาก
ทีส่ดุ 25,00 ค า  รองลงมา คอื ค าภาษาสนัสกฤต 2,126 ค า และค าทีเ่ป็นทัง้บาลทีัง้สนัสกฤตม ี 1,200 ค า  รวมทัง้หมด 
5,893ค า [5] และงานวทิยานิพนธเ์รื่องวฒันธรรมค ายมืทีป่รากฏในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน  พ.ศ. 2525  
สรุปไวว้่า  มคี าภาษาบาลมีากทีส่ดุ 2,172 ค า [6] 

การนิยามความหมายของค าภาษาบาลสีนัสกฤตจ านวนมาก  ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 
2542  เป็นการนิยามความหมายโดยราชบณัฑติ  โดยส่วนมากกน็ิยามตามความหมายเดมิของค าบาลสีนัสกฤต ซึง่มี
ความหมายคลอ้ยตามปทานุกรมบาล ีไทย องักฤษ สนัสกฤต แต่กม็คี าบาลสีนัสกฤตบางค า ทีร่าชบณัฑติใหค้ านิยาม
ความหมายตามบรบิทของสงัคมไทยทีใ่ชภ้าษากนัอยู่ในสมยันัน้  ดงันัน้  จงึแสดงตวัอย่างการนิยามความหมายของค า
บาลสีนัสกฤตจากพจนานุกรมทัง้สองฉบบันี้โดยใชค้ าย่อดงันี้ 

ปทน. หมายถงึ ปทานุกรมบาล ีไทย องักฤษ สนัสกฤตฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระจนัทบุรนีฤนาถ พ.ศ. 2553 
พจน. หมายถงึ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน  พ.ศ. 2542 
การนิยามความหมายของค าบาลสีนัสกฤต ในปทน. และพจน.  มทีัง้เหมอืนกนัและแตกต่างกนัซึง่เกดิจากวธิกีารนิยาม

ความหมายในรปูแบบปจัเจกบคุคลของปทน.และการนิยามความหมายในรปูแบบคณะกรรมการ  โดยอาศยับรบิทของสงัคมไทย 
เช่น  
 โมโห   
 ปทน. :  ความลุ่มหลง ความหลง สยบ  ความไม่รู ้ เขลา  หลง  วสิญัญภีาพ  
 พจน.  : ความหลง ความเขลา ความโง่ โกรธ 
 กุฎุมพ,ี กระฎุมพ ี  
 ปทน.  : ผูม้ทีรพัย ์ 
 พจน.   : ชนชัน้ต ่า,นิยมใชคู้่กบัไพร่ เป็นไพร่กระฎุมพ ี
วเิคราะห ์ 
 ปทน.  : ความถอืผดิกนั ทะเลาะววิาทกนั ร่างกาย เนื้อความเครือ่งถอืเอา กาย การทุม่เถยีง                    
 พจน.  :  การทะเลาะ การโตเ้ถยีง ร่างกาย รปูร่าง ตวั การแยกออกเป็นสว่น ใคร่ครวญ    
แยกออกเป็นสว่น ๆ เพื่อการศกึษาใหถ่้องแท ้ 
สงสาร 
 ปทน.  : สงสาร, วฏัฏะเป็นทีท่่องเทีย่วไป 
 พจน.   : การเวยีนว่ายตายเกดิ การเวยีนตายเวยีนเกดิ โลก รูส้กึเหน็ใจในความเดอืดรอ้น รูส้กึห่วงใย   
 ดว้ยความเมตตากรุณา 
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เวทนา 
 ปทน. : ธรรมชาตอินัเสวยอารมณ์ ความเสวยคอืรูร้สอารมณ์ ความรู ้ความเสวย ความอิม่ใจ สขุใจ  
 ความเจบ็ปวด 
 พจน. : ความรูส้กึ ความรูส้กึทุกขส์ขุ  ความเจบ็ปวด ทุกขท์รมาน สงัเวชสลดใจ 
 ภวาภพ 
 ปทน. : ภพแลภพอนัเจรญิ ภพน้อยภพใหญ่ 
 พจน. : ความเป็นอยู่และไม่ใช่ความเป็นอยู่ ภพและไม่ใช่ภพ ภพน้อยภพใหญ่ 
 ผลาผล 
 ปทน. : ผลและผลอนัเจรญิ  ผลเลก็ผลใหญ่ 
 พจน. : ลกูไมใ้หญ่น้อย 
 ต านาน 
 ปทน. : ตา้นทาน ทีพ่ึง่ นิพพาน 
 พจน. :  เรื่องแสดงกจิการอนัมมีาแลว้แต่ปางหลงั เรื่องราวนมนานทีเ่ล่ากนัสบื ๆ มา 
 กบาล, กระบาล 
 ปทน. : กระเบือ้ง  กะโหลกศรษีะ สว่นแห่งวตัถมหีมอ้เป็นตน้ 
 พจน. : สว่นกลางของกะโหลกศรษีะ แผ่นกระเบือ้ง ลานกลางหมู่บา้น ภาชนะทีใ่สเ่ครื่องเซ่นผ ี
 การศกึษาการเปลี่ยนแปลงค าบาลสีนัสกฤต  มกีารศกึษาทัง้ด้านการเปลี่ยนแปลงรูปค าและการเปลี่ยนแปลง
ความหมาย เช่น  วฒันธรรมภาษาค ายมืของค ายมืทีป่รากฏในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525 ของไทร
งาม ประมวลศลิป์ชยั [7] , การศกึษาการเปลีย่นแปลงดา้นค าและความหมายของค าบาลี-สนัสกฤตในพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2542  ของ สุกญัญาโสภี  ใจกล ่า[8], เปรียบเทียบพจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑติยสถาน  พ.ศ. 2525 และพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมวดอกัษร ก-ฆ  ของสุชาต ิ 
พงษ์พานิช [9]   
 สว่นการศกึษาเปรยีบเทยีบความหมายของค าบาลสีนัสกฤต  ในปทานุกรมบาล ีไทย องักฤษ  สนัสกฤต ฉบบั  
พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระจนัทบุรนีฤนาถ พ.ศ. 2553 กบัพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน  พ.ศ. 2542 ยงัไม่ม ี
การศึกษาวิจยั ผู้วิจยัมคีวามสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบความหมายของค าบาลีสนัสกฤตในปทานุกรมบาลี ไทย 
อังกฤษ  สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน   
พ.ศ.  2542 เพื่อทราบความหมายบาลสีนัสกฤตในปทานุกรมบาล ีไทย องักฤษ  สนัสกฤต ฉบบัพระเจ้าบรมวงศเ์ธอ 
กรมพระจนัทบุรนีฤนาถว่า มคีวามหมายตามรากศพัทเ์ดมิเป็นอย่างไร และมคีวามหมายทีเ่ปลีย่นแปลงหรอืคงสภาพ
เดมิในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน  พ.ศ. 2542  มากน้อยเพียงใด  เพื่อให้เหน็ถึงค่านิยมในการสร้างสรรค์
ความหมายใหม่ของค าบาลสีนัสกฤตในบรบิทของสงัคมไทยต่อไป  
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา  
การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ  แบบพรรณนาวเิคราะห ์(Descriptive Analysis Research) ซึง่ประกอบดว้ย

ขัน้ตอนดงันี้ 
1.การรวบรวมขอ้มลู 

 ศกึษาเอกสารแหล่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัความหมายของค า ทัง้ต าราวชิาการเอกสาร บทความ วทิยานิพนธแ์ละ
งานวิจยัเกี่ยวกบัความหมายของค า  เช่น  อรรถศาสตร์เบื้องต้น ,[10] ความรู้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์,[11] การ
วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงความหมายของค าในหนังสอือกัขราภธิานศรบัทข์องหมอบรดัเลย์ , [12] นิรุกตศิาสตร์,[13] 
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การวิเคราะห์ความหมายของค าในส านวนที่มีความหมายเหมือนกนัจากพจนานุกรมฉบบัมติชน : การศึกษาเชิง
อรรถศาสตร ์[14]  Leonard, B.  Language.[15]  R. C. Childers. Dictionary of the Pali Language.[16] 

ขอ้มลูทีใ่ชศ้กึษาวจิยัน ามาจากหนังสอื 2 เล่ม ไดแ้ก่ ปทานุกรม บาล ีไทย องักฤษ สนัสกฤต ฉบบัพระเจา้บรม
วงศ์เธอ กรมพระจนัทบุรีนฤนาถ พ.ศ. 2553 และพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ในการท าวิจยันี้     
จะพิจารณาคดัเลือกเฉพาะค าบาลีหรือค าสนัสกฤตที่รูปเหมือนกนัแต่มีความหมายแตกต่างกนัหรือค าพ้องรูปต่าง
ความหมายทัง้ใน ปทานุกรม บาล ีไทย องักฤษ สนัสกฤตฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระจนัทบุรนีฤนาถ พ.ศ.2523
และพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2542 ส่วนค าบาลหีรอืค าสนัสกฤตทีรู่ปเหมอืนกนั   และมคีวามหมาย
เหมอืนกนัจะไม่น ามาศกึษาวเิคราะหใ์นงานวจิยันี้  

ในปทานุกรม บาล ีไทย องักฤษ สนัสกฤต ฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระจนัทบุรนีฤนาถ พ.ศ.2553 มบีท
ตัง้แรกเป็นค าบาล ีบทตัง้ทีส่องเป็นค าสนัสกฤต ตามดว้ยบทนิยามภาษาไทย เช่น  บทตัง้แรกเป็นบาลวี่า  ขตฺติ-ยานี 
บทตัง้ทีส่องเป็นค าสนัสกฤตว่า กฺษตฺรยิาณี นิยามแรกเป็นภาษาไทยว่า นางกษตัรยิ ์และนิยามทีส่องเป็นภาษาองักฤษ
ว่า a kshatriya or princess ส่วนในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2542 บทตัง้แรกเป็นไดท้ัง้ค าบาลหีรอื
สนัสกฤตอย่างใดอย่างหนึ่ง  เมื่อบทตัง้แรกเป็นค าบาล ี  บทนิยามความหมายเป็นภาษาไทยแลว้จะตามดว้ยบทตัง้ที่
สองเป็นค าสนัสกฤตเทยีบไวข้า้งหลงั เช่น ขณะ [ขะหนะ] น. ครู่, ครัง้, คราว, เวลา, สมยั. (ป.; ส. กษณ). เมื่อบทตัง้
แรกเป็นค าสนัสกฤต บทนิยามความหมายเป็นภาษาไทยแลว้จะตามดว้ยบทตัง้ค าสนัสกฤตเทยีบไวข้า้งหลงั เช่น สกนธ ์
[สะกน]  น. ขนัธ์, กอง, ส่วนร่างกาย, ร่างกาย. (ส.; ป. ขนฺธ). หรอืบางทกีม็เีพยีงบทตัง้เป็นค าบาลีหรอืค าสนัสกฤต
อย่างใดอย่างหนึ่ง บทนิยามความหมายเป็นภาษาไทย แต่ไม่มบีทตัง้ทีเ่ป็นค าบาลหีรอืสนัสกฤตอยู่เทยีบไวข้า้งหลงั  
เช่น กษตัร ี[กะสดัตฺร]ี (กลอน) น. กษตัรยิผ์ูห้ญงิ เช่น สมเดจ็พระแกว้กษตัร.ี (ม. ค าหลวง ทานกณัฑ)์ ; เจา้ผูห้ญงิ เช่น 
สองกษตัรเีจา้หลา้ แกลว้กว่าแกลว้ใจกลา้ กว่ากลา้กลวัอาย. (ลอ); สตร ีเช่น จกัเสือ่มสวสัดิก์ษตัร.ี (กฤษณา). 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความหมายของค าบาลีสนัสกฤตในปทานุกรมบาลี  ไทย องักฤษ 
สนัสกฤต ฉบบัพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจนัทบุรีนฤนาถ พ.ศ. 2553 กบัพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน  
พ.ศ. 2542 
 

ระเบียบวิธีวิจยั 
 เมื่อผูว้จิยัรวบรวมค าศพัทท์ีอ่ยู่ในเกณฑท์ีก่ าหนดไดแ้ลว้ ผูว้จิยัจะน าค าศพัทท์ัง้หมดมาจดัระเบยีบ โดยพจิารณา
ค าศพัทท์ัง้ในปทานุกรม บาล ีไทย องักฤษ สนัสกฤต ฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระจนัทบุรนีฤนาถ พ.ศ.2553 และ
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2542 ผูว้จิยัพบว่าค าบาลสีนัสกฤตมรีูปพอ้งกนัแต่มคีวามหมายต่างกนัสาม
ลกัษณะ ไดแ้ก่ ความหมายแคบเขา้  ความหมายกวา้งออก และความหมายยา้ยที ่  
  ความหมายแคบเข้า คือ การเปลี่ยนแปลงของค าที่กล่าวอ้างอิงถึง เดิมมีจ านวน ประเภทหรือปริมาณของ
ความหมายมาก  เมื่อน าค าทีก่ล่าวอา้งถงึนัน้มาใช ้ มจี านวนหรอืประเภทหรอืปรมิาณของความหมายน้อยลงกว่าเดมิ 
  ความหมายกว้างออก คอื การเปลี่ยนแปลงของค าที่กล่าวอ้างองิถึง  เดมิมจี านวน ประเภทหรอืปรมิาณของ
ความหมายน้อย  เมื่อน าค าทีอ่า้งถงึนัน้มาใช ้ มจี านวนหรอืประเภทหรอืปรมิาณของความหมายมากขึน้กว่าเดมิ 
  ความหมายยา้ยที ่คอื การเปลีย่นแปลงของค าทีก่ล่าวอา้งองิถงึ   เดมิมคีวามหมายอย่างหนึ่ง  เมื่อน าค าทีก่ล่าว
อา้งถงึนัน้มาใช ้ กลบัมคีวามหมายเป็นอกีอย่างหนึ่ง [17]  
  ผู้วิจยัน าขอ้มูลที่ได้มาจ าแนกกลุ่มหรือหมวดหมู่ตามการเปลี่ยนแปลงของความหมายของบาลีสนัสกฤตใน
ปทานุกรม บาล ีไทย องักฤษ สนัสกฤต ฉบบัพระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมพระจนัทบุรนีฤนาถ พ.ศ.2553 (ปทน.) และ
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2542 (พจน.) ดงันี้ 
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  3.1  ความหมายแคบเขา้ เช่น 
 กณัฏกะ 
 ความเดมิในปทน. คอื  หนาม, ขา้ศกึ,ขนชชูนั 
 ความหมายแคบเขา้ในพจน. คอื  หนาม 
 3.2 ความหมายกวา้งออก เช่น 
 กษตัร ี
 ความเดมิในปทน. คอื  นางกษตัรยิ ์
 ความหมายแคบเขา้ในพจน. คอื  กษตัรยิผ์ูห้ญงิ , เจา้ผูห้ญงิ, สตร,ี ผูห้ญงิ 
  3.3 ความหมายยา้ยที ่ เช่น 
  กุฎุมพ ี
  ความเดมิในปทน. คอื  ผูม้ทีรพัย ์
 ความหมายแคบเขา้ในพจน. คอื  ชนชัน้ต ่า 
  4.การวิเคราะหข์อ้มูล 
 ผูว้จิยัน าขอ้มลูกลุ่มความหมายของค าบาลสีนัสกฤตทีเ่ปรยีบเทยีบไดท้ัง้กลุม่ความหมายแคบเขา้ ความหมาย
กวา้งออก  และความหมายยา้ยที ่ มาวเิคราะหแ์ยกเป็นกลุ่มย่อยในลกัษณะรปูธรรมและนามธรรม 
 

ผลการศึกษา  
  การเปลี่ยนแปลงความหมายของค าบาลสีนัสกฤตในภาษาไทย  โดยมคีวามหมายต้นทางจากปทานุกรมบาล ี
ไทย องักฤษ สนัสกฤต ฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระจนัทบุรนีฤนาถ  และมคีวามหมายปลายทางจากพจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542   ความหมายของค าบาลสีนัสกฤตในปทานุกรมเป็นการนิยามความหมายตาม 
Dictionary of the Pali Language by Robert Caesar Childers. ซึง่มบีทตัง้เป็นภาษาบาลอีกัษรโรมนั ภาษาสนัสกฤต
อักษรเทวนาครี  และมีบทนิยามความหมายเป็นภาษาอังกฤษ  บทตัง้บทบาลี  บทตัง้สันสกฤตและบทนิยาม
ภาษาองักฤษในพจนานุกรมบาลขีองโรเบริต์ ซซีาร ์ชลิเดอรส์ (Robert Caesar Childers)นัน้ ตรงกนับทตัง้ภาษาบาล ี
บทตัง้ภาษาสนัสกฤตและบทนิยามภาษาองักฤษในปทานุกรมบาล ีไทย องักฤษ สนัสกฤต ฉบบัพระเจา้บรมวงศ์ เธอ 
กรมพระจนัทบุรนีฤนาถ พ.ศ. 2553  เพยีงแต่ในปทานุกรมไดเ้พิม่บทนิยามความหมายภาษาไทยเขา้มา  จงึกลายเป็น
พจนานุกรมสีภ่าษา คอื บทตัง้เป็นภาษาบาลสีนัสกฤต บทนิยามความหมายเป็นภาษาองักฤษและภาษาไทย   
 สว่นในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542  มบีทตัง้ภาษาบาลสีนัสกฤตอกัษรไทย และมบีทนิยาม
ความเป็นภาษาไทย การนิยามความหมายจงึมทีัง้เหมอืนกนัและต่างกนั  ในงานวจิยันี้ ผู้วจิยัศกึษาเฉพาะบทนิยาม
ความหมายทีต่่างกนั  จากความหมายตน้ทางในปทานุกรมและความหมายปลายทางในพจนานุกรม  การเปลีย่นแปลง
ความหมายทีต่่างกนั คอื  ความหมายแคบเขา้   ความหมายกวา้งออก  และความหมายยา้ยที ่  
  ความหมายแคบเขา้ 
  ผูว้จิยัคน้พบม ี 72  ค า  โดยขอยกตวัอย่างดงัต่อไปนี้ 
 จากรปูธรรมเป็นรปูธรรม  เช่น 
 กุสมุ  
 เดมิหมายถงึดอกไม,้ ระดหูญงิ 
 ความหมายแคบเขา้เหลอืเพยีง  ดอกไม ้
 อุตุ  
 เดมิหมายถงึ ฤด,ูระดขูองหญงิ   
 ความหมายแคบเขา้เหลอืเพยีง  ฤดู 
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 กทล ี 
 เดมิหมายถงึกลว้ย,ธง, นางเหน็, ชะมด    
 ความหมายแคบเขา้เหลอืเพยีง  กลว้ย 

 สบนั  
 เดมิหมายถงึ ค าสาบาน,ค าแช่ง, สบถ   
 ความหมายแคบเขา้เหลอืเพยีง  ค าสาบาน 

 เวค  
 เดมิหมายถงึ ความเรว็,ก าลงัเครื่องถงึ,ก าลงัเรว็, กระแสน ้า,สายน ้า   
 ความหมายแคบเขา้เหลอืเพยีง   ความเรว็ 

 จากนามธรรมเป็นนามธรรม เชน่ 

 ภาคย ์  
 เดมิหมายถงึ กรรมด,ีบุญ,โชคด,ีโชครา้ย,กรรมไม่ด ี 
 ความหมายแคบเขา้เหลอืเพยีง  โชค, โชคด ี

 พทิยา  
 เดมิหมายถงึ ความรู,้ วทิยา, รูแ้จง้, ปรชีา,พระเวท, ศลิปะ, วชิชา๓ หรอืวชิชา ๘    

 ความหมายแคบเขา้เหลอืเพยีง  ความรู ้
 กปั  
 เดมิหมายถงึ  อายุกปั,อนัตรกปั,กระท า,ร าพงึ,พธิ,ีกาล, ขอ้อา้ง,ยุค, อุบาย, ขอ้อา้ง, ชื่อทีต่ัง้,ก าหนดอายุ อย่าง
มากของคนในยุคนัน้ๆ, โวหารแห่งสมณะ, สว่นที๘่๐ ของมหากปั, ด าร,ิจดัแจง,จดัท า   

 ความหมายแคบเขา้เหลอืเพยีง  อายุของโลกตัง้แต่เมื่อพระพรหมสรา้งเสรจ็จนถงึเวลา ทีไ่ฟประลยักลัป์มาลา้ง
โลก 

  ธุว  
 เดมิหมายถงึ  เทีย่ง, มัน่คง, ยัง่ยนื, สะดวก, เนืองๆ,ทุกเมื่อ, ตรกึตรอง,แน่นอน   

 ความหมายแคบเขา้เหลอืเพยีง  เทีย่ง, มัน่ 

 จากรปูธรรมและนามธรรมเป็นนามธรรม 

 วธิ  
 เดมิหมายถงึ  ชนิด,อย่าง, ความถอืตวั  

 ความหมายแคบเขา้เหลอืเพยีง  ความถอืตวั 

 การณ์  
 เดมิหมายถงึ เหตุ,เคา้มลู,การท ารา้ย,การเบยีดเบยีน    
 ความหมายแคบเขา้เหลอืเพยีง  เหตุ,เคา้มลู 

 จากรปูธรรมและนามธรรมเป็นรปูธรรม  เช่น 

 จกัข ุ 
 เดมิหมายถงึนยัน์ตา, พุทธญาณ, สพัพญัญุตญาณ, ปญัญา, ญาณในมรรค๓ เบือ้งต ่า  

 ความหมายแคบเขา้เหลอืเพยีง  ตา,ดวงตา 

 ภมีะ  
 เดมิหมายถงึ น่ากลวั,ชนอนับุคคลพงึกลวั,ดุรา้ย,หยาบ,แขง็,กลา้    

 ความหมายแคบเขา้เหลอืเพยีง  น่ากลวั 
 



 

741 

 ความหมายกวา้งออก 

 ผูว้จิยัคน้พบม ี 47  ค า  โดยขอยกตวัอย่างดงัต่อไปนี้ 
 

 จากรปูธรรมเป็นรปูธรรม  เช่น 

 กฐนิ 

 ความหมายเดมิ คอืไมส้ะดงึ 

 ความหมายกวา้งออกคอื ผา้พเิศษทีพ่ระพทุธเจา้ทรงอนุญาตแกภ่กิษุสงฆ ์เฉพาะกฐนิกาล 

 กรกฎ  

 ความหมายเดมิ คอื ป ู

 ความหมายกวา้งออกคอื ชื่อกลุ่มดาวรปูป ูเรยีกว่า ราศกีรกฎ เป็นราศทีี ่๓ในจกัรราศ ี

 บณัฑุโรค 

 ความหมายเดมิ คอืโรคผอมเหลอืง 

 ความหมายกวา้งออกคอื โรคเพือ่ด ี

 สมร 

 ความหมายเดมิ คอืสงคราม 

 ความหมายกวา้งออกคอืนางงามซึง่เป็นทีร่กั 

 ดรรชนี   

 ความหมายเดมิ คอืน้ิวชี ้  
 ความหมายกวา้งออกคอื จ านวนทีเ่ขยีนไวบ้นมุมขวาของอกีจ านวนหนึ่ง ซึง่เรยีกว่า ฐาน เพื่อแสดงการยกก าลงั
ของฐานนัน้ตวัเลขอตัราส่วนซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาบญัชคี าเรยีงตามล าดบัอกัษรที่พมิพไ์วส้่วนทา้ยของ
หนงัสอืเล่ม รวบรวมค าส าคญั ๆ ซึง่มกีล่าวถงึในหนงัสอืเล่มนัน้ โดยบอกเลขหน้า ทีม่คี านัน้ ๆ ปรากฏอยู่เพื่อสะดวกแก่
การคน้ 

 สจู ิ

 ความหมายเดมิ คอืเขม็ 

 ความหมายกวา้งออกคอืเครื่องชี,้รายการ, สารบญั 

 ก าโบล 

 ความหมายเดมิ คอืแกม้  

 ความหมายกวา้งออกคอืลบู, ลบูคล า, ลบูไล ้

 ก าโบล ๑ (แบบ) น. กโบล, กระพุง้แกม้, เช่น ปรางเปรยีบก าโบลบงกชรตันรจนา. (สธุน). (ป., ส. กโปล). 
 วาณ ี

 ความหมายเดมิ คอืถอ้ยค า 

 ความหมายกวา้งออกคอื เจา้แมแ่ห่งวาจา คอื พระสรสัวด ี

 บณิฑบาต 

 ความหมายเดมิ คอือาหารทีร่บัในบาตรของพระภกิษุ 

 ความหมายกวา้งออกคอืกริยิาทีพ่ระภกิษุสามเณรรบัของทีเ่ขาน ามาใสบ่าตร,  กริยิาทีพ่ระภกิษุสามเณรขอหรอื
ขอรอ้ง 
 

 จากรปูธรรมเป็นนามธรรม เช่น 

 องักุระ, องักรู 

 ความหมายเดมิ คอืหน่อ 
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 ความหมายกวา้งออกคอืเชือ้สาย 

 จากนามธรรมเป็นนามธรรม เชน่ 

 เปรม 

 ความหมายเดมิ คอืความรกั 

 ความหมายกวา้งออกคอืสบาย, รื่นเรงิ, อิม่ใจ, ความชอบใจ 

 จากนามธรรมเป็นรปูธรรม เช่น  
 คมัภรี ์

 ความหมายเดมิ คอืลกึ 

 ความหมายกวา้งออกคอื หนงัสอืต าราทีส่ าคญัทางศาสนาหรอืโหราศาสตร ์เป็นตน้ ลกัษณนามเรยีกหนงัสอื
ต าราเหล่าน้ี 

 สทิธ ์

 ความหมายเดมิ คอืส าเรจ็แลว้ 

 ความหมายกวา้งออกคอื ฤษ ี

 ความหมายยา้ยท่ี 

 ผูว้จิยัคน้พบม ี 68  ค า  โดยขอยกตวัอย่างดงัต่อไปนี้ 
 จากรปูธรรมเป็นรปูธรรม  เช่น 

 กุฎุมพ ี  
ความหมายเดมิคอื คนมทีรพัย ์     
ยา้ยทีสู่ค่วามหมาย คอื  ชนชัน้ต ่า 

 ศริา 

ความหมายเดมิคอืเอน็,เศยีร 

ยา้ยทีสู่ค่วามหมาย คอื น ้า, ล าธาร, คลอง, ท่อ 

 จลน ี

ความหมายเดมิคอื เลยีงผา,เน้ือสมนั 

ยา้ยทีสู่ค่วามหมายคอื ชะนี  
 เศรณี 

ความหมายเดมิคอืหมู่คนมศีลิป์อนัมชีาตเิสมอกนั 

ยา้ยทีสู่ค่วามหมายคอืแถว, แนว,หมวด, หมู,่ พวก 

 นิสาท 

ความหมายเดมิคอื เสยีงดนตร,ีเสยีงเหมอืนชา้งรอ้ง 

ยา้ยทีสู่ค่วามหมาย คอืเวลาตัง้แต่ย ่าค ่าถงึเทีย่งคนื 

 สมภาร 

ความหมายเดมิคอืเครื่องเตม็พรอ้ม,เครื่องอุดหนุนเครื่องปรุง,อุปกรณ์ 

ยา้ยทีสู่ค่วามหมายคอืพระทีเ่ป็นเจา้อาวาส 
 

 จากรปูธรรมเป็นนามธรรม เช่น 

  ภูต 

ความหมายเดมิคอืสตัว ์

ยา้ยทีสู่ค่วามหมายคอืผ,ี ซึง่เกดิแลว้, ซึง่เป็นแลว้ 
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  จากนามธรรมเป็นนามธรรม เชน่ 

 วธิุระ 

ความหมายเดมิคอืความพราก,แยกกนั 

ยา้ยทีสู่ค่วามหมายคอืเปลีย่ว, วา้เหว ่

 อนาถ 

ความหมายเดมิคอืไม่มทีีพ่ึง่ 

ยา้ยทีสู่ค่วามหมายคอืสงสาร, สงัเวช, สลดใจ 

 อนาทร 

ความหมายเดมิคอืความไม่เอือ้เฟ้ือ,ดแูคลน,ไม่เหน็แก่กนั,ดหูมิน่ 

ยา้ยทีสู่ค่วามหมายคอืเป็นทุกขเ์ป็นรอ้น, รอ้นอกรอ้นใจ 

 พกิล 

ความหมายเดมิคอืขาดแคลน 

ยา้ยทีสู่ค่วามหมายคอืผดิปรกต,ิ แปลกไป 

 พริุธ 

ความหมายเดมิคอืขุน่เคอืงแลว้, โกรธ,ผดิ, ยนิรา้ย 

ยา้ยทีสู่ค่วามหมายคอืผดิปรกต,ิ มอีาการน่าสงสยั 

 พสิมยั 

ความหมายเดมิคอืความอศัจรรย ์

ยา้ยทีสู่ค่วามหมายคอื  ความรกั, ความปลืม้ใจ, ความชืน่ชม,รกัใคร่ หลงใหล , ควรชม 

 ยโส 

ความหมายเดมิคอืยศ,เกยีรติ ์
ยา้ยทีสู่ค่วามหมายคอืเย่อหยิง่เพราะถอืตวัว่ามยีศ มปีญัญา มคีวามรู ้มกี าลงั มทีรพัย ์

 วาสนา  
ความหมายเดมิคอืธรรมชาตเิครือ่งอบรม,ความแต่ง,ความปรุง,ความอบรม 

ยา้ยทีสู่ค่วามหมายคอืบุญบารม,ี กุศลทีท่ าใหไ้ดร้บัลาภยศ, 

 วกิฤต 

ความหมายเดมิคอื ท าหลาก,ท าแปลก,ความท าหลาก,เปลีย่นแปลง 

ยา้ยทีสู่ค่วามหมายคอือยู่ในขัน้ล่อแหลมต่ออนัตราย , อยู่ในระยะหวัเลีย้วหวัต่อ 

 สาธารณ์ 

ความหมายเดมิคอืทัว่ไป,สามญั 

ยา้ยทีสู่ค่วามหมายคอืต ่า, เลว; ชัว่ชา้ 

 สามานย ์

ความหมายเดมิคอืทัว่ไป,สามญั 

ยา้ยทีสู่ค่วามหมายคอืเลวทรามต ่าชา้ 

 จากนามธรรมเป็นรปูธรรม เช่น  
 กปัปีย ์

ความหมายเดมิคอื อนัส าเรจ็,สมควร  
ยา้ยทีสู่ค่วามหมายคอื กบัขา้ว 

 สาโท 
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ความหมายเดมิคอืยนิด ี

ยา้ยทีสู่ค่วามหมายคอืน ้าเมาทีไ่ดจ้ากการหมกั เช่น น ้าขาว อุ กะแช่   

  อนิจจงั , อนิจจา 

ความหมายเดมิคอืไม่เทีย่ง 

ยา้ยทีสู่ค่วามหมายคอืค าทีเ่ปล่งออกมาแสดงความสงสารสงัเวชเป็นตน้. 
 อธกิาร 

ความหมายเดมิคอืวสิยัเป็นทีก่ระท ายิง่,อธกิาร,คุณอนับุคคลพงึกระท ายิง่ 

ยา้ยทีสู่ค่วามหมายคอืพระทีด่ ารงต าแหน่งเจา้อาวาสซึง่ไมม่สีมณศกัดิอ์ย่างอื่นว่า พระอธกิาร, 

พระทีด่ ารงต าแหน่งพระอุปชัฌายห์รอื เจา้คณะต าบล ซึง่ไม่มสีมณศกัดิอ์ย่างอื่นว่า  
เจา้อธกิาร, ต าแหน่งสงูสดุของผูบ้รหิารในวทิยาลยั 

 จากนามธรรมและรปูธรรมเป็นรปูธรรมและนาม 

 กลัปนา 

ความหมายเดมิคอื ด าร,ิ ร าพงึ,จดัแจง,ตระเตรยีม, เครื่องแต่ง 

ยา้ยทีสู่ค่วามหมายคอืเจาะจงให,้ทีด่นิหรอืสิง่อื่นเช่นอาคารซึง่เจา้ของอุทศิผลประโยชน์ใหแ้กว่ดัหรอืศาสนา,  สว่นบุญที่
ผูท้ าอุทศิใหแ้ก่ผูต้าย 
 

วิจารณ์และสรปุผล  
 การนิยามความหมายของค าบาลีสนัสกฤตในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 มีทัง้การนิยาม
ความหมายทีเ่หมอืนกนัและต่างกนักบัการนิยามความหมายของค าบาลสีนัสกฤตในปทานุกรมบาล ีไทย องักฤษ สนัสกฤต 
ฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระจนัทบุรนีฤนาถพ.ศ. 2553   นิยามความหมายทีต่่างกนัมทีัง้นิยามความหมายแบบแคบเขา้  
นิยามความหมายแบบกว้างออก และนิยามความหมายแบบย้ายที่  ค าบาลีสนัสกฤตที่มีความหมายโดยตรงจะนิยาม
ความหมายตรงกนั  สว่นทีม่คีวามหมายโดยออ้มในพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2542 จะต่างกนักบัความหมาย
ในปทานุกรมบาล ีไทย องักฤษ สนัสกฤต ฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระจนัทบุรนีฤนาถ เพราะความหมายโดยอ้อมใน
พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2542 เป็นความหมายทีเ่กดิขึน้จากบรบิทของสงัคมไทย จงึเป็นความหมายที่มใีช้
อยู่ในสงัคมไทยเท่านัน้  
 

ข้อเสนอแนะ 
 การศกึษาเปรยีบเทยีบความหมายของค าบาลสีนัสกฤตในปทานุกรม บาล ีไทย องักฤษ สนัสกฤต ฉบบัพระเจา้
บรมวงศเ์ธอ กรมพระจนัทบุรนีฤนาถ พ.ศ. 2553  กบัพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542    ทีผู่ว้จิยัได้
ศกึษานี้เป็นเพยีงส่วนหนึ่งของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหมายของค าบาลสีนัสกฤตในปทานุกรม บาล ีไทย 
องักฤษ สนัสกฤต ฉบบัพระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมพระจนัทบุรนีฤนาถ กบัพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน  พ.ศ. 
2542 เท่านัน้ ผูว้จิยัเหน็ว่าผูส้นใจเรื่องการเปลีย่นความหมายของค าในภาษายงัมปีระเดน็ทีน่่าสนใจควรศกึษาเพิม่เตมิ 
ดงันี้ 
 1.ศกึษาเปรยีบเทยีบความหมายของค าตระกลูไท ทีม่รีปูค าเหมอืนแต่มคีวามหมายต่างกนั ในภาษาไทถิน่ต่างๆ 
โดยเก็บค าจากพจนานุกรม เปรียบเทียบความหมายของค าระหว่างภาษาถิ่นไท  เพื่อให้เห็นวิวัฒนาการของ
ความหมายของค าภาษาถิน่ไททีใ่ชอ้ยู่ในภูมปิระเทศทีต่่างกนั 
 2.การศึกษาเปรียบเทียบความหมายของค าบาลสีนัสกฤตในปทานุกรม บาลี ไทย องักฤษ สนัสกฤต ฉบบั  
พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระจนัทบุรนีฤนาถ กบัพจนานุกรมบาลขีองอาร.์ซ.ี ชลิเดอรส ์(R.C.Childers) ที ่สมาคมบาลี
ปกรณ์ด าเนินการจดัพมิพม์าก่อน เพื่อเปรยีบเทยีบการนิยามความหมายค าบาลสีนัสกฤตในภาษาไทยกบัการนิยาม
ความหมายค าบาลสีนัสกฤตในภาษาองักฤษ 
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วจันกรรมค าเรียกขวญัในพิธีกรรมรกัษาโรคของชาวผูไ้ทย 
Soul Recalling Speech Acts of Phu-Thai Shamens  in Therapeutic Ceremonies 
 

อลงกรณ์  อทิธผิล1  
Alonkorn  Itdhiphol 1 

 

บทคดัย่อ 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้  เป็นการศึกษาวัจนกรรมในบทร้องเรียกขวัญของชาวผู้ไทยใน 4 จังหวัด คือ  
กาฬสนิธุ์ นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร  จากการศกึษาพบว่า  หมอเหยาจะใช้วจันกรรมปลอบประโลมใจมากที่สุด  
และมีการใช้วจันกรรมกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ การบอกกล่าว การชี้น า การผูกมดั การแสดงความรู้สกึ และการแถลงการณ์  
ส าหรบัการใชว้จันกรรมออ้มนัน้ มกีารใชป้ระโยคทีเ่ป็นค าถาม แต่มเีจตนาเพื่อบอกเล่าหรอืขอรอ้งใหข้วญัของผูป้่วยกลบัมา
เขา้ร่าง เพื่อจะไดห้ายเป็นปกต ิ  รวมทัง้มกีารใชว้จันกรรมปลอบประโลมใจ แต่ใชรู้ปประโยคเป็นค าสัง่หา้ม  งานวจิยันี้ได้
ผลสรุปที่สอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎีวจันกรรมที่ว่า “ค าพูดก่อใหเ้กดิการกระท า”  เพราะในบทร้องเรยีกขวญั หมอเหยา
สามารถใชค้ าพดูเพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจใหผู้ป้ว่ยกลบัมาเป็นปกตไิด ้
 

ค าส าคญั :  วจันกรรม  ผูไ้ทย  หมอเหยา  การเรยีกขวญั  พธิกีรรมรกัษาโรค  
 

Abstract 
 The results showed that the soul calling speech acts of Phu-Thai shamen in therapeutic ceremonies 
procedure was the same in all 4 prvinces (Kalasin ,Nakorn Phanom,Sakon Nakhon and Mukdahan.). It was found 
that Moh Yao used the speech acts to reassure the patients most. The speech acts used were : assertives , 
directives, commissives and declaratives. In terms of indirect speech  acts, questioning with purpose of asserting 
or soul recalling was used. In addition, reassuring in from of prohibiting utterances was used. The results and 
conclusion of this research correspond to the speech acts theory as “Speech makes acts”’ It can be proved by 
the speech used by Moh Yoa to encourage and reassure the patients. 
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บทน า 
ชาวผูไ้ทยเป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งทีม่คีวามเชื่อเรื่องขวญั และมพีธิกีรรมเรยีกขวญัทีย่งัคงยดึถอืสบืทอดจากอดตีมา

จนถึงปจัจุบัน  พิธีกรรมน้ีมีมานานก่อนที่พุทธศาสนาจะเผยแผ่เข้ามาในดินแดนแถบสุวรรณภูมิ ดังจะเห็นได้จาก 
ค าเรยีกขวญัทีใ่ชใ้นพธิกีรรมของคนไทกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม สาธารณรฐัแห่งสหภาพพม่า (เมยีนมาร์) และสาธารณรฐัอนิเดยี ซึ่งต่างกม็พีธิเีรยีก
ขวญัดว้ยกนัทัง้สิน้  เช่น การเรยีกขวญัผู้เจบ็ป่วย การเรยีกขวญัคู่บ่าวสาวในงานแต่งงาน  การเรยีกขวญัในโอกาสมผีูม้า
เยี่ยมเยยีน เป็นต้น บทเรยีกขวญัเหล่าน้ีมบีทเรยีกขวญัผูเ้จบ็ป่วยเป็นบทเรยีกขวญัทีเ่ก่าแก่ที่สุด ซึง่มเีนื้อหาในบทเรยีก
ขวญัทีป่ระกอบดว้ยการเชญิผฟ้ีาพญาแถน และผบีรรพบุรุษลงมาคุม้ครองรกัษาและชกัชวนขวญัทีต่กใจหนีไปอยู่ในป่าเขา
หรอืแม่น ้าล าธารใหก้ลบัคนืมาสูร่่างกายของผูป้ว่ยตามเดมิ  โดยเชื่อว่าเมื่อขวญักลบัเขา้สูร่่างกายแลว้ คนผูน้ัน้กจ็ะเป็นปกติ
สขุตามเดมิ ส าหรบัประเทศไทยภายหลงัทีน่บัถอืพุทธศาสนาแลว้  ไดม้กีารเพิม่เตมิคาถาภาษาบาลลีงในบทเรยีกขวญัดว้ย 
โดยจะอญัเชญิพระรตันตรยัมาปกปกัรกัษาผูป้ว่ย  ในตอนขึน้ตน้หรอืตอนจบของตวับทเรยีกขวญัเพื่อความเป็นสริมิงคลดว้ย 

ปจัจุบนัการเรยีกขวญัยงัเป็นทีนิ่ยมของคนไทยและเหน็ไดใ้นภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยจะใช้
หมอขวญั หรอือาจจะเรยีกชื่ออื่นที่แตกต่างกนัไปตามแต่ละท้องถิ่น ในงานวจิยันี้จะศกึษาการเรยีกขวญัของชาวผูไ้ทยที่
เรยีกว่า “การเหยา” ซึง่เป็นการรกัษาผูเ้จบ็ป่วยดว้ยการเรยีกขวญัใหก้ลบัคนืมา ซึง่ผูท้ าพธิเีรยีกว่า “หมอเหยา”  ท าหน้าที่
เป็นตวัแทน “สื่อสาร” ระหว่างผู้ป่วยกบัผทีี่มาเขา้สงิผู้ป่วย  จนท าให้เกดิอาการผดิไปจากปกติ เช่น ซมึเศร้า เหม่อลอย 
เจบ็ปวดตามร่างกาย เป็นต้น อาการเหล่านี้เชื่อว่า เกดิจากการกระท าของผ ี ซึ่งเป็นเหตุให้ขวญัหนีออกจากร่างกายไป   
ดงันัน้เพื่อทีจ่ะเรยีกขวญัของผูป้ว่ยใหก้ลบัคนืเขา้สูร่่างกาย   หมอเหยาจะใชบ้ทรอ้งเพื่อเรยีกขวญัใหก้ลบัมา โดยเริม่ตน้จาก
การกล่าวอญัเชญิเทวดา ผฟ้ีา พญาแถน และผบีรรพบุรุษทีป่กป้องคุม้ครองคนในวงศต์ระกูลของผูป้่วยใหล้งมาเขา้ร่างของ
หมอเหยา แลว้ใชผู้ช้่วยหมอเหยาเป็นล่ามคอยซกัถามสาเหตุของความเจบ็ปว่ยหรอือาการทีผ่ดิปกตจิากผ ี ในขณะรกัษาผู้
เจบ็ปว่ยนัน้ หมอเหยาจะขบัล าน าเพื่อปลอบประโลมใจผูป้ว่ย  บทรอ้งเหล่าน้ีจะมเีน้ือหาทีแ่สดงถงึความรกัความห่วงใยทีม่ี
ต่อผูป้ว่ย มกีารสอบถามถงึความตอ้งการของผทีีเ่ขา้สงิ และสาเหตุของความเจบ็ปว่ย  รวมทัง้ขอขมาลาโทษแทนผูป้ว่ยทีไ่ด้
ล่วงเกนิผ ีทัง้โดยเจตนาและไม่เจตนา ในบทรอ้งจะมกีารพรรณนาถงึความรกั ความห่วงใยของบุคคลในครอบครวั  รวมถงึ
ความอุดมสมบูรณ์ของขา้วปลาอาหารในท้องถิ่นซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้ป่วย และชกัชวนขวญัที่หนีไปให้กลบัคนืมาสู่ร่างของ
ผู้ป่วย  ซึ่งจะมขี ัน้ตอนการประกอบพธิกีรรม และการเสีย่งทายที่สะท้อนวถิีชวีติ วฒันธรรม ประเพณี และมกีารสัง่สอน
คุณธรรมจรยิธรรมใหก้บัผูป้ว่ย  โดยผูป้ระกอบพธิจีะรอ้งเป็นล าน าโดยมหีมอแคนเป็นผูเ้ปา่คลอไปกบัการเรยีกขวญั  วธิกีาร
ดงักล่าวมีรูปแบบเหมือนการรกัษาด้วยดนตรีบ าบดัในสมยัปจัจุบนั โดยมีจุดประสงค์เพื่อรกัษาอาการเจบ็ป่วยทางจิต 
จดัเป็นกลวธิกีารใชภ้าษาเพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจให้แก่ผูป้่วย อาจกล่าวไดว้่า การเหยา คอื การเยยีวยารกัษาจติใจและ
เรยีกขวญัก าลงัใจใหก้ลบัคนืมาสูต่วัของผูป้ว่ย เมื่อขวญักลบัมา ผูป้ว่ยจะมจีติใจเขม้แขง็ ร่างกายกจ็ะกลบัมามเีรีย่วแรงดขีึน้ 
และพรอ้มทีจ่ะต่อสูก้บัโรคภยัไขเ้จบ็ต่อไป  

ผูว้จิยัมคีวามคดิว่า การศกึษาวจันกรรมค าเรยีกขวญัในพธิกีรรมรกัษาโรคของชาวผูไ้ทย  มคีวามน่าสนใจ เพราะ
ถ้อยค า ต่าง ๆ ที่หมอเหยาใช้เรียกขวัญผู้ป่วยเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ  ทัง้ น้ี เ น่ืองจากภาษาในบทร้องท าให ้
ผูเ้จบ็ปว่ยหายจากความเจบ็ปว่ยได ้ การล าเหยารกัษาน้ีจงึเป็นการกระท าทีถ่่ายทอดผ่านทางค าพูด ทุกถ้อยค าไม่เพยีงแต่
บอกแต่ยงัก่อให้เกดิการกระท าตามมา เช่น สญัญา แนะน า สัง่ ขอร้อง ปลอบประโลมใจ ขู่  เป็นต้น สิง่ต่าง ๆ เหล่านี้
เรยีกว่า วจันกรรม (Speech acts)  จากการส ารวจงานวจิยัพบว่า มผีูว้จิยัเรื่องเกีย่วกบัวจันกรรมและหมอเหยาชาวผูไ้ทยมา
บ้า งแล้ ว  โดยมุ่ ง เ น้ นทางด้านไทยคดีศึกษา  นาฏศิล ป์และ ดุ ริย า งคศาสตร์   แ ต่ส าหรับกา รศึกษา เรื่ อ ง 
วจันกรรมยงัไม่มผีูท้ า ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาเพื่อเชื่อมโยงแนวคดิทฤษฎทีางวจันปฏบิตัศิาสตรก์บัไทยคดศีกึษา โดยน า
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ตัวบทร้องเรียกขวัญของหมอเหยาที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมรักษาโรคของชาวผู้ ไทยมาศึกษาองค์ประกอบทาง 
วจันกรรมตามแนวคดิทฤษฎวีจันกรรมของ จอห์น อาร์. เซอรล์  ซึง่จะท าใหท้ราบถงึประเภทของการใชว้จันกรรมในการ
รกัษาโรค และเหน็วฒันธรรมประเพณีของชาวผูไ้ทยทีป่รากฏในค าเรยีกขวญัอกีทางหนึ่งดว้ย 

 ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงคด์งันี้  
 1. เพื่อวเิคราะหแ์ละการจดัประเภทวจันกรรมทีม่คี ากรยิาเป็นตวับ่งชีจ้ากบทเรยีกขวญัในพธิกีรรมรกัษาโรค  

2. เพื่อวเิคราะหแ์ละการจดัประเภทวจันกรรมออ้มจากบทเรยีกขวญัในพธิกีรรมรกัษาโรค  
 แนวคดิและทฤษฎทีางดา้นวจันปฏบิตัศิาสตรแ์ละวจันกรรม 

วจันกรรม (Speech  acts) เป็นแนวคดิหนึ่งของการศกึษาทางดา้นวจันปฏบิตัศิาสตร ์(Pragmatic) เป็นการศกึษา
ความหมายทีส่ือ่สารโดยผูพ้ดูหรอืผูเ้ขยีน กล่าวถอ้ยค าใดถอ้ยค าหนึ่ง (Utterance) กบัผูฟ้งัหรอืผูอ่้านในบรบิทใดบรบิทหน่ึง 
และผู้ฟงัหรอืผู้อ่านกจ็ะต้องทราบถงึเจตนาทีแ่ท้จรงิของ “สาร” ทีผู่้พูดหรอืผู้เขยีนส่งมาว่ามเีจตนาที่แท้จรงิอย่างไร เช่น 
บอกเล่า สญัญา สัง่ ถาม เป็นตน้ 

วจันกรรมจงึเป็นการศกึษาเกีย่วกบับทบาทของค าพดูทีก่่อใหเ้กดิการกระท ามากกว่าทีจ่ะศกึษาความหมายของค า 
หรอืวลทีีป่ระกอบเป็นค าพดู การทีจ่ะเขา้ใจความหมายของวจันกรรม จงึมคีวามจ าเป็นต้ององิอยู่กบัแง่มุมต่าง ๆ ของบรบิท 
(Context) รวมทัง้ต้องเขา้ใจครอบคลุมไปถงึผูร้่วมสนทนา กรอบเวลา สถานที ่ความรู ้ความเชื่อ ความเขา้ใจ และเจตนา
ของการสนทนาในแต่ละเหตุการณ์ 

เซอรล์ (Searle 1979:12-20) [2] ไดแ้บ่งวจันกรรมออกเป็น 5  กลุ่มใหม่  ไดแ้ก่ 
 1. กลุ่มบอกกล่าว (Assertives) ส าหรบัวจันกรรมนี้ แต่เดมิใชค้ าว่า “representatives” (Searl,1976) แต่ต่อมาได้

เปลีย่นมาใชค้ าว่า “Assertives” (Searl and Vanderveken,1985) จดัเป็นวจันกรรมทีเ่น้นใหเ้หน็ว่า ผูพู้ดเชื่อในความเป็น
จรงิเกีย่วกบั สิง่ต่าง ๆ และความเป็นไปทีเ่กดิขึน้รอบ ๆ ตวั ดงันัน้ จงึตอ้งการบอกเล่าขอ้มูลดงักล่าวดว้ยเหน็ว่า ผูฟ้งัยงัไม่
ทราบหรอืจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟงั ตวัอย่างเช่น การพูด (Saying) การกล่าว (Stating) การยนืยนั (Asserting) การสรุป 
(Concluding) การรายงาน (Reporting) เตอืนความจ า (Reminding) บรรยาย (Describing) วจิารณ์ (Criticizing) สมมตฐิาน 
(Hypothesising) เป็นต้น นอกจากนี้วจันกรรมในกลุ่มนี้ยงัสามารถใชพู้ดเพื่อบอกเล่าใหป้ระโยชน์แก่ตวัผูพู้ดเองไดเ้ช่นกนั 
อาทเิช่น การพดูโออ้วด (Boasting) เพื่อใหข้อ้มลูของตนเองแก่ผูฟ้งั เป็นตน้  

2. กลุ่มชี้น า (Directives)  เป็นวจันกรรมที่ผู้พูดสื่อไปยงัผู้ฟงั โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ฟงั กระท าการสิง่ใด 
สิง่หนึ่งเพื่อ ผูพู้ด เช่น การสัง่ การขอรอ้ง หรอื การแนะน า เป็นวจันกรรมทีผู่พู้ดต้องการใหผู้ฟ้งัท าอะไรสกัอย่างหน่ึงเพื่อ
ประโยชน์ของผูพ้ดู แต่มนี ้าหนกัของถ้อยค าต่างกนั (ความสุภาพหรอืความรุนแรงของถ้อยค าจะต่างกนั) ขึน้กบัสถานภาพ
ทางสงัคมและความสมัพนัธ์ระหว่างผู้พูดกบัผู้ฟงั เช่น การขอร้อง  (Requesting) การออกค าสัง่ (Commanding) การ
เสนอแนะ (Suggesting) การแนะน า (Recommanding) เชญิชวน (Inviting) ทา้ทาย (Challenging) ออ้นวอน (Begging)  
เป็นตน้ 

3. กลุ่มผูกมดั (Commissives)เป็นถ้อยค าที่ผูพู้ดมจีุดมุ่งหมายแสดงใหเ้หน็ว่าจะกระท าการบางอย่างเพื่อผูฟ้งัใน
อนาคต  ตวัอย่างเช่น  การสญัญา (Promising) การสาบาน (Vowing) การเสนอตวั (Offering) การปลอบโยน (Reassuring) 
การแสดงความตัง้ใจ (Intending) การขู ่(Threatening) อาสา (Undertaking)  เป็นตน้ 

4. กลุ่มแสดงความรูส้กึ (Expressives)  เป็นกลุ่มถอ้ยค าทีบ่่งบอกอารมณ์ความรูส้กึและทศันคตขิองผูพ้ดู ทีม่ต่ีอผูฟ้งั
หรอืสิง่ต่าง ๆ ทีอ่ยู่รอบขา้งเท่านัน้ ผูฟ้งัจะรูส้กึซาบซึง้ประทบัใจในค าพดูทีแ่สดงความรูส้กึต่าง ๆ ผูพ้ดูไม่มคีวามประสงคจ์ะ
ใหผู้ฟ้งักระท าสิง่ใด หรอื ใหผู้ฟ้งัทราบถงึขอ้มลูส าคญัแต่อย่างใด  เช่น การขอบคุณ (Thanking) การขอโทษ (Apologizing) 
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ทกัทาย (Greeting) การเตอืน (Warning)  การชม (Complimenting)  การแสดงความเสยีใจ (Expressing condolence) 
เป็นตน้ 

5. กลุ่มแถลงการณ์  (Declaratives)  เป็นกลุ่มถ้อยค าทีผู่พู้ดประกาศเพื่อกระท าการบางสิง่บางอย่าง อนัมผีลท าให้
สภาพสิง่ของ บุคคล หรอืปรากฏการณ์ต่าง ๆ เปลีย่นแปลงไป  เป็นวจันกรรมทีแ่สดงใหเ้หน็เจตนารมณ์อย่างชัดเจน และ
มกัใชใ้นบรบิททีเ่ป็นทางการสงู ตวัอย่างเช่น การแต่งตัง้ (Appointing) การเสนอชื่อ,แต่งตัง้ชื่อ (Nominating) การไล่ออก
จากงาน (Firing from employment) การตดัสนิจ าคุก (Sentencing to imprisonment) การยอมแพ ้(Capitulating) การเปิด
งาน (Opening ceremony) เป็นตน้ 

นอกจากนี้ ในการสื่อสารยงัมกีารพูดออ้ม (Indirectness)  หมายถึง การทีผู่พู้ดกล่าวถ้อยค าหนึ่งออกมา เพื่อให้
ผูฟ้งัได้รบัทราบถงึบางสิง่ที่มากไปกว่ารูปภาษาที่ปรากฏ การที่ผูฟ้งัจะเขา้ใจสารได้อย่างถูกต้องนัน้ ขึน้อยู่กบัพืน้ความรู ้
(Back ground information) ทีม่รี่วมกนักบัผูพู้ด อกีทัง้ยงัต้องตคีวามโดยยดึความสมเหตุสมผล  รวมทัง้ความสามารถใน
การสรุปความของผูฟ้งัเพื่อตคีวามไดต้รงตามเจตนาของผูพ้ดู  กล่าวไดว้่า การใชว้จันกรรมเป็นวธิสีื่อสารแบบหนึ่งทีม่ใีชใ้น
ทุกภาษา ในบางสถานการณ์จะพบว่า การพูดอ้อมมปีระสทิธภิาพมากกว่าการพูดตรง โดยอาจใช้เป็นวธิีหลกีเลี่ยงการ
เผชญิหน้า ใชเ้พื่อแสดงความหมายโดยนัย เพื่อเพิม่ความประทบัใจ  โดยใชส้ านวนและภาษาเชงิเปรยีบหรอืใชเ้น้นความ
สภุาพ  
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษาค้นคว้า 
การวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัจะวเิคราะหถ์งึการใชว้จันกรรมในบทรอ้งเรยีกขวญัเพื่อรกัษาผูเ้จบ็ป่วยของหมอเหยาชาว  

ผูไ้ทยในจงัหวดันครพนม สกลนคร กาฬสนิธุแ์ละมุกดาหาร การวจิยัครัง้นี้ใชท้ัง้ขอ้มูลเอกสาร (Documentary Research)  
และการศกึษาวจิยัภาคสนาม (Field Study)  โดยจะกล่าวถงึขัน้ตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการวจิยั ตัง้แต่การเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูเอกสารไปจนถงึขัน้ตอนการลงเกบ็ขอ้มูลภาคสนาม ซึง่ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสมัภาษณ์แลว้บนัทกึเทปและวดีทิศัน์ เพื่อน า
ขอ้มูลที่เป็นบทรอ้งเรยีกขวญัเพื่อรกัษาผูเ้จบ็ป่วยของชาวผูไ้ทยมาถอดเทปและวเิคราะหโ์ดยใช้ทฤษฎีวจันปฏบิตัิศาสตร ์
เรื่อง วจันกรรม ของ จอหน์ อาร ์เซอรล์ (John R. Searle)   

ผูว้จิยัเริม่ต้นเกบ็ขอ้มูลโดยรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัชาวผู้ไทย และเริม่ออก
ส ารวจข้อมูลภาคสนามโดยเริ่มต้นจากจงัหวดัมุกดาหาร โดยใช้เทคนิควิธีแบบแบบบอกต่อ  (Snowball Sampling 
Technique)  ซึง่กลุ่มตวัอย่างกลุ่มแรกทีถู่กเลอืก (หมอเหยาชาวผูไ้ทยคนแรก) จะบอกต่อถงึผูเ้ป็นหมอเหยาทีม่ชีื่อเสยีงใน
จงัหวดัอื่น ๆ ทีใ่กลเ้คยีงกนั  โดยผูว้จิยัเลอืกกลุ่มตวัอย่างทีม่คีุณสมบตัติรงกบัทีต่อ้งการของผูว้จิยั คอื เป็นหมอเหยารกัษา
โรคทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไป มชีื่อเสยีงเป็นที่ยอมรบัในกลุ่มหมอเหยาดว้ยกนั โดยยกย่องใหเ้ป็นแม่เมอืง ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะ
ไดร้บัการยกย่องจากส านกังานวฒันธรรมประจ าจงัหวดัยกย่องใหเ้ป็น ปราชญช์าวบา้น หรอื ผูม้ผีลงานดเีด่นดา้นวฒันธรรม
ประจ าแต่ละจงัหวดั โดยใชห้มอเหยาผูบ้อกขอ้มลูจงัหวดัละ 3 คน รวม 12 คน 

ผูว้จิยัก าหนดพื้นที่แบบเจาะจง โดยเลอืกหมอเหยาชาวผู้ไทยผู้มชีื่อเสยีงเป็นที่ยอมรบัในแต่ละจงัหวดั ซึ่งหมอ
เหยาที่ผูว้จิยัเลอืกจะเป็นบุคคลผูม้ผีลงานดเีด่นทางดา้นวฒันธรรม สาขาภูมปิญัญาทอ้งถิ่น โดยเลอืกมาจงัหวดัละ 2 คน 
รวม 8  คน และหมอเหยาทีไ่ดร้บัค าแนะน าจากแม่เมอืง (หวัหน้าหมอเหยา)ว่า เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ และมชีื่อเสยีง
ในการประกอบพธิกีรรมอกีจงัหวดัละ 1 คน รวมผูใ้หข้อ้มลู 12 คน  โดยใชเ้วลาในการลงพืน้ทีช่่วงเดอืนมนีาคม-พฤษภาคม 
2556 และช่วงวนัหยุดราชการเสาร-์อาทติยใ์นเดอืนมถุินายนอกี 1 เดอืน โดยใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูดงันี้ 
 1. หมอเหยาชาวผูไ้ทย  อ าเภอกุฉินารายณ์และอ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์   
 2. หมอเหยาชาวผูไ้ทย  อ าเภอเรณูนครและอ าเภอธาตุพนม  จงัหวดันครพนม  
 3. หมอเหยาชาวผูไ้ทย  อ าเภอพรรณนานิคมและอ าเภอเมอืง  จงัหวดัสกลนคร 
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 4. หมอเหยาชาวผูไ้ทย  อ าเภอค าชะอแีละอ าเภอหนองสงู จงัหวดัมุกดาหาร 
 

ผลการศึกษา 
 การรักษาด้วยวิธีการเหยาน้ี  หมอเหยาจะร้องเป็นท านองเพื่อสวดอ้อนวอนผีฟ้าพญาแถนหรือผีบรรพบุรุษ 
 เพื่อสอบถามอาการป่วยของผูป้่วยจากผวี่า ความเจบ็ป่วยน้ีเป็นเพราะไปท าผดิผหีรอืถูกผกีระท าใช่ไหม  เพราะหากเป็น
อาการเจ็บป่วยจากโรคภัยที่เป็นพยาธิสภาพมาเบียดเบียนแล้ว  หมอเหยาจะไม่รกัษา แต่จะแนะน าให้ไปพบแพทย ์
ทีโ่รงพยาบาล 

ก่อนทีจ่ะรกัษานัน้ หมอเหยาจะต้องทราบว่า อาการเจบ็ไขน้ัน้ เกดิจากอะไรเป็นเบือ้งต้นเสยีก่อน  การเสีย่งทาย
นัน้จะเริม่ดว้ยหมอแคนเปา่บรรเลงในท านองเชญิผ ีตวัหมอเหยาจะจุดเทยีน บอกความประสงคใ์นการท าพธิใีหผ้ผีูเ้ป็นใหญ่
ในพธิอีนัไดแ้ก่ พญาแถน ทราบวตัถุในการท าพธิ ีจากการสมัภาษณ์หมอเหยาจะบอกว่า จะเริม่รูส้กึชาทีป่ลายนิ้วเทา้ จนถงึ
ใบหน้า และไม่มคีวามรูส้กึว่าเป็นตวัเอง แต่จะเริม่เคลิม้ตามเสยีงแคน ส่วนบทรอ้งนัน้ จะรอ้งออกมาเองโดยไม่รูส้กึตวั จาก
การสงัเกตพฤตกิรรมหมอเหยาในการท าพธิจีะเหน็ว่า ร่างของหมอเหยาจะสัน่เลก็น้อย และขยบัตวัโยกไปมา บางคนจะเริม่
ตบมอืจากชา้ไปเรว็ ตามจงัหวะเสยีงแคน ช่วงเวลาน้ี ผทีีส่งิในร่างหมอเหยาจะชวนผูป้ว่ยสนทนาซกัถามวา่เป็นใคร ตอ้งการ
สิง่ใด แต่ถา้ผไีม่ยอมพดูหรอืตอบหมอเหยาจะเสีย่งทายเพื่อหาค าตอบเอง ตวัอย่างค าเสีย่งทาย  เช่น  “อาการเจบ็ปว่ยครัง้น้ี
เกดิจากผกีระท าใช่หรอืไม่”  “ถา้ผูป้ว่ยขอขมาหรอืตัง้เครื่องบดัพลสีะเดาะเคราะหแ์ลว้จะหายหรอืไม่” “อาการเจบ็ป่วยครัง้น้ี
จะใชเ้วลาในการรกัษานานหรอืไม่จงึจะหาย”  เป็นตน้ 

จากการลงภาคสนามและสมัภาษณ์หมอเหยา รวมทัง้ชาวบา้นในพืน้ที ่4 จงัหวดั พบว่า การรกัษาผูเ้จบ็ป่วยดว้ย
พธิกีรรมเหยานัน้ สามารถช่วยท าใหผู้ป้่วยหายจากอาการเจบ็ป่วยได ้ดงันัน้ผูว้จิยัจงึน าบทรอ้งในพธิเีหยารกัษาผูเ้จบ็ป่วย
มาวเิคราะหห์าวจันกรรมต่าง ๆ เพราะเชื่อว่า การใชว้จันกรรมต่าง ๆ ในการเรยีกขวญัจะมสี่วนในการน าไปสู่ผลสมัฤทธใิน
การรกัษาโรคได ้ ส าหรบับทรอ้งเรยีกขวญัในการวจิยัครัง้นี้มจี านวน  12 บท จากหมอเหยาจ านวน 12 คน  ซึง่ไดจ้ากการ
เกบ็ขอ้มลูภาคสนามทีจ่งัหวดักาฬสนิธุ ์  จงัหวดัสกลนคร จงัหวดันครพนม และจงัหวดัมุกดาหาร  

จากการเกบ็ขอ้มลูภาคสนามพบว่า  หมอเหยาซึง่เป็นผูเ้รยีกขวญัจะใชภ้าษาเรยีกขวญัทีผู่ฟ้งัเขา้ใจ ในทีน้ี่เป็นกลุ่ม
ประชากรชาวผู้ไทย จึงต้องใช้ภาษาผู้ไทย โดยค าเรียกขวัญจะเป็นบทร้องที่มีท่วงท านองและเนื้อหาไพเราะ   
โดยมหีมอแคนเป็นผู้เป่าแคนคลอไปขณะหมอเหยาประกอบพธิเีหยาเรยีกขวญั  บางครัง้อาจจะมบีทสนทนาเพื่อซกัถาม
ผูป้ว่ยและญาตทิีม่าร่วมพธิกีรรมดว้ย 

หมอเหยาผูท้ าพธิเีรยีกขวญัจะใชบ้ทรอ้งทีม่อีงคป์ระกอบของเน้ือหาตามล าดบัวจันกรรม ไดแ้ก่ 1. การไหวผ้เีชญิผ ี 
2. การล าสอ่งดอูาการปว่ยและไต่ถามหาสมุฏฐานของความเจบ็ป่วย   3. การล าป ัว่เพื่อออ้นวอนรอ้งขอจากผ ี4. การเรยีก
ขวญัและสูข่วญัผูป้ว่ยใหก้ลบัคนืมา  5. การลาผแีละสง่ผกีลบัสวรรค ์ โดยมกีารใชว้จันกรรมต่าง ๆ ตามขัน้ตอนในการรกัษา  
ดงัจะน าเสนอต่อไปนี้ 
 1. การวิเคราะหว์จันกรรมท่ีมีค ากริยาเป็นตวับ่งช้ีจากบทเรียกขวญัในพิธีกรรมรกัษาโรค 

พธิกีรรมเหยาจดัเป็นการรกัษาโรคทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุพธิกีรรมหนึ่ง ซึง่ชาวผูไ้ทยไดร้บัการสบืทอดมาบรรพบุรุษชาวไท
ด าในแควน้สบิสองจุไท  ในปจัจุบนัพธิกีรรมน้ีกย็งัคงไดร้บัความเชื่อถอืและมใีหเ้หน็อยู่เกอืบทุกหมู่บา้นทีม่ชีาวผูไ้ทยอาศยั
อยู่  จากการออกส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามใน 4 จงัหวดัในภาคอีสานตอนบน ได้แก่ จงัหวดักาฬสนิธุ์ สกลนคร 
นครพนม และมุกดาหาร ผู้วิจ ัยพบว่า  การใช้ถ้อยค าของหมอเหยาในบทร้องเรียกขวัญในพิธีกรรมเหยา  
มอีทิธพิลต่อการรกัษาความเจบ็ปว่ยอย่างมาก เพราะถ้อยค าทีพู่ดก่อใหเ้กดิพลงัในการสรา้งก าลงัใจใหผู้ป้่วยลุกขึน้มาต่อสู้
กบัโรคภยัต่าง ๆ ไดใ้นทีส่ดุ 
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การใชถ้อ้ยค าทีก่่อใหเ้กดิการกระท าและถอ้ยค าทีก่ล่าวในแต่ละวจันกรรมลว้นแฝงเจตนาของผูพู้ดไวด้ว้ยเสมอ ซึง่
สอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎเีรื่อง วจันกรรม (Speech acts) ของ จอหน์ อาร.์ เซอรล์ (John R. Searl) ดงันัน้ผูว้จิยัจงึจะน า
แนวคดิเรื่องวจันกรรมมาใชใ้นการวเิคราะหค์ าเรยีกขวญัในพธิกีรรมรกัษาโรคของชาวผูไ้ทย  ดงัต่อไปนี้  

จากการที ่จอหน์ อาร.์ เซอรล์ (John R. Searl) ไดต้ัง้สมมตฐิานต่อไปอกีว่า ถ้อยค าทีพู่ดออกมานัน้ ไม่เพยีงแต่
ก่อใหเ้กดิการกระท าจอหน์ แอล. ออสตนิ (John L.Austin)ไดเ้สนอแนวคดิทีว่่า เรากระท าการต่าง ๆ ไดโ้ดยใชค้ าพูด ทีดู่
จากค ากรยิาทีก่่อใหเ้กดิการกระท า (performative verb) กระท าเท่านัน้ แต่ทุกถ้อยค ายงัมเีจตนาแฝงอยู่เสมอ โดยเขาได้
ก าหนดเงื่อนไขทีเ่หมาสม (Felicity conditions) ไดแ้ก่ 1. เงื่อนไขทัว่ไป (General conditions) หมายความว่า  ตอ้งเป็นการ
พดูจรงิ ๆ ไม่ใช่การเล่นละครหรอืการสนทนา  2. เงื่อนไขเน้ือความ (Content conditions)  หมายความว่าใชส้ื่อบอกเจตนา
ต่าง ๆ เช่น การสญัญา ผู้พูดต้องกล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะท าในอนาคต และจะต้องท าสิง่นัน้จรงิ ๆ 3. เงื่อนไขล่วงหน้า
(Preparatory conditions) เป็นการบอกถงึเหตุการณ์ในอนาคต เช่น การเตอืน ผูพู้ดต้องมคีวามจรงิใจและมัน่ใจว่าสิง่ทีพู่ด
จะเกดิขึน้จรงิ 4. เงื่อนไขจรงิใจ(Sincerity conditions) หมายความว่า ผูพ้ดูตอ้งจรงิใจทีจ่ะท าตามสญัญาทีพู่ดนัน้จรงิๆ หรอื 
การเตอืนกต็้องมัน่ใจว่าสิง่ทีพู่ดจะเกดิขึน้  5.เงื่อนไขพืน้ฐาน (Essential conditions) หมายความว่า การสญัญาจะต้องท า
ตามทีพ่ดูจรงิ และการเตอืน ผูเ้ตอืนจากคนพดูธรรมดามาเป็นคนเตอืน  

ส าหรบัแนวคดิของจอหน์ แอล. ออสตนิ (John L.Austin) ไดเ้สนอแนวคดิทีว่่า ในประโยคต่างๆ จะมคี ากรยิาที่
ก่อใหเ้กดิการกระท า (performative verb) โดยแบ่งกลุ่มค ากรยิาที่ก่อใหเ้กดิการกระท าออกเป็น 5 ประเภท  ดงัต่อไปนี้
 1. กลุ่มบอกกล่าว (Assertives) เป็นวจันกรรมมจีุดมุ่งหมายเพื่อบอกกล่าวขอ้มูล ซึง่เป็นขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ แก่ผูฟ้งั 
โดยเหน็ว่า ผูฟ้งัยงัไม่ทราบในเรื่องนัน้หรอืเรื่องทีจ่ะบอกนัน้เป็นประโยชน์ต่อผูฟ้งั เช่น การบอกถงึประสบการณ์ของตนเอง 
ทีจ่ะท าใหผู้ฟ้งัเชื่อมัน่ว่า ผูบ้อกกล่าวนัน้รูใ้นเรื่องทีจ่ะท าจรงิ หรอื เล่าถงึเรื่องความเป็นไปทีเ่กดิขึน้รอบ ๆ ตวั  ผูพู้ดเหน็ว่า 
ผูฟ้งัยงัไม่ทราบหรอืเรื่องทีเ่ล่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูฟ้งั   

การใช้วจันกรรมในการบอกกล่าวนี้ จะพบในบทร้องของหมอเหยาตอนที่หมอเหยาล าเหยาเพื่อส่องดูอาการ 
เพื่อสอบถามหาสาเหตุของความเจบ็ปว่ย หมอเหยาจะพจิารณาโดยฟงัค าตอบจากผูป้ว่ยหรอืผทีีม่าเขา้สงิหรอืผคีรูของหมอ
เหยาเองว่า การป่วยครัง้น้ีเกดิจากอะไร และจะรกัษาดว้ยการเหยาน้ีได้หรอืไม่ จงึจะตดัสนิใจในการรกัษาให้ผูป้่วยต่อไป  
เช่น มเีรื่องทะเลาะเบาะแวง้ในหมู่ญาตพิี่น้อง มกีารกระท าที่เป็นการละเมดิต่อผบีรรพบุรุษ ผปี่า ผนีา ผไีร่ ผนี ้า  ผบี้านผี
เรอืน ซึ่งจะความผิดลกัษณะน้ีจะเป็นการผิดผี เมื่อผโีกรธไม่พอใจที่ถูกลูกหลานลบหลู่ จงึบนัดาลให้เกิดความเจบ็ป่วย
ตามมา  ดงัตัวอย่างวจันกรรมตัง้สมมติฐาน ในประโยคที่ว่า “ หรือว่ามีแนวกรรมพวกพ่ีน้องจะบางบัน่หล่อคีง”  
ขอ้ความนี้เป็นการคาดเดาเหตุการณ์ซึง่เป็นผลสบืเน่ืองใหเ้จบ็ป่วยว่า ผลจากความเจบ็ป่วยครัง้น้ีเป็นดว้ยกรรมจากการที่
ผูป้ว่ยไปท าผดิฮตีคอง อนัเป็นหลกัประพฤตปิฏบิตัติามท านองคลองธรรมทีด่ขีองคนอสีานซึง่จะมขีอ้หา้มไม่ใหญ้าตพิีน้่องมี
เรื่องทะเลาะเบาะแว้งกนั ซึง่จากการสมัภาษณ์ชาวบา้นทีใ่หข้อ้มูล ท าให้ผูว้จิยัทราบว่า ผู้ป่วยบางรายมเีรื่องทะเลาะเบาะ
แวง้กบัญาตพิีน้่องจรงิเกีย่วกบัเรื่องทรพัยส์นิทีน่าซึง่เป็นมรดกจากพ่อแม่ทีผู่ป้่วยไม่พอใจในการแบ่งมรดกจงึมเีรื่องทะเลาะ
เบาะแวง้กนักบัญาตพิีน้่อง และต่อมาผูป้ว่ยกล็ม้ปว่ยลง แต่หลงัจากท าเครื่องคายต่อผบีรรพบุรุษแลว้ คู่กรณีทัง้สองฝ่ายกม็ี
การประนีประนอมกนั อาการเจบ็ปว่ยกท็ุเลาลงในทีส่ดุ 
 2. กลุ่มช้ีน า (Directives)  เป็นวจันกรรมทีผู่พ้ดูสือ่ไปยงัผูฟ้งั โดยมจีุดมุ่งหมายใหผู้ฟ้งั กระท าการสิง่ใด สิง่หนึ่งเพื่อ
ผูพ้ดู ดว้ยการสัง่ การขอรอ้ง การวงิวอน ฯลฯ  ส าหรบัการสัง่นี้ จะเป็นการออกค าสัง่ใหท้ าสิง่ใดสิง่หนึ่ง โดยมเีจตนาทีด่ต่ีอ
ผูฟ้งั  ส่วนการขอร้องเป็นวจันกรรมที่ผู้พูดต้องการให้ผู้ฟงัท าอะไรสกัอย่างหน่ึงเพื่อประโยชน์ของผู้พูดแต่มนี ้าหนักของ
ถอ้ยค าต่างกนั(ความสภุาพหรอืความรุนแรงของถ้อยค าจะต่างกัน) ขึน้กบัสถานภาพทางสงัคมและความสมัพนัธร์ะหว่างผู้
พดูกบัผูฟ้งั  
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การใชว้จันกรรมในกลุ่มนี้ จะพบในบทรอ้งของหมอเหยาตอนทีห่มอเหยาท าการเอิน้ขวญัเพื่อเชญิชวนใหข้วญัทีห่นี
ไปอยู่ในทีไ่ม่ดต่ีาง ๆ กลบัมาสูร่่างของผูป้ว่ยตามเดมิ กจ็ะมลีกัษณะของการวงิวอนขอรอ้งหรอืเชญิชวน ลกัษณะดงักล่าวนี้
จะพบได้บ่อยครัง้มากในบทร้องเรยีกขวญั และถือเป็นหวัใจส าคญัของการเรยีกขวญัว่าจะมกีารใช้วจันกรรมในลกัษณะ
ดงักล่าวนี้   

วจันกรรมเชญิชวน (Inviting)  เป็นการใชถ้้อยค าทีผู่พู้ดแสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นพวกพอ้งเดยีวกนั โดยมเีจตนาใหผู้ฟ้งั
กระท าการสิง่ใดสิง่หนึ่งร่วมกบัผูพ้ดู  ดงัในประโยคทีว่่า  “ พากนัมาแล้วบ่น้อมาๆ พกัเซาเมื้อย   พอมีแฮงซะก่อนเด้อ  คนัมี
ค าหมากแก้ว พลูพนัมายอยื่นเฮ้อ  คนัมาแล้ว...แค้วหมากซาก่อน แล้วจกัหน่อย จงัก่ามาเว้ากนั ฮื้อมนัจงัคล่อง ”    

การกล่าวค าเชญิชวนดงักล่าวนี้จะเหน็ถงึการแสดงวฒันธรรมในการตอ้นรบัแขกผูม้าเยอืนของคนไทย ทีใ่ครมาถงึ
เรอืนชานต้องต้อนรบั ดว้ยการเลีย้งน ้าดื่ม หมากพลู และบุหรี ่เพื่อแสดงมติรภาพทีด่ต่ีอกนั  แลว้จงึมาพูดคุยปรกึษาหารอื 
หรอื ร่วมกนัประกอบภารกจิในการรกัษา  

วจันกรรมขอรอ้ง (Requesting) เป็นวจันกรรมทีผู่พ้ดูตอ้งการบอกเพื่อโน้มน้าวจติใจผูฟ้งัใหย้อมกระท าตามในสิง่ที่
ผูพ้ดูตอ้งการ   ดงัในประโยคทีว่่า   “ มาฮอดแล้ว มาเทียมกายเด้เย้อ  เชิญ...เชิญมาคนัว่ามาฮอดแล้ว  มาลงอยู่ใน
ขนัห้าเด้อ  บ่อนจบบ่อนงามเจ้าเคยอยู่   เชิญมาเด้อเจ้า ขนัพาข้าวเผ่ินเพ่ิงแต่งถ้า ”    

ในทีน้ี่จะพบว่า หมอเหยาตอ้งการขอรอ้งใหผ้ฟ้ีาพญาและบรรดาผเีทพเทวดาต่าง ๆ ลงมาจากสวรรคเ์พื่อเขา้มาอยู่
ในเครื่องคาย ทีต่กแต่งอย่างสวยงาม  แลว้ลงมาสงิในร่างตนเองเพื่อท าการตรวจรกัษาอาการเจบ็ปว่ยครัง้น้ี  
 3. กลุ่มผกูมดั (Commissives) เป็นถอ้ยค าทีผู่พ้ดูมจีุดมุ่งหมายแสดงใหเ้หน็ว่าจะกระท าการบางอย่างเพื่อผูฟ้งัในอนาคต  
การใชว้จันกรรมในลกัษณะการให้สญัญาหรอืการรบัรองนี้ จะพบในบทรอ้งของหมอเหยาตอนอญัเชญิผคีรูบาอาจารยม์าช่วยกนั
รกัษาผูป้ว่ยหรอืเจรจาต่อรองกบัผทีีม่าเขา้สงิผูป้ว่ย ใหย้อมยกโทษให ้โดยจะมกีารสญัญาหรอืรบัรองว่า ถ้าผูป้่วยหายเป็นปกตดิี
แลว้  จะมอบสิง่ของต่าง ๆ ทีผ่อียากไดห้รอืเสนอใหเ้ครื่องคายแก่ผ ี เช่น  “ อ้าวบาดน้ีนัน้สิถามเขาอีกทีหรือว่า ซิดีย้อนไป
ท าบุญ  สรา้งบ่อนอยู่เห้อครบูา ยาคอูยู่ ซิหายความเจบ็ป่วยไข้  ซิได้เบาบางหายได้บ่อน้อ....”  
 4. กลุ่มแสดงความรู้สึก (Expressives)  เป็นกลุ่มถ้อยค าทีบ่่งบอกอารมณ์ความรูส้กึและทศันคตขิองผูพู้ด  ทีม่ต่ีอผูฟ้งั
หรอืสิง่ต่าง ๆ ทีอ่ยู่รอบขา้งเท่านัน้ ผูพ้ดูไม่มคีวามประสงคจ์ะใหผู้ฟ้งักระท าสิง่ใดหรอืใหผู้ฟ้งัทราบถงึขอ้มลูส าคญัแต่อย่างใด  

การใช้วจันกรรมในลกัษณะการกล่าวแสดงอาการนี้  จะพบได้ในบทร้องของหมอเหยาตอนที่ล าเอิ้นขวญั(เรยีก
ขวญั)จากการศกึษาบทเรยีกขวญัในการรกัษาผูป้่วยนัน้ จะมกีารใชว้จันกรรมกล่าวแสดงอาการมากทีสุ่ด  เช่น การปลอบ
ประโลมใจผูป้ว่ย หรอืการแสดงความเหน็อกเหน็ใจต่อผูป้ว่ย จะท าใหผู้ป้ว่ยเกดิก าลงัใจทีจ่ะต่อสูก้บัโรคภยัไขเ้จบ็ต่อไปและ
หายเป็นปกตใินทีส่ดุ   

การทีห่มอเหยาเลอืกใชถ้้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวาน  มกีารสอดแทรกค าสอนทีเ่ป็นส านวนภาษาคมคายและมปีระโยชน์
ต่อการด าเนินชวีติของผู้ป่วย ประกอบกบัมเีสยีงดนตรทีีไ่พเราะถือเป็นยาขนานเอกทีท่ าใหผู้ป้่วยมอีาการที่ดขี ึน้  ซึง่ตรงกบัค า
กล่าวทีว่่า  “ จิตใจท่ีดีย่อมอยู่ในร่างกายท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ ”   เพราะฉะนัน้เมื่อคนเจบ็ป่วยมอีาการทางจติดขีึน้จากการเหยา 
กส็่งผลทางกายดขีึน้ตามไปด้วย ดงัเช่นตวัอย่างวจันกรรมแสดงการขอโทษต่อผ ี เช่น  “ คนัว่าเป็นจัง่ซ้ีเฮาขอขมาแต่งขนั
กระทงแก้สาก่อน  แต่งกระถางแก้สาก่อน  เฮด็ไปแล้วข้าวด าบ่แพง เฮด็ไปแล้วข้าวแดงบ่ถ่ี ข้าวสุกได้ท่องกลางข้าวสาร
ได้ท่องหม่อง  ทัง้ส้มทัง้หวาน กล้วยอ้อยสรอ้ยปีใส่กระทง  แก้แต่งตามคาย มายตามเง่ือนกะส่งขวญัคืนเด้อ ” 

5. กลุ่มแถลงการณ์  (Declaratives)  เป็นกลุ่มถอ้ยค าทีผู่พ้ดูประกาศเพื่อกระท าการบางสิง่บางอย่าง อนัมผีลท าให้
สภาพสิง่ของ บุคคล หรอืปรากฏการณ์ต่าง ๆ เปลีย่นแปลงไป  เป็นวจันกรรมทีแ่สดงใหเ้หน็เจตนารมณ์อย่างชดัเจน และ
มกัใชใ้นบรบิททีเ่ป็นทางการสงู  
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การใชว้จันกรรมในกลุ่มแถลงการณ์นี้  จะพบไดใ้นบทรอ้งของหมอเหยาตอนทีห่มอเหยาจะเริม่ต้นการท าพธิเีหยาเรยีก
ขวญัดว้ยการใชว้จันกรรมประกาศแก่เทวดาบนสวรรค ์ เช่น  “เพ่ินท่ีอยู่เทิงฟ้า”  หมายถงึ  พญาแถน  ซึง่เป็นผูม้อี านาจสงูสุดบน
ฟ้า  สามารถบนัดาลทุกสิง่ให้เกิดขึ้นได้  และยงัมีการกล่าวถึง “ นางสุชาดา”  ซึ่งเป็นพระมเหสอีงค์หนึ่งของพระอินทร์ (ใน
ปจัจุบนัความเชื่อเรื่องแถนไดท้ าใหค้วามหมายของแถนกลายเป็นพระอนิทร์) เช่น “ ละเอ้า คัน้ว่าสาธุเด้อ เพ่ินอยู่เทิงฟ้า ครู
บา เพ่ินอยู่ทางนอก  คนัเดียวน้ี เชิญเด้อ คนัดรูู้ ตากนัไว้ ปัวไข้เบ่ิงด ูคนัเดียวน้ี เชิญเด้อ ตัง้แต่นงนางเหล่า สุชาดาคน
ต่าง  คนัฮ่วมฮ้อง ให้เจ้าฮ้อง ปวดกุ้มห ูหลบัตา ละเอ้า คนัว่าเชิญเด้อ ตัง้แต่พวกเพ่ินกล้า พวกหมู่กล้าเพ่ินเคย ” 

นอกจากน้ีในบางทีอ่าจจะเชญิเทวดาและนางฟ้าองคอ์ื่น ๆ ซึง่จะพบชื่อตวัละครในวรรณคดพีืน้บา้นของชาวอสีาน 
เช่น เจา้อนิถวา พ่อศรเีมอืง ทา้วผาแดง  นางไอ่ค า นางมณีจนัทร ์ ทา้วกาละเกด  นางธรณี  เป็นต้นดงัตวัอย่างเช่น  “ คนั
ว่าท้าวผาแดงนางไอ่ค า  เจ้าซ้างน ้าผู้อยู่ทางน ้า  ให้มาพร้อมดอกพร า่กนัเด้อผาแดงหล้าคนงามเน้ือก่องเอย๊ โอย๊
มณีจนัทรน์าดน้องตามก้อนอ้ายมา คนัแม่นมาฮอตแล้วตีนถ่ีคือนกยาง คนัแม่นมาฮอดแล้วตีนห่างคือนกคี ” 
 2. การวิเคราะหว์จันกรรมอ้อมจากบทเรียกขวญัในพิธีกรรมรกัษาโรค  

วจันกรรมอ้อม หมายถึง ความหมายประจ ารูปภาษาของผู้พูด ซึ่งจะไม่สอดคล้องกบัความหมายที่เป็นเจตนา  
ทีแ่ทจ้รงิของผูพ้ดู   การพดูลกัษณะน้ี ผูพู้ดต้องการใหผู้ฟ้งัไดร้บัทราบถงึบางสิง่บางอย่างทีม่ากกว่ารูปภาษาที่ปรากฏโดย
ผูว้จิยัจะวเิคราะหบ์ทรอ้งเรยีกขวญัผูป้ว่ย ซึง่จะเลอืกถอ้ยค าทีเ่ป็นวจันกรรมออ้ม  โดยจะพจิารณาจากความสมัพนัธร์ะหว่าง
รูปประโยค (Form) และหน้าที่ของประโยค (Function) กล่าวคือ วจันกรรมตรงจะใช้รูปประโยคที่ท าหน้าที่ตรงตามรูป
ประโยค  ขณะทีว่จันกรรมออ้มจะใชร้ปูประโยคไม่ตรงตามเจตนาของผูพ้ดู    

โดยทัว่ไปในการสื่อสาร ทัง้ผู้พูดและผู้ฟงัสามารถเขา้ใจความหมายกนัได้ เพราะทัง้ผู้พูดและผู้ฟงัได้สรุปและตีความ
เรื่องราว โดยอาศยัสภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ในขณะทีแ่ม่เมอืงผูเ้ป็นหวัหน้าหมอเหยาล าส่องตรวจดูอาการป่วยของคนไขน้ัน้
จะมปีระการใชป้ระโยคค าถามต่าง ๆ ซึ่งเป็นค าถามทีผู่้ถามไม่ต้องการค าตอบ แต่ถามถึงสาเหตุที่ไปที่มาของความเจบ็ไขข้อง
ผูป้่วย และบอกเจตนาทีถ่ามน้ีกเ็พื่อจะขอรอ้งใหผู้ป้่วยหายจากโรคภยัไขเ้จบ็ โดยทางญาตพิีน้่องผูป้่วยยนิดจีะจดัหาเซ่นสงัเวย
ตามความตอ้งการของผ ีเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษ  ถ้อยค าแสดงค าถามน้ีจงึเป็นการขอรอ้งใหผ้ทีีโ่กรธผูป้่วย แลว้มาเขา้สงิร่าง 
ยนิยอมยกโทษให ้และจดัเป็นการใชว้จันกรรมออ้มในการพูดเพื่อขอต่อรองกบัผ ีซึง่เป็นการแสดงถงึความสุภาพและยกย่องต่อผ ี 
เช่น  “ อยากฮู้เด้... เพ่ินมาแต่ทางเหรอ   บอกข่อยน าเด้...มาทางภแูนวห้วย  แนวคลองหนอน ้าละบ่  มาทางภผูดั ฝ่ายก า้ 
ถ า้นัน้ แม่นบ่น้อ เหน็อีนางเกบ็ดอกไม้ เลยแล่นลดัตามมาแม่นบ่  เจ้าอยากได้หอค า เป็นบ่อนน าบ่อนอยู่  เอาจัง่ใด  จัง่
สิถืกเจอตวัท่าน อยากได้หอค า หอแก้ว ซุกแนวซิหาเห้อ เฮด็แนวเหรอซิถืกเจอ ป่วยไข้ซิได้ คลายหายส่วงเด้อ”  

ค าพูดในลกัษณะดงักล่าว เป็นการใชรู้ปประโยคค าถามแต่เจตนาเป็นการบอกเล่า ลกัษณะการใชรู้ปประโยคดงักล่าวนี้ 
จดัเป็นการใช้วจันกรรมอ้อม ซึ่งจะพบในบทร้องเรยีกขวญัเพื่อรกัษาผู้เจบ็ป่วยของหมอเหยาชาวผู้ไทย   หรอืในถ้อยค าปลอบ
ประโลมใจที่หมอเหยาใช้พูดกบัผู้ป่วยขณะท าการรกัษานัน้ กม็ีการใช้ค าที่มคีวามหมายไม่สอดคล้องกบัเจตนาของผู้พูด   ดงั
ตวัอย่างต่อไปนี้  เช่น “ ...ใจดีซะเด้ออ้าย ใจงามซะเด้อพ่ี ใจดีจงัน ้าส่าง ใจงาม ๆ จงัน ้าออกบ่อ เจ้าอย่าใจบ่ต่ืนสิคือน ้า
ฮ่องไข จิตใจอ้าย ให้มนัมายคือเก่าอย่าคิดโศกเศร้าหมองเม้าผู้เดียวเจ้าผู้เดียวน่ีหว่านก้านก่องเสน่หา  ให้ได้โสภางาม
สิดัง่เดิมดาเค้า” จากข้อความนี้  ผู้พูดกล่าว่า  ขอให้ท าใจให้สบายนะ  ท าจิตใจให้สดใสเหมอืนน ้าจากบ่อ ท าจิตใจให้สบาย  
เหมอืนก่อนจะลม้ปว่ย  พจิารณาความหมายแลว้ถอ้ยค านี้เป็นการปลอบประโลมใจ  แต่เมื่อดูจากรูปภาษาจะมลีกัษณะเป็นการสัง่
หรอืขอรอ้งใหผู้ป้่วยท าจติใจใหส้บาย อย่าคดิมาก จะหายจากโรคภยัไขเ้จบ็ไดใ้นทีสุ่ด ดงันัน้ ถ้อยค าทีห่มอเหยาใชน้ี้ จงึจดัเป็น
การใชว้จันกรรมออ้ม 
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ภาพประกอบพิธีกรรมเหยารกัษาโรค 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพท่ี 1 หมอเหยาผกูแขนรบัขวญัผูว้จิยั                    ภาพท่ี 2 หมอเหยาท าพธิเีรยีกขวญักลบัสูต่วัผูว้จิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพท่ี 3 หมอเหยารอ้งปลอบประโลมใจผูป้ว่ย        ภาพท่ี 4 หมอเหยาและผูว้จิยัหลงัเสรจ็พธิกีรรมสะเดาะเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ภาพท่ี 5 หมอเหยาท าพธิตีดัเวรตดักรรม          ภาพท่ี 6 ผฟ้ีาลงเทยีม (เขา้สงิ) ร่างหมอเหยา ออกมาฟ้อน 
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วิจารณ์และสรปุผล 
 จากบทเรยีกขวญัที่กล่าวมาแล้วนี้จะเห็นได้ว่า   มีการใช้วจันกรรมต่าง ๆ ครบทัง้ 5 ประการของ จอห์น อาร์. เซอร์ล  
กล่าวคอื หมอเหยาจะเริม่ดว้ยการใชว้จันกรรมปา่วประกาศเชญิเทพยดาและ ผบีรรพบุรุษใหล้งมาจากสวรรคเ์พื่อร่วมในการรกัษา
ผูป้ว่ย มกีารใชว้จันกรรมวเิคราะหส์มุฏฐานของโรคเพื่อการตดัสนิใจว่าจะรกัษาอาการป่วยในครัง้น้ีหรอืไม่ ในขณะรกัษาโรค หมอ
เหยาจะใชว้จันกรรมสญัญาเพื่อต่อรองใหผ้ีพอใจและยอมออกจากร่างไปในทีสุ่ดและวจันกรรมทีใ่ชม้ากทีสุ่ดคือ วจันกรรมแสดง
อารมณ์ความรู้สกึ โดยหมอเหยาจะแสดงความเหน็อกเหน็ใจผูป้่วย มกีารพรรณนาถึงสถานที่ขวญัไปอยู่เป็นที่ไม่พงึไปอยู่ เมื่อ
ขวญักลบัมาขวญัจะไดก้นิอาหารทีบ่รบิรูณ์ทีญ่าตพิีน้่องจดัเตรยีมไวใ้ห ้และมคีวามสุขกบัครอบครวัทีม่พี่อแม่ญาตพิีน้่อง โดยจบ
ดว้ยการอ านวยพรใหม้คีวามสขุ ไม่เจบ็ไม่ไข ้ และมอีายุยนืนาน  
 การใชว้จันกรรมต่าง ๆ ในค าเรยีกขวญันัน้ ผูว้จิยัพบว่า ในบทเรยีกขวญัเพื่อรกัษาผูเ้จบ็ป่วยนัน้ จะมกีารใช ้วจันกรรม
ขอร้อง(Requesting) ซึ่งอยู่ในกลุ่มชี้น า (Directive) และวจันกรรมสญัญา (Promising) ซึ่งอยู่ในกลุ่มผูกมดั (Commissives) 
และวจันกรรมขอโทษ (Apologizing) และขอบคุณ (Thanking) ซึ่งอยู่ในกลุ่มแสดงความรู้สกึ (Expressives) มปีรากฏอยู่ในทุก
บทรอ้งเรยีกขวญั  สว่นวจันกรรมการขู ่(Threatening) พบน้อยทีส่ดุแทบจะไม่ปรากฏเลย  
 การศกึษาวจิยัครัง้น้ีพบว่า การใชว้จันกรรมในบทเรยีกขวญัเพื่อรกัษาผูเ้จบ็ป่วยของชาวผูไ้ทยเป็นวธิกีารรกัษาทีใ่ช้
ค าพูดเพื่อพูดปลอบประโลมใจ ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึอทิธพิลของภาษาทีม่ผีลต่อความรู้สกึของผูฟ้งั เพราะเมื่อผู้ฟงัเกดิขวญั
และก าลังใจ  ก็ย่อมท าให้มีแรงลุกขึ้นมาต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ต่อไป   อย่างไรก็ตาม  การรักษาด้วยการเหยานี้ 
ผลการรกัษาอาจจะไม่ส าเรจ็ทุกรายไป กล่าวคอื ไม่ไดท้ าใหค้นป่วยหายป่วยได ้ ซึง่ทางการแพทยแ์ผนปจัจุบนักม็ลีกัษณะ
คลา้ย ๆ กนั จากการสงัเกตการณ์อย่างใกลช้ดิจะพบว่า หมอเหยานัน้จะมลีกัษณะพเิศษตรงทีจ่ะเป็นคนสงูอายุ ซึง่มกัจะมี
ประสบการณ์ในการด าเนินชวีติ ท าใหส้ามารถวเิคราะหเ์หตุการณ์ต่าง ๆ ทีพ่บเหน็ไดว้่ามสีาเหตุมาจากสิง่ใด การใช้ค าพูด
ในการปลอบประโลมผูป้่วยนัน้ หากสงัเกตให้ดจีะพบว่า ทุกถ้อยค าลว้นมาจากประสบการณ์ทีผู่้ทีเ่ป็นหมอเหยาพบมาใน
ชวีติทัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็นการอญัเชญิสิง่ศกัดิส์ทิธิม์าช่วยในการรกัษา การออ้นวอนขอรอ้งผใีหช้่วยรกัษาคนป่วย  การเจรจา
ต่อรองกบัผ ีเพื่อใหผ้พีอใจในค าสญัญาของหมอเหยาและญาตผิูป้ว่ยว่าจะท าในสิง่ทีผ่ตีอ้งการ   การขอขมาลาโทษต่อผทีีไ่ด้
ล่วงเกนิ   ขัน้ตอนเหล่าน้ีล้วนเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่คอยควบคุมวถิีชวีติของคนในชุมชนให้
ร่มเยน็เป็นสขุ  
 ส าหรบัขอ้เสนอแนะ จากการวจิยัในครัง้นี้นัน้ หลงัจากที่ผู้วจิยัได้ออกเกบ็ขอ้มูลภาคสนาม ท าให้ทราบว่า ยงัมคีนไทย
กลุ่มชาตพินัธุต่์าง ๆ เช่น กะเลงิ  กะโซ่ โยย้ ยอ้ แสก  ซึง่อาศยัอยู่ปะปนกนัในหมู่บา้นต่าง ๆ คนเหล่านี้ลว้นยงัคงมคีวามเชื่อถอื
ศรทัธาในอ านาจเหนือธรรมชาตทิัง้สิน้ โดยเฉพาะการศกึษาความเชื่อเกีย่วกบัผี นับเป็นเรื่องทีน่่าน ามาศกึษาถงึลกัษณะร่วมและ
ความแตกต่างว่า เพราะเหตุใดอ านาจของสิง่ลกึลบันี้จงึมอีทิธพิลเหนือจติใจของคนไทยในกลุ่มต่าง ๆ อยู่จนถงึทุกวนันี้ และยงัคง
ใช้อ านาจของผใีนการรกัษาเยยีวยาความเจบ็ป่วยอยู่  จงึเป็นสิง่ที่น่าน ามาศกึษาเปรยีบเทยีบกนั รวมทัง้การน าแนวคดิทฤษฎี
ทางด้านภาษาศาสตร์เกี่ยวกบัชาติพนัธุ์มาเป็นเครื่องมอืในการศกึษาความเชื่อที่แฝงมากบันิทานพื้นบ้านหรอืวรรณคดปีระจ า
ทอ้งถิน่ ซึง่สะทอ้นถงึลกัษณะร่วมกนัของชาตพินัธุไ์ททีม่อียู่ในส่วนต่าง ๆ ของประเทศไทยในปจัจุบนั    
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่เคยสัง่สอนข้าพเจ้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตัตานี และ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิวฒ สงขลา (มหาวทิยาลยัทกัษิณในปจัจุบนั)  โดยเฉพาะอย่างยิง่  รศ.ดร. วไิลวรรณ  ขนิษฐา
นนัท ์และ ผศ.ดร. สรุสทิธิ ์ ไทยรตัน์ ซึง่เป็นอาจารยท์ีป่รกึษางานวจิยัของขา้พเจา้ในระดบัปรญิญาเอก ทีค่ณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน   
  



 

756 

เอกสารอ้างอิง 
1. Austin, J. L. How to Do Things with Works. Oxford: Clarendon University Press. 1962. p.119-20. 
2. ________.  How to do things with words. In: Sbisa, Marina and Urmson, J. O. editors. USA:  

Harvard University press. 1975. p.67-70. 
3. Searle,John R. Indirect speecpacts. In Syntax and Semantics 3: Speech Acta,Peter Cole andJerry  

L. Morgan (endNew York : Academic Press. 1975. ), p.41-58.  
4. ________. Speech Acts : An Essays in the Philosophy of Language. Cambride : Cambride 

University Press. 1969. p.119-121. 
5.  ________.Speech Acts.  Cambride : Cambride University Press. 1969. p.54-60. 
 
 



 

757 

วิเคราะหค์วามสอดคล้องของแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ 2556 กบัแผนกลยทุธ์

ภาควิชาสรีรวิทยา แผนกลยทุธค์ณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์และแผนกลยทุธ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 

Analysis of the correlation in the annual action plan fiscal year 2013,  

with the strategic plan of the Department of Physiology ,the strategic plan of the 

Faculty of Medical Sciences and the strategic plan of Naresuan University. 
 

ธญัวรตัม ์ กระจา่ง0

1
 และ อรระว ี คงสมบตั ิ

2 
 
 

Thanwarat  Krajang
1 
 and Onrawee Khongsombat

 2  
  

 

บทคดัย่อ 

 กระบวนการพฒันาแผนของภาควชิาสรรีวทิยามกีารดาํเนินการตามเกณฑม์าตรฐานการประกนัคุณภาพการศกึษา 

ตามองคป์ระกอบที่ 1 ตวับ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพฒันาแผน และเพื่อให้กระบวนการพฒันาแผนของภาควชิาสรรีวทิยา

บรรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์ และมกีารบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  จงึทําการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของแผนใน

ทุกระดบั (ภาควชิา คณะ และมหาวทิยาลยั) โดยทําการศกึษาและเกบ็ขอ้มูลเกีย่วกบัเกณฑม์าตรฐานการประกนัคุณภาพ

การศกึษาจากคู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน การรายงานการประเมนิตนเอง/ตรวจสอบ ประจําปีการศกึษา 

2553-2555 รวมถึงศึกษาความสอดคล้องกันของแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์ภาควิชาสรีรวิทยา แผนกลยุทธ ์                   

คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทยแ์ละแผนกลยุทธม์หาวทิยาลยันเรศวร ผลจากการวเิคราะหพ์บว่าการพฒันาแผนของภาควชิา

สรรีวทิยาดาํเนินการตามเกณฑม์าตรฐานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน มคีวามสอดคลอ้งและเชื่อมโยงกนัเป็นอย่าง

ยิง่ระหว่างปรชัญา/ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ แผนปฏบิตักิารประจําปี แผนกลยุทธภ์าควชิาสรรีวทิยากบัแผนกลยุทธข์อง  

คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ และแผนกลยุทธ์ของมหาวทิยาลยันเรศวร และยงัเชื่อมโยงกบัเกณฑ์มาตรฐานการประกนั

คุณภาพการศกึษา 

ผลการศึกษาครัง้น้ีสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการพัฒนาแผนของภาควิชา

สรรีวทิยาที่มคีวามสอดคล้องและเชื่อมโยงกบัทุกระดบัขององค์กร  และนําไปสู่การปฏบิตัิงานของทุกหน่วยงานภายใน

ภาควชิาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค ์พนัธกจิ วสิยัทศัน์ ปณิธาน และปรชัญา ของภาควชิา คณะ และมหาวทิยาลยัที่

กาํหนดไว ้
 

คาํสาํคญั: การวเิคราะห ์ ความสอดคลอ้ง  แผนปฏบิตักิารประจาํปี  แผนกลยุทธ ์
 

                                                 
1 ภาควชิาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ มหาวทิยาลยันเรศวร  
1
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Abstract  

The plan development process of Physiology Department followed the standard of the quality assurance 

system in the first factor, indicator 1.1 the process of development plan.  The correlation of plan of all levels 

(department, faculty and university) was analyzed to close the achievement of the vision and becoming a more 

efficient and effective department. We studied and collected the data of standard criteria of the quality assurance 

system from the internal quality assurance manual, Self/Check Assessment Report in Academic Year 2011-2012 

and analyzed the correlation of action plan and strategic plan of the Department of Physiology with the 

strategic plan of Faculty of Medical Science and Naresuan University. The results showed the correlation of 

philosophy/ commitment, vision, mission, annual action plan and strategic plan of the Department of Physiology 

with the strategic plan of Faculty of Medical Science, Naresuan University that related with the standard criteria of 

the quality assurance system.  

The result of this study reflected the efficiency and effectiveness of plan development process of 

Physiology Department that correlated and linked with the plans of all levels of the organization. This leaded to 

all department divisions to take action in order to fulfill and achieve goals, missions, visions and philosophy of 

department, faculty, and university. 
 

Keywords:  Analysis, Correlation, Annual action plan, Strategic plan 
 

บทนํา 

 ภาควชิาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยันเรศวร มภีารกจิหลกั 4 ดา้น คอื การผลติบณัฑติ 

การวจิยั การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม และการทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรมในการดําเนินงานเพื่อใหบ้รรลุตามภารกจิ

หลกันัน้จาํเป็นตอ้งมกีารกาํหนดทศิทางการพฒันาและการดําเนินงานภายใต้แผนปฏบิตักิารประจําปี และแผนกลยุทธข์อง

ภาควชิา ทีส่อดคลอ้งและตอบสนองแผนกลยุทธค์ณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และแผนกลยุทธม์หาวทิยาลยันเรศวร เพื่อให้

การดาํเนินงานของภาควชิาเป็นไปอย่างมคุีณภาพเป็นทีย่อมรบัและสามารถตอบสนองสงัคมในทศิทางทีถู่กตอ้งเหมาะสม  

 ในการดําเนินงานของภาควชิาไปสู่แนวทางดงักล่าวขา้งต้น จําเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องดําเนินการพฒันาระบบและ

กลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาของภาควิชาให้มปีระสทิธิภาพเพิม่ขึ้น  ประกอบกบัปจัจุบนัและในอนาคตมีปจัจยั

ภายในและภายนอกทีเ่ปลีย่นแปลง เช่น ดา้นคุณภาพของสถาบนัอุดมศกึษาและบณัฑติภายในประเทศทีม่แีนวโน้มแตกต่าง

กนัมากขึน้  ความทา้ทายของโลกาภวิฒัน์ต่อการศกึษาทัง้ในประเดน็การบรกิารการศกึษาขา้มพรมแดนและการเคลื่อนยา้ย

ของนกัศกึษาและบณัฑติจากการรวมตวัของประเทศในภูมภิาคอาเซยีน  ความมัน่ใจของสงัคมทีม่ต่ีอสถาบนัอุดมศกึษาใน

การจะพฒันาองคค์วามรูแ้ละผลติบณัฑติทีต่อบสนองต่อยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศให้มากขึน้  ความต้องการของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสยีกบัสถาบนัอุดมศกึษาในด้านขอ้มูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์  ตลอดจนการเปิดโอกาสการมสี่วนร่วมใน

ระบบอุดมศึกษาที่มากขึ้น  ซึ่งปจัจัยต่างๆ  เหล่าน้ีล้วนส่งผลกระทบต่อการจัดการอุดมศึกษาทัง้สิ้น  ดังนัน้ใน

กระบวนการพฒันาแผนกลยุทธ์ของภาควิชาจึงมีความสําคญัและจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคํานึงถึงความสอดคล้องและ

ตอบสนองกบัแผนกลยุทธค์ณะวทิยาศาสตรก์ารแพทยแ์ละมหาวทิยาลยันเรศวรในประเดน็สาํคญัต่างๆ ทัง้ปจัจยัภายในและ

ภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง การวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของแผนเป็นกระบวนการหน่ึงทีจ่ะทาํใหก้ารปฏบิตังิานดา้นต่างๆ เป็นไป

อย่างมปีระสทิธภิาพและถึงเป้าหมาย ประกอบกบัจากการศกึษาและรบัฟงัสรุปรายงานการประเมินคุณภาพการศกึษา
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ภายใน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีการศึกษา 2555 มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน                

ปีการศกึษา 2555 เสนอแนะให้ภาควชิาควรมกีารวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของแผน ทัง้แผนปฏบิตักิารประจําปี แผนกล

ยุทธ์ภาควชิา คณะ และมหาวทิยาลยั และสบืเน่ืองจากรายงานการวจิยัสถาบนัเรื่อง “ศกึษากลวธิกีารพฒันาการประกนั

คุณภาพการศกึษาใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานทีก่าํหนด” ของผูศ้กึษา ซึง่ผลการศกึษาในครัง้นัน้ พบว่า ภาควชิาสรรีวทิยา มี

แนวทางในการดําเนินการเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านประกนัคุณภาพการศึกษาที่กําหนด  3 แนวทาง ได้แก่ 

แนวทางที ่1 มกีารปรบัแนวนโยบายและแผนกลยุทธ ์ปรบัตวัชีว้ดัและเป้าหมายในแต่ละเป้าประสงคข์องยุทธศาสตรท์ัง้ 5 

ดา้น ตามแผนกลยุทธ ์  แนวทางที ่2 ปรบัเพิม่โครงการตามแผนปฏบิตักิารประจําปีงบประมาณ 2556 (ซึง่อยู่ในวงรอบปี

การศึกษา 2555) และสุดท้าย การสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนซึ่งรับผิดชอบในการจัดทําการประกนัคุณภาพ

การศึกษาร่วมกับคณาจารย์ในภาควิชาฯ จัดทําวิจยัสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและมีการเผยแพร่ให้

หน่วยงานอื่นไปใชป้ระโยชน์ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึกระบวนการการดําเนินงานของภาควชิาสรรีวทิยาโดยใช้กลไกการประกนั

คุณภาพการศกึษาเป็นเครื่องมอืทีส่ามารถพฒันาการดําเนินงานไดเ้ป็นอย่างด ีตลอดจนพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาของบุคลากรสายสนบัสนุนอนัจะเป็นปจัจยัหลกัในการพฒันาการวจิยัสถาบนัและการจดัทําขอ้มูล

การประกนัคณุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ และผูศ้กึษาไดม้ขีอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไปไว ้คอื จะดาํเนินการวจิยัพฒันาต่อ

ยอดงานวจิยัดงักล่าว โดยจะทําการวเิคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏบิตักิารและแผนกลยุทธ์ของภาควชิาสรรีวทิยา 

(ธญัวรตัม ์กระจ่าง. 2556 : 747-753)  [ 4 ] เพื่อต้องการสะทอ้นใหเ้หน็การดําเนินงานของภาควชิาว่ามคีวามสอดคลอ้งกนั

หรอืไม่ อย่างไร อนัจะแสดงใหเ้หน็ถงึเป้าหมายสงูสดุคอื “ คุณภาพการศกึษา ”  

โดยภาระงานหน่ึงของตําแหน่งผู้ประสานงานภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ งานด้าน

นโยบายและแผน โดยร่วมมอืและประสานงานกบัหวัหน้าภาควชิาและคณาจารยใ์นการจดัทาํแผนปฏบิตักิารประจําปี จดัทํา

และปรบัปรุงแผนกลยุทธภ์าควชิาในแต่ละปีงบประมาณ งานดา้นการจดัโครงการ/ กจิกรรมภาควชิา โดยดําเนินการบรหิาร

จดัการและประสานงานกบัคณาจารย์ของภาควิชา หน่วยงานภายในและภายนอกในการดําเนินการจัดโครงการตาม

แผนปฏิบัติการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการร่วมมือและ

ประสานงานจดัทาํ CAR/SAR ของภาควชิา และอื่นๆ ทีเ่ป็นภารกจิของภาควชิา ดงันัน้เพื่อสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการดําเนินงาน

ของภาควชิาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ตามภารกจิหลกั 4 ดา้น คอื การผลติบณัฑติ การวจิยั การบรกิารทาง

วชิาการแก่สงัคม และการทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรม ภายใต้การดําเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจําปี ว่าบรรลุตาม

ภารกจิหลกัและมคีวามสอดคลอ้ง ตลอดจนตอบสนองแผนกลยุทธข์องภาควชิา คณะ และมหาวทิยาลยั หรอืไม่ อย่างไรจงึ

ทําใหผู้ศ้กึษาดําเนินการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของแผนปฏบิตักิารประจําปีงบประมาณ 2556 กบัแผนกลยุทธภ์าควชิา

สรรีวทิยา แผนกลยุทธค์ณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และแผนกลยุทธม์หาวทิยาลยันเรศวร ทีใ่ชเ้ป็นแนวทางการดําเนินงาน

อยู่ในปจัจุบนัว่ามคีวามสอดคลอ้งกนัหรอืไม่ อย่างไร  ซึ่งหากผลการวเิคราะห์พบว่ามคีวามสอดคล้องที่ต่างกนัออกไปใน

ประเดน็สาํคญักอ็าจพจิารณาดาํเนินการทบทวนหรอืปรบัแผนกลยุทธข์องภาควชิาใหม้คีวามสอดคลอ้งมากยิง่ขึน้เพื่อใหเ้กดิ

การปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธผิลต่อการพฒันาคุณภาพการศกึษาและถงึเป้าหมายเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั (เสถยีร คามศีกัดิ.์ 

2555 : 6) [ 9 ] การเลอืกเรื่องทาํงานเชงิวเิคราะหข์องพนกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุนวชิาการ ต้องเลอืกเรื่องจากงานที่

ปฏบิตัปิระจาํก่อนลาํดบัแรก โดยการศกึษาคน้ควา้จากรายงานประจําปี รายงานการประชุม จากการตรวจประกนัคุณภาพ 

นํามาทาํการศกึษาวเิคราะหห์าคาํตอบนัน้ๆ เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องนัน้ 

 จากที่กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการปรบักลยุทธ์ในการ

ดําเนินการดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา  ซึง่จะเป็นการพฒันาบณัฑติให้มคีุณภาพสูงยิง่ขึน้ สรา้งความมัน่ใจผูใ้ช้

บณัฑติ ทัง้ยงัเป็นการป้องกนัการจดัการศกึษาทีด่้อยคุณภาพ โดยการวเิคราะหค์วามสอดคล้องของแผนปฏบิตักิาร กบั
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แผนกลยุทธภ์าควชิาสรรีวทิยาแผนกลยุทธ ์ คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และแผนกลยุทธม์หาวทิยาลยันเรศวร เพื่อใหเ้หน็

ถงึความสอดคล้องและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัทุกระดบั และใหเ้กดิการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธผิลต่อการพฒันาคุณภาพ

การศกึษาและถงึเป้าหมายเดยีวกนั ทัง้น้ี ผูศ้กึษาจกันําผลจากการศกึษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการดา้นการประกนั

คุณภาพการศกึษาของภาควชิาสรรีวทิยาใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานที ่สกอ.กาํหนด ต่อไป   
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาความสอดคล้องของแผนปฏบิตักิารประจําปีงบประมาณ 2556 กบัแผนกลยุทธภ์าควชิาสรรีวทิยา 

แผนกลยุทธค์ณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และแผนกลยุทธม์หาวทิยาลยันเรศวร 

2. เพื่อให้กระบวนการพัฒนาแผนของภาควิชาสรีรวิทยาดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  ขององค์ประกอบที่ 1 ด้านปรัชญา  ปณิธาน  

วตัถุประสงค ์และแผนดาํเนินการ  ในตวับ่งชีท้ี ่1.1 กระบวนการพฒันาแผน 

 3. เพื่อนําผลการวเิคราะห์จากรายงานการวเิคราะห์ความสอดคล้องฉบบัน้ีไปใชใ้นกระบวนการพฒันาแผนของ

ภาควชิาสรรีวทิยาใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากยิง่ขึน้  และนําไปสูก่ารปฏบิตังิานของทุกหน่วยงานภายในภาควชิา

ใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์ของภาควชิาและคณะทีว่างไว ้
 

วิธีการศึกษา 

ทําการศกึษาและเกบ็ขอ้มูลเกีย่วกบัเกณฑม์าตรฐานการประกนัคุณภาพการศกึษา จากคู่มอืการประกนัคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา พ.ศ.2553 และรายงานการประเมนิตนเอง/ตรวจสอบ ประจําปีการศกึษา 

2553 - 2555  รวมถงึศกึษาแผนปฏบิตักิารประจาํปี 2556  แผนกลยุทธภ์าควชิาสรรีวทิยา  ยุทธศาสตรข์องกรอบนโยบาย

และแผนกลยุทธ ์คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ (พ.ศ.2553-2557) และยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายและแผนกลยุทธข์อง

มหาวทิยาลยันเรศวร (พ.ศ.2552-2556) ว่ามคีวามสอดคลอ้งกนัหรอืไม่ อย่างไร และศกึษาผลงานวเิคราะหแ์ละงานวจิยัดา้น

ประกนัคุณภาพการศกึษา และดา้นนโยบายและแผน ตลอดจนการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของแผน นอกจากน้ีไดศ้กึษา 

ศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎต่ีางๆ ไดแ้ก่แนวคดิเรื่องการจดัทําแผนปฏบิตักิารประจําปี แนวคดิเรื่องการจดัทําแผน

กลยุทธ/์แผนยุทธศ์าสตร ์แนวคดิ Balanced Scorecard แผนทีเ่ชงิยุทธศาสตร ์(Strategy Maps) และการวเิคราะหส์ภาพ

องคก์ร (SWOT Analysis)   

 จากนัน้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากเอกสารแผนปฏิบตัิการ แผนกลยุทธ์ ของภาควิชาสรีรวิทยา                  

แผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแผนกลยุทธ์มหาวทิยาลยันเรศวร  โดยการนําขอ้มูลที่ได้มาทําการ

วเิคราะหเ์น้ือหา(Content Analysis) โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่ออธบิายถงึความ

สอดคล้องของ แผนปฏบิตักิาร แผนกลยุทธ ์ของภาควชิาสรรีวทิยากบัแผนกลยุทธ์ของคณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และ

แผนกลยุทธม์หาวทิยาลยันเรศวร ทีใ่ชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินงานอยู่ในปจัจุบนัว่ามคีวามสอดคลอ้งกนัหรอืไม่ อย่างไร 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการศกึษา พบว่า จากการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหว่างปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิแผนกลยุทธข์อง

ภาควชิาสรรีวทิยา กบัยุทธศาสตรข์องกรอบนโยบายและแผนกลยุทธข์องคณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ.2553-2557) 

และยุทธศาสตรข์องกรอบนโยบายและแผนกลยุทธข์องมหาวทิยาลยันเรศวร(พ.ศ.2552-2556)  พบว่ามคีวามสอดคลอ้งกนั

และมคีวามเชื่อมโยงกนัเป็นอย่างยิง่ ตลอดจนมคีวามคลอบคลุมกบัทุกพนัธกจิและสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของมหาวทิยาลยั

นเรศวร  สว่นผลจากการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของ แผนปฏบิตักิาร แผนกลยุทธภ์าควชิาสรรีวทิยากบัแผนกลยุทธค์ณะ

วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และแผนกลยุทธม์หาวทิยาลยันเรศวร พบว่า โครงการตามแผนปฏบิตักิารประจําปี พ.ศ.2556 ทุก
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โครงการ มคีวามสอดคลอ้งและเชื่อมโยงกนัเป็นอย่างยิง่กบัทุกแผนกลยุทธ ์ โดยครอบคลุมทุกประเดน็ยุทธศาสตรข์องทัง้

ระดบัภาควชิา คณะ และมหาวทิยาลยั อกีทัง้สอดคลอ้งกบั                อตัลกัษณ์นิสติ 5 ก ของมหาวทิยาลยันเรศวร ไดแ้ก่ 

เก่งงาน เก่งคน เก่งคดิ เก่งครองชวีติ เก่งพชิติปญัหา รวมถงึวตัถุประสงคโ์ครงการ กจิกรรม ผลทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการจดั

โครงการ และ KPI  อกีทัง้สามารถเชื่อมโยงและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ ์สกอ. 

ทุกโครงการ รายละเอยีดความสอดคลอ้งของทุกแผน ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 1 ความสอดคล้องของ แผนปฏิบติัการประจาํปี 2556 (โครงการ สร.101/56, 201/56 และ 202/56)                       

แผนกลยุทธ์ภาควิชาสรีรวิทยากับแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลยันเรศวร  
 

ความสอดคลอ้ง 

พนัธกิจ 

ประเดน็ยุทธศาสตรต์ามแผนกลยุทธ ์ โครงการตาม

แผนปฏิบติัการ

ประจาํปีงบประมาณ 

2556 

องคป์ระกอบการ

ประกนัคณุภาพ

การศึกษาตาม

เกณฑ ์สกอ. 

มหาวิทยาลยั

นเรศวร 

คณะ

วิทยาศาสตร์

การแพทย ์

ภาควิชา

สรีรวิทยา 

-การผลติบณัฑติ 

-การวจิยั 

-การบรกิาร

วชิาการแก่สงัคม  

-การทาํนุบาํรุง

ศลิปวฒันธรรม   

ยุทธศาสตรท์ี ่4  

กลยุทธท์ี ่4.2 

มาตรการ 4.2.1 

ยุทธศาสตรท์ี ่4  

กลยุทธท์ี ่4.2  

มาตรการที ่4.2.4 

ยุทธศาสตรท์ี ่4  

กลยุทธท์ี ่4.2  

มาตรการที ่4.2.2 

และ 

กลยุทธท์ี ่4.3 

มาตรการที ่4.3.1 

สร 101/56 

โครงการตดิตามแผนกล

ยุทธแ์ละจดัทาํ

แผนปฏบิตักิารประจาํปี 

2557 ภาควชิาสรรีวทิยา 

องคป์ระกอบที ่1 

ตงับ่งชี ้1.1 

-การผลติบณัฑติ ยุทธศาสตรท์ี ่2  

กลยุทธท์ี ่2.1 

มาตรการ 

2.1.2, 2.1.5 

กลยุทธท์ี ่2.2 

มาตรการ 

2.2.2, 2.2.7 

กลยุทธท์ี ่2.4 

มาตรการ 2.4.2 

ยุทธศาสตรท์ี ่1  

กลยุทธท์ี ่1.1  

มาตรการที ่1.1.1 

ยุทธศาสตรท์ี ่1  

กลยุทธท์ี ่1.3 

มาตรการที ่

1.3.1, 1.3.2 

สร.201/56 

โครงการแลกเปลีย่น

เรยีนรูด้า้นการเรยีนการ

สอน ภาควชิาสรรีวทิยา 

 

องคป์ระกอบที ่2 

ตวับ่งชีท้ี ่2.4  

ตวับ่งชีท้ี ่2.7 

-การผลติบณัฑติ 

-การวจิยั 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่1  

กลยุทธท์ี ่1.1 

มาตรการที ่

1.1.4 

  

ยุทธศาสตรท์ี ่2  

กลยุทธท์ี ่2.2  

มาตรการที ่2.2.2 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  

กลยุทธที ่2.2 

มาตรการที ่2.2.2 

สร.202/56 

การสรา้งเครอืขา่ยความ

ร่วมมอืระหว่างภาควชิา

กบัหน่วยงานภายนอก 

 

 

องคป์ระกอบที ่2  

ตวับ่งชีท้ี ่2.4 
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ตารางท่ี 2 ความสอดคล้องของ แผนปฏิบติัการประจาํปี 2556 (โครงการ สร.301/56, 401/56, 601/56 

และ 901/56) แผนกลยุทธ์ภาควิชาสรีรวิทยากบัแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

และแผนกลยทุธม์หาวิทยาลยันเรศวร  

ความสอดคลอ้ง 

พนัธกิจ 

ประเดน็ยุทธศาสตรต์ามแผนกลยุทธ ์ โครงการตาม

แผนปฏิบติัการ

ประจาํปีงบประมาณ 

2556 

องคป์ระกอบการ

ประกนัคณุภาพ

การศึกษาตาม

เกณฑ ์สกอ. 

มหาวิทยาลยั

นเรศวร 

คณะ

วิทยาศาสตร์

การแพทย ์

ภาควิชา

สรีรวิทยา 

-การผลติบณัฑติ 

-การทาํนุบาํรุง

ศลิปวฒันธรรม 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  

กลยุทธท์ี ่2.1 

มาตรการ 2.1.2 

กลยุทธท์ี ่2.3   

มาตรการ  2.3.3 

ยุทธศาสตรท์ี ่5  

กลยุทธท์ี ่

5.1,5.2,5.3 

มาตรการที ่

5.1.1,5.2.1,5.3.1 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 

กลยุทธท์ี ่5.1,5.2 

มาตรการที ่5.1.1, 

5.2.1 

สร.301/56 

โครงการพฒันากจิกรรม

นิสติบณัฑติศกึษา 

ภาควชิาสรรีวทิยา 

 

องคป์ระกอบที ่2 ตวั

บ่งชีท้ี ่2.7  

ตวับง่ชีท้ี ่2.8  

ตวับง่ชีท้ี ่3.2 

-การผลติบณัฑติ 

-การวจิยั 

-การบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม  

การทาํนุบาํรุง

ศลิปวฒันธรรม 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 

กลยุทธท์ี ่1.1  

มาตรการ 1.1.4, 

1.1.5  

ยุทธศาสตรท์ี ่2  

กลยุทธท์ี ่2.1 

มาตรการ 2.1.2, 
2.1.6 

ยุทธศ์าสตรท์ี ่3 

กลยุทธท์ี ่3.1 

มาตรการที ่3.1.4 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  

กลยุทธท์ี ่2.1  

มาตรการที ่2.1.1 

ยุทธศ์าสตรท์ี ่3 

กลยุทธท์ี ่3.1 

มาตรการที ่3.1.1 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  

กลยุทธท์ี ่2.2 

มาตรการที ่2.2.1 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 

กลยุทธท์ี ่3.1 

มาตรการที ่3.1.1 

สร.401/56 

การบรูณาการงานวจิยั การ

เรยีนการสอน และบรกิาร

วชิาการ ภาควชิาสรรีวทิยา 

 

องคป์ระกอบที ่2 

ตวับง่ชีท้ี ่2.4  

ตวับง่ชีท้ี ่2.7 

องคป์ระกอบที ่3: ตวั

บ่งชีท้ี ่3.1 

-การผลติบณัฑติ 

-การทาํนุบาํรุง

ศลิปวฒันธรรม 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  

ยุทธท์ี ่2.3   

มาตรการ 2.3.3 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 

กลยุทธท์ี ่5.2 

มาตรการที ่5.2.1 

ยุทธศาสตรท์ี ่5  

กลยุทธท์ี ่5.1 

มาตรการที ่5.1.1, 

5.1.2 

สร. 601/56   

โครงการทาํบุญอุทศิสว่น

กุศลใหส้ตัวท์ดลอง 

องคป์ระกอบที ่2 ตวั

บ่งชีท้ี ่2.7 

-การผลติบณัฑติ 

-การวจิยั 

-การบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม  

-การทาํนุบาํรุง

ศลิปวฒันธรรม 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 

กลยุทธท์ี ่4.2   

มาตรการ 4.2.5 

ยุทธศาสตรท์ี ่4  

กลยุทธท์ี ่4.2 

มาตรการที ่4.2.4 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 

กลยุทธท์ี ่4.1 

มาตรการที ่ 

4.1.1 

สร. 901/56   

โครงการจดัทาํรายงานการ

ประเมนิตนเอง (SAR/CAR 

On-Line) และ YAR ภาควชิา

สรรีวทิยา ประจาํปีการ 

ศกึษา 2555 

 

องคป์ระกอบที ่9 

ตวับง่ชีท้ี ่9.1  

 



 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมิูท่ี 1  สรปุความสอดคล้องของแผนปฏิบติัการ แผนกลยทุธภ์าควิชาสรีรวิทยา แผนกลยทุธค์ณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์และแผนกลยทุธม์หาวิทยาลยันเรศวร   

โครงการติดตามแผน    

กล ยุ ท ธ์ แ ล ะ จั ดทํ า

แผนปฏบิตักิารประจําปี 

2557 (สร.101/56)  

โครงการที ่1 

 

โค
รง

กา
รต

าม

แผ
น

ป
ฏิบ

ตัิ
กา

ร โครงการจดัทาํรายงานการประเมนิ

ตนเอง (SAR/CAR On-Line) และ 

YAR ภาควชิาสรรีวทิยา ประจําปี

การศกึษา 2555 (สร.901/56)  

โครงการที ่7 

โ ค ร ง ก า ร ทํ า บุ ญ

อุทิศส่ วนกุ ศล ให้

สตัวท์ดลอง 

(สร.601/56) 

โครงการที ่6 

โครงการบูรณาการงานวจิยั 

การเรียนการสอน และ

บริการวิชาการ ภาควิชา

สรรีวทิยา (สร.401/56) 

โครงการที ่5 

 

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า

กิ จ ก ร ร ม นิ สิ ต

บณัฑติศกึษา ภาควชิา

สรรีวทิยา (สร.301/56) 

โครงการที ่4 

โครงการสรา้งเครอืข่าย

ความร่วมมือระหว่าง

ภาควชิากบัหน่วยงาน

ภายนอก (สร.202/56)  

โครงการที ่3 

 

โครงการแลกเปลีย่น

เรยีนรูด้า้นการเรยีน

การสอน ภาคสรรีวทิยา  

(สร.201/56)  

โครงการที ่2 

 

แผ
น

กล
ยุท

ธภ์
า 

ค
วิช

าส
รีร

วิท
ยา

 

พัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการ

สอน เพื่อผลติบณัฑติ

ทีม่คีุณภาพ 

โครงการที ่2  

ส่งเสริมสนับสนุนการ

อนุรัก ษ์  สืบสาน 

ศลิปวฒันธรรม และภูมิ

ปญัญาไทยและทอ้งถิน่ 

โครงการที ่4  และ 6  

ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ

บริหารจดัการองค์กร

ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้

โครงการที ่1 และ 7 

พัฒนาคุณภาพการ

บริการวิชาการและ

บูรณาการความรู้สู่

ชุมชนและสงัคม  

โครงการที ่5 

พฒันางานวจิยัทีม่คีุณภาพ

เป็นประโยชน์ ต่อชุมชน 

สงัคม และเป็นที่ยอมรบัใน

ระดบัชาตแิละสากล 

โครงการที ่3 และ 5 

แผ
น

กล
ยุท

ธภ์
า 

ค
ณ

ะวิ
ท

ยา
ศ

าส
ต

รก์
าร

แพ
ท

ย ์

พัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการ

สอน เพื่อผลติบณัฑติ

ทีม่คีุณภาพ 

โครงการที ่2  

 

พัฒนาประสิทธิภาพ

การบริห ารจัดการ

องคก์ร  

 

โครงการที ่1 และ 7 

 

พฒันาและบูรณาการกจิกรรมนิสติกบั

การทานุบาํรุงศลิปะและวฒันธรรม เพือ่

สร้างคุณลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์

และสบืสานศลิปวฒันธรรม  

โครงการที ่4  และ 6  

 

พัฒนาคุณภาพการ

บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร สู่

ชุมชนและสงัคม   

 

โครงการที ่5 

 

 

พัฒนาคุณภาพการ

วิ จั ย เ พื่ อ ก า ร ใ ช้

ประโยชน์ผลงานวจิยั

ต่อชุมชนและสงัคม                 

โครงการที ่3 และ 5 

 

แผ
น

กล
ยุท

ธภ์
า 

ม
ห

าวิ
ท

ยา
ลยั

น
เร

ศ
วร

 

พัฒ น า มห า วิท ย า ลัย

นเรศวรใหม้ชีื่อเสยีงดา้น

การวิจัยทัง้ภายในและ

ภายนอกประเทศ 

โครงการที ่3 และ 5 

 

พฒันามหาวทิยาลยันเรศวร ให้มี

ระบบการบริหารและการจัดการที่

ยดึมัน่ในธรรมาภบิาลทีต่รวจสอบได้

ทุกระดบั และทุกหน่วยงาน  

โครงการที ่1 และ 7 

 

พฒันามหาวทิยาลยันเรศวร ใหม้รีะบบความสมัพนัธ์

กบัศษิย์เก่าอย่างเขม้แขง็และยัง่ยนืให้เกดิผลสมัฤทธิ ์

จากการประสานประโยชน์ ตลอดจนการมสี่วนร่วมใน

การพฒันานกัศกึษาและมหาวทิยาลยั  

โครงการที ่5 

 

พฒันามหาวทิยาลยันเรศวร ใหม้รีะบบและกระบวนการผลติบณัฑติที่

มคีุณภาพ มขีดีความสามารถตามความต้องการของแหล่งจ้างงาน

ระดบัแนวหน้าของประเทศ และได้รบัค่าจ้างในอตัราจ้างที่สูงกว่า

เกณฑเ์ฉลีย่บณัฑติของมหาวทิยาลยันเรศวรตอ้งมอีตัตลกัษณ์ 5 เก่ง  

โครงการที ่2 4 5 และ 6 
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สรปุผลและอธิปรายผล 

จากการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหว่างปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิแผนกลยุทธข์องภาควชิาสรรีวทิยา 

กบัยุทธศาสตรข์องกรอบนโยบายและแผนกลยุทธข์องคณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(พ.ศ.2553-2557) และยุทธศาสตรข์อง

กรอบนโยบายและแผนกลยุทธข์องมหาวทิยาลยันเรศวร(พ.ศ.2552-2556)  พบว่ามคีวามสอดคลอ้งกนัและมคีวามเชื่อมโยง

กนัเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนมีความคลอบคลุมกบัทุกพนัธกิจและสอดคล้องกบัจุดเน้นของมหาวิทยาลยันเรศวร ทําให้

กระบวนการพฒันาแผนของภาควชิาสรรีวทิยาดาํเนินการเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการ ประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา  ระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2553  ขององคป์ระกอบที ่1 ดา้นปรชัญา  ปณิธาน  วตัถุประสงค ์และแผนดําเนินการ  

ในตวับ่งชีท้ี ่1.1 กระบวนการพฒันาแผน[ 8 ]  และในส่วนของการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของ แผนปฏบิตักิาร แผนกล

ยุทธภ์าควชิาสรรีวทิยากบัแผน  กลยุทธค์ณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และแผนกลยุทธม์หาวทิยาลยันเรศวร พบว่า โครงการ

ตามแผนปฏบิตักิารประจาํปี พ.ศ.2556 ทุกโครงการ มคีวามสอดคลอ้งและเชื่อมโยงกนัเป็นอย่างยิง่กบัทุกแผนกลยุทธ ์โดย

ครอบคลุมทุกประเดน็ยุทธศาสตรข์องทัง้ระดบัภาควชิา คณะ และมหาวทิยาลยั อกีทัง้สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์นิสติ 5 ก ของ

มหาวทิยาลยันเรศวร ไดแ้ก่ เก่งงาน เก่งคน เก่งคดิ เก่งครองชวีติ เก่งพชิติปญัหา รวมถงึวตัถุประสงคโ์ครงการ กจิกรรม 

ผลที่คาดว่าจะได้รบัจากการจดัโครงการ และ KPI  อกีทัง้สามารถเชื่อมโยงและสอดคล้องกบัองค์ประกอบการประกนั

คุณภาพการศกึษาตามเกณฑ ์สกอ.  ทุกโครงการ นอกจากน้ี ภาควชิาสรรีวทิยาไดนํ้าผลจากรายงานการวเิคราะหค์วาม

สอดคลอ้งฉบบัน้ีไปใชใ้นกระบวนการพฒันาแผนของภาควชิาสรรีวทิยาใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากยิง่ขึน้  และ

นําไปสูก่ารปฏบิตังิานของทุกหน่วยงานภายในภาควชิาใหบ้รรลุเป้าหมายตามตามวตัถุประสงค ์พนัธกจิ วสิยัทศัน์ ปณิธาน 

และปรชัญา ของภาควชิา คณะ และมหาวทิยาลยัทีก่ําหนดไว ้ หวัหน้าภาควชิาสรรีวทิยาไดจ้ดัทําแผนพฒันา แนวปฏบิตัิ

และกจิกรรมการดําเนินงานในการบรหิารจดัการ ภาควชิาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

ประจําปีงบประมาณ 2556 นําเสนอที่ประชุมภาควชิาสรรีวทิยาเพื่อใหบุ้คลากรรบัทราบและมสี่วนร่วมในการแสดงความ

คดิเหน็ในแนวปฏบิตัฯิ และนําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการประจาํคณะวทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์พื่อขอความเหน็ชอบและ

นําไปใชใ้นการบรหิารงานของภาควชิาต่อไป 

กระบวนการพฒันาแผนของภาควชิาสรรีวทิยาดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน และจากการวเิคราะหค์วามสอดคล้องระหว่างปรชัญา/ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ แผนปฏบิตักิารประจําปีแผนกล

ยุทธ์ภาควชิาสรรีวทิยากบัแผนกลยุทธ์คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ และแผนกลยุทธ์มหาวทิยาลยันเรศวร ซึ่งทุกแผนมี

ความสอดคลอ้งและเชื่อมโยงกนัเป็นอย่างยิง่ และเชื่อมโยงกบัองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพการศกึษา สอดคล้องกบั

แนวคดิของ รศ.ดร.เทยีมจนัทร ์พานิชผลนิไชย[ 7 ] กล่าวคอื การทีอ่งคก์รจะดําเนินการไปสู่ความสาํเรจ็ได ้จําเป็นต้องมี

วธิกีารบรหิารยุทธศาสตรห์รอืการบรหิารเชงิกลยุทธแ์ละมตีวัชีว้ดัความสาํเรจ็ทีช่ดัเจน  การตดัสนิใจวางแผนอย่างมรีะบบ มี

ทศิทางมกีระบวนการทาํงานทีช่ดัเจน มคีวามสอดคลอ้งและเชื่อมโยงกนัทุกระดบัในองคก์รเพื่อใหอ้งคก์รสามารถดาํรงอยู่ได้

ในอนาคต โดยอาศยัการมสี่วนร่วมของทุกฝ่ายหรอืกล่าวอกีนัยหน่ึงไดว้่า เป็นการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้

บรรลุเป้าประสงคต์ามพนัธกจิ (Mission) ขององคก์รและทาํใหอ้งคก์รอยู่รอดในระยะยาวได ้ส่วน “การวางแผนกลยุทธ”์ นัน้ 

เป็นกระบวนการกําหนดเป้าหมายระยะยาวขององคก์ร (Long Range Goals) การเลอืกวถิทีาง (Means) เพื่อใหบ้รรลุ

จุดหมายนัน้ ทัง้น้ี การวางแผนกลยุทธจ์าํเป็นตอ้งมคีวามเชื่อมโยงกบัแผนปฏบิตักิาร นอกจากน้ี ภาควชิาสรรีวทิยาไดนํ้าผล

การวิเคราะห์จากรายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องไปใช้ในกระบวนการพัฒนาแผนของภาควิชา  โดยได้จัดทํา

แผนพฒันาแนวปฏบิตัแิละกจิกรรมการดาํเนินงานในการบรหิารจดัการ ภาควชิาสรรีวทิยา ประจําปีงบประมาณ 2556 ทัง้น้ี 

เพื่อให้แผนการดําเนินงานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ นอกจากการจดัทําแผนพฒันาหรอืปรบัแผนของ

สถาบนัเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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ระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2553 ทีส่าํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา หรอื สกอ. กําหนดไวใ้นองคป์ระกอบที ่ 1 ดา้น

ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนดําเนินการ ตวับ่งชีท้ี ่1.1 กระบวนการพฒันาแผนของสถาบนั [ 8 ] อย่างไรกต็าม

แมใ้นประเดน็ทีม่คีวามสอดคลอ้งแลว้กต็าม หากสถาบนัพจิารณาเหน็ว่าควรมกีารพฒันาหรอืปรบักลยุทธใ์นการดําเนินงาน

ใหม่กส็ามารถกระทําได้ และผลจากการศึกษาทําให้ภาควิชาสรรีวทิยา ดําเนินการจดัทําแผนพฒันาคุณภาพ สําหรบัปี

การศกึษา 2556 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการดําเนินงานดา้นประกนัคุณภาพ และผลจากการตดิตามและประเมนิผลการดําเนิน

โครงการตามแผนปฏบิตักิารประจําปีงบประมาณ 2556 ในประเดน็ผลสมัฤทธิข์อง KPI ตามโครงการ และไดม้กีารจดัทํา 

SWOT Analysis ทุกโครงการ ทําใหไ้ดข้อ้มูลในเชงิประจกัษ์ทัง้ด้านจุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส 

(Opportunity) และ อุปสรรค (Threat)  สาํหรบัใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัทําโครงการในแผนปฏบิตักิารประจําปีงบประมาณ 

2557 โดยดาํเนินการปรบัเพิม่และลดโครงการ เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของภาควชิาฯ ครบทัง้ 4 พนัธกจิ  
 

แผนภมิูท่ี 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวนโยบายและแผนกลยุทธ์ 

ในการบริหารและพฒันา 

คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ ในช่วงปี  

พ.ศ.2553-2557(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2556) 

กระบวนการพฒันา  

การแปลงแผน และการปรบัแผน 

ภาควิชาสรีรวิทยา  

คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

แนวนโยบายและแผนกลยทุธ์

ภาควิชาสรีรวิทยา  ในช่วงปี             

พ.ศ. 2555-2559 ฉบบัปรบัปรงุ 

โครงการตามแผนปฏิบติัการประจาํปี 

ภาควิชาสรีรวิทยา 

ผลการดาํเนินงาน 

กรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ 

สู่เป้าหมายและแผนการดาํเนินงานช่วงปี 

พ.ศ.2552-2556 มหาวิทยาลยันเรศวร 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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 จากกรอบแนวคิดในการวิจัย  พบว่ ากระบวนการพัฒนาและการปรับแผนภาควิชาสรีรวิทยา                           

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เริม่ต้นจากการศึกษาและยึดตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์สู่เป้าหมายและแผนการ

ดําเนินงานช่วงปี พ.ศ.2552-2556 มหาวทิยาลยันเรศวร [6]   แนวนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการบรหิารและพฒันา                   

คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ในช่วงปี พ.ศ.2553-2557(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2556) [1]  และแนวนโยบายและแผนกลยุทธ์

ภาควชิาสรรีวทิยา  ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 (ฉบบัปรบัปรุง 2555) [5]  เพื่อจดัทําและดําเนินงานตามโครงการใน

แผนปฏบิตักิารประจําปี 2556 ภาควชิาสรรีวทิยา[2] โดยให้ทุกส่วนมคีวามสอดคล้องและเชื่อมโยงกนัทัง้ระดบัภาควชิา 

คณะและมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะอย่างยิง่สามารถเชื่อมโยงและสอดคลอ้งกบัองค์ประกอบการประกนัคุณภาพการศกึษา

ตามเกณฑ์ สกอ. นับได้ว่ากระบวนการพฒันาแผนของภาควิชาสรีรวิทยาดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ 

ประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  ระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2553  ขององคป์ระกอบที ่1 ดา้นปรชัญา  ปณิธาน  

วตัถุประสงค ์และแผนดาํเนินการ  ในตวับ่งชีท้ี ่1.1 กระบวนการพฒันาแผน[7]  ทัง้น้ีผลการดําเนินงานทุกกจิกรรมนําไปสู่

เป้าหมายตาม  ปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องคก์ร สิง่สาํคญัเหนืออื่นใดกระบวนการพฒันาแผน

เพื่อใหก้ารจดัการศกึษามคุีณภาพ ซึง่จะเป็นการพฒันาบณัฑติใหม้คีุณภาพสงูยิง่ขึน้ สรา้งความมัน่ใจผูใ้ชบ้ณัฑติ ทัง้ยงัเป็น

การป้องกนัการจดัการศกึษาทีด่อ้ยคุณภาพ  นอกจากน้ี ผลการวเิคราะหจ์ากรายงานการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งฉบบัน้ีได้

ใช้ในกระบวนการพัฒนาแผนของภาควิชาสรีรวิทยาให้มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลมากยิ่งขึ้น  อันจะนําไปสู่การ

ปฏบิตังิานของทุกหน่วยงานภายในภาควชิาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์ของภาควชิา คณะและมหาวทิยาลยัทีว่างไว ้ 
 

ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

 ผลจากการศกึษาทําใหภ้าควชิาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มแีผนพฒันาคุณภาพ ปีการศกึษา 2556   

นอกจากน้ีผลการวจิยัสามารถใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการจดัทําแผนพฒันา แนวปฏบิตัแิละกจิกรรมการดําเนินงานในการ

บรหิารจดัการ ภาควชิาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยันเรศวร ประจาํปีงบประมาณ 2557 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยันเรศวร ทีไ่ดอ้นุมตัิทุนอุดหนุนโครงการวจิยัสถาบนั จาก

งบประมาณรายได้ ปี 2556 และขอขอบคุณคณาจารย์สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณบด ี            

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรระวี คงสมบตัิ ที่ปรึกษาโครงการ ที่ให้ความร่วมมือและ

คาํแนะนํา ตลอดจนขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครัง้น้ี  
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บทคดัย่อ 
 การส ารวจและพฒันาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์แหล่งเรยีนรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพยีง จงัหวดันครปฐม เป็นการ

ส ารวจ รวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มลู หมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีง ตามระดบั “พออยู่ พอกนิ”, ระดบั “อยู่ด ีกนิด”ี และระดบั “มัง่ม ี
ศรสีุข”  เพื่อน าขอ้มูลที่ได้มาท าการออกแบบและสร้างฐานขอ้มูล และน าขอ้มูลที่ได้มาเก็บลงฐานข้อมูล มายเอสคิวเอล 
พรอ้มทัง้สร้างเวบ็แอพพลเิคชัน่ เพื่อแสดงขอ้มูลให้ผูท้ีส่นใจไดท้ าการศกึษา  ซึง่สามารถระบุต าแหน่ง ของสถานทีใ่นการ
ตดิต่อประสานงานในลกัษณะแผนทีภู่มศิาสตร์ เพื่อช่วยลดเวลาในการหาขอ้มูลเบือ้งต้น ผลการวจิยัพบว่า การส ารวจและ
พฒันาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์แหล่งเรยีนรูด้า้นเศรษฐกจิพอเพยีง จงัหวดันครปฐม มผีลการประเมนิประสทิธภิาพของ

ระบบอยู่ในระดบั ด ี ( X =3.99, SD 0.02) 
 

ค าส าคญั: เศรษฐกจิพอเพยีง จงัหวดันครปฐม  ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
 

Abstract  
 This research A Survey and Development of Geographic Information System of Sufficiency Economy 

Learning Resources in Nakhon Pathom Province aims to Survey, collection and storage of sufficient village 
economy data. For data analysis and learning resources for database design and data collection. Have doing 
data analysis and saved to the database through the information system for data storage and create a Web 
application for display information, geographic location on the map. The research results showing the system of 
capability is good ranking ( X =3.99, SD 0.02). 
 

Key words: Sufficient economy, Nakhon Pathom Province , Geographic Information System 
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บทน า 

เศรษฐกจิพอเพียง เป็นปรชัญาที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัพระราชทานพระราชด ารชิี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชวีติแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตัง้แต่ก่อนเกดิวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิ และเมื่อภายหลงัได้
ทรงเน้นย ้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมัน่คงและยัง่ยนืภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์และ
ความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ดงัพระราชด ารทิีว่่า  “...การพฒันาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดบัขัน้ ต้องสรา้งพืน้ฐานคอื ความพอ 
ม ีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยดัแต่ถูกต้องตามหลกัวิชาการ  
เมื่อได้พืน้ฐานความมัน่คงพร้อมพอสมควร และปฏบิตัิได้แลว้ จงึค่อยสรา้งค่อยเสรมิความเจรญิ และฐานะทางเศรษฐกจิ  
ขัน้ทีส่งูขึน้โดยล าดบัต่อไป”  

เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นแนวพระราชด ารใินพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทีพ่ระราชทานมานานกว่า 30 ปี เป็น
แนวคิดที่ตัง้อยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตัง้บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความ  
ไม่ประมาท ค านึงถงึความพอประมาณ ความมเีหตุผล การสรา้งภูมคิุม้กนัในตวัเอง ตลอดจนใชค้วามรูแ้ละคุณธรรม เป็น
พืน้ฐานในการด ารงชวีติ ทีส่ าคญัจะต้องม ี“สต ิปญัญา และความเพยีร” ซึง่จะน าไปสู่ “ความสุข” ในการด าเนินชวีติอย่าง
แทจ้รงิ 

พระบรมราโชวาทนี้ ทรงเหน็ว่าแนวทางการพฒันาที่เน้นการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศเป็นหลกัแต่
เพยีงอย่างเดยีวอาจจะเกดิปญัหาได้ จงึทรงเน้นการมพีอกนิพอใชข้องประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อน เมื่อมพีื้นฐาน
ความมัน่คงพรอ้มพอสมควรแลว้ จงึสรา้งความเจรญิและฐานะทางเศรษฐกจิใหส้งูขึน้  

ซึง่หมายถงึ แทนทีจ่ะเน้นการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมน าการพฒันาประเทศ ควรทีจ่ะสรา้งความมัน่คงทาง
เศรษฐกจิพืน้ฐานก่อน นัน่คอื ท าใหป้ระชาชนในชนบทสว่นใหญ่พอมพีอกนิก่อน เป็นแนวทางการพฒันาทีเ่น้นการกระจาย
รายได ้เพื่อสรา้งพืน้ฐานและความมัน่คงทางเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ ก่อนเน้นการพฒันาในระดบัสงูขึน้ไป ทรงเตอืน
เรื่องพออยู่พอกนิ ตัง้แต่ปี 2517 คอื เมื่อ 30 กว่าปีทีแ่ลว้  แต่ทศิทางการพฒันามไิดเ้ปลีย่นแปลง [2] 

จากพระราชด ารดิงักล่าวจงัหวดันครปฐมไดม้กีารน้อมรบัพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมาใชก้บั
จงัหวดันครปฐมดงัค ากล่าวของ นางวารุณี พงษ์ศวิาภัย รองผู้ว่าราชการจงัหวดันครปฐม หลงัการประชุมคณะท างาน
สง่เสรมิและพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีงจงัหวดันครปฐม ทีว่่า  

การด าเนินงานโครงการหมู่บ้านพฒันาหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง ปี 2555 เพื่อเป็นการส่งเสริมการด าเนิน
กจิกรรมพฒันาชุมชนตามหลกัการพฒันาชุมชนและแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง สนับสนุนให้มกีารบูรนาการร่วมกนั
ระหว่างเจ้าหน้าทีพ่ฒันาชุมชน ภาคกีารพฒันาของหน่วยราชการ องคก์รปกครองท้องถิน่ ผูน้ าท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน 
ตลอดจนการสร้างและต่อยอดกจิกรรมของหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีงให้มอีงค์ประกอบการพฒันาครอบคลุมด้านต่างๆ 
ได้แก่ ด้านจติใจและสงัคม ด้านเศรษฐกจิ ด้านการเรยีนรู้ และด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม รวมทัง้สามารถ
จดัการความรูแ้ละพฒันาเครอืขา่ยการเรยีนรูใ้นกระบวนการบรหิารจดัการชุมชนและเป็นตวัอย่าง เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
และสามารถผ่านเกณฑป์ระเมนิของกระทรวงมหาดไทย การประกาศเป็นหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ โดยใหจ้งัหวดั
ด าเนินการจดัระดบัหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีงทีผ่่านเกณฑต์วัชีว้ดั 6x2 เป็น 3 ระดบั คอื ระดบั “พออยู่ พอกนิ”, ระดบั “อยู่ด ี
กนิด”ี และระดบั “มัง่ม ีศรสีขุ”  รองผูว้่าราชการจงัหวดันครปฐม กล่าวอกีว่า ในปี 2555 พฒันาชุมชนจงัหวดันครปฐม ต้อง
ด าเนินการส่งเสรมิและพฒันาหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ ตามยุทธศาสตร์กรมการพฒันาชุมชน ดงันี้คอื หมู่บ้าน
เศรษฐกจิพอเพยีงตน้แบบ ปี 2555 ตอ้งเป็นหมู่บา้นทีไ่ม่เคยไดร้บังบประมาณจากรมการพฒันาชุมชนอ าเภอละ 1 หมู่บา้น 
รวม 7 หมู่บ้าน ส าหรบัหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ ปี 2552-2554 เป็นหมู่บ้านทีไ่ดร้บังบประมาณสนับสนุนจาก
กรมการพฒันาชุมชน ผ่านกระบวนการพฒันาและประกาศเป็นหมู่บา้นตน้แบบของจงัหวดัมาแลว้มจี านวน 23 หมู่บา้น รวม
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เป็น 30 หมู่บ้าน ที่ต้องมกีารด าเนินการติดตามประเมินผลและสนับสนุนการพฒันาหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ 
เพื่อใหห้มู่บา้นเหล่านัน้มคีวามเป็นอยู่ ระดบั “พออยู่ พอกนิ”, ระดบั “อยู่ด ีกนิด”ี และระดบั “มัง่ม ีศรสีขุ” ตลอดไป [4] 

จากโครงการหมู่บา้นพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีง การจดัเกบ็ขอ้มลูต่าง ๆ ของหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีง   มี
การจดัเกบ็อยู่ค่อนขา้งน้อย  ซึง่เป็นการยากทีห่มู่บา้นอื่นหรอืผูท้ีส่นใจจะท าการศกึษาเพื่อน าไปเป็นตวัอย่างไปปรบัใชก้บั
ชุมชนของตน และหากต้องการขอ้มูลที่เพิ่มมากขึน้จ าเป็นจะต้องเดินทางไปยงัหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อเป็นการ
สนบัสนุนโครงการหมู่บา้นพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีง การส ารวจและพฒันาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์แหล่งเรยีนรู้
ดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง จงัหวดันครปฐม ได้มกีารส ารวจ รวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มูล ที่เกีย่วกบั หมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีง 
ตามระดบั “พออยู่ พอกนิ”, ระดบั “อยู่ด ีกนิด”ี และระดบั “มัง่ม ีศรสีขุ”  โดยเกบ็ขอ้มลูจากสถานทีจ่รงิ และประชาชนทีอ่ยู่ใน
หมู่บา้นนัน่ มาเกบ็ลงฐานขอ้มูล มายเอสควิเอล พรอ้มทัง้สรา้งเวบ็แอพพลเิคชัน่  เพื่อท าการดงึขอ้มูลจากฐานขอ้มูลทีเ่รา
สร้างขึ้น มาท าการแสดงผลให้ผู้ที่สนใจได้ท าการศกึษา  อีกทัง้ยงัสามารถเผยแพร่ขอ้มูล ระบุต าแหน่ง ของบุคคลหรือ
สถานทีใ่นการตดิต่อประสานงานในลกัษณะแผนทีภู่มศิาสตร ์เพื่อช่วยลดเวลาในการหาขอ้มลูเบือ้งตน้ได ้ 
 

วตัถปุระสงค ์
1.เพื่อศกึษาและส ารวจขอ้มลูทางดา้นเศรษฐกจิพอเพยีงของหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีงตน้แบบ  

จงัหวดันครปฐม 
2.เพื่อจดัท าฐานข้อมูลสารสนเทศ และแผนที่ภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  จงัหวัด

นครปฐม 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการส ารวจและพฒันาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์แหล่งเรยีนรู้ดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง จังหวดั

นครปฐม ไดแ้ก่ แบบส ารวจหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีง  ซึง่เป็นแบบส ารวจเพื่อเกบ็ขอ้มูลของหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีงใน
แต่ละระดบั เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีถู่กตอ้งและเป็นจรงิทีส่ดุ โดยจดัเกบ็ในเรื่องของรายละเอยีดของหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีงเช่น 
ชื่อหมู่บา้น สถานทีต่ัง้ ประวตักิารก่อตัง้ ผลติภณัฑข์องหมู่บา้น ปญัหาและแนวทางแกไ้ขของหมู่บา้น เป็นตน้ 

แบบประเมนิประสทิธภิาพโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ เป็นแบบประเมนิทีใ่ชใ้นการวดัประสทิธภิาพของระบบ ทัง้ใน
ดา้นการใชง้าน และด้านความปลอดภยัของระบบ โดยจดัใหม้กีารประเมนิออกเป็น 2 ช่วงคอื การทดสอบในช่วงแอลฟา 
(Alpha Testing) ใหผู้เ้ชีย่วชาญท าการทดสอบระบบ แลว้น าระบบกลบัไปแกไ้ข  การทดสอบช่วงเบต้า (Beta Testing) ให้
ผูใ้ชง้านทัว่ไปท าการทดลองใชร้ะบบและท าการประเมนิระบบเพื่อหาประสทิธภิาพของระบบ 

วธิกีารศกึษา การส ารวจและพฒันาระบบสารสนเทศภูมศิาสตรแ์หล่งเรยีนรูด้า้นเศรษฐกจิพอเพยีง จงัหวดันครปฐม 
มขี ัน้ตอนวธิกีารศกึษาต่าง ๆ ดงันี้  

1. ขัน้ตอนและวธิกีารด าเนินการวจิยั สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอนดงันี้ 
ขัน้ตอนที ่1 การเตรยีมโครงการวจิยั ท าการศกึษาขอ้มลูต่าง ๆ  โดยศกึษาจาก ต ารา เอกสาร สิง่พมิพต่์าง ๆ  
และการคน้ควา้ขอ้มลูบนอนิเตอรเ์น็ต รวมทัง้เอกสารงานวจิยั และตวัอย่างงานวจิยั เช่น 

ณัฏฐพงศ์ ทองภกัด ี ไดอ้ภปิรายถึงปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไวว้่า ความเป็นมาของปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัพระราชทานใหป้ระชาชนชาวไทย เพื่อเป็นกรอบในการท าแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่9 ปรชัญาไดร้บัการยอมรบัและน าไปใชอ้ย่างกวา้งขวางเพราะนอกจากจะเป็นแนวทางแกว้กิฤติ 
ยงัช่วยแกป้ญัหาระดบัโครงสรา้งจากความไม่สมดุลจากการพฒันาในอดตี  
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เป้าหมายของปรชัญาคอื การพฒันาทีส่มดุลและยัง่ยนื สามารถรบัการเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและภายในไดเ้ป็น
อย่างด ีไม่ว่าจะเป็นดา้น เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้มและวฒันธรรม โดยยดึหลกัทางสายกลาง ปรชัญามอีงคป์ระกอบคอื 
ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกนัที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีเงื่อนไขพื้นฐาน คือความรู้และ
คุณธรรม 

ความเขา้ใจใน 3 องค์ประกอบ และ 2 เงื่อนไข ที่ประกอบเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนี้ จะท าให้ผู้น าไปใช้มีความ
ชดัเจนในการประยุกต ์สามารถปรบัใชไ้ดก้บับรบิททีแ่ตกต่างกนัไดอ้ย่างเหมาะสม มแีนวทางปฏบิตัใินทศิทางเดยีวกนั ท า
ให้การขบัเคลื่อนมพีลงั และเมื่อน าไปใช้ในการบรหิารการพฒันาในทุกระดบั สงัคมไทยกจ็ะมวีิถีการพฒันาที่สมดุลและ
ยัง่ยนื [1] 

ศนูยศ์กึษาและพฒันาชุมชนนครราชสมีา การศกึษาการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ อย่างมสี่วนร่วม 
กรณีศกึษาบ้านหนองสนิท หมู่ที่ 9 ต าบลหนองสนิท อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ มวีตัถุประสงค์เพื่อ ศกึษาวเิคราะห์
ชุมชนและก าหนดแผนปฏิบัติการในการพัฒนาหมาบ้าน เพื่อศึกษาการขบัเคลื่อนการด าเนินงานพฒันาหมู่บ้านและ 
เพื่อศกึษาแนวทางในการสง่เสรมิการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีงตน้แบบ เป็นการศกึษาวจิยัเชงิปฏบิัตกิารแบบมสี่วน
ร่วม(Participatory Action Research : PAR) ซึ่งแบ่งการศกึษาออกเป็น 4 ระยะ คอื (1) การศกึษาสถานการณ์การ
ด าเนินงาน ปญัหา อุปสรรคและความสนใจของครวัเรอืน/ชุมชนในการพฒันาหมู่บ้านตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
โดยใชเ้ทคนิค,แผนทีค่วามคดิ(Mind Mapping) (2) การวเิคราะหเ์พื่อก าหนดทศิทางในการด าเนินงานการพฒันาตนเองของ 
ครวัเรอืน/ชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงโดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) (3) 
ด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารและ (4) ประเมนิและจดัท ารายงานผลการวจิยั ผลการศกึษา พบว่า 

 1. การวิเคราะห์ชุมชนและก าหนดทิศทางในการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการ
วเิคราะห ์ขอ้มลูสนิทรพัยช์ุมชน พบว่า หมู่บา้นมจี านวนครวัเรอืนทัง้สิน้ 174 ครวัเรอืนประชากร จ านวน 864 คน สนิทรพัย์
ระดบับุคคล ที่มีความเชี่ยวชาญ และช านาญ ได้แก่ความเชี่ยวชาญทางด้านการรกัษาโรคแผนโบราณ มีความช านาญ
ทางด้านดนตรพีื้นบ้าน(วงมโหร)ี การประกอบอาชพี ผู้น าการพฒันา(สตร,ีคนสูงอายุ,เยาวชน) งานฝีมอื และวฒันธรรม
พืน้บ้าน สนิทรพัยเ์ชงิสถาบนั ประกอบด้วยขอ้มูลด้านทรพัยากรต่างๆ ที่มคี่าในชุมชน เช่นขอ้มูล ด้านเศรษฐกจิ ,สงัคม,
วฒันธรรม ภูมปิญัญา,การศกึษา ไดแ้ก่ วดัจ านวน 2 วดั ,ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหนองสนิท,โรงเรยีนบา้นหนองสนิท, ศูนย์
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั, กลุ่มผูส้งูวยั, สถานีอนามยั, หอ้งสมุด จ านวน 3 แห่ง  สนิทรพัยเ์ชงิองคก์ร 
ไดแ้ก่ธุรกจิขนาดเลก็ประกอบดว้ย  โรงสขีา้วชุมชน,ประปาหมู่บา้น,รถไถนัง่ขบั,รถเกีย่ว/นวดขา้ว และศูนยส์าธติการตลาด 
ธุรกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ ธุรกจิรับเหมาทาส ีธุรกิจในครอบครวั ได้แก่  ค้าขาย จ านวน 8 ครวัเรือน ท าการเกษตร(เลี้ยง
จิง้หรดี เลีย้งปลา) จ านวน 3 ครวัเรอืน/กลุ่มองคก์รชุมชน จ านวน 22 กลุ่ม สนิทรพัยเ์ป็นหน่วยงานาราชการ ไดแ้ก่ องคก์าร
บรหิารส่วนต าบล สถานีอนามยั ศูนย์เรยีนรู้ (CIT) ศูนย์เรียนรู้ชุมชน สนิทรพัย์ด้านทรพัยากรธรรมชาติ ได้แก่ พื้นที่
การเกษตรทัง้หมด 1,540 ไร่ บ่อบาดาล สระน ้า ป่าชุมชน ล าห้วยเรงิและห้วยน ้าขุ่น สนิทรพัย์ทางวฒันธรรม ชาวบ้าน
หนองสนิท ส่วนใหญ่มชีาติพนัธุ์ลาว ศลิปวฒันธรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน ไดแ้ก่ การร าบายศรสีู่ขวญั ร าแม่มด ร า
กลองยาว ร าวงชาวบ้าน สวดสารภญัญะ บุญบัง้ไฟ หมอสู่ขวญั/พธิพีราหมณ์ งานบุญพระเวส พธิเีซ่นปู่ตา งานกวนขา้ว
ทพิย ์เทศน์มหาชาต ิท าบุญเดอืน 3 เดอืน 5 งานรดน ้าด าหวั สงกรานต์ แห่กนัหลอน เซ่นปู่ตา แซนโดนตา บุญขา้วจี ่โดน
ตา.ยาย และศลิปหตัถกรรม ประกอบดว้ย ทอผา้ไหม จกัสาน ท าบายศรสีูข่วญั 

 การก าหนดทศิทางการพฒันาหมู่บา้น เป็นการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม และการแบ่งกลุ่มระดมสมอง เพื่อจดัท า
แผนปฏบิตักิารพฒันาหมู่บา้น มผีลการศกึษาไดแ้ก่ 1) มผีลการจดัท ากลยุทธก์ารพฒันาหมู่บา้น 2) มยีุทธศาสตรก์ารพฒันา
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หมู่บ้าน 3)มแีผนการพฒันาหมู่บ้าน 4)จัดท าโครงการ กิจกรรมพฒันาหมู่บ้าน และ 5)มีการจดัท าแผนปฏิบตัิการและ
ด าเนินการพฒันาหมู่บา้นตามแผนปฏบิตักิาร 

 2. การขบัเคลื่อนการด าเนินงานพฒันาหมู่บ้านตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง ผลการศึกษาพบว่ามี
กระบวนการขบัเคลื่อน โดยอาศยัหลกัการส าคญัดงันี้  

1) กระบวนการประชาคมของหมู่บา้น และเปิดโอกาสใหเ้สนอความคดิเหน็ไดอ้ย่างเตม็ทพีรอ้มทัง้เคารพมตใิน
ทีป่ระชุม 

2) การเปิดเผยขอ้มลูการท างาน และมคีวามโปร่งใสในการท างาน 
3) การพฒันาความรู ้ความสามรถจากประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากภายนอกชุมชนน ามาพฒันาหมู่บา้นของตนเอง 
4) การพฒันาท าอย่างต่อเน่ืองไม่หยุดนิ่ง 
5) การประกอบอาชพีอยู่บนพืน้ฐานของความรูค้วามสามารถของมตนในชุมชน 
6) บุคลากรในชุมชนเข้ารบัการเรียนรู้เพิ่มเติม และเข้ารบัการฝึกอบรม เรียนรู้ศึกษาดูงานจากหลายๆ 

หน่วยงานอย่างสม ่าเสมอ 
7) ความเป็นกนัเอง มคีุณธรรม ศลีธรรม ตรงต่อเวลา ซื่อสตัย ์สุจรติและเสยีสละของผูน้ า และคนในชุมชน 
8) การแบ่งปนัผลประโยชน์ ทีม่คีวามเหมาะสม 

3. แนวทางในการสง่เสรมิการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีง ผลการศกึษาพบว่า มแีนวทางการพฒันาหมู่บา้น
เศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบดว้ยหลกัการ ส าคญั ๆ ดงันี้  

1) หลกัการพึง่ตนเอง 
2) หลกัการมสีว่นร่วมของคนในชุมชน 
3) หลกัการรวมกลุ่ม 
4) ผูน้ าด ีมคีวามสามารถ 
5) ความสามคัค ีและความพรอ้มเพรยีงในการด าเนินกจิกรรม 
6) ความพอเพยีงดา้นเงนิทุน 
7) วฒันธรรมชุมชนและวถิกีารด ารงชวีติประจ าวนัแบบดัง้เดมิ 

4. ปญัหาและอุปสรรคในการศกึษา 
1) ปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินโครงการ ได้แก่ระยะเวลา งบประมาณทีไ่ด้รบัการสนับสนุนในการด าเนิน

โครงการ 
2) ปญัหาของทมีศกึษา มกีจิการอื่นๆ เขา้มาเกีย่วเน่ืองท าใหม้ขีอ้จ ากดัในเรื่องของเวลา ตลอดจนทมีศกึษายงั

ขาดความช านาญในการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม เช่น การบนัทกึขอ้มลู การเป็นผูเ้อือ้(Facilitator) ในทีป่ระชุม การ
สรา้งบรรยากาศการเรยีนรูร้่วม [3] 

ขัน้ตอนที ่2 การด าเนินการวจิยั เป็นขัน้ตอนของการรวบรวมขอ้มูล หมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีง โดยการใชแ้บบ
ส ารวจ  สอบถาม สมัภาษณ์ และน าขอ้มูลที่ได้มาท าการวเิคราะห์ เพื่อหาขอบเขตของงานวจิยั และท าการออกแบบและ
พฒันาระบบสารสนเทศภูมศิาสตรแ์หล่งเรยีนรูด้า้นเศรษฐกจิพอเพยีง จงัหวดันครปฐม โดยใช ้ภาษา พเีอชพ ีและฐานขอ้มลู 
มายเอสควิเอล ซึง่อยู่ในรปูแบบของเวบ็ไซต์ จากนัน้ ท าการประเมนิประสทิธภิาพของระบบดา้นการใชง้านของระบบ เพื่อ
หาผลการทดสอบระบบโดยกลุ่มตัวอย่าง สามารถแสดงรายละเอียดการด าเนินการวิจัยได้ตามกรอบแนวคิดของ
โครงการวจิยัดงัต่อไปนี้  
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กรอบแนวความคิดโครงงานวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิโครงการวจิยั 
 

ขัน้ตอนที่ 3  การรายงานผลการวิจยั มีการด าเนินงาน ดงันี้ สรุปผลการวิจยั การอภิปรายผลการวิจยั และ
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  

2. การศกึษาเบือ้งตน้  
ในการด าเนินการวจิยั การส ารวจและพฒันาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์แหล่งเรยีนรู้ดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง 

จงัหวดันครปฐม ผูว้จิยัตอ้งท าการก าหนดปญัหาทีต่อ้งไดร้บัการพฒันาของงานวจิยั โดยท าการศกึษาจากตวัอย่างงานวจิยั
อื่น ๆ หรอืระบบสารสนเทศอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ท าการศกึษาขอ้มูลจากสถานทีจ่รงิเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่เหมาะสมและมี
ความถูกตอ้ง เพื่อสรา้งความเขา้ใจและน ามาวเิคราะหเ์พื่อใชใ้นการจดัเกบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

3. การออกแบบ 

ส ารวจและเกบ็รวบรวมขอ้มลู หมูบ่า้นเศรษฐกจิ
พอเพยีง จงัหวดันครปฐม และศกึษาแนวทางในการ

ปฏบิตัติามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

วเิคราะหข์อ้มลู หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง 
จงัหวดันครปฐม และออกแบบฐานขอ้มลู 

ไดฐ้านขอ้มลู หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง จงัหวดั
นครปฐม และรายละเอยีดต่าง ๆ 

กระบวนการพฒันาระบบ เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ระบบ
สารสนเทศแผนทีภ่มูศิาสตรแ์หล่งเรยีนรูด้า้น

เศรษฐกจิพอเพยีง จงัหวดันครปฐม 

ระบบสารสนเทศแผนทีภ่มูศิาสตร์แหล่งเรยีนรูด้า้น
เศรษฐกจิพอเพยีง จงัหวดันครปฐม  
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ในสว่ยนี้ผูว้จิยัจะท าการออกแบบหน้าเวบ็แอพพลเิคชัน่  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็ขอ้มูล และจดัการขอ้มูล 
รวมทัง้สรา้งแบบประเมนิประสทิธขิองระบบในดา้นการใชง้านระบบ 

4. การสรา้งและพฒันาระบบ  
ผู้วิจ ัยได้ท าการออกแบบหน้าเว็บแอพพลิเคชัน่  และในส่วนของเครื่องมือ ปุ่มการใช้  และแผนที่ทาง

ภูมศิาสตร ์ใหง้่ายต่อการใชง้านและมคีวามทนัสมยัน่าสนใจ 
5. การทดสอบระบบ 

การทดสอบระบบ การส ารวจและพฒันาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
จงัหวดันครปฐม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี้ 

5.1 การทดสอบโดยผูพ้ฒันาโปรแกรม โดยการทดสอบฟงักช์ัน่การท างานทัง้หมดของระบบ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของผลลพัธ ์และหาขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ 

5.2 การทดสอบโดย ผู้เชีย่วชาญ และกลุ่มตวัอย่าง โดยน าแบบประเมนิประสทิธภิาพของระบบ ทีผ่่านการ
สร้างและปรบัปรุงโดยผู้เชี่ยวชาญ และระบบที่พฒันามาทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตวัอย่าง แลว้น าระบบที่พฒันา
กลบัไปปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญและกลุ่มตวัอย่าง สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ขัน้ตอนดงันี้ 

5.2.1 การทดสอบในช่วงแอลฟา เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ โดยการน าแบบประเมิน
ประสทิธภิาพของระบบ และระบบที่พฒันา ไปทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน และระบบกลบัไปปรบัปรุงตาม
ค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 

5.2.2 การทดสอบการทดสอบช่วงเบต้า เพื่อหาประสทิธภิาพของระบบ  โดยการน าแบบประเมนิ
ประสทิธภิาพของระบบ และระบบทีพ่ฒันา ไปทดสอบโดยกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 50 คน โดยสามารถแบ่งออกเป็น ผูใ้ชท้ัว่ไป
จ านวน 45 คน และผูด้แูลระบบจ านวน 5 คน 

6. การวเิคราะหแ์ละการประเมนิผล  
จากการทีไ่ดใ้หผู้เ้ชีย่วชาญและผูใ้ชง้าน ทดลองใชร้ะบบ พรอ้มทัง้ตอบแบบประเมนิประสทิธภิาพโปรแกรมที่

พฒันาขึน้ หลงัจากนัน้ไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบประเมนิทีไ่ด ้โดยสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลในครัง้นี้ ผูว้จิยัได้
ใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวดัค่ากลางของขอ้มลูโดยใช ้ค่าเฉลีย่เลขคณิต (Arithmetic Mean) หรอื
ค่าเฉลีย่ (Mean) และการวดัการกระจายของขอ้มลูโดยใช ้ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผลการศึกษา 
 ผลการวจิยั การส ารวจและพฒันาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์แหล่งเรยีนรู้ดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง จงัหวดันครปฐม 
แบ่งออกเป็น 2  ส่วนที ่ 1 ผลการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื่อจดัเกบ็ขอ้มูล และผลการพฒันาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 
ของหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง  จงัหวดันครปฐม  ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบและแบบประเมินประสทิธิภาพของระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตรแ์หล่งเรยีนรูด้า้นเศรษฐกจิพอเพยีง จงัหวดันครปฐม  

สว่นที ่ 1 ผลการพฒันาระบบฐานขอ้มลูเพื่อจดัเกบ็ขอ้มลู และผลการพฒันาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์ของหมู่บา้น
เศรษฐกจิพอเพยีง  จงัหวดันครปฐม   

ระบบไดม้กีารจดัท าอยู่ในรปูแบบของเวบ็ไซต ์พเีอชพ ีโดยใหผู้ใ้ชก้รอกขอ้มลูผ่านหน้าเวบ็แอพพลเิคชัน่ และจดัเกบ็
ขอ้มูลลงฐานขอ้มูล มายเอสควิเอล โดยเกบ็ขอ้มูลต่าง ๆ ของหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีง เช่น ชื่อหมู่บ้าน ที่ตัง้ ละติจูด 
ลองจจิดู ประวตักิารก่อตัง้ เบอรโ์ทรศพัท ์และน าขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็มาแสดงบนหน้าเวบ็แอพพลเิคชัน่  และบนแผนทีภู่มศิาสตร ์ 
นอกจากน้ีรายละเอยีดต่างซึง่ไม่ไดถู้กแสดงบนหน้าเวบ็แอพพลเิคชัน่  จะถูกเกบ็อยู่ในรูปแบบของไฟล ์PDF เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ด้
ดาวน์โหลดไปศกึษาได ้ดงัรปูที ่2-7 
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ภาพท่ี 2 หน้าจอเขา้สูร่ะบบส ารบัผูด้แูลระบบใชใ้นการจดัการขอ้มลู 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3 หน้าจอฟอรม์รบัขอ้มลู 
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ภาพท่ี 4 หน้าจอฟอรม์รบัขอ้มลู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 หน้าจอฟอรม์แกไ้ขขอ้มลู 
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ภาพท่ี 6 หน้าจอแสดงผลขอ้มลูและแสดงแผนทีภู่มศิาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 หน้าจอแสดงแผนทีภู่มศิาสตรแ์บบดาวเทยีม 
 

สว่นที ่2 ผลการทดสอบและแบบประเมนิประสทิธภิาพของระบบสารสนเทศภูมศิาสตรแ์หล่งเรยีนรูด้า้นเศรษฐกจิพอเพยีง 
จงัหวดันครปฐม 

การทดสอบระบบในสว่นนี้ไดน้ าขอ้มลูจากแบบประเมนิประสทิธภิาพโปรแกรมคอมพวิเตอร ์โดยใหก้ลุ่มตวัอย่างท า
การทดสอบโปรแกรม แล้วกาเครื่องหมาย X ลงในช่องคะแนนของแบบประเมนิ ซึ่งจะมกีารประเมนิประสทิธภิาพของ
โปรแกรม 2 ดา้น คอื ดา้นการใชง้านของระบบ และ ดา้นความปลอดภยัของระบบ การทดสอบนัน้จะมกีารก าหนดเกณฑ์
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การใหค้ะแนนออกเป็น 2 เกณฑค์อื เกณฑก์ารใชง้านเชงิคุณภาพ และ เกณฑก์ารใหค้ะแนนเชงิปรมิาณซึง่ในเกณฑก์ารให้
คะแนนเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณนัน้เราแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คอื  ค่า  0.00-1.50 หมายถึงต้องปรบัปรุงเร่งด่วน, ค่า 
1.51-2.50 หมายถงึต้องปรบัปรุง, ค่า  2.51-3.50 หมายถงึ ระดบัพอใช้, ค่า 3.51-4.50 หมายถงึ ระดบัด,ี ค่า  4.51-5.00 
หมายถงึระดบัดมีาก ดงัตารางที ่1-4  
 

ตารางท่ี 1 ความคดิเหน็ดา้นการใชง้านของระบบในสว่นของผูใ้ชง้านระบบ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มผูใ้ชง้านระบบมคีวามคดิเหน็ดา้นการใชง้านระบบอยู่ในระดบั  ด ี  ( X =4.03, SD = 0.13) 
 

ตารางท่ี 2 ความคดิเหน็ดา้นการใชง้านของระบบในสว่นของผูด้แูลระบบ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มผูด้แูลระบบมคีวามคดิเหน็ดา้นการใชง้านระบบอยู่ในระดบั  ด ี  ( X =3.98, SD = 0.27) 
 

ระดบัความคิดเหน็ของกลุ่มผูใ้ช้  SD ความหมาย 
1. ความเหมาะสมของปรมิาณขอ้มลูทีน่ าเสนอในแต่ละจอภาพ 4.16 0.42 ด ี
2. ความชดัเจนของขอ้ความทีแ่สดงบนจอภาพ 3.80 0.40 ด ี
3. ความเหมาะสมของต าแหน่งการจดัวางสว่นต่างๆ บนจอภาพ 3.93 0.25 ด ี
4. ความเหมาะสมของการใชส้ขีองตวัอกัษรพืน้หลงั รปูภาพ
ประกอบ 

4.31 0.63 ด ี

5. ค าสัง่ของโปรแกรมเป็นค าสัง่ทีใ่ชส้ือ่สารกบัผูใ้ชไ้ดต้รงตาม
วตัถุประสงค ์

4.09 0.56 ด ี

6. ความง่ายในการใชง้าน 4.33 0.60 ด ี
7. ความรวดเรว็ในการประมวลผล 3.89 0.32 ด ี
8. มคี าอธบิายขอ้ผดิพลาดในการใชง้าน 3.71 0.46 ด ี

รวม 4.03 0.13 ด ี

ระดบัความคิดเหน็ของผูด้แูลระบบ     SD ความหมาย 
1. ความเหมาะสมของปรมิาณขอ้มลูทีน่ าเสนอในแต่ละจอภาพ 4.20 0.45 ด ี
2. ความชดัเจนของขอ้ความทีแ่สดงบนจอภาพ 3.80      0.45 ด ี
3. ความเหมาะสมของต าแหน่งการจดัวางสว่นต่างๆ บนจอภาพ 4.00 0.00 ด ี
4. ความเหมาะสมของการใชส้ขีองตวัอกัษรพืน้หลงั รปูภาพ
ประกอบ 

4.20 0.84 ด ี

5. ค าสัง่ของโปรแกรมเป็นค าสัง่ทีใ่ชส้ือ่สารกบัผูใ้ชไ้ดต้รงตาม
วตัถุประสงค ์

4.00      0.71 ด ี

6. ความง่ายในการใชง้าน 4.20 0.84 ด ี
7. ความรวดเรว็ในการประมวลผล 3.80 0.45 ด ี
8. มคี าอธบิายขอ้ผดิพลาดในการใชง้าน 3.60 0.55 ด ี

รวม 3.98 0.27 ด ี



 

779 

ตารางท่ี 3 ความคดิเหน็ดา้นความปลอดภยัของระบบในสว่นของผูใ้ชง้านระบบ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มผูใ้ชง้านระบบมคีวามคดิเหน็ดา้นความปลอดภยัของระบบอยู่ในระดบั  ด ี ( X =4.15, SD = 0.17) 
 

ตารางท่ี 4 ความคดิเหน็ดา้นความปลอดภยัของระบบในสว่นของผูด้แูลระบบ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มผูด้แูลระบบมคีวามคดิเหน็ดา้นความปลอดภยัของระบบอยูใ่นระดบั  ด ี ( X =4.00, SD = 0.18) 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
เมื่อได้น าโปรแกรมที่พฒันานี้ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างเพื่อประเมนิประสทิธภิาพของระบบสามารถสรุปผลการ

ประเมนิแต่ละด้าน ของกลุ่มผู้ใช้งานระบบ ดงัตารางที่ 5 และของกลุ่มผู้ดูแลระบบ ดงัตารางที่ 6 และผลการประเมนิ
ประสทิธภิาพโดยรวมของระบบ ดงัตารางที ่7 

 

ตารางท่ี 5 การเปรยีบเทยีบและสรุปผลการประเมนิประสทิธภิาพระบบในทุก ๆ ดา้นของกลุ่มผูใ้ชง้านระบบ 
 

 
 
 
 
 

จากตารางที ่5 การประเมนิประสทิธภิาพของระบบในสว่นของผูใ้ชง้านระบบอยู่ในระดบั ด ี ( X =4.09, SD 0.03) 
 

ระดบัความคิดเหน็ของผูใ้ช้งานระบบ  SD ความหมาย 
1. การก าหนดสทิธกิารเขา้ใชร้ะบบของผูใ้ช ้ 4.27 0.45 ด ี
2. มกีารควบคมุความปลอดภยัในการเขา้ถงึขอ้มลูระบบ 4.33 0.48 ด ี
3. การป้องกนัความผดิพลาดของระบบจากการใชง้านของผูใ้ช ้ 3.98 0.72 ด ี
4. มกีารก าหนดรหสัผ่านในการเขา้ใชร้ะบบตามกฎเกณฑข์อง
การก าหนดรหสัผ่าน 

4.09 0.79 ด ี

5. มคี าอธบิายขอ้ผดิพลาดในการใชง้าน 4.09 0.76 ด ี
รวม 4.15 0.17 ด ี

ระดบัความคิดเหน็ของผูด้แูลระบบ     SD ความหมาย 
1. การก าหนดสทิธกิารเขา้ใชร้ะบบของผูใ้ช ้ 4.20 0.45 ด ี
2. มกีารควบคมุความปลอดภยัในการเขา้ถงึขอ้มลูระบบ 3.80 0.45 ด ี
3. การป้องกนัความผดิพลาดของระบบจากการใชง้านของผูใ้ช ้ 3.80 0.45 ด ี
4. มกีารก าหนดรหสัผ่านในการเขา้ใชร้ะบบตามกฎเกณฑข์อง
การก าหนดรหสัผ่าน 

4.20 0.84 ด ี

5. มคี าอธบิายขอ้ผดิพลาดในการใชง้าน 4.00 0.71 ด ี
รวม 4.00 0.18 ด ี

รายการประเมิน  SD ความหมาย 
1. ดา้นการใชง้านของระบบของกลุ่มผูใ้ชร้ะบบ 4.03 0.13 ด ี

2. ดา้นความปลอดภยัของระบบของกลุ่มผูใ้ชร้ะบบ 4.15 0.17 ด ี

รวม 4.09 0.03 ด ี
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ตารางท่ี 6 การเปรยีบเทยีบและสรุปผลการประเมนิประสทิธภิาพระบบในทุก ๆ ดา้นของกลุ่มผูด้แูลระบบ 

 
 
 
 
 
 
จากตารางที ่6 การประเมนิประสทิธภิาพของระบบในสว่นของกลุ่มผูด้แูลระบบอยู่ในระดบั ด ี ( X =3.99, SD 0.06) 
 

ตารางท่ี 7  ผลการประเมนิประสทิธภิาพโดยรวมของระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที ่7 ผลการประเมนิประสทิธภิาพโดยรวมของระบบอยู่ในระดบั ด ี ( X =3.99, SD 0.02) 
สามารถสรุปผล ไดด้งันี้ 

1.ผลการประเมนิระบบดา้นการใชง้านระบบ มปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบั ด ี
2.ผลการประเมนิระบบดา้นความปลอดภยัของระบบ มปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบั ด ี

ผลการวจิยัพบว่า ระบบ มปีระสทิธภิาพโดยรวมอยู่ในระดบั ด ี
ขอ้เสนอแนะ 

ควรมกีารศกึษาและพฒันาระบบใหม้คีวามครอบคลุมในดา้นอื่น ๆ เพื่อความสะดวกต่อการเขา้ถงึขอ้มูลของผูใ้ชห้รอื
ประชาชนทัว่ไป และผูว้จิยัจ าเป็นจะต้องท าการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบใหด้ ีเพราะหากท าการวเิคราะหห์รอืออกแบบ
ระบบไม่ด ีหรอืไม่ครอบคลุมอาจท าใหเ้กดิการผดิพลาดของระบบได ้
 

กิตติกรรมประกาศ 
โครงงานวจิยั การส ารวจและพฒันาระบบสารสนเทศภูมศิาสตรแ์หล่งเรยีนรูด้า้นเศรษฐกจิพอเพยีง จงัหวดันครปฐม 

สามารถส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
ขอขอบพระคุณ อาจารย์อภินันท์ จุ่นกรณ์ และ อาจารย์ ดร.ภรัณยา อ ามฤครตัน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยให้

ค าปรกึษา  ใหค้วามรู ้ใหก้ าลงัใจ ใหค้ าแนะน า และคอยผลกัดนั ทัง้ในเรื่องของการจดัท าเอกสาร และในเรื่องของการเขยีน
โปรแกรม จนโครงงานส าเรจ็ลุล่วง 

ขอขอบคุณ เวบ็ไซตท์ุกเวบ็ไซต ์ทีผู่พ้ฒันาไดน้ าขอ้มลูมาใชใ้นการศกึษา มาใชอ้า้งองิในรปูเล่มโครงงาน  

รายการประเมิน  SD ความหมาย 
1. ดา้นการใชง้านของระบบของกลุ่มผูใ้ชร้ะบบ 3.98 0.27 ด ี

2. ดา้นความปลอดภยัของระบบของกลุ่มผูใ้ชร้ะบบ 4.00 0.18 ด ี

รวม 3.99 0.06 ด ี

รายการประเมิน  SD ความหมาย 
1. การประเมนิประสทิธภิาพระบบโดยรวมของกลุ่ม
ผูด้แูลระบบ 

4.09 0.03 ด ี

2. การประเมนิประสทิธภิาพระบบโดยรวมของกลุ่ม
ผูใ้ชร้ะบบ 

3.99 0.06 ด ี

รวม 3.99 0.02 ด ี
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การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชมุชนชาวเขาเพ่ือการจดัการขยะอย่างยัง่ยืน  
ต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน 
THE DEVELOPMENT OF THE NETWORK COOPERATION BETWEEN OF THE HILL 
TRIBE COMUNITIES FOR WASTE MANAGEMENT SUSTAINABLE IN PAKLANG SUB 
DISTRICT PUA DISTRICT NAN PROVINCE 
 

อสิรภาพ  มาเรอืน1 

Isaraphap Maruean1  
 

บทคดัย่อ  
การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมนี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาบรบิทชุมชนชาวเขา สงัเคราะหส์ภาพปญัหาและ

ศกัยภาพในการจดัการขยะของชุมชนชาวเขา และเพื่อศกึษาการพฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างชุมชนชาวเขาเพื่อ 
การจดัการขยะอย่างยัง่ยนื ตําบลป่ากลาง อําเภอปวั จงัหวดัน่าน เลอืกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ แกนนําชุมชน 
จํานวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสํารวจ แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก  
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การสังเกตและบันทึกภาคสนาม และการอภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ 
การวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพ ผลการวจิยัพบว่า กระบวนการแกไ้ขปญัหาเริม่จากการวเิคราะหข์อ้มลูของชุมชน  การพฒันาแกน
นําในการแกไ้ขปญัหาขยะเพื่อไปสรา้งเครอืข่ายการปฏบิตัโิดยการมสี่วนร่วมของชุมชน  โดยปจัจยัแห่งความสาํเรจ็ ไดแ้ก่ 
การสนับสนุนจากองค์การบรหิารส่วนตําบล การมสี่วนร่วมของชุมชนและภาคเีครอืข่าย การดําเนินกจิกรรมอย่างความ
สอดคลอ้งกบัภูมสิงัคมของชุมชน สว่นขอ้เสนอแนะ ไดแ้ก่ การพฒันาประสทิธภิาพของระบบการประชาสมัพนัธ ์การขยาย
ผลการจดัการขยะออกไปสู่ภาคอีื่น ๆ อย่างครอบคลุม และผู้นําชุมชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ควรเป็นต้นแบบของ 
การจดัการขยะสาํหรบัประชาชน 

  

ค าส าคญั: การพฒันาเครอืขา่ยความร่วมมอื  การจดัการขยะ ชุมชนชาวเขา 
 

Abstract   

This participatory action research aimed to study the hill tribe geo-sociological background, management 
and handling of waste and to study the development of network cooperation between of hill tribe communities  
for waste management sustainable in Paklang subdistrict, Pua district, Nan province. The participants were92 
person by purposive sampling. Data collection methods were included  the Questionnaires focus group 
discussion, in-depth interview, observation and field note and group discussion. The qualitative data was 
analyzed using content analysis. The results of this study revealed that incident response process from analysis 
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of the problem and the potential of the community. Developing community leaders for networking practices by 
participation of the community. The factors of success are included support from the Sub-district Administrative 
Organization. Participation of community and partnership networks. The suggestions for sustainability to efficient 
development of public relations. And expand the results of waste management to other target. 
 

Key words:  development of network cooperation, waste management, Hill tribe community 
 

บทน า 
ปจัจุบนัปญัหาสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยไดท้วคีวามรุนแรงมากยิง่ขึน้ จนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ  สงัคม 

และสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ปญัหาขยะมูลฝอยและของเสยีอนัตราย จากขอ้มูลของกรมควบคุมมลพษิ 
พบว่า ปรมิาณขยะและของเสยีอนัตราย ทัว่ประเทศยงัคงเพิ่มขึน้ทุกปี โดยปี 2554 มีปรมิาณขยะทัว่ประเทศประมาณ  
16 ลา้นตนั หรอืวนัละ 43,800 ตนั เพิม่ขึน้ 0.84 ลา้นตนั หรอืรอ้ยละ 5.5 (กรมควบคุมมลพษิ. 2554) [1] ซึง่มสีาเหตุมาจาก
การเตบิโตของเมอืง การขยายตวัของชุมชน และจาํนวนประชากรทีเ่พิม่สงูขึน้ และการจดัการขยะในอนาคตจะมแีนวโน้มว่า
จะประสบความยุ่งยากมากยิง่ขึน้เนื่องจาก รูปแบบและองคป์ระกอบของขยะจะมคีวามยากต่อการกําจดัมากขึน้ ปญัหา 
การขาดแคลนทีด่นิในการก่อสรา้งศูนยก์ําจดัขยะ ผนวกกบักระแสการต่อต้านคดัคา้นของประชาชนในการก่อสรา้งสถานที่
กาํจดัขยะ รวมถงึปญัหาการขาดการมสีว่นร่วมของประชาชนในทอ้งถิน่ ซึง่ปญัหาเหล่าน้ีลว้นแต่ส่งผลทําใหก้ารจดัการขยะ
ขาดประสทิธภิาพทัง้สิน้ (กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่. 2553) [2] 

ตําบลป่ากลาง อําเภอปวั จงัหวดัน่าน มปีระชากรจํานวน 11,043 คน ประกอบไปดว้ยประชากรชาวเขา 3 ชนเผ่า 
คือ ชาวเขาเผ่าม้ง เผ่าเมี่ยน เผ่าลัวะ และประชากรแฝงต่างด้าวที่อพยพย้ายถิ่นอีกจํานวนหนึ่ง โดยแต่ละเผ่าต่าง  
กม็เีอกลกัษณ์ ประเพณี วฒันธรรม วถิีชวีติแตกต่างกนัออกไป (องค์การบรหิารส่วนตําบลป่ากลาง. 2554) [3] ตําบลป่า
กลาง เป็นพื้นที่หน่ึงที่กําลงัประสบปญัหาเรื่องขยะ ที่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสุขภาพของประชาชน จากข้อมูล 
การสาํรวจพื้นที่ภาคสนาม พบว่า ปรมิาณขยะในชุมชนขึน้อยู่กบัปจัจยัที่ตัง้ทางภูมศิาสตร์ทีม่คีวามแออดัของที่อยู่อาศยั 
โครงสร้างของครอบครวัที่เป็นครอบครวัใหญ่ อุปนิสยัในการซื้อสนิค้าอุปโภค บรโิภคเลยีนแบบชนพื้นเมอืง ทศันคติใน 
การจดัการขยะยงัมคีวามคดิว่ามใิช่บทบาทหน้าทีข่องตนแต่เป็นหน้าทีข่องรฐัทีจ่ะต้องจดับรกิารให ้อกีทัง้ยงัขาดแนวทาง
บรหิารจดัการขยะทีม่คีวามเหมาะสมกบัศกัยภาพของชุมชนอกีดว้ย โดยในปจัจุบนัตําบลปา่กลางมปีรมิาณขยะเกดิขึน้วนัละ 
7.70 ตนั หรอืสปัดาหล์ะ 53.90 ตนั ในขณะทีก่ารจดัเกบ็สามารถจดัเกบ็ไดเ้พยีงสปัดาหล์ะ 27 ตนั (7 วนั เกบ็ 1 ครัง้) จงึทํา
ใหม้ขียะตกคา้งในชุมชนสปัดาหล์ะ 26.90 ตนั ขยะทีต่กคา้งบางสว่นจะถูกเผากลางแจง้ในบรเิวณบา้น บางสว่นถูกนําตดิตวั
ไปทิง้ในปา่และในพืน้ทีก่ารเกษตร และขยะทีต่กคา้งในชุมชนเกดิน้ําชะขยะ สง่กลิน่เหมน็รบกวน เกดิมลพษิทางทศันียภาพ 
ทัง้ยงัเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่าง ๆ ทําให้ประชาชนเจบ็ป่วยด้วยโรคที่คาดว่าน่าจะมสีาเหตุมาจากขยะในชุมชน เช่น  
โรคระบบทางเดนิอาหาร (อุจจาระร่วง บดิ ไทฟอยด์ฯลฯ) โรคผวิหนัง โรคระบบทางเดนิหายใจ ขยะบางส่ วนก่อให้เกิด
อุบตัเิหตุ บาดแผลจากเศษแก้ว โลหะ ขยะประเภทกล่องโฟม กระป๋อง ฯลฯ มน้ํีาขงักลายเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงที่ทําให้
พื้นที่ตําบล ป่ากลางมอีตัราผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงกว่าค่ามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเน่ืองทุกปี 
(โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลป่ากลาง. 2554) [4] ปญัหาดงักล่าวเป็นปญัหาที่สําคญัทีจ่ะต้องได้รบัการแกไ้ขอย่าง
เร่งด่วน และการแกไ้ขปญัหาใหม้ปีระสทิธภิาพจําเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องใชก้ลไกการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนเขา้
มาขบัเคลื่อนเพื่อแกไ้ขปญัหาใหป้ระสบความสาํเรจ็ แต่เน่ืองจากพืน้ทีว่จิยัมเีป็นพืน้ทีค่วามแตกต่างดา้นชาตพินัธุ์ ภาษา 
และบรบิททางสงัคม การดาํเนินงานเพื่อแกไ้ขปญัหาจงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บัความยนิยอมพรอ้มใจ ตลอดจนประสาน
ประโยชน์ของแต่ละชนเผ่าเขา้ดว้ยกนั และสรา้งใหป้ระชาชนทุกชนเผ่าเกดิความตระหนกั มองเหน็ความจาํเป็นทีจ่ะต้องเขา้
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มามสีว่นร่วมในการแกไ้ขปญัหา โดยกระบวนการดําเนินงานจะต้องเป็นทีย่อมรบัตามขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม
ของประชาชนในพืน้ที ่และมกีลมกลนืกบัความเป็นอยู่ในชวีติประจาํวนัของสมาชกิในชุมชนอกีดว้ย 

โครงการวจิยันี้ จงึเริม่ต้นจากกจิกรรมการสนทนาเชงิสรา้งสรรคข์องแกนนําชุมชน คือ สมาชกิองคก์ารบรหิารส่วน
ตําบล อาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นําชุมชน ผู้นําตามธรรมชาติ และนักวิจยั ที่มีความประสงค์ที่  
จะร่วมกนัแกไ้ขปญัหาขยะทีก่าํลงัเป็นปญัหาสาํคญัของชุมชน เน่ืองจากพืน้ทีฝ่งักลบขยะไดห้มดสญัญาเช่า และงบประมาณ
ในการจดัการขยะได้รบัการจัดสรรลดลง ในขณะที่ปริมาณขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลจากกิจกรรมการสนทนา  
เชงิสร้างสรรค์ จงึเกดิโครงการ การพฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างชุมชนชาวเขา เพื่อการจดัการขยะอย่างยัง่ยืน 
ตําบล ป่ากลาง อําเภอปวั จงัหวดัน่าน ขึน้ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาบริบทชุมชนชาวเขา สงัเคราะห์สภาพปญัหา  
และศกัยภาพในการจดัการขยะในชุมชนชาวเขา และเพื่อศกึษาการพฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างชุมชนชาวเขา 
เพื่อการจดัการขยะอย่างยัง่ยนื ตําบลปา่กลางอําเภอปวั จงัหวดัน่าน โดยใชก้ระบวนวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมเป็น
ตวัขบัเคลื่อนพลงัของชุมชนชาวเขาทัง้ 3 ชนเผ่าให้เกดิความตระหนักต่อปญัหา จนนําไปสู่ความร่วมมอืของเครอืข่าย 
ภาคประชาชน แกนนําชุมชน องคก์รชุมชน และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการขยะ ประชาชน
เกดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการจดัการขยะทีถู่กตอ้ง เพื่อสขุภาพและสิง่แวดลอ้มทีด่ ีและเกดิความยัง่ยนืสบืไป 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
การวจิยัครัง้นี้ใชรู้ปแบบการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ประชากร

ในการวจิยัใช้วธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคดัเลอืกจากแกนนําชุมชนทุกชนเผ่า ประกอบด้วย 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้สูงอายุ ตัวแทนกลุ่มเยาวชน คร ู
เจา้หน้าทีส่าธารณสุข และกลุ่มผูรู้ ้(Key informance) ในชุมชน รวมจํานวน 92 คน แบ่งวธิกีารดําเนินการวจิยัออกเป็น 
 2 ขัน้ตอนตามวตัถุประสงค ์คอื  

1. การศึกษาบริบทชุมชน สภาพปัญหา และศกัยภาพในการจดัการขยะของชุมชนชาวเขา เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย เครื่องมอืเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ แบบสาํรวจประเภทและปรมิาณขยะ แบบสาํรวจความรู ้
ทศันคต ิและพฤตกิรรมการจดัการขยะ เครื่องมอืเชงิคุณภาพ ไดแ้ก่ การสนทนากลุ่ม การสมัภาษณ์เชงิลกึ การสมัภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ การสงัเกตและบนัทึกภาคสนาม และการอภิปรายกลุ่ม การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 6 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความสอดคล้อง 
เชงิวตัถุประสงค ์(Item Objective Congruency : IOC) การวเิคราะหข์อ้มูลแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คอื ขอ้มูลเชงิปรมิาณ 
วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถี่และการหาค่ารอ้ยละ ขอ้มูลเชงิคุณภาพใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพ (Content analysis) 
โดยการจําแนกและจัดระบบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ การตรวจสอบข้อมูล  การเปรียบเทียบข้อมูล การตีความข้อมูล  
และการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย  โดยนําข้อค้นพบจากการวิจัยมาเชื่อมโยงสร้างเป็นข้อสรุปเพื่อตอบคําถามตาม
วตัถุประสงคก์ารวจิยั (ศริพิร  จริวฒัน์กุล. 2552) [5] 

2. การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนชาวเขาเพื่อการจดัการขยะอย่างยัง่ยืน ต าบลป่ากลาง 
อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน วธิดีําเนินการวจิยั ได้แก่ การนําเอาประชากรในการวจิยัมาพฒันาศกัยภาพในการจดัการขยะ  
โดยการนําไปศกึษาดงูานและแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารจดัการขยะกบัชุมชนต้นแบบระดบัประเทศ (Best Practice) การอบรม
เชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัการจดัการขยะในครวัเรอืนและชุมชน และการอบรมเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัการคน้หาและวเิคราะห์
ปญัหาขยะของชุมชน การเขยีนโครงการเพื่อแกไ้ขปญัหาขยะ การนําโครงการมาสู่การปฏบิตัแิบบมสี่วนร่วมกบัชุมชนและ
ภาคเีครอืขา่ย และการประเมนิผลสาํเรจ็ของโครงการ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและประเมนิผล ประกอบดว้ย
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เครื่องมอืเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ แบบสาํรวจประเภทและปรมิาณขยะหลงัดําเนินโครงการ แบบสาํรวจความพงึพอใจ เครื่องมอื
เชิงคุณภาพ ได้แก่ การสนทนากลุ่ม การสมัภาษณ์เชิงลึก การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การสงัเกตและบันทึก
ภาคสนาม และการอภปิรายกลุ่ม การสรา้งและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืโดยผูท้รงคุณวุฒจิํานวน 6 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content validity) และความสอดคลอ้งเชงิวตัถุประสงค ์(Item Objective Congruency : IOC) 
การวเิคราะหข์อ้มลูแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คอื ขอ้มลูเชงิปรมิาณ วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถี่และการหาค่ารอ้ยละ ขอ้มูล
เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Content analysis) โดยการจําแนกและจัดระบบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่  
การตรวจสอบข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูล การตีความข้อมูล และการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย  โดยนําข้อค้นพบ  
จากการวจิยัมาเชื่อมโยงสรา้งเป็นขอ้สรุปเพื่อตอบคาํถามตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั  
 

ผลการศึกษา 
1. บริบทชุมชน สภาพปัญหา และศกัยภาพในการจดัการขยะของชุมชนชาวเขาต าบลป่ากลาง   
ตําบลป่ากลางตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของอําเภอปวั จงัหวดัน่าน มีพื้นที่จํานวน 21 ตารางกิโลเมตร   

มจีํานวนหลงัคาเรอืน 1,380 หลงัคา มปีระชากร 11,043 คน เป็นประชากรชาวเขาทัง้หมด จํานวน 3 เผ่า ประกอบดว้ย 
เผ่ามง้ รอ้ยละ 73.48 เผ่าลวัะ รอ้ยละ 14.02 และเผ่าเมีย่น รอ้ยละ 12.48 แต่ละชนเผ่ามวีฒันธรรม ประเพณี และภาษาพูด
เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง การสือ่สารระหว่างเผ่าใชภ้าษาไทยกลางและภาษาไทยพืน้เมอืง ภูมลิําเนาดัง้เดมิชาวเขาเหล่านี้
ตัง้บา้นเรอืนอยู่บนภูเขาสงูแถบชายแดนไทย - ลาว ในปี พ.ศ. 2510 ไดถู้กคุกคามจากภยัผูก้่อการรา้ยคอมมวินิสต์ (ผกค.) 
จงึได้อพยพลงมาอยู่ในพื้นที่ โดยทางราชการได้จดัพื้นที่พกัอาศยัและทํากนิให้อยู่ในตําบลป่ากลาง ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือ หัตถกรรมในครัวเรือน ได้แก่ หตัถกรรมเครื่องเงิน หัตถกรรมผ้าลายขี้ผึ้ง  
และผา้ลายปกั มวีฒันธรรม ประเพณีทีส่ําคญั คอื เทศกาลปีใหม่มง้ ปีใหม่อิว่เมี่ยน และประเพณีกนิโสลดตีพขิองชาวลัว๊ะ 
จากการที่ตําบลป่ากลางมีความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ จึงมีความหลากหลายทางสงัคมและประเพณี วฒันธรรม  
อีกทัง้ยังเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงิน จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดน่าน ที่นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทย  
และชาวต่างประเทศนิยมเขา้มาเยีย่มชมเป็นจาํนวนมาก 

สภาพปัญหาและสถานการณ์ขยะในชุมชน จากขอ้มูลการสํารวจ พบว่า ตําบลป่ากลางมปีรมิาณขยะเกดิขึน้
จํานวน 7,707.90 กโิลกรมัต่อวนั ขยะส่วนใหญ่เป็นขยะรไีซเคลิ รอ้ยละ 41.51 รองลงมา คอื ขยะย่อยสลายได้ ร้อยละ 
32.27 ขยะทัว่ไป รอ้ยละ 20.93 และขยะอนัตราย รอ้ยละ 5.30 และพบว่าชาวเขาเผ่ามง้ เป็นชนเผ่าทีผ่ลติขยะมากเป็น
ลําดบัแรก รอ้ยละ 68.07 รองลงมาคอื เผ่าเมีย่น รอ้ยละ 19.94 และเผ่าลวัะ รอ้ยละ 16.26  โดยมอีตัราการผลติขยะ 0.69 
กโิลกรมัต่อคนต่อวนั ดงัแสดงในตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 ประเภทและปรมิาณของขยะทีเ่กดิขึน้ต่อวนัในตําบลปา่กลาง อาํเภอปวั จงัหวดัน่าน ก่อนดาํเนินการวจิยั 

ประเภทขยะ 

ชนเผ่า  
รวม 
กก. 

(รอ้ยละ) 

อตัราการ
ผลติขยะ 

กก./คน/วนั 

เผ่ามง้ 
กก. 

(รอ้ยละ) 

เผ่าเมีย่น 
กก. 

(รอ้ยละ) 

เผ่าลวัะ 
กก. 

(รอ้ยละ) 
1. ขยะอนิทรยี ์  1,796.52 

(23.31) 
379.89  
(4.93) 

310.99  
(4.03) 

2,487.40 
(32.27) 

0.22 

2. ขยะทัว่ไป  
 

916.99  
(11.90) 

376.69  
(4.89) 

319.24  
(4.14) 

1,612.92 
(20.93) 

0.14 

3. ขยะรไีซเคลิ  
 

2,286.46 
(29.66) 

597.93  
(7.76) 

314.88  
(4.09) 

3,199.27 
(41.51) 

0.29 

4. ขยะอนัตราย  
 

247.07  
(3.21) 

82.90  
(1.08) 

78.34  
(1.02) 

408.31 
(5.30) 

0.04 

รวม 
4,917.04 
(68.07) 

1,537.41 
(19.94) 

1,253.45  
(16.26) 

7,707.90 
(100.00) 

0.69 

  
ทัง้นี้สาเหตุทีช่นเผ่ามง้ผลติขยะในปรมิาณทีม่ากกว่าชนอื่น ๆ เน่ืองจากชนเผ่ามง้มปีระชากรจํานวนมากกว่าชนเผ่า

อื่น ๆ ถงึ 7 เท่า จงึผลติขยะในปรมิาณทีม่ากกว่า แต่เมื่อพจิารณาอตัราการผลติขยะต่อรายหวัประชากร พบว่า เผ่าเมีย่น 
มกีารผลติขยะมากกว่าเผ่าอื่น ๆ โดยมอีตัราการผลติขยะเท่ากบั 1.03 กโิลกรมัต่อคนต่อวนั เนื่องจากเผ่าเมีย่นจะมีอุปนิสยั
พืน้ฐานเป็นคนขยนั เก่งในทางคา้ขาย และสว่นใหญ่จะมอีาชพีทาํเครื่องเงนิและเครื่องทองเหลอืงเป็นสนิคา้ส่งออก จงึทําให้
มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี มีกําลังซื้อมาก ประกอบกับเผ่าเมี่ยนจะมีพฤติกรรมการอุปโภค บริโภคเลียนแบบ  
ชนพืน้เมอืงมากกว่าชนเผ่าอื่น ๆ สง่ผลทาํใหป้รมิาณขยะของชนเผ่าเมีย่นมจีาํนวนมากขึน้ตามไปดว้ย  

เมื่อพจิารณาถงึประเภทของขยะ พบว่า ขยะรไีซเคลิมปีรมิาณมากเป็นลาํดบัแรก รอ้ยละ 41.51 โดยสว่นใหญ่จะเป็น
ประเภทขวดสุรา ขวดเบียร์ ขวดโซดา เนื่องจากโดยวิถีชีวิตของชนเผ่าจะมีงานเทศกาลและพิธีกรรมต่าง ๆ ตลอดปี  
โดยในพธิกีรรมจะมสีรุาเป็นส่วนประกอบสาํคญั ซึง่ดัง้เดมิจะใชสุ้ราขาวจํานวนประมาณ 1 ขวด เมื่อเสรจ็พธิกีจ็ะดื่มกนิกนั
เฉพาะผูท้ําพธิกีรรม แต่ในปจัจุบนัเมื่อฐานะทางเศรษฐกจิเริม่ดขีึน้ หลงัเสรจ็จากทําพธิกีรรมกม็กัจะมกีารสงัสรรค ์การจดั
เลีย้งแขกดว้ยสรุาส ีเบยีร ์โซดา และอาหารเป็นจาํนวนมาก สง่ผลทาํใหข้ยะจําพวกเศษแกว้มปีรมิาณเพิม่มากขึน้ ส่วนขยะ 
รไีซเคลิอื่น ๆ กจ็ะถูกนํามาทิ้งลงถงัขยะแทบทัง้สิน้เนื่องจากประชาชนไม่มีความรู้ในการคดัแยกขยะ และคิดว่ารายได้ 
จากการขายขยะไม่คุม้กบัการเสยีเวลาในการประกอบอาชพี ส่วนขยะอนิทรยี ์มปีรมิาณรอ้ยละ 32.27 ส่วนใหญ่จะเกดิจาก
การประกอบอาหารจํานวนมากในแต่ละวัน ทําให้มีเศษวัสดุในการประกอบอาหาร และเศษอาหารที่เหลือจาก  
การรบัประทานเป็นจาํนวนมาก และไม่ไดถู้กนําไปกาํจดัอย่างถูกวธิแีต่อย่างใด นอกจากนี้ยงัมขียะทีเ่กดิจากเศษผกั ผลไม้
ตามฤดูกาล ทีเ่ป็นผลผลติทางการเกษตรที่ไม่ไดข้นาดและถูกคดัทิง้ ขยะเหล่านี้จะถูกนํามาทิง้ทีถ่งัขยะไม่ไดถู้กนําไปใช้  
ทําประโยชน์อื่นใด เนื่องจากเป็นขยะที่มสีารเคมทีี่ใช้ในภาคเกษตรกรรมปะปนอยู่เป็นจํานวนมาก ซึง่อาจก่ออนัตรายต่อ
สตัว์เลี้ยงและมนุษยไ์ด ้ส่วนขยะทัว่ไป มปีรมิาณร้อยละ 20.93 ส่วนใหญ่มาจากบรรจุภณัฑ์และถุงพลาสติกใส่ของจาก
รา้นค้า โดยเฉพาะในวนัทีม่ตีลาดนัดมาเปิดขายของประชาชนตําบลป่ากลางจะไปเลอืกซื้อ สนิคา้อุปโภค บรโิภคจํานวน
มาก โดยไม่ได้นําตะกร้าหรอืถุงผ้าไปใส่ของด้วย ซึ่งถุงพลาสติกเหล่านี้เมื่อลูกค้านํากลบัไปบ้านกจ็ะกลายเป็นขยะทนัท ี
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เน่ืองจากจากไม่ไดม้กีารนํากลบัมาใชใ้หม่ ประกอบกบัผูค้า้ของเก่ากไ็ม่รบัซือ้ขยะประเภทถุงพลาสตกิแต่อย่างใด จงึทําให้
ปรมิาณขยะทัว่ไปเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ สว่นขยะอนัตรายมปีรมิาณรอ้ยละ 5.30 สว่นใหญ่จะเป็นประเภทบรรจุภณัฑส์ารเคมี
ทีใ่ชใ้นภาคเกษตรกรรม ซึง่ในทุกขัน้ตอนของการเพาะปลกูจนกระทัง่เกบ็เกีย่วผลผลติจะใชส้ารเคมเีป็นองคป์ระกอบทัง้สิน้ 
นอกจากนี้ยงัมขียะอนัตรายประเภทบรรจุภณัฑย์าฆา่แมลงจาํนวนมากเนื่องจากลกัษณะทีอ่ยู่อาศัยของประชาชนจะสรา้งที่
อยู่อาศยัอยู่กบัพืน้ดนิ และอยู่กนัอย่างแออดัเป็นครอบครวัใหญ่ สุขอนามยัในบ้านและบรเิวณบา้นไม่ดจีงึทําใหเ้ป็นแหล่ง
อาศัยของแมลง เช่น มด ปลวก แมลงสาบ และสัตว์นําโรค เช่น หนู เป็นต้น ทัง้นี้เนื่องจากการนิยมนําเอาผลผลิต
การเกษตร เช่น พชืผกั ขา้ว ขา้วโพด มาเกบ็ไวใ้นบา้นโดยไม่ไดส้รา้งโรงเกบ็ผลผลติแต่อย่างใด จงึกลายเป็นแหล่งอาหาร
ของแมลงและสตัวนํ์าโรคเหล่านัน้ และเป็นปจัจยัเสรมิใหป้ระชาชนต้องใชส้ารเคมใีนการกําจดัแมลงและสตัวนํ์าโรคจํานวน
มากดว้ย 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก่อเกิดขยะในชุมชนชาวเขา ที่สาํคญัได้แก่ การจํานวนประชากรมากและมแีนวโน้ม 
ที่จะเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ เนื่องจากค่านิยมการมีบุตรมากเพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานภาคเกษตรกรรม การมรีะบบ
คมนาคมทีส่ะดวกทาํใหส้ามารถเดนิทางไปซือ้หาเครื่องอุปโภค บรโิภคไดโ้ดยง่าย การรบัวฒันธรรมภายนอก เช่น ค่านิยม
การแต่งกาย การใช้สินค้าอุปโภค บริโภค เลียนแบบชาวพื้นเมืองมากยิ่งขึ้น การเป็นแหล่งเครื่องเงินและผ้าลายปกั 
ทีส่วยงามทําใหม้นีักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจํานวนมากส่งผลทําให้ปรมิาณขยะเพิม่ขึน้ นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยงัมี
ทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบต่อการจัดการขยะว่าการจัดการขยะเป็นบทบาทหน้าที่ที่ อบต. จะต้องจัดให้ รวมถึง 
การมปีระเพณีและพธิกีรรมทีจ่ะตอ้งมกีารเลีย้งสรรค ์เลีย้งอาหารและเครื่องดื่มมแีอลกอฮอลต์ลอดปี เช่น ประเพณีปีใหม่มง้ 
ปีใหม่อิว่เมีย่น การกนิโสลดตพี ิและการเลีย้งผต่ีาง ๆ จงึทาํใหม้ขียะประเภทเศษผกั ผลไม ้เศษอาหาร ขวดสุรา ขวดเบยีร ์
ขวดโซดา และขยะอื่น ๆ เป็นจาํนวนมาก และนโยบายดา้นการเมอืงทอ้งถิน่ทีมุ่่งลดอตัราการจ่ายเงนิสมทบการจดัเกบ็ขยะ  
ลงเรื่อย ๆ ได้ส่งผลทําให้ประชาชนไม่ให้ความสําคญักบัการลดปรมิาณการผลติขยะในครวัเรอืน โดยประชาชนร้อยละ 
89.10 เหน็ว่าการจดัการขยะเป็นหน้าทีข่อง อบต. จะตอ้งจดับรกิารให ้และผลกัภาระในการจดัการขยะไปใหก้บั อบต. มาก
ขึน้ และไม่ยอมเขา้มามสีว่นร่วมกบัชุมชนในการดาํเนินงานจดัการขยะ นอกจากนัน้ยงัมปีจัจยัจากความแตกต่างดา้นภาษา
ทีท่ําใหก้ารสื่อสารเพื่อแก้ไขปญัหาการจดัการขยะเป็นไปอย่างไม่มปีระสทิธผิลและส่งผลต่อการมสี่วนร่วมของประชาชน  
ปจัจยัทัง้หลายเหล่าน้ีเป็นสาเหตุสาํคญัของการเพิม่ขึน้ของปรมิาณขยะในพืน้ทีท่ ัง้สิน้ 

ศกัยภาพการจดัการขยะของชุมชนชาวเขา เป็นบทบาทหน้าทีโ่ดยตรงของ อบต.ปา่กลาง ซึง่ไดจ้า้งเหมาเอกชน
เขา้มาจดัเกบ็ขยะเดอืนละ 4 ครัง้ (7 วนั/ครัง้) อตัราเหมาจ่าย 200,000 บาท/ปี โดยแต่ละครวัเรอืนต้องเสยีค่าธรรมเนียมใน
การทิง้ขยะเดอืนละ 22 บาท ซึง่ในจาํนวนน้ี อบต.ปา่กลางช่วยจ่าย จาํนวน 16 บาท และครวัเรอืนจ่ายสมทบ 6 บาท ระบบ
การจดัการขยะไม่ไดม้กีารแยกประเภทขยะแต่อย่างใด เป็นการทิง้ขยะทุกชนิดรวมไวใ้นถงั เมื่อถงึกาํหนดเวลาผูร้บัจา้งกจ็ะ
เขา้มาทําการเกบ็ขนไปกําจดั โดย อบต. ป่ากลางไดเ้ช่าทีด่นิของชนเผ่าลัว๊ะ จํานวน 8 ไร่ อตัราค่าเช่า ปีละ 30,000 บาท 
ทาํการขดุหลุมขนาด 15x20 เมตร ลกึ 3 เมตร ใหผู้ร้บัจา้งนําขยะไปเททิง้แลว้จุดไฟเผา จากการทีต่ําบลป่ากลางประสบกบั
ปญัหาปรมิาณขยะที่เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ส่งผลให้การจดัเกบ็ขยะและการขนส่งไปยงัพื้นทีท่ิ้งขยะเกดิความไม่สมดุลกนั  
โดยปรมิาณขยะของตําบลปา่กลางในแต่ละสปัดาห ์มจีาํนวน 53.90 ตนัต่อสปัดาห ์แต่ความสามารถในการจดัเกบ็ขยะออก
จากพืน้ทีชุ่มชนไดเ้พยีงสปัดาหล์ะ  27 ตนั จงึทาํใหแ้ต่ละสปัดาหม์ขียะตกคา้งในพืน้ทีจ่ํานวน 26.90 ตนั หรอืรอ้ยละ 49.90 
โดยขยะส่วนที่จ ัดเก็บไม่ทันจะถูกกองหมักหมมอยู่บริเวณที่ตัง้ถังขยะ บางส่วนถูกนําติดตัวไปทิ้งในป่าหรือในพื้นที่
การเกษตร สว่นขยะประเภทที ่เผาไหมไ้ดป้ระชาชนจะใชว้ธิเีผากลางแจง้  

2. การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนชาวเขาเพื่อการจดัการขยะอย่างยัง่ยืน ต าบลป่ากลาง 
อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน           
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จากขอ้มลูสถานการณ์ของปญัหา ชุมชนไดก้าํหนดแนวทางการแกไ้ขปญัหาร่วมกนั โดยยกระดบัปญัหาขยะขึน้เป็น
ปญัหาสาธารณะของชุมชน และขอความร่วมมอืจากทุกชนเผ่า ทุกหน่วยงาน ทุกองคก์รในพืน้ทีใ่หค้วามร่วมมอืในการแกไ้ข
ปญัหา โดยมผีลของการพฒันาเครอืขา่ยความร่วมมอืระหว่างชุมชนชาวเขาตําบลปา่กลาง ดงันี้ 

2.1 การพฒันาศกัยภาพแกนนําชุมชนและภาคเีครอืข่ายในการจดัการขยะใหแ้ก่แกนนําชุมชน โดยการพาแกนนํา
ชุมชนทุกหมู่บ้านไปศกึษาดูงานการจดัการขยะในพื้นที่ต้นแบบระดบัประเทศ (Best Practice) เพื่อจุดประกายความคดิ 
และสร้างองคค์วามรู ้ซึ่งพบว่า ตําบลป่ากลางไดนํ้าเอาความรูม้าประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในการดําเนินงานในพืน้ที่ ไดแ้ก่ 
การดําเนินงานแก้ไขปญัหาขยะในรูปแบบของคณะกรรมการระดบัตําบล หมู่บ้าน โดยมีคําสัง่แต่งตัง้ มอบหมายหน้าที่ 
การงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูนํ้าชุมชน การนําเอาขอ้มลูปญัหาขยะทีเ่กดิขึน้เผยแพร่ต่อชุมชน เพื่อใหป้ระชาชนทุกคน
ไดร้บัรูแ้ละหาแนวทางในการแกไ้ขปญัหาร่วมกนั การจดัเวทปีระชาคมตําบลและหมู่บา้นเพื่อยกระดบัปญัหาขยะใหเ้ป็น
ปญัหาสาธารณะทีป่ระชาชนทุกคนจะตอ้งเขา้มามสีว่นร่วมในการดาํเนินงาน การจดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการจดัการขยะ
แบบครบวงจรให้แก่ผูนํ้าชุมชน และ อสม. เพื่อให้เป็นต้นแบบของการจดัการขยะและเป็นตวักลางในการนําความรู้ไปสู่
ประชาชน 

2.2 ผลการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัการจดัการขยะในครวัเรอืนและชุมชน โดยใหแ้กนนําชุมชนไดแ้ลกเปลีย่น
เรยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตักิบัวทิยากรผ่านกจิกรรมในลกัษณะ Walk Rally เพื่อเสรมิสรา้งความรู ้ปรบัทศันคต ิและพฤตกิรรม 
การจดัการขยะทีถู่กตอ้ง การร่วมกนัวเิคราะหป์ญัหา การเขยีนโครงการแกไ้ขปญัหาขยะ และนําโครงการไปสู่การปฏบิตัใิน
พื้นที่ โดยใช้เทคนิคกระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ (AIC) ซึ่งได้ผลผลิตจากการอบรมในขัน้ตอนนี้  
คอื โครงการแกไ้ขปญัหาขยะระดบัตําบล จาํนวน 5 โครงการ และ อบต. ป่ากลางไดใ้หก้ารสนับสนุนงบประมาณในการนํา
โครงการไปปฏบิตัแิบบมสีว่นร่วมของชุมชนและภาคเีครอืขา่ย ซึง่มผีลการดาํเนินงาน ดงันี้ 

2.2.1 โครงการรณรงค์สร้างความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัการขยะให้แก่ประชาชน โดยการจดัอบรม 
เชิงปฏิบัติการทุกหมู่บ้าน ทุกหน่วยงาน และทุกโรงเรียน พบว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ มีทัศนคต ิ  
และมีพฤติกรรมการจดัการขยะที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น เช่น มีการทํามุมคดัแยกขยะรไีซเคิลในบ้าน มีการให้ความรู้ผ่านหอ
กระจายขา่วในโรงเรยีนและชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ มกีารจดัทาํป้ายรณรงคก์ารจดัการขยะทุกหมู่บา้น การรณรงคใ์หค้วามรูใ้น
งานประเพณีต่าง ๆ และในบรเิวณตลาดนัดขายสนิคา้ โดยภาพรวมสรุปไดว้่าชุมชนสามารถดําเนินการไดต้ามเป้าหมาย 
โดยประชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจและมสีว่นร่วมในการจดัการขยะมากขึน้ 

2.2.2  โครงการศกึษาดูงานและแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารจดัการขยะกบัชุมชนต้นแบบ เพื่อนําความรูจ้ากการศกึษาดู
งานมาใชใ้นพืน้ที ่โดยไดค้ดัเลอืกตวัแทนเดนิทางไปศกึษาดงูานนอกสถานที ่จาํนวน  8 แห่ง และนําความรูม้าประยุกต์ใชใ้น
พืน้ที ่เช่น การจดัตัง้ตลาดนดัขยะในชุมชน การทาํปุ๋ยหมกัจากขยะอนิทรยีใ์นระดบัครวัเรอืน เป็นตน้ 

2.2.3 โครงการจดัตัง้ธนาคารขยะ/ตลาดนัดขยะชุมชน  อบต. ป่ากลางไดป้ระสานงานกบับรษิทัวงษ์พาณิชยส์าขา
น่าน ใหม้าเป็นวทิยากรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารคดัแยกขยะ มกีารจดัตัง้ตลาดนัดขยะครบทุกหมู่บา้น และธนาคารขยะครบ
ทุกโรงเรยีน มกีารดาํเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจาํทุกเดอืน ทาํใหป้ระชาชนมรีายไดเ้สรมิและเกดิแรงจงูใจในการคดัแยก
ขยะรไีซเคลิมากยิง่ขึน้ 

2.2.4  โครงการประกวดครวัเรอืนต้นแบบสะอาด ปราศจากขยะ หน้าบา้นน่ามอง ผลการดําเนินงานทําใหต้ําบลป่า
กลางมคีรวัเรอืนต้นแบบของแต่ละชนเผ่า จํานวน 18 ครวัเรอืน โดยครวัเรอืนเหล่านี้จะเป็นสถานทีแ่ลกเปลีย่นเรยีนรู ้เป็น
ครวัเรอืนตน้แบบการจดัการขยะและอนามยัสิง่แวดลอ้มของแต่ละชนเผ่า 

2.2.5 โครงการการทาํปุ๋ยหมกัจากขยะอนิทรยี ์มวีตัถุประสงคเ์พื่อลดปรมิาณขยะอนิทรยีแ์ละเพื่อสง่เสรมิการผลติปุ๋ย
ชีวภาพ โดยทําการอบรมเชิงปฏิบตัิการให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจ จากการประเมินผล พบว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมมีการ
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รวมกลุ่มทําปุ๋ยอนิทรยี์โดยใชว้งขอบซเีมนต์ โดยจบักลุ่มกนั 4-5 หลงัคาต่อ 1 จุด และสรา้งเป็นเป็นบ่อหมกัปุ๋ยต้นแบบ
สาํหรบัเผยแพร่ความรูไ้ปสูป่ระชาชนทัง้ตําบล 

2.3 ผลของการสรา้งการมสีว่นร่วมจากชุมชนและภาคเีครอืขา่ย การสรา้งสมัพนัธภาพกบัหน่วยงาน/องคก์รภายนอก
จะใชรู้ปแบบและเทคนิคผสมผสานใช้ช่องทางที่เหมาะสมในการประสานงาน ไม่ว่าจะเป็นความสมัพนัธ์ส่วนตวัหรอืผ่า น
ระบบหนังสอืราชการ เช่น หากเป็นหน่วยงานดา้นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นกจ็ะเป็นบทบาทของนายก อบต.หรอืปลดั 
อบต.หรอืสมาชกิอื่น ๆ เป็นผูป้ระสานงาน หากเป็นหน่วยงานดา้นสาธารณสุขกจ็ะเป็นบทบาทของเจา้หน้าทีส่าธารณสุขใน
พืน้ทีห่รอืประธาน อสม. เป็นผูป้ระสานงาน หากเป็นชุมชนกจ็ะเป็นบทบาทของผูนํ้าชุมชนเป็นผูป้ระสานงาน ผลจากการ
ดาํเนินงาน พบว่า มภีาคเีครอืข่าย ทัง้จากภายในและภายนอกชุมชน เขา้มามสี่วนร่วม หนุนเสรมิกจิกรรมการจดัการขยะ
ตามบทบาทหน้าทีแ่ละภารกจิของภาคนีัน้ ๆ ดงันี้  

2.3.1 ภาคเีครอืขา่ยภายในชุมชน 
2.3.1.1 ชมรมผูส้งูอายุตําบลป่ากลาง ดําเนินกจิกรรมโดยทําการอบรมการจดัการขยะในครวัเรอืน และเป็นแกนนํา

การจดัการขยะในครวัเรือน เนื่องจากผู้สูงอายุเหล่านี้จะมเีวลาว่างอยู่กบับ้าน ก็จะใช้เวลาว่างทําการคดัแยกขยะแต่ละ
ประเภทแลว้นํามาขายทีต่ลาดนดัขยะ 

2.3.1.2 ชมรมผู้ประกอบการร้านค้าอาหารและของชํา ได้บูรณาการกจิกรรมเขา้กบัโครงการอาหารปลอดภยัสําหรบั
ผูป้ระกอบการรา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นชาํ โดยกจิกรรมสาํคญั ไดแ้ก่ การณรงคล์ดขยะประเภทถุงพลาสตกิใส่ของใหแ้ก่ลูกคา้ 
การนําถุงพลาสตกิเก่ากลบัมาใชใ้หม่ สว่นรา้นอาหารตามสัง่ รา้นก๋วยเตีย๋วมกีารเกบ็เศษอาหารไวส้าํหรบัเลีย้งสตัว ์เป็นตน้ 

2.3.1.3 อบต.ป่ากลาง มบีทบาทสาํคญัในการใหก้ารสนับสนุนงบประมาณและกําลงัคนในการดําเนินงาน รวมถึงเป็น
ตวักลางในการประสานงานกบัภาคสว่นอื่น ๆ ใหเ้ขา้มามสีว่นร่วม การออกคาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัการขยะตําบลป่ากลาง
เพื่อมอบหมายหน้าทีใ่หแ้ต่ละฝา่ยปฏบิตั ิและการบรรจุโครงการจดัการขยะเขา้ในขอ้บญัญตัติําบลและแผนพฒันา 3 ปี เป็นตน้ 

2.3.1.4 ผู้นําชุมชน มบีทบาทสาํคญัในการเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการขยะในที่ประชุมประจําเดอืน การ
ประกาศผ่านหอกระจายขา่ว และเป็นผูนํ้าในการจดัอบรมหรอืการณรงคจ์ดัการขยะในชมุชน แกนนําในการจดัตัง้และดาํเนิน
กจิกรรมตลาดนดัขยะ และการจดัการขยะอนิทรยี ์เป็นตน้  

2.3.1.5  โรงเรยีน มบีทบาทสาํคญัในการใหค้วามรูแ้ก่ครูและเดก็นักเรยีนในโรงเรยีนโดยบูรณาการเขา้กบัหลกัสตูรการ
เรยีนการสอน การอบรมใหค้วามรูแ้ก่คณะครูและนักเรยีนเกีย่วกบัการจดัการขยะในโรงเรยีนและชุมชน การจดัตัง้ธนาคารขยะ
ในโรงเรยีน และเป็นกาํลงัสาํคญัในการจดักจิกรรมรณรงคใ์หค้วามรูแ้ก่ประชาชนและนักท่องเทีย่วในเทศกาลต่าง ๆ 

2.3.1.6  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลป่ากลาง มสี่วนร่วมในการดําเนินงานโดยบูรณาการการจดัการขยะเขา้
กบัภารกจิประจาํวนั ประกอบดว้ยการจดัทาํป้ายรณรงคใ์นสาํนักงาน การใหค้วามรูก้ารคดัแยกขยะ การจดัทําจุดสาธติการ
จดัการและการใชป้ระโยชน์จากขยะอนิทรยีใ์นสาํนักงาน การจดักจิกรรมรณรงคใ์นงานวนัอสม.แห่งชาต ิและนอกจากนี้ยงั
ไดป้ระกาศงดการใชถุ้งหิว้พลาสตกิใสย่าใหก้บัผูป้ว่ย โดยใหผู้ป้ว่ยนําถุงผา้มาใส่ยาเอง ซึง่ผลจากการดําเนินงานทําให ้รพ.
สต.ปา่กลางประหยดัเงนิค่าซือ้ถุงพลาสตกิ 1,300 บาทต่อปี 

2.3.1.7 กลุ่มเยาวชนตําบลป่ากลาง ไดร้วมกลุ่มกนัเขา้มามสี่วนร่วมในการทํากจิกรรมการจดัการขยะลกัษณะของ
เยาวชนจติอาสารกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยมกีจิกรรมทีส่าํคญั เช่น การรณรงคเ์กบ็ขยะตามแนวถนนทุกวนัเสาร์ การทําความ
สะอาดสถานทีร่าชการ การเดนิสาํรวจถงัขยะของแต่ละหลงัคาเรอืนพรอ้มทัง้ใหค้าํแนะนําการคดัแยกขยะใหแ้ก่ครวัเรอืน 

2.3.1.8  ศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละพฒันาเกษตรกรใหม่ ไร่อมัฤทธิ ์(สาขาปวั) ซึง่ตัง้อยู่ในตําบลป่ากลาง ทําหน้าทีฝึ่กอบรมและ
ใหค้าํปรกึษาแกป่ระชาชนในการจดัการขยะอนิทรยีแ์ละการใชป้ระโยชน์จากขยะอนิทรยีโ์ดยการนํามาทาํปุ๋ยบาํรุงดนิ เป็นตน้ 

2.3.2  ภาคเีครอืขา่ยนอกชุมชน มบีทบาทในการสนบัสนุนการดาํเนินงาน 3 ลกัษณะ ดงันี้ 
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2.3.2.1 สถานทีแ่ลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเป็นทีป่รกึษา ประกอบดว้ย บรษิทัวงษ์พาณิชย ์สาขาจงัหวดัน่าน มบีทบาทใน
การสง่เสรมิการจดัตัง้ธนาคารขยะและตลาดนัดขยะรไีซเคลิ และสนับสนุนวทิยากรใหค้วามรูใ้นการคดัแยกขยะ หมู่บา้นวงั
ฆอ้งและชุมชนบ้านมหาโพธิ ์อําเภอเมือง จงัหวดัน่าน เป็นสถานที่ศึกษาโครงการจดัตัง้ตลาดนัด/ธนาคารวสัดุรีไซเคิล 
เทศบาลตําบลท่าวงัผา จงัหวดัน่าน เป็นสถานทีศ่กึษาระบบการจดัการขยะโดยใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู เทศบาลตําบลเชยีงกลาง 
จงัหวดัน่าน เป็นสถานที่ศึกษาการจดัการขยะอินทรีย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานราชการ 

2.3.2.2 รูปแบบวทิยากรและที่ปรกึษา ประกอบดว้ย รพ.สต.สกาด อําเภอปวั จงัหวดัน่าน สนับสนุนวทิยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในการทําปุ๋ยหมกัและน้ําหมกัชวีภาพจากขยะอนิทรยี์ บรษิัทวงษ์พาณิชย์ สาขาจงัหวดัน่าน สนับสนุน
วทิยากรใหค้วามรูใ้นการคดัแยกขยะ สาํนกังานสาธารณสุขอําเภอภูเพยีง และสาํนักงานสาธารณสุขอําเภอเวยีงสา จงัหวดั
น่าน สนบัสนุนวทิยากรกระบวนการในการอบรมเชงิปฏบิตักิารการจดัการขยะในครวัเรอืนและชุมชน 

2.3.2.3 รูปแบบการเป็นเครือข่ายเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร ตําบลป่ากลางได้มีเครือข่ายเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์การดําเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชาสมัพนัธ์ในที่ประชุมประจําเดอืนของทีว่่าการอําเภอปวั 
การประชุมประจําเดือนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปวั การจัดกิจกรรมรณรงค์ในวัน อสม. แห่งชาติ และการ
ประชาสมัพนัธผ์่านเครอืข่ายออนไลน์ในเวปไซดต่์าง ๆ  ซึง่ขอ้มูลจะถูกเชื่อมโยง (Link) ไปอย่างกว้างขวาง และเป็นอกี
ช่องทางหนึ่งทีไ่ดร้บัความร่วมมอืจากภาคเีครอืขา่ยนอกชุมชน 

ผลจากทีชุ่มชนชาวเขาตําบลปา่กลางไดด้ําเนินกจิกรรมจดัการขยะในครวัเรอืนและชุมชน พบว่า การจดัการขยะใน
พืน้ทีเ่ป็นไปในทศิทางที่ดขี ึน้ สงัเกตไดจ้ากการมสี่วนร่วมของประชาชน องคก์รในพืน้ที ่มคีวามตื่นตวัในการทํากจิกรรม
โดยเฉพาะกจิกรรมธนาคาร/ตลาดนัดขยะมกีารดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมชดัเจน การดําเนินงานทีผ่่านมาสามารถสรา้ง
รายไดเ้สรมิใหแ้ก่ชุมชน เฉลี่ยเดอืนละ 25,412 บาท มคีรวัเรอืนต้นแบบดา้นการจดัการขยะและสิง่แวดล้อม จํานวน 18 
ครวัเรอืน มบี่อปุ๋ยหมกัชวีภาพต้นแบบจํานวน 95 จุด มเียาวชนจติอาสารกัษาสิง่แวดลอ้ม และมภีาคีเครอืข่ายการจดัการ
ขยะนอกพืน้ที ่จํานวน 8 องคก์ร และผลจากการสาํรวจความพงึพอใจ พบว่า ประชาชน แกนนําชุมชน และภาคเีครอืข่าย 
ส่วนใหญ่เหน็ด้วยกบัโครงการจดัการขยะในพื้นทีต่ําบลป่ากลาง โดย รู้สกึประทบัใจที่องค์กรต่าง ๆ ในตําบลป่ากลางให้
ความสําคญัต่อการจดัการขยะ และมคีวามยนิดแีละเต็มใจที่จะร่วมมอืในกจิกรรมการจดัการขยะทีห่มู่บา้นและหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ดาํเนินงาน มากถงึรอ้ยละ 100 

ภายหลงัเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ พบว่า ผลการสํารวจปริมาณขยะหลงัดําเนินโครงการเท่ากบั 4,673.20 
กโิลกรมัต่อวนั อตัราการผลติขยะเฉลีย่เท่ากบั 0.36 กโิลกรมัต่อคน โดยปรมิาณขยะลดลงจากก่อนดําเนินการ 3,694.70 
กโิลกรมัต่อวนั หรอืลดลงร้อยละ 47.93 โดยขยะอนัตรายมอีตัราลดลงมากทีสุ่ด รอ้ยละ 81.40 รองลงมาคอื ขยะรไีซเคลิ 
ลดลง รอ้ยละ 60.71 ขยะอนิทรยี ์ลดลง รอ้ยละ 39.38 และขยะทัว่ไป ลดลง รอ้ยละ 27.29 ดงัแสดงในตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 เปรยีบเทยีบประเภทและปรมิาณของขยะทีเ่กดิขึน้ต่อวนัในตําบลปา่กลาง อาํเภอปวั จงัหวดัน่าน  
ก่อนและหลงัดาํเนินการวจิยั 

ประเภทขยะ 
ก่อนดาํเนินการ อตัราการผลติ

ขยะ 
กก./คน/วนั 

หลงัดาํเนินการ อตัราการผลติ
ขยะ 

กก./คน/วนั 

ลดลงจากก่อน
ดาํเนินการ 

กก. (รอ้ยละ) 
กก.  

(รอ้ยละ) 
กก.  

(รอ้ยละ) 
1. ขยะอนิทรยี ์ 
 

2,487.40 
(32.27) 

0.22 1,507.63 
(37.57) 

0.14 979.77 
(39.38) 

2. ขยะทัว่ไป  
 

1,612.92 
(20.93) 

0.14 1,172.75 
(29.22) 

0.10 440.17 
(27.29) 

3.  ขยะรไีซเคลิ  
 

3,199.27 
(41.51) 

0.29 1,256.89 
(31.32) 

0.11 1,942.38 
(60.71) 

4.  ขยะอนัตราย  
 

408.31 
(5.30) 

0.04 75.93 
(1.89) 

0.01 332.38 
(81.40) 

รวม 
7,707.90 
(100.00) 

0.69 4,013.20 
(100.00) 

0.36 3,694.70 
(47.93) 

 

จากตารางที ่2 พบว่า ขยะอนัตรายมอีตัราลดลงมากทีสุ่ด รอ้ยละ 81.40 เนื่องจากขยะอนัตรายประเภทบรรจุภณัฑ์
สารเคมทีัง้ทีเ่ป็นพลาสตกิ เหลก็ สงักะส ีขวดแกว้ และถุงพลาสตกิ รวมถงึแบตเตอรีโ่ทรศพัทม์อืถอืเป็นขยะทีต่ลาดนัดขยะ
รบัซือ้จงึถูกกําจดัโดยการนําไปขายทีต่ลาดนัดขยะ คงเหลอืเฉพาะหลอดไฟฟ้าและถ่านไฟฉายเท่านัน้ทีข่ายไม่ไดจ้งึทําให้
ขยะอนัตรายลดลงเป็นจาํนวนมาก รองลงมาคอื ขยะรไีซเคลิ ลดลง รอ้ยละ 60.71 ซึง่เป็นผลมาจากการใหค้วามรูใ้นการคดั
แยกขยะและการจดัตัง้ธนาคารขยะและตลาดนัดขยะในชุมชน รบัซือ้ขยะรไีซเคลิทุกชนิดในราคาสงูทําใหป้ระชาชนนําขยะ   
รไีซเคลิมาขายเป็นจาํนวนมาก สว่นขยะอนิทรยี ์ลดลง รอ้ยละ 39.38 เน่ืองจากหลงัจากการรณรงคใ์หค้วามรูแ้ลว้ประชาชน
ส่วนใหญ่ใหค้วามร่วมมอืในการคดัแยกเอาขยะอนิทรยีไ์ปทําประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ มากขึน้ เช่น การนําไปเลี้ยงสตัว ์
การหมักทําปุ๋ย รวมถึงผู้นําชุมชน และ อบต. ป่ากลางได้รณรงค์ขอความร่วมมือให้เกษตรกรทําการคัดผลผลิตทาง
การเกษตร ณ บรเิวณไร่หรอืสวน และหากนํามาคดัแยกในพืน้ทีก่ใ็หนํ้าเศษขยะอนิทรยีไ์ดเ้หล่านัน้ไปหมกัทาํปุ๋ยหรอืกองทิง้
ไวใ้นพืน้ทีเ่กษตรเพื่อใหเ้ป็นปุ๋ยธรรมชาตแิก่พชืไร่ สว่นขยะทัว่ไป ลดลง รอ้ยละ 27.29 โดยเฉพาะถุงพลาสตกิ ถุงขนมทีไ่ม่
มฟีอลย์ และกล่องนมลดลงเป็นจาํนวนมากเนื่องจากเป็นขยะทีต่ลาดนัดขยะรบัซือ้ ประชาชนจงึเกบ็รวบรวมไวส้าํหรบัขาย 
สว่นการนําเศษหนิ เศษดนิ เศษวสัดุก่อสรา้งทิง้ลงในถงัขยะนัน้ ไดม้กีารรณรงคใ์หค้วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจแก่ประชาชน
อย่างต่อเน่ืองถงึสภาพปญัหาและสถานการณ์ของขยะในพืน้ที ่รวมถงึปญัหาการขาดแคลนทีด่นิสาํหรบัสรา้งหลุมทิง้ขยะซึง่
มสี่วนทําให้ประชาชนเกิดความตระหนักและให้ความร่วมมอืจดัการกบัขยะเหล่านี้ด้วยวธิอีื่น ๆ ผลจากการดําเนินงาน
ดงักล่าวทําใหป้จัจุบนัตําบลป่ากลางมปีรมิาณขยะจํานวน 3,694.70 กโิลกรมัต่อวนั หรอืจํานวน 25,862.90 กโิลกรมัต่อ
สปัดาห ์เมื่อเปรยีบเทยีบกบัความสามารถในการจดัเกบ็ของผูร้บัจา้งซึง่สามารถจดัเกบ็ไดส้ปัดาหล์ะ 27,000 กโิลกรมั สรุป
ไดว้่า ในปจัจุบนัทาํการจดัเกบ็ไดส้มดุลกบัปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้ 

2.4 ปญัหา อุปสรรค และแนวทางการพฒันาการดําเนินงาน ปญัหาและอุปสรรคทีส่าํคญัทีพ่บจากการดําเนินงาน 
ไดแ้ก่ การประชาสมัพนัธย์งัไม่สามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล เน่ืองจากความแตกต่างดา้นภาษาในการ
สื่อสารของแต่ละชนเผ่า ปญัหาจากการเมืองท้องถิ่น โดยมีกลุ่มการเมืองท้องถิ่นหลายกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือในการ
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ดําเนินงานเนื่องจากเกรงว่าอีกกลุ่มหนึ่งจะได้คะแนนความนิยมมากกว่า และการขาดความต่อเนื่องของกิจกรรมโดย
ประชาชนบางส่วนกจ็ะเขา้มามสี่วนร่วมในลกัษณะที่ไม่ต่อเนื่อง เมื่อขาดการกระตุ้นตดิตามกจ็ะหยุดการดําเนินการ ส่วน
แนวทางในการแกไ้ขปญัหาเพื่อพฒันาการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ ทุกภาคสว่นควรปรบัระบบการประชาสมัพนัธเ์พื่อนําเอาขอ้มูล
ข่าวสารสื่อสารไปถึงประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ มมีาตรการในการสร้างแรงจูงใจหรอืให้รางวลัสาํหรบัครวัเรอืนที่ให้ความ
ร่วมมอืในการจดัการขยะ และ ควรระดมทรพัยากรและทุนทางสงัคมในพืน้ทีเ่พื่อนํามาใชใ้นการจดัการขยะอย่างครบวงจร 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
1. บริบทชุมชน สภาพปัญหาและศกัยภาพในการจดัการขยะของต าบลป่ากลาง พบว่า พืน้ทีป่ระกอบดว้ย   3 

ชนเผ่า คอื เผ่ามง้ เผ่าลวัะ และเผ่าเมีย่น แต่ละชนเผ่ามวีฒันธรรม ประเพณี การดาํรงชพี และภาษาพดู เป็นเอกลกัษณ์ของ
ตนเอง และเป็นพืน้ทีท่ีก่าํลงัประสบกบัปญัหาขยะทีม่แีนวโน้มรุนแรงขึน้เรื่อย ๆ โดยมขียะเกดิขึน้ 7.70 ตนัต่อวนั ในขณะที่
การจดัการขยะไม่สามารถทาํไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทาํใหม้ขียะตกคา้งในพืน้ทีถ่งึรอ้ยละ 49.90 ของปรมิาณขยะทัง้หมดใน
แต่ละสปัดาห ์และพบว่า ประชาชน ร้อยละ 89.10 มทีศันคติว่าการจดัการขยะเป็นบทบาทหน้าที่ที่ อบต. จะต้องจดัให้
เนื่องจากไดจ้่ายเงนิค่าจดัการขยะไปแล้ว ดว้ยทศันคตเิช่นนี้จงึทําใหป้ระชาชนทิ้งขยะทุกประเภทลงในถงัโดยไม่มกีารคดั
แยกหรอืนํากลบัไปใชป้ระโยชน์ รวมถงึขาดการมสีว่นร่วมกบัชุมชนในการดําเนินงาน สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สมบตั ิ
ชมพูน้อย (2550) [6] ทีท่ําการวจิยัเรื่อง รูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในองค์การบรหิารส่วนตําบลงิว้งาม 
จงัหวดัอุตรดติถ ์พบว่า ประชาชนสว่นใหญ่ รอ้ยละ 91.5 เหน็ดว้ยกบัการพึง่พา อบต.มาจดัเกบ็ขยะมูลฝอย และ สอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของ กลัยารตัน์ ดารา และ นพวรรณ ธรีะพนัธเ์จรญิ (2550) [7] ทีท่ําการวจิยัเรื่อง การบรหิารจดัการขยะมูล
ฝอยของเทศบาลมหาราช อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียุธยา พบว่า ปญัหาการบรหิารจดัการขยะมูลฝอยไม่ประสบ
ความสาํเรจ็นัน้มสีาเหตุสาํคญัจากการทีป่ระชาชนขาดจติสาํนึกและไม่มคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม รวมถงึขาดความรู้
และขาดการมสีว่นร่วมในการแกไ้ขปญัหา         

2. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนชาวเขาเพื่อการจัดการขยะอย่างยัง่ยืน พบว่า 
กระบวนการแกไ้ขปญัหาขยะของชุมชนชาวเขาตําบลป่ากลางนัน้ ชุมชนได้ทําการวเิคราะหป์ญัหาและศกัยภาพของชุมชน 
จนเกดิความตระหนกัและนําไปสูก่ารกาํหนดแนวทางในการแกไ้ขปญัหาร่วมกนั โดยการนําเอาแกนนําชุมชนทุกหมู่บา้นทุก
ชนเผ่ามาทาํการพฒันาศกัยภาพในการจดัการขยะ เพื่อนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปชีช้วน ชกันําใหป้ระชาชนในชุมชนของตนเอง
ปฏบิตัิตามเพื่อนําไปสู่เป้าหมายการจดัการขยะร่วมกนัทัง้ตําบล แต่อย่างไรกต็ามเน่ืองจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใน
ตําบลปา่กลางยงัไม่เคยมกีจิกรรมการแกไ้ขปญัหาขยะแต่อย่างใด ดงันัน้ในการเริม่ดาํเนินงานจงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษาดูงาน
จากชุมชนหรอืองคก์รอื่น เพื่อนําความรูม้าประยุกต์ใช้ และรเิริม่ก้าวเดนิตามแนวทางของชุมชนอื่นไปก่อนทีจ่ะปรบัแนว
ทางการดําเนินงานมาเป็นบรบิทของชุมชนตนเอง ซึง่ผลการศกึษาส่วนนี้สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วษิณุ สถานนทช์ยั 
(2550) [8] ที่พบว่า ผู้นําชุมชนทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการจะมีบทบาทสําคญัอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลง
ความคดิและการกระทําของคนในชุมชน หากผูนํ้าชุมชนมคีวามเขม้แขง็แลว้สมาชกิในชุมชนย่อมเขา้มามสี่วนร่วมในการ
จดัการขยะมากขึน้ และการรเิริม่ดําเนินการแกไ้ขปญัหาขยะของชุมชนส่วนใหญ่จะรเิริม่จากความต้องการของชุมชนเอง 
โดยคณะกรรมการชุมชนจะไปศกึษาดูงานของชุมชนอื่น ๆ แล้วนํามาประยุกต์ใช้กบัชุมชนของตนเองอย่างเหมาะสมกบั
สภาพปญัหาและความตอ้งการของชุมชน  โดยผูบ้รหิารกจิกรรมหรอืผูนํ้าชุมชนต้องกระทําตนเป็นแบบอย่างและพยายาม
โน้มน้าว สร้างแรงจูงใจใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมกจิกรรมตามความสมคัรใจ และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ยงยุธ  
เถื่อนกลาง (2550) [9] ทีท่ําการวจิยัเรื่อง การพฒันารูปแบบการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะในชุมชนโดย
กระบวนการเสรมิสรา้งพลงัอาํนาจ ตําบลตาลโตนด อาํเภอโนนสงู จงัหวดันครราชสมีา พบว่า ขัน้ตอนในการพฒันารูปแบบ
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การมสีว่นร่วมของประชาชนในการจดัการขยะไดมุ้ง่เน้นการพฒันาแกนนําชมุชน 4 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบล หน่วยราชการในพืน้ที ่วดั และครวัเรอืน โดยจดัใหม้กีารแลกเปลีย่นประสบการณ์และเรยีนรูท้กัษะในการจดัการ
ขยะแลว้สนบัสนุนใหแ้ต่ละภาคสว่นแสดงบทบาทตามภารกจิของตนเอง ซึง่ภายหลงัการดําเนินงานแกนนําชุมชนมคี่าเฉลีย่
ของการรบัรู ้ความตระหนกั และการมสีว่นร่วมเพิม่ขึน้ สว่นในดา้นการนําโครงการสูก่ารปฏบิตัแิบบมสีว่นร่วมภายใตก้ารนํา
ของแกนนําชุมชน พบว่า การจดัการขยะในตําบลป่ากลางเป็นไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ โดยสงัเกตไดจ้ากพฤตกิรรมการจดัการ
ขยะตลอดจนถงึการมสีว่นร่วมของแกนนําชุมชน ประชาชน และภาคเีครอืข่ายในพืน้ที ่มคีวามตื่นตวัในการทํากจิกรรมการ
จดัการขยะเพิ่มขึ้นอย่างชดัเจน และยงัได้แสวงหาความร่วมมือจากพนัธมิตรภายนอกชุมชนให้เข้ามาสนับสนุนการ
ดําเนินงานอกีดว้ย ส่งผลทําใหป้รมิาณขยะในชุมชนลดลงถงึเฉลีย่ รอ้ยละ 39.37 สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ศขิรนิทร ์
กุหลาบ (2550) [10] ทีท่ําการวจิยัเรื่อง การสรา้งสมรรถนะการกําจดัขยะชุมชนในเขตเมอืงผ่านกระบวนการถ่ายทอดของ
นักบรหิารทอ้งถิน่: กรณีศกึษาตําบลหนิตัง้ อําเภอเมอืง จงัหวดันครนายก พบว่า การดําเนินการส่งผลทําให้นักบรหิาร
ทอ้งถิน่มคีวามรูแ้ละทกัษะในการกําจดัขยะเพิม่มากขึน้และมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการจดัการขยะโดยการนําความรู้
ไปถ่ายทอดใหป้ระชาชนและขยายไปจนครอบคลุมพืน้ทีส่่งผลทําใหข้ยะมปีรมิาณลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 10.78 นอกจากนี้ การ
ดาํเนินงานจดัการขยะของตําบลปา่กลางยงัไดม้กีารขยายผลไปสูป่ระชาชนทุกกลุ่มอย่างหลากหลาย ทําใหเ้กดิกลุ่มแกนนํา
จติอาสารกัษาสิง่แวดล้อมที่มีกจิกรรมการจดัการขยะอย่างเป็นรูปธรรมและมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง หน่วยงาน
ราชการในพืน้ทีทุ่กหน่วยเป็นตน้แบบของการจดัการขยะ ชุมชนมแีผนปฏิบตักิารในการจดัการขยะอย่างเป็นรูปธรรมและมี
สถาบนัในชุมชนรองรบั โดยโครงการจดัการขยะได้รบัการบรรจุเขา้อยู่ในแผนพฒันาตําบลของ อบต.ป่ากลาง ซึง่อนุมตัิ
งบประมาณ และบุคลากร ให้เขา้ร่วมในการดําเนินงาน การส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชน ผู้นําชุมชน หน่วยงาน
ราชการในพืน้ที ่โดยดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ทุกขัน้ตอนของการดําเนินงานจะมกีารจดัเวทปีระชาคมเพื่อ
รบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนทุกหมู่บา้น ทุกชนเผ่าภายใต้หลกัการและบรรยากาศของความเป็นประชาธปิไตย มกีาร 
บูรณาการทุนทางสงัคมทัง้จากภายในและภายนอกชุมชน  ก่อนที่จะนําความคดิเหน็เหล่านัน้มาสงัเคราะห์ร่วมกนัแล้ว
กาํหนดเป็นกจิกรรมในการปฏบิตั ิสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ เสรมิสขุ บวัเจรญิ และคณะ (2553) [11] ทีพ่บว่า ปจัจยัแห่ง
ความสําเร็จของการแก้ไขปญัหาขยะแบบชุมชนมีส่วนร่วมนัน้มีองค์ประกอบสําคญั ได้แก่ ความมุ่งมัน่และจริงจงัของ
ผูบ้รหิารระดบัสงูในองคก์ร การทาํงานเป็นทมีอย่างจรงิจงัของคณะทาํงานทีม่าจากหลายหน่วยงาน การมสี่วนร่วมของภาคี
ภาครฐัและภาคเอกชนอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง และการสรา้งเครอืข่ายกบัองคก์รอื่น โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่จะมี
บทบาทสาํคญัยิง่ทีจ่ะช่วยใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมซึง่จะสง่ผลถงึการแกไ้ขปญัหาอย่างยัง่ยนื นอกจากน้ีการดําเนินงาน
ชุมชนตําบลป่ากลางยงัให้ความสาํคญักบัการคน้หาปญัหา การวเิคราะหส์าเหตุแห่งปญัหา เพื่อใหส้ามารถทีจ่ะออกแบบ
กจิกรรมเพื่อกระทาํต่อปญัหาเหล่านัน้ร่วมกนั โดยการดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ มุ่งเน้นความสอดคลอ้งกบัภูมสิงัคมของชุมชน 
ไม่ขดัแยง้หรอืเกดิผลกระทบกบัความเชื่อ ประเพณี วฒันธรรมของชนเผ่า การดาํเนินการในแต่ละขัน้ตอนจะมคีวามยดืหยุ่น
สงูเพื่อไม่ใหก้ระทบกบัวถิชีวีติของประชาชน ทัง้น้ีเน่ืองจากพืน้ทีต่ําบลป่ากลางประกอบดว้ยชาวเขา 3 ชนเผ่า คอื เผ่าม้ง 
เผ่าเมีย่น และเผ่าลวัะ การกาํหนดกจิกรรมจากสว่นกลางหรอืจากคณะกรรมการบรหิารโครงการอาจจะสามารถทําไดใ้นชน
เผ่าหนึ่งแต่กบัอกีชนเผ่าหนึ่งอาจจะไม่สามารถนําไปปฏบิตัไิดด้ว้ยขอ้จํากดัทางประเพณี วฒันธรรม ความเชื่อ ดงันัน้  การ
เปิดโอกาสใหแ้ต่ละชุมชนกาํหนดกลวธิใีนการจดัการขยะของตนเองตามกรอบทีค่ณะกรรมการวางไวอ้ย่างกวา้ง ๆ จงึเป็น
อกีวธิหีนึ่งทีส่ง่ผลต่อความสาํเรจ็ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ปิยะรตัน์ วงศจ์ุมมะล ิ(2551) [12]  ทีท่ําการศกึษาเรื่องการ
สรา้งยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการจดัการขยะโดยการมสี่วนร่วมของประชาชนบา้นนาบอน หมู่ ๒ ตําบลทุ่งงาม อําเภอ
เสรมิงาม จงัหวดัลําปาง พบว่า การแกไ้ขปญัหาการจดัการขยะอย่างยัง่ยนืนัน้ควรมกีารพฒันาให้ตรงกบัปญัหาที่เกดิขึน้
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อย่างแทจ้รงิในชุมชน หรอืเป็นการพฒันาทีร่ะเบดิออกมาจากขา้งใน โดยชุมชนเป็นเจา้ของเรื่อง ซึง่จะสง่ผลต่อกระบวนการ
มสีว่นร่วมจนเกดิแนวทางการแกไ้ขปญัหาทีเ่หมาะสมกบัสภาพของชุมชน       
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
การแกไ้ขปญัหาขยะในพืน้ทีท่ีม่คีวามแตกต่างทางดา้นชาตพินัธุแ์ละบรบิททางสงัคม ควรมกีารคน้หาและวเิคราะห์

ปญัหา และศกัยภาพของชุมชนอย่างถ่องแทเ้พื่อใหส้ามารถออกแบบกระบวนการ และใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ย่างเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัภูมสิงัคมของชุมชน โดยบรูณาการเขา้กบัวถิชีวีติ ความเชื่อ วฒันธรรม และประเพณีของชุมชนอย่างกลมกลนื 
ควรใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาศกัยภาพแกนนําชุมชน ประชาชน และองคก์รในชุมชนดว้ยรูปแบบต่าง ๆ เพื่อหล่อหลอม
ใหม้เีป้าหมายเดยีวกนัอนัจะนําไปสูค่วามร่วมมอืในการจดัการปญัหาขยะอย่างยัง่ยนื และภาคเีครอืข่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ทัง้ภาคภีายในและภายนอกพืน้ที ่ควรเขา้มามบีทบาทร่วมกนัในการให้ความรู ้ปรบัทศันคติ และพฤติกรรมในการจดัการ
ขยะของประชาชนใหเ้ป็นไปในทศิทางทีถู่กตอ้ง รวมถงึกระทาํตนเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการจดัการขยะดว้ย  
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตําบลป่ากลาง ผู้นําชุมชน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน คณะครู ศูนย์

สงเคราะห์และพัฒนาชาวเขาตําบลป่ากลาง ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน และภาคีเครือข่ายภายนอกพื้นที่ทุกองค์กร         
ทีไ่ดใ้หค้วามร่วมมอืในการดาํเนินงานวจิยัครัง้นี้จนสาํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีขอบคุณ ดร.จนัทรเ์พญ็ ชุมแสง และ ดร.ศกัดิช์าย 
เพช็รตรา ทีใ่หค้าํแนะนําในการจดัทาํบทความวจิยัจนสาํเรจ็ลุล่วงและมคีวามสมบรูณ์ทางวชิาการ 
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แนวทางการเสริมสร้างศกัยภาพการท่องเท่ียวพืน้ท่ี อบต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย 

ด้วยเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

Guideline for Tourism potentiality building in Wieng Huaw Subdistrict 

Administration Organization, Phan District, Chiang Rai Province from Cultural 

Tourism Route. 
 

ชาญคณติ อาวรณ์0

1 

Chankhanit  Arvorn
1 

 

บทคดัย่อ 

 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคใ์นการวจิยัคอื 1.) เพื่อสํารวจขอ้มูลและศกัยภาพชุมชนในด้านการท่องเที่ยว โดย

แสวงหาความร่วมมอืระหว่างชุมชน สถาบนัการศกึษา และองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเวยีงหา้ว อ.พาน จ.เชยีงราย  2.)

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการกําหนดรูปแบบและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม เน้นเส้นทาง

ท่องเที่ยว ผลการวจิยัพบว่า พื้นที่ทางกายภาพของเวยีงห้าว ถูกทบัซ้อนบนพืน้ที่เวยีงโบราณหน่ึงในเขตวฒันธรรม

เมอืงพะเยา เชยีงราย สะทอ้นความทรงจําร่วมของกลุ่มคนทีม่กีารตัง้ถิน่ฐานกระจายตวัอยู่ตามทีร่าบเชงิเขาดอยดว้น

หรอืดอยหวังม้  ดงันัน้ องคค์วามรูใ้นการจดัการภูมนิิเวศวฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจดัการ “เสน้ทางน้ําและการ

ใชท้รพัยากรน้ํา” เพื่อต่อยอดไปถงึการพฒันาพืน้ทีลุ่่มน้ําเดยีวกนั และเพื่อรองรบัต่อการเขา้มาของการท่องเทีย่วโดย

ชุมชนทีม่แีนวโน้มจะเกดิขึน้ในอนาคต  ในมติกิารเชื่อมโยงพืน้ทีเ่พื่อกําหนดรูปแบบเสน้ทางการท่องเทีย่ว จากการ

ประชาคมผู้นําจํานวน 17 ท่าน และการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากผู้รู้ภูมปิญัญาจํานวน 15 ท่าน ร่วมกบัการสํารวจของ

นักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงรายและคณะครูโรงเรยีนอนุบาลเวยีงหา้ว พบว่าจุดเด่นของพืน้ที่ม ี2 ประการคอื 

ชุมชนมคีวามพรอ้มดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และมแีหล่งการเรยีนรูท้างดา้นประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม และ

ภูมิปญัญา  ดงันัน้ รูปแบบและแนวทางการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมที่เหมาะสมต่อการเตรียมความพร้อม พบว่า 

เสน้ทางการท่องเที่ยวจําเป็นต้องเชื่อมโยงกบัสถานที่สาํคญัในพื้นทีลุ่่มน้ําเดยีวกนั คอื เสน้ทางเทศบาลเมอืงพาน – 

อบต.หวังม้ – อบต.ดอยงาม – อบต.เวยีงหา้ว – อบต.แม่เยน็  
 

คาํสาํคญั : เสน้ทางการท่องเทีย่วทางวฒันธรรม  
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Abstract  

The objective in the research is 1) Observe  Information and community abilities to explore the 

potential in tourism. Seeking cooperation between the communities, Educational institution and Wieang Huaw 

Subdistrict Administration Organization. 2) The process involved in determining  model and guidelines based 

on a multilateral approach to the management of cultural tourism to prepare for the Wieang Huaw Subdistrict 

Administration Organization. A result in the research is divided into 2 respect are the study of knowledge and 

research and development. the study of knowledge ; Physical space of the Wieang Huaw is overlap on the 

ancient community in Phayao - Chiang Rai cultural areas.There are reflect the memories of people who have 

joined the settlements scattered along the plains or foothills of Doi Doan(Doi Hua Ngum). Therefore, the 

knowledge management of culture ecology is an important opportunity that should dashing walled community 

together. In particular,  water resources management to further the development of the basin, and to facilitate 

the entry of the tourism community that tends to occur in the future. research and development ; Wieang 

Huaw is dominated by the 2 respect are communities and the natural environment is a source of learning 

and the cultural and intellectual history. Therefore, model and guidelines for cultural tourism are  the travel 

path necessarily linked to an important place in the same watershed. The tour route is start at Moung Phan 

municipality to Hoa Ngum – Doi Ngam - Wieang Huaw – Mea yen.  
 

Key word : Cultural Tourism Route. 
 

บทนํา 

“เวียงห้าว” ภูมนิามท้องถิน่ที่ชาวบ้านเรยีกขานเวยีงโบราณแห่งหน่ึงทางทศิตะวนัตกบรเิวณพื้นที่เชงิเขา

ดอยดว้น ปจัจุบนัตัง้อยู่ภายใต้เขตปกครองขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลเวยีงหา้ว อ.พาน จ.เชยีงราย จากการศกึษา

คน้ควา้ในมติทิางประวตัศิาสตรโ์ดยนกัวชิาการทอ้งถิน่พบว่า เป็นชุมชนโบราณในฐานะเครอืข่ายอํานาจทางเศรษฐกจิ

และการเมอืงในสมยัจารตี ระหว่างเมอืงพะเยาและเชยีงราย [1] จากงานวจิยัทางวฒันธรรมโดยกระบวนการมสี่วนร่วม

ของชุมชนครัง้ล่าสุด พบว่าพื้นที่ชุมชนเวียงห้าวและเครือข่ายชุมชนในเวียงห้าวแห่งน้ีมีมีความหลากหลายใน

ทรพัยากรธรรมชาติและทรพัยากรทางวฒันธรรม สามารถนําไปพฒันาใหเ้กดิประโยชน์เชงิพานิชยต่์อชุมชนทอ้งถิ่น

อย่างเป็นรูปธรรมไดอ้ย่างน่าสนใจ [2] ดว้ยศกัยภาพพืน้ทีว่จิยัดงักล่าวขา้งต้น น่าสนใจว่าสามารถคน้หารูปแบบและ

แนวทางในการพฒันาไปเป็นแหล่งท่องเทีย่วโดยการบรหิารจดัการของชุมชนไดอ้ย่างมนียัสาํคญั ประกอบกบั  องคก์าร

บรหิารส่วนตําบลเวยีงห้าว มนีโยบายและแผนดําเนินงานในการจดัการทรพัยากรทางวฒันธรรมและดา้นการพฒันา

แหล่งท่องเทีย่ว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 ทีม่กีรอบแผนกําหนดการกระจายอํานาจและการถ่ายโอนภารกจิ จํานวน 6 ภารกจิ หน่ึงใน

ภารกจิสาํคญัคอื การจดัการศลิปะวฒันธรรม  ภูมปิญัญา จารตีประเพณี [3] 
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การวจิยัน้ีมุ่งแสวงหาความร่วมมอืเพื่อสรา้งเครอืข่ายงานวจิยั ทัง้จากสถาบนัการศกึษา องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ และผูนํ้าทอ้งถิน่  เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการรองรบัของพืน้ทีใ่นมติกิารท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ผ่านแนวคดิ 

“การท่องเทีย่วโดยชุมชน” Community - Based Tourism) คอืการท่องเทีย่วทีค่ํานึงถงึความยัง่ยนืของสิง่แวดลอ้ม 

สงัคม และวฒันธรรม  กาํหนดทศิทางโดยชุมชน  จดัการโดยชุมชนเพื่อชมุชน และชุมชนมบีทบาทเป็นเจา้ของมสีทิธใิน

การจดัการดูแลเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ก่ผูม้าเยอืน [4] องคป์ระกอบของการจดัการท่องเทีย่วโดยชุมชน องคป์ระกอบ

หลกัของ CBT มอียู่ 4 ดา้น กล่าวคอื 1) ทรพัยากรธรรมชาตแิละวฒันธรรม 2) องคก์รชุมชน 3) การจดัการ 4) การ

เรยีนรู ้ 
 

วตัถปุระสงคแ์ละวิธีการศึกษา 

 1.วตัถปุระสงคก์ารศึกษา 

  1.1 ข้อมูลและศกัยภาพชุมชนในด้านการท่องเที่ยว โดยแสวงหาความร่วมมือระหว่างชุมชน 

สถาบนัการศกึษา และองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเวยีงหา้ว อ.พาน จ.เชยีงราย 

 1.2 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการกําหนดรูปแบบและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิง

วฒันธรรม โดยเน้นทีร่ปูแบบเสน้ทางท่องเทีย่ว 

 2. วิธีการศึกษา 

  2.1 พืน้ท่ีวิจยั องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเวยีงหา้ว อ.พาน จ.เชยีงราย และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

  2.2 ประชากร ไดแ้ก่ ฝา่ยบรหิารองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเวยีงหา้ว, นักพฒันาสงัคมประจําอําเภอ

พาน,กาํนนัและผูใ้หญ่บา้น,ผูนํ้าทอ้งถิน่ และนกัวชิาการ 

  2,2 เครือ่งมือในการวิจยั 

ก. การสมัภาษณ์ เป็นการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-dept Interview) สาํหรบักลุ่มตวัอย่างที่

เจาะจง 

ข. แบบสอบถาม การออกแบบสอบถามทีค่รอบคลุมประเดน็ปญัหาในการวจิยั 

ค. การสงัเกตการณ์ การสงัเกตแบบมสีว่นร่วม (Participation Observation ) ในกจิกรรม

ต่างๆ ของชมุชน และในกจิกรรมการวจิยั  

ง. การสาํรวจและการบนัทึกขอ้มูล  การสาํรวจพืน้ทีว่จิยั การสาํรวจแหล่งทรพัยากรทาง

วฒันธรรม โดยเน้นเครื่องมอืทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศภูมศิาสตร ์GIS 

ภาพที ่ 1  พืน้ทีว่จิยั ต.เวยีงหา้ว อ.พาน จ.เชยีงราย 

เวียงห้าว 

 

เมืองพาน 
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จ. การแลกเปล่ียนเรียนรู ้ประกอบดว้ยการจดัเวทเีสวนา (Staging Siminar ) การจดัทาํเวที

กลุ่มย่อย (Focus Group) 

 

 3.การวิเคราะหข์้อมูล 

  3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  วเิคราะห์ศกัยภาพของชุมชนทีเ่หมาะสม และเอื้อต่อการ

พฒันาการท่องเทีย่ว  ร่วมกบัการวิเคราะห์ความคดิเห็นจากประชาคมวิจยัและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี เพื่อ

คน้หารปูแบบและแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม เพื่อสรา้งเสน้ทางการท่องเทีย่ว 

  3.2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณ  แบบสอบถามจากการวจิยัองคป์ระกอบหลกั 5 ตอนคอื 

ก. ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ข. ความเขา้ใจเกีย่วกบัพืน้ทีว่จิยั วถิชีวีติวฒันธรรมของผูค้นในบรบิทการท่องเทีย่ว 

ค. ศกัยภาพและความพรอ้มของชมุชนต่อการจดัการท่องเทีย่ว 

ง. รปูแบบและแนวทางการจดัการท่องเทีย่วทีม่ต่ีอพืน้ทีว่จิยั 

จ. ขอ้เสนอแนะและการมสีว่นร่วมในการจดัการท่องเทีย่ว 
 

ผลการศึกษา 

“...ถา้จะหือ้บา้นเฮาเจรญิขึน้ พอ่อยากหือ้ชว่ยเหลอืทางแหล่งน้ํา ใคร่อยากมทีีเ่กบ็

น้ําแปงไวบ้นดอยงามน้ีแลว้กช็กัน้ําเขา้สูบ่า้นเฮา ...ถา้มน้ํีาแลว้การเกษตรกจ็ะด ีวนัหน้าวนัตา

กแ็ปงเป็นทีท่่องเทีย่ว เขากจ็ะมาแอ่วบา้นเฮา อีพ่่อตงึใคร่หือ้เขาช่วยเรื่องน้ําน้ีแหละ...” 
 

 (อดตีกาํนนับุญเทยีน ทรายวชิยั  

ต.เวยีงหา้ว อ.พาน จ.เชยีงราย, สมัภาษณ์, 2555) 
 

 ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ประเดน็คอื 1) ศกัยภาพชุมชนในการจดัการทรพัยากร

การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม และ 2) แนวทางการจดัการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม โดยเน้นทีร่ปูแบบเสน้ทางท่องเทีย่ว  
 

 ศกัยภาพชุมชนในการจดัการทรพัยากรการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

 1.บริบทชุมชน นายสเกน เขตชํานิ [5] สนันิษฐานว่าผูก่้อตัง้ตําบลเวยีงหา้วบุคคลแรก คอื พ่อเทพ กบั แม่

วงศ์ จากอดตีตําบลเวยีงหา้วเดมินัน้ไดต้ัง้อยู่กบับา้นหวังม้ (ต.หวัง้ม)และต่อมาได้แยกออกมาเป็น บ้านดอยงาม (ต.

ดอยงาม)และในปจัจุบนัได้แยกออกมาเป็นบ้านเวยีงห้าว (ต.เวยีงห้าว) น่าสนใจว่า มกีารให้ชื่อ “ภูมนิาม” ของพื้นที่

ชุมชนแห่งน้ีไวอ้ย่างหลากหลาย  ทัง้น้ีนายบุญเทยีน ทรายวชิยั [6] ในฐานะผูนํ้าชุมชนในขณะทีม่กีารจดัตัง้ตําบลเวยีง

หา้วในราว พ.ศ.2532 มกีารประชุมชาวบา้นและคณะกรรมการในครัง้นัน้ ไดม้กีารถกเถยีงถงึการตัง้ชื่อตําบลทีจ่ะมกีาร

แยกออกมาจากตําบลดอยงามโดยผู้ใหญ่บ้านของ 4 หมู่บ้าน คอื 1.นายอา้ย 2.นายเงนิ 3.นายช้อย 4.นายแก้ว มผีู้

เสนอชื่อสาํคญั 2 ชื่อคอื ตําบลเวยีงหา้ว โดยนายเงนิ (อดตีพ่อกํานันเงนิ บุญเรอืง) ในขณะทีน่ายบุญเทยีน ทรายวชิยั 

(ซึง่เป็นชาวนาอพยพมาทีเ่วยีงหา้วแห่งน้ีราว พ.ศ.2503) เป็นผูเ้สนอใหช้ื่อตําบลสนัคอื ทา้ยสดุมตไิดข้อ้สรุปว่าจะใหต้ัง้

ชื่อเป็นตําบลเวยีงห้าว น่าสนใจว่าภูมนิาม “เวยีงห้าว” หรอื “สนัคอื” ดงักล่าวขา้งต้นนัน้ ล้วนเกีย่วขอ้งกบัจุดเด่นของ

พื้นที่น้ีคือเป็นที่ตัง้ของเวียงโบราณแห่งหน่ึง หรือปจัจุบันเข้าใจกันว่าอาจหมายถึง “เวียงห้าว” ตามเอกสารทาง

ประวตัิศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มน้ํากก – อิง ในมิติประวัติศาสตร์ท้องถิ่น   พบว่าชื่อเรียก “เวียงห้าว”  มีชื่อเรียกอย่าง

หลากหลายทัง้ “เวยีงโบราณบา้นสนัปา่หนาด” “เวยีงแช่พราน” แต่ความทรงจําร่วมในชุมชนทอ้งถิน่ใหค้วามสาํคญักบั

ชื่อเวยีงหา้วมากกว่า ปจัจุบนัร่องรอยเวยีงโบราณแห่งน้ีตัง้อยู่ในเขตพืน้ทีบ่า้นสนัป่าหนาด  หมู่ที ่ 2  ตําบลเวยีงหา้ว  

อําเภอพาน  จงัหวดัเชยีงราย  อยู่ห่างจากตวัอําเภอพานปจัจุบนั ไปทางทศิตะวนัออกประมาณ 12 กโิลเมตร  เวยีง

โบราณแหล่งน้ีเป็นลกัษณะของเวยีงทีส่รา้งขึน้ตามลกัษณะของภูมปิระเทศ  และนับว่าเป็นเวยีงทีม่พีืน้ทีก่วา้งทีสุ่ดหาก
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เทยีบกบัเวยีงโบราณทีต่ัง้อยู่ในเขตพืน้ทีอ่าํเภอพานอกี 4 แห่ง  ลกัษณะของการสรา้งเวยีงหา้วใชว้ธิกีารขุดคูน้ําคนัดนิ

ลอ้มรอบภูมปิระเทศทีเ่ป็นเนินเขา หรอื ม่อนดอย จากการสาํรวจของคณะทมีงานผูว้จิยัและขอ้มูลภาพถ่ายทางอากาศ

พบว่า เวยีงหา้วมลีกัษณะสณัฐานเป็นรปูร่างยาวรวีางตวัในแนวแกนเหนือใต้มคีูคนัดนิลอ้มรอบเนิน 1 ชัน้ ภายในเวยีง

ยงัมคีคูนัดนิเป็นรปูวงกลมขนาดเลก็อกี 1 ชัน้ พืน้ทีล่าดเอยีงทุกดา้น [7]  

ประเดน็ทีน่่าสนใจคอื ตํานานเวยีงหา้วอาจจะเป็นความทรงจาํร่วมผูค้นในเขตวฒันธรรมเมอืงพะเยาบรเิวณลุ่ม

น้ําองิทีม่กีารสรา้งปฎสิมัพนัธท์างสงัคมระหว่างกนั  เช่น  การสูร้บ และการตดิต่อคา้ขาย  รวมถงึไปความสมัพนัธท์าง

เครอืญาต ิ เป็นตน้  ซึง่แสดงถงึกลุ่มคนทีม่กีารตัง้ถิน่ฐานกระจายตวัอยู่ตามทีร่าบเชงิเขาดอยดว้น  อาจจะเป็นกลุ่มชาติ

พนัธท์ีม่วีฒันธรรมบางอย่างร่วมกนัหรอือาจจะเป็นคนกลุ่มเดยีวกนั การสรา้งตํานานใหส้อดคลอ้งกบัภูมปิระเทศเพื่อใช้

เป็นชุดคาํอธบิายความเป็นมาในอดตี และสิง่ทีป่รากฏใหเ้หน็ในปจัจุบนัเป็นปรากฏการทางวฒันธรรมทีม่อียู่ในทุกกลุ่ม

สงัคมมนุษย ์ 

ความสาํคญัของเวยีงหา้วในมติพิืน้ทีห่รอืภูมนิิเวศน์วฒันธรรมนัน้ อาจพจิารณาไดจ้าก “เสน้ทางน้ําและการใช้

ทรพัยากรน้ํา” หากย้อนกลบัไปดูประวตัิศาสตร์เวยีงห้าวในอดตีนัน้พบว่าหมีแหล่งน้ําหลายแห่งที่เชื่อมต่อกบัพื้นที่

ชุมชนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ “หนองหาง”  กค็อื  “หนองฮ่าง”  หนองน้ําขนาดใหญ่ในเขตอําเภอพานปจัจุบนั ซึง่กม็ี

ความเป็นไปไดต้ามขอ้สนันิฐานของ ครอูนิทร ์สใุจ ตัง้ไว ้เพราะหากขึน้มาทางทศิเหนือจากพะเยาผ่านแม่ใจและหนอง

ฮ่างโดยลดัเลาะไปตามลําน้ําแม่ฮ่างไปแลว้จะถงึบรเิวณเวยีงหา้ว  ซึง่เมอืงพานในฐานะพนันาหน่ึงใน  36  พนันาของ

แควน้พะเยาจะมหีน้าทีห่ลกัเหมอืนพนันาอื่นๆ  คอืการเพาะปลกูผลติอาหารและสง่สว่ยผลติผลการเกษตรของตนใหแ้ก่

เมอืงพะเยา  ทีเ่ป็นเมอืงหลวงหรอืเมอืงศนูยก์ลางการปกครองของแควน้พะเยา   

2. ทรพัยากรทางวฒันธรรมในพืน้ท่ีเวียงห้าว 

ก.ชุมชนโบราณเวียงห้าว 

จุดเด่นของชุมชนคือยังคงร่องรอยหลักฐานคูน้ําคันดินของเมืองโบราณ (จากการเดินสํารวจพบว่า

บางส่วนถูกทําลายเน่ืองจากที่ดนิในเขตเวยีงโบราณน้ีเป็นทีร่าชพสัดุ มกีารเช่าทําการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิง่การ

ปลกูสวนลาํไย ทาํใหแ้นวคน้ํูาคนัดนิบางสว่นถูกทาํลาย พรอ้มกบัการใชท้รพัยากรทีด่นิ)จากการพบโบราณวตัถุภายใน

วดัสนัป่าหนาดตัง้อยู่ภายในเขตเวยีงโบราณน้ี ชี้ให้เหน็ร่องรอยของวฒันธรรมร่วมสมยัลา้นนาอย่างน้อยในช่วงพุทธ

ศตวรรษที ่21 ตวัอย่างเช่น ตะคนัสาํรดิ,อฐิมจีารกึว่า “ดนิพระโกธา”,แวดนิเผา และเครื่องมอืโลหะในการเกษตรเป็นต้น 

สามารถพฒันาใหเ้ป็นสถานทีศ่กึษาทางโบราณคดแีละประวตัศิาสตรข์องชุมชนไดอ้ย่างด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่  2  ผงัและรอ่งรอยคูน้ําคนัดนิเวยีงโบราณ

เวยีงหา้ว  
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 ข.ประเพณีขึน้ธาตดุอยงาม 

 จากรฐัจารตีลา้นนา พระธาตุในบรบิทของสงัคมลา้นนาโบราณ ก่อรูปในช่วงปลายพุทธศตวรรษที ่19 – 20  

คอื การขยายตวัของกลุ่มบา้นเมอืงและการขยายตวัเสน้ทางการคา้ในเขตลุ่มน้ําโขง ก่อใหเ้กดิเครอืขา่ยเสน้ทางการเผย

แผ่พุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่เมอืงสุโขทยั เพราะเป็นเสน้ทางสาํคญัทีล่า้นนาใช้ตดิต่อผ่านไปยงัเมอืงเมาะตะมะ 

ทําให้พุทธศาสนาจากทัง้สองเมืองน้ีสามารถเชื่อมต่อทางการค้าขึ้นมาทางแม่น้ํายม – น่าน  แม่น้ําอิง – กก [8] 

เช่นเดยีวกบั พระธาตุดอยงาม” ปจัจุบนัทีต่ัง้หมู่ 1 บา้นดอยงาม  ตําบลเวยีงหา้ว  จากคําบอกเล่าของพ่อหนานคํา  

ตาสาย  เดมิทีเ่นินพระธาตุเป็นกองอฐิสงูประมาณ 2 เมตร  บนกองอฐิไดพ้บหนิสลกัเป็นรูปช้าง  7 หวั  7  หาง  

ปจัจุบนัไดศู้นยห์ายไป  ในมพีุทธศกัราช 2516  พระอาจารยธ์รรมใจ  สนัตกิโร  เขา้เขา้มาทําการบูรณะพระธาตุกลบั

ชาวบา้น  พระธาตุดอยงามมชีื่อเรยีกอกีชื่อว่าพระธาตุดอยหงังม้  ตามพืน้ทีต่ัง้ของพระธาตุดอยงาม ปจัจุบนัพระธาตุ

ดอยงามมทีางขึน้เป็นบนัไดพญานาคขึน้สู่พระธาตุดอยงามรวมไปถงึพระพุทธรูป  ระฆงัโดยรอบพระธาตุรูปป ัน่ฤๅษี

และสตัว ์ 12 ราศ ี บรเิวณรอบพระธาตุดอยงาม   

 ประเพณีขึน้ธาตุมกีจิกรรมสาํคญัคอื การสรงน้ําพระธาตุภายนอกในสว่นของตวัสถาปตัยกรรมเจดยี ์ ซึง่ถอื

เป็นการบชูาสระสรงพระธาตุทีบ่รรจุอยู่ภายใน  เมื่อกาํหนดถงึเวลางานประจาํปี ทุกคนจะรวมตวักนัดงึสายเชอืกชกัรอก

หมอ้น้ําหอมขมิน้สม้ปอ่ยทีทุ่กคนมาใสร่วมกนัไว ้ ชกัขึน้ไปรดสรงถวายพระธาตุเป็นแถวไป น่าสนใจว่าประเพณีเดอืน 

8 ของลา้นนา  หรอื “ป๋าเวณี 8 เป็ง” (ช่วงเดอืนพฤษภาคม)  ถอืเป็นช่วงเดอืนของประเพณีขึน้ธาตุ  ในงานปอยขึน้ธาตุ 

มสีิง่สะทอ้นภาพเครอืขายของลุ่มน้ําตามวฒันธรรมทีห่มู่บา้นลุ่มน้ํานัน้สรา้งขึน้มาไดแ้ก่ขบวนแห่ครวัทานเรยีกว่า  “ครวั

ทานหวัวดั”  หวัวดัจะมาพรอ้มกบัต้นเงนิจากหมู่บา้นของตน  นําเงนิมาร่วม  “ฮอม”  กบัวดัทีจ่ดังานปอย  มกีาร  “รบั

หวัวดั”  เป็นการต้อนรบัพี่น้องจากท้องถิ่นต่างบ้าน  คณะกรรมการวดัจะออกไปต้อนรบัหวัวดั  รบัพระก่อน  และ

ลกูบา้นจะขึน้ไปบนปะราํพธิ ี วดัจะขอใหพ้ระผูอ้าวุโสทาเป็น  “เจา้ปอน”  คอย  “ป ัน๋ปอน”  ให ้ “ศรทัธาหวัวดั” จากการ

สํารวจงานขึน้พระธาตุดอยงาม พบว่านอกจากกจิกรรมทางศาสนาแล้ว ระบบตลาดท้องถิ่น ได้มบีทบาทเป็นกลไก

สาํคญัส่วนหน่ึงทีม่าเกีย่วขอ้งกบัประเพณีการขึน้ธาตุหรอืการอุปถมัภ์บํารุงพระธาตุ  กล่าวคอื ระบบหมวดวดัทีต่่างก็

ต้องม ี “ของต้อน”  ซึง่เป็นผลผลติหรอืสนิคา้ตดิไมต้ิดมอืมาฝากญาติมติรของตน  ซึ่งส่วนหน่ึงกนํ็ามาขายดว้ย  การ

ติดต่อสมัพนัธ์กนัระหว่างคนในเครอืข่ายดงักล่าว  ทําให้เกดิการประชาสมัพนัธ์ผลติผลหรอืสนิค้าของแต่ละคนหรือ

ชุมชนไปในตวั  พรอ้มไปกบัการรบัขา่วสารในเรื่องผลผลติทีแ่ต่ละทอ้งถิน่มดีว้ย [9]  
 

 ค.พระเจ้าหินทิพยเ์วียงห้าว(พระรอดหลวง) 

“พระเจ้าหนิทพิย”์ หรอืที่ชาวบ้านเรยีกว่า “พระรอดหลวง” ช่างได้แกะสลกัหนิทรายที่ยงัคงเหลอืพนักพงิ

ดา้นหลงัไวเ้พื่อรองรบัน้ําหนักมรีูปแบบศลิปะทีช่่างไดแ้สดงออกไวค้อื ประทบันัง่ขดัสมาธริาบ พระหตัถ์แสดงปางมาร

วชิยั ครองจวีรห่มเฉียง แสดงชายสงัฆาฏเิป็นแถบยาวพาดผ่านพระองัสาซ้ายและยาวลงมาถึงพระนาภี พระพกัตร์

แสดงเป็นรูปเหลี่ยมมน พระโขนงโค้งเป็นสนัจรดกนัลงมาเป็นสนัพระนาสกิ พระโอษฐ์และมุมทัง้สองข้างตวดัขึ้น

เลก็น้อย พระเนตรมองตรง ปลายพระกรรณแหลม พระศกเรยีบ (ไม่มขีมวดเมด็พระเกษา) และอุษณีษะนูนเรยีบมยีอด

เป็นต่อมกลมแหลม 

 การสรา้งพระพุทธรปูดว้ยเทคนิคการสลกัหนิทราย ซึง่เป็นวตัถุดบิในทอ้งถิน่ สามารถเชื่อมโยงไดก้บัความ

นิยมในกลุ่มพระพุทธรปูหนิทรายสกุลช่างพะเยา เราจงึสามารถเทยีบเคยีงรูปแบบศลิปะจากพระพุทธรูปหนิทรายสกุล

ช่างพะเยา[10] การทําพระเศยีรเรยีบไม่มขีมวดพระเกศา และอุษณีษะนูนเรยีบมยีอดเป็นต่อมกลมแหลม ลกัษณะ

ดงักล่าวปรากฏเช่นกนัในกลุ่มพระพุทธรปูหนิทรายสกุลช่างพะเยา ตวัอย่างสาํคญัคอื พระพุทธรปูวดัสนัสลดิ อ.เวยีงชยั 

จ.เชยีงราย เป็นตน้ โดยมขีอ้สนันิษฐานถงึทีม่าว่า การทาํพระเศยีรและอุษณีษะเกลีย้งเรยีบน้ีน่าจะเกีย่วขอ้งกบัรูปแบบ

พระเศยีรของพระรตันปฎมิาหรอืพระแกว้มรกต  “ พระเจา้หนิทพิยเ์วยีงหา้ว” น่าจะเป็นการผสมผสานรูปแบบการทํา

พระเศยีรเรยีบเกลีย้งแบบพระรตันปฏมิา เช่นเดยีวกบัพระพุทธรูปกลุ่มวดัสนัสลดิ (แต่ควรเป็นรูปแบบหลงัจากกลุ่มวดั
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สนัสลดิ เพราะพระพกัตรแ์บบสนัสลดินัน้แสดงลกัษณะทีต่่อเน่ืองจากพระพกัตรพ์ระพุทธรูปแบบพระสงิห)์ ดงันัน้ “พระ

เจา้หนิทพิยเ์วยีงหา้ว” นบัเป็นพระพุทธรปูหนิทรายทีย่งัคงความสมบรูณ์ทางดา้นรูปแบบศลิปะและงานช่างโบราณของ

เวยีงหา้ว และน่าจะสะทอ้นภาพประวตัศิาสตรศ์ลิปะชุมชนโบราณเวยีงหา้วช่วงราวพุทธศตวรรษที ่21 ในฐานะทีเ่วยีง

หา้วและเมอืงพานอาจนบัเป็นกลุ่มบา้นเมอืงในเขตวฒันธรรมร่วมลุ่มน้ําองิตอนกลาง ในกลุ่มเวยีงเทงิ เวยีงลอ เวยีงจุน 

เวยีง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. ทรพัยากรทางวฒันธรรมในพืน้ท่ีใกล้เคียง 

ก. พระธาตจุอมแว่ เทศบาลตาํบลเมืองพาน หมุดหมายในฐานะสญัลกัษณ์ “พระธาตุศกัดิส์ทิธิ”์ แห่งเมอืง

พาน มงีานนมสัการพระธาตุทุกปีในวนัขึน้ 15 คํ่า เดอืน 8 ทางเหนือ  ดงัความทรงจาํของลกูหลานตระกลูดาํรงเจรญิได้

บนัทกึไวต้อนหน่ึงว่า “...ในยุคทีบ่นัใดนาค (ทางขึ้นวดัปจัจุบนั – คณะวจิยั) ประเพณีมคีวามหมายต่อคนหนุ่มสาวมาก 

เพราะเป็นอกีวนัหนึง่ทีค่นหนุ่มสาวมโีอกาสไดพ้บกนันอกบา้น...หยุดพกัแวะเดด็ใบมะเหมา้เปรี้ยวนิดๆ ขา้งทางเคี้ยว

เลน้ ชุ่มลิ้นแกก้ระหายน้ํา...” [12] อกีทัง้เป็น 1 ใน 9 พระธาตุสาํคญัตามโครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว “ไหวพ้ระ 9 

จอม” ของจงัหวดัเชยีงราย 

ข.พระธาตุทนัใจ “กู่แก้ว” อบต.ดอยงาม  ความหมายของคําว่า “ทนัใจ” คอื การสรา้งถาวรวตัถุทางพุทธ

ศาสนาทีจ่าํเป็นตอ้งระดมสรระกาํลงัใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 วนั เช่น การสรา้งพระพุทธรูปทนัใจ การสรา้งพระธาตุทนัใจ 

เป็นตน้หรอือาจกล่าวไดว้่าเป็นคตโิบราณทีส่ะทอ้นการทดสอบความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของผูค้นในชุมชน [13] พระ

ธาตุทันใจ นับเป็นโบราณสถานร้างที่สําคญัของชุมชน จากหลกัฐานที่พบเหลือเฉพาะองค์เจดีย์ แม้จะไม่ปรากฏ

หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ว่ามคีวามเป็นมาอย่างไร แต่ขอ้มูลพบว่ามกีารสร้างจารกึหล่อปูซเีมนต์ไว ้ระบุการบูรณะ

ซ่อมแซมไวใ้นช่วง “วนัที ่20 กรกฏาคม 2497”  จากรูปแบบเจดยีม์สี่วนฐานบวัลูกแก้วอกไก่ รองรบัส่วนชุดฐานบวั

ลกูแกว้ในผงักลมซอ้นลดหลัน่กนั 2 ชัน้เพื่อรองรบัองคร์ะฆงัขนาดเรยีวเลก็ จากรูปแบบเจดยีส์นันิษฐานว่าน่าจะมอีายุ

ราวพุทธศตวรรษที่ 23 – 24 โดยทําหน้าที่เป็นพระธาตุสําคญัประจําชุมชน นอกจากน้ีในบรเิวณน้ียงัพบร่องรอย

โบราณสถานรา้งหลายแห่ง รวมถงึพระพุทธรูปหนิทรายขนาดใหญ่ทีน่่าจะมอีายุราวพุทธศตวรรษที ่21 – 22 ปจัจุบนั

ทางองค์การบริหารส่วนตําบลดอยงามได้ส่งเสริมประเพณีการนมสัการพระธาตุในช่วงเดอืน 6 เหนือ (ราวเดือน

กุมภาพนัธ)์ 

 

ภาพที ่  3   

เปรยีบเทีย่บพุทธศลิป์

พระเจา้หนิทพิย ์วดัสนั

ปา่หนาด ต.เวยีงหา้ว กบั

พระแกว้มรกต ศลิปะ

ลา้นนา  พุทธศตวรรษที ่

21 
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ค.โบสถว์ดัสนัช้างตาย ต.ดอยงาม 

จากคําบอกเล่าของผู้คนในชุมชนกล่าวว่า ภูมปิระเทศของหมู่บ้านเดมิเป็นสนัดอนและป่าไผ่ ต่อมามชีาว

จงัหวดัลาํพนู จงัหวดัเชยีงใหม่ ไดอ้พยพและมาช่วยกนัถางปา่และไดจ้บัจองทีด่นิเหล่านัน้ ไดต้ัง้เป็นกลุ่มเลก็ ๆ ต่อมา

ไดม้กีลุ่มผูเ้ลีย้งชา้งเดนิทางจากต่างจงัหวดัไดพ้าชา้งออกเทีย่วตามแหล่งต่าง ๆ จนกระทัง่ไดพ้าชา้งมาพกั ณ ทีแ่ห่งน้ี 

จนชา้งไดต้ายลง(บรเิวณวดั) ชาวบา้นกเ็ลยตัง้ชื่อหมู่บา้นว่า บา้นสนัชา้งตาย สิง่ทีน่่าสนใจในวดัคอื ภายในอุโบสถคอื 

โครงสรา้งของสถาปตัยกรรมแบบกรุงเทพฯ ทีผ่่านการปรบัปรุงโดยช่างในทอ้งถิน่ และงานจติรกรรมสมยัใหม่อนัเป็นที่

นิยมอย่างมาในเขต อ.พาน โดยมรีูปแบบเป็นสน้ํีามนั วาดเป็นรูปต้นโพธิข์นาดใหญ่(ฉากหลงัพระประธาน)และวิว

ทวิทศัน์ แมไ้ม่ทราบว่าเป็นฝีมอืของช่างท่านใด แต่คุณค่าอยู่ที่รอยต่อของงานจติรกรรมอนัเป็นผลจากแรงบนัดาลใจ

ของช่างในทอ้งถิน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูส้รา้งกระแสคนสาํคญัคอื นายจาํรสั พรหมมนิทร ์

  

ภาพที ่ 4 พระธาตุจอมแว่ เทศบาลตําบลเมอืงพาน และพระธาตุทนัใจ อบต.ดอยงาม 

ภาพท่ี  5 

อุโบสถวัดสันชางตาย ต.

ดอยงาม อ.พาน จ.

เชียงราย 

ภาพท่ี  6  

วัดสันโปง ต.แมเย็น  

อ.พาน  จ.เชียงราย 

ท่ีมา : อาจารยพิชิต 

แกวกอง 
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 ง.วดัพระธาตสุนัโป่ง สะดือเมอืงพาน 

จากการค้นคว้าของนายพชิติ แก้วก๋อง นักวชิาการท้องถิ่น[14]  ได้เรยีบเรยีงหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์

ทอ้งถิ่นและรวมถงึวดัแห่งน้ีไว้ว่า ขอ้มูลจากจารกึทีพ่บในพืน้ทีร่ะบุ พ.ศ 2032 พระมหาเถรบุญสทิธไิด้เป็นเจา้อาวาส 

“วดัมหาวนั” (วดัสนัป่ง) โดยเสนอว่าวดัสนัป่งแห่งน้ีควรทําหน้าทีเ่ป็น “สะดอืเมอืงพาน” สิง่ทีน่่าสนใจคอืการนมสัการ

พระธาตุและชมโบราณวตัถุ 

จ.มรดกวฒันธรรมพืน้บา้น ณ พิพิธภณัฑ ์อบต.หวัง้ม 

พพิธิภณัฑพ์ืน้บา้นและศูนยเ์รยีนรูว้ฒันธรรมชุมชนแห่งน้ี ตงัอยู่ภายในพนืทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนตําบลหวังม้ 

อ.พาน จ.เชยีงราย ก่อสร้างขึน้เมื่อ พ.ศ. 2549 ทําหน้าที่จดัแสดงมรดกภูมปิญัญาพืน้บา้น ทัง้เอกสารพบัสาใบลาน

(สมบตัสิว่นบุคคลของนายอนิทร ์สใุจ ปราชญ์ทอ้งถิน่เมอืงพาน) เครื่องใชใ้นการเกษตรแบบดัง้เดมิ เป็นต้น ทัง้ยงัเปิด

ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูท้ีส่ําคญัของชุมชน น่าสนใจว่าความเขม้แขง็ของคณะสงฆ ์ผู้นําท้องถิ่น ไดร้เิริม่สรา้งพพิธิภณัฑ์ฯ 

ขึน้เองโดยความเหน็ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ กระทัง่มกีารสานต่อความเคลื่อนไหวทางวฒันธรรม  
 

 แนวทางการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม โดยเน้นท่ีรปูแบบเส้นทางท่องเท่ียว 

 1. ข้อมูลเชิงสถิติ จากการสาํรวจทรพัยากรทางวฒันธรรมนําไปสูเ่วทกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ร่วมกบัขอ้มลูเชงิ

สถติจิากแบบสอบถามมวีตัถุประสงค ์2 ประการคอื 1) เพื่อประเมนิศกัยภาพของชุมชนในการเตรยีมความพรอ้มรองรบั

การจดัการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) เพื่อค้นหาความเหมาะสมของรูปแบบและแนวทางการจดัการท่องเที่ยวทาง

วฒันธรรมในพืน้ที ่ แบ่งออกเป็น 6 สว่นคอื 

สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป 

สว่นที ่2 ความพรอ้มของชมุชนและศกัยภาพชมุชนในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 

สว่นที ่3 ความพรอ้มและความเหมาะสมของจุดท่องเทีย่วในการกาํหนดรปูแบบเสน้ทาง 

สว่นที ่4 ความเหมาะสมของรปูแบบการท่องเทีย่ว 

สว่นที ่5 แนวทางการบรหิารจดัการการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน 

สว่นที ่6 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

คณะนกัวจิยัไดส้รุปแบบสอบถามโดยในบทความน้ีจะนําเสนอเฉพาะสว่นสาํคญัคอื 
 

ตารางที ่1 ความพรอ้มของชุมชนและศกัยภาพชุมชนในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 

ความพรอ้มของชุมชนและศกัยภาพชุมชน 
คะแนน (รอ้ย

ละ) 

1. มทีรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการดาํรงชวีติของผูค้นในชุมชน 75.29 

2. ประชาชนเหน็คุณค่าในการธาํรงรกัษาและอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม 74.11 

3. มวีธิกีารผลติและการใชท้รพัยากรอย่างยัง่ยนื 84.70 

4. มกีารรวมกลุ่มและดาํเนินกจิกรรมภายในชุมชน 64.70 

5. มปีราชญแ์ละผูนํ้าทีม่คีวามรูแ้ละความสามารถทีห่ลากหลาย 70.58 

6. ชุมชนมกีารประยุกตใ์ชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 70.58 

7.ชุมชนมสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็และตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 61.17 

8. ชุมชนมคีวามตอ้งการในการสรา้งพืน้ทีเ่พื่อรองรบัการท่องเทีย่ว 78.82 

9. มคีวามร่วมมอืขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กบัชุมชนในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ

รองรบัการพฒันาการท่องเทีย่ว 

80 

10. ชุมชนมจีุดแขง็และโอกาสในการสรา้งจุดเด่นเพื่อรองรบัการท่องเทีย่ว 77.64 
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จากการประเมนิความพรอ้มของชุมชนและศกัยภาพชุมชน  พบว่าชุมชนมทีรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ทีเ่อือ้ต่อการดาํรงชวีติของผูค้นในชุมชน ประชาชนเหน็คุณค่าในการธํารงรกัษาและอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม และมี

วธิกีารผลติและการใช้ทรพัยากรอย่างยัง่ยนื มกีารรวมกลุ่มและดําเนินกจิกรรมภายในชุมชน มปีราชญ์และผู้นําที่มี

ความรูแ้ละความสามารถทีห่ลากหลาย ภายในชุมชนมกีารประยุกตใ์ชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการดําเนินชวีติ 

และชุมชนมคีวามตอ้งการในการสรา้งพืน้ทีเ่พื่อรองรบัการท่องเทีย่ว โดยมคีวามร่วมมอืขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

กบัชุมชนในการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อรองรบัการพฒันาการท่องเทีย่ว และใหชุ้มชนมจีุดแขง็และโอกาสในการ

สรา้งจุดเด่นเพื่อรองรบัการท่องเทีย่ว 

 

ตารางที ่2 ความพรอ้มและความเหมาะสมของจุดท่องเทีย่วในการกาํหนดรปูแบบเสน้ทางท่องเทีย่ว 
 

ความพรอ้มและความเหมาะสมของจดุท่องเท่ียว 
คะแนน 

(รอ้ยละ) 

1. เวยีงโบราณเวยีงหา้ว ต.เวยีงหา้ว 70.58 

2. โบราณวตัถุและพระเจา้หนิทพิย ์ วดัสนัปา่หนาด ต.เวยีงหา้ว 72.94 

3. พระธาตุดอยงาม  ต.เวยีงหา้ว 74.11 

4. พระธาตุชา้งหนิ  ต.เวยีงหา้ว 69.41 

5. โบสถค์รสิตจกัร  บา้นสนัใต ้ ต.เวยีงหา้ว 56.47 

6. กลุ่มเรอืนโบราณและบา้นปราชญท์อ้งถิน่  ต.เวยีงหา้ว 49.41 

7. เสน้ทางเดนิปา่ดอยงาม (ล่องแม่ปืม) 70.58 

8. ศนูยข์อ้มลูการท่องเทีย่ว  อบต.เวยีงหา้ว 65.88 

9. พระธาตุจอมแว่  เทศบาลเมอืงพาน 70.58 

10. พพิธิภณัฑ ์ อบต.หวังม้ 65.88 

11. พระธาตุทนัใจ (กู่แกว้)  ต.ดอยงาม 58.82 

12. “โบสถน้์อยน่ารกั”  วดัสนัชา้งตาย  ต.ดอยงาม 62.35 

13. พระธาตุวดัสนัโปง่ “สะดอืเมอืง”  ต.แม่เยน็ 57.64 
 

จากการประเมนิความพรอ้มและความเหมาะสมของจุดท่องเทีย่วในการกําหนดรูปแบบ พบว่า รอ้ยละ 70 ขึน้

ไป เหน็ว่า เวยีงโบราณเวยีงหา้ว ต.เวยีงหา้ว, โบราณวตัถุและพระเจา้หนิทพิย ์ วดัสนัป่าหนาด ต.เวยีงหา้ว, พระธาตุ

ดอยงาม  ต.เวยีงหา้ว, เสน้ทางเดนิปา่ดอยงาม (ล่องแม่ปืม) และพระธาตุจอมแว่  เทศบาลเมอืงพาน มคีวามพรอ้มและ

เหมาะสมที่จะเป็นจุดท่องเทีย่วที่สําคญัของอําเภอพาน ร้อยละ 60 พระธาตุช้างหนิ  ต.เวยีงห้าว, ศูนยข์อ้มูลการ

ท่องเทีย่ว  อบต.เวยีงหา้ว, พพิธิภณัฑ ์ อบต.หวังม้ และ“โบสถ์น้อยน่ารกั”  วดัสนัชา้งตาย  ต.ดอยงาม ซึง่เป็นอกีจุด

หน่ึงทีเ่ป็นจุดท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ รอ้ยละ 50 เหน็ว่าโบสถ์ครสิตจกัร  บา้นสนัใต้  ต.เวยีงหา้ว และพระธาตุทนัใจ (กู่

แกว้)  ต.ดอยงาม เป็นอกีจุดหน่ึงทีส่ามารถดงึมาเป็นจุดท่องเทีย่วได ้และรอ้ยละ 40 เหน็ว่า กลุ่มเรอืนโบราณและบา้น

ปราชญ์ทอ้งถิน่  ต.เวยีงห้าว เป็นอกีจุดหน่ึงที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาก เพยีงแต่ยงัขาดการสนับสนุนและการ

จดัการท่องเทีย่วทีก่าํหนดรปูแบบในเชงิอนุรกัษ์วฒันธรรม 
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ตารางที ่3 ความเหมาะสมของรปูแบบการท่องเทีย่ว 

ความเหมาะสมของรปูแบบการท่องเท่ียว 
คะแนน 

(รอ้ยละ) 

1.แบบที ่1  

การท่องเทีย่วจุดสาํคญัในพืน้ที ่อบต.เวยีงหา้ว 8 จุด 

75.29 

2. แบบที ่2 

 การท่องเทีย่วเชงินิเวศน์วฒันธรรม (เสน้ทางเดนิปา่ดอยงาม – ล่องแม่ปืม) 

74.11 

3. แบบที ่3  

 การท่องเทีย่วทีเ่ชื่อมโยงกบัแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมอืงพาน –อบต.หวังม้–อบต.ดอย

งาม –อบต.เวยีงหา้ว –อบต.แม่เยน็ 

75.29 

4. แบบที ่4 

 การท่องเทีย่วทีเ่ชื่อมโยงกบัแหล่งท่องเทีย่วในพืน้ที ่(สาํหรบัผูส้งูอายุ) 

69.41 

 

จากการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบการทอ่งเทีย่วพบวา่ รอ้ยละ 75.29 เหน็ว่า แบบที ่1 การท่องเทีย่ว

จุดสาํคญัในพืน้ที ่อบต.เวยีงหา้ว 8 จุด และแบบที ่3 การท่องเทีย่วทีเ่ชื่อมโยงกบัแหล่งท่องเทีย่วในพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืง

พาน –อบต.หวังม้–อบต.ดอยงาม –อบต.เวยีงหา้ว –อบต.แม่เยน็ เป็นรูปแบบทีเ่หมาะสมทีสุ่ด รอ้ยละ 74.11 เหน็ว่า 

แบบที ่2 การท่องเทีย่วเชงินิเวศน์วฒันธรรม (เสน้ทางเดนิปา่ดอยงาม – ล่องแม่ปืม) เป็นอกีรูปแบบหน่ึงทีเ่หมาะสมใน

การจดัการท่องเที่ยว ร้อยละ 69.41 เห็นว่า แบบที่ 4 การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกบัแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ (สําหรบั

ผู้สูงอายุ) เป็นรูปแบบที่มคีวามเหมาะสมน้อยที่สุด แต่กส็ามารถเป็นอีกหน่ึงรูปแบบสําหรบันักท่องเที่ยวที่จะเลอืก

ท่องเทีย่วตามความสนใจ 
 

 รปูแบบเส้นทางท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีเหมาะสมต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

  ผลจากการประเมนิเสน้ทางการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม เราพบว่ารปูแบบที ่1 คอื เสน้ทางท่องเทีย่วจุดสาํคญั

ในพืน้ที ่อบต.เวยีงหา้ว 8 จุด และรปูแบบที ่3 คอื เสน้ทางท่องเทีย่วทีเ่ชื่อมโยงกบัแหล่งท่องเทีย่วในพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืง

พาน –อบต.หวังม้–อบต.ดอยงาม –อบต.เวยีงหา้ว –อบต.แม่เยน็ มคีวามเหมาะสมต่อชุมชนในจํานวนเท่ากนัคอื รอ้ย

ละ 75.29 ประกอบกบัจุดเด่นของพืน้ทีม่ ี2 ประการคอื ชุมชนมคีวามพรอ้มดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และ

ทรพัยากรทางธรรมชาต ิ และมแีหล่งการเรยีนรู้ทางดา้นประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม และภูมปิญัญา  ดงันัน้เพื่อให้เกดิ

ความเหมาะสมมากทีสุ่ดในการเตรยีมความพรอ้ม คณะนักวจิยัจงึเสนอเสน้ทางการท่องเทีย่วในรูปแบบ 1 วนัไปกลบั 

โดยมกีารชมสถานทีส่าํคญัของแต่ละจุดในเสน้ทางเทศบาลเมอืงพาน –อบต.หวังม้–อบต.ดอยงาม –อบต.เวยีงหา้ว –

อบต.แม่เยน็  
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บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 

“...โดยภาพรวมองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มศีกัยภาพในการวางแผนทุกดา้น...ดา้น

โครงสร้าง กฎหมาย ยุทธศาสตร ์งบประมาณ บุคลากร ...รองลงมาคอืดา้นเครอืข่ายและดา้น

อื่นๆ ...มศีกัยภาพในการบรหิารจดัการท่องเทีย่วในระดบัน้อย ...สว่นใหญ่มบีทบาทในการดูแล

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม และการจดักจิกรรม/ประเพณี

สําหรับการท่องเที่ยว ... .วิธีบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการในรูป

คณะกรรมการร่วมมากทีส่ดุ ความตอ้งการสว่นใหญ่เป็นความตอ้งการในระยะปีแรก..... 

[15] (ชกูลิน่ อุ่นวจิติร,2549.) 

ภาพที ่ 7 เสน้ทางการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมเชื่อมโยงพืน้ที ่อบต.เวยีงหา้ว  
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 ผลการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ดา้นคอื ผลการวจิยัเชงิความรู ้และผลการวจิยัเชงิพฒันา กล่าวคอื 

 1.สรปุผลการวิจยัเชิงความรู ้

พืน้ทีเ่วยีงหา้ว ในฐานะเวยีงโบราณหน่ึงในเขตลุ่มน้ํากก – องิ อนัเป็นความทรงจําร่วมผูค้นในเขตวฒันธรรม

เมอืงพะเยา – เชยีงราย ทีม่กีารสรา้งปฏสิมัพนัธท์างสงัคมระหว่างกนั  เช่น  การสูร้บ และการตดิต่อคา้ขาย  รวมถงึไป

ความสมัพนัธ์ทางเครอืญาต ิ เป็นต้น  ซึง่แสดงถงึกลุ่มคนที่มกีารตัง้ถิน่ฐานกระจายตวัอยู่ตามทีร่าบเชงิเขาดอยดว้น  

(หรอืทีช่าวบา้นในเขตเวยีงหา้ว – อ.พาน เรยีกว่าดอยหวังม้) แมว้่าเราไม่สามารถทีจ่ะคน้หารากเหงา้ทางประวตัศิาสตร์

เวยีงหา้วได้ทัง้หมด แต่งานวจิยัน้ีไดเ้ตมิเตม็ใหเ้หน็ว่า ความหลากหลายของผูค้นทีอ่พยพ เคลื่อนยา้ย ทัง้จากลําปาง 

ลําพูน หรือแม้แ ต่ระหว่างหมู่บ้าน ฯลฯ ได้สร้างความทรงจําของผู้คนหลายชุดที่ยังสัมพันธ์กับวิถีชีวิต

ทรพัยากรธรรมชาต ิอนัมดีอยหวังม้เป็นหมุดหมายของพืน้ทีท่างกายภาพ และมพีืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิต่์างๆ ตามแต่ละศาสนา

ของตนเป็นหมุดหมายในพืน้ทีท่างสงัคม  ดงัทีผู่นํ้าชาวบา้นไดก้ําหนดคําขวญัไวว้่า“ดนิแดนพระธาตุศกัดิส์ทิธิ ์ แหล่ง

ผลติลาํไยขึน้ชื่อ   เลื่องระบอืผา้ใบกนัสาด ชมธรรมชาตบินดอยดว้น” 
 

 2.สรปุผลการวิจยัเชิงพฒันา 

 จากการประชาคมผูนํ้าจํานวน 17 ท่าน และการแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากผูรู้ภู้มปิญัญาจํานวน 15 ท่าน ร่วมกบั

การสํารวจของนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงรายและคณะครูโรงเรยีนอนุบาลเวยีงหา้ว โดยสรา้งกจิกรรมการมี

สว่นร่วม 3 ระยะคอื 1) การสาํรวจศกัยภาพชุมชนและทรพัยากรทีเ่อือ้ต่อการท่องเทีย่ว 2) การแลกเปลีย่นเรยีนรูข้อง

กลุ่มผู้นําท้องถิ่นและตัวแทนองค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชน และ 3)แนวทางการพฒันาท้องถิ่นโดยการท่องเที่ยวของ

ชุมชน พบว่าแม้ว่าสถานทีห่ลายแห่งใน อบต.เวยีงหา้ว ยงัไม่อาจรองรบัการท่องเทีย่วไดอ้ย่างเต็มตวั แต่การเตรยีม

ความพรอ้มใหก้บัพืน้ที ่โดยคดัเลอืกสถานทีส่าํคญัเป็นจุดดงึดูดความสนใจภายใน อบต.เวยีงหา้ว สถานทีท่ีเ่หมาะสม

มากทีสุ่ดในพืน้ที ่(เรยีงลําดบัจากมากไปน้อย) คอื 1) พระธาตุดอยงาม  ต.เวยีงห้าว 2) โบราณวตัถุและพระเจา้หนิ

ทพิย ์ วดัสนัป่าหนาด ต.เวยีงหา้ว 3) เวยีงโบราณเวยีงหา้ว ต.เวยีงหา้ว 4) เสน้ทางเดนิป่าดอยงาม (ล่องแม่ปืม) 5) 

พระธาตุชา้งหนิ  ต.เวยีงหา้ว 6)โบสถค์รสิตจกัร  บา้นสนัใต ้ 7) กลุ่มเรอืนโบราณและบา้นปราชญ์ทอ้งถิน่  ต.เวยีงหา้ว 

8) ศนูยข์อ้มลูการท่องเทีย่ว  ณ อบต.เวยีงหา้ว 

 นอกจากน้ี ยังเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับพื้นที่ใกล้เคียง สถานที่ที่เหมาะสมมากที่สุดในพื้นที ่

(เรยีงลาํดบัจากมากไปน้อย) คอื 1) พระธาตุจอมแว่  เทศบาลเมอืงพาน 2) พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่  อบต.หวังม้ 3) “โบสถ์

น้อยน่ารกั”  วดัสนัชา้งตาย  ต.ดอยงาม 4) พระธาตุทนัใจ (กู่แกว้)  ต.ดอยงาม 5) พระธาตุวดัสนัโป่ง “สะดอืเมอืง”  ต.

แม่เยน็ 

จากการศกึษาสถานทีท่่องเทีย่วภายในเวยีงหา้ว พบว่า มจีุดเด่นทีส่ามารถรองรบัการพฒันาเพื่อนําไปสู่แนว

ทางการจดัการท่องเที่ยว กล่าวคือ 1.) ชุมชนมีการรณรงค์และสร้างจิตสํานึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรทางวฒันธรรม 2.) มกีฎ กติกา และขอ้ตกลงของชุมชนในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

สิง่แวดลอ้ม และทรพัยากรทางวฒันธรรม 3.) มแีหล่งการเรยีนรูท้างดา้นประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม และภูมปิญัญาของ

ชุมชน  

รปูแบบและแนวทางทีส่ามารถกําหนดไดเ้ป็นรูปแบบธรรม ตัง้อยู่บนเงื่อนไขในจุดเด่นของพืน้ทีม่ ี2 ประการ

คอื ชุมชนมคีวามพร้อมด้านทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม และทรพัยากรทางธรรมชาติ  และมีแหล่งการเรียนรู้

ทางดา้นประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม และภูมปิญัญา  ดงันัน้เพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมมากทีสุ่ดในการเตรยีมความพรอ้ม 

พบว่า เสน้ทางการท่องเที่ยวในรูปแบบ 1 วนัไปกลบั โดยมกีารชม-เรยีนรู้ สถานที่สําคญัของแต่ละจุดในเสน้ทาง

เทศบาลเมอืงพาน – อบต.หวังม้–อบต.ดอยงาม –อบต.เวยีงหา้ว –อบต.แม่เยน็ นอกจากน้ี จุดดงึดูดใหม่ทีน่่าสนใจคอื 

“เสน้ทางล่องแม่ปืม” การเดนิปา่ศกึษาความหลากหลายทางทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
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ขอ้เสนอแนะ แบ่งออกเป็น 2  ดา้นคอื ขอ้เสนอแนะเพื่อเตรยีมความพรอ้มใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

และขอ้เสนอแนะทางวชิาการ 
 

1.ข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมความพรอ้มให้กบัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แม้ว่า พระราชบญัญตัิสภาตําบลและองค์การบรหิารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 (และฉบบัแก้ไขเพิม่เติม) จะ

กล่าวถงึหน้าทีใ่นดา้นการท่องเทีย่วว่า เป็นหน้าทีท่ีอ่าจทาํ (มใิช่หน้าทีห่ลกั) แต่งานวจิยัน้ีชีใ้หเ้หน็ถงึโอกาสของ อบต.

เวยีงหา้ว ในการเป็นเจา้ภาพหลกัทีจ่ะหนุนเสรมิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม พรอ้มกบัโอกาสขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง อย่างน้อยทีส่ดุกระบวนการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร สมาชกิสภา และขา้ราชการประจําของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สามารถปฏบิตัริาชการได ้อย่างน้อยทีส่ดุ อบต.มชี่องทางดงัเหน็ไดจ้าก “แผนพฒันาตําบล” 

เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อม อบต.ควรมกีารบรหิารงานแบบคณะกรรมการร่วม กล่าวคอืการสรา้งเครอืข่ายชุมชน

เพื่อพฒันาการท่องเทีย่วและความเขม้แขง็ของชุมชน  ประกอบดว้ย 

1) คณะกรรมการบรหิารจดัการเครอืขา่ยการท่องเทีย่วชุมชน  

2) กลุ่มการจดัการแหล่งท่องเทีย่ว  

3) กลุ่มธุรกจิบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว  

นอกจากน้ี องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ควรมกีลยุทธพ์ืน้ฐานเพื่อเตรยีมความพรอ้มไว ้คอื 1) การพฒันาทาง

กายภาพชุมชน 2) การพฒันาจุดแขง็ของทรพัยากรการท่องเทีย่วใหโ้ดดเด่นชดัเจน 3)  การสง่เสรมิตลาดการท่องเทีย่วเชงิ  
  

 2.ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 

 ขอ้มลูทางวชิาการทีค่วรต่อยอดการวจิยัคอื 1) การวจิยัทางโบราณคดแีละประวตัศิาสตร ์เพื่อเป็นแนวทางการ
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แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน ในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลผาน ้า
ย้อย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็ 
(Guideline on Sustainable Tourism Development for Area of Pha Nom Yoi Sub-
District Administrative Organization, Nong Phok District, Roi-Et Province) 
 

ดวงดาว  ศริพิฒัน์1 
Duangdao  Siripat1 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยว ภายในเขตองค์การบรหิารส่วน
ต าบลผาน ้ าย้อย อ าเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
นกัท่องเทีย่วมคีวามตอ้งการ ในการพฒันาการท่องเทีย่ว ภายในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลผาน ้ายอ้ย อ าเภอหนอง
พอก จงัหวดัร้อยเอด็ 2) เพื่อเปรียบเทยีบปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวต้องการในการพฒันาการ
ท่องเที่ยวภายในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลผาน ้าย้อย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็  โดยจ าแนกตามปจัจยั
ประชากรศาสตร์ 3) เพื่อทราบความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการ
พฒันาการท่องเที่ยวภายในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลผาน ้ายอ้ย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ 4) เพื่อเสนอ
แนวทางในการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลผาน ้าย้อย อ าเภอหนองพอก 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม และสมัภาษณ์ แบบสอบถาม ไดแ้ก่ ขอ้ค าถามจ านวน 2 
ส่วน กลุ่มประชากรตวัอย่างจ านวน 385 คน และการเกบ็ขอ้มูลโดยวธิกีารสมัภาษณ์ขอ้คดิเหน็ของหน่วยงานภาครฐั 
ผูป้ระกอบการ และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง จ านวน 7 คน ภายใต้ขอ้ค าถามเกีย่วกบัแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วอย่าง
ยัง่ยนื ผลการศกึษาพบว่า ภาพรวมความต้องการในการพฒันาการท่องเที่ยว ภายในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบล
หนองพอก อ าเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็อยู่ในระดบัมาก มรีะดบัค่าเฉลีย่ 3.67  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญงิ อายุระหว่าง 30-39 ปี ระดบัการศกึษาอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาและอาชวีศกึษา อาชพีพนักงานและลูกจา้งบรษิัท 
โดยมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่า 10,000 สถานภาพสมรส มภีูมลิ าเนาปจัจุบนัโดยส่วนใหญ่อาศยัอยู่ภายในจงัหวดั
รอ้ยเอด็ เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความตอ้งการในการพฒันาการท่องเทีย่วอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คอื ดา้นสนิคา้
และบรกิาร รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ดา้น
พนักงาน ด้านกระบวนการ และน้อยที่สุดคอื ด้านราคา นักท่องเที่ยวที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา อาชพี  สถานภาพสมรส ภูมลิ าเนา (ทีอ่ยู่ปจัจุบนั) ทีแ่ตกต่างกนัจะมคีวามต้องปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ในการพฒันาพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื ภายในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลผาน ้ายอ้ย อ าเภอหนอง
พอก จ.รอ้ยเอด็แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้นรายไดต่้อเดอืนไม่มคีวามแตกต่างทางสถติทิี่
ระดบั .05 
 

ค าส าคญั: แนวทางการพฒันา การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองพอก ผาน ้ายอ้ย พระมหา
เจดยีช์ยัมงคล สวนพฤกษาศาสตรว์รรณคด ีผาหมอกมวิาย 7P’s 
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Abstract 
 This research is intended to study about the tourism development for Pha Nam Yoi Sub-District 
Administrative Organization area, Nong Phok District, Roi-Et Province. Its objectives are 1) to explore the 
tourist requirements for developing tourism within area of Sub-District Administrative Organization, Nong Phok 
District, Roi-Et Province; 2) to make a comparison between the marketing mix factors which tourists would 
require in the tourism development for area of Pha Nam Yoi Sub-District Administrative Organization, Nong 
Phok District, Roi-Et Province, classified by demographic factors; 3) to know the opinions of public sector 
entities, enterprises and individuals related to the tourism development  for area of Pha Nam Yoi Sub-District 
Administrative Organization, Nong Phok District, Roi-Et Province; and 4) to  propose a sustainable tourism 
development guideline for area of Pha Nam Yoi Sub-District Administrative Organization, Nong Phok District, 
Roi-Et Province. The tools used in the research include questionnaires and interview forms. Questionnaires 
consist of two parts of questions for 385 population samples. Data collection was made by interviewing for 
opinions, public sector entities, enterprises, and seven relevant individuals with questions on sustainable 
tourism development guidelines. The research results show that the overall tourism development 
requirements for area of Pha Nam Yoi Sub-District Administrative Organization, Nong Phok District, Roi-Et 
Province are at a high level with 3.95 as its average. Most tourists are female aged between 30–39 years 
with education levels ranging from secondary to vocational levels. They are occupationally company staff and 
employees with average monthly income lower than 10,000 Thai Baht and married. Most of them are 
currently resident in Roi-Et Province. Considering aspects individually, the needs for tourism development are 
at the highest level, for products and services; followed by sales channels, marketing promotion, physical 
environment, staff, processes, and pricing as the lowest level. The differences are the needs for tourism 
developments that differ with statistical significance of 0.5. Average monthly incomes have no statistical 
difference at 0.5. Tourists with demographic differences in gender, age, education level, occupation, marital 
status, domicile (current address) have different marketing mix factor needs for sustainable tourism 
development within area of Pha Nam Yoi Sub-District Administrative Organization, Nong Phok District, Roi-Et 
Province, with statistically significant difference of 0.5. In terms of monthly incomes, there is no statistical 
difference at 0.5. 
 

Keywords: Development Guideline; Sustainable Tourism; Pha Nam Yoi Sub-District Administrative 
Organization; Pha Nam Yoi; Phra Maha Chedi Chaimongkol; Literary Botanical Garden; Pha Mok 
Mi Wai ,7 P’s 
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บทน า 
 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเป็นอุตสาหกรรมการบรกิารทีม่ขีนาดใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมทีเ่ป็นตวัขบัเคลื่อน
ระบบเศรษฐกจิของโลก (8)  ประเทศทัว่โลกไดใ้หค้วามส าคญัต่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่วอยู่ในอนัดบั 1 ใน 3 ของอนัดบั
แรกของอุตสาหกรรมทีส่รา้งรายไดเ้ขา้สูป่ระเทศนัน้ๆ (7) เพราะอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วจะน าไปสู่การจา้งงาน สรา้ง
อาชพี การกระจายรายไดไ้ปยงัหน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง โดยกจิกรรมทางการท่องเทีย่วทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมอกีประเภท
หน่ึง คอื การท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื ปจัจุบนักระแสการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนืก าลงัเป็นทีนิ่ยมของนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาต ิ(3) โดยเป็นการท่องเที่ยวทีม่กีารบรหิารจดัการที่ค านึกถงึขดีจ ากดัความสามารถในการรองรบัของ
ธรรมชาต ิพรอ้มกนัน้ียงัเป็นการท่องเทีย่วทีต่ระหนกัถงึบุคคลทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งใหไ้ดร้บัผลประโยชน์อย่างเท่าเทยีมกนั 
อันจะน ามาซึ่งความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยัง่ยืน(2) เพราะฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถรับ
ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการท่องเทีย่วไดใ้นระยะยาว สง่ผลใหเ้กดิความยัง่ยนืในอนาคตของประเทศได ้โดยการใชท้รพัยากร
ทีท่รงคุณค่าใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ มผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มหรอืวฒันธรรมประเพณีดงัเดมิน้อยทีสุ่ด และรกัษาความเป็น
เอกลกัษณ์ให้คงอยู่สบืไปในอนาคต โดยการท่องเที่ยวแบบมจีติส านึก มคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม และวฒันธรรม
ประเพณี เช่น การท่องเทีย่วเชงินิเวศ เชงิเกษตร เชงิสขุภาพ เชงิประวตัศิาสตร ์วฒันธรรมประเพณี เป็นตน้  

ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีทรพัยากรทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่ทัว่ทุกภูมิภ าคของประเทศ 
เน่ืองมาจากเป็นประเทศทีม่พีืน้ทีต่ัง้อยู่บนภูมภิาคทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ทางธรรมชาต ิประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรม ที่
หลากหลายท าให้ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดนิทางมาท่องเที่ยว ซึ่งหนึ่งใน
ภูมภิาคของประเทศไทยทีม่ทีรพัยากรทางการท่องเทีย่วทีน่่าสนใจคอื ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซึง่เป็นภูมภิาคทีม่ขีนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศไทยมทีรพัยากรทางการท่องเที่ยวมากมาย และบางแห่งองค์การยูเนสโกยงัได้ขึ้น
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกอกีดว้ย  เช่น อุทยานประวตัศิาสตรห์นิพมิาย แหล่งโบราณคดบีา้นเชียง อุทยานแห่งชาตเิขา
ใหญ่เขาใหญ่ เป็นต้น นอกเหนือจากนี้จงัหวดัต่างๆในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยงัมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่
น่าสนใจอีกมากมาย ซึ่งจงัหวดัร้อยเอ็ดก็เป็นอีกหนึ่งจงัหวดัที่น่าสนใจ เช่น การท่องเที่ยวทางด้านประวตัิศาสตร ์
วฒันธรรม และประเพณีวถิชีวีติ เป็นตน้ 

ร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดเล็กๆในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ยังคงความอุดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาต ิศลิปวฒันธรรม ประเพณี เช่น แหล่งโบราณคดบีา้นเมอืงบวั วนอุทยานผาน ้ายอ้ย กู่กาสงิห ์กู่
พระโกนา บงึเกลอื บงึพลาญชยั บ่อพนัขนั เป็นต้น โดยบางแห่งเป็นแหล่งโบราณคดทีีม่อีายุเก่าแก่ประมาณ 1800 -
2500 ปี  และยงัเป็นจงัหวดัทีม่คีวามส าคญัทางดา้นการเกษตรเพราะเป็นแหล่งผลติขา้วหอมมะลสิ่งออกอนัดบั 1 ของ
ประเทศไทย แต่ส าหรบัภาคอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยวกลบัไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพราะโดยส่วนมาก
นักท่องเที่ยวจะนิยมเดนิทางมาท่องเที่ยวเฉพาะจงัหวดัหลกัๆที่มกีารโฆษณาประชาสมัพนัธ์ทางการท่องเที่ยวของ
ภูมิภาค เช่น ยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม กาฬสนิธุ์ เป็นต้น ท าให้จงัหวดัร้อยเอ็ดเป็นแค่ทางผ่านในการเดินทาง
ท่องเทีย่ว ซึง่อาจจะเน่ืองมาจากระบบการขนสง่ทีไ่ม่เขา้ถงึยงัแหล่งท่องเทีย่ว ขาดการประชาสมัพนัธท์างดา้นการตลาด
สง่เสรมิการท่องเทีย่ว และประชาชนขาดความรูค้วามเขา้ใจในความส าคญัของการท่องเทีย่ว นอกจากนี้ภายในจงัหวดั
ร้อยเอ็ดยงัมีแหล่งท่องเที่ยวที่มคีวามโดดเด่น น่าสนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทัง้ในและต่างจังหวดั
จงัหวดันิยมเดนิทางมาท่องเทีย่ว สถานทีท่่องเทีย่วแห่งนัน้กค็อื ผาน ้ายอ้ย เจดยีช์ยัมงคล สวนพฤกษาศาสตรว์รรณคด ี
ผาหมอกมวิาย ซึง่ตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลผาน ้ายอ้ย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ แหล่ง
ท่องเทีย่วทัง้ 4 แห่ง มคีวามสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นอนัดบัต้นๆ ของจงัหวดัร้อยเอด็ สถานทีท่่องเทีย่ว ผาน ้าย้อย 
เจดยีช์ยัมงคล สวนพฤกษาศาสตรว์รรณคด ีผาหมอกม ิจะมคีวามแตกต่างและมคีวามโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ และแต่ละ
แห่งจะมคีวามเชื่อมโยงกนั มกีจิกรรมทางการท่องเทีย่วหลากหลาย และมคีวามน่าสนใจแตกต่างจากแหล่งท่องเทีย่วใน
พืน้ทีอ่ื่นๆในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่น ผาน ้ายอ้ยเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมาทีย่าวนาน พระมหา
เจดยีช์ยัมงคลมคีวามส าคญัทางพระพุทธศาสนา เน่ืองจากเป็นสถานทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้



 

814 

ทีเ่ชญิมาจากประเทศอนิเดยี ประดิษฐานบนเจดยี์ที่มกีารก่อสรา้งในรูปแบบการผสมผสานกนัระหว่างศลิปะของพระ
ปฐมเจดยีแ์ละพระธาตุพนมทีม่คีวามสวยงาม และใหญ่โตอกีแห่งหนึ่งในประเทศไทย (1)  สวนพฤกษาศาสตรว์รรณคดี
กเ็ป็นแหล่งท่องเทีย่วทีเ่กบ็รวบรวมพนัธุไ์มแ้ละพนัธุพ์ชืทีห่ายากแหง่เดยีวในภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และผาหมอก
มวิายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามสมบรูณ์ทางธรรมชาต ิมเีสน้ทางการเดนิปา่ศกึษาธรรมชาต ิชมพระอาทติยต์กดนิ ซึง่
แหล่งท่องเทีย่วทัง้ 4 แห่ง เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีน่กัท่องเทีย่วใหค้วามสนใจและเดนิทางมาท่องเทีย่ว ในยุทธศาสตรข์อง
แผนการพฒันาจงัหวดัร้อยเอ็ด ส่วนที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2 ได้ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การ
ท่องเที่ยวและการบริการเพื่อพฒันาแหล่งท่องเที่ยวส าหรบัตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดนิทางมา
ท่องเทีย่วในจงัหวดัรอ้ยเอด็ โดยมกีารก าหนดสถานทีท่่องเทีย่วหลกัในการพฒันา ซึง่หนึ่งในแหล่งท่องเทีย่วหลกันัน้ก็
คอื พระมหาเจดยีช์ยัมงคลซึง่ตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่หา้มล่าสตัวป์่าผาน ้าทพิยห์รอืวดัผาน ้าทพิย์เทพประสทิธิ ววราราม(การ
ท่องเทีย่วและกฬีา จงัหวดัรอ้ยเอด็)โดยในแผนพฒันาไดก้ล่าวถึงการปรบัปรุงแหล่งท่องเทีย่วใหม้คีวามสมบูรณ์ และ
จดัหาสิง่อ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่วอย่างเพยีงพอ ไดม้าตรฐานสากล นอกจากนี้ในแผนการพฒันายงักล่าวถงึ
การพฒันายกระดบัคุณภาพของผลติภณัฑช์ุมชนและอาหารใหไ้ดม้าตรฐาน โดยการมสี่วนร่วมของผูป้ระกอบการและ
ชุมชน ในการพฒันาของฝากและของทีร่ะลกึในลกัษณะเฉพาะของจงัหวดัรอ้ยเอด็ และยกระดบัคุณภาพโรงแรม ทีพ่กั 
รา้นอาหาร การใหบ้รกิาร และสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ทีไ่ดม้าตรฐาน ใหน้ักท่องเทีย่วเกดิความประทบัใจและ
กลบัมาท่องเทีย่วอกี (1)  

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในการจะศกึษาการพฒันาการทอ่งเทีย่วอย่างยัง่ยนื ภายในเขตองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลผาน ้ายอ้ย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ โดยการน าแนวคดิสว่นประสมทางการตลาด 7 P’s มาใชเ้พื่อพฒันา
แหล่งท่องเทีย่ว ผาน ้ายอ้ย เจดยีช์ยัมงคล สวนพฤกษาศาสตรว์รรณคด ีผาหมอกมิวาย ซึง่ตัง้อยู่ในเขตองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลผาน ้าย้อย ให้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่น่าสนใจของนักท่องเทีย่วและคงความเป็นที่นิยม ประกอบกบัเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาจงัหวดัรอ้ยเอด็ในปีงบประมาณ 2557 ในการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วต่อไป 

 

 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อทราบปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการ ในการพฒันาการท่องเที่ยว 

ภายในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลผาน ้ายอ้ย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็   
2. เพื่อเปรยีบเทยีบปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีน่ักท่องเทีย่วต้องการในการพฒันาการท่องเทีย่วภายใน

เขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลผาน ้ายอ้ย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ โดยจ าแนกตามปจัจยัประชากรศาสตร ์
3. เพื่อทราบความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

ท่องเทีย่วภายในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลผาน ้ายอ้ย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็   
4. เพื่อทราบแนวทางในการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื ภายในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลผาน ้ายอ้ย 

อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็  
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กรอบความคิดงานวิจยั 
(เชงิปรมิาณ) 
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วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

การวจิยันี้เป็นการศกึษาเกีย่วกบัแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื ภายในเขตองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลผาน ้ายอ้ย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ซึง่การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิวธิวีจิยัแบบปรมิาณ (qualitative 
research)เน่ืองจากตามวตัถุประสงคข์อ้ที ่1 และขอ้ที ่2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างของการวจิยัในครัง้นี้คอืนกัท่องเทีย่ว
ชาวไทย ส าหรบัเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา คอืใชแ้บบสอบถามโดยมวีธิกีารวจิยัตามตารางที ่1 
 
  

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

ของนกัท่องเทีย่ว 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดบัการศกึษา 

-อาชพี 

-รายได้ 

-สถานภาพสมรส 

-ภมูลิ าเนา 

ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ของนกัท่องเทีย่ว 

-สนิคา้และบรกิาร 

-ราคา 

-ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย 

-การส่งเสรมิการตลาด 

-พนกังาน 

-กระบวนการ 

-สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 

 

แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วอย่าง

ยัง่ยนื ภายในเขตองคก์ารบรหิารส่วน

ต าบลหนองพอก อ าเภอผาน ้ายอ้ย 

จงัหวดัรอ้ยเอด็  

หน่วยงานภาครฐั

ผูป้ระกอบการและบุคคลที่

เกีย่วขอ้ง 

การพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

-การอนุรกัษ์ทรพัยากรการท่องเทีย่ว                                                                              
-การวางแผนและจดัการในการพฒันาการท่องเทีย่ว    

 -คุณภาพของสิง่แวดลอ้มในแหล่งท่องเทีย่ว 

-การรกัษาความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่ว 

 -ผลประโยชน์ทางการท่องเทีย่วมกีารกระจายในทุกภาค
ส่วน 
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วตัถุประสงค ์ ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
เครื่อง 

มอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
การวเิคราะหข์อ้มลู ผลการศกึษา 

1. . เพื่อทราบปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาดที่
นกัท่องเทีย่วมคีวามตอ้งการ 
ในการพฒันาการท่องเทีย่ว 
ภายในเขตองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลผาน ้ายอ้ย อ าเภอ
หนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

นกัท่องเทีย่วชาวไทยที่
เดนิทางมาท่องเทีย่ว ภายใน
เขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
ผาน ้ายอ้ย 

แบบสอบ 
ถาม 

สถติพิรรณนา 
ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. ทราบปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาดทีน่กัท่องเทีย่วมี
ความตอ้งการ ในการ
พฒันาการท่องเทีย่ว ภายใน
เขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
ผาน ้ายอ้ย อ าเภอหนองพอก 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

2.เพื่อเปรยีบเทยีบปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาดที่
นกัท่องเทีย่วตอ้งการในการ
พฒันาภายในเขตองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลผาน ้ายอ้ย 
อ าเภอหนองพอก จงัหวดั
รอ้ยเอด็  โดยจ าแนกตาม
ปจัจยัประชากรศาสตร ์

นกัท่องเทีย่วชาวไทยที่
เดนิทางมาท่องเทีย่ว ภายใน
เขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
ผาน ้ายอ้ย 
 

แบบสอบ 
ถาม 
 

สถติพิรรณนา 
ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

2.ทราบผลการเปรยีบ 
เทยีบปจัจยัส่วนประสม 
ทางการตลาดทีน่กัท่องเทีย่ว 
ตอ้งการในการพฒันา 
ภายในเขตองคก์ารบรหิาร 
ส่วนต าบลผาน ้ายอ้ย 
โดยจ าแนกตามปจัจยั
ประชากรศาสตร์ 
 
 

3. เพื่อทราบความคดิเหน็ของ
หน่วยงานภาครฐั 
ผูป้ระกอบการ และบุคคลที่
เกีย่วขอ้งในการพฒันาการ
ท่องเทีย่วภายในเขตองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลผาน ้ายอ้ย 
อ าเภอหนองพอก จงัหวดั
รอ้ยเอด็ 

หน่วยงานภาครฐั 
ผูป้ระกอบการ และบุคคลที่
เกีย่วขอ้งในการพฒันาการ
ท่องเทีย่วภายในเขตองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลผาน ้ายอ้ย 

สมัภาษณ์ ตคีวามหมายและสรุปโดยการ
ใชก้ารพรรณนา 

3. ทราบคดิเหน็ของ
หน่วยงานภาครฐั 
ผูป้ระกอบการ และบุคคลที่
เกีย่วขอ้งในการพฒันาการ
ท่องเทีย่วภายในเขตองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลผาน ้ายอ้ย 
อ าเภอหนองพอก จงัหวดั
รอ้ยเอด็ 

4. เพื่อเสนอแนวทางในการ
พฒันาการท่องเทีย่วอย่าง
ยัง่ยนื ภายในเขตองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลผาน ้ายอ้ย 
อ าเภอหนองพอก จงัหวดั
รอ้ยเอด็ 
 
 

นกัท่องเทีย่วชาวไทยที่
เดนิทางมาท่องเทีย่ว ภายใน
เขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
ผาน ้ายอ้ย และหน่วยงาน
ภาครฐั ผูป้ระกอบการ และ
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในการ
พฒันาการท่องเทีย่วภายใน
เขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
ผาน ้ายอ้ย อ าเภอหนองพอก 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 

แบบสอบถามและสมัภาษณ์ สถติพิรรณนา 
ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการตคีวามหมายและสรุป
โดยการใชก้ารพรรณนา 

4. ทราบแนวทางในการ
พฒันาการท่องเทีย่วอย่าง
ยัง่ยนื ภายในเขตองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลผาน ้ายอ้ย 
อ าเภอหนองพอก จงัหวดั
รอ้ยเอด็ 
 

 

ผลการศึกษา 
ผลการวเิคราะหก์ารศกึษาการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื ภายในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลผาน ้ายอ้ย 

อ าเภอหนองพอก จงัรอ้ยเอด็ ดงันี้  
ตามวตัถปุระสงค์ท่ี 1 . เพื่อทราบปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวมคีวามต้องการ ในการ

พฒันาการท่องเทีย่ว ภายในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลผาน ้ายอ้ย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ซึง่ประกอบไป
ดว้ยแหล่งท่องเทีย่วทัง้หมด 4 แหล่ง ไดแ้ก่ ผาน ้ายอ้ย พระมหาเจดยีช์ยัมงคล สวนพฤกษาศาสตรว์รรณคด ีผาหมอกมิ
วาย พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30-39 ปี ระดบัการศกึษาอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาและ
อาชวีศกึษา อาชพีพนักงานและลูกจา้งบรษิทั โดยมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่า 10 ,000 สถานภาพสมรส มภีูมลิ าเนา
ปจัจุบนัโดยส่วนใหญ่อาศยัอยู่ภายในจงัหวดัร้อยเอด็ ภาพรวมความต้องการในการพฒันาการท่องเที่ยว ภายในเขต
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลผาน ้ายอ้ย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย่ 3.67 เมื่อพจิารณาตาม
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แหล่งท่องเทีย่ว พบว่า แหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามต้องการในการพฒันามากทีสุ่ด คอื พฤกษาศาสตรว์รรณคด ีรองลงมา
คอื  พระมหาเจดยีช์ยัมงคล ผาหมอก และน้อยสดุคอื ผาน ้ายอ้ย 

ตามวตัถปุระสงค์ท่ี 2  เพื่อเปรียบเทียบปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวต้องการในการ
พฒันาการท่องเทีย่วภายในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลผาน ้ายอ้ย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็  โดยจ าแนกตาม
ปจัจยัประชากรศาสตร์ พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวต้องการในการพฒันาการท่องเที่ยว 
ภายในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลผาน ้ายอ้ย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ได้แก่ สนิคา้และบรกิาร (Product 
and Service) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การสง่เสรมิการตลาด ( Promotion)  พนักงาน(People) 
กระบวนการใหบ้รกิาร (Process) และสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence)  

ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีน่ักท่องเที่ยวมคีวามต้องการในการพฒันาการท่องเที่ยวทัง้ 7 ดา้นมคีวาม
ตอ้งการในการพฒันาอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาตามล าดบัค่าเฉลีย่จะสามารถเรยีงล าดบัความต้องการ ไดแ้ก่ ดา้น
สนิคา้และบรกิาร รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 
ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการ และน้อยทีส่ดุคอื ดา้นราคา เรยีงตามล าดบั ดงันี้  

2.1) ด้านสินค้าและบริการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.30 เมื่อพิจารณาตามแหล่ง
ท่องเทีย่ว พบว่า แหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามตอ้งการในการพฒันาดา้นสนิคา้และบรกิารมากทีส่ดุ คอื ผาน ้ายอ้ย รองลงมา
คอื พระมหาเจดยีช์ยัมงคล สวนพฤกษาศาสตรว์รรณคด ีและน้อยทีส่ดุคอื ผาหมอกมวิาย เมื่อพจิารณารายละเอยีดตาม
แหล่งท่องเทีย่วดงักล่าว พบว่า  

ผาน ้ายอ้ยมคีวามตอ้งการพฒันามากทีส่ดุคอื มจีุดส าหรบักราบไหวข้อพรสิง่ศกัดิ วสทิธิ ว รองลงมาไดแ้ก่ ตอ้งการ
ใหผ้าน ้ายอ้ยเป็นแหล่งท่องเทีย่วแห่งความศกัดิ วสทิธิ ว มจีุดบรกิารดอกไม ้ธูป เทยีน เพื่อสกัการะพระพุทธรูป และน้อย
ทีส่ดุคอื มจีุดยกหนิท านายดวงชะตา 

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล มีความต้องการพัฒนามากที่สุดคือ พัฒนาพระมหาเจดีย์ชัยมงคลให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวยึดเหนี่ยวจิตใจ รองลงมาได้แก่ มีจุดกราบไหว้พุทธเกจิอาจารย์สายธรรมยุต มีจุดกราบไหว้พระบรม
สารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ มจีุดชมววิ ของฝากของทีร่ะลกึมเีอกลกัษณ์เฉพาะพระมหาเจดยีช์ยัมงคล มจีุดบูชาวตัถุ
มงคล และน้อยทีส่ดุคอื มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มอย่างเพยีงพอ  

สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคด ีมคีวามต้องการพฒันามากทีสุ่ดคอื พฒันาสวนพฤกษาศาสตรว์รรณคดใีหเ้ป็น
แหล่งท่องเทีย่วทีใ่หค้วามรูแ้ละความเพลดิเพลนิ น้อยทีสุ่ดคอื ความต้องการในการศกึษาพรรณไมท้ีห่ายาก 2.1.4) ผา
หมอกมวิาย มคีวามต้องการพฒันามากทีสุ่ด คอื พฒันาผาหมอกมวิายใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วชมพระอาทติยต์กดนิที่
สวยทีส่ดุ รองลงมาไดแ้ก่ มจี านวนหอ้งพกัเพยีงพอ มลีานกจิกรรม มกีจิกรรมตัง้แคมป์ และน้อยทีสุ่ดคอื มเีสน้ทางเดนิ
ปา่ศกึษาธรรมชาต ิ  

2.2) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเลี่ย 3.96 เมื่อพจิารณาตามแหล่ง
ท่องเทีย่ว พบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่มคีวามต้องการในการพฒันาด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมากที่สุด คอื พระมหา
เจดยี์ชยัมงคล รองลงมาคอื สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคด ีผาน ้าย้อย และน้อยที่สุดคอื ผาหมอกมวิาย เมื่อพจิารณา
รายละเอยีดตามแหล่งท่องเทีย่วดงักล่าว พบว่า  

พระมหาเจดยีช์ยัมงคล มคีวามต้องการพฒันามากที่สุดคอื เปิดศูนย์ให้บรกิารขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวประจ า
จงัหวดัรอ้ยเอด็ และน้อยทีส่ดุคอื เปิดศนูยใ์หบ้รกิารขอ้มลูแหล่งท่องเทีย่วประจ าพระมหาเจดยีช์ยัมงคล  

สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี มคีวามต้องการพฒันามากที่สุดคอื เปิดศูนย์ให้บรกิารขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยว
ประจ าจงัหวดัรอ้ยเอด็ และน้อยทีส่ดุคอื เปิดศนูยใ์หบ้รกิารขอ้มลูแหล่งท่องเทีย่วประจ าสวนพฤกษาศาสตรว์รรณคดี 

ผาน ้ายอ้ย มคีวามตอ้งการพฒันามากทีสุ่ดคอื เปิดศูนยใ์หบ้รกิารขอ้มูลแหล่งท่องเทีย่วประจ าจงัหวดัรอ้ยเอด็ 
และน้อยทีส่ดุคอื เปิดศนูยใ์หบ้รกิารขอ้มลูแหล่งท่องเทีย่วประจ าผาน ้ายอ้ย 
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ผาหมอกมวิาย มคีวามตอ้งการพฒันามากทีสุ่ดคอื เปิดศูนยใ์หบ้รกิารขอ้มูลแหล่งท่องเทีย่วประจ าผาหมอกมิ
วาย รองลงมาไดแ้ก่ เปิดศนูยใ์หบ้รกิารขอ้มลูแหล่งท่องเทีย่วประจ าจงัหวดัรอ้ยเอด็ ช าระเงนิค่าบรกิารไดห้ลายช่องทาง 
และน้อยทีส่ดุคอื เปิดการจองหอ้งพกั หอ้งประชุม ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต  

2.3) ด้านการส่งเสรมิการตลาด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ค่าเลี่ย 3.93 เมื่อพจิารณาตามแหล่ง
ท่องเทีย่ว พบว่า แหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามต้องการในการพฒันาดา้นสนิค้าและบรกิารมากทีสุ่ด คอื พระมหาเจดยีช์ยั
มงคล รองลงมาคอื ผาน ้ายอ้ย สวนพฤกษาศาสตรว์รรณคด ีและน้อยทีสุ่ดคอื ผาหมอกมวิาย เมื่อพจิารณารายละเอยีด
ตามแหล่งท่องเทีย่วดงักล่าว พบว่า  

พระมหาเจดยีช์ยัมงคล มคีวามตอ้งการพฒันามากทีส่ดุคอื มกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธต์ลอดปี รองลงมา
ไดแ้ก่ มกีารจดักจิกรรมงานประเพณีทีส่ าคญัของพระมหาเจดยีช์ยัมงคล และน้อยทีสุ่ดคอื มบีรกิารรถรบั – ส่ง จากตวั
เมอืงจงัหวดัรอ้ยเอด็ถงึพระมหาเจดยีช์ยัมงคล 

ผาน ้ายอ้ย มคีวามตอ้งการพฒันามากทีส่ดุคอื มกีารจดักจิกรรมงานประเพณีทีส่ าคญัของผาน ้ายอ้ย รองลงมาไดแ้ก่ 
มกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธต์ลอดปี และน้อยทีส่ดุคอื มบีรกิารรถรบั – สง่ จากตวัเมอืงจงัหวดัรอ้ยเอด็ถงึผาน ้ายอ้ย  

สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคด ีมคีวามต้องการพฒันามากที่สุดคอื มีบรกิารรถรบั – ส่ง จากตัวเมอืงจงัหวดั
รอ้ยเอด็ถงึสวนพฤกษาสตรว์รรณคด ีและน้อยทีส่ดุคอื มกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธต์ลอดปี  

ผาหมอกมวิาย มคีวามต้องการพฒันามากที่สุดคอื มบีรกิารรถรบั – ส่ง จากตวัเมอืงจงัหวดัร้อยเอ็ดถึงผา
หมอกมวิาย และน้อยทีส่ดุคอื มกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธต์ลอดปี  

2.4) ด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเลี่ย 3.92 เมื่อพจิารณาตามแหล่ง
ท่องเทีย่ว พบว่า แหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามตอ้งการในการพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพมากทีส่ดุ คอื สวนพฤกษา
ศาสตรว์รรณคด ีรองลงมาคอื พระมหาเจดียช์ยัมงคล ผาหมอก และน้อยทีสุ่ดคอื ผาน ้ายอ้ย เมื่อพจิารณารายละเอยีด
ตามแหล่งท่องเทีย่วดงักล่าว พบว่า  

สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคด ีมคีวามต้องการพฒันามากที่สุดคอื สิง่ก่อสร้างต่างๆภายในแหล่งท่องเที่ยวมี
ความกลมกลนืกบัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รองลงมาได้แก่ สภาพสิง่แวดล้อมโดยรวมสะอาด ห้องสุขามเีครื่อง
สขุภณัฑเ์พยีงพอ หอ้งสขุาส าหรบัคนพกิารและคนชรา และน้อยทีส่ดุคอื เสน้ทางธรรมชาตอิอกแบบเหมาะสมกลมกลนื
กบัแหล่งท่องเทีย่ว  

พระมหาเจดยีช์ยัมงคล มคีวามต้องการพฒันามากทีสุ่ดคอื สภาพสิง่แวดลอ้มโดยรวมสะอาด รองลงมาไดแ้ก่ 
หอ้งสุขาส าหรบัคนพกิารและคนชรา สิง่ก่อสรา้งต่างๆภายในแหล่งท่องเที่ยวมคีวามกลมกลนืกบัสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาต ิและน้อยทีส่ดุคอื หอ้งสขุามเีครื่องสขุภณัฑเ์พยีงพอ  

ผาหมอกมวิาย มคีวามตอ้งการพฒันามากทีสุ่ดคอื สภาพสิง่แวดลอ้มโดยรวมสะอาด รองลงมาไดแ้ก่ สถานที่
พกัแรมมคีวามเหมาะสมกบัแหล่งท่องเทีย่ว เสน้ทางธรรมชาตอิอกแบบเหมาะสมกลมกลนืกบัแหล่งท่องเทีย่ว หอ้งสุขา
ส าหรบัคนพิการและคนชรา สถานที่ตัง้แคมป์มีความเหมาะสมกบัแหล่งท่องเที่ยว สิง่ก่อสร้างต่างๆภายในแหล่ง
ท่องเทีย่วมคีวามกลมกลนืกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิและน้อยทีส่ดุคอื หอ้งสขุามเีครื่องสขุภณัฑเ์พยีงพอ  

ผาน ้าย้อย มคีวามต้องการพฒันามากที่สุดคอื สิง่ก่อสร้างต่างๆภายในแหล่งท่องเที่ยวมคีวามกลมกลนืกบั
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิรองลงมาไดแ้ก่ สภาพสิง่แวดลอ้มโดยรวมสะอาด หอ้งสุขามเีครื่องสุขภณัฑเ์พยีงพอ และ
น้อยทีส่ดุคอื หอ้งสขุาส าหรบัคนพกิารและคนชรา  

2.5) ด้านพนักงาน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเลี่ย 3.80 เมื่อพิจารณาตามแหล่งท่องเที่ยว พบว่า 
แหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามต้องการในการพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพมากทีสุ่ด คอื ผาหมอก รองลงมาคอื สวน
พฤกษาศาสตร์วรรณคด ีพระมหาเจดีย์ชยัมงคล และน้อยที่สุดคือ ผาน ้าย้อย เมื่อพิจารณารายละเอียดตามแหล่ง
ท่องเทีย่วดงักล่าว พบว่า  
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ผาหมอก มคีวามต้องการพฒันามากที่สุดคอื เจ้าหน้าทีม่คีวามสามารถดูแลรกัษาความปลอดภยั รองลงมา
ไดแ้ก่ จ านวนเจา้หน้าทีเ่พยีงพอต่อการรกัษาความปลอดภยั เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารมจี านวนเพยีงพอ เจา้หน้าทีม่คีวามรู้
ความสามารถในการแนะน าแหล่งท่องเทีย่ว เจา้หน้าทีม่มีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีและน้อยทีส่ดุคอื เจา้หน้าทีม่คีวามสามารถใน
การใหบ้รกิาร  

สวนพฤกษาศาสตรว์รรณคด ีมคีวามต้องการพฒันามากที่สุดคอื เจา้หน้าทีม่คีวามสามารถในการใหบ้รกิาร 
รองลงมาไดแ้ก่ เจา้หน้าทีม่คีวามสามารถดแูลรกัษาความปลอดภยั เจา้หน้าทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการแนะน าแหล่ง
ท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ให้บริการมีจ านวนเพียงพอ เจ้าหน้าที่มมีนุษย์สมัพนัธ์ที่ดี และน้อยที่สุดคือ จ านวนเจ้าหน้าที่
เพยีงพอต่อการรกัษาความปลอดภยั  

พระมหาเจดยี์ชยัมงคล มคีวามต้องการพฒันามากที่สุดคือ เจ้าหน้าที่มมีนุษย์สมัพนัธ์ที่ด ีรองลงมาได้แก่ 
จ านวนเจา้หน้าทีเ่พยีงพอต่อการรกัษาความปลอดภยั เจา้หน้าทีม่คีวามสามารถดูแลรกัษาความปลอดภยั เจา้หน้าทีม่ี
ความรูค้วามสามารถในการแนะน าแหล่งท่องเทีย่ว และน้อยทีส่ดุคอื เจา้หน้าทีม่คีวามสามารถในการใหบ้รกิาร  

ผาน ้ายอ้ย มคีวามตอ้งการพฒันามากทีส่ดุคอื จ านวนเจา้หน้าทีเ่พยีงพอต่อการรกัษาความปลอดภยั รองลงมา
ไดแ้ก่ เจ้าหน้าทีใ่หบ้รกิารมจี านวนเพยีงพอ เจา้หน้าที่มมีนุษย์สมัพนัธท์ี่ด ีเจา้หน้าที่มคีวามสามารถดูแลรกัษาความ
ปลอดภยั เจา้หน้าทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการแนะน าแหล่งท่องเทีย่ว และน้อยทีสุ่ดคอื เจา้หน้าทีม่คีวามสามารถใน
การใหบ้รกิาร 

 2.6) ดา้นกระบวนการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉี่ย 3.73 เมื่อพจิารณาตามแหล่งท่องเทีย่ว พบว่า 
แหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามตอ้งการในการพฒันาดา้นกระบวนการมากทีสุ่ดคอื สวนพฤกษาศาสตรว์รรณคด ีรองลงมาคอื 
พระมหาเจดีย์ชยัมงคล ผาน ้าย้อย และน้อยที่สุดคือ ผาหมอกมิวาย เมื่อพจิารณารายละเอยีดตามแหล่งท่องเที่ยว
ดงักล่าว พบว่า 

สวนพฤกษาสตร์วรรณคด ีมคีวามต้องการพฒันามากที่สุดคอื เสน้ทางการเดนิทางภายในแหล่งท่องเที่ยวมี
ความสะดวกเขา้ถงึง่าย รองลงมาไดแ้ก่ เสน้ทางการเดนิทางภายในแหล่งท่องเทีย่วมป้ีายบอกทางชดัเจน เสน้ทางการ
เดินทางจากตัวเมืองจงัหวดัร้อยเอด็ถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย และน้อยที่สุดคอื เส้นทางการเดินทาง
เชื่อมโยงระหว่าง ศนูยใ์หบ้รกิารขอ้มลู รา้นอาหาร รา้นขายของฝากของทีร่ะลกึ มคีวามสะดวก ปลอดภยั  

พระมหาเจดยีช์ยัมงคล มคีวามตอ้งการพฒันามากทีส่ดุคอื เสน้ทางการเดนิทางจากตวัเมอืงจงัหวดัรอ้ยเอด็ถงึ
แหล่งท่องเทีย่วมคีวามสะดวกสบาย รองลงมาไดแ้ก่ เสน้ทางการเดนิทางภายในแหล่งท่องเทีย่วมป้ีายบอกทางชดัเจน 
เสน้ทางการเดนิทางเชื่อมโยงระหว่าง ศูนย์ให้บรกิารขอ้มูล ร้านอาหาร รา้นขายของฝากของที่ระลกึ มคีวามสะดวก 
ปลอดภยั และน้อยทีส่ดุคอื เสน้ทางการเดนิทางภายในแหล่งท่องเทีย่วมคีวามสะดวกเขา้ถงึง่าย 

ผาน ้ายอ้ย มคีวามตอ้งการพฒันามากทีส่ดุคอื เสน้ทางการเดนิทางภายในแหล่งท่องเทีย่วมคีวามสะดวกเขา้ถงึ
ง่าย รองลงมาไดแ้ก่ เสน้ทางการเดนิทางจากตวัเมอืงจงัหวดัรอ้ยเอด็ถึงแหล่งท่องเทีย่วมคีวามสะดวกสบาย เสน้ทาง
การเดนิทางเชื่อมโยงระหว่าง ศูนยใ์หบ้รกิารขอ้มูล รา้นอาหาร รา้นขายของฝากของทีร่ะลกึ มคีวามสะดวก ปลอดภยั 
และน้อยทีส่ดุคอื เสน้ทางการเดนิทางภายในแหล่งท่องเทีย่วมป้ีายบอกทางชดัเจน  

ผาหมอกมวิาย มคีวามตอ้งการพฒันามากทีส่ดุคอื เสน้ทางการเดนิทางภายในแหล่งท่องเทีย่วมป้ีายบอกทาง
ชดัเจน รองลงมาไดแ้ก่ เสน้ทางการเดนิทางภายในแหล่งท่องเทีย่วมคีวามสะดวกเขา้ถงึง่าย เสน้ทางการเดนิทางจากตวั
เมอืงจงัหวดัร้อยเอด็ถึงแหล่งท่องเที่ยวมคีวามสะดวกสบาย และน้อยที่สุดคอื เสน้ทางการเดนิทางเชื่อมโยงระหว่าง 
ศนูยใ์หบ้รกิารขอ้มลู รา้นอาหาร รา้นขายของฝากของทีร่ะลกึ มคีวามสะดวก ปลอดภยั  

2.7) ดา้นราคา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย ค่าเฉลีย่ 2.02 เมื่อพจิารณาตามแหล่งท่องเทีย่ว พบว่า แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มคีวามต้องการในการพฒันาด้านราคามากที่สุด คอื ผาหมอกมวิาย และน้อยที่สุดคอื พระมหาเจดยี์ชยั
มงคล ผาหมอก เมื่อพจิารณารายละเอยีดตามแหล่งท่องเทีย่วดงักล่าว พบว่า 
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ผาหมอกมวิาย มคีวามตอ้งการพฒันามากทีส่ดุคอื ราคาอาหารและเครื่องดื่มมคีวามเหมาะสม รองลงมาไดแ้ก่ 
มป้ีายบอกราคาของฝากของทีร่ะลกึอย่างชดัเจน และน้อยทีส่ดุคอื ราคาทีพ่กัแรม หอ้งประชุม มคีวามเหมาะสม  

พระมหาเจดยีช์ยัมงคล มคีวามต้องการพฒันามากทีสุ่ดคอื ราคาอาหารและเครื่องดื่มมคีวามเหมาะสม และ
น้อยทีส่ดุคอื มป้ีายบอกราคาของฝากของทีร่ะลกึอย่างชดัเจน 

 

ทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
การทดสอบสมมุตฐิานในครัง้นี้ใชส้ถติคิ่าท ี(t-test) ทดสอบหาความแตกต่าง ในกรณีเปรยีบเทยีบของ 2 กลุ่ม 

และใชส้ถติทิดสอบหาค่าความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) หรอืการทดสอบความแปรปรวนทางเดยีว (One-way Analysis 
of Variance: One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะท าการทดสอบดว้ยการเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ (Multiple 
Comparisons) ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ (scheffe)  

นักท่องเที่ยวทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างกนัจะมคีวามต้องการในด้านปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดที่แตกต่างกนั ในการเดนิทางมาท่องเที่ยวภายในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลผาน ้ายอ้ย อ.หนองพอก จ.
รอ้ยเอด็ พบว่า นักท่องเที่ยวเพศแตกต่างกนัมคีวามต้องการในการพฒันาการท่องเทีย่วแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติิทีร่ะดบั.05 โดยเพศชายมคีวามต้องการในการพฒันามากกว่าเพศหญิง จ าแนกตามอายุ พบว่า อายุมคีวาม
ตอ้งการในการพฒันาดา้นพนกังานแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 จงึไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นราย
คู่ ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ ่(scheffe) มจี านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอายุรหว่าง 20-29 ปี มคีวามตอ้งการในการพฒันาแตกต่างกนั
ระหว่างกลุ่มอายุระหว่าง 20-29 ปี และกลุ่มอายุ50 ปีขึน้ไป มคีวามต้องการในการพฒันาแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มอายุ
ระหว่าง 20-29 ปี อายุระหว่าง 30-39 ปี และอายุระหว่าง 40-49 ปี จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า ระดบัการศกึษา
มคีวามตอ้งการในการพฒันาดา้นสนิคา้และบรกิารและดา้นราคาแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 จงึได้
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวธิขีองเชฟเฟ่ (scheffe) โดยนักท่องเที่ยวที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัจะมี
ความต้องการในการพฒันาด้านสนิค้าและบริการแตกต่างกนั มจี านวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มต ่ากว่ามธัยมศกึษา มคีวาม
ตอ้งการในการพฒันาแตกต่างกนักบักลุ่มมธัยมศกึษา และกลุ่มปรญิญาตร ีส่วนกลุ่มปรญิญาตรมีคีวามต้องการในการ
พฒันาแตกต่างกนักบักลุ่มสงูกว่าปรญิญาตร ีและราคาแตกต่างกนั มจี านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มสงูกว่าปรญิญาตรมีคีวาม
ตอ้งการในการพฒันาแตกต่างกนักบักลุ่มมธัยมศกึษาและมธัยมศกึษา จ าแนกตามอาชพี พบว่า มคีวามต้องการในการ
พฒันาดา้นสนิคา้และบรกิาร ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นพนกังานมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั.05 จงึไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ (scheffe) โดยนกัท่องเทีย่วทีม่อีาชพีแตกต่างกนัจะมี
ความต้องการในการพฒันาดา้นสนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั มจี านวน 6 คู่ ได้แก่ อาชพีอื่นๆ มคีวามต้องการในการ
พฒันาแตกต่างกนักบักลุ่มข้าราชการ พนักงานบริษัท ค้าขาย นักเรียน รบัจ้างทัว่ไป ส่วนกลุ่มข้าราชการมีความ
ต้องการในการพฒันาแตกต่างกนักบักลุ่มพนักงานบรษิัท ดา้นการส่งเสรมิการตลาดแตกต่างกนั มจี านวน 7 คู่ ไดแ้ก่ 
อาชพีอื่นๆ มคีวามตอ้งการในการพฒันาแตกต่างกนักบักลุ่มขา้ราชการ พนักงานบรษิทั คา้ขาย นักเรยีน รบัจา้งทัว่ไป 
ส่วนอาชพีพนักงานบรษิทัมคีวามต้องการในการพฒันาแตกต่างกนักบักลุ่มอาชพีคา้ขาย และอาชพีรบัจา้งทัว่ไป ดา้น
พนักงานแตกต่างกนั 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มพนักงานบรษิัทมคีวามต้องการในการพฒันาแตกต่างกนักบักลุ่ม ค้าขาย และ
รบัจา้ง ส่วนกลุ่มอาชพีคา้ขายมคีวามต้องการในการพฒันาแตกต่างกนักบักลุ่มอาชพีนักเรยีน ดา้นสถานภาพสมรสมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 
(scheffe) โดยนกัท่องเทีย่วทีม่สีถานภาพสมรสจะมคีวามตอ้งการในการพฒันาดา้นกระบวนการแตกต่างกนั มจี านวน 3 
คู่ ไดแ้ก่ สถานภาพโสดมคีวามตอ้งการในการพฒันาแตกต่างกนักบักลุ่มสถานภาพแต่งงานและหย่ารา้ง และสถานภาพ
สมรสมคีวามต้องการในการพฒันาแตกต่างกนักบักลุ่มสถานภาพหย่ารา้ง ดา้นภูมลิ าเนาทีอ่ยู่ปจัจุบนัมคีวามแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (scheffe) โดย
นักท่องเทีย่วที่มภีูมลิ าเนาที่อยู่ปจัจุบนัจะมคีวามต้องการในการพฒันาด้านราคา ดา้นการส่งเสรมิการตลาดและด้าน
กระบวนการแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นราคาแตกต่างกนั 1 คู่ คอื นกัท่องเทีย่วทีม่ภีูมลิ าเนาปจัจุบนัอาศยัอยู่ภายในจงัหวดั
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รอ้ยเอด็มคีวามต้องการในการพฒันาแตกต่างกนักบักลุ่มนักท่องเทีย่วทีอ่าศยัอยู่ภาคกลาง ดา้นการส่งเสรมิการตลาด
แตกต่างกนั 3 คู่ ไดแ้ก่ นกัท่องเทีย่วทีอ่าศยัอยู่ภาคกลางมคีวามตอ้งการในการพฒันาแตกต่างกนักบักลุ่มนักท่องเทีย่ว
ที่มภีูมลิ าเนาปจัจุบนัอาศยัอยู่ภายในจงัหวดัร้อยเอด็ และอาศยัอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนนักท่องเที่ยวภาค
ตะวันออกเฉลี่ยงเหนือมีความต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ภายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นกระบวนการแตกต่างกนั 1 คู่ไดแ้ก่ กลุ่มนกัท่องเทีย่วทีม่ภีูมลิ าเนาปจัจุบนัอาศยัอยู่ภายในจงัหวดั
รอ้ยเอด็มคีวามต้องการในการพฒันาแตกต่างกนักบักลุ่มอาศยัอยู่ในภาคกลาง ส่วนดา้นรายไดไ้ม่มคีวามแตกต่างกนั
ทางสถติทิีร่ะดบั.05 

 

ตามวตัถปุระสงค ์ท่ี3 เพื่อทราบความคดิเหน็ของหน่วยงานภาครฐั ผูป้ระกอบการ และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลผาน ้าย้อย อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ผล
การศกึษาพบว่า หน่วยงานองคก์ารภาครฐั ผูป้ระกอบการ และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 7 คน ไดแ้ก่ การท่องเทีย่วและ
กฬีาจงัหวดัร้อยเอด็ เขตหา้มล่าพนัธุ์สตัวป์่าผาน ้าทพิย ์สวนพฤกษาศาสตร ์เจ้าอาวาสวดัผาน ้าทพิย์ เจ้าหน้าที่ดูแล
ความปลอดภัยพระมหาเจดีย์ชยัมงคล ร้านอาหาร ร้านขายของฝากของที่ระลึก มีความคิดเห็นในการพฒันาการ
ท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื ภายในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลผาน ้ายอ้ย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ โดยใชเ้กณฑ์
ในการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืของ WTO จ านวน 5 ขอ้ ประกอบไปดว้ย  

1) การอนุรกัษ์ทรพัยากรการท่องเท่ียว 
โดยภาพรวม พบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลผาน ้าย้อย อ าเภอหนองพอก 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ ทัง้ 4 แหล่ง ไดแ้ก่ แหล่งท่องเทีย่วพระมหาเจดยีช์ยัมงคล สวนพฤกษาศาสตรว์รรณคด ีและผาหมอกมิ
วาย มกีารอนุรกัษ์ทรพัยากรทางธรรมชาติโดยการไม่ส่งเสรมิให้มกีารตดัไมท้ าลายป่า เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์หรอืใน
ธุรกจิของตน ยกเว้นแหล่งท่องเที่ยวผาน ้ายอ้ยเพราะเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ม่มบีุคคลหรอืหน่วยงานเขา้มาท าหน้าที่
รบัผดิชอบโดยตรง แต่โดยปกติแล้วจะไม่เคยปรากฏเหตุการณ์ตดัไม้ท าลายป่าเกิดขึน้ เพราะแหล่งท่องเที่ยวทัง้ 4 
แหล่ง เป็นเขตพื้นที่ตัง้อยู่ในความรับผิดชอบของเขตห้ามล่าพนัธุ์สตัว์ป่าผาน ้าทิพย์ ซึ่งก็เป็นเขตในการอนุรักษ์
ธรรมชาติโดยตรง โดยการอนุรกัษ์และรกัษาทรพัยากรทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องส่งผลท าให้ทรพัยากรทางการ
ท่องเทีย่วทัง้ 4 แหล่ง เกดิความยัง่ยนื นอกจากนี้แหล่งท่องเทีย่วดงักล่าวยงัมกีารปลกูตน้ไม ้พนัธุไ์ม ้ทดแทนเมื่อตน้ไม้
ตาย และน าต้นไม้ทีต่ายแล้วน ามาท าประโยชน์เป็นเครื่องใช ้อุปกรณ์ต่างๆ แต่ทัง้นี้ทัง้นัน้ในส่วนของแหล่งท่องเทีย่ว
สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดจีะต้องไดร้บัการอนุญาตในการน ามาท าประโยชน์จากกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป์่า และ
พนัธุพ์ชื สนบัสนุนสนิคา้และของทีร่ะลกึทีท่ าลายธรรมชาตไิม่ท าลายธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

2) การวางแผนและจดัการในการพฒันาการท่องเท่ียว  
โดยภาพรวม พบว่า แหล่งท่องเทีย่วทีอ่ยู่ภายในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลผาน ้ายอ้ย อ าเภอหนองพอก 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ ทัง้ 4 แหล่ง ไดแ้ก่ แหล่งท่องเทีย่วพระมหาเจดยีช์ยัมงคล สวนพฤกษาศาสตรว์รรณคด ีและผาหมอกมิ
วาย มกีารวางแผนและพฒันาการท่องเทีย่วภายในแหล่งท่องเทีย่ว ยกเวน้แหล่งท่องเทีย่วผาน ้ายอ้ย เนื่องจากไมม่ี
บุคคลหรอืหน่วยงานเขา้มาท าหน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรงอย่างเป็นระบบ แต่แหล่งท่องเทีย่วสามารถด ารงคงความนิยม
อยู่ไดเ้พราะจติศรทัธาและความเชื่อในพระพทุธศาสนาและพลงัศรทัธาทีน่กัท่องเทีย่วมใีหแ้ก่หลวงปูศ่ร ีมหาวโีร เกจชิื่อ
ดงัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ สว่นแหล่งท่องเทีย่วสวนพฤกษาศาสตรว์รรณคด ีไม่มกีารวางแผนในการพฒันาการ
ท่องเทีย่ว สว่นหน่วยงานภาครฐั คอื การท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวดัรอ้ยเอด็ไม่มแีผนในการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วทัง้ 4 
แหล่ง เน่ืองจากปจัจุบนัน้ีงบประมาณต่างๆทางรฐับาลจะใหอ้งคก์ารทอ้งถิน่เป็นคนด าเนินการ แต่สิง่ทีก่ารท่องเทีย่วและ
กฬีามสีว่นช่วยในการพฒันากค็อื การประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่วทัง้ 4 แหล่ง และพระมหาเจดยีช์ยัมงคลในสว่นของ
การวางแผนในการพฒันายงัไมม่กีารวางแผนอย่างเป็นระบบมากเท่าทีค่วร เนื่องจากพระมหาเจดยีย์งัสรา้งไม่เสรจ็
สมบรูณ์ และยงัไมม่หีน่วยงานทีเ่ขา้มารบัผดิชอบโดยตรง แต่การท่องเทีย่วเกดิขึน้ไดเ้พราะความร่วมมอืจากหน่วยงาน
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ทีเ่กีย่วขอ้งหลายฝา่ยช่วยกนั ทีส่ าคญัอย่างยิง่พลงัจติศรทัธาในการร่วมบรจิาคของประชาชนท าใหพ้ระมหาเจดยีช์ยั
มงคลสามารถด ารงอยู่ได ้ภายแหล่งท่องเทีย่วดงักล่าว ยกเวน้สถานทีท่่องเทีย่วผาน ้ายอ้ยจะมเีจา้หน้าทีค่อยรกัษาความ
ปลอดภยัและบรกิารแนะน าแหล่งท่องเทีย่ว มกีารจดัระบบทีจ่อดรถทีก่วา้งขวางสะดวกสบาย มหีอ้งสขุาไวบ้รกิารแก่
นกัท่องเทีย่วอย่างเพยีงพอ อาหารและของฝากของทีร่ะลกึ มคีวามหลากหลายเพื่อรองรบันกันกัท่องเทีย่ว มกีาร
คมนาคมทีส่ะดวกสบายเขา้ถงึคอ่นขา้งสะดวก มทีีพ่กัแรมไวร้องรบันกัท่องเทีย่วทัง้ทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในรปูแบบ
คา้งคนืและไมค่า้งคนื โดยในสว่นของสว่นพฤกษาศาสตรว์รรณคดไีดม้กีารจ ากดัจ านวนนกัท่องเทีย่วคนืละไม่เกนิ 50 
คน และแหล่งท่องเทีย่วผาหมอกมวิายมกีารจดัโซนรองรบันกัทอ่งเทีย่ว เช่น ทีพ่กั เจา้หน้าที ่แคมป์ไฟ เสน้ทางการเดนิ
ปา่ ประมาณ 1,300 เมตร มจี านวนเจา้หน้าทีเ่พยีงพอในการใหบ้รกิาร และมศีกัยภาพในความเป็นธรรมชาตทิีส่มบรูณ์ 
แผนในการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื ประกอบไปดว้ย การพฒันาเสน้ทางศกึษาธรรมชาตริะดบัสากล ปรบัปรุงภูมิ
ทศัน์ สง่เสรมิการท่องเทีย่วผาหมอกมวิายใหน้กัท่องเทีย่วไดรู้จ้กั สว่นรา้นอาหารและรา้นขายของฝากของทีร่ะลกึจะมี
การเตรยีมความพรอ้มดา้นการเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ วตัถุดบิต่างๆทีใ่ชใ้นการประกอบอาหารใหเ้พยีงพอต่อจ านวน
นกัท่องเทีย่ว และอาหารกม็กีารคดัสรรเลอืกอาหารทีส่ด ใหม่ มคีุณภาพ แต่ไมม่สีว่นชว่ยในการร่วมวางแผนในการ
พฒันาแหล่งท่องเทีย่วทัง้ 4 แหล่ง แต่จะชว่ยในการจ่ายค่าบ ารุงรกัษาแหล่งท่องเทีย่วทัง้ 4 แหล่งเพื่อใหเ้กดิการ
ท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื  

3) คณุภาพของส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว 
โดยภาพรวม พบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลผาน ้าย้อย อ าเภอหนองพอก 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ ทัง้ 4 แหล่ง ไดแ้ก่ แหล่งท่องเทีย่วผาน ้ายอ้ย พระมหาเจดยีช์ยัมงคล สวนพฤกษาศาสตรว์รรณคด ีและ
ผาหมอกมวิาย เป็นสถานทีท่่องเที่ยวทีต่ัง้อยู่บนเขาเขยีว มขีนาดพืน้ขนาดใหญ่ มศีกัยภาพทางดา้นสิง่แวดลอ้มทาง
ธรรมชาตทิีย่งัคงความสมบูรณ์ แห่งเดยีวในจงัหวดัรอ้ยเอด็ และภาคอสีาน โดยเฉพาะอย่างยิง่พระมหาเจดยีช์ยัมงคล
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทีม่คีวามงดงามตัง้อยู่บนภูเขยีว โดยมขีนาดพื้นทีน่าดใหญ่สามารถรองรบัจ านวนนักท่องเทีย่วได้
เป็นจ านวนมาก โดยมเีจ้าหน้าที่ท าความสะอาด และปรบัปรุงแหล่งท่องเที่ยว ทุกเดอืนบุคคลที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งและ
ผูป้ระกอบการร้านอาหารและรา้นขายของฝากของที่ระลกึจะมกีารร่วมกนัท าความสะอาด ปรบัปรุงภูมทิศัน์โดยรอบ
แหล่งท่องเที่ยวทัง้ 4 แหล่ง นอกจากนี้สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดยีงัเป็นสวนพฤกษาศาสตร์ประจ าภาคตะวนัออก
เฉียงแห่งเดยีวทีม่คีวามส าคญัทางดา้นการเกบ็รวบรวมพชืพนัธุไ์มต่้างๆทีห่ายาก  

4)การรกัษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว  
โดยภาพรวม พบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลผาน ้าย้อย อ าเภอหนองพอก 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ ทัง้ 4 แหล่ง ไดแ้ก่ แหล่งท่องเทีย่วผาน ้ายอ้ย พระมหาเจดยีช์ยัมงคล สวนพฤกษาศาสตรว์รรณคด ีและ
ผาหมอกมวิาย นักท่องเที่ยวที่เดนิทางมาท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจมาก ซึ่งทางการท่องเทีย่วและกฬีา
จงัหวดัรอ้ยเอด็ไดท้ าการศกึษาวดัระดบัความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วโดยภาพรวมทัง้จงัหวดั โดยส่วนหนึ่งของแหล่ง
ท่องเทีย่วทีไ่ดท้ าการศกึษาคอื พระมหาเจดยีช์ยัมงคล มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก สว่นรา้นมกีารจดัตกแต่งสถานที่
ใหม้คีวามสะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก ใส่ใจรายละเอยีดของลูกคา้ในทุกๆอย่าง คดัสรรอาหารที่ สด ใหม่ อยู่เสมอ มี
สนิคา้พืน้เมอืงประจ าจงัหวดัรอ้ยเอด็ใหเ้ลอืกหลากหลาย และในสว่นของรา้นขายของฝากของทีร่ะลกึหากลกูคา้ไม่พอใจ
ในสนิค้าสามารถน ามาเปลี่ยนได้ และหากนักท่องเที่ยวเกดิมปีญัหาไม่พึ่งพอใจในแหล่งท่องเที่ยวหรอืบรกิารต่างๆ 
บุคคลที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งและผู้ประกอบการแก้ไขปญัหาด้วยวธิกีาร หาต้นเหตุของปญัหาแล้วรบีแก้ไขอย่างทนัท ีแต่
จะตอ้งอยู่ภายใต้เงื่อนไขและศกัยภาพทีส่ามารถด าเนินการได ้โดยแหล่งท่องเทีย่วทัง้ 4 แหล่งมกีารรกัษาระดบัความ
พงึพอใจของนักท่องเที่ยวให้คงความนิยมอยู่ได ้โดยปรบัปรุงรกัษาธรรมชาตใิหค้งอยู่  ไม่ท าลายธรรมชาติ และมกีาร
บ ารุงรกัษาแหล่งท่องเทีย่วอยู่สม ่าเสมอ  
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5) ผลประโยชน์ทางการท่องเท่ียวมีการกระจายในทุกภาคส่วน  
โดยภาพรวม พบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลผาน ้าย้อย อ าเภอหนองพอก 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ ทัง้ 4 แหล่ง ไดแ้ก่ แหล่งท่องเทีย่วผาน ้ายอ้ย พระมหาเจดยีช์ยัมงคล สวนพฤกษาศาสตรว์รรณคด ีและ
ผาหมอกมวิาย ไม่ไดม้กีารกระจายรายไดสู้ทุ่กภาคสว่น มแีค่แหล่งท่องเทีย่วพระมหาเจดยีช์ยัมงคลแห่งเดยีวเท่านัน้ทีม่ ี
การช่วยกระจายรายได ้ท าใหช้าวบา้นทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีงเกดิรายไดจ้ากการทีน่ักท่องเทีย่วเดินทางมาท่องเทีย่ว เช่น 
รา้นอาหาร ขายของฝากของทีร่ะลกึ โดยสนิค้าต่างๆหรอืบรกิารต่างๆที่เกดิขึน้ สามารถสร้างรายได้กระจายรายได้สู่
ทอ้งถิน่  

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ 4 เพื่อทราบแนวทางในการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื ภายในเขตองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลผาน ้าย้อย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็ แนวทางในการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื ภายในเขต
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลผาน ้ายอ้ย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ สรุปแนวทางตามแหล่งท่องเทีย่ว ไดด้งันี้   

4.1) ผาน ้ายอ้ย ควรมกีารพฒันาเกีย่วกบัดา้นสนิคา้และบรกิาร เช่น ควรมจีุดใหบ้รกิาร ดอกไม ้ธูป เทยีน ไว้
บรกิารแก่นกัท่องเทีย่วเพื่อใชใ้นการสกัการะพระพุทธรปูของเกจอิาจารย ์หลวงปู่ศร ีมหาวโิร และควรมกีารจดักจิกรรม
งานประเพณี เช่น การเขา้กรรม นัง่วปิสัสนากรรมฐาน เป็นตน้  

4.2) พระมหาเจดยีช์ยัมงคล ควรมกีารพฒันาเกีย่วกบัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด 
เช่น 1) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายควรมศีูนยใ์หบ้รกิารทางดา้นขอ้มูลการท่องเทีย่วประจ าพระมหาเจดยีช์ยัมงคล มี
การจดังานเทศกาลประเพณีของพระมหาเจดีย์ชยัมงคล 2) ด้านการส่งเสริมการตลาดกรมการท่องเที่ยวและการ
ท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดัร้อยเอด็ควรให้การสนับสนุนในการท าการส่งเสรมิการตลาดอย่างจรงิจงั เช่น จดัให้มกีาร
โฆษณาประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวตลอดทัง้ปีเพื่อตอกย ้าให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการในการเดินทางมา
ท่องเที่ยว นอกจากนี้สิง่ที่ส าคญัที่สุดนัน้ก็คอื การขนส่งพระมหาเจดยี์ชยัมงคลควรมรีถรบั -ส่ง จากตัวเองถึงแหล่ง
ท่องเทีย่ว เพื่อช่วยในการอ านวยความสะดวกในการเดนิทางแก่นกัท่องเทีย่ว 

 4.3) สวนพฤกษาสตรว์รรณคด ีควรมกีารพฒันาเกีย่วกบัดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
เช่น 1) ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ควรมกีารรกัษาความสะอาดของหอ้งน ้าใหส้ะอาดอยู่เสมอ และควรเพิม่ห้องน ้า
ส าหรบัคนพกิาร คนชรา 2) ดา้นกระบวนการ ควรป้ายบอกทางทีช่ดัเจน สามารถมองเหน็ไดช้ดั และควรมกีารจดัการ
ดา้นกระบวนการขนสง่นกัท่องเทีย่ว โดยจะตอ้งสรา้งความร่วมมอืกบัแหล่งท่องเทีย่วพระมหาเจดยีช์ยัมงคล ผาน ้ายอ้ย 
และผาหมอกมวิาย โดยการมรีดรบั-สง่ ไปยงัจุดท่องเทีย่วทัง้ 4 แหล่งเชื่อมโยงกนั  

4.4) ผาหมอกมิวาย ควรมีการพัฒนาเกี่ยวกับด้านพนักงานและด้านราคา เช่น1) ด้านพนักงาน ควรมี
ความสามารถในการดูแลรกัษาความปลอดภยัแก่นักท่องเที่ยวอย่างเพยีงพอ ควรมกีารฝึกอบรมดา้นการบรกิาร และ
ความสามารถในการแนะน าในการท่องเทีย่ว 2) ดา้นราคา ราคาอาหารเครื่องดื่ม ทีพ่กัแรม หอ้งประชุม การตัง้แคมป์ 
ควรมรีาคาทีเ่หมาะสม   

 

วิจารณ์และสรปุผล 
จากการศกึษาการพฒันาการท่องเทีย่วภายในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลผาน ้ายอ้ย อ าเภอหนองพอก จ.

รอ้ยเอด็ มผีูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิ จ านวน 211 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.8 เพศชาย จ านวน 174 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 45.2 กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่อายุระหว่าง 30-39 ปี จ านวน 118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.6 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
การศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 167 คน คดิเป็นร้อยละ 43.4 ตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บรษิทั จ านวน 122 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.7 ตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายไดต้ ่ากว่า 10 ,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 175 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 45.5 กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่สถานภาพสมรสจ านวน 180 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มภีูมลิ าเนาอยู่ภายในจงัหวดัรอ้ยเอด็ จ านวน 230 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.7 ซึง่ในเรื่องของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพชิติ สุจรติจนิดานนท ์(4) พบว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่ออุปสงคใ์นเครื่องนุ่งห่ม
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ส าเรจ็รปู ท าจากผา้ฝ้ายจอมทองในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ผูบ้รโิภครายย่อยและลูกคา้ส่งมอีตัราใกลเ้คยีง
กนั และเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีวตัถุประสงค์ในการซื้อเพื่อสวมใส่เอง เป็นของฝาก ส่วนลูกค้าส่งก็
เหมอืนกันแตบ่างครัง้ก็น าไปขาย และจากการวิเคราะห์ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดท่ีนักท่องเท่ียวมีความต้องการ

ในการพัฒนาภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอก อ าเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด จากการวิเคราะห์ปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีนักทอ่งเท่ียวมคีวามตอ้งการในการพัฒนาภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอก 

อ าเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ท้ัง 7 ด้าน มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่า ด้านสนิค้าและบรกิาร 
รองลงมาได้แก่ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นพนักงาน 
ดา้นกระบวนการ และน้อยทีสุ่ดคอื ดา้นราคา สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรษบุณยะ ประภัศร์ (5) วิจัยเร่ือง ปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการโคโคนัช บีช รีสอร์ท เกาะสมุย จังหวัด

สุราษฏร์ธานี ของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตเิป็นการวจิยัเชงิส ารวจ โดยเป็นการส ารวจความคดิจากผลการวจิยัความ
คดิเหน็ของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติที่มคีวามแตกต่างกนักบัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการใช้บรกิาร 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาใช้บริการที่โคโคนัช บีช รีสอร์ท เกาะสมุย จงัหวัด
สุราษฏร์ธานี มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดบัมากในทุกๆด้าน ซึ่งใกล้เคยีงกับงานของ 
สรุางคนา ฉิมเลก็ (2545) ไดศ้กึษาแนวทางการพฒันาดา้นการตลาดขายสนิคา้ทีร่ะลกึประเภทเครื่องประดบัทีต่ลาดนัด
สวนจตุัจกัร ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑม์คีวามส าคญัต่อการพฒันาดา้นการขายสนิคา้ทีร่ะลกึ โดยสนิคา้ที่
ส าคญัจะตอ้งมคีวามละเอยีด ประณีต คุณภาพสนิคา้ และรปูแบบการออกแบบทีส่วยงาม ปจัจยัดา้นราคา ทีส่ าคญัไดแ้ก่ 
ราคาตามคุณภาพสนิค้า ราคาที่ต่อรองได้ และมป้ีายแสดงราคาอย่างชดัเจน ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายที่มี
ความส าคญัไดแ้ก่ ความสะดวกสบายในด้านการเลอืกสนิคา้ ป้านบอกทีต่ัง้ร้านอย่างชดัเจน และการจดัตกแต่งร้านที่
ดงึดูดใจ ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด ทีม่คีวามส าคญัไดแ้ก่ การจดัรายการพเิศษ ส่วนลดสนิคา้ และการช าระเงนิ
ดว้ยบตัรเครดติ และจากผลการวจิยัดา้นองคป์ระกอบทางลกัษณะทางกายภาพ  

 ขอ้คดิเหน็ของหน่วยงานภาครฐั ผู้ประกอบการ  บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งแนวทางในการพฒันาการท่องเทีย่วอย่าง
ยัง่ยนื ภายในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลผาน ้ายอ้ย อ าเภอหนองพอก พบว่า แหล่งท่องเทีย่วมกีารอนุรกัษ์ทรพัยากร
ทางธรรมชาติโดยการไม่ส่งเสรมิให้มีการตดัไม้ท าลายป่า เพื่อน ามาใช้ประโยชน์หรือในธุรกจิของตน ยกเว้นแหล่ง
ท่องเทีย่วผาน ้ายอ้ยเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทีไ่ม่มบีุคคลหรอืหน่วยงานเขา้มาท าหน้าที่รบัผดิชอบโดยตรง แต่โดย
ปกติแลว้จะไม่เคยปรากฏเหตุการณ์ตดัไม้ท าลายป่าเกดิขึน้ เพราะแหล่งท่องเทีย่วทัง้ 3 แหล่ง เป็นเขตพืน้ที่ตัง้อยู่ใน
ความรบัผดิชอบของเขตหา้มล่าพนัธุส์ตัวป์่าผาน ้าทพิย ์มกีารวางแผนและพฒันาการท่องเทีย่วภายในแหล่งท่องเทีย่ว 
ยกเวน้แหล่งท่องเทีย่วผาน ้ายอ้ย เนื่องจากไม่มบีุคคลหรอืหน่วยงานเขา้มาท าหน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรงอย่างเป็นระบบ 
แหล่งท่องเที่ยวผาน ้าย้อย พระมหาเจดีย์ชยัมงคล สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี และผาหมอกมิวาย เป็นสถานที่
ท่องเทีย่วทีต่ัง้อยู่บนเขาเขยีว มขีนาดพืน้ขนาดใหญ่ มศีกัยภาพทางดา้นสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตทิีย่งัคงความสมบูรณ์ 
แห่งเดยีวในจงัหวดัรอ้ยเอด็ และภาคอสีาน นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วโดยส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจมาก ซึ่ง
ทางการท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดัร้อยเอด็ได้ท าการศกึษาวดัระดบัความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวโดยภาพรวมทัง้
จงัหวดั โดยส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวทีไ่ดท้ าการศึกษาคอื พระมหาเจดยี์ชยัมงคลแหล่งท่องเทีย่วผาน ้ายอ้ย พระ
มหาเจดยีช์ยัมงคล สวนพฤกษาศาสตรว์รรณคด ีและผาหมอกมวิาย ไม่ไดม้กีารกระจายรายไดสู้ทุ่กภาคสว่น มแีค่แหล่ง
ท่องเทีย่วพระมหาเจดยีช์ยัมงคลแห่งเดยีวเท่านัน้ทีม่กีารช่วยกระจายรายได ้ท าให้ชาวบา้นทีอ่ยู่บรเิวณใกล้ เคยีงเกดิ
รายได้จากการทีน่ักท่องเที่ยวเดนิทางมาท่องเทีย่ว มคีวามสอดคล้องกบัแนวทางการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืของ Word 
Tourism Organization (7) 5 ขอ้ ประกอบไปดว้ย 1) การอนุรกัษ์ทรพัยากรการท่องเทีย่ว 2) การวางแผนและพฒันา
แหล่งท่องเทีย่ว 3) การรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มและปรบัปรุงแหล่งท่องเทีย่ว 4) การรกัษาระดบัความพงึพอใจ เพื่อคง
ความเป็นทีน่ิยม 5) การกระจายรายไดสู้ทุ่กภาคสว่น 
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 การวจิยัในครัง้นี้ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรุณาอย่างยิง่จาก รองศาสตราจารย ์ชวลยี ์ณ ถลาง ทีป่รกึษาและ ดร.
ละเอยีด ศลิาน้อย รองประธานทีป่รกึษา พรอ้มกบัคณะกรรมการทุกท่าน ทีใ่หค้ าแนะน าและค าปรกึษา ตลอดจนตรวจ
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใสเ่ป็นอย่างยิง่ จนงานวจิยัเรื่องนี้ส าเรจ็สมบูรณ์ได ้ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 
  

ข้อเสนอแนะ   
 การพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว ภายในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลผาน ้ายอ้ย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ย ควรมี
การน าส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s เขา้มาช่วยในการดงึดูดนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย และชาวต่างชาตมิากยิง่ขึน้ 
ควรมกีารพฒันาควบคู่ไปกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรทางธรรม เพื่อน าไปสู่การพฒันาการท่องเทีย่วให้ เกดิความยัง่ยนื 
และหน่วยงานภาครฐัควรใหก้ารสนับสนุนในดา้นสิง่อ านวยความสะดวก เช่น การคมนาคมขนส่งไปยงัแหล่งท่องเทีย่ว
และควรมีการปรบัปรุงและพฒันาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ระดบัมาตรฐานเพื่อรองรบัการท่องเที่ยว เช่น ลานจอดรถ 
รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ ใหม้กีารจดัระบบภายใตร้ปูแบบการท่องเทีย่วแบบมาตรฐานอย่างแทจ้รงิ  
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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาการพฒันาการท่องเทีย่ว ในเขตอ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 

การวิจยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อทราบความต้องการของนักท่องเที่ยว ในการพฒันาการท่องเที่ยว สถานที่
ท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 2.เพื่อเปรียบเทียบปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ที่นักท่องเที่ยวต้องการในการพัฒนา ในพื้นที่อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  โดยจ าแนกตามปจัจัย
ประชากรศาสตร ์เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม ไดแ้ก่ ขอ้ค าถามจ านวน 2 ส่วน กลุ่มประชากรตวัอย่าง
จ านวน 385 คน ผลการศกึษาพบว่า ภาพรวมความต้องการในการพฒันาการท่องเทีย่ว ในเขตอ าเภอเมอืงศรสีะเกษ 
จงัหวดัศรสีะเกษอยู่ในระดบัปานกลาง มรีะดบัค่าเฉลีย่ 3.19 นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 20-29 ปี 
ระดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีอาชพีธุรกจิสว่นตวั โดยมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 5,001- 10,000 สถานภาพสมรส 
มภีูมลิ าเนาปจัจุบนัโดยส่วนใหญ่อาศยัอยู่ภายในจงัหวดัศรีสะเกษ เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความต้องการ 
ในการพฒันาการท่องเทีย่วอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ คอื ดา้นกระบวนการ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นสนิคา้และบรกิาร 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นพนักงาน และน้อยทีสุ่ดคอื ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
นักท่องเที่ยวที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ ระดบัการศกึษา อาชพี  รายได้ สถานภาพสมรส ภูมลิ าเนา  
(ทีอ่ยู่ปจัจุบนั) ทีแ่ตกต่างกนัจะมคีวามตอ้งการปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ในการพฒันาการท่องเทีย่วในเขตอ าเภอ
เมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สว่นดา้นเพศไม่มคีวามแตกต่างทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

ค าส าคญั: การพฒันาการท่องเทีย่ว  นกัท่องเทีย่ว  สว่นประสมทางการตลาด 7 P’s 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to study the development of tourism in Amphoemaueng Srisaket, 
Srisaket province. Research objectives. 1. To know the needs of the tourists in the tourism development. 
Mueang Srisaket province tourist attractions in the area. 2. To compare the marketing mix factors. Tourists 
need in development. In the area of Mueang Sisaket province by demographic factors The questionnaire 
including questions of 2 the population sample were 385 people study. Overview of the needs in the 
development of tourism in Amphoemaueng Srisaket,Srisaket Province in the medium. With the 3.19 most 
tourists are female. Between the ages of 20-29 years education in undergraduate business occupation, with 
average monthly income 5,001 -10,000 Baht, marital status, Resided at present by mostly live in the Srisaket 
province, it was found that the needs in the development of tourism at the highest level. The process 

                                                           
1

 สาขาการจดัการโรงแรมและท่องเทีย่ว คณะวทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัพะเยา จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณยี ์10330  
1 Master of Arts in Hotel and Tourism Management  College of Management Phayao University Bangkok 10330  
  Corresponding author e-mail : prince-fo@hotmail.com 
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followed by the price of goods and services. The channel of distribution in physical environment the 
employees. And the least is and marketing promotion. Tourists with different demographic characteristics in 
terms of age, educational level, occupation, income, marital status, occupation (Present address). Different to 
the marketing mix factors. In the development of the tourism development in Amphoemaueng 
Srisaket,Srisaket province. Patients with no statistically significant 0.05 the gender had no significant 
Differences 0.05 
 

Key words: Tourism development, Tourist, Marketing Mix 7P’s 
 

บทน า 
 ทศวรรษทีผ่่านมาการท่องเทีย่วภายในประเทศมอีตัราการเตบิโตอย่างต่อเนื่องในปี 2546 นกัท่องเทีย่วชาวไทย
เดนิทางเที่ยวในประเทศ 69 ลา้นคน สร้างรายได ้2.8 แสนลา้นบาท ปี 2552 นักท่องเทีย่วชาวไทยเดนิทางเที่ยวใน
ประเทศ 72 ล้านคน สรา้งรายได้ 2.6 แสนล้านบาท ปี 2553 นักท่องเทีย่วชาวไทยเดนิทางเที่ยวภายในประเทศ 90   
ลา้นคน สรา้งรายได ้4 แสนลา้นบาทส่วนปี 2554 คนไทยเดนิทางท่องเทีย่วประมาณ 98 ลา้นคนสรา้งรายไดป้ระมาณ  
407,600 ลา้นบาท [1] ดว้ยนโยบายสนับสนุนและส่งเสรมิการท่องเทีย่วจากภาครฐัท าใหก้ารท่องเทีย่วภายในประเทศ
ขยายตัวในอัตราที่สูงและกระจายไปยังทุกภูมิภาคภายใต้การรณรงค์ให้ไทยเที่ยวไทย เช่น “เที่ยวไทยครึกครื้น 
เศรษฐกจิไทยคกึคกั ” หรอื “Unseen in Thailand”  ท าใหแ้หล่งท่องเทีย่วหลายแห่งได ้รบัการสนับสนุนให ้เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วหลกัของทอ้งถิน่หรอืชุมชนหรอืจงัหวดันัน้ๆ เช่น ปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน , เชยีงคาน จงัหวดัเลย , ตลาด
สามชุก สุพรรณบุร ีตลาดน ้าดอนหวาย นครปฐม เป็นต้น ปญัหาการท่องเทีย่วในปจัจุบนั  ซึง่เกดิจากการจดัการทีไ่ร้
ทศิทางและหน่วยงานภาครฐัเป็นผู้ก าหนดแผนการท่องเที่ยวทัง้ระดบัชาติและระดบัท้องถิ่น ก่อให้เกดิปญัหาหลาย
ประการกบัสิง่แวดล้อม สงัคมและชุมชน ผลกระทบดา้นลบ อาท ิเช่น แหล่งท่องเทีย่วเสื่อมโทรม ปญัหาขยะมูลฝอย 
อาชญากรรม ประชาชน ในชุมชนต่อตา้นการท่องเทีย่ว  ปญัหาชุมชนทอ้งถิน่ไม่ไดร้บัประโยชน์   เเละไม่มสี่วนร่วมใน
การด าเนินการอย่างแทจ้รงิ  แนวทางการแกป้ญัหาคอื  “การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื”  เป็นหลกัการเพื่อการท่องเทีย่ว
อย่างยัง่ยนืทีม่ ีการน าไปใชก้บัทุกกจิกรรม  และทุกส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วรฐับาลและองคก์รภาครฐัไดม้กีาร
สง่เสรมิอุตสหกรรมการท่องเทีย่วไทยมาโดยตลอด โดยนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีกล่าวในงานเสวนา
เรื่อง มุมมองการท่องเที่ยวไทย ในอนาคต เมื่อวนัที่ 30 มกราคม 2555 ว่า “จากการที่รฐับาลเหน็ความส าคญัของ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วไทยทีส่่งผลดต่ีอประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการส่งเสรมิชาวต่างประเทศมาเทีย่ว
เมอืงไทยหรอืคนไทยเทีย่วไทยเพราะสนิค้าท่องเที่ยวไทยมคีวามหลากหลายการท่องเที่ยวแบบเขา้ใจเขา้ถึงวถิชีวีติ
วฒันธรรมประเพณีไทยอนัล ้าค่าการท่องเทีย่วทีเ่คารพกฎหมายและกตกิาของทอ้งถิน่รกัษาธรรมเนียมและสิง่แวดลอ้ม
อกีทัง้ธุรกจิภาคเอกชน อาท ิครวัไทย นวดและสปาไทย สายการบนิ โรงแรมรสีอรท์ ผูป้ระกอบการน าเทีย่วมอือาชพี
สวนสนุกอื่นๆอกีมากมาย ทีช่่วยกนัสง่เสรมิอุตสาหกรรมท่องเทีย่วใหอ้ยู่อย่างยัง่ยนื…” [2]  
 จงัหวดัศรสีะเกษเป็นจงัหวดัทีม่โีบราณสถานทีเ่ป็นอารยธรรมขอมโบราณ ซึง่เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม 
ในเสน้ทางอารยธรรมขอม ในสมยัสุรยิวรมนั ทัง้ยงัเป็นประตูเขา้สู่เขาพระวหิาร เทวสถานอนัยิง่ใหญ่แห่งหนึ่ง ซึง่เป็น
ชนวนให้เกดิความขดัแย้งทางการเมอืงของไทยและกมัพูชา ที่ปะทุขึน้มาเป็นครัง้คราวในห้วงเวลากว่า 50 ปีมานี้ 
จากการเกดิประเดน็ขอ้พพิาทระหว่างไทยและกมัพชูาในการแบ่งแยกเขตแดนของเขาพระวหิารจงึท าใหเ้กดิผลกระทบ
ต่อการท่องเทีย่วในเขตอุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร ซึง่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอนัส าคญัแห่งหนึ่งในจงัหวดัศรสีะเกษ 
แต่จงัหวดัศรสีะเกษยงัมสีถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอกีหลายแห่ง ได้แก่ วดัป่ามหาเจดยี์แก้ว อ.ขุนหาญ  ปราสาท
ปรางคก์ู่ อ.ปรางค ์ภาพสลกัหนินูนต ่าอยู่บรเิวณ ผามออแีดง อ.กนัทรลกัษ์ โดยเฉพาะในเขตอ าเภอเมอืงศรสีะเกษ ซึง่มี
สถานที่ท่องเที่ยว อาทเิช่น พระธาตุเรอืงรอง ศรีสะเกษอควาเรี่ยม สวนสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ เป็นต้น แต่สถานที่
ท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมานี้ ยงัไม่เป็นที่รู้จกัแก่นักท่องเที่ยวมากนัก เพราะเหตุนี้ผู้ท าการศึกษาจึงมีความสนใจที่จะ
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ท าการศึกษาเกี่ยวกบัการพฒันาการท่องเที่ยวแบบยัง่ยืนในการศึกษาครัง้นี้ผู้ศึกษาได้เลอืกอ าเภอเมอืงศรสีะเกษ  
จงัหวดัศรสีะเกษเป็นพื้นที่ท าการศกึษาเพราะเป็นพื้นที่ที่มกีารพฒันาด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน
เพื่อใหเ้ป็นทีน่ิยมของนักท่องเทีย่ว เพื่อใหเ้ป็นที่รูจ้กัแก่นักท่องเทีย่วอย่างแพร่หลาย ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการทางดา้น
ต่างๆมีผลก าไรจากธุรกิจท่องเที่ยว เป็นการพฒันาเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวของจงัหวดั ให้มีแนวโน้วที่ดียิ่งขึ้น 
เพื่อสง่เสรมิและอนุรกัษ์ใหพ้ืน้ทีน่ัน้มกีารพฒันาทางดา้นการท่องเทีย่วและเพื่อใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของคน
ในอ าเภอเมอืงศรสีะเกษจงัหวดัศรีสะเกษและเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คงไว้ซึ่งเอกลกัษณ์และมีการพฒันาด้าน  
การท่องเทีย่วอย่างสมดุลและยัง่ยนืต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อทราบปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีน่ักท่องเที่ยวต้องการพฒันาสถานที่ท่องเทีย่วในพืน้ที่อ าเภอ

เมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 
2. เพื่อเปรยีบเทยีบปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีน่ักท่องเทีย่วต้องการพฒันาสถานทีท่่องเทีย่ว ในพืน้ที่

อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ โดยจ าแนกตามปจัจยัประชากรศาสตร ์
 

สมมติฐานของการวิจยั 
1. นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั  จะมีความต้องการในการพัฒนาสถานที่

ท่องเทีย่ว ในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ แตกต่างกนั 
2. นักท่องเทีย่วที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกนัจะมคีวามต้องการด้านปจัจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ในการพฒันาสถานทีท่่องเทีย่ว ในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ แตกต่างกนั 
 

กรอบความคิดงานวิจยั 
            ตวัแปรตน้                         ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เครื่องมือและวิธีการศึกษา 
 

การวจิยันี้เป็นการศกึษาเกี่ยวกบัการพฒันาการท่องเที่ยว ในเขตอ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษซึ่ง 
การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัแบบเชงิปรมิาณ (Quantitative research)เนื่องจากตามวตัถุประสงคข์อ้ที่ 1 และขอ้ที ่2 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างของการวจิยัในครัง้นี้คอืนักท่องเที่ยวชาวไทย  ส าหรบัเครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษา คอืใช้
แบบสอบถามโดยมวีธิกีารวจิยัตามตารางที ่1 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
ของนกัท่องเทีย่ว 
-อาย ุ
-เพศ 
-สถานภาพสมรส 
-ระดบัการศกึษา 
-อาชพี 
-รายได ้
- ภูมลิ าเนา 

ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด 7P’s ของ

นกัท่องเทีย่ว 

-สนิคา้และบรกิาร 

-ราคา 

-ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

-การสง่เสรมิการตลาด 

-พนกังาน 

-กระบวนการ 

-สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 
 

การพฒันาการท่องเทีย่ว

ในเขตอ าเภอเมอืงศรสีะ

เกษ จงัหวดัศรสีะเกษ  
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วตัถปุระสงค ์
ประชากรกลุ่ม

ตวัอย่าง 
เครื่อง 

มือท่ีใช้ในการศึกษา 
การวิเคราะหข้์อมลู ผลการศึกษา 

1. เพื่อทราบปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาดที่
นักท่ อ ง เที่ยวต้อ งการ
พฒันาสถานที่ท่องเที่ยว
ในพื้นทีอ่ าเภอเมอืงศรสีะ
เกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 
 

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดนิทางมาท่องเทีย่ว ใน
เขตอ าเภอเมอืง 

แบบสอบถาม สถติพิรรณนา 
ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ทราบความต้องการของ
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ นก า ร
พัฒนาการท่อ ง เที่ ย ว 
สถ านที่ ท่ อ ง เที่ ย ว ใน
พื้นที่อ าเภอเมืองศรีสะ
เกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 
 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบปจัจยั
ส่วนประสมทางการตลาด
ที่นักท่องเที่ยวต้องการ
พฒันาสถานที่ท่องเที่ยว 
ในพื้นทีอ่ าเภอเมอืงศรสีะ
เกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
โดยจ าแนกตามปจัจัย
ประชากรศาสตร ์

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดนิทางมาท่องเทีย่ว ใน
เขตอ าเภอเมอืง 

แบบสอบถาม 
 

สถติพิรรณนา 
ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 

ท ร า บ ผ ล ก า ร
เปรียบเทียบปจัจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่
นักท่องเที่ยวต้องการใน
ก า ร พัฒ น า  ใ น พื้ น ที่
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ โดย
จ า แ น ก ต า ม ป ัจ จั ย
ประชากรศาสตร ์

 

ผลการศึกษา 
ผลการวเิคราะหก์ารศกึษการพฒันาการท่องเทีย่ว ในเขตอ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ มดีงันี้  
ตามวตัถปุระสงคท่ี์ 1 เพื่อทราบความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว ในการพฒันาการท่องเทีย่ว ในเขตอ าเภอเมอืง

ศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ ผลการศกึษาพบว่า ภาพรวมความต้องการในการพฒันาการท่องเทีย่ว ในเขตอ าเภอเมอืง
ศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลีย่ 3.19  

ตามวตัถปุระสงคท่ี์  2  เพื่อเปรยีบเทยีบปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีน่ักท่องเทีย่วต้องการในการพฒันา 
ในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ โดยจ าแนกตามปจัจยัประชากรศาสตร ์[5] ผลการศกึษาพบว่า ขอ้มูล
ส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวทีม่าท่องเทีย่วในเขตอ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จากกลุ่มตวัอย่าง 385 คน นักท่องเทีย่วส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 20-29 ปี ระดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีอาชพีธุรกจิส่วนตวั โดยมรีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 5,001-10,000 บาท สถานภาพสมรส มภีูมลิ าเนาปจัจุบนัโดยส่วนใหญ่อาศยัอยู่ภายในจงัหวดัศรสีะเกษ  
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความต้องการในการพฒันาการท่องเทีย่วอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คอื ดา้นกระบวนการ 
รองลงมาได้แก่ ด้านราคา ด้านสินค้าและบริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  
ดา้นพนกังาน และน้อยทีส่ดุคอื ดา้นการสง่เสรมิการตลาด เรยีงตามล าดบั ดงันี้ 

 2.1) ด้านกระบวนการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ค่าเฉลีย่ 4.35 เมื่อพจิารณารายละเอยีด พบว่า 
นักท่องเที่ยวมีความต้องการพัฒนามากที่สุดคือ ต้องการเส้นทางการเดินทางจากตัวเมืองสู่สถานที่ท่องเที่ยว
สะดวกสบาย รองลงมาไดแ้ก่ มแีผนที ่และป้ายแสดงเสน้ทางภายใน และภายนอกสถานทีท่่องเทีย่วชดัเจน และน้อย
ทีส่ดุคอื เสน้ทางท่องเทีย่วในสถานทีท่่องเทีย่วมคีวามเหมาะสม ตามล าดบั 

 2.2) ด้านราคา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.25 เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า 
นกัท่องเทีย่วมคีวามตอ้งการพฒันามากทีส่ดุคอื ค่าธรรมเนียมเขา้ชมศูนยแ์สดงพนัธุส์ตัวน์ ้ามคีวามเหมาะสม และน้อย
ทีส่ดุคอื ราคาของสนิคา้ทีร่ะลกึมคีวามเหมาะสม ตามล าดบั 

 2.3) ด้านสนิค้าและบรกิาร พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 3.59 เมื่อพิจารณารายละเอยีด พบว่า 
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความต้องการในการพฒันามากที่สุดคอื มีสวนสตัว์ที่จดัแสดงพนัธุ์สตัว์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
รองลงมาคอื มกีารวางเสน้ทางเดนิศกึษาธรรมชาตไิดอ้ย่างเหมาะสม มสีถาปตัยกรรมของพระธาตุทีส่วยงาม มกีารจดั
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จุดชมววิบรเิวณโดยรอบอย่างเหมาะสม มคีวามหลากหลายของสตัว์น ้า มสีนิค้าทีร่ะลกึเฉพาะศูนยแ์สดงพนัธุส์ตัวน์ ้า 
จดัแสดงพนัธุส์ตัวน์ ้าไดเ้หมาะสม บรกิารใหอ้าหารปลาและใหน้มปลาคารฟ์ มพีนัธุไ์มจ้ดัแสดงไดอ้ย่างเหมาะสม มลีาน
จดักจิกรรมส าหรบัครอบครวั มกีารวางแผนผงัลานจอดรถอย่างเหมาะสม และน้อยทีส่ดุคอื มสีถานทีจ่ดัจ าหน่ายดอกไม้
ธปูเทยีน และวตัถุมงคลเหมาะสม ตามล าดบั 

2.4) ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.25 เมื่อพจิารณารายละเอยีด 
พบว่า แหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามตอ้งการในการพฒันามากทีส่ดุคอืมกีารใหส้ว่นลดบตัรเขา้ชมแบบหมู่คณะ รองลงมาคอื 
การช าระค่าธรรมเนียมเขา้ชมศนูยแ์สดงพนัธุส์ตัวน์ ้าผ่านชอ่งจ าหน่ายบตัรสะดวกรวดเรว็ การช าระค่าธรรมเนียมเขา้ชม
ศนูยแ์สดงพนัธุส์ตัวน์ ้าผ่านอนิเตอรเ์น็ต มคัคุเทศก ์ผูน้ าทวัร ์และอาจารยเ์ขา้ใชบ้รกิารโดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายในกรณีหมู่
คณะ และน้อยที่สุดคอื การช าระค่าธรรมเนียมเขา้ชมศูนย์แสดงพนัธุ์สตัว์น ้าเป็นหมู่คณะผ่านศูนย์บรกิารท่องเที่ยว
จงัหวดั ตามล าดบั 

2.5) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลีย่ 2.90 เมื่อพจิารณารายละเอยีด 
พบว่า แหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามตอ้งการในการพฒันามากทีสุ่ดคอื สถานทีส่กัการะพระธาตุมคีวามเหมาะสม รองลงมา
คอื มจี านวนรา้นคา้เพยีงพอและจดัเป็นระเบยีบ การจดัแสดงพนัธุส์ตัวน์ ้ามคีวามหลากหลายและมขีอ้มูลเพยีงพอ ลาน
กจิกรรมมคีวามเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม สวนสตัวม์คีวามเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม การออกแบบตกแต่งอาคาร
เหมาะสมและดงึดูดความสนใจ และห้องน ้ามจี านวนเพยีงพอรวมถึงมหีอ้งน ้าส าหรบัคนพกิาร และน้อยทีสุ่ดคอื ลาน
จอดรถมเีพยีงพอและเหมาะสม ตามล าดบั 

2.6) ด้านพนักงาน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย ค่าเฉลี่ย 2.22 เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มคีวามต้องการในการพฒันามากที่สุดคือ เจ้าหน้าที่ประจ าวดัมมีนุษย์สมัพนัธ์ด ีรองลงมาคอื พนักงาน 
มมีนุษยส์มัพนัธด์ ีพนกังานมคีวามรูเ้กีย่วกบัพนัธุส์ตัวน์ ้า มคัคุเทศกน้์อยมคีวามสามารถอธบิายสถาปตัยกรรมภายใน
วดั มีจ านวนเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเพียงพอ มีพนักงานจ านวนเพียงพอ มัคคุเทศก์น้อยมีจ านวนเพียงพอ 
พนักงานมคีวามรูส้ามารถอธบิายขอ้มูลพนัธุส์ตัวน์ ้าได ้จ านวนพนักงานมเีพยีงพอส าหรบัใหบ้รกิาร และน้อยที่สุดคอื  
มพีนกังานทีม่คีวามสามารถในการน าชมสวนสตัว ์และมพีนกังานดแูลความปลอดภยั ตามล าดบั 

2.7) ดา้นสง่เสรมิการตลาด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อยมาก ค่าเฉลีย่ 1.76 เมื่อพจิารณารายละเอยีด พบว่า 
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความต้องการในการพัฒนามากที่สุดคือ เพิ่มการประชาสมัพนัธ์รองลงมาคือ มีจ านวนร้านค้า
เพยีงพอและจดัเป็นระเบยีบ การจดัแสดงพนัธุ์สตัว์น ้ามคีวามหลากหลายและมขีอ้มูลเพยีงพอ ลานกจิกรรมมคีวาม
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม สวนสตัว์มคีวามเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม การออกแบบตกแต่งอาคารเหมาะสมและ
ดงึดดูความสนใจ และหอ้งน ้ามจี านวนเพยีงพอรวมถงึมหีอ้งน ้าส าหรบัคนพกิาร และน้อยทีส่ดุคอื ลานจอดรถมเีพยีงพอ
และเหมาะสม ตามล าดบั 
 

การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
การทดสอบสมมุตฐิานในครัง้นี้ใชส้ถติคิ่าท ี(T-test) ทดสอบหาความแตกต่าง ในกรณีเปรยีบเทยีบของ 2 กลุ่ม 

และใชส้ถติทิดสอบหาค่าความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) หรอืการทดสอบความแปรปรวนทางเดยีว (One-way Analysis 
of Variance: One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะท าการทดสอบด้วยการเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ (Multiple 
Comparisons) ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ (scheffe)  

นักท่องเที่ยวที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างกนัจะมคีวามต้องการในด้านปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดที่แตกต่างกัน ในการเดินทางมาท่องเที่ยวภายในเขตอ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า 
นักท่องเทีย่วทีเ่พศแตกต่างกนัและภูมลิ าเนาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามต้องการในการพฒันาการท่องเทีย่วไม่แตกต่างกนั
ทางสถิติที่ระดบั.05 หากจ าแนกตามอายุ พบว่า อายุมีความต้องการในการพฒันาด้านสนิค้าและบริการ ด้านการ
สง่เสรมิการตลาด ดา้นพนกังาน และดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึได้
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ (scheffe) ดา้นสนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั มจี านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 
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กลุ่มอายุระหว่าง 30-39 ปี มคีวามต้องการในการพฒันาแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มอายุต ่ากว่า 20 ปี และกลุ่ม 20-29 ปี 
ดา้นการส่งเสรมิการตลาดแตกต่างกนั มจี านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอายุระหว่าง 20-29 ปี มคีวามต้องการในการพฒันา
แตกต่างกนัระหว่างกลุ่มอายุระหว่าง 30-39 ปี และกลุ่ม 40-49 ปี ดา้นพนักงานแตกต่างกนั จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่ม
อายุระหว่าง 40-49 ปี มคีวามตอ้งการในการพฒันาแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มอายุต ่ากว่า 20 ปี และกลุ่มอายุระหว่าง 20-
29 ปี ดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั มจี านวน 2 คู่ ไดแ้ก่  กลุ่มอายุระหว่าง 40-49 ปี มคีวามต้องการในการ
พฒันาแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มอายุต ่ากว่า 20 ปี และกลุ่มอายุระหว่าง 30-39 ปี  

ระดบัการศกึษามคีวามต้องการในการพฒันาด้านสนิค้าและบรกิาร ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึไดท้ดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ (scheffe) ดา้นสนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั มจี านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ ระดบัการศกึษา
สงูกว่าปรญิญาตรมีคีวามตอ้งการในการพฒันาแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีดา้นราคาแตกต่าง
กนั 3 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรมีคีวามต้องการในการพฒันาแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มการศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีและระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรสี่วนระดบัการศกึษาระดับปรญิญาตรมีคีวามต้องการในการ
พฒันาแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรีด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายแตกต่างกนั มจี านวน 1 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรมีคีวามต้องการในการพฒันาแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มการศกึษาต ่ากว่า
ระดบัปรญิญาตร ีด้านกระบวนการแตกต่างกนั จ านวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรมีคีวาม
ต้องการในการพฒันาแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มต ่ากว่าปรญิญาตร ีและกลุ่มระดบัปรญิญาตร ีส่วนกลุ่มระดบัการศกึษา
ปรญิญาตรมีคีวามตอ้งการในการพฒันาแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มต ่ากว่าปรญิญาตร ีดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่าง
กนั จ านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มระดบัการศกึษาปรญิญาตรมีคีวามต้องการในการพฒันาแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มสูงกว่า
ปรญิญาตร ีและกลุ่มระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรี ดา้นอาชพีมคีวามต้องการในการพฒันาด้านสนิค้าและบรกิาร 
ดา้นราคา ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 จงึไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ (scheffe) ดา้นสนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั 
มจี านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอาชพีนกัศกึษามคีวามตอ้งการในการพฒันาแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มอาชพีคา้ขาย ขา้ราชการ 
และอาชพีพนกังาน ดา้นราคาแตกต่างกนั จ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอาชพีพนกังานมคีวามตอ้งการในการพฒันาแตกต่าง
กนัระหว่างกลุ่มคา้ขาย ราชการ และนักเรยีน ส่วนกลุ่มอาชพีคา้ขายมคีวามต้องการในการพฒันาแตกต่างกนัระหว่าง
กลุ่มขา้ราชการ ด้านการส่งเสรมิการตลาดแตกต่างกนั จ านวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มอาชพีพนักงานมคีวามต้องการในการ
พฒันาแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มคา้ขาย และกลุ่มนักเรยีน ส่วนกลุ่มอาชพีพนักงานมคีวามต้องการในการพฒันาแตกต่าง
กนัระหว่างกลุ่มนักเรียน ด้านกระบวนการแตกต่างกนั จ านวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มอาชพีนักเรยีนมคีวามต้องการในการ
พฒันาแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มอาชพีพนกังาน และกลุ่มอาชพีคา้ขาย สว่นกลุ่มอาชพีคา้ขายมคีวามตอ้งการในการพฒันา
แตกต่างกนัระหว่างกลุ่มอาชพีพนกังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั จ านวน 6 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอาชพีพนักงานมี
ความตอ้งการในการพฒันาแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มอาชพีนกัเรยีน ขา้ราชการ คา้ขาย รบัจา้ง เกษตรกร และอาชพีอื่นๆ 

 ดา้นรายไดม้คีวามตอ้งการในการพฒันาดา้นสนิคา้และบรกิาร ดา้นราคา ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ ่
(scheffe) ดา้นสนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั มจี านวน 3 คู่ ไดแ้ก่กลุ่มรายได้ต ่ากว่า5,000 บาท มคีวามต้องการในการ
พฒันาแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มรายได้รายไดร้ะหว่าง 5,001-10,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท ส่วนกลุ่มรายได้
ระหว่าง 10,001-20,000 บาท มคีวามต้องการในการพฒันาแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มรายได้ 5,001-10,000 บาท ดา้น
ราคาแตกต่างกนั จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายไดต้ ่ากว่า 5,000 บาท มคีวามต้องการในการพฒันาแตกต่างกนัระหว่าง
กลุ่มรายได ้5,001-10,000 บาท และกลุ่มรายได ้20,001-30,000 บาท ดา้นกระบวนการแตกต่างกนั จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ 
กลุ่มรายได้ 10,001-20,000 บาท มคีวามต้องการในการพฒันาแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มรายได้รายไดต้ ่ากว่า  5,000 
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บาท ดา้นราคาแตกต่างกนั จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได้ 5,001-10,000 บาท มคีวามต้องการในการพฒันาแตกต่าง
กนัระหว่างกลุ่มรายไดต้ ่ากว่า 5,000 บาท 

 ดา้นสถานภาพมคีวามต้องการในการพฒันาดา้นสนิคา้และบรกิาร ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นพนักงาน 
ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึไดท้ดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ (scheffe) ดา้นสนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั มจี านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ สถานภาพโสด
มคีวามตอ้งการในการพฒันาแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มสถานภาพสมรส ดา้นการสง่เสรมิการตลาดแตกต่างกนั จ านวน 3 
คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มสถานภาพโสดมคีวามต้องการในการพฒันาแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มสมรส และกลุ่มหย่าร้าง ส่วนกลุ่ม
สถานภาพหย่ารา้งมคีวามต้องการในการพฒันาแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มสมรส ดา้นพนักงานแตกต่างกนั จ านวน 2 คู่ 
ไดแ้ก่ กลุ่มสถานภาพหย่ารา้งมคีวามตอ้งการในการพฒันาแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มสถานภาพโสด และกลุ่มสถานภาพ
สมรส ดา้นกระบวนการแตกต่างกนั จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มสถานภาพสมรสมคีวามต้องการในการพฒันาแตกต่างกนั
ระหว่างกลุ่มสถานภาพหย่ารา้ง ดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั จ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มสถานภาพโสดมคีวาม
ต้องการในการพฒันาแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มสถานภาพสมรส และกลุ่มสถานภาพหย่ารา้ง ส่วนกลุ่มสถานภาพหย่า
รา้งมคีวามตอ้งการในการพฒันาแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มสถานภาพสมรส 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
จากการศกึษาการพฒันาการท่องเทีย่ว ในเขตอ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ มผีูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศ

หญงิ จ านวน 228 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.2 เพศชาย จ านวน 157 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.8 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 
20-29 ปี จ านวน 117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.4 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่การศกึษาอยู่ในระดบัต ่ากว่าปรญิาตร ีจ านวน 259 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 67.0 ตวัอย่างสว่นใหญ่ประกอบอาชพีธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย จ านวน 135 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.1 ตวัอย่างส่วน
ใหญ่มรีายได้ 5,001-10,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 147 คน คดิเป็นร้อยละ 38.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สถานภาพสมรส
จ านวน 207 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.8 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มภีูมลิ าเนาอยู่ภายในจงัหวดัศรสีะเกษ จ านวน 198 คน คดิเป็น
ร้อยละ 51.4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สอดคล้องกบัแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนขององค์กรการ
ท่องเทีย่วของสหประชาชาต ิ (World Tourism Organization) [6] ไดใ้หค้วามเหน็ว่าการพฒันาการท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนื เป็นการ
พฒันาเพื่อสนองตอบความต้องการของนักท่องเที่ยวและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว โดยปกป้องและรกัษาโอกาสใหก้บัคนรุ่น
หลงัซึง่จะน าไปสูก่ารจดัการทรพัยากรทัง้มวล ทีจ่ะสนองความตอ้งการดา้นเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรมในขณะทีจ่ะสามารถ
ธ ารงรกัษาเนื้อหาทางวฒันธรรมความหลากหลายทางชวีภาพและระบบอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกื้อหนุนของสิง่มชีวีติ และ
งานวจิยัของ ประพทัธชยั ไชยนอก [3] ศกึษาเกีย่วกบัเรื่อง แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม  กรณีศกึษาบา้น
ด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย พบว่า นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 19 คน เพศชาย จ านวน 11 คน 
สว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 13 คน รองลงมาอายุ 31-40 ปี จ านวน 7 คน อายุ 41 -50 ปี จ านวน 6 คน และอายุ 
51-60 ปี จ านวน 4 คน ซึง่ส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืสงูกว่าชัน้ จ านวน 21 คน รองลงมาระดบัอนุปรญิญา 
หรอืเทยีบเท่า จ านวน 5 คน ระดบัมธัยมศกึษา จ านวน 3 คน และระดบั ประถมศกึษา จ านวน 1 คน ส่วนใหญ่จะประกอบ
อาชพีคา้ขาย จ านวน 12 คน รองลงมาคอือาชพีรบัราชการ รฐัวสิาหกจิ จ านวน 7 คน แม่บา้น จ านวน 6 คน และ อาชพีอื่นๆ 
เช่น รบัจา้ง จ านวน 5 คน ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ญาณิศา ทองนาค [4] พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ทีม่ี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตัวแทนจ าหน่ายการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในจังหวัดภูเก็ต มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤติกรรมการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารตวัแทนจ าหน่ายการท่องเทีย่ว ของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ
ในจงัหวดัภูเกต็ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารตวัแทนจ าหน่ายการท่องเทีย่ว ของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิในจงัหวดั
ภูเกต็ ดา้นผลติภณัฑ ์มอีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารตวัแทนจ าหน่ายการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตใินจงัหวดั
ภูเกต็ อยู่ในระดบัมาก ปจัจยัที่มคีวามส าคญัมากที่สุดคอื ความน่าสนใจของกจิกรรม ด้านราคา มอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้
บรกิารตวัแทนจ าหน่ายการท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตใินจงัหวดัภูเกต็ อยู่ในระดบัมาก ปจัจยัที่มคีวามส าคญั
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มากที่สุดคอื ราคาเหมาะสมกบัการบรกิาร ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย มอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิารตวัแทนจ าหน่ายการ
ท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตใินจงัหวดัภูเกต็ อยู่ในระดบัมาก ปจัจยัทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดคอื ท าเลทีต่ัง้สะดวก
และหาง่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการตัวแทนจ าหน่ายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในจงัหวดัภูเกต็ อยู่ในระดบัมาก ปจัจยัทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดคอื การใหส้่วนลด ดา้นพนักงาน มอีทิธพิลต่อ
การเลอืกใช้บรกิารตวัแทนจ าหน่ายการท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตใินจงัหวดัภูเกต็ อยู่ในระดบัมาก ปจัจยัที่มี
ความส าคัญมากที่สุดคือ มีความรู้และทักษะในการบริการดี ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการตัวแทน
จ าหน่ายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจงัหวดัภูเกต็ อยู่ในระดบัมาก ปจัจยัที่มคีวามส าคญัมากที่สุดคือ 
ระบบการจองหรอืซือ้การบรกิารทีไ่ม่ซบัซ้อน ยุ่งยาก ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ มอีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารตวัแทน
จ าหน่ายการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตใินจงัหวดัภูเกต็ อยู่ในระดบัมาก ปจัจยัทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดคอื มี
อุปกรณ์และสิง่อ านวยความสะดวกครบครนั และพบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มอีทิธพิล
ต่อการเลอืกใช้บรกิารตวัแทนจ าหน่ายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจงัหวดัภูเกต็ มากที่สุด รองลงมาคอื 
ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ผลการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัน าผลการวเิคราะหข์อ้มลูในดา้นต่างๆเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการ
วางแผน และปรบัปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด ของผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายการท่องเที่ยว ดงันี้ การวางแผนด้าน
ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร ควรใหค้วามส าคญัต่อโปรแกรมหรอืกจิกรรมต่างๆ ทีม่ไีวบ้รกิารแก่ลูกคา้ การวางแผนดา้นราคา ควร
ใหค้วามส าคญัต่อการตัง้ราคาใหม้คีวามเหมาะสมกบัการบรกิารแต่ละประเภท การวางแผนดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ควรให้
ความส าคญัต่อการใหค้วามสะดวกในการติดต่อกบัตวัแทนจ าหน่ายบรกิารทางการท่องเทีย่ว การวางแผนด้านการส่งเสรมิ
การตลาด ควรให้ความส าคญัต่อการจัดรายการส่งเสริมการขาย การวางแผนด้านพนักงาน ควรให้ความส าคัญต่อการ
ฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกบัการบริการลูกค้า การวางแผนด้านกระบวนการ ควรให้ความส าคญัต่อการแก้ไขปญัหาอย่าง
ทนัท่วงที รวมถึงการบริการที่รวดเร็ว ตรงเวลา และมีคุณภาพ และการวางแผนด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ ควรให้
ความส าคญัต่อการจดัสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ไวบ้รกิารลกูคา้ 
 

ข้อเสนอแนะ   
การพฒันาการท่องเทีย่ว ในเขตอ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ ควรมกีารพฒันาใหส้ถานทีท่่องเทีย่ว 

แต่ละแห่งมคีวามน่าสนใจและเป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตมิากยิง่ขึน้ ควรมกีารพฒันาควบคู่
ไปกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรทางการท่องเทีย่ว เพื่อน าไปสู่การพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื ของสถานทีท่่องเทีย่ว 
แต่ละแห่งในเขตอ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ และสิง่ทีค่วรศกึษาเพิม่เตมิคอื การใหชุ้มชนไดเ้ขา้มามบีทบาท
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่ในเขตพื้นที่อาศัยของตน อันจะน ามาซึ่ง 
การพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืในภายภาคหน้า 

 

เอกสารอ้างอิง 
1.  การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย .แนวคดิการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื.จุลสารการท่องเทีย่ว2552;28(3):5. 
2.  การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย .แผนแมบ่ทวาระแหง่ชาตเิพือ่การท่องเทีย่วยัง่ยนื .ธุรกจิท่องเทีย่ว2554; ฉบบัที ่9    

สบืคน้เมื่อ 20 มถุินายน 2556,  
3.  ประพทัธชยั ไชยนอก. แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม  กรณีศกึษาบา้นด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย
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ท่องเทีย่ว ของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิในจงัหวดัภูเกต็. ภูเกต็: มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็; 2551:1-2. 
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การพฒันากรอบแนวคิดแนวทางการส่งเสริมความผกูพนัของพนักงานโรงแรม 
ในเขตกรงุเทพมหานคร 
Developing conceptual frameworks of Guidelines to encourage hotel staffs’ 
commitment in Bangkok 
 

ธนาภรณ์ ภาวรวฒัน์สกุล1 และโชคชยั สุเวชวฒันกูล1 

Tanaporn Thavornwatsakul1  and Chokechai Suveatwatanakul1 

 

บทคดัย่อ 
การพัฒนากรอบแนวคิด โดยการศึกษาทฤษฏี ทบทวนวรรณกรรมเพื่อท าการรวบรวมองค์ความรู้ โดย 

มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร จากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบว่าม ี3ปจัจยัส าคญัที่จะส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร หรอืตวัแปรต้น ได้แก่ ปจัจยัส่วนบุคคล 
ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ระยะทางจากบา้นหรอืทีพ่กัไปยงัทีท่ างาน ปจัจยัดา้นลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ความมอีสิระในการท างาน ความหลากหลายของ
งาน ความคาดหวังในโอกาสก้าวหน้าในการท างาน การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และผลป้อนกลับ และปจัจัยด้าน
ประสบการณ์ในการท างาน ไดแ้ก่ ความรูส้กึว่าตนมคีวามส าคญัต่อองคก์ร ทศันคตต่ิอองคก์ร ทศันคตต่ิอผูบ้งัคบับญัชา 
และทศันคติต่อเพื่อนร่วมงาน และตวัแปรตามคอื ความผูกพนัต่อองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย การยอมรบัเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ร ความเตม็ใจในการปฏบิตังิานอย่างเตม็ทีเ่พื่อผลดต่ีอองคก์ร และความตอ้งการด ารงสมาชกิภาพในองคก์ร  

กรอบแนวคิดนี้จะน าไปใช้ในการพฒันางานวทิยานิพนธ์ “แนวทางการส่งเสริมความผูกพนัของพนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อไป 
 

ค าส าคญั: โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร  พนกังาน  ความผกูพนัต่อองคก์ร 
 

Abstract 
 This research is a study of the theory and literature review to gather knowledge. The purpose is to 

study the factors affecting the organizational commitment of hotel staff in Bangkok. Review of the literature 
found the three major factors that affect organizational commitment or Independent variables include 1) 
personal factors, including gender, age, marital status, education, duration of the operation, average income 
per month, distance away from the home to workplace. 2) Job factors include the freedom to work, a variety 
of tasks, progress in work, interaction with others, and feedback. 3) Work experience factors, including the 
feeling that their work is important to the organization, attitude toward the organization, attitude towards 
superiors and attitudes towards colleagues. And the dependent variable is organizational Commitment, 
including the goals and values of the organization, willingness to work hard to benefit the organization and 
the need to maintain membership in the organization. 

                                                 
1
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1 Faculty  Tourism Management  National Institute of Development Administration 10240 
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This conceptual framework will be used to develop a thesis on "Guidelines to encourage hotel staffs’ 
commitment in Bangkok” 

 

Key words: Hotel in Bangkok district, Employees, Organizational Commitment 
 

บทน า 
องค์กรเป็นระบบทางสงัคมที่เกดิจากการรวมตวัของมนุษย์ที่มกีารจดักจิกรรมร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุ เป้าหมาย 

ทีก่ าหนดไว ้ องคก์รประกอบดว้ยโครงสรา้ง เป้าหมาย การบรหิารจดัการสารสนเทศและบุคคล โดยในทรพัยากรเหล่าน้ี
บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าทรัพยากรใด เนื่องจากบุคคลเป็นผู้ใช้ทรัพยากรอื่นมาก่อให้เกิดผลผลิต  
ที่ต้องการได้ ซึ่งการด าเนินการต่างๆในองค์กรนัน้ต้องอาศยัความร่วมมือจากบุคลากรในส่วนต่างๆเขา้มาช่วยกนั
ปฏบิตังิาน ดงันัน้ทรพัยากรมนุษยจ์งึถอืไดว้่าเป็นปจัจยัทีส่ าคญัทีสุ่ด ทีจ่ะช่วยในการผลกัดนัองคก์รใหด้ าเนินไปอย่าง 
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้[1] 

บุคลากรในองคก์รเปรยีบเสมอืน “ตน้ทุน” ทีม่คีุณค่ามหาศาล อกีทัง้ยงัเป็นต้นทุนทีอ่งคก์รต้องรกัษาและลงทุน
อย่างสม ่าเสมอเพื่อพฒันาใหบุ้คลากรมคีณุค่าอย่างเหมาะสมแก่องคก์รในระยะยาว แต่การทีอ่งคก์รตอ้งสญูเสยีบุคลากร
ทีม่คีวามรูค้วามสามารถไปดว้ยเหตุผลใดกต็าม ย่อมเท่ากบัว่าองคก์รต้องเสยีต้นทุนทีม่คี่าไป โดยทีไ่ดร้บัผลตอบแทน
ไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน ในขณะเดยีวกนักลบัต้องลงทุนในอกีหลายด้านเพื่อที่จะท าการสรรหา คดัเลอืก ฝึกอบรม และ
พฒันาบุคลากรเขา้มาทดแทน ท าใหอ้งคก์รสญูเสยีเวลาและผลประโยชน์มากพอสมควร [2] ซึง่เป็นทีย่อมรบัว่าองคก์ร
ทุกแห่งควรจะบ ารุงรกัษาบุคลากรที่องค์กรคดัเลอืกมาอย่างดีให้คงอยู่ท างานกบัองค์กรเป็นเวลานาน ทัง้นี้ เพราะ
ทรพัยากรบุคคลมสีมรรถภาพ และศกัยภาพย่อมสามารถท าใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ในการด าเนินงานและบรรลุ
เป้าหมายวตัถุประสงคข์ององคก์รไดน้าน[3] 

ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นคุณลกัษณะส าคญัทีทุ่กองคก์รตอ้งการใหม้โีดยเฉพาะอย่างยิง่ในสภาวการณ์ปจัจุบนั
มกีารแข่งขนัสูง และองค์กรถูกตดัสนิด้วยคุณภาพของบุคลากร ดงันัน้ทุกๆองค์กรจงึควรทุ่มเทงบประมาณรวมทัง้
ทรพัยากรต่างๆส าหรบัการพฒันาบุคลากรที่เลอืกสรรแล้วอย่างเต็มที่ และคาดหวงัว่าบุคลากรเหล่านัน้จะใช้ความรู้
ความสามารถมาพฒันาองคก์ร และปฏบิตังิานใหก้บัองคก์รในระยะเวลายาวนานเท่าทีอ่งค์กรต้องการเพื่อด าเนินการ
และปฏบิตัิการตามวตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไวใ้ห้ประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว ้จงึกล่าวได้ว่าความส าเรจ็หรอื
ลม้เหลวขององคก์รขึน้อยู่กบับุคลากรในองคก์รว่ามคีวามผกูพนัมากน้อยเพยีงใด [4] 

ส าหรบัธุรกจิโรงแรมซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมบรกิาร เป็นธุรกจิที่ปจัจุบนัมอีตัราการแข่งขนัสูง มผีลท าให้
โรงแรมต่างๆต้องปรบัตวัและเสรมิสร้างความแขง็แกร่งใหม้ากขึน้เพื่อใหพ้ร้อมรบัมอืกบัสถานการณ์การแข่งขนัทาง
ธุรกจิทีท่วคีวามรุนแรงสงูขึน้ทัง้คู่แข่งภายในประเทศและทีม่าจากต่างประเทศซึง่มเีทคโนโลยทีีม่คีวามพรอ้มมากกว่า 
อย่างไรกต็ามหากพจิารณาลงไปในปญัหาดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์เป็นปญัหาหน่ึงทีธุ่รกจิโรงแรมก าลงัประสบ
อยู่ ซึง่ปจัจุบนัมปีระเดน็ในเรื่องของการแย่งชงิหรอืซือ้ตวัพนักงานทีม่ศีกัยภาพ มคีวามสามารถและประสบการณ์ใน
ธุรกจิประเภทเดียวกนัเพื่อให้องค์กรมคีวามสามารถเหนือคู่แข่งโดยอาจเสนอในรูปแบบค่าตอบแทน ต าแหน่งหรือ
ผลประโยชน์ดา้นอื่นๆ เพื่อเป็นการจูงใจการโยกยา้ย ดงันัน้องคก์รควรสรา้งความผูกพนัต่อองคก์รเพื่อรกัษาพนักงาน  
ที่มีคุณค่าไว้และเพื่อให้พนักงานมีความเต็มใจในการปฏิบตัิหน้าที่อย่างสุดความสามารถ มีความกระตือรือร้ นใน 
การท างาน รวมถงึการสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ซึง่ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อองคก์ร 

เพื่อให้สอดคล้องกบัความส าคญัดังกล่าว การศึกษาถึงความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานครฯจะท าให้ทราบถึงข้อเท็จจริงของปจัจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร อนัจะเป็นประโยชน์ใน 
การเสรมิสรา้งแนวทางการสง่เสรมิความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานโรงแรมในธุรกจิโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
อนัจะเป็นประโยชน์ในการเสรมิสรา้งแรงจงูใจใหบ้คุลากรมคีวามรกั ความตัง้ใจในการปฏบิตังิาน และเอือ้ต่อการสรา้งให้
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เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูเ้กดิเป็นพนักงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ซึง่จะเป็นต้นทุนทางปญัญาขององคก์ร ส่งผลต่อ
ความส าเรจ็ในการบรหิารทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ร ทีจ่ะน าพาองคก์รบรรลุเป้าหมายทีไ่ดต้ัง้ไวอ้ย่างยัง่ยนืนัน่เอง  

โดยผลการศกึษาครัง้นี้จะเป็นขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัการจดัท าวทิยานิพนธ์ “แนวทางการสง่เสรมิความผกูพนัของ
พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร” 
 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา   
เพื่อศึกษาพัฒนากรอบแนวคิดแนวทางการพัฒนาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์ร 
 ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นความรู้สกึต่อองค์กรที่บุคคลแสดงออกเป็นทศันคติและพฤติกรรมในการท างาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความตอ้งการคงความเป็นสมาชกิขององคก์ร มคีวามตัง้ใจและมคีวามพรอ้มทีจ่ะใชค้วามรู ้ความสามารถ 
ความพยายามที่มีอยู่เพื่อปฏิบัติงานให้องค์กร รวมทัง้มีความเชื่อและยอมรับในคุณค่าและเป้าหมายขององค์กร 
[28,29,30,8] 
 

ความส าคญัของความผกูพนัต่อองคก์ร  
 ความผกูพนัต่อองคก์รมคีวามส าคญัเป็นอย่างมากเนื่องจาก เป็นตวัชีว้ดัทีด่ทีีแ่สดงถงึความมปีระสทิธิภ์าพของ
องค์กรซึง่สามารถบ่งชีถ้ึงความทุ่มเทและความพยายามของพนักงานในการปฏบิตังิานเพื่อใหอ้งค์กรบรรลุเป้าหมาย 
ตลอดจนเป็นตวับ่งบอกถงึอตัราการลาออก การขาดงาน และการมาท างานสายของพนักงานในองค์กรดว้ย และสิง่นี้
เป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิารทีจ่ะตอ้งสรา้งความผกูพนัและความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รกบัพนกังานเพื่อลดการสญูเสยีบุคลากร
ทีม่คี่าแก่องคก์รไป [5,6,32,33] 
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
จากการศกึษาทฤษฏแีละ ผลงานวจิยัที่เกีย่วขอ้งกบัความผูกพนัต่อองคก์รซึง่มผีูศ้กึษาไว้เป็นจ านวนมากและ 

มแีนวทางในการศกึษาแตกต่างกนัผูศ้กึษาจงึขอยกผลงานบางสว่นทีน่่าสนใจไวด้งันี้ 
 

ลกัษณะส่วนบุคคลกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
เพศ  

Hrebiniak และ Alutto ไดศ้กึษาถงึความผูกพนัต่อองคก์รของครูโรงเรยีนประถมและมธัยมจ านวน2แห่ง และ
พยาบาลในโรงพยาบาล3แห่ง ทางตะวนัตกของนิวยอร์ค ผลการศกึษาพบว่าเพศ มคีวามสมัพนัธต่์อความผูกพนัต่อ
องค์กร เนื่องจากผู้ชายและผู้หญิงจะมีการรบัรู้เกี่ยวกบัการลงทุน หรือสิง่ที่สูญเสยีหากจะอยู่ หรือออกจากองค์กร
แตกต่างกนัไป กล่าวคอืเพศหญิงจะเหน็ว่าการออกจากองค์กรเพื่อไปท างานที่แห่งใหม่เป็นการเสีย่งมากกว่าผู้ชาย 
ดงันัน้ จงึมแีนวโน้มการเปลีย่นงานน้อยกว่าเพศชาย [34] 

ในขณะทีเ่นตรนภา นันทพรวญิญูพบว่า พนักงานที่มเีพศต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบรษิัท 
เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดัโดยภาพรวมแตกต่างกนั พนักงานชายและหญิงมคีวามผูกพนัแตกต่างกนัอย่าง  
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 โดยพนกังานชายมคีวามผกูพนัสงูกว่าพนกังานหญงิ[7]  สอดคลอ้งกบั มรกต ศรตีูมแกว้ 
พบว่า พนกังานเพศชาย มคีวามผกูพนัต่อองคก์รมากกว่าพนกังานเพศหญงิ โดยพนกังานชาย มคีวามผกูพนัต่อองคก์ร
ไดค้่าchi-square เท่ากบั 2.44 และค่า significance เท่ากบั .009 แสดงว่าปจัจยัดา้นเพศมคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ร [8] 
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อายุ  
ลอวเ์รนซ ์เฮรบเินียค และโจเซฟ เอ.อลทัโต (Lawrence Hrebiniak and Joseph A. Alutto) ไดศ้กึษาความ

ผูกพนัต่อองค์กรของครูในโรงเรียนประถมศกึษาและมธัยมศกึษา ตลอดจนถึงพยาบาลในโรงพยาบาล พบว่า อายุ 
มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร กล่าวคอื บุคคลทีม่อีายุมากกว่าจะมคีวามผูกพนัต่อองคก์รมากกว่า
บุคคลทีม่อีายุน้อยกว่า เนื่องจากบุคคลทีม่อีายุมากกว่าจะมทีางเลอืกในการยา้ยงานน้อยลง ประกอบกับบุคคลทีม่อีายุ
มากท างานในองค์กรเป็นเวลานาน ดังนัน้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากองค์กรจะมากขึ้นตามล าดับ [34] 
เช่นเดยีวกบัผลงานของ รชิารด์ รูบนิ และลอยส ์บทัทล์าร ์(Richard Rubin and Lois Buttlar) ทีศ่กึษาความผูกพนัต่อ
องค์กรของนักวชิาการโสตทศันศึกษาที่ปฏบิตัิงานในห้องสมุดโรงเรยีนมธัยมศกึษา ซึ่งพบว่านักวิชาการโสตศกึษา 
ที่มีอายุมากจะมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่านักวิชาการโสตทศันศึกษาที่มีอายุน้อยกว่า [35] ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัภายในประเทศของ นภาเพ็ญ โหมาศวิน   ที่ได้ศึกษาปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของสมาชิกใน
องค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณีส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี พบว่า เมื่อข้าราชการอายุมากขึ้นมกัไม่ชอบการ
เปลีย่นแปลงไม่ว่าเรื่องใด และโอกาสในการเปลีย่นงานของราชการทีม่อีายุมากจะมน้ีอยลงเพราะหน่วยงานต่างๆย่อม
ต้องการบุคคลทีอ่ยู่ในวยัหนุ่มสาวทีม่คีวามกระตอืรอืรน้ในการท างานมากกว่า ในขณะทีค่นอายุมากมตี าแหน่งหน้าที่
การงานสูง การย้ายไปท างานหน่วยงานอื่นกต็้องการผลตอบแทนที่สูงเพยีงพออย่างน้อยกเ็ท่ากบัที่เคยได้รบัจากที
ท างานเดมิ ซึ่งท าใหก้ารเปลี่ยนงานเป็นไปได้ล าบากขึน้ [9] เช่นเดยีวกบัผลงานวจิยัของอวยพร ประพฤทธิธ์รรม.   
ทีศ่กึษาเรื่องปจัจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของวทิยาจารย์ในวทิยาลยัพยาบาลภาคเหนือ โดยพบว่า วทิยา
จารย์ที่มอีายุมากจะมคีวามผูกพนัต่อองคก์รมากกว่าวทิยาจารยท์ี่มอีายุน้อยกว่า[10] นอกจากนี้ยงัมผีลงานวจิยัของ 
บุษยาณี จนัทรเ์จรญิสขุ ทีพ่บว่า ขา้ราชการในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือทีม่อีายุสงูกว่า จะมคีวาม
ผกูพนัต่อองคก์รสงูกว่าขา้ราชการทีม่อีายุน้อยกว่า เพราะผูท้ีม่อีายุสงูกว่าย่อมมทีางเลอืกในการท างานน้อยลง อกีทัง้
สวสัดกิารและผลตอบแทนในขณะนัน้น่าจะมากพอและสามารถดงึดดูใหเ้ขาปฏบิตัหิน้าทีใ่นองคก์รเดมิต่อไป [11] 

 

สถานภาพสมรส  
ลอวเ์รนซ ์เฮรบเินียค และโจเซฟ เอ.อลทัโต( Lawrence Hrebiniak and Joseph A. Alutto) พบว่า คนโสด 

มแีนวโน้มในการโยกย้ายหรือเปลี่ยนงานง่ายกว่าคนที่สมรสแล้ว เนื่องจากคนที่สมรสแล้วจะมีภาระรบัผิดชอบต่อ
ครอบครวัมากกว่าคนโสด ซึง่มอีสิระในตนเอง ดงันัน้จงึไม่ตอ้งการโยกยา้ยหรอืเปลีย่นงานเพราะจะท าใหต้นเองสญูเสยี
ผลประโยชน์ [34] ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัภายในประเทศของนภาเพญ็ โหมาศวนิ ซึง่พบว่าขา้ราชการทีส่มรสแลว้
มคีวามผูกพนัต่อองค์กรมากกว่าข้าราชการที่โสด เนื่องจากขา้ราชการที่สมรสแล้ว อยู่ในช่วงที่ต้องการสร้างฐานะ 
ใหต้นเองและครอบครวั มภีาระหน้าทีร่บัผดิชอบมาก ดงันัน้จงึต้องการความมัน่คงในการท างาน การทีจ่ะเปลีย่นงาน
ต้องหาหน่วยงานใหม่ที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนดีกว่าหน่วยงานเก่า ซึ่งคงไม่ใช่สิง่ที่ง่ายนัก [9] นอกจากนี้ยัง 
มผีลงานวจิยัทีส่นับสนุนแนวคดินี้ ไดแ้ก่ ผลงานวจิยัของจุรพีร กาญจนาการุณ ทีศ่กึษาเรื่องปจัจยัทีส่่งผลต่อแนวโน้ม
การลาออกจากองคก์ร ศกึษากรณีขา้ราชการมหาวทิยาลยัมหดิล ในสาขาวชิาขาดแคลน โดยพบว่าขา้ราชการที่สมรส
แลว้จะมคีวามผกูพนัต่อองคก์รสงูกว่าขา้ราชการโสด เพราะขา้ราชการทีส่มรสแลว้ต้องการความมัน่คงในอาชพีมากกว่า
ขา้ราชการทีโ่สด[12] 

 

ระดบัการศึกษา 
ลอว์เรนซ ์เฮรบเินียค และโจเซฟ เอ.อลทัโต( Lawrence Hrebiniak and Joseph A. Alutto)พบว่าระดบั

การศกึษามคีวามสมัพนัธช์นิดผกผนักบัความผูกพนัต่อองคก์ร กล่าวคอื ผูท้ีม่กีารศกึษาสงูจะมคีวามผูกพนัต่อองคก์ร
น้อยกว่าผู้ทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่า เนื่องจากผู้ที่มกีารศกึษาสงูจะมทีางเลอืกในการประกอบอาชพีมากกว่า และผู้  
ทีไ่ม่ไดว้างแผนในการศกึษาต่อจะมคีวามผูกพนัต่อองคก์รมากกว่าผูท้ีแ่ผนในการศกึษาต่อเพาะผู้ทีม่กีารศกึษาสงูจะ 
มคีวามผูกพนัต่อวชิาชพี(Professionalism)มากกว่าผูกพนัต่อองคก์ร[34] ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงาน วจิยัภายในประเทศ 
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ของธรีะ วรีธรรมสาธติ ทีศ่กึษาความผูกพนัต่อองคก์ร :ศกึษาเฉพาะกรณีผูบ้รหิารระดบัหวัหน้าแผนก หรอืเทยีบเท่า
ของเครอืซเีมนตไ์ทย ทีพ่บว่าผูบ้รหิารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่าจะมคีวามผูกพนัต่อองคก์รมากกว่าผูบ้รหิารทีม่กีารศกึษา
สงู เพราะคนยิง่มกีารศกึษาสูงเท่าไรจะมคีวามคาดหวงัต่อองคก์รสงูมากขึน้เท่านัน้ และองค์กรไม่สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของเขาไดจ้งึท าใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รมากกว่าผูบ้รหิารทีม่กีารศกึษาไม่สนูัก[13] และผลงานของระพี
พรรณ รัศมิภูติ ที่พบว่าระดับการศึกษามีผลต่อจิตส านึกในหารปฏิบัติงานในแง่ของความผูกพันต่อองค์กรโดย
ขา้ราชการทีม่รีะดบัการศกึษาสงูจะมจีติส านึกในการท างานต ่ากว่าขา้ราชการที่มกีารศกึษาน้อยกว่า เพราะขา้ราชการที่
มกีารศกึษาสงูคดิว่าตนเองมโีอกาสในการขยบัขยายไปสู่งานทีด่กีว่า และมคีวามคาดหวงัในเรื่องต่างๆสงูกว่าซึ่งงาน
ราชการอาจไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดท้ัง้หมด[14] 

 

ต าแหน่งงาน 
ชวนชม กจิพนัธ ์ศกึษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของเจา้หน้าทีว่เิคราะหง์บประมาณ พบว่าปจัจยัดา้นระดบั

ต าแหน่งทีแ่ตกต่างกนัมผีลท าใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั[15] สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ วชัรา วชัรเสถยีร 
ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานในองคก์รรฐัวสิาหกจิขนาดใหญ่ผลการวจิยั พบว่า
ระยะเวลาการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร[16] 

 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
บรซู บคูานนั(Bruce Buchanan) ไดศ้กึษาความผูกพนัต่อองคก์รของผูบ้รหิารในองคก์รภาครฐั และองคก์รของ

ภาคเอกชน พบว่าระยะเวลาในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความผูกผนัต่อองคก์รคอื เพิม่มากขึน้เรื่อยๆ
ตามระยะเวลาในการปฏบิตังิาน[32] สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ แมรี ่อ.ีเชลดอน (Marry E. Sheldon) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง
ความผกูพนัต่อองคก์รของนกัวทิยาศาสตรซ์ึง่ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก พบว่านักวทิยาศาสตรท์ีป่ฏบิตังิานใน
องคก์รมาเป็นเวลานานจะมคีวามผูกพนัต่อองคก์รมากขึน้ตามล าดบัเพราะ ระยะเวลาในการปฏบิตังิานเปรยีบเสมอืน
การลงทุนที่เกิดจากการสัง่สมประสบการณ์ และผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ [36] และผลงานวิจัย
ภายในประเทศทีส่นบัสนุนแนวคดิน้ี ไดแ้ก่ ผลการวจิยัของธรีะ วรีธรรมสาธติ ทีพ่บว่าการมอีายุงานในองคก์รมากท าให้
ผูบ้รหิารมแีนวโน้มทีจ่ะยอมรบัเป้าหมายคุณค่า และความผูกพนัต่อองค์กรมากขึน้เป็นเงาตามตวั เท่ากบัว่ายิง่อยู่ใน
องคก์รนานเท่าไหร่ กเ็หมอืนกบัยิง่ลงทุนในรูปของค่าใชจ้่ายและจติใจใหก้บัองคก์รมากยิง่ขึน้[13] และผลงานวจิยัของ
นภาเพญ็ โหมาศวนิ ทีพ่บว่ายิง่ขา้ราชการมรีะยะเวลาในการปฏบิตังิานในองคก์รมากขึน้กจ็ะท าใหบุ้คคลรบัสิง่จงูใจจาก
หน่วยงานมากขึน้ เช่น บ าเหน็จบ านาญ สวสัดกิารพเิศษอื่นๆ และระยะเวลาในการปฏบิตัิงานยงัเป็นสิง่ทีช่่วยในการ
พฒันาอาชพีหรือก าหนดความก้าวหน้าในการท างานจงึยิง่มคีวามผูกพนัต่อองค์กรเพิ่มมากขึ้น [9] นอกจากนี้ยงัมี
ผลงานวจิยัของอวยพร ประพฤทธิธ์รรม.  ที่พบว่าวทิยาจารย์ที่ปฏบิตัิงานในวทิยาลยัเป็นระยะเวลานานจะมคีวาม
ผูกพนัต่อองค์กรมากกว่าวิทยาจารย์ที่ปฏบิตัิงานอยู่ในวิทยาลยัเป็นระยะเวลาน้อย โดยวทิยาจารย์ที่ปฏิบตัิงานใน
วทิยาลยัเป็นเวลา11ปีขึน้ไปจะมคีวามผกูพนัต่อองคก์รสงูถงึรอ้ยละ50[10] 

 

รายได้ 
โรเบริต์ ไอเซนเบอรเ์กอร ์,ปีเตอร ์ฟาโซโล และ วาเลร ีเดวสิ-ลามาสโตร(Robert Eisenberger ; Peter Fasolo 

and Valerie Davis-LaMastro)ได้ศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของครู เสมยีร เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลติ ตวัแทนบรษิัท
ประกนัภยั อาจารย์มหาวทิยาลยั และต ารวจลาดตระเวณ พบว่า หากองค์กรให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม พนักงานจะ 
มคีวามผกูพนัต่อองคก์รและใชค้วามพยายามในการท างานอย่างเตม็ที[่37] เช่นเดยีวกบัผลงานของ โรเบริต์ เจ.วานเดร
เบอรก์ และวดีา สคารเ์ปลโล(Robert J. Vandenberg and Vida Scarpello) ทีไ่ดศ้กึษาความผูกพนัต่อองคก์รของ
พนกังานบรษิทัประกนัภยั ทีพ่บว่าสิง่ตอบแทนทีบ่รษิทัใหก้บัพนักงานตามความมุ่งหวงัของพนักงาน มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร และท าให้อัตราการลาออกจากงานลดลง [38] ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
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ภายในประเทศของ บุษยาณี จนัทรเ์จรญิสุขทีพ่บว่าการทีส่มาชกิไดร้บัสิง่ตอบเอย่างยุตธิรรมจะแสดงถึงความเกือ้กูล
ขององค์กรทางหนึ่ง ซึ่งชี้ให้เหน็ความส าคญัของสมาชกิท าให้รบัรู้ว่าผลการปฏบิตัิงานของเขามคีุณค่าจงึมกี าลงัใน 
การปฏบิตังิาน และมคีวามรูส้กึผกูพนัต่อองคก์รมากยิง่ขึน้[11] 

 

ระยะทางจากท่ีพกัไปยงัท่ีท างาน 
นรวรี ์ศรเีพญ็ วจิยัเรื่องความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค โดยเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลจากพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคทีป่ฏบิตัใินดา้นต่างๆ ดงัน้ี งานด้านช่าง งานดา้นบญัช ีงานทัว่ไป และดา้น
บรหิาร ซึ่งปฏบิตัิงานอยู่ทัง้ในส่วนกลาง และส่วนภูมภิาคทัง้12เขต การไฟฟ้าจ านวน 1,331 คนพบว่าระยะทางจาก 
ทีพ่กัหรอืบา้นถงึทีท่ างานสง่ผลต่อพงึพอใจในการปฏบิตังิานในองคก์ร[17] 

สมคดิ หรรษานิมติรกุล ไดท้ าการศกึษาเรื่องความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทัวทิยุการบนิ
แห่งประเทศไทย จ ากดั กรณีศกึษาฝา่ยวศิวกรรมจราจรทางอากาศ พบว่า พนักงานทีม่รีะยะทางจากทีพ่กัไปทีท่ างาน
มากกว่า15กโิลเมตร มรีะดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมอยู่ในเกณฑส์งู [18] 

 

ลกัษณะของงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
ความมีอิสระในการท างาน 

โรเบริต์ มารช์ และฮริาช ินนาร ี(Robet March and Hirashi Mannari) ไดศ้กึษาความผูกพนัต่อองคก์ร และ 
การออกการงานของพนกังานบรษิทัผลติเครื่องใชไ้ฟฟ้าในญีปุ่น่ พบว่า ความมอีสิระในงานมผีลบวกกบัความผูกพนัต่อ
องค์กร [39] เช่นเดยีวกบั จนี อี.วาลแลค (Jean E. Wallance) ที่ได้ศกึษาความผูกพนัต่อวชิาชพีของนักกฎหมาย 
พบว่า การใหอ้สิระในการท างานจะท าใหน้กักฏหมายมคีวามรูส้กึผกูพนัต่อองคก์รมากยิง่ขึน้[40] และ ผลงานของจอหน์ 
อ.ีแมทธวิ และปารร ์แอล เจมส์ (John E. Mathieu and Farr L. James) ทีไ่ดศ้กึษาความผูกพนัต่อองคก์รของวศิวกร 
และพนักงานขบัรถประจ าทาง ซึ่งพบว่าหากหน่วยงานใหอ้สิระในการท างานพวกเขาจะมคีวามผูกพนัต่อองคก์รมาก
ยิง่ขึน้[41] ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัภายในประเทศของสมชยั แกว้ละเอยีด ทีศ่กึษาเรื่องปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความผกูพนั
ต่อของข้าราชการต่อกองสารวัตรนักเรียน กรมพลศึกษา โดยพบว่าความมีอิสระในงานมีค วามสัมพันธ์กับ 
การยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมของกองสารวตัรนกัเรยีน รวมทัง้การใชค้วามพยายามในการปฏบิตังิานเพื่อใหเ้กดิผล
ดแีก่กอง[19] และผลงานวจิยัของอวยพร ประพฤทธิธ์รรม ทีแ่สดงว่าวทิยาจารย์ทีร่บัรูไ้ดว้่าตนเองมอีสิระในการท างาน
มากจะมคีวามผกูพนัต่อองคก์รมากกว่าวทิยาจารยท์ีร่บัรูไ้ดว้่าตนเองมอีสิระในการปฏบิตังิานน้อย[10] 
 

ความหลากหลายของงาน 
เมธาวี บุญลอื พบว่า ตัวแปรที่อธิบายความผูกพนัต่อองค์กรดีที่สุดและมีผลในทางบวกต่อความผูกพนัต่อ

องคก์รคอื ลกัษณะงานไดแ้ก่ความหลากหลายในงาน ความเขา้ใจในกระบวนการท างาน ผลป้อนกลบัของงาน ความ 
มอีสิระในงาน[20] และผลการวจิยัของ เบญจวรรณ พชัรพงศ์พรรณ พบว่า พนักงาน บรษิัท บางกอกเอน็เตอร์เทน
เมน้ต ์ปจัจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัองคก์ร ประกอบไปดว้ย ปจัจยัดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิไดแ้ก่ความหลากหลายของ
งาน ผลป้อนกลับของงาน  โดยความหลากหลายของงาน มีความสมัพันธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังาน บรษิทับางกอกเอน็เตอรเ์ทนเมน้ต์ จ ากดั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ0.5แสดงว่า ปจัจยัดา้นความหลากหลาย
ของงาน มผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ทัง้นี้เพราะไดร้บัการสนับสนุนและส่งเสรมิใหม้กีารเรยีนรู ้เพื่อเพิม่ศกัยภาพใน
งาน และสามารถพฒันางานใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม่ๆประกอบกบังานทีท่ ามคีวามหลากหลายในเนื้องาน หลายรูปแบบ 
เกดิความทา้ทาย ท าให้ต้องมคีวามกระตือรอืรน้อยู่ตลอดเวลา การพฒันาทางดา้นความคดิ หาแนวทางใหม่ๆให้ทนั
สมนัเหมาะสมกบัช่วงเวลา จงึเกดิทกัษะในงานหลายดา้น ส่งผลใหพ้นักงาน บรษิทั บางกอกเอน็เตอรเ์ทนเมน้ต์ จ ากดั 
มคีวามผกูพนัต่อองคก์รมาก[21] 
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ความคาดหวงัในโอกาสก้าวหน้าในการท างาน 
จอหน์ พ ีเมเยอร์(John P, Mayer และคณะ ไดศ้กึษาความผูกพนัต่อองค์กรของผู้จดัการร้านขายอาหารใน

แคนาดา พบว่าการรบัรู้ถึงโอกาสความกา้วหน้ามคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์กร[42] เช่นเดยีวกบั
ผลงานของ โรเบริต์ไอเซนเบอรเ์กอร ์,ปีเตอร ์ฟาโซโล และ วาเลร ีเดวสิ-ลามาสโตร(Robert Eisenberger ; Peter 
Fasolo and Valerie Davis-LaMastro) ทีพ่บว่า การท างานทีพ่นักงานรบัรู้ว่าองค์กรได้สนับสนุนใหค้นเองมคีวาม
เจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน จะมผีลตามมาคอื พนกังานมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร ใชค้วามพยายามในการท างาน
มากยิง่ขึน้[37] ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัในประเทศของนภาเพญ็ โหมาศวนิ ทีพ่บว่างานทีม่โีอกาสกา้วหน้า ท าให้
ขา้ราชการมคีวามพงึพอใจในการท างานและมคีวามผกูพนัต่อองคก์รมากยิง่ขึน้[9] และผลงานวจิยัของ บุษยาณี จนัทร์
เจรญิสขุ ทีพ่บว่าการมโีอกาสกา้วหน้าในการท างานแสดงใหเ้หน็ถงึความเกือ้กลูขององคก์รในลกัษณะหนึ่ง พนักงานจะ
มคีวามสมหวงัส าหรบัอนาคตการท างานของเขา เขาย่อมเกดิก าลงัใจและมคีวามผกูพนัในการท างานทีเ่ดมิยิง่ขึน้[11] 
 

การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 
รชิารด์ เอม็.สเตยีร ์(Richars M.Steers) ไดศ้กึษาปจัจยัและผลทีต่ามมาจากการมคีวามผูกพนัต่อองคก์รของ

วศิวกร พนักงานและผูบ้รหิารในโรงพยาบาล พบว่า งานทีม่โีอกาสตดิต่อสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบั
ความผูกพนัต่อองค์กร กล่าวคอื หากสมาชกิในองคก์รไดม้โีอกาสตดิต่อสมัพนัธ์กบัผูอ้ื่น กจ็ะมีความผูกพนัต่อองคก์ร
มากยิง่ขึน้[29] ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัภายในประเทศของ ธรีะ วรีธรรมสาธติ ทีพ่บว่า สมาชกิในองคก์รทีท่ างาน 
ในลกัษณะทีต่้องตดิต่อสมัพนัธ์กบัผูอ้ื่นมาก จะก่อให้เกดิความสมัพนัธท์ี่เน้นแฟ้นยิง่ขึน้ และน ามาซึ่งความผูกพนัต่อ
องค์กร เพราะผู้บริหารที่มีโอกาสได้พบปะสงัสรรค์กับผู้อื่นค่อนข้างสูงจะรู้สกึว่าตนได้รับการเปิดโอกาสให้ได้รับ 
การยอมรบัจากเพื่อนร่วมงานในองคก์รมากจงึรูส้กึผูกพนัต่อองคก์รมาก[13]  เช่นเดยีวกบั ผลงานของ เชาวลติ ตนา
นนทช์ยั ทีพ่บว่าการปฏบิตัทิีม่โีอกาสปฏสิงัสรรคก์บัผูอ้ื่นมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร[22] 
 

ผลป้อนกลบัของงาน  
รชิารต์ แฮคแมน และเอด็เวริด์ อี.ลอรเ์ลอร(์Richard Hackman and Edward E. Lawler) ไดศ้กึษาความผูกพนั

ต่อองคก์รของพนักงานองคก์รโทรศพัท์ทางตะวนัออกของสหรฐัอเมรกิา พบว่าหากพนักงานได้มโีอกาสทราบผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองก็จะมีแรงจูงใจในการท างานโดยการท างานให้มีคุณภาพและอัตราการขาดงานลดลง [43] 
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัภายในประเทศของเชาวลติ ตนานนทช์ยั ไดศ้กึษาวเิคราะหป์จัจยัทีส่ง่ผลต่อความยดึมัน่ผกูพนั
ต่อองคก์ร :ศกึษากรณีศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีนจงัหวดั พบว่าผลป้อนกลบัของงานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความ
ผูกพนัต่อองคก์ร[22] เช่นเดยีวกบัผลงานวจิยัของนันทนา ประกอบกจิ ทีพ่บว่าการทีผู่ป้ฏบิตัิงานไดร้บัทราบขอ้มูล
เกีย่วกบัผลการท างาน จะก่อใหเ้กดิความผกูพนัต่อองคก์ร และมแีรงจูงใจทีจ่ะท างานใหป้ระสบความส าเรจ็ นอกจากนี้
ยงัพบผูท้ีม่คีวามเหน็ว่าลกัษณะงานทีต่นเองรบัผดิชอบสามารถมองเหน็ผลป้อนกลบัของงานไดม้าก ย่อมมคีวามผกูพนั
ต่อองคก์รมากกว่าผูท้ีม่คีวามเหน็ในทางตรงกนัขา้ม[23] 

 

ประสบการณ์ในงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
ความรูสึ้กวา่ตนเองมีความส าคญัต่อองคก์ร 

บรซู บคูานนั(Bruce Buchanan) พบว่า หากพนกังานรูส้กึว่าตนเองมคีวามส าคญัต่อองคก์ร กจ็ะมคีวามผูกพนั
ต่อองค์กร[32] ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยัภายในประเทศของ สมชัย แก้วละเอียดที่พบว่า ความรู้สึกว่าตนเอง  
มคีวามส าคญัต่อกองสารวตัรนักเรยีน มคีวามสมัพนัธ์กบัการยา้ย /ไม่โอนยา้ย/ไม่โอน กล่าวคอื ผูท้ีม่คีวามรูส้กึว่าตน 
มคีวามส าคญัต่อกองในระดบัต ่าเป็นผูท้ีม่คีวามปรารถนาทีจ่ะยา้ย โอน ออกไปจากกองสารวตัรนักเรยีน ในขณะทีผู่้ที่  
มคีวามรูส้กึว่าตนเองมคีวามส าคญัต่อกองในระดบัสงูกลบัมคีวามปรารถนาในทางตรงกันขา้ม คอืไม่ยา้ย ไม่โอน[19] 
และงานวจิยัของโสภา ทรพัย์มากอุดม ที่พบว่า ความรู้สกึว่าตนเองมคีวามส าคญัมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์รโดย สามารถช่วยลดพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค ์เช่นการขาดงาน การลาออก และช่วยเพิม่ผลผลติและ
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คุณภาพของงานไดด้ว้ย ซึง่จะท าใหพ้นกังานเกดิความพอใจในการท างาน อนัเน่ืองมาจากความสมัฤทธิผ์ลในงาน และ
น าไปสูค่วามผกูพนัต่อองคก์ร[24] นอกจากนี้ยงัมงีานวจิยัของจารุณี วงศค์ าแน่น ทีพ่บว่า พนักงานทีม่คีวามรูส้กึว่าตน
มคีวามส าคญัต่อองคก์รสงู มแีนวโน้มทีจ่ะมคีวามรูส้กึผกูพนัต่อองคก์รสงูตามไปดว้ย[25] 
 

ทศันคติต่อองคก์ร 
Steers and Porter พบว่า หากหน่วยงานไม่สามารถสรา้งความรูส้กึมัน่คงในการท างานกจ็ะเป็นสาเหตุหนึ่ง  

ที่ท าให้มกีารลาออก โอนย้ายไปจากองค์กร หรือไม่อยากมาท างานโดยการขาดงาน ลางานบ่อยๆ [28] นอกจากนี้  
จากการศึกษาของLewis ซึ่งศึกษาความรู้สกึจงรักภักดีต่อองค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัยแถบตะวนัตกของ
สหรฐัอเมรกิา พบว่า อาจารยท์ีม่คีวามรูส้กึว่ามหาวทิยาลยัทีต่นสอนอยู่มชีื่อเสยีง กจ็ะมคีวามรูส้กึจงรกัภกัดต่ีอสถาบนั
มากกว่าอาจารยท์ีม่คีวามรูส้กึว่าสถาบนัทีต่นสอนอยู่ไม่มคีวามส าคญั [44] ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัภายในประเทศ
ของ ธรีะ วรีธรรมสาธติ พบว่าหากเพื่อนร่วมงานของผูบ้รหิารทีม่ทีศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร กจ็ะท าใหผู้บ้รหิารมคีวามรูส้กึ
หรอืทศันคตเิช่นเดยีวกบักลุ่ม กล่าวคอื มทีศันคตทิี่ด ีและมคีวามผูกพนัต่อองคก์รดว้ย ซึง่อาจกล่าวได้ว่า เป็นผลมา
จากการทีผู่บ้รหิารไดร้บัอทิธพิลการกล่อมเกลาทางสงัคมจากเพื่อนร่วมงาน [13] และผลงานวจิยัของนภาเพญ็ โหมาศ
วนิและสมเกยีรต ิธรรมนิยาย ท าการศกึษาวจิยั ความน่าเชื่อถอืและพึง่พาไดข้ององคก์ร กไ็ดผ้ลการศกึษาสอดคลอ้งกบั
ผลการศกึษาขา้งตน้[9,26] 
 

ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา 
นภาเพญ็ โหมาศวิน ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อความผูกพนัของสมาชิกในองค์กร ศึกษาเฉพาะกรณี

ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรพีบว่า ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์ร[9] 
ซึง่สอดคลอ้งกบั อวยพร ประพฤทธิธ์รรม ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของวทิยาจารยใ์นวทิยาลยั
พยาบาลเหนือ จ านวน149 คน พบว่า การช่วยเหลอืจากผูบ้งัคบับญัชามผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร[10]  และประนอม 
กติตดิุษฎธีรรม พบว่าทศันะของบุคคลทีม่ต่ีอผูบ้งัคบับญัชามคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์รของลกูจา้ง
อุตสาหกรรมสิง่ทอ ประเภทการทอดว้ยเสน้ใยฝ้ายและเสน้ใยประดษิฐ[์27] และผลการวจิยัของ สมเกยีรต ิธรรมนิยาย 
พบว่า ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชามผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ของผูบ้งัคบัหมวดตระเวนชายแดน[26] 
 

ทศันคติต่อเพื่อนรว่มงาน 
แมรี ่อ.ีเชลดอน (Marry E. Sheldon) พบว่า การเกีย่วขอ้งทางสงัคมกบัเพื่อนร่วมงาน มคีวามสมัพนัธท์างบวก

กบัความผกูพนัต่อองคก์ร เพราะการไดร้บัการสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงาน จะท าใหบุ้คคลเกดิความผูกพนัต่อองคก์รจงึ
เปรยีบเสมอืนการลงทุนชนิดหนึ่ง เพราะการทีจ่ะมคีวามสนิทสนมคุน้เคยกบัเพื่อนร่วมงานไดน้ัน้ต้องใชเ้วลาระยะหนึ่ง
[36] เช่นเดยีวกบัผลงานวจิยัของ ลอวเ์รนซ ์เฮรบเินียค และโจเซฟ เอ.อลทัโต(Lawrence Hrebiniak and Joseph A. 
Alutto) ทีพ่บว่าความไวว้างใจระหว่างบุคคลมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์รเพราะการทีบุ่คคลเหน็ว่า
สภาพแวดล้อมการท างานในองค์กรมีลกัษณะของความร่วมมอืช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั จะเกดิความรู้สกึผูกพนัต่อ
องคก์ร[34] ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัภายในประเทศ ของโสภา ทรพัยม์ากอุดม ทีศ่กึษาเรื่องความยดึมัน่ผูกพนัต่อ
องคก์ร :ศกึษาเฉพาะกรณีการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย ทีพ่บว่าผูท้ีม่ทีศันคตทิีด่ต่ีอเพื่อนร่วมงาน และต่อองคก์ร 
มคีวามโน้มเอยีงทีจ่ะมคีวามยดึมัน่ ผกูพนัต่อองคก์รมากกว่า[24] 

จากผลงานการศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์รทีก่ล่าวมาขา้งตน้ทัง้หมด ผูว้จิยัเหน็ว่าหน่วยงาน
สว่นใหญ่ลว้นแลว้แต่ใหค้วามส าคญัในการศกึษาเกีย่วกบัระดบัความผูกพนัต่อองคก์ร ปจัจยัทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ร ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ถงึความส าคญัในประเดน็ ในการพฒันากรอบแนวคดิแนวทางการส่งเสรมิความผูกพนั
ต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการศกึษาส่วนหนึ่งที่จะพฒันางานวทิยานิพนธ์ เรื่อง
แนวทางการสง่เสรมิความผกูพนัของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อหาค าตอบว่าความผูกพนัต่อองคก์ร
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ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครจะเหมอืนหรอืต่างจากความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรหน่ วยอื่นๆ
หรอืไม่ และจะสง่เสรมิความผกูพนัดงักล่าวอย่างไร 
 

วิธีการศึกษา 
ขัน้ท่ี1  รวบรวมทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
          ผูว้จิยัไดท้ าการรวบรวมงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
ขัน้ท่ี2  ศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
          ผูว้จิยัด าเนินการศกึษา และวเิคราะหข์อ้มลูต่างๆของงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในสองประเดน็ทีส่ าคญัคอื  
          ระเบยีบวธิวีจิยัและผลการศกึษา 
ขัน้ท่ี3  สงัเคราะหผ์ลทีไ่ดจ้ากงานวจิยัโดยแบ่งจดัแบ่งเป็น ตวัแปรอสิระ3กลุ่ม และตวัแปรตามอกี1กลุ่ม  
 

ผลการศึกษา  
 ผลจากการตรวจเอกสารดงักล่าวขา้งต้น ผูว้จิยัสรุปเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยั ได้ดงันี้ ความผูกพนัต่อ
องคก์รสมัพนัธก์บัปจัจยัดา้นลกัษณะสว่นบุคคล ปจัจยัดา้นลกัษณะงาน และปจัจยัดา้นประสบการณ์ในการท างาน 
                    ตวัแปรอิสระ                                                                   ตวัแปรตาม   
         (Independent  variable)                                    (Dependent variable) 
    
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2. อาย ุ
3.สถานภาพ 
4.ระดบัการศกึษา 
5.ต าแหน่งงาน 
6.ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 
7.รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
8.ระยะทางจากบา้นหรอืทีพ่กัถงึทีท่ างาน 

 
ปัจจยัด้านลกัษณะงาน 

1.ความมอีสิระ 
2.ความหลากหลายของงาน 

3.ความคาดหวงัในโอกาสกา้วหน้าในการท างาน 

4.การมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 

5.ผลป้อนกลบั 

ปัจจยัด้านประสบการณ์การท างาน 

1.รูส้กึว่าคนมคีวามส าคญัต่อองคก์ร 

2.ทศันคตต่ิอองคก์ร 
3.ทศันคตต่ิอผูบ้งัคบับญัชา 
4.ทศันคตต่ิอเพื่อนร่วมงาน 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 

1.การยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 
2.ความเตม็ใจในการปฏบิตังิานอย่างเตม็ทีเ่พื่อ
ผลดต่ีอองคก์ร 
3.ความตอ้งการด ารงสมาชกิภาพในองคก์ร 
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กรอบแนวคดิในการศกึษา : ความผกูพนัต่อองคก์ร :ศกึษากรณีธุรกจิโรงแรมในเขต กรุงเทพมหานคร 
ตวัแปรต้น 
1.ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถงึ คุณลกัษณะสว่นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน ประกอบดว้ย 

1.1 เพศ หมายถงึ เพศของกลุ่มตวัอย่าง คอื เพศชายและเพศหญงิ 
 1.2 อายุ หมายถึง อายุของพนักงานที่นับตัง้แต่เกิดจนถึงวนัที่ตอบแบบสอบถามโดยนับอายุเต็มปีบริบูรณ์ 

แบ่งเป็น4ระดบั ตามเกณฑก์ารแบ่งช่วงอายุ (Generation)  
1.3 สถานภาพ หมายถงึ สถานภาพการครองคู่ แย่งเป็น3 สถานภาพ คอืโสด สมรส และหมา้ยหรอืหย่ารา้ง 
1.4 ระดบัการศกึษา หมายถงึวุฒกิารศกึษาสูงสุดที่พนักงานไดร้บัในปจัจุบนั แบ่งเป็น3ระดบั คอื ต ่ากว่าปรญิญา

ตร ีปรญิญาตร ีและสงูกว่าปรญิญาตร ี
1.5 ต าแหน่งงาน หมายถงึ ต าแหน่งงานของพนักงาน ณ ปจัจุบนั แบ่งเป็น2ระดบั ไดแ้ก่ พนักงานส่วนส านักงาน 

และพนกังานสว่นตอ้นรบั 
1.6ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน หมายถึง ระยะเวลาตัง้แต่เริม่ปฏบิตัิงานในโรงแรม จนถงึปจัจุบนั แบ่งเป็น4ระดบั 

ไดแ้ก่ 1-2ปี, 3-4ปี, 5-6ปี และมากกว่า 6 ปี 
1.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน หมายถึง รายได้ที่ได้รบัในแต่ละเดือน แบ่งเป็น 4ระดบั ได้แก่ ต ่ากว่า10,000 บาท 

10,001-20,000บาท 20,001-30,000 และ40,000บาทขึน้ไป 
1.8ระยะทางจากบ้านหรอืที่พกัถงึทีท่ างาน หมายถึง ระยะทางจากบา้นหรอืทีพ่กัมายงัที่ท างานคดิเป็นกโิลเมตร 

แบ่งเป็น5ระดบั ไดแ้ก่  
 

2.ปัจจยัด้านลกัษณะงาน หมายถงึคุณลกัษณะของงานหรอืหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตังิานประกอบดว้ย 
 2.1ความอสิระในการท างาน หมายถงึ การมเีสรภีาพในการปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัผดิชอบ ซึง่พจิารณาไดจ้าก 
  2.1.1ขอบเขตในการก าหนดรูปแบบและวธิกีารท างาน 
  2.1.2ระดบัการปลอดจากการถูกควบคุมในการปฏบิตังิาน 
  2.1.3โอกาสในการใชว้จิารญาณของตนในการตดัสนิใจงาน 
  2.1.4 ขอบเขตในการก าหนดมาตรฐานในการท างาน 
 2.2ความหลากหลายของงาน หมายถึง ลกัษณะงานที่ต้องการความรู้ทกัษะ วทิยาการ อุปกรณ์ แนวทาง
ปฏบิตังิานหลายๆดา้น 
 2.3ความคาดหวงัในโอกาสความกา้วหน้า หมายถงึ โอกาสทีจ่ะไดด้ ารงต าแหน่งทีม่ีความส าคญัขึน้ในองคก์ร 
รวมทัง้โอกาสทีจ่ะไดร้บัการพฒันาความรูค้วามสามารถ และความช านาญจากงานทีไ่ดป้ฏบิตัอิยู่ วดัไดจ้าก 
   2.3.1 การทีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบ ทีม่คีวามส าคญัมากขึน้ 
   2.3.2 การทีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบ ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ความสามารถ และความรบัผดิชอบมากขึน้ 
   2.3.3 โอกาสการไดเ้ลื่อนต าแหน่ง 
   2.3.4 โอกาสทีจ่ะไดท้ างานทีต่นมคีวามช านาญ 
 2.4งานทีม่โีอกาสปฏสิมัพนัธ์กบัผู้อื่น หมายถึง ลกัษณะงานที่วดัได้จากงานที่เปิดโอกาสให้ติดต่อพบปะท า
ความรูจ้กัสรา้งมติรภาพความคุน้เคย หรอืแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบับุคคลอื่นทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัการท างาน 
 2.5ผลป้อนกลบัของงาน หมายถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัปฏิกิรยิาความรู้สกึ หรอืการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
ผลกระทบต่อเนื่องมาจากการปฏบิตัิงาน ที่ผู้ปฏบิตัิงานชิ้นนัน้จะได้รบัทราบ เพื่อจะไดน้ ามาใช้ในการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน หาทางแกไ้ขปรบัปรุงขอ้บกพร่อง หรอืวางแผนการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมต่อไป 
  



 

844 

3. ปัจจยัด้านประสบการณ์ในงานหมายถึง สิง่ที่บุคคลได้รบัทราบและเรียนรู้ เมื่อเข้าไปปฏิบตัิงานในองค์กร 
ประกอบดว้ย 
 3.1 ความรูส้กึว่าตนมคีวามส าคญัต่อองคก์ร หมายถงึ การรบัรูเ้กีย่วกบับทบาทของตนในองคก์รว่าไดร้บัการ
ยกย่อง ได้รบัการยอมรบัและให้ความส าคญัจากหน่วยงาน และเพื่อนร่วมงานวดัได้จากการได้รบัการประเมนิผลจาก
เพื่อนร่วมองคก์ร รวมทัง้ผูบ้งัคบับญัชา และโอกาสทีจ่ะไดร้บัการสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

3.2ทศันคตต่ิอองคก์ร 
   3.2.1ความมัน่คง น่าเชื่อถือและพึง่พงิได้ขององคก์ร หมายถงึ ความรูส้กึที่มต่ีอองคก์รว่ามคีวามมัน่คง
และเชื่อถือได้ เป็นทีย่อมรบัจากผู้อื่นและมชีื่อเสยีงเป็นที่รู้จกัของบุคคลทัว่ไป และสามารถตอบสนองความต้องการ
พืน้ฐานทางกายภาพได ้
 3.3ทศันคติต่อผู้บงัคบับญัชา หมายถงึ ความรูส้กึทีม่ต่ีอผู้บงัคบับญัชาต่อการใหค้วามร่วมมอืช่วยเหลอื ให้
ค าแนะน าปรกึษาทัง้ดา้นการปฏบิตังิานและเรื่องสว่นตวั 
 3.4ทศันคติของบุคคลที่มีต่อเพื่อนร่วมงานหมายถึงความผูกที่มีต่อเพื่อนร่วมงานต่อการให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลอื ใหค้ าแนะน าปรกึษาทัง้ดา้นการปฏบิตังิานและเรื่องสว่นตวั  
 

ตวัแปรตาม 
 ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกของพนกังานโรงแรมท่ีมีต่อองคก์รและมีการแสดงออกทางพฤติกรรม
อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอในการท างานประกอบดว้ย 

1.การยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร หมายถึง ความรู้สึกเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์รท่ีก าหนดไว ้

2.ความเตม็ใจในการปฏบิตัิงานอย่างเต็มที่เพื่อผลดต่ีอองคก์ร หมายถึง การยอมเสียสละเวลา ก าลงักาย ก าลงั
ความคิดและส่ิงต่างๆ ให้แก่การท างานอยา่งเต็มท่ี โดยมุ่งหวงัให้งานท่ีปฏิบติันั้นประสบความส าเร็จอยา่งมีคุณภาพ ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดซ่ึงจะส่งผลถึงความส าเร็จเป็นผลดีต่อองคก์รในภาพรวม  
          3.ความตอ้งการด ารงสมาชกิภาพในองคก์ร หมายถงึ ความตอ้งการท่ีจะปฏิบติังานในฐานะเป็นพนกังานคนหน่ึง
ขององคก์รอยา่งแน่วแน่ไม่คิดหรือมีความตอ้งการท่ีจะลาออกจากการเป็นสมาชิกขององคก์ร 

  
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณความกรุณาและอนุเคราะหอ์ย่างดยีิง่จาก อาจารย์ดร.โชคชยั สุเวชวฒันกูล รองคณบดคีณะ
การจดัการการท่องเทีย่ว และอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ทีไ่ดใ้หค้วามเมตตา กรุณาใหค้วามรู ้ค าปรกึษา ค าแนะน า
และขอ้คดิต่างๆ ตลอดจนแรงสนบัสนุน ก าลงัใจจากครอบครวัและเพื่อนๆทุกคนทีใ่หค้วามช่วยเหลอืซึง่เป็นส่วนช่วยให้
การด าเนินการท างาน ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงู 
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ของกลุ่มวิสาหกิจชมุชนเกลือทะเลกงัหนัทอง 
อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบรีุ 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นองคป์ระกอบการท่องเทีย่วเชงินิเวศ ปจัจยัดา้นการมสีว่น
ร่วมของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน และปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ทีส่่งผลต่อการท่องเทีย่วเชงินิเวศของกลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง 2) เพื่อศกึษาแนวทางพฒันาการท่องเทีย่วเชงินิเวศอย่างยัง่ยนื ของกลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนเกลือทะเลกงัหนัทอง เป็นการวิจยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยั คือ 
นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วทีก่ลุ่มวสิาหกจิชุมชน จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มูล คอื สถติกิารวเิคราะหเ์ชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ค่า
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิอนุมาน (Inferential statistics) โดยใชก้ารทดสอบแบบ 
Chi-square test  ผลการวจิยัพบว่า นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่ว เกอืบทัง้หมดมคีวามคดิเหน็ว่าปจัจยัดา้นการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในด้านการตัดสนิใจ  การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และการมสี่วนร่วมในการประเมนิผล ปจัจยัดา้นองคป์ระกอบหลกัของการท่องเทีย่วเชงินิเวศดา้นบรบิท
ทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านการจดัการ และด้านการมสี่วนร่วม รวมทัง้ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 
7P’s ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพขององค์กร และด้านกระบวนการการด าเนินงาน ล้วนเป็นปจัจยัที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นกัท่องเที่ยว ซึ่งผลวจิยัมปีระโยชน์ยิง่ต่อกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทองเพื่อพฒันาแผนการท่องเทีย่วเชงิ
นิเวศใหย้ัง่ยนืต่อไป 

 

ค าส าคญั: ปจัจยั  การท่องเทีย่วเชงินิเวศ  การมสีว่นร่วม สว่นประสมทางการตลาด 7P’s 
 

Abstract 
This research aims to study eco-tourism factors, participation factors, and marketing mix 7P’s which 

affected eco-tourism of small and micro community enterprise, the Kanghantong sea salt and to study for 
developing eco-tourism for sustainablitity. This is quantitative research, comprised 400 Thai tourists as the 
group sample. Questionnaires were used as a main tool to collect data. For data analysis, the 
researchersapplied descriptive statistics including percentage, mean, and standard deviation by using 
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processing programme and inferential statistics which chi-square test. The results showed that these factors 
attracted to 400 Thai tourists to visit the Kanghantong sea salt. In addition, for the results can be applied to 
the development eco-tourism sustainability. 
 

Keyword: Factors, Eco-tourism, Participation, Marketing Mix 7P’s 
 

บทน า  
ในสภาวะปจัจุบนัทีเ่ศรษฐกจิถดถอย และประสบปญัหาต่างๆ มากมาย อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วนับเป็น

อุตสาหกรรมหนึ่งที่ทุกประเทศในโลกต่างใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศตนเอง  
เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมทีม่คีวามเชื่อมโยงเกี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมอื่น  ๆ ซึง่เป็นผลก่อใหเ้กดิการ
หมุนเวยีนทางเศรษฐกจิและสรา้งงานใหแ้ก่ชุมชน ดงัจะเหน็ไดจ้ากในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา อุตสาหกรรมท่องเทีย่วมี
การขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง จากสถติิ ปี พ.ศ. 2552 มจี านวนนักท่องเทีย่วเดนิ ทางท่องเทีย่วภายในประเทศ 
77,235,686  คน เป็นชาวไทย 54,698,887  คน และชาวต่างประเทศ 22,536,799  คน สรา้งรายไดเ้ป็นเงนิจ านวน 
716,105  ลา้นบาท ซึง่มาจาก คนไทย 264,781  ลา้นบาท ชาวต่างประเทศ 451,324 ลา้นบาท และในปี พ.ศ. 2554 
จ านวนนกัท่องเทีย่วเพิม่เป็น 111,574,991  คน เป็นชาวไทย 75,698,416 คน  เป็นชาวต่างประเทศ 35,876,575  คน 
สรา้งรายไดเ้ป็นจ านวน 1,109,348 บาท  มาจากคนไทย 483,225  ลา้นบาท และจากชาวต่างประเทศ จ านวน 
626,124  บาท  [8] จากสถติดิงักล่าว การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยจงึคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2556 จะมนีกัท่องเทีย่ว
ชาวไทยเพิม่ขึน้ 3% และมนีักท่องเทีย่วชาวต่างประเทศเพิม่ขึน้ 8% อกีทัง้ยงัประมาณการณ์ว่าจะมรีายได้จากการ
ท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวไทยเพิม่ขึน้ 6% และของชาวต่างประเทศเพิม่ขึน้ 13% ดว้ยเหตุนี้ จงึมกีารวางแนวทาง
ยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2556 โดยมใีจความส าคญัดงันี้ (1) การสร้างภาพลกัษณ์ประเทศไทย เป็น Quality Leisure 
Destination (2) การเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน (3) เน้นการเพิม่มลูค่าทางการตลาดควบคู่กบัคุณค่าทางจติใจ
ของนกัท่องเทีย่ว และ (4) สง่เสรมิการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืและสรา้งสรรค ์(การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย, 2555) 

ถงึแมว้่ายุทธศาสตรด์งักล่าว จะท าใหเ้กดิการพฒันาธุรกจิอนัเกีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วทุกพืน้ที ่แต่ทว่าปจัจยั
ในการสนบัสนุนสง่เสรมิใหม้กีารท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืนัน้ยงัไม่ปรากฏผลเป็นรปูธรรมทีช่ดัเจน  เนื่องจากการท่องเทีย่ว
เป็นอุตสาหกรรมทีบ่อบบาง หากขาดการวางแผนและการจดัการทีด่ ี ย่อมส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้ม 
ดว้ยเหตุนี้จงึก่อใหเ้กดิแนวคดิในการแสวงหาทางเลอืกใหม่ของการท่องเทีย่วทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มให้
น้อยที่สุด และรูปแบบการท่องเที่ยวหนึ่งที่มกีล่าวถงึ คอื ”การท่องเทีย่วเชงินิเวศ” ซึ่งถือเป็นหนทางน าไปสู่การ
พฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื  

จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
กรุงเทพมหานคร เป็นเมอืงด่านส าคญัระหว่างภาคกลาง มแีหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง ลกัษณะภูมปิระเทศของเพชรบุร ี
แบ่งเป็น 3 เขต คอื 1. เขตภูเขาและทีร่าบสงูทางดา้นตะวนัตก เป็นเทอืกเขาทอดยาวจากเหนือลงใต ้เป็นตน้ก าเนิดของ
แม่น ้าเพชรบุรแีละแม่น ้าปราณบุร ี 2. เขตทีร่าบลุ่มแม่น ้าบรเิวณตอนกลางของจงัหวดั เป็นบรเิวณทีอุ่ดมสมบูรณ์ทีสุ่ด
และเป็นเขตเกษตรกรรมทีส่ าคญัของจงัหวดั 3. เขตทีร่าบชายฝ ัง่ทะเล (การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย, สบืคน้วนัที ่2 
กนัยายน 2556, เขา้ถึงไดโ้ดย http://thai.tourismthailand.org/) ดว้ยลกัษณะภูมปิระเทศเช่นนี้ จงึส่งผลให ้มกีารท า
อุตสาหกรรมนาเกลอื และเป็นแหล่งผลติเกลอืทีใ่หญ่ที่สุดในประเทศ  ประชาชนจงัหวดัเพชรบุรสี่วนใหญ่จงึประกอบ
อาชพีท านาเกลอื และแปรรปูเกลอืทะเลเป็นผลติภณัฑต่์างๆ เพื่อหารายได ้

กลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลบา้นกงัหนัทอง เป็นอกีหน่ึงกลุ่มทีค่ดิต่อยอดภูมปิญัญา ในการพฒันาจากเกลอื
ทะเลธรรมดา แปรรปูมาเป็นผลติภณัฑเ์กลอืสปา ทีส่ามารถเพิม่มลูค่า และเพิม่รายไดใ้หม้ากขึน้  กลุ่มวสิาหกจินี้ เขา้สู่
ระบบสหกรณ์ตัง้แต่ปี 2549 ประธานกลุ่มคอื นายสมพงษ์ หนูศาสตร ์ มสีมาชกิกลุ่มทัง้หมด 25 ราย ทีช่่วยกนัคดิ และ
ท าผลติภณัฑ ์โดยเริม่จากเกลอืขดัผวิสมุนไพร และพฒันาต่อยอดเป็นผลติภณัฑอ์ื่น ซึง่ในการพฒันา เกดิจากการไดร้บั

http://thai.tourismthailand.org/


 

850 

ค าแนะน าของลูกค้า และเมื่อได้ทราบถึงความต้องการ ก็น าไปพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับอุปสงค์ของ
กลุ่มเป้าหมาย ภายใต้ตราสนิค้า ispa  จนในปจัจุบนั ispa มผีลติภณัฑ์หลากหลายชนิด เช่น สบู่เหลวดอกเกลือ
สมุนไพร โลชัน่สมุนไพรบ ารุงผวิ เกลอืขดัหน้าสมุนไพรพเิศษ เกลอืขดัผวิในน ้านม เป็นต้น ( เดลนิิวส,์ สบืคน้วนัที่ 2 
กนัยายน 2556, เขา้ถงึไดโ้ดย http://www.dailynews.co.th/) 
  จากความเป็นมาทีก่ล่าวมาขา้งต้น กลุ่มอาชพีเกลอืทะเลกงัหนัทอง จดัเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะ
พฒันาและสง่เสรมิใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศเพื่อน าไปสูก่ารพฒันาเป็นการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื แต่จากการส ารวจ
ขอ้มูลเบื้องต้นพบว่า สถานที่ตัง้ของกลุ่มอาชพีเกลอืทะเลกงัหนัทองไม่เป็นที่ดงึดูดความสนใจนักท่องเที่ยวมากนัก 
เน่ืองจากตัง้อยู่รมิถนน แต่ลกึเขา้ไปประมาณ 20 เมตร ประกอบกบั ไม่มป้ีายบอกสถานทีท่ีโ่ดดเด่น จงึไม่เป็นทีส่งัเกต
ของนักท่องเทีย่วที่สญัจรไปมา ด้วยปญัหาดงักล่าว ผู้วจิยั จงึเลง็เหน็ถึงความส าคญั ทีจ่ะพฒันาและผลกัดนัให้กลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง ใหเ้ป็นการท่องเทีย่วเชงินิเวศ ตลอดจนน าไปสูก่ารท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืในอนาคต 
 

วตัถปุระสงค ์ 
 1. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นองคป์ระกอบการท่องเทีย่วเชงินิเวศ ปจัจยัดา้นการมสีว่นร่วมของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน และ
ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด 7P’s ทีส่ง่ผลต่อการท่องเทีย่วเชงินิเวศของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง 

 2. เพื่อศกึษาแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วเชงินิเวศอย่างยัง่ยนืของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง 

 

ขอบเขตการวิจยั 
ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดนิทางมาท่องเที่ยวที่กลุ่มวิสาหกจิชุมชน เกลือทะเล

กงัหนัทอง โดยมขีอบเขตด้านตัวแปร 4 ตัวแปรหลกั ได้แก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ การมสี่วนร่วมของกลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง ทฤษฎสีว่นประสมทางการตลาด และองคป์ระกอบหลกัของการท่องเทีย่วเชงินิเวศ 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 ในงานวจิยันี้ไดศ้กึษาแนวคดิ 3 ประการ ซึง่จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า แนวคดิทีศ่กึษานัน้มอีทิธพิลต่อการวจิยั 
ไดแ้ก่ 1.แนวคดิการมสี่วนร่วมของ Cohen และ Uphoff (1998) ไดแ้ก่ การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ (Decision Making)  
 การมสีว่นร่วมในการด าเนินการ (Implementation) การมสีว่นร่วมในการรบัผลประโยชน์ (Benefit) และการมสี่วนร่วม
ในการประเมนิผล (Evaluation)  2. แนวคดิทฤษฎสีว่นประสมทางการตลาด 7P’s ของ Philip Kotler โดยผูว้จิยัพบว่ามี
นักวจิยัจ านวนมาก น ามาใชศ้กึษาวจิยัอย่างแพร่หลายในปจัจุปนั ประกอบไปด้วย ด้านผลติภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา 
(Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  (Place)  ดา้นส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ดา้นบุคคล (People) ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ (Physical  Evidence) และ ดา้นกระบวนการ (Process) 3. แนวคดิองคป์ระกอบหลกัของการท่องเทีย่ว
เชงินิเวศ  ใชแ้นวคดิของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (2544) และอนุชา เลก็สกุลดลิก (2540: ไม่ปรากฏเลขหน้า) 
ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นพืน้ที ่องคป์ระกอบดา้นการจดัการ องคป์ระกอบดา้นกจิกรรมและกระบวนการ และองคป์ระกอบ 
ดา้นการมสีว่นร่วม 
 

สมมติฐานในการวิจยั 
สมมตฐิานที ่1 ปจัจยัดา้นการมสีว่นร่วมของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน เกลอืทะเลกงัหนัทอง ส่งผลต่อการท่องเทีย่ว

เชงินิเวศ ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน เกลอืทะเลกงัหนัทอง 
สมมติฐานที่ 2 ปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่ม

วสิาหกจิชุมชน เกลอืทะเลกงัหนัทอง 
สมมติฐานที่ 3 ปจัจยัด้านองค์ประกอบหลกัของการท่องเที่ยวเชงินิเวศ ส่งผลให้นักท่องเที่ยว เดนิทางมา

ท่องเทีย่วทีก่ลุ่มวสิาหกจิชุมชน เกลอืทะเลกงัหนัทอง 
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วิธีการด าเนินงานวิจยั 
 งานวจิยัครัง้นี้ใชเ้ทคนิคการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative technical research) ซึง่ไดก้ าหนดกรอบแนวคดิใน 
การวจิยัในภาพประกอบที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
 

การมสีว่นร่วมของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน เกลอื

ทะเล กงัหนัทอง  

-การมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ   

-การมสีว่นร่วมในการด าเนินการ  

-การมสีว่นร่วมในการรบัผลประโยชน์ 

-การมสีว่นร่วมในการประเมนิผล 
องคป์ระกอบหลกัของการท่องเทีย่วเชงินิเวศ
, การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย (2544)   
-องคป์ระกอบดา้นพืน้ที ่ 
-องคป์ระกอบดา้นการจดัการ 
-องคป์ระกอบดา้นกจิกรรมและกระบวนการ 
-องคป์ระกอบดา้นการมสีว่นร่วม  
 
สว่นประสมทางการ ตลาด 7P’s   
- ดา้นผลติภณัฑ ์ 
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
- ดา้นกระบวนการการด าเนินงาน  
- ดา้นบุคลากร 
- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

 

ส่งผลต่อการท่องเที่ยว
เ ชิ ง นิ เ ว ศ ข อ ง ก ลุ่ ม
วิสาหกิจ เกลือทะเล 
บา้นกงัหนัทอง  ต าบล
บา้นแหลม อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเพชรบุร ี

การท่องเทีย่วอย่าง 
ยัง่ยนืของกลุ่มวสิาหกจิ 
เกลอืทะเล บา้นกงัหนั

ทอง 
 

ข้อมลูทางด้านประชากรศาสตร์ 

-เพศ 

-อาย ุ

-วฒุิการศกึษา 

-อาชีพ 

-รายได้ 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

การ

วิเคราะห์

ด้วยสถิติ

พรรณนา

การวเิคราะห์

ด้วย  chi-

square test 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วทีก่ลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนั
ทอง อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุร ีกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วทีก่ลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง ในช่วงเดอืนสงิหาคมถงึตุลาคม 2556 
 

วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี้ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) คอืใชแ้บบสอบถามกบันกัท่องเทีย่วทัว่ไปทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วทีก่ลุ่มวสิาหกจิชุมชน เกลอื
ทะเลกงัหนัทอง ซึง่เป็นจ านวนทีไ่ม่ทราบค่าแน่นอน ดงันัน้คณะผูว้จิยัจงึไดท้ าการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั
โดยอาศยัสตูรไม่ทราบค่าประชากร ในการค านวณกลุ่มตวัอย่าง (ประสพชยั พสนุนท,์ 2553) ดงันี้ 

 
n = Z2 pq = (1.96)2(0.5)(0.5) = 385.16 

                                                      B2             0.052         
 

ทัง้นี้เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างทีด่ขี ึน้จงึส ารองกลุ่มตวัอย่างเพิม่อกีรอ้ยละ 4 จะเท่ากบั 15 ตวัอย่างจงึไดก้ลุ่มตวัอย่างทีท่ า
การวจิยัทัง้หมดจ านวนทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง โดยกลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างนักท่องเทีย่วทีม่าท่องเทีย่วทีก่ลุ่ม
วสิาหกจิชุมชน เกลอืทะเลกงัหนัทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดเพชรบุร ี
 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วที่
กลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุร ี
 

การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 แบบสอบถามก่อนน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผู้วจิยัได้ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา(Content 
Validity) ดว้ยวธิกีารหาค่าดชันีสอดคลอ้ง IOC (Index of item objective congruence) โดยผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อตรวจสอบ
ในความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ซึง่ผลการตรวจสอบพบว่าขอ้ค าถามผ่านเกณฑท์ีส่ามารถ
ยอมรบัได ้และไดท้ดสอบค่าความเชื่อมัน่(Reliability) ดว้ยเทคนคิการวเิคราะหห์าค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ผลการตรวจสอบพบว่าอยู่ที ่0.62 แบบทดสอบฉบบันี้มคีวามเชื่อมัน่ระดบัปานกลาง 
ซึง่ถอืว่าอยู่ในเกณฑท์ีย่อมรบัได ้(เกยีรตสิดุา ศรสีุข, 2552) ดงันัน้งานวจิยันี้คุณภาพของเครื่องมอืวจิยัผ่านเกณฑก์าร
ตรวจสอบทัง้ในดา้นของความเทีย่งตรง(validity)ในการวดัผลตามวตัถุประสงคใ์นการวจิยัและมคีวามเชื่อมัน่ซึง่สามารถ
เชื่อถอื(Reliability)ไดอ้ยู่ในระดบัปานกลาง 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) คือค่าร้อยละ  
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวเิคราะหแ์บบสอบถามการวจิยัและ
ส าหรบัตวัแปรอสิระในแบบสอบถามจะใช ้การวเิคราะหเ์ชงิอนุมาน (Inferential statistics) โดยใชก้ารทดสอบ (Chi-
square test) 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผลการสุม่ถามนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องทีเ่ทีย่วทีก่ลุ่มวสิาหกจิชุมชน เกลอืทะเลกงัหนัทอง จ านวน 400 
คน มดีงันี้ 
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ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของนกัท่องเทีย่ว 
กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วทีก่ลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 61.5  และเป็นเพศชายรอ้ยละ 38.5 โดยนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง
อายุระหว่าง 21 – 29 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 31.8 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 30 – 39 ปี และอายุต ่ากว่า 20 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 
27.0 และ 21.0 ตามล าดบั ระดบัการศกึษาของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในระดบั ปรญิญาตรี คดิเป็นร้อยละ 42.8  
รองลงมาคอืต ่ากว่าปรญิญาตรแีละสงูกว่าปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 39.8 และ 16.3 ตามล าดบั โดยนักท่องเทีย่วส่วน
ใหญ่ประกอบอาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิรอ้ยละ 26.8 รองลงมาเป็นนักเรยีน/นักศกึษา  พนักงานเอกชน  
และประกอบอาชพีส่วนตวั คดิเป็นรอ้ยละ 25.5  20.8 และ20.3  ตามล าดบั  และมรีายไดต่้อเดอืนอยู่ในช่วง 10,001-
20,000 บาท รอ้ยละ 32.0 ลองลงมาคอืช่วง 5,000-10,000 บาท ต ่ากว่า 5,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท คดิเป็น
รอ้ยละ 23.8  19.8 และ 19.0 ตามล าดบั โดยสว่นใหญ่นกัท่องเทีย่วทีม่รีายไดต่้อเดอืน 20,001-30,000 บาท จะเดนิทาง
ท่องเทีย่วทีก่ลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง เพื่อศกึษาดงูาน  
ตอนที ่2 ขอ้มลูพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว 
 นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่เดนิทางท่องเทีย่วโดยรถยนตส์ว่นตวัรอ้ยละ 66.8  มกีารพ านกัทีโ่รงแรม เป็นระยะเวลา 
2 คนื คดิเป็นรอ้ยละ 46.3 และ รอ้ยละ 36.3 ตามล าดบั โดยสว่นใหญ่จะเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยวธิกีารเดนิทางเอง และมี
จ านวนผูร้่วมเดนิทางมากกว่า 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 78.5 และรอ้ยละ 47.8 ตามล าดบั โดยมจีุดประสงคเ์พื่อมาท่องเทีย่ว 
คดิเป็นรอ้ยละ 41.0 และสถานทีท่่องเทีย่วทีน่กัท่องเทีย่วสว่นใหญ่เดนิทางไปบ่อยทีสุ่ดในจงัหวดัเพชรบุรคีอื หาดชะอ า 
มากถึงร้อยละ 38.0 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าแหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์  มีส่วนท าให้
นกัท่องเทีย่วตดัสนิใจวางแผนเดนิทางมาท่องเทีย่วทีก่ลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง  มากทีส่ดุรอ้ยละ 35.0 
ตอนที ่3 ปจัจยัดา้นต่างๆ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว ทีม่ากลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนั
ทอง 
 สว่นที ่3.1 ปจัจยัดา้นการมสีว่นร่วมของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน เกลอืทะเลกงัหนัทอง 

พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว X2 sig การตรวจสอบสมมุตฐิาน 

จ านวนผูร้่วมเดนิทางในแต่ละครัง้ 153.596 .002 ยอมรบั H1 

เหตุผลทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่ว 299.702 .002 ยอมรบั H1 

 

H0: ปจัจยัดา้นการมสี่วนร่วมขององคก์รไม่ส่งผลใหน้ักท่องเทีย่วเดนิทางมาท่องเทีย่วทีก่ลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเล
กงัหนัทอง 
H1: ปจัจยัด้านการมสี่วนร่วมขององคก์รส่งผลใหน้ักท่องเที่ยวเดนิทางมาท่องเที่ยวที่กลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเล
กงัหนัทอง 

ดงันัน้การตรวจสอบสมมตฐิานคอื H1: ปจัจยัดา้นการมสี่วนร่วมของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง 
ไดแ้ก่ การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ การมสี่วนร่วมในการด าเนินการ การมสี่วนร่วมในการรบัผลประโยชน์ และการมี
สว่นร่วมในการปะเมนิผล สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่ว ในดา้นจ านวนผูร้่วมเดนิทางในแต่ละครัง้ 
(x2 = 153.596), (sig = .002) และ ดา้นเหตุผลทีน่กัท่องเทีย่วเลอืกเดนิทางมาท่องเทีย่ว (x2 = 299.702), (sig = .002) 

  
สว่นที ่3.2 ปจัจยัดา้นองคป์ระหลกัของการท่องเทีย่วเชงินิเวศของกลุ่มวสิาหกจิชมุชน เกลอืทะเลกงัหนัทอง 

พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว X2 sig การตรวจสอบสมมุตฐิาน 
จ านวนผูร้่วมเดนิทางในแต่ละครัง้ 713.016 .000 ยอมรบั H1 

เหตุผลทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่ว 699.897 .000 ยอมรบั H1 
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H0: ปจัจยัด้านองค์ประกอบหลกัของการท่องเที่ยวเชงินิเวศ ไม่ส่งผลให้นักท่องเที่ยว เดนิทางมาท่องเที่ยวที่กลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง 

H1 : ปจัจยัดา้นองคป์ระกอบหลกัของการท่องเทีย่วเชงินิเวศสง่ผลใหน้กัท่อง เทีย่ว เดนิทางมาท่องเทีย่วทีก่ลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง 

ดงันัน้การตรวจสอบสมมติฐานคือ H1: ปจัจยัด้านองค์ประกอบหลกัของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว ในดา้นจ านวนผูร้่วมเดนิทางในแต่ละครัง้ (x2 = 713.016), (sig = .000) และ 
ดา้นเหตุผลทีน่กัท่องเทีย่วเลอืกเดนิทางมาท่องเทีย่ว (x2 = 699.897), (sig = .000) 

 

สว่นที ่3.3 ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด 7P’s ของกลุ่มวสิาหกจิชมุชน เกลอืทะเลกงัหนัทอง 
พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว X2 sig การตรวจสอบสมมุตฐิาน 

จ านวนผูร้่วมเดนิทางในแต่ละครัง้ 801.510 .000 ยอมรบั H1 
เหตุผลทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่ว 1293.816 .000 ยอมรบั H1 
แหล่งขอ้มลูทีท่ าใหต้ดัสนิใจเดนิทางมา
ท่องเทีย่ว 

1115.305 .000 ยอมรบั H1 

 

H0: ปจัจยัทางดา้นสว่นประสมทางการตลาด 7P’s ไม่สง่ผลต่อการท่องเทีย่วเชงินิเวศทีก่ลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง 

H1: ปจัจยัทางดา้นสว่นประสมทางการตลาด 7P’s สง่ผลต่อการท่องเทีย่วเชงินิเวศทีก่ลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง 

ดงันัน้การตรวจสอบสมมตฐิานคอื H1: ปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ไดแ้ก่ ด้านผลติภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพขององคก์ร และ
ด้านกระบวนการการด าเนินงาน ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชงินิเวศที่กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง ในด้าน
จ านวนผูร้่วมเดนิทางในแต่ละครัง้ (x2 = 801.510), (sig = .000) ดา้นเหตุผลทีน่ักท่องเทีย่วเลอืกเดนิทางมาท่องเทีย่ว (x2 
= 1293.816), (sig = .000) และดา้นแหล่งขอ้มลูทีท่ าใหต้ดัสนิใจเดนิทางมาท่องเทีย่ว (x2 = 1115.305), (sig = .000) 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 

 

 
 

สมมติฐานการวิจยั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ยอมรบั ปฏิเสธ 

H0 : ปจัจยัดา้นการมสีว่นร่วมขององคก์รไม่สง่ผลใหน้กัท่องเทีย่วเดนิทางมา
ท่องเทีย่วทีก่ลุ่มวสิาหกจิชมุชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง 

H1 : ปจัจยัดา้นการมสีว่นร่วมขององคก์รสง่ผลใหน้กัท่องเทีย่วเดนิทางมาท่องเทีย่วที่
กลุ่มวสิาหกจิชมุชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง 

 
 

  

  

H0 : ปจัจยัดา้นองคป์ระกอบหลกัของการท่องเทีย่วเชงินิเวศ ไมส่ง่ผลใหน้กัท่องเทีย่ว 
เดนิทางมาท่องเทีย่วทีก่ลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง 

H1 : ปจัจยัดา้นองคป์ระกอบหลกัของการท่องเทีย่วเชงินิเวศสง่ผลใหน้กัท่อง เทีย่ว 
เดนิทางมาท่องเทีย่วทีก่ลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง 

 
 

  

  

H0 : ปจัจยัทางดา้นสว่นประสมทางการตลาด 7P’s ไม่สง่ผลต่อการท่องเทีย่วเชงิ
นิเวศทีก่ลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง 

H1 : ปจัจยัทางดา้นสว่นประสมทางการตลาด 7P’s สง่ผลต่อการท่องเทีย่วเชงินิเวศที่
กลุ่มวสิาหกจิชมุชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง 
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สมมตฐิานที ่1  H1: ปจัจยัดา้นการมสีว่นร่วมขององคก์รสง่ผลใหน้กัท่องเทีย่วเดนิทางมาทอ่งเทีย่วทีก่ลุ่มวสิาหกจิชุมชน
เกลอืทะเลกงัหนัทอง 

ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัพบว่า ปจัจยัดา้นการมสีว่นร่วมขององคก์รส่งผลใหน้ักท่องเทีย่วเดนิทางมา
ท่องเทีย่วทีก่ลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง กล่าวคอื หากสมาชกิของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง
สง่เสรมิใหน้กัท่องเทีย่วไดร้บัประสบการณ์จากการเดนิทางมาท่องเทีย่ว สมาชกิส่วนร่วมวางแผนด าเนินงาน กจิกรรม 
และพฒันาผลติภณัฑ ์จะท าใหม้จี านวนนกัท่องเทีย่วตดัสนิใจเดนิทางมาท่องเทีย่วมากขึน้  
สมมตฐิานที ่2 H1: ปจัจยัดา้นองคป์ระกอบหลกัของการท่องเทีย่วเชงินิเวศส่งผลใหน้ักท่องเทีย่วเดนิทางมาท่องเทีย่วที่
กลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง  

ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัพบว่า ปจัจยัดา้นองคป์ระกอบหลกัของการท่องเทีย่วเชงินิเวศส่งผลใหน้ัก
ท่อง เทีย่ว เดนิทางมาท่องเทีย่วทีก่ลุ่มวสิาหกจิชมุชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง กล่าวคอื หากกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเล
กงัหนัทองมกีารจดัสถานทีใ่หม้คีวามน่าสนใจ มกีารอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่ว มกีจิกรรมทีส่่งเสรมิการเรยีนรู้
แก่นักท่องเที่ยวและมีการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม จะท าให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวตัดสนิใจเดินทางมา
ท่องเทีย่วมากขึน้ 
สมมตฐิานที ่3 H1: ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด 7P’s สง่ผลใหน้กัท่องเทีย่วเดนิทางมาท่องเทีย่วทีก่ลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยัพบว่า ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ส่งผลให้นักท่องเที่ยว
เดนิทางมาท่องเทีย่วทีก่ลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง กล่าวคอื หากกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง
มผีลติภณัฑท์ีท่ ามาจากวตัถุดบิธรรมชาต ิมกีารแปรรปูผลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย มรีาคาในระดบัทีน่ักท่องเทีย่วสามารถ
ซื้อได้ มีสถานที่จดัจ าหน่ายอยู่ในท าเลที่เห็นได้ชดัเจน มสีถานที่จอดรถเพยีงพอ มกีารจดัโปรโมชัน่ มพีนักงานให้
ค าแนะน า และมกีระบวนการผลติทีไ่ดม้าตรฐาน ปลอดภยั จะท าใหม้จี านวนนกัท่องเทีย่วตดัสนิใจเดนิทางมาท่องเทีย่ว
มากขึน้ ทัง้เดนิทางดว้ยรถยนตส์ว่นตวั และดว้ยการซือ้ทวัร ์
 

อภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ผลได้ว่า การมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกงัหนัทอง องค์ประกอบหลกัของการ
ท่องเทีย่วเชงินิเวศ และทฤษฎสีว่นประสมทางการตลาด 7P’s ของ Philip Kotler ส่งผลต่อการท่องเทีย่วเชงินิเวศ ของ
กลุ่มวสิาหกจิชุมชน เกลอืทะเลกงัหนัทอง อภปิรายผลไดด้งันี้ 

การมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง เจ้าหน้าที่และพนักงานส่วนใหญ่เป็น
ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ในระดบัปานมาก ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ [1] ที่ได้ศึกษา
พฒันาการมสีว่นร่วมของแกนน าชุมชนในการบรหิารจดัการการท่องเทีย่วเชงินิเวศ อ าเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  
งานวจิยัของ [3] ทีศ่กึษาการจดัการท่องเทีย่วบนพืน้ฐานของชุมชน: กรณีศกึษาวสิาหกจิชุมชนเหด็ตบัเต่า ต าบลสาม
เรอืน อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา และงานวจิยัของ [4] การจดัการแบบมสี่วนร่วมของบุคคลในทอ้งถิน่ 
นกัท่องเทีย่ว และผูป้ระกอบการเพื่อการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื กรณีศกึษา อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุร ี

บริบททางกายภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกงัหนัทอง มีทรพัยากรและสิง่แวดล้อมที่อุดม
สมบูรณ์ โดยเฉพาะนาเกลือ ที่มีตลอดเส้นทาง เหมาะสมแก่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในระดบัมาก ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ [6] การจดัการท่องเที่ยวเชงินิเวศโดยชุมชน บรเิวณตลาดน ้าคลองลดัมะยม เขตตลิง่ชนั 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร; งานวจิยัของ [5] ทีไ่ดศ้กึษาการจดัการสิง่แวดลอ้มเพื่อการท่องเทีย่วเชงินิเวศอุทยานแห่งชาติ
ภูลงักา จงัหวดันครพนม และงานวจิยัของ [7] ที่ได้ศกึษาการพฒันาการท่องเที่ยวเชงินิเวศกรณีศกึษาชุมชนทุ่งเพล 
ต าบลฉมนั อ าเภอท่ามะขาม จงัหวดัจนัทบุร ี  

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ของ Philip Kotler  ทีก่ลุ่มวสิาหกจิชุมชน เกลอืทะเลกงัหนัทอง ยงั
ไม่มป้ีายบอกเสน้ทางและระยะทาง ท าให้เกดิปญัหานักท่องเที่ยวขบัรถเลยไป และไม่มกีารระบุราคาที่ผลติภณัฑ์ที่
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ชดัเจน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั (ววิฒัน์ จนัทรก์ิง่ทอง.2551: 112) การศกึษาความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาด
บริการและความต้องการของนักท่องเที่ยวในเขตอนุรกัษ์พนัธุ์สตัว์ป่าโตนงาช้าง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
งานวจิยัของ [2] การจดัการดา้นการตลาดการท่องเทีย่วชุมชนนครชุม จงัหวดัก าแพงเพชร 

 

สรปุผลงานวิจยั 
ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการท่องเทีย่วเชงินิเวศของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทองไดแ้ก่ 1) ปจัจยัดา้นการมี

สว่นร่วมของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน ประกอบดว้ย การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ  การมสี่วนร่วมในการด าเนินการ การมี
สว่นร่วมในการรบัผลประโยชน์ และการมสีว่นร่วมในการประเมนิผล 2) ปจัจยัดา้นองคป์ระกอบการท่องเทีย่วเชงินิเวศ 
ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านพื้นที่ องค์ประกอบด้านการจดัการ องค์ประกอบด้านกจิกรรมและกระบวนการ และ
องคป์ระกอบดา้นการมสีว่นร่วม 3) ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพขององคก์ร และดา้น
กระบวนการการด าเนินงานของกลุ่มฯ ลว้นเป็นปจัจยัทีส่ง่ผลใหน้กัท่องเทีย่วเลอืกตดัสนิใจเดนิทางมาศกึษาดูงาน หรอื
เลอืกมาท่องเทีย่วในรปูแบบการท่องเทีย่วเชงินิเวศทีก่ลุ่มวสิาหกจิฯ ดงันัน้ปจัจยัเหล่าน้ีจงึเป็นแนวทางการพฒันาการ
ท่องเทีย่วเชงินิเวศอย่างยัง่ยนื ใหก้ลุ่มวสิาหกจิชุมชน เกลอืทะเลกงัหนัทอง 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจยั 
1. จากการศกึษาพบว่า ตลอดเสน้ทางการเดนิทางท่องเที่ยวไปยงักลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง 

ต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ไม่มีป้ายบอกเส้นทางและระยะทางแก่นักเดินทาง ดงันัน้ กลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง ควรร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จดัท าป้ายบอกทางและระยะทางเพื่ออ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่นกัเดนิทาง 

2. จากการศกึษาพบว่า ผลติภณัฑ์เกลอืทะเล ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง ไม่มกีารแสดง
ราคาสนิคา้ บนบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑ ์เพื่อประกอบการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค ดงันัน้ วสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเล
กงัหนัทองควรมกีารแสดงราคาที่ชดัเจนบนบรรจุภณัฑ์และผลติภณัฑ์เพื่อเป็นขอ้มูลที่ช่วยประกอบการตดัสนิใจซื้อ
ผลติภณัฑ ์และเพื่อก่อใหเ้กดิความเป็นมาตรฐานของราคาผลติภณัฑ ์

3. ในการวางแผนยุทธศาสตรเ์พื่อพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนั
ทอง ประธานกลุ่มอาชพี ควรมกีารบูรณาการผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง (Stakeholders) จากทุกภาคทุกส่วนเขา้มาระดมสมอง
เพื่อหาทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีส่ดุน ามาปฏบิตักิาร 
 

การน าวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
 ประโยชน์ในระดบัธรุกิจ กลุ่มวสิาหกจิชุมชน เกลอืทะเลกงัหนัทอง สามารถน าผลวจิยั ไปใชพ้ฒันา กงัหนั
ทอง ใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศอย่างยัง่ยนื ดว้ยการสง่เสรมิใหม้อีงคป์ระกอบหลกัการของท่องเทีย่วเชงินิเวศ ทัง้4 
องคป์ระกอบ อยู่ในแผนการด าเนินงานของกลุ่มฯ  
 ประโยชน์ในระดบัประเทศชาติ การพฒันาแหล่งท่องเทีย่วใหเ้ป็นการท่องเทีย่วเชงินิเวศอย่างยัง่ยนืนัน้ 
นอกจากจะสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์ ปี 2556 ของการท่องเทีย่วท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย และนโยบายของรฐับาล
ไทยแลว้ ยงัเป็นสว่นหนึ่งทีช่่วยผลกัดนัใหส้ภาวะเศรษฐกจิไทยเตบิโตยิง่ขึน้ไปในอนาคต 
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บทคดัย่อ 
  

การศึกษาเรื่อง “การท่องเที่ยวยามเยน็ของประเทศไทย สู่การพฒันากิจกรรมการท่องเที่ยวยามเยน็ของจงัหวดั
พะเยา” :มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงเวลายามเยน็ทีพ่บในประเทศไทย และศกึษากจิกรรม
ทางการท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็ ตลอดจนศกึษาแนวทางการพฒันากจิกรรมทางการท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็ ใน
พืน้ทีอ่าํเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา โดยศกึษารวบรวมจากเอกสาร สือ่สิง่พมิพ ์สือ่ออนไลน์ วารสารทางดา้นการท่องเทีย่ว และ
งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนการสมัภาษณ์ความคดิเห็นของหน่วยงานภาครฐัและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ได้พบว่า
กจิกรรมการท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็ของประเทศไทย สามารถแบ่งได ้3 รปูแบบ คอื 1) รปูแบบกจิกรรมการท่องเทีย่ว
ในช่วงเวลายามเยน็ทีจ่ดัขึน้บางช่วงเวลา 2) รปูแบบกจิกรรมการท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็ทีจ่ดัขึน้เพื่อสง่เสรมิตลอดทัง้
ปี และ3) รูปแบบกจิกรรมการท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็พเิศษ ซึ่งจากการศกึษาดงักล่าวได้สอดคล้องกบัอําเภอเมอืง 
จงัหวดัพะเยา ที่พบกจิกรรมทางการท่องเที่ยวในช่วงเวลายามเยน็ ทัง้ 3 รูปแบบ และสามารถนํามาพฒันาเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวของจงัหวดัพะเยาได้โดยการใช้ต้นทุนเดิมในการพฒันา เพิ่มความน่าสนใจ ความแปลกใหม่ ในการจดั
กจิกรรมแต่ละครัง้ ตลอดจนการเพิม่จํานวนในการจดักจิกรรมทางการท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็เพิม่ขึน้  เพื่อเป็นการ
กระตุน้เศรษฐกจิการท่องเทีย่วของจงัหวดัพะเยาดว้ย 

 

ค าส าคญั: กจิกรรมทางการท่องเทีย่วในช่วงเลายามเยน็ รปูแบบทางการท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็ 
 

Abstract  
 The objectives of the study entitled “The Evening Tourism Activity of Thailand to Development of Evening 
Tourism Activity of Phayao Province, Thailand” were to study the situation of evening tourism activity found in 
Thailand, to investigate the evening tourism activity and to seek for guidelines for developing evening tourism 
activity in Phayao Province.  Data collection was conducted through document, printed and online media, and 
tourism journal, related research, including interview comments from both government agencies and involved 
entrepreneurs. The study showed that evening tourism activity in Phayao province, Thailand was divided into 3 

                                                 
1
 สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและการท่องเทีย่ว คณะวทิยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 
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patterns: 1) Occasional activities 2) Promoted activities throughout the year 3) Special activities. The study result 
was in accord with three patterns of evening tourism activities of Phayao province and this study can help for 
tourism development of Phayao province with its common cost. The activities should be more attractive, and exotic, 
including increasing the number of activities for the purpose of urging tourism economy of Phayao province. 
 

Key words: evening tourism activity, tourism activities pattern. 
 

บทน า 

ในปี 2015 ไดม้กีารเปิดตวัของ FTA (Free Trade Agreement) หรอืการลงนาม AEC 2015 (ASEAN Economic 
Community) ทําให้อนาคตกระแสของการเปลี่ยนแปลงของจํานวนนักท่องเที่ยวมเีพิม่มากขึ้น จงึทําให้ประเทศไทยที่มี
ทรพัยากรทางการท่องเที่ยวทีห่ลากหลาย อาทเิช่น ทางดา้นแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ ทางดา้นศลิปวฒันธรรมและ
ประเพณี ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นทรพัยากรที่มีค่าต่อการท่องเที่ยว อกีทัง้เมื่อได้พิจารณาถึงความน่าสนใจของกจิกรรมการ
ท่องเทีย่วทีถู่กจดัขึน้ในช่วงเวลายามเยน็ของประเทศไทย ยงัพบกจิกรรมการท่องเทีย่วยามเยน็ทีม่คีวามหลากหลาย ทัง้ที่
เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เป็นบางช่วงเวลา เช่น งานประเพณีต่าง ๆ กจิกรรมทีจ่ดัขึน้ตลอดทัง้ปี เช่น ไนทซ์าฟาร ีการแสดงทฟิ
ฟานี่โชว ์ล่องเรอืแม่น้ําเจา้พระยา ตลอดจนกจิกรรมพเิศษ เช่น การจดัแสดงมหากรรมดนตร ีกจิกรรมถนนคนเดนิ เป็นต้น 
ซึง่กจิกรรมยามเยน็ดงักล่าวลว้นมหีลากหลาย สามารถส่งผลใหน้ักท่องเทีย่วเกดิความต้องการท่องเทีย่วได ้และยงัถอืเป็น
สิง่ดงึดดูใจทางการท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 

จงัหวดัพะเยาเป็นจงัหวดัหนึ่งทีม่ชีายแดนตดิต่อกบัสาธารณรฐัประชาชนลาว บรเิวณบา้นฮวก จงึทําใหเ้กดิโอกาส 
ทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทางผ่านเขา้มาท่องเทีย่วในจงัหวดัพะเยาเพิม่มากขึน้ และหากกล่าวถงึทรพัยากรการท่องเทีย่วจงัหวดั
พะเยา จะพบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญทางธรรมชาติ อาทิเช่น กว๊านพะเยา  
วนอุทยานภูลงักา อุทยานแห่งชาตภิูซาง อุทยานภูนาง วนอุทยานไดโนเสารแ์ก่งหลวง อุทยานแห่งชาตดิอยหลวง หน้าผา
เทวดา เป็นตน้ สาํหรบัแหล่งท่องเทีย่วทางดา้นประวตัศิาสตรแ์ละโบราณสถาน เช่น หอวฒันธรรมวดัศรโีคมคํา วดัพระธาตุ
จอมทอง พพิธิภณัฑเ์วยีงพยาว วดัอนาลโยทพิยาราม อนุสาวรยี์-พ่อขุนงําเมอืง โบราณสถานเวยีงบวั แหล่งโบราณสถาน
บา้นร่องไฮ แหล่งเครื่องถ้วยเวยีงบวั กลุ่มวดัไทลือ้ กลุ่มวดัไทยใหญ่ และกจิกรรมการท่องเทีย่ว เช่น งานบวงสรวงพ่อขุน  
งาํเมอืง งานป๋ีใหม่เมอืงกว๊านพะเยา เทศกาลลิน้จีแ่ละของดจีงัหวดัพะเยา ประเพณีไหวส้าพระเจา้ตนหลวง งานถนนคนเดนิ 
งานเทศกาลยีเ่ป็งโคมลอยทีก่ว๊านพะเยา เป็นตน้ (1) 

จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถกล่าวไดว้่าจงัหวดัพะเยา ไดม้คีวามหลากหลายทางดา้นทรพัยากร ไม่ว่าจะเป็นทางดา้น
แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิรวมถงึแหล่งท่องเทีย่วทางดา้นศลิปวฒันธรรมและประเพณี ลว้นแลว้แต่เป็นทรพัยากรทีม่คี่า
ต่อการท่องเทีย่ว แต่เมื่อพจิารณาถงึความน่าสนใจของสถานทีท่่องเทีย่วและกจิกรรมในช่วงเวลายามเยน็ของจงัหวดัพะเยา 
ยงัไม่สามารถเลอืกสถานทีท่่องเทีย่วไดห้ลากหลาย เมื่อเปรยีบเทยีบกบัจงัหวดัใกลเ้คยีง เช่น นักท่องเทีย่วเดนิทางมาพกั
คา้งแรมทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ในช่วงเวลายามเยน็ นักท่องเทีย่วสามารถเลอืกสถานทีท่่องเทีย่วได ้อาท ิเชยีงใหม่ไนทซ์าฟาร ี
ชมน้ําพุดนตร ีเลอืกซือ้สนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึถนนคนเดนิเชยีงใหม่ ถนนคนเดนิววัลาย ถนนคนเดนิยางเนิ้ง หรอืชมการ
แสดงการฟ้อนรําพร้อมกบัประทานอาหารแบบขนัโตกได้ที่ ศูนย์วฒันธรรมเชียงใหม่ ลานนาขนัโตก โรงแรมเพชรงาม 
แม่ปิงขนัโตก โรงแรมอมิพเีรยีลแม่ปิง คุม้แกว้พาเลส ขนัโตกบา้นรอ้ยจนัทร ์โรงแรมปางสวนแกว้ และสบิสองปนันาสาํหรบั
จงัหวดัลําปาง พบกจิกรรมนัง่รถม้ารอบเมอืง เลอืกซื้อสนิค้าของฝากของที่ระลกึกาดกองต้า  ส่วนจงัหวดัเชยีงราย กพ็บ
สถานทีท่่องเที่ยวยามเยน็ ที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถเลอืกซื้อของได้ อาท ิกาดเจยีงฮายรําลกึ ถนนคนม่วน ไนทพ์ล่าซ่า 
หรอืชมความงามแสงสเีสยีงของหอนาฬกิา ชมความงามของสวนตุง และสามารถสกัการะอนุสาวรยีเ์มง็รายทีม่กีารตกแต่ง
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ไว้อย่างสวยงาม การเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมดงักล่าวล้วนสามารถก่อให้เกิดรายได้จากนักท่องเที่ยวเพิม่มากขึ้น 
นักท่องเที่ยวอาจเกดิการตดัสนิใจพกัค้างแรมได้ เกดิการกระจายรายไดไ้ปยงัผูป้ระกอบการทางด้านการท่องเทีย่ว  และ
ชุมชนในพืน้ที ่เป็นตน้ 

จากทีก่ล่าวมาเป็นทีน่่าสนใจอย่างยิง่ว่า จะทําอย่างไรใหน้ักท่องเทีย่วเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วจงัหวัดพะเยาเพิม่
มากขึน้ ซึง่การศกึษากจิกรรมการท่องเที่ยวยามเยน็อาจเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน จนทําให้จงัหวดัพะเยากลายเป็น
จุดหมายปลายทางหลกัของการท่องเทีย่วได ้เมื่อนักท่องเทีย่วเพิม่ระยะเวลาการท่องเทีย่วไดน้านขึน้ อาจส่งผลทําใหเ้กดิ
การเพิม่รายไดท้างการท่องเทีย่วเพิม่มากขึน้ตาม และเกดิการกระจายรายไดสู้ท่อ้งถิน่มากขึน้ตามไปดว้ย ดงันัน้ การศกึษา
กิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงเวลายามเย็น จะทําให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมทางการท่องเที่ยวได้อย่าง
หลากหลายมากขึน้และเป็นการสนบัสนุนการท่องเทีย่วของจงัหวดัพะเยา ทัง้นี้ ผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งสามารถนําผลการศกึษา
ไปต่อยอดการพฒันาองค์กรของตนและเกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนเปรียบเสมือนการสร้าง
คุณภาพชวีติใหก้บัชมุชนในพืน้ที ่ทัง้ทีไ่ดป้ระโยชน์ทางตรงและทางออ้ม ตลอดจนสง่ผลใหเ้กดิการสง่เสรมิใหค้นในชุมชนรกั
ถิน่ฐานบา้นเกดิ รูจ้กัการใชท้รพัยากรทีม่อีย่างคุม้ค่า อนันําไปสู่การพฒันาคุณภาพของคนในชุมชน และเป็นการกระตุ้นให้
เหน็ถงึความสาํคญัของการท่องเทีย่วทีส่ามารถเป็นแหล่งสรา้งรายได ้ในอนาคตสบืไป 

 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
1. เพื่อศกึษาสถานการณ์การท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็ทีพ่บในประเทศไทย 
2. เพื่อศกึษาแหล่งท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็ในพืน้ทีอ่าํเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา  
3. เพื่อหาแนวทางการพฒันากจิกรรมทางการท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็ พืน้ทีอ่าํเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 
 

กรอบแนวคิดและสมมติุฐาน 
การท่องเที่ยวยามเย็นของประเทศไทย สามารถนํามาสู่การพฒันากิจกรรมการท่องเที่ยวยามเยน็ของจงัหวดั

พะเยาไดอ้ย่างไร 
  

วิธีวิทยาการวิจยั 
การศึกษาเรื่อง “การท่องเที่ยวยามเยน็ของประเทศไทย สู่การพฒันากิจกรรมการท่องเที่ยวยามเยน็ของจงัหวดั

พะเยา” เป็นศกึษาสถานการณ์การท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็ปจัจุบนัของประเทศไทย พรอ้มทัง้หาแนวทางปรบัประยุกต์
กจิกรรมการท่องเทีย่วยาเยน็ของประเทศไทย เพื่อพฒันากจิกรรมการท่องเทีย่วยามเยน็ในพืน้ทีอ่ําเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 
โดยดาํเนินการศกึษาตามวธิกีารดาํเนินการวจิยั คอื 1) การรวบรวมขอ้มูลจากการศกึษาเอกสาร งานวจิยั แนวคดิทฤษฏีที่
เกีย่วขอ้ง ตลอดจน การรวบรวมจากวารสารการท่องเทีย่ว สือ่แผ่นพบั หนงัสอืพมิพ ์สือ่ออนไลน์ เพื่อศกึษาสถานการณ์และ
รวบรวมกจิกรรมการท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็ทีพ่บในประเทศไทย 2) การสาํรวจ เพื่อศกึษาลกัษณะกายภาพของพืน้ที ่
ขนาดของชุมชนทีต่ัง้ อาณาเขตลกัษณะภูมปิระเทศและภูมอิากาศ รวมทัง้โครงสรา้งพืน้ฐานของชุมชน ตลอดจนรวบรวม
แหล่งท่องเทีย่ว ในพืน้ทีอ่ําเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา ที่สามารถพฒันาไปสู่กจิกรรมการท่องเทีย่วยามเยน็ได้ และ 3) การ
สมัภาษณ์หน่วยงานภาครฐัและผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีทางดา้นการท่องเทีย่วในพืน้ที่ เพื่อใหไ้ดแ้นวทางการพฒันาและขอ้มูล
กจิกรรมทางการท่องเที่ยวในช่วงเวลายามเย็น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการท่องเที่ยวยามเยน็ ในพื้นที่อําเภอเมือง 
จงัหวดัพะเยา 
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ผลการศึกษา 
การศกึษาเรื่อง “การท่องเที่ยวยามเยน็ของประเทศไทย สู่การพฒันากจิกรรมการท่องเที่ยวยามเยน็ของจงัหวดั

พะเยา” โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาสถานการณ์การท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็ทีพ่บในประเทศไทย และศกึษากจิกรรม
ทางการท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็ ตลอดจนศกึษาแนวทางการพฒันากจิกรรมทางการท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็ ใน
พืน้ทีอ่าํเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา สามารถสรุปผลตามผลการศกึษา ไดด้งัต่อไปนี้ 

1. จากการศกึษาสถานการณ์การการท่องเทีย่วยามเยน็ทีพ่บในประเทศไทย โดยการรวบรวมขอ้มูลจากการศกึษา
เอกสาร งานวจิยั แนวคดิทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจน การรวบรวมจากวารสารการท่องเทีย่ว  สื่อแผ่นพบั หนังสอืพมิพ ์สื่อ
ออนไลน์ พบว่าประเทศไทยมแีหล่งท่องเทีย่วสวยงามทีม่คีวามหลากหลาย ทัง้แหล่งธรรมชาต ิดนิแดนประวตัศิาสตร ์มกีาร
จดังานเทศกาลและงานประเพณีที่สามารถให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทัง้มีปี ถืออนัเป็นสิง่ดึงดูดใจ
ทางการท่องเทีย่ว ก่อใหเ้กดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ กจิกรรมทางการท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็ยงัสามารถแสดงให้
เหน็ถงึความเชื่อ ทศันคตทิีม่ต่ีอสภาพสงัคมปจัจุบนั จงึทาํใหน้กัท่องเทีย่วไดเ้กดิเรยีนรูแ้ละสามารถสมัผสัถงึวถิชีวีติของคน
ในพืน้ที ่สมัผสัความเป็นเอกลกัษณ์ของเทศกาลงานประเพณีของไทย อนัสะทอ้นภาพใหเ้หน็ถงึวฒันธรรมทีม่คีุณค่า อาท ิ
ประเพณีลอยกระทง กจิกรรมถนนคนเดิน เทศกาลสสีนัไม้ดอกไม้ประดบั ขบวนบุปผชาติ มหกรรมอาหารรสเลศิ การ
แขง่ขนักฬีาระดบัชาต ิเทศกาลภาพยนตรน์านาชาต ิเทศกาลเทีย่วไทยในฤดกูาลต่างๆ ฯลฯ ซึง่ทุกกจิกรรมลว้นถูกจดัขึน้ใน
ช่วงเวลายามเย็น เพื่อให้เกิดการแสดง แสง สีเสยีง ที่สวยงามก่อให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และได้เกิด
ประสบการณ์ใหม่ ๆ อาจกล่าวไดว้่ากจิกรรมการท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึความเจรญิทางดา้น
ศลิปวฒันธรรมที่สบืทอดกนัมาตัง้แต่อดตีจนถึงปจัจุบนั ซึ่งถือเป็นสมบตัิลํ้าค่าสมควรแก่การรกัษาไว้ด้วยความรู้ ฉลาด
รอบคอบ มิให้เกิดการสูญหาย นอกจากนี้ยงัพบว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ที่จดัขึ้น เป็นการร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐั 
เอกชน และชุมชนในการจดักจิกรรมดงักล่าว  

ทัง้นี้ จากศกึษารวบรวมขอ้มูลกจิกรรมการท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็ของประเทศไทย สามารถแบ่งประเภท
ของกจิกรรมการท่องเทีย่วยามเยน็ได ้3 ลกัษณะ คอื 1) กจิกรรมการท่องเทีย่วยามเยน็ทีจ่ดัขึน้บางช่วงเวลา มกัจะมคีวาม
สอดคลอ้งกบักจิกรรมประเพณี จดัขึน้เป็นประจําทุก ๆ ปี 2) กจิกรรมการท่องเทีย่วยามเยน็ทีจ่ดัขึน้เพื่อส่งเสรมิตลอดทัง้ปี 
โดยจะมกีารจดักจิกรรมยามเยน็ทุกวนั และ 3) กจิกรรมการท่องเทีย่วยามเยน็พเิศษ เป็นกจิกรรมพเิศษ (special event) 
มกัจดัขึน้เนื่องในโอกาสพเิศษ ซึง่สามารถยกตวัอย่างรปูแบบกจิกรรมการท่องเทีย่วยามเยน็ได ้ดงัต่อไปนี้ 

1) กจิกรรมการท่องเทีย่วยามเยน็ทีจ่ดัขึน้บางช่วงเวลา มกัจะมคีวามสอดคลอ้งกบักจิกรรมประเพณี เป็นกจิกรรม
การท่องเทีย่วยามเยน็ทีม่ลีกัษณะความเกีย่วขอ้งกบัประเพณีของทอ้งถิ่น ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติ ศาสนา และความเชื่อ และ
ไดจ้ดัขึน้เป็นประจาํทุกปี เช่น  

- ประเพณีลอยกระทง  
- ประเพณีการปล่อยโคมลอย 
- ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทปี  
- กจิกรรมเวยีนเทยีนกลางน้ํา เป็นตน้ 

2) กจิกรรมการท่องเทีย่วยามเยน็ เป็นกจิกรรมการท่องเทีย่วทีจ่ดัขึน้เพื่อสง่เสรมิการท่องเทีย่วตลอดทัง้ปี โดยจะมี
การจดักจิกรรมยามเยน็ทุกวนั สามารถยกตวัอย่างไดด้งันี้ 

- กจิกรรมการท่องเที่ยวยามเยน็ที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรยีนรู้เกี่ยวกบัความหลากหลายของ
สิง่มชีวีติ เช่น ไนทซ์าฟาร ี 
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- กจิกรรมยามเยน็ทีจ่ดัใหม้กีารแสดงโชวค์วามงดงามบนเวททีีส่ ื่อถงึวฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของพืน้ที ่
เช่น การจดัแสดงทฟิฟานี่โชว ์การแสดงโรงละคร  

- กจิกรรมการท่องเทีย่วยามเยน็ของนกัท่องเทีย่วทีเ่น้นการขายสนิคา้ของชมุชนและนกัท่องเทีย่ว ตลอดจน
กจิกรรมทีส่ามารถสมัผสัถงึวถิชีวีติของชุมชนในพืน้ทีไ่ด้ เช่น ตลาดกลางคนื ไนทบ์าซาร ์เป็นตน้  

- กิจกรรมการท่องเที่ยวยามเย็นที่นําความงามของธรรมชาติเป็นสิง่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเกิดการ
เดนิทาง เช่น ล่องแพกาญจนบุร ีล่องเรอืแม่น้ําเจา้พระยา นัง่เรอืชมหิง่หอ้ยทีอ่มัพวา เป็นตน้ 

3) กิจกรรมการท่องเที่ยวยามเย็นพเิศษ เป็นกจิกรรมพเิศษ (special event) เป็นลกัษณะของกจิกรรมการ
ท่องเทีย่วยามเยน็ทีจ่ดัขึน้เนื่องในโอกาสพเิศษ เช่น การจดังานเฉลมิพระเกยีรตใินวโรกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ 7 
รอบ หรอืมลีกัษณะกจิกรรมการท่องเทีย่วยามเยน็ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัความบนัเทงิ อาจถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ
แสดงดนตรหีรอือาหาร อาท ิการจดัแสดงมหกรรมงานดนตร ีหวัหนิ แจ๊ส เฟสตวิลั งานขอนแก่น Food and music festival 
เป็นตน้ ตลอดจน กจิกรรมการท่องเทีย่วยามเยน็ของนกัท่องเทีย่วทีเ่น้นการขายสนิคา้ของชุมชน อาท ิกจิกรรมถนนคนเดนิ 
ทีถู่กจดัขึน้ สปัดาหล์ะ 1- 2 ครัง้ (2) 

2. จากการศกึษากจิกรรมการท่องเที่ยวยามเยน็ในพื้นที่อําเภอเมอืง จงัหวดัพะเยาโดยการรวบรวมขอ้มูลจาก
การศึกษาเอกสาร งานวิจยั แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน การรวบรวมจากวารสารการท่องเที่ยว  สื่อแผ่นพบั 
หนงัสอืพมิพ ์สื่อออนไลน์ รวมทัง้การสาํรวจ ซึง่เป็นการสาํรวจเพื่อศกึษาลกัษณะกายภาพของพืน้ที ่ขนาดของชุมชนทีต่ัง้ 
อาณาเขตลกัษณะภูมปิระเทศและภูมอิากาศ รวมทัง้โครงสรา้งพืน้ฐานของชุมชน ตลอดจนรวบรวมแหล่งท่องเทีย่ว ในพืน้ที่
อาํเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา เพื่อสามารถพฒันาไปสู่กจิกรรมการท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็ได ้ซึง่จากการศกึษารูปแบบ
การท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็ทีพ่บในประเทศไทย ไดพ้บประเภทของกจิกรรม 3 ลกัษณะ คอื 1) กจิกรรมการท่องเทีย่ว
ในช่วงเวลายามเยน็ทีจ่ดัขึน้บางช่วงเวลา 2) กจิกรรมการท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็ทีจ่ดัขึน้เพื่อส่งเสรมิตลอดทัง้ปี โดย
จะมกีารจดักจิกรรมยามเยน็ทุกวนั และ3) กจิกรรมการท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็พเิศษ เป็นกจิกรรมพเิศษ (special 
event) ถอืเป็นกจิกรรมทีถู่กจดัขึน้เนื่องในโอกาสพเิศษ ซึง่จากการศกึษาไดพ้บกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในช่วงยามเยน็ของอําเภอ
เมอืง จงัหวดัพะเยา สามารถแบ่งตามประเภทตามลกัษณะการท่องเทีย่วยามเยน็ไดด้งัต่อไปนี้ 

2.1) กจิกรรมการท่องเที่ยวในช่วงเวลายามเย็นที่จดัขึ้นบางช่วงเวลา ของจงัหวดัพะเยา ได้พบกจิกรรมที่
สอดคลอ้งดงัต่อไปนี้ 

2.1.1) กจิกรรมเวยีนเทยีนกลางน้ํา ณ วดัตโิลกอาราม วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเกาะกลางน้ําใจกลางกว๊านพะเยา 
เป็นทีต่ัง้ของหลวงพ่อศลิาแห่งกว๊านพะเยา วดัตโิลกอารามไดจ้มอยู่ใตบ้าดาลมานานกว่า 500 ปีมาแลว้ หลกัฐานศลิาจารกึ
ไดบ้นัทกึไวว้่า พระราชาสมยันัน้ผูค้รองเมอืงเชยีงใหม ่พระเจา้ตโิลกราช โปรดใหเ้จา้แสนหวั เจา้ผูค้รองเมอืงพะเยา ไดส้รา้ง
ถวายในปีพ.ศ. 2019 – 2029 เพื่อเป็นการเทดิพระเกยีรตแิก่กษัตรยิผ์ูย้ ิง่ใหญ่ทีช่าวลา้นนาไดย้กย่องต่อพระเจา้ตโิลกราช
เวลาผ่านไปพษิภยัจากสงครามและน้ําท่วม วดัตโิลกอารามจงึได้จมอยู่ใต้น้ํามายาวนาน เมื่อมโีครงการกู้วดัตโิลกอาราม
ขึน้มาใหม่ จงึได้อญัเชญิหลวงพ่อศลิา (กว๊านพะเยา) แต่เดมิซึ่งเกบ็อยู่ที่วดัศรอีุโมงค์คํามาประดษิ ฐานอยู่บนเกาะกลาง
กว๊านพะเยา กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วศกึษาวฒันธรรมแห่งใหม่ขึน้มา ฟ้ืนตํานานอารยธรรมกลุ่มน้ําองิ ใหก้ลบัมามชีวีติ
เหมอืนดงัอดตี 

2.1.2) ประเพณีลอยกระทง (ประเพณียีเ่ป็ง) ตรงกบัวนัเพญ็เดอืนยีเ่หนือ (เดอืนพฤศจกิายน) ประเพณีนี้ม ี 
2 วนัคอื วนัขึน้ 15 คํ่า เดอืนยี่ เรยีกว่า วนัยีเ่ป็ง เป็นวนัขอขมาต่อแม่น้ําคงคา ในช่วงเช้าจะเป็นการทําบุญตกับาตร และ  
มเีทศน์มหาชาตฉิบบัลา้นนา ตัง้แต่เชา้มดืจนถงึกลางคนื และกลางวนัจะมกีารปล่อยโคมลอยขึน้บนท้องฟ้า ซึง่ถือว่าเป็น
การปล่อยเคราะห์ปล่อยโศก กลางคนืจะมกีารลอยกระทงเล็ก บริเวณรอบกว๊านพะเยา ส่วนวนัที่สอง คือ วนัแรม 1 คํ่า  
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จะมกีารจดักระทงขนาดใหญ่ของแต่ละหน่วยราชการต่าง ๆ มาร่วมขบวนแห่ โดยมนีางนพมาศนัง่ประจํากระทงทุกกระทง 
ตลอดงานกลางคนืจะมกีารจุดดอกไมไ้ฟ โคมลอย ประดบัประดาอย่างสวยงามแต่ในการจดัการจะพบผูไ้ดร้ับบาดเจบ็จาก
การเล่นประทดัเป็นจาํนวนมาก และการจราจรทีต่ดิขดัเกอืบทุกครัง้ในการจดังาน 

2.1.3) ประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงําเมอืงงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงําเมอืง เป็นงานประเพณีประจําปี  
ของจงัหวดัพะเยา (วนัที ่5 มนีาคมของทุกปี) มหีน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมไปถงึพีน้่องประชาชาวจงัหวดัพะเยาร่วมกนัจดัขึน้ 
เพื่อสกัการะพ่อขนุงาํเมอืง เจา้ผูค้รองเมอืงพะเยาองคท์ี ่9 (พ.ศ. 1781– 1839) ผูส้รา้งความรุ่งเรอืงใหก้บัแควน้พะเยา และ
ร่วมกนัสร้างเมืองเชียงใหม่ กบัพญาร่วง และพญามงัราย โดยทุกๆปีจะมีข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนชาวพะเยา  
นําเครื่องสกัการะ มาทาํพธิบีวงสรวง พระรปู ทีอ่นุสาวรยีข์องพระองค ์ทัง้นี้ เพื่อเป็นการเทดิพระเกยีรตพิ่อขุนงําเมอืงผูท้รง
สถาปนาอาณาจกัรภูกามยาวใหเ้จรญิรุ่งเรอืงจนถงึปจัจุบนั ในพธิจีะมกีารฟ้อนรําผมีดผเีมง็ และขบวนแห่ขบวนเครื่องราช
สกัการะทางบก จาก 8 อาํเภอ ดว้ยเครื่องราชสกัการะตามแบบลา้นนาไทย ขบวนเครื่องสกัการะของอําเภอเมอืงพะเยาจะ
เคลื่อนขบวนแห่เครื่องราชสกัการะทางน้ําหรอืชลมารค โดยใชเ้รอืพายแห่เครื่องราชสกัการะแบบลา้นนา เขา้สู่บรเิวณงานฯ 
ตรงท่าน้ําหน้าลานอนุสาวรยีพ์่อขุนงําเมอืง จากนัน้ประธานโดย ผูว้่าราชการจงัหวดัพะเยา จะนําข้าราชการ ทหารตํารวจ
และประชาชนจงัหวดัพะเยา ถวายเครื่องราชสกัการะต่ออนุสาวรยีพ์่อขนุงาํเมอืง ถอืเป็นงานประเพณียิง่ใหญ่ของชาวพะเยา
พบผูค้นจากทัว่สารทศิเดนิทางมาร่วมพธิบีวงสรวงจาํนวนมาก นอกจากนี้ ภายในบรเิวณการจดังาน ไดม้กีารจดังานรื่นเรงิ 
เพื่อความสนุกสนานของผูม้าเทีย่วชมในช่วงเลายามเยน็ 

2.1.4) ประเพณีไหว้สาพระเจ้าตนหลวงหรอืงานเดอืนแปดเป็งจดัขึน้ ณ วดัศรโีคมคํา อําเภอเมอืง จงัหวดั
พะเยา เพื่อร่วมอนุรกัษ์สบืสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมทีด่งีาม ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและปลูกฝงัจติสาํนึกให้
ทุกคนได้รู้จ ักและหวงแหนถึงคุณค่ าของสิ่งศักดิส์ ิทธิท์ี่อยู่คู่บ้านคู่ เมืองมาตัง้แต่อดีต อีกทัง้ยังเป็นการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวของจงัหวดัพะเยาด้วยสาํหรบักจิกรรมภายในงานประกอบดว้ย กจิกรรมไหว้สาองคพ์ระเจา้ตนหลวง การทําบุญ
ฟงัเทศน์ฟงัธรรม การประกวดครวัตาน การปฏบิตัธิรรม นอกจากน้ียงัมกีารจดัแสดงแสง ส ีเสยีง มหรสพ เกีย่วกบัประวตัคิวาม
เป็นมาของพระเจ้าตนหลวง การจดันิทรรศการ และการจําหน่ายสนิค้าต่างๆ มากมาย ซึ่งพุทธศาสนิกชนตลอดจนผู้ที่สนใจ
สามารถเขา้ร่วมกจิกรรม รวมทัง้เทีย่วชมบรรยากาศงานวดัในช่วงเยน็ไดเ้ป็นประจาํทุกวนัตลอดช่วงการจดังาน 

2.1.5) เทศกาลลิน้จีง่านเทศกาลลิน้จีเ่ป็นงานทีจ่ดัสบืเนื่องตดิต่อกนัทุกปี เพื่อช่วยระบายผลผลติลิน้จีข่อง
จงัหวดัพะเยาสู่ตลาดโดยไม่ผ่านพ่อคา้คนกลาง ทําใหเ้กษตรกรผู้ปลูกลิน้จีส่ามารถจําหน่ายผลผลติไดใ้นราคาทีเ่ป็นธรรม 
ตลอดจนเป็นการส่งเสรมิการท่องเที่ยวของจงัหวดัและช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิได้อกีทางหนึ่ง สําหรบักจิกรรมภายในงาน 
ประกอบดว้ย ขบวนแห่ลิน้จีแ่ละของดทีัง้ 9 อาํเภอ การประกวดธดิาลิน้จี ่การประกวดผลผลติลิน้จี่ แปรรูปลิน้จี่ นิทรรศการ
การเกษตร การจาํหน่ายผลผลติลิน้จีข่องเกษตรกรชาวสวนลิน้จี ่และการจําหน่ายสนิคา้ราคาประหยดั (ธงฟ้า) ทางจงัหวดั
พะเยา  

2.1.6) งานกาชาดและงานฤดหูนาวจดัขึน้เพื่อเป็นการส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีลา้นนา 
ณ บรเิวณสนามกลางเวยีงพะเยา มพีธิเีปิดงานทีย่ิง่ใหญ่ โดยมกีจิกรรมบนัเทงิ การออกรา้นแสดงและจําหน่ายสนิคา้ผลติภณัฑ์
ชุมชน การจดันิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชน ทัง้เป็นการหารายได้สาํหรบัใช้ในกจิการทีไ่ม่มงีบประมาณ งานสา
ธารณกุศลของจงัหวดัและเหล่ากาชาดจงัหวดัพะเยา ในการออกร้านเหล่ากาชาดจงัหวดัพะเยา มจัฉากาชาด กาชาดไชโย 
มอเตอรโ์ชว ์การออกรา้นสว่ยราชการ สนิคา้ OTOP จากทุกอาํเภอ การรอ้งเพลงโดยนกัรอ้งกติตมิศกัดิข์องจงัหวดัพะเยา เลอืก
ซือ้สนิคา้ราคาถูกจากบรษิทั หา้งรา้น โรงงาน ชมดนตรฟีร ีชมคอนเสริต์ฟร ีและสวนสนุกชุดใหญ่ 

2.1.7) เทศกาลกนิปลากว๊านพะเยา เพื่อร่วมส่งเสรมิการท่องเทีย่วจงัหวดัพะเยา รวมถงึช่วยสรา้งรายได้
ใหก้บัชุมชน ตลอดจนประชาชนจะไดบ้รโิภคอาหารทีส่ะอาดปลอดภยั ณ ลานอเนกประสงคห์ลงัเทศบาลเมอืงพะเยา ทัง้นี้
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ภายในงานมกีจิกรรมทีน่่าสนใจมากมาย อาท ิการประกวดอาหารพืน้เมอืง การประกวดแกะสลกัผกัผลไม้ การประกวดธดิา
ปลาน้อย ธดิากว๊านพะเยา การประกวด Freshy Boy Kwan Phayao2013 และMiss lady Man การประกวดเต้น ชมเรอืไฟ
และลอดซุ้มไฟธารสวรรค์กว๊านพะเยาเพื่อความเป็นสริิมงคล การออกร้านจําหน่ายสนิค้า OTOP ของจงัหวดัพะเยา 
ตลอดจนการแสดงของศลิปินนกัรอ้งชื่อดงัมากมายตลอดการจดังาน 

2.2) กจิกรรมการท่องเทีย่วยามเยน็ที่จดัขึน้เพื่อส่งเสรมิตลอดทัง้ปี โดยจะมกีารจดักจิกรรมยามเยน็ทุกวนั  ใน
จงัหวดัพะเยาพบรปูแบบกจิกรรมดงักล่าว ดงัต่อไปนี้ 

2.2.1) กว๊านพะเยา แหล่งน้ําธรรมชาติที่มีธรรมชาติงดงามอยู่ใจกลางเมืองพะเยาในช่วงเวลาตอนเย็น  
สามารถร่วมกจิกรรมการอกกําลงักายเต้นแอโรบคิ รําวงย้อนยุค และได้พบกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาในลกัษณะกลุ่มเพื่อน 
ครอบครวั คู่รกั เดนิชมทศันียภาพในช่วงพระอาทติยต์กดนิ บางกลุ่มนัง่รบัประทานอาหารโดยเตรยีมอาหารมาเองและซือ้
อาหารจากรา้นอาหารรมิกว๊าน นอกจากนี้ยงัพบแม่คา้ทีข่ายของโดยใชร้ถมอเตอรไ์ซคพ์่วงเขา้มาขายอาหาร พรอ้มบรกิาร
เสือ่สาํหรบัปพูืน้ใหล้กูคา้นัง่  

2.2.2) การแสดงน้ําพุดนตรกีว๊านพะเยาเปิดใหร้กิารตัง้แต่เวลา 19.00–21.00 น.ทุกวนั ณ รมิกว๊านพะเยา 
ถอืเป็นการตอ้นรบัผูม้าเยอืนทุกท่านดว้ยความอบอุ่นแห่งมติรภาพ ความงามของผวิน้ํา วถิชีวีติและวฒันธรรมทีผ่สมผสาน
กนัอย่างลงตวั ถ่ายทอดผ่านการแสดงน้ําพุดนตรกีว๊านพะเยาในชุด มหศัจรรยส์สีนัแห่งสายน้ํา เปิดตํานานเมอืงพะเยา 4 
ชุดการแสดง ดงันี้ 

ชุดที ่1 ชุด กงัวานกอ้งกลองปจูา เปิดตํานานเมอืงพะเยา เป็นการแสดงเปิดเมอืงตอ้นรบัอาคนัตุกะแกว้ผู้
มาเยอืน ด้วยเสยีงกงัวานกอ้งของกองปูจา และกองสะบดัชยั สอดสานดว้ยเสยีงดนตรซีมิโฟนี ออเคสตรา ผ่านภาพการ
แสดงสสีนัแห่งสายน้ํา ของน้ําพุดนตรทีีส่ ือ่ถงึความรุ่งเรอืงนบัจากอดตีจวบจนปจัจุบนัของอาณาจกัรภูกามยาว 

ชุดที่ 2 ชุด คีตนที จักรี นฤบดินทร์ เป็นการแสดงน้ําพุดนตรี เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช โดยเชญิบทเพลงพระราชนิพนธใ์กลรุ้่งสายฝน ซึง่ทาํหน้าทีด่ ัง่แสงเทยีนทีส่อ่งใจ นําทางและชุ่มชู
จติใจใหค้นไทยทุกคน มปิีตสิุข อบอุ่นใจทุกๆครัง้ที่ไดย้นิและไดฟ้งั ดงัพระราชดํารสัที่ว่า ดนตรเีป็นส่วนหน่ึงของขา้พเจ้า 
เป็นสว่นทีย่ิง่ใหญ่ในชวีติของคนเรา เพลงพระราชนิพนธจ์งึเป็นสว่นหนึ่งของชวีติจติใจของคนไทย เป็นสว่นทีย่ิง่ใหญ่ทีส่รา้ง
ความสขุใจใหก้บัประชาชนชาวไทยตลอดมา 

ชุดที ่3 ชุดมหศัจรรยร์ะบาํแห่งสายน้ํา เป็นการแสดงน้ําพุดนตรสีื่อถงึความมหศัจรรยข์องเมอืงไทย ผ่าน
การเต้นระบําของสายน้ําทีเ่ล่าเรื่องราวของกลุ่มชาตพินัธอ์นัหลากหลายต่างหลอมรวมใจ ใหป้ระเทศไทยเป็นดนิแดนแห่ง 
ความสขุ มคีวามรกั ความสามคัค ีก่อกําเนินเป็นดนิแดนมหศัจรรย ์ดนิแดนในฝนัของนักท่องเทีย่วทัว่โลกทีอ่ยากเดนิทาง
มาสมัผสัดนิแดนมหศัจรรยแ์ห่งนี้ 

ชุดที ่4 ชุด ลา้นนา แฟนตาเซยี เป็นการแสดงน้ําพุดนตร ีประกอบบทเพลง ลา้นนาซมิโฟนี ออเคสตรา 
ทีส่ ื่อถงึความประทบัใจในวถิแีห่งล้านนา ความหลากหลายจากเรื่องราวของประวตัศิาสตร์ พุทธศาสนา วถิีความเป็นอยู่
จติใจอนัดงีาม ท่ามกลางธรรมชาตทิีส่วยงามและยิง่ใหญ่ จะเป็นการแสดงชุดสุดทา้ยเพื่อสื่อใหเ้หน็ว่า งานศลิปวฒันธรรม
ลา้นนานัน้สามารถสรา้งสรรคร์่วมกบังานศลิปะสากลร่วมสมยัไดอ้ย่างยิง่ใหญ่ และงดงาม 

การจดัการแสดงดงักล่าว ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มสสีนัให้กบักว๊านพะเยานอกเหนือจากการมาเที่ยวชม
ตามปกต ิรวมทัง้เหมาะแก่การมานัง่พกัผ่อนหย่อนใจ โดยเริม่แรกในการสรา้งไดจ้ดัแสดง แสง ส ีเสยีง ของน้ําพุดนตร ีทุก
วนัในตอนเยน็  

2.2.3) กราบไหว้สกัการะอนุสาวรยี์พ่อขุนงําเมอืงตัง้อยู่บรเิวณสวนสาธารณะริมกว๊านพะเยา สามารถชม
ความงามของรูปป ัน้สาํรดิความสงูเท่าครึง่ขององคจ์รงิในท่าประทบัยนื ทรงชุดกษตัรยิส์วมมงกุฎ พระหตัถ์ถอืดาบอาญา
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สทิธิ ์หนัพระพกัตรไ์ปทางกว๊านพะเยา ประดษิฐานบนแท่นสงู 2.50 เมตร ในช่วงเวลาตอนเยน็จะพบความสวยงามของแสง
ส ี
ทีป่ระดบัประดาไดอ้ย่างอลงัการ บรเิวณดา้นหลงัของอนุสาวรยี ์

2.2.4) ตลาดโต้รุ่งตลาดโต้รุ่ง พบบรรยากาศคกึคกั ตัง้แต่เริม่พลบคํ่า เหมาะสาํหรบัคนทีช่อบบรรยากาศและ
ทานอาหารในตอนกลางคนื มใีหเ้ลอืกหลากหลาย ไดต้ัง้อยู่บนถนนรอบเวยีงประตูกลอง  

2.3) กจิกรรมการท่องเที่ยวยามเยน็พเิศษ เป็นกจิกรรมพเิศษ (special event) เป็นกจิกรรมที่จดัขึน้เนื่องใน
โอกาสพเิศษ ในจงัหวดัพะเยา พบรูปแบบกจิกรรมดงักล่าว คอื ถนนคนเดนิหรอืตลาดกลางคนืจดัขึน้ทุกวนัศุกร์-เสารท์ีร่มิ
กว๊านพะเยาหลงัเทศบาล งานแฟรไ์ด้ถูกจดัขึน้ทุกวนัพฤหสับด ีสามารถเลอืกซื้อสนิค้าหลากหลายชนิดใหเ้ลอืกซือ้ อาท ิ
อาหารคาว อาหารหวาน เสือ้ผา้เครื่องนุ่งห่ม เป็นตน้ (3) 

3. จากการศกึษาแนวทางการพฒันาเพื่อสนับสนุนกจิกรรมทางการท่องเทีย่วยามเยน็ พื้นทีอ่ําเภอเมอืง จงัหวดั
พะเยา โดยการสมัภาษณ์หน่วยงานภาครฐัทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่ว และผูท้ีม่สี่วนไดส้่วนเสยีทางการท่องเทีย่ว
ภายในพื้นที่ เพื่อใหไ้ด้แนวทางการพฒันาและขอ้มูลกจิกรรมทางการท่องเที่ยวในช่วงเวลายามเยน็ ในพืน้ที่อําเภอเมอืง 
จงัหวดัพะเยา พบว่ากจิกรรมการท่องเทีย่วยามเยน็ทีพ่บในประเทศไทย สามารถนํามาพฒันาเพื่อสนับสนุนการท่องเทีย่ว
ของจงัหวดัพะเยาได ้ทัง้ 3 รูปแบบ และควรพฒันากจิกรรมทางการท่องเทีย่วยามเยน็ทางดา้นสิง่ดงึดูดใจให้มกีจิกรรมที่
หลากหลาย มีความแปลกใหม่ ควรนําเทคโนโลย ีความทนัสมยัมาพฒันาแสง ส ีเสยีง ให้เกดิความสวยงามและความ
ประทบัใจในช่วงเวลายามเยน็ ทางดา้นคมนาคมขนสง่เขา้ถงึ ควรพฒันารถบรกิารสาธารณะไปยงัแหล่งท่องเทีย่วใหม้คีวาม
สะดวกสบายมากขึน้ ทางดา้นสิง่อาํนวยความสะดวกควรพฒันาสิง่อาํนวยความสะดวกขึน้พืน้ฐาน เช่น การบรกิารโทรศพัท์
สาธารณะ การใหบ้รกิารหอ้งน้ําทีส่ะอาด ทีน่ัง่พกัผ่อนภายในแหล่งท่องเทีย่ว ตลอดจน ควรพฒันาความหลากหลายสนิคา้
ของทีร่ะลกึใหม้คีวามโดดเด่น สามารถบ่งบอกถงึเอกลกัษณ์ของพืน้ทีไ่ด ้ทางดา้นกจิกรรมทางการท่องเทีย่ว ควรเน้นพฒันา
กจิกรรมที่นําเสนอเรื่องราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเพณี วฒันธรรม ใหเ้กดิความสนุกสนานและความบนัเทงิ สามารถ่อให้เกดิ
ประสบการณ์ทีด่แีก่นกัท่องเทีย่วได ้ทางดา้นทีพ่กัควรเพิม่ปรมิาณทีพ่กัใหเ้พยีงพอต่อความต้องการของนักท่องเทีย่ว และ
ควรพฒันาทีพ่กัใหน้กัท่องเทีย่วสามารถเลอืกไดอ้ย่างหลากหลายมากขึน้ และคุณภาพดา้นการบรกิารควรพฒันาทกัษะดา้น
การตอ้นรบั ภาษาทีส่อดคลอ้งกบัประเทศอาเซยีน ตลอดจน สามารถใหบ้รกิารดว้ยความสภุาพ อ่อนโยนมอีธัยาศยัไมตรทีีด่ ี
และบรกิารดว้ยความเตม็ใจ 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 
นอกจากนี้ จากการวจิยัสถานการณ์การท่องเที่ยวยามเยน็ที่พบในประเทศไทย พบว่ากจิกรรมการท่องเทีย่วใน

ช่วงเวลายามเยน็ของประเทศไทย สามารถแบ่งได ้3 ลกัษณะ คอื 1) กจิกรรมการท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็ทีจ่ดัขึน้บาง
ช่วงเวลา จะมคีวามสอดคลอ้งกบักจิกรรมประเพณี 2) กจิกรรมการท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็ทีจ่ดัขึน้เพื่อส่งเสรมิตลอด
ทัง้ปี 3) กจิกรรมการท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็พเิศษ และจากการสาํรวจเพื่อศกึษาลกัษณะกายภาพของพืน้ที ่ขนาด
ของชุมชนทีต่ัง้ อาณาเขตลกัษณะภูมปิระเทศและภูมอิากาศ รวมทัง้โครงสรา้งพื้นฐานของชุมชน ตลอดจนรวบรวมแหล่ง
ท่องเทีย่ว ในพืน้ทีอ่ําเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา เพื่อสามารถพฒันาไปสู่กจิกรรมการท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็ได้ พบว่า
จงัหวดัพะเยามทีรพัยากรการท่องเทีย่วยามเยน็ทีส่อดคลอ้งกบัการท่องเทีย่วยามเยน็ทีพ่บในประเทศไทยทัง้ 3 ลกัษณะ แต่
ยงัควรพฒันาเน้นการจดักจิกรรมการท่องเที่ยวในช่วงเวลายามเยน็พเิศษ (special event) ซึง่ยงัพบการจดักจิกรรมใน
ลกัษณะดงักล่าวจํานวนน้อย และยงัขาดความน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกบั สุขทยั พงศ์พฒันศริแิละคณะ (4) ได้พบสภาพ
ปญัหาทางการท่องเทีย่วของจงัหวดัพะเยา อาท ิปญัหาดา้นศกัยภาพของแหล่งท่องเทีย่วทีย่งัไม่ดงึดูดใจ การส่งเสรมิทาง
การตลาดไม่เพยีงพอ ขาดระบบการสื่อความหมายทีส่รา้งการเรยีนรู้และประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยว ระบบขนส่งยงัไม่
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ทัว่ถึง พบปญัหาด้านบุคลากรทางการบรกิาร และปญัหาด้านบรหิารจดัการการท่องเที่ยว ซึ่งแนวทางในการพฒันาการ
ท่องเที่ยวจงัหวดัพะเยาทางด้านศกัยภาพแหล่งท่องเที่ยวควรมแีนวทาง คอื การศกึษารูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสม 
แนวทางการพฒันา สรา้งเอกลกัษณ์แหล่งท่องเทีย่ว เพื่อสง่เสรมิการท่องเทีย่ว เป็นตน้  

ทัง้นี้ ผูศ้กึษาวจิยัสามารถสรุปแนวทางการพฒันากจิกรรมการท่องเทีย่วในช่วงเวลายามเยน็ของจงัหวดัพะเยา ได้
ดงันี้ 

- การพฒันางานเทศกาลและงานประเพณีทีจ่ดัขึน้ในจงัหวดัพะเยา ควรเน้นพฒันาดา้นการสือ่ความหมาย
ใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว โดยการจดัคูท่าํมอืนําเทีย่วเพื่อใหน้กัท่องเทีย่วไดท้ราบความสาํคญัในการจดักจิกรรม ควรจดัใหม้ี
ศนูยบ์รกิารขอ้มลูแก่นกัท่องเทีย่ว เพื่อใหข้อ้มลูขา่วสารแก่นกัท่องเทีย่ว สามารถเป็นจุดนดัพบ จดุแจง้เหตุ รบัเรื่องราวรอ้ง
ทุกขข์องผูม้าเยอืน และสรา้งปฏทินิท่องเทีย่วเทศกาลงานประเพณี ในรอบ 1 ปี ใหม้คีวามน่าสนใจ สามารถดงึดดูใจให้
นกัท่องเทีย่วเกดิความตอ้งการเดนิทางได ้

- การพฒันาจุดสกัการะบนิเวณอนุสาวรยีพ์่อขนุงาํเมอืง ควรสรา้งแสง ส ีเสยีง เพื่อใหเ้กดิความน่าสนใจ 
ตกแต่งดว้ยสวนดอกไม ้นกัท่องเทีย่วสามารถทราบประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของเมอืงพะเยาไดจ้ากการสือ่ความหมาย 

- การพฒันากจิกรรมเวยีนเทยีนกลางน้ํา ควรจดัใหม้สีิง่อาํนวยความสะดวก และดแูลเรื่องความปลอดภยัมาก
ขึน้ มผีูใ้หข้อ้มลูบรรยายความสาํคญัภายในแหล่งท่องเทีย่ว และเพิม่จาํนวนวนัจดักจิกรรมใหม้ากขึน้ โดยจดัใหม้กีารเวยีน
เทยีนกลางน้ําทุกวนัพระ 

- การพฒันาประเพณีไหวส้าพระเจา้ตนหลวง หรอืงานแปดเป็ง ควรจดัใหม้กีารประชาสมัพนัธ ์การเผยแพร่
ขา่วสาร การดาํเนินงาน กจิกรรมต่างๆ ภายในงาน เพื่อเป็นการชกัชวนเพื่อใหเ้กดิการท่องเทีย่วและเพื่อเป็นการเผยแพร่
สนิคา้และบรกิารใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้ นอกจากน้ี ภายในงานควรใหแ้ต่ละหมู่บา้นไดอ้อกมาจาํหน่ายสนิคา้ของทีร่ะลกึ อนั
แสดงใหเ้หน็ถงึภูมปิญัญาทีไ่ดส้ง่ทอดกนัมาจากรุ่นสูรุ่่น 

- การพฒันาเทศกาลงานลิน้จี ่ควรเน้นพฒันาทางดา้นความหลากหลายของกจิกรรมภายในงาน อาท ิการให้
ความรูเ้ทคนิคการปลกูลิน้จี ่การแปรรปูอาหารจากลิน้จี ่หรอืการแข่งขนัการรบัประทานลิน้จี ่เพื่อใหน้ักท่องเทีย่วเกดิความ
สนุกสนาน เป็นตน้ 

- การพฒันาบรเิวณกว๊านพะเยา ควรมกีารพฒันากจิกรรมราํวงยอ้นยุค โดยเพิม่ความทนัสมยัของแสง ส ีเสยีง 
เพื่อใหเ้กดิความน่าสนใจ มเีวทใีนการแสดง และนกัท่องเทีย่วสามารถร่วมสนุกได้ และควรจดัพืน้ทีใ่หส้าํหรบัผูท้ีต่้องการนัง่
รบัประทานอาหารรมิกว๊าน ตลอดจนส่งเสรมิใหผู้้จําหน่ายอาหาร จําหน่ายอาหารพืน้ถิน่ เพื่อใหน้ักท่องเทีย่วสมัผสัถงึวถิี
ชวีติผ่านรปูแบบของอาหาร 

- การพฒันาการแสดงน้ําพุดนตรกีว๊านพะเยา ควรเพิม่ชุดการแสดงให้หลากหลายมากขึ้น โดยเพิ่มความ
น่าสนใจดว้ยการจดัทาํเวทกีลางน้ํา เพื่อแสดงโชวว์ฒันธรรมอย่างอลงัการไวบ้รเิวณดา้นหน้าของน้ําพุดนตรี 

- การพฒันากจิกรรมถนนคนเดนิ ควรพฒันาสนิคา้ที่ชุมนนํามาขายใหแ้ก่นักท่องเที่ยว ควรเป็นกจิกรรมการ
ท่องเทีย่วยามทีเ่น้นการขายสนิคา้ของชุมชน และนักท่องเที่ยวสามารถสมัผสัถงึวถิีชวีติของชุมชนในพืน้ทีไ่ด้  นอกจากนี้ 
นกัท่องเทีย่วสามารถมสีว่นร่วมกบัสนิคา้ทีต่นเองซือ้ได ้เป็นตน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
การท่องเทีย่วยามเยน็ของประเทศไทย สูก่ารพฒันากจิกรรมการท่องเทีย่วยามเยน็ของจงัหวดัพะเยา สาํเรจ็ไดด้ว้ยด ี

จากความร่วมมือจากบุคคลหลายๆ ท่าน ได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ คําปรึกษา ความคิดเห็น ผู้วิจ ัย
ขอขอบคุณ คณะอาจารย์ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวทิยาลยัพะเยา ที่ได้ให้ความรู้ คําชี้แนะ 
ตลอดแนวทางการทาํงานตลอดมา  
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ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการจดัการ
สภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ร าพึง จงัหวดัระยอง 
A Study of Thai Tourists  Expectation  and Satisfaction of towards the Environmental 
Management in the Area of Mae Ram Phung Beach, Rayong Province.  
 

สุพรรณ ีเสรมิศรี1 
Supannee Sermsri1 
 

บทคดัย่อ 
ก าหนดวตัถุประสงคข์องการศกึษาไว้ 3 ประการดงันี้ 1.เพื่อศกึษาความคาดหวงัและความพงึพอใจ  2.เพื่อ

ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความคาดหวงัและความพงึพอใจ และ 3.เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคล
และปจัจยัสนับสนุนที่มต่ีอความคาดหวงัและความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจดัการสภาพแวดล้อม
บรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่าเทีย่วบรเิวณ
ชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง จ านวน 100 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอื แล้วน าไปวเิคราะห์ด้วยโปรแกรม
ส าเรจ็รูป ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามคาดหวงัต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่
ร าพงึ จงัหวดัระยอง ในระดบัทีม่าก  แต่กลบัมคีวามพงึพอใจเพยีงปานกลาง ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความ
คาดหวงัและความพงึพอใจต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัในทุกๆดา้น ผล
การศกึษาดา้นปจัจยัสว่นบุคคล ซึง่ไดแ้ก่ อายุ อาชพี รายได ้ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามคาดหวงัต่อการจดัการสภาพแวดลอ้ม
บรเิวณชายหาดแม่ร าพงึทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ ปจัจยัส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่วในดา้น รายได้ที่
แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแมร่ าพงึแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ  

 

ค าส าคญั : ความคาดหวงั ความพงึพอใจ การจดัการสภาพแวดลอ้ม 
 

Abstract 
The study has 3 objectives as follow: 1.To study the expectation and satisfaction , 2.To study the 

relationship between their expectation and satisfaction and 3.To study the relationship between personal 
factors and supporting factors towards the expectation and satisfaction of Thai tourists towards the 
environmental management in the area of Mae Ram Phung beach, Rayong Province. The sample of this 
study was 100 Thai tourists who visited Mae Ram Phung beach in Rayong Province. A questionnaire was 
used as a tool for the collection of data. Then, the data were analyzed by computer programs.The results of 
the study can be concluded as follow: The majority of tourists in the sample group had high expectation. On 
the other hand, the level of their satisfaction towards the environmental management in the area of Mae Ram 
Phung beach was medium. According to the result of the study of the relationship between the tourists’ 
expectation and satisfaction, it was found out that the sample group’s expectation and satisfaction were not 
related in all 3 aspects. The result of the study of personal factors of the tourists in terms of age, occupation 
and income showed that these factors caused different expectation towards the environmental management 

                                                           
1 สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่วแบบบรูณาการ คณะการจดัการการท่องเทีย่ว สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 
1 Tourism Management, National Institute of Development Administration (NIDA) 
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in the area of Mae Ram Phung beach with statistical significance. The result of the study of personal factors 
of the tourists in terms of income showed that this factor caused different satisfaction towards the 
environmental management in the area of Mae Ram Phung beach with statistical significance.   
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บทน า 
“ชายหาดแม่ร าพึง”  เป็นแหล่งทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมในจงัหวดัระยอง เป็นชายหาดทีม่ชีื่อเสยีง และ

ทีรู่จ้กัอย่างกวา้งขวางของนกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาต ิ  ตลอดแนวชายหาดประมาณสบิกโิลเมตร ทัง้สองขา้ง
ทางเตม็ไปดว้ยอาหารสดๆและทีพ่กั มนีักท่องเทีย่วแวะมาตลอดปีทัง้ตัง้ใจมาพกัและเพยีงทางผ่านก่อนกลบักรุงเทพ 
หาดแห่งนี้ไม่เคยขาดนักท่องเทีย่วแมใ้นฤดูฝน อาจเพราะเนื่องมาจากการเดนิทางที่สะดวกไม่กีช่ ัว่โมงจากกรุงเทพฯ 
และเรื่องอาหารทะเลทีเ่ป็นแหล่งรวมรา้นคา้ชื่อดงั  นกัท่องเทีย่วทีเ่คยเดนิทางไปเทีย่วทีช่ายหาดแม่ร าพงึในอดตีเมื่อ20
กว่าปีก่อนน้ี อาจจะยงัจ าสภาพชายหาดทีส่วยงาม สะอาด น ้าทะเลใส เป็นพืน้ทีท่ีย่งัไม่มสีิง่ปลูกสรา้งมากนัก มจี านวน
รา้นคา้  รา้นอาหาร ทีพ่กั บรเิวณชายหาดอยู่ไม่กีแ่ห่ง  ไม่ใช่ทีร่า้นอาหารเตม็ยาวตลอดชายหาด และทีพ่กักม็อียู่อย่าง
มากมายเหมอืนกบัปจัจุบนัน้ี เมื่อมนีักท่องเที่ยวเดนิทางมาเที่ยวมากขึน้ กต็้องมกีารรองรบัไม่ว่าจะสถานที่พกั หรอื
รา้นอาหารใหเ้พยีงพอกบันักท่องเทีย่วที่เขา้มา สิง่เหล่าน้ีเองก่อใหเ้กดิปญัหาตามมามากมาย เช่นปญัหาความเสื่อม
โทรมของชายหาด ปญัหามลพษิทางน ้า ปญัหาขยะมลูฝอย ปญัหาอาชญากรรมเป็นตน้ ผลกระทบจากกจิกรรมทางการ
ท่องเที่ยว และการขยายตวัของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวชายหาดแม่ร าพงึโดยการขาดการจดัการที่ถูกต้องและเป็น
ระบบระเบยีบ ท าใหช้ายหาดทีเ่คยสวยงาม น ้าทะเลทีเ่คยใสสะอาดไดเ้ปลีย่นไป จนมสีภาพทีแ่ย่ลงเกดิขึน้ หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งโดยตรงกไ็ดพ้ยายามปรบัปรุงแกไ้ขปญัหาต่างๆ เช่นการจดัการใหม้รีะบบบ าบดัน ้าเสยี ระบบการเกบ็รวบรวม
และก าจดัขยะมูลฝอยทัง้ระบบแบบถูกหลกัสุขาภิบาล และเตาเผาขยะมูลฝอย เป็นต้น แต่กไ็ม่สามารถแก้ปญัหาได้
อย่างทัว่ถงึสง่ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม และทรพัยากรธรรมชาตอิยู่มาก [1]  

ปญัหาดงักล่าวผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึ ความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยต่อ
ผลการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดร าพงึ จงัหวดัระยอง ในงานวจิยัชิน้นี้จะมุ่งศกึษาดา้นสภาพพืน้ทีบ่รเิวณ
ชายหาดและถนน ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของร้านค้าและบรกิารต่างๆ ความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิของ
นกัท่องเทีย่ว เพราะสิง่เหล่าน้ีเป็นปจัจยัส าคญัต่อการรกัษาความสวยงามตามธรรมชาตขิองหาดแมร่ าพงึ และความรูส้กึ
ปลอดภยัของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแหล่งดงึดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวที่ชายหาดแม่ร าพึงมากขึ้น ซึ่งจะ
ก่อใหเ้กดิผลดต่ีอเศรษฐกจิทัง้ระดบัประเทศและทอ้งถิน่ 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 

1. เพื่อศกึษาความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณ
ชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง 

2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยต่อการจดัการ
สภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัสว่นบุคคลและปจัจยัสนบัสนุนทีม่ต่ีอความคาดหวงัและความพงึ
พอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง 
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ขอบเขตของงานวิจยั 
1. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่
พืน้ทีท่ีศ่กึษาอยู่บรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง 

2. ขอบเขตดา้นเนื้อหา 
   ศกึษาถงึความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทย ต่อผลการจดัการสภาพแวดลอ้ม

บรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวงัระยอง 
3. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

3.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่าท่องเทีย่วบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ 
จงัหวดัระยอง “ประชากรกลุ่มนกัท่องเทีย่วชาวไทยเฉลีย่ต่อปี จ านวน 40,000คน ” [2] 

3.2 กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ นกัเทีย่วชาวไทยทีเ่ขา้มาเทีย่วบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง จ านวน100 
คน ซึง่ค านวณโดยใชเ้กณฑข์องTaro Yamane [2] 

4. ขอบเขตดา้นเวลา 
ช่วงเวลาทีจ่ะท าการศกึษาไดแ้ก ่ช่วงเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 

 
กรอบแนวคิดและวิธีการวิจยั 
1. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 



 
 

ภาพท่ี1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

 

ปัจจยัส่วนบคุคล 

- เพศ  
- อาย ุ 
- อาชพี  
- รายได ้ 
- ระดบัการศกึษา 
- สถานภาพสมรส 

 

 

ปัจจยัสนับสนุน 

- ประสบการณ์ทอ่งเทีย่ว
ชายทะเล  

ความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย ต่อผลการจดัการ
สภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ร าพึง 
จงัหวดัระยอง 

- สภาพพืน้ทีบ่รเิวณชายหาดและถนน 

-  ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของรา้นคา้และบรกิารต่างๆ  
- ความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิ 
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2. กลุ่มประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 
2.1 ประชากร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่าท่องเทีย่วบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ 

จงัหวดัระยอง “ประชากรกลุ่มนกัท่องเทีย่วชาวไทยเฉลีย่ต่อปี จ านวน 40,000คน” [2] 
 

2.2 กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ “นักเทีย่วชาวไทยทีเ่ขา้มาเทีย่วบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง จ านวน

100 คน ซึง่ค านวณโดยใชเ้กณฑข์องTaro Yamane” [2] 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้นี้ ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) คอืท าการสุ่มตวัอย่าง

จากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาในบริเวณชายหาดแม่ร าพึง จงัหวดัระยอง โดยผู้วจิยัจะก าหนดสดัส่วนของกลุ่ม
ตวัอย่างแยกเป็นเพศหญิง และเพศชาย ในสดัส่วนที่เท่ากนั ในงานวิจยันี้ผู้วิจยัต้องการตวัอย่าง 100 คน ฉะนัน้จะ
แบ่งเป็นเพศหญงิ 50คน และเพศชาย 50คน  
  วธิกีารสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เป็นวธิ ีการเลอืกตัวอย่างที่มปีระสทิธภิาพ
มากกว่าวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) ซึง่การสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญินัน้จะเป็นการเลอืก
ตวัอย่างโดยยดึเอาความสะดวกของผูว้จิยัเป็นหลกั เป็นการเลือกตวัอย่างในลกัษณะทีบ่งัเอญิพบผูท้ีส่ามารถใหข้อ้มูล
ได ้ณ เวลานัน้  ผูว้จิยัไม่ไดก้ าหนดประชากรหรอืวธิเีลอืกไวก้่อนแลว้ ถงึแมข้อ้ดจีะมคีวามสะดวกสบายในการรวบรวม
ขอ้มลู แต่ขอ้เสยีท าใหข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอย่างอาจไม่น ามาใชไ้ดท้ัง้หมด ส าหรบัการวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า  
จะท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างทีม่คีุณสมบตัติามต้องการในจ านวนทีเ่หมาะสม และเป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอย่างในสดัส่วนที่
เท่ากนั  
 

2. เครือ่งมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ แบบสอบถามซึง่ไดถู้กจดัออกเป็น 4 สว่น เพื่อเกบ็ขอ้มลูตามวตัถุประสงคด์งันี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของนักท่องเท่ียว 

 ขอ้มลูในสว่นน้ี ไดแ้ก่ ปจัจยัสว่นบุคคล คอื เพศ อายุ อาชพี รายได ้ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส และ
ปจัจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ ประสบการณ์ท่องเทีย่วชายทะเล สว่นที1่จะอยู่ในแบบสอบถามปลายปิดซึง่เป็นแบบใหเ้ลอืก
เพยีง1ค าตอบ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการจดัการสภาพแวดล้อม
บริเวณชายหาดแม่ร าพึง จงัหวดัระยอง 
 ขอ้มลูในสว่นนี้ส าหรบัวดัระดบัความคาดหวงัของกลุ่มตวัอย่างต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาด
แม่ร าพงึ จงัหวดัระยองโดยแบง่เป็น 3 ดา้นไดแ้ก่  สภาพพืน้ทีบ่รเิวณชายหาดและถนน  ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย
ของรา้นคา้ และบรกิารต่างๆ  และความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบประเมนิค่า 5 
ตวัเลอืก ก าหนดใหเ้ลอืกแบบ1ค าตอบ คอื มากทีส่ดุ  มาก  ปานกลาง  น้อย และน้อยทีส่ดุ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการจดัการสภาพแวดล้อม
บริเวณชายหาดแม่ร าพึง จงัหวดัระยอง 
 ขอ้มลูในสว่นนี้ส าหรบัวดัระดบัความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่างต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาด
แม่ร าพงึ จงัหวดัระยองโดยแบง่เป็น 3 ดา้นไดแ้ก่  สภาพพืน้ทีบ่รเิวณชายหาดและถนน  ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย
ของรา้นคา้ และบรกิารต่างๆ  และความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบประเมนิค่า 5 
ตวัเลอืก ก าหนดใหเ้ลอืกแบบ1ค าตอบ คอื มากทีส่ดุ  มาก  ปานกลาง  น้อย และน้อยทีส่ดุ 
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ส่วนท่ี 4 ความต้องการและขอ้เสนอแนะในการจดัการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ร าพึง 
จงัหวดัระยอง 
 ขอ้มลูในสว่นนี้เป็นค าถามแบบปลายเปิดเพื่อใหก้ลุ่มตวัอย่างสามารถเสนอแนะ หรอืแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
การปรบัปรุงการจดัการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ร าพึง จงัหวดัระยอง ใน3ด้าน ได้แก่ สภาพพื้นที่บริเวณ
ชายหาดและถนน  ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของรา้นคา้ และบรกิารต่างๆ  และความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิ 

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นได้มีการการหาความเที่ยงตรง(Validity) คือ สร้างแบบสอบถามแล้วน าเสนอ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบแกไ้ข ตลอดจนเสนอแนะ เพื่อให้แบบสอบถามมเีนื้อหาสมบรูณ์ครบถ้วน รายชื่อ
ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่านมดีงันี้ 

1. ดร.เกศรา  สกุเพชร 
2. ดร.โชคชยั  สเุวชวฒันกุล 
3. ดร.สดุสนัต ์ สทุธพิศิาล 

 

หลงัจากนัน้น าค่ามาหาดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ทัง้นี้ผลจากการพจิารณาค่า IOC ของผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3
ท่าน ในแต่ละขอ้ตอ้งไดม้ากกว่า ซึง่ 0.5 ซึง่หมายความว่าขอ้ค าถามมคีวามเทีย่งตรงในเชงิเนื้อหา ครอบคลุมในแต่ละ
ดา้นและครอบคลุมของวตัถุประสงคข์องการวจิยัในครัง้นี้ 

 หลงัจากทีห่าค่าความเทีย่งตรงแลว้ ไดท้ดลองแจกจ านวน 30 ชุดเพื่อท าการทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) 
ของแบบสอบถาม โดยการวเิคราะหค่์าความเชื่อมัน่รายดา้นใชส้มัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ไดค่้าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามมากกว่า 0.70 ซึง่อยู่ในเกณฑท์ีย่อมรบัได ้

 

4. การวิเคราะหข์อ้มูล 
ในการศกึษาขอ้มลูครัง้นี้ ไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
1. ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 100 คน โดยจ าแนกตามปจัจยัดา้นบุคคล คอื เพศ อายุ อาชพี รายได ้ระดบั

การศกึษา สถานภาพ และปจัจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ ประสบการณ์ท่องเทีย่วชายทะเล จะก าหนดค่าใหอ้ยูใ่นระดบักลุ่มชัน้ 
(Nominal Scale) และท าการวเิคราะหด์ว้ยสถติเิชงิพรรณนา ในรูปของการแจกแจงความถี ่และหาอตัราสว่นรอ้ยละ 
 2. ขอ้มลูในสว่นที ่2 ของแบบสอบถาม เกีย่วกบัความคาดหวงัของนกัท่องเทีย่วชาวไทยต่อการจดัการ
สภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง  

3. ขอ้มลูในสว่นที ่3 ของแบบสอบถาม เกีย่วกบัความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยต่อการจดัการ
สภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง ขอ้มลูของทัง้สว่นที ่2 และ 3 นี้ เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบขอ้
ค าถามชุดประเมนิค่า (Rating Scale) จงึไดป้รบัค่าขอ้มลูใหอ้ยูใ่นระดบัช่วง (Interval scale) แลว้จงึท าการวเิคราะห์
ดว้ยสถติเิชงิพรรณาในรปูของ ค่ามชัฌมิเลขคณิต (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 การแปลความหมายของขอ้มลู ผูว้จิยัไดก้ าหนดเกณฑโ์ดยใชค้ะแนนเฉลีย่ของจุดตดัดงันี้ [3] 
 

(คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ)  =    5-1      =   0.80. 
                                   จ านวนชัน้               5 

 

จากหลกัเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบัโดยใชเ้กณฑด์งันี้ 

ค่าเฉลีย่ระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถงึ มคีวามคาดหวงัและพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถงึ มคีวามคาดหวงัและความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถงึ มคีวามคาดหวงัและความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถงึ มคีวามคาดหวงัและความพงึพอใจอยู่ในระดบัน้อย 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถงึ มคีวามคาดหวงัและความพงึพอใจอยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ 
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4. ภาพรวมของความพงึพอใจต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ โดยการตัง้สมมตฐิาน
และใชส้ถติสิหสมัพนัธข์อง Pearson  

5. ศกึษาปจัจยัสว่นบุคคลและปจัจยัสว่นสนบัสนุนของนกัท่องเทีย่วมผีลใหค้วามคาดหวงัและความพงึพอใจ
ต่อผลการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยองดว้ยสมมตฐิาน โดยใชส้ถติ ิOne-way ANOVA  

6. เป็นขอ้มลูในสว่นที ่4 ของแบบสอบถาม เป็นในเรื่องความตอ้งการและขอ้เสนอแนะในการจดัการ
สภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง  

 

ผลการศึกษา 
  จากการวเิคราะหผ์ลการศกึษา สามารถสรุปผลการศกึษาไดด้งันี้  

1. ขอ้มลูทัว่ไปของนกัท่องเทีย่ว 
 นกัท่องเทีย่วกลุ่มตวัอย่างทีม่าเทีย่วบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง พบว่าโดยสว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 
21 - 30 ปี มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน รายไดต่้อเดอืนอยู่ระหว่าง 10,000– 20,000 บาท โดยส่วนใหญ่มวีุฒิ
การศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรี มสีถานภาพโสด และเรื่องของประสบการณ์การท่องเทีย่วชายทะเลโดยส่วนใหญ่ 
พบว่า มปีระสบการณ์มาท่องเทีย่วชายทะเลบ่อย ๆ คอื 3 ครัง้ขึน้ไปต่อปี 
 2. ความคาดหวงัของนกัท่องเทีย่วชาวไทยต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง 
 ผลการศกึษา ความคาดหวงัของนักท่องเทีย่วกลุ่มตวัอย่างต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่
ร าพงึ จงัหวดัระยอง โดยภาพรวมสรุปว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวงัต่อการจดัการสภาพแวดล้อม
บรเิวณชายหาดแม่ร าพึง จงัหวดัระยอง อยู่ในระดบัมาก และเมื่อแยกพจิารณาแต่ละด้านซึ่งมทีัง้หมด 3 ด้านได้แก่ 
สภาพพืน้ทีบ่รเิวณชายหาดและถนน ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของรา้นค้าและบรกิารต่างๆ และความปลอดภยัต่อ
ชวีติและทรพัยส์นิ กพ็บว่านกัท่องเทีย่วกลุ่มตวัอย่างมคีวามคาดหวงัแต่ละดา้นอยู่ในระดบัมากเช่นเดยีวกนั  
 3. ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง 
 ผลการศกึษาความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มตวัอย่างต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่
ร าพงึ จงัหวดัระยอง พบว่าโดยภาพรวมนักท่องเทีย่วกลุ่มตวัอย่าง มคีวามพงึพอใจของนักท่องเทีย่วกลุ่มตวัอย่างต่อ
การจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง อยู่ในระดบัปานกลาง และเมื่อแยกพจิารณาแต่ละ
ดา้นซึง่มทีัง้หมด 3 ดา้นไดแ้ก่ สภาพพืน้ทีบ่รเิวณชายหาดและถนน ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของรา้นคา้และบรกิาร
ต่างๆ และความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิ กพ็บว่านกัท่องเทีย่วกลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจแต่ละดา้นอยู่ในระดบั
ปานกลางเช่นเดยีวกนั 
 4. ความคาดหวงัและความพงึพอใจโดยรวมต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง  

สมมติฐาน คือ ความคาดหวังมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจดัการ
สภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง 

เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบระหว่างความคาดหวงักบัพงึพอใจต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่
ร าพงึ จงัหวดัระยอง สามารถสรุปค่าคะแนนเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานแสดงระดบัความคาดหวงัและระดบัความ
พงึพอใจต่อผลการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง พบว่าโดยรวมมคีวามคาดหวงัอยู่ใน
ระดบัมาก และความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง  
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ตารางท่ี 1 ความสมัพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัและความพงึพอใจต่อการจดัการสภาพแวดล้อมบรเิวณชายหาดแม่
ร าพงึ จงัหวดัระยอง โดยใชส้ถติ ิPearson Correlation 

การจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง  r-value Sig. 

ดา้นสภาพพืน้ทีบ่รเิวณชายหาดและถนน .126 .211 
ดา้นความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของรา้นคา้และบรกิารต่างๆ .000 .999 
ดา้นความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิ .120 .235 
รวม .100 .324 

 

ความสมัพนัธร์ะหว่างความคาดหวงัและความพงึพอใจต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ 
จงัหวดัระยอง โดยใชค้่าสถติ ิPearson Correlation พบว่า ไม่มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในทุกดา้น โดยทีค่วาม
คาดหวงัไม่มคีวามสมัพนัธต่์อความพงึพอใจต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง จาก
ผลทีอ่อกมานี้สามารถกล่าวไดว้่าการทีน่กัท่องเทีย่วชาวไทยมคีวามคาดหวงัต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มมากนัน้ ไม่ได้
หมายความว่าจะมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มมากดว้ยเช่นกนั  
 สรุปไดว้่า ความคาดหวงัและความพงึพอใจต่อการจดัการสภาพแวดล้อมบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ  จงัหวดั
ระยองไม่มคีวามสมัพนัธก์นั ดงันัน้จงึไม่ยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 5. ปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยัสนับสนุนต่อความคาดหวงัและความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยต่อผล
การจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง 

5.1  ปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยัสนับสนุนต่อความคาดหวงัของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อผลการ
จดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง แตกต่างกนั    

สมมติฐานในหวัขอ้น้ีคอื นักท่องเที่ยวที่มปีจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยัส่วนสนับสนุนต่างกนัมผีลให้
ความคาดหวงัและความพงึพอใจต่อผลการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง แตกต่างกนั  

ผลการศึกษา พบว่า ความคาดหวงัของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจดัการสภาพพื้นที่บริเวณ
ชายหาดและถนนไม่มคีวามแตกต่างกนัเมื่อพจิารณาจากปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยัสนับสนุน ส่วนในด้านความเป็น
ระเบยีบของร้านค้าและบรกิารต่าง ๆ ผลการศกึษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยทีม่อีายุและรายได้ต่อเดอืนต่างกนัมี
ความคาดหวังต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้าและบริการต่าง ๆ นัน้แตกต่างกนัในส่วนของด้านความ
ปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิ ผลการศกึษาพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มอีายุ อาชพีและรายได้ต่อเดอืนต่างกนัมี
ความคาดหวงัต่อความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิแตกต่างกนั  

5.2 ปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยัสนับสนุนต่อความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อผลการ
จดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง แตกต่างกนั      

ปจัจยัสว่นบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี รายได ้ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส และปจัจยั
สนับสนุน ได้แก่ ประสบการณ์ท่องเที่ยวชายทะเล  เมื่อพิจารณามุมมองของความพึงพอใจต่อผลการจัดการ
สภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง ซึง่แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ สภาพพืน้ทีบ่รเิวณชายหาดและถนน  
ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของรา้นคา้ และบรกิารต่างๆ  และความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิ ผลการศกึษาพบว่า  

เมื่อมาพจิารณาในมุมมองของความพงึพอใจต่อผลการจดัการสภาพแวดล้อมบรเิวณชายหาดแม่
ร าพงึ จงัหวดัระยอง ผลการศกึษาพบว่า นักท่องเทีย่วทีม่รีายไดต่้อเดอืนต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการจดัสภาพพืน้ที่
บรเิวณชายหาดและถนนแตกต่างกนั  
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ในขณะทีน่กัท่องเทีย่วทีม่ปีจัจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส
และประสบการณ์การท่องเทีย่วทะเล และปจัจยัสนบัสนุนต่างกนัมคีวามพงึพอใจในดา้นความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของ
รา้นคา้และบรกิารต่างๆ และดา้นความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของนกัท่องเทีย่วนัน้ไม่แตกต่างกนั  

6. ความตอ้งการและขอ้เสนอแนะในการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง  
พบว่านกัท่องเทีย่วชาวไทยสว่นใหญ่ไดใ้หค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัการกลบัมาเทีย่วชายหาดแม่ร าพงึ พบว่าส่วน

ใหญ่จะกลบัมาเทีย่วชายหาดแม่ร าพงึ มจี านวน 93คน  คดิเป็นรอ้ยละ 93.0 โดยใหเ้หตุผลตามล าดบัดงันี้  เป็นหาดที่
เงยีบสงบ เหมาะแก่การพกัผ่อน เป็นสถานทีท่ีเ่หมาะกบัวนัหยุดสดุสปัดาหข์องครอบครวั มรีา้นอาหารเยอะโดยเฉพาะ
อาหารทะเล สด อร่อย ยงัคงมคีวามเป็นธรรมชาติสูง น ้าทะเลใสสะอาดน่าเล่น เดนิทางใช้ระยะไม่ไกลมากจาก
กรุงเทพฯ และบา้นเกดิเป็นคนจงัหวดัระยอง ส าหรบัค าตอบทีต่อบว่าไม่กลบัมาเทีย่วชายหาดแม่ร าพงึอกีนัน้ มจี านวน 
7 คน คดิเป็นร้อยละ 7.0 โดยให้เหตุผลตามล าดบัดงันี้  ยงัรู้สกึถึงความไม่เจรญิของชายหาดแม่ร าพงึเมื่อเทยีบกบั
ชายหาดอื่นแล้ว ถ้ายงัปล่อยเฉย เหมอืนที่ผ่านมา กจ็ะเจอสภาพขยะเต็มชายหาดแม่ร าพงึ และถ้ายงัไม่มคีวาม
ปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิมากกว่านี้ 
 

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 การศกึษาเรื่อง ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจดัการสภาพแวดล้อม
บรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง สามารถอภปิรายผลตามวตัถุประสงคข์องการศกึษาดงันี้ 
 1. นักท่องเทีย่วกลุ่มตวัอย่างมคีวามคาดหวงัต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึจงัหวดั
ระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  อาจกล่าวได้ว่า  ชายหาดร าพงึ เป็นหาดทรายชายทะเลบนแผ่นดนิใหญ่ของ
อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง มพีืน้ทรายขาวสะอาดสวยงาม มคีวามกวา้งและยาวมากทีสุ่ดในภาคตะวนัออกของไทย อยู่
ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ดยาวประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของอ่าวไทย มี
รปูลกัษณะค่อนขา้งเปิด หาดมคีวามลาดชนัลดหลัน่กนัตัง้แต่ทศิตะวนัตกทีม่คีวามลาดชนัสงู และจะลดน้อยลงจนถงึกน้
อ่าวด้านตะวันออก ด้านหลงัหาดเป็นพื้นที่โล่งกว้างซึ่งหาดแม่ร าพึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชายหาด
ราบเรยีบและยาวไกล เป็นทะเลทีม่ทีศันียภาพสวยงาม เป็นแหล่งธรรมชาตทิีอ่ยู่ใกลต้วัเมอืงระยอง มเีสน้ทางคมนาคม
เขา้ออกสะดวก เขา้ถงึไดง้่ายและสามารถเล่นน ้าทะเลไดต้ลอดทัง้ปี จงึเป็นแหล่งทีน่ิยมพกัตากอากาศของนักท่องเทีย่ว
อย่างกวา้งขวาง [4] ดงันัน้ นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่จงึมคีวามคาดหวงัใหม้กีารจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่
ร าพงึในระดบัมากเพื่อเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีต่อบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวมากทีสุ่ดซึง่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของเสาวนีย์  กนัทะแสน [5] ได้ศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจดัการ
สภาพแวดลอ้มและกจิกรรมทางการทอ่งเทีย่ว : กรณีศกึษาหมู่บา้นรวมมติร อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ผลการศกึษา
พบว่า นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่มคีวามคาดหวงัและความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากต่อการจดัสภาพแวดลอ้มและกจิกรรม
ทางการท่องเทีย่วหมู่บา้นรวมมติร อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอุดมศกัดิ ์ แนว
จติร [6] ไดศ้กึษาความคาดหวงัและความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว ต่อการจดัสภาพแวดลอ้ม เพื่อการท่องเทีย่วเชงิ
นิเวศ : กรณีอุทยานแห่งชาตแิจ้ซอ้นผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามคาดหวงัและความพงึพอใจต่อ
การจดัสภาพแวดลอ้มอุทยานฯดา้นพืน้ที ่และการมสีว่นร่วมในระดบัมาก 

2. นกัท่องเทีย่วกลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มชายหาดแม่ร าพึง จงัหวดัระยองใน
ระดบัปานกลาง  อาจกล่าวไดว้่า ความพงึพอใจจะเกดิขึน้เมื่อได้รบัการตอบสนองในที่สิง่ที่ต้องการซึ่งปจัจุบนัพบว่า 
ชายหาดแม่ร าพงึไม่มคีวามสวยงามดงัเช่นในอดตีเนื่องจากนักท่องเทีย่วนิยมมาพกัผ่อนและรบัประทานอาหารบรเิวณ
ชายหาดและสรา้งความสกปรกเอาไวห้ลังจากทีเ่ดนิทางกลบัมาแลว้ ผูป้ระกอบการไม่มรีะบบบ าบดัน ้าเสยีละการดูแล
รกัษาความสะอาดทีด่นีกั จงึมกัจะเหน็กองขยะอยู่ทัว่ไป นอกจากนี้การรุกล ้าชายหาดกย็งัมปีรากฏอยู่เสมอ การจดัการ
วางผงับรเิวณชายหาด ไม่มแีผนในการจดัใชพ้ืน้ทีเ่พื่อการดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้ม ทีป่รากฏอยู่เป็นเพยีงการอ านวย
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ความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเข้ามายังชายหาดให้มากเท่านัน้ท าให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
สภาพแวดลอ้มในบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึในระดบัปานกลางซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของรฐัวุฒ ิ เจยีมศรพีงษ์ [7] 
ไดศ้กึษาความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วต่อการจดัการสภาพแวดล้อมบรเิวณหาดบางแสน ผลการศกึษาพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มหาดบางแสนในระดบัปานกลาง 

3. ความสมัพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัและความพึงพอใจโดยรวมต่อการจดัการสภาพแวดล้อมบรเิวณ
ชายหาดแม่ร าพึง จังหวัดระยอง พบว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ในทุกด้าน โดยที่ความคาดหวังไม่มี
ความสมัพนัธต่์อความพงึพอใจต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง ทัง้ 3ดา้น ซึง่กล่าว
ไดว้่าการทีน่กัท่องเทีย่วชาวไทยมคีวามคาดหวงัต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มมากนัน้ ไม่ไดห้มายความว่าจะมคีวามพงึ
พอใจต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มมากดว้ยเช่นกนั ทัง้นี้เน่ืองมาจาก ก่อนการมาเทีย่วชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง 
นักท่องเที่ยวจะมีความคาดหวังต่อการจัดกาสภาพแวดล้อมชายหาดแม่ร าพึงที่แตกต่างกันไปตามเหตุผลและ
ประสบการณ์การท่องเทีย่วชายทะเลของแต่ละคน แต่เมื่อไดม้าเทีย่วทีช่ายหาดแม่ร าพงึแลว้ ความคาดหวงัเหล่านัน้ก็
ได้รับการตอบสนอง จึงส่งผลท าให้เกิดความพึงพอใจมากน้อยแตกต่างกันไป  นัน้แสดงให้เห็นว่า การจัดการ
สภาพแวดลอ้มชายหาดแม่ร าพงึนัน้ยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วได ้และท าใหน้ักท่องเทีย่วเกดิ
ความพงึพอใจขึน้ในระดบัปานกลาง 

ผลการศกึษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคดิความพงึพอใจของวริุฬ พรรณเทวี [8] กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็น
ความรูส้กึภายในจติใจของมนุษยท์ีไ่ม่เหมอืนกนั ขึน้อยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะมคีวามคาดหมายกบัสิง่หนึ่งสิง่ใดอย่า งไร 
ถา้คาดหวงัหรอืมคีวามตัง้ใจมากและไดร้บัการตอบสนองดว้ยดจีะมคีวามพงึพอใจมากแต่ในทางตรงกนัขา้มอาจผดิหวงั
หรอืไม่พงึพอใจเป็นอย่างยิง่ เมื่อไม่ไดร้บัการตอบสนองตามทีค่าดหวงัไวท้ัง้นี้ขึน้อยู่กบัสิง่ทีต่ัง้ใจไวว้่าจะมมีากหรอืน้อย
สอดคลอ้งกนัในเรื่องของความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจกบัความคาดหวงักบั Kolter (n.d. : 199-205 อา้งถงึใน 
สรนินา หล าประเสรฐิ) [9] ซึง่ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ความพงึพอใจ คอื ระดบัความรูส้กึของบุคคลนัน้เป็นผลมาจากการ
เปรยีบเทยีบระหว่างผลทีไ่ดร้บัรูจ้ากสนิคา้หรอืบรกิารกบัความคาดหวงัของบุคคลนัน้  ๆ ดงันัน้ระดบัความพงึพอใจจะ
สมัพนัธ์กบัความแตกต่างระหว่างผลที่ได้รบัรู้กบัความคาดหวงั นักท่องเที่ยวสามารถรบัรู้ถึงความพอใจใน 3 ระดบั 
อย่างกวา้ง ๆ คอื 

1. ถา้ผลทีไ่ดร้บัรูต้ ่ากว่าหรอืน้อยกว่าความคาดหวงั นกัท่องเทีย่วผูน้ัน้จะรูส้กึไม่พอใจ 
2. ถา้ผลทีไ่ดร้บัรูเ้ทยีบเท่ากบัความคาดหวงั นกัท่องเทีย่วผูน้ัน้จะรูส้กึหรอืพอใจ 

 3. ถา้ผลทีไ่ดร้บัรูส้งูกว่าหรอืมากกว่าความคาดหวงั นกัท่องเทีย่วผูน้ัน้จะรูส้กึยนิดหีรอืพอใจมาก 
จากการผลการเกบ็ขอ้มลูในสว่นของความคาดหวงัและความพงึพอใจ เมื่อพจิารณาถงึค่าคะแนนเฉลีย่และค่า

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานแสดงระดบัความคาดหวงั และระดบัความพงึพอใจการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาด
แม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง ท าใหพ้บว่าโดยรวมมคีวามคาดหวงัอยู่ในระดบัทีม่าก และความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
และเมื่อพจิารณาโดยใช้ค่าสถิติ Pearson Correlationสามารถสรุปไดเ้หน็ชดัเจนขึน้ว่า ความคาดหวงัและความพงึ
พอใจต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ  จงัหวดัระยองไม่มคีวามสมัพนัธก์นั ซึง่จะเหน็ไดว้่าการ
จดัการสภาพแวดลอ้มทัง้3ดา้น มคีวามพงึพอใจทีล่ดลงจากความคาดหวงัทัง้3ดา้นเลย ซึง่ตรงนี้เป็นประเดน็ทีน่่าสนใจ
ว่าการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแมร่ าพงึ จงัหวดัระยอง ทัง้3นัน้ อาจเกดิจากองคป์ระกอบดา้นการจดัการที่
สรา้งความไม่พงึพอใจแก่นกัท่องเทีย่วเท่าทีค่วรหรอืยงัไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัของนกัท่องเทีย่วไดอ้ย่าง
เต็มที่  ในด้านสภาพพื้นที่บริเวณชายหาดและถนน เช่น  ความเพียงพอของถังขยะ การจดัการดูแลขยะบริเวณ
ชายหาด ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของการจดัเรยีงถงัขยะ อาจจะยงัไม่มมีากพอหรอืดเีท่าทีค่วร ในด้านความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยของรา้นคา้และบรกิารต่าง ๆ เช่น การจดัระเบยีบของหอ้งน ้า หอ้งอาบน ้า บรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ 
ซึง่มจี านวนน้อยมากและเรื่องของความสะอาดไม่ดเีท่าทีค่วร  ในดา้นความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิ เช่น ในเรื่อง
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ของความสะดวกในการแจ้งเหตุร้ายฉุกเฉินบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ ซึ่งนักท่องเที่ยวอาจยงัไม่ได้รบัความสะดวก
รวดเรว็เท่าทีค่วร เป็นตน้  

4. ความแตกต่างระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยัสนับสนุน อนัได้แก่ เพศ อายุ อาชพี รายได้ต่อเดือน 
ระดบัการศกึษาสงูสดุ สถานภาพสมรส และประสบการณ์การท่องเทีย่วชายหาดต่อความคาดหวงัของนักท่องเทีย่วชาว
ไทยต่อผลการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง มดีงัต่อไปนี้ 

4.1 ความคาดหวงัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปจัจยัสว่นบุคคลและปจัจยัสนบัสนุน 
การศกึษาความแตกต่างระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยัสนับสนุนกบัความคาดหวงัต่อการจดัการ

สภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง เป็นรายดา้น พบว่า ความคาดหวงัต่อการจดัการสภาพแวดลอ้ม
ดา้นสภาพพื้นที่บรเิวณชายหาดและถนน เมื่อจ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี รายได้ต่อเดอืน 
ระดบัการศกึษาขัน้สงูสุด สถานภาพสมรสและปจัจยัสนับสนุน ไดแ้ก่ ประสบการณ์การท่องเทีย่วชายทะเล พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกนั อาจกล่าวไดว้่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามคาดหวงัใหก้ารจดัการสภาพแวดล้อมบรเิวณชายหาด
แม่ร าพึงด้านสภาพพื้นที่บริเวณชายหาดและถนนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือมีการจัดการให้มีความสะอาด
เรียบร้อย มีความร่มรื่น มีระบบการจดัการขยะที่มีมาตรฐานสามารถลดปริมาณขยะได้จริง ซึ่งไม่ว่านักท่องเที่ยว
เหล่านัน้จะมคีวามแตกต่างกนัในดา้นปจัจยัสว่นบุคคลและปจัจยัสนับสนุนหรอืไม่แต่กม็คีวามคาดหวงัทีไ่ม่แตกต่างกนั
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของเสาวนีย ์ กนัทะแสน [5] ไดศ้กึษาความคาดหวงัและความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว
ต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มและกจิกรรมทางการท่องเทีย่ว : กรณีศกึษาหมู่บา้นรวมมติร อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 
ผลการศกึษาพบว่าปจัจยัส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวในด้านเพศ อายุ และภูมภิาคที่แตกต่างกนั มคีวามคาดหวงัต่อ
การจดัสภาพแวดล้อมและกจิกรรมทางการท่องเทีย่วหมู่บ้านรวมมติร อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ไม่แตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมลัลกิา  เกือ้ปญัญา [10] ไดศ้กึษาความคาดหวงัและ
ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มในแหล่งท่องเที่ยว หมู่บา้นชาวเขาเผ่าม้ง ผลการศกึษา
พบว่าปจัจยัส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่วในด้านอายุ อาชพี และภูมลิ าเนาทีแ่ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการ
สภาพแวดลอ้มในแหล่งท่องเทีย่ว หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ไม่แตกต่างกนั 

การศกึษาความแตกต่างระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยัสนับสนุนกบัความคาดหวงัต่อการจดัการ
สภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง เป็นรายดา้น พบว่า ความคาดหวงัต่อการจดัการสภาพแวดลอ้ม
ดา้นความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของรา้นคา้และบรกิารต่าง ๆ  เมื่อจ าแนกตามปจัจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาชพี ระดบั
การศกึษาขัน้สงูสดุ สถานภาพสมรสและปจัจยัสนับสนุน ไดแ้ก่ ประสบการณ์การท่องเทีย่วชายทะเล พบว่าไม่มคีวาม
แตกต่างกนัในขณะทีน่กัท่องเทีย่วทีม่อีายุและรายไดต่้อเดอืนต่างกนัมคีวามคาดหวงัต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มดา้น
ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของรา้นคา้และบรกิารต่าง ๆ แตกต่างกนั อาจกล่าวไดว้่า ความคาดหวงั เป็นสภาวะทางจติ
ซึ่งเป็นความรู้สกึนึกคิดหรือเป็นความคิดเหน็อย่างมีวจิารณญาณของบุคคลที่คาดคะเนหรือคาดการณ์ล่วงหน้าต่อ
บางอย่างว่าควรจะม ีควรจะเป็นหรอืควรจะเกดิขึน้เพราะคนเราต่างมคีวามคดิและความตอ้งการแตกต่างกนั พฤตกิรรม
ทางสงัคมของบุคคลจงึแตกต่างกนัออกไปดว้ย (Getzels และคณะ) [11] และ (Oxford University) [12] ดงันัน้กลุ่ม
ตวัอย่างที่มีอายุและรายได้ต่อเดือนต่างกนัจงึมีความคาดหวงัต่อการจดัการสภาพแวดล้อมด้านความเป็นระเบียบ
เรยีบรอ้ยของรา้นคา้และบรกิารต่างกนัซึ่งสอดคล้องกบัผลการศกึษาของณัฐนร ีสมติร [13] ศกึษางานวจิยัเรื่องความ
คาดหวงัและความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยต่อการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผล
การศกึษาพบว่านักท่องเทีย่วทีม่ชี่วงอายุแตกต่างกนั มคีวามคาดหวงัต่อการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ ด้านชุมชนสเีขยีว 
แตกต่างกนั 

การศกึษาความแตกต่างระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยัสนับสนุนกบัความคาดหวงัต่อการจดัการ
สภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง เป็นรายดา้น พบว่า ความคาดหวงัต่อการจดัการสภาพแวดลอ้ม
ด้านความปลอดภัยต่อชวีิตและทรพัย์สนิ  เมื่อจ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดบัการศึกษาขัน้สูงสุด 
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สถานภาพสมรสและปจัจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ ประสบการณ์การท่องเทีย่วชายทะเล พบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนัในขณะที่
นกัท่องเทีย่วทีม่อีายุ อาชพีและรายไดต่้อเดอืนต่างกนัมคีวามคาดหวงัต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มดา้นความปลอดภยั
ต่อชวีติและทรพัยส์นิแตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของปุณยวรี ์  ศรรีตัน์ [14] ศกึษางานวจิยัเรื่องความ
คาดหวงัและความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มต่ีอกจิกรรมท่องเที่ยวทัว่ไทยกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) กรณีศกึษาเสน้ทางท่องเทีย่วแบบเชา้ไป-เยน็กลบั ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุ อาชพี รายไดแ้ละ
สถานภาพสมรสต่างกนัมีค่าเฉลี่ยความคาดหวงัต่อกิจกรรมท่องเที่ยวทัว่ไทยแตกต่างกันและยงัสอดคล้องกบัผล
การศกึษาของ สณีุ เพยีรงาม [15] ศกึษาวจิยัเรื่องความคาดหวงัของนักท่องเทีย่วชาวออสเตรยีในการมาท่องเทีย่วใน
ประเทศไทย ผลการศกึษาพบว่านักท่องเทีย่วทีม่อีายุ อาชพี รายไดต่้างกนักนัมคีวามคาดหวงัดา้นความปลอดภยัต่อ
การมาท่องเทีย่วในประเทศไทยแตกต่างกนั  

4.2 ความพงึพอใจเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปจัจยัสว่นบุคคลและปจัจยัสนบัสนุน 
การศึกษาความแตกต่างระหว่างปจัจัยส่วนบุคคลและปจัจัยสนับสนุนกับความพึงพอใจต่อการจัดการ

สภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง เป็นรายดา้น พบว่า ความพงึพอใจต่อการจดัการสภาพแวดลอ้ม
ดา้นสภาพพืน้ทีบ่รเิวณชายหาดและถนน เมื่อจ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษาขัน้
สงูสุด สถานภาพสมรสและปจัจยัสนับสนุน ได้แก่ ประสบการณ์การท่องเที่ยวชายทะเล พบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนั 
ในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างทีม่รีายไดต่้างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มดา้นสภาพพืน้ที่บรเิวณชายหาด
และถนนแตกต่างกนั อาจกล่าวไดว้่าความพงึพอใจเป็นความรูส้กึภายในจติใจของมนุษยท์ีไ่ม่เหมอืนกนั ขึน้อยู่กบัแต่ละ
บุคคลว่าจะมคีวามคาดหมายกบัสิง่หนึ่งสิง่ใดอย่างไร ถา้คาดหวงัหรอืมคีวามตัง้ใจมากและไดร้บัการตอบสนองดว้ยดจีะ
มคีวามพงึพอใจมากแต่ในทางตรงกนัข้ามอาจผดิหวงัหรอืไม่พงึพอใจเป็นอย่างยิง่ เมื่อไม่ไดร้บัการตอบสนองตามที่
คาดหวงัไวท้ัง้นี้ขึน้อยู่กบัสิง่ทีต่ัง้ใจไว้ว่าจะมมีากหรอืน้อย  (วริุฬ พรรณเทวี) [8]  ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ 
รชัฎา โพธสิุนทร [16] ศกึษางานวจิยัเรื่องความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยต่อการเดนิทางมาท่องเทีย่วเมอืง
พทัยา จ.ชลบุร ี ผลการศกึษาพบว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อการ
ท่องเทีย่วเมอืงพทัยาแตกต่างกนั 

การศกึษาความแตกต่างระหว่างปจัจยัสว่นบุคคลการศกึษาความแตกต่างระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยั
สนับสนุนกบัความพงึพอใจต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง เป็นรายดา้น พบว่า 
ความพงึพอใจต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มดา้นความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของรา้นคา้และบรกิารต่าง ๆ  เมื่อจ าแนก
ตามปจัจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระดบัการศกึษาขัน้สงูสดุ สถานภาพสมรสและปจัจยั
สนับสนุน ได้แก่ ประสบการณ์การท่องเที่ยวชายทะเล พบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนัอาจกล่าวรา้นคา้และบรกิารที่เปิด
ให้บรกิารในบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึอาจไม่ใช่ประเดน็ที่กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัซึ่งการเลอืกเขา้มาท่องเทีย่วใน
ชายหาดแม่ร าพงึวตัถุประสงค์หลกัคอืความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวนัน้ ๆ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ
มลัลกิา  เกือ้ปญัญา [10] ไดศ้กึษาความคาดหวงัและความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มใน
แหล่งท่องเทีย่ว หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้  ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่วในดา้นอายุ อาชพี และ
ภูมิล าเนาที่แตกต่างกนัมคีวามพึงพอใจต่อการจดัการสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งไม่
แตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อสิง่อ านวยความสะดวกดา้นสาธารณูปโภคไม่แตกต่าง
กนั 
 การศกึษาความแตกต่างระหว่างปจัจยัสว่นบุคคลการศกึษาความแตกต่างระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยั
สนับสนุนกบัความพงึพอใจต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาดแม่ร าพงึ จงัหวดัระยอง เป็นรายดา้น พบว่า 
ความพงึพอใจต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มดา้นความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิเมื่อจ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ระดบัการศกึษาขัน้สูงสุด สถานภาพสมรสและปจัจยัสนับสนุน ได้แก่ 
ประสบการณ์การท่องเทีย่วชายทะเล พบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกับงานวจิยัของสุรยิาวุธ  หนูจกัร [17] 

http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=%CA%D8%B3%D5%20%E0%BE%D5%C2%C3%A7%D2%C1%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ศกึษางานวจิยัเรื่องความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วทีม่ต่ีอฟารม์จระเขแ้ละสวนสตัวส์มุทรปราการ ผลการศกึษาพบว่า
นักท่องเที่ยวที่มอีายุ รายได้ ระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพงึพอใจต่อฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการไม่
แตกต่างกนั 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจยั 
 1. ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยั 
 ผลการศกึษาวจิยัพบว่า หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุมดูแลการจดัการสภาพแวดลอ้มบรเิวณชายหาด
แม่ร าพงึควรใหค้วามส าคญัในการฟ้ืนฟูสภาพพืน้ทีบ่รเิวณชายหาดและถนน โดยเฉพาะการจดัการเรื่องขยะในบรเิวณ
แหล่งท่องเที่ยวรวมถงึความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของร้านคา้ และบรกิารต่างๆ ใหม้คีวามเป็นระเบยีบและมกีารออก
กฎระเบียบควบคุมราคาสินค้าให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและบริการที่ลูกค้าจะได้รับ ตลอดจนมีการให้
ความส าคญักบัความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของนกัท่องเทีย่วดว้ยการเพิม่ก าลงัเจา้หน้าทีใ่นการดแูลรกัษาความ
ปลอดภยัใหน้กัท่องเทีย่ว 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป 
  1)  การศกึษาครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณซึง่กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่นักท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาท่องเทีย่วที่
หาดแม่ร าพงึซึง่ผลการวจิยัทีไ่ดเ้ป็นขอ้มูลในลกัษณะของความคาดหวงัและความพงึพอใจทีน่ักท่องเทีย่วต้องการทัง้นี้
เพื่อให้เกดิการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถน าไปใชแ้ก้ไขปญัหาที่เกดิขึน้ในแหล่งท่องเที่ยว
ชายหาดแม่ร าพงึจงึควรศกึษาโดยใชก้ารวจิยัเชงิคุณภาพมกีารสมัภาษณ์ผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ในการพฒันาปรบัปรุง ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเทีย่วชายหาดแม่ร าพงึโดยใชแ้บบสมัภาษณ์เป็นเครื่องมอืในการวจิยั 
  2) การวจิยัครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบแหล่งท่องเทีย่วทีอ่ยู่ในบรเิวณเดยีวกนัเพื่อน าผล
การศกึษาทีไ่ดจ้ากแหล่งท่องเทีย่วแต่ละทีม่าวเิคราะหห์าขอ้ดแีละขอ้เสยีเพื่อใชเ้ป็นต้นแบบในการบรหิารจดัการแหล่ง
ท่องเทีย่วใหม้คีวามยัง่ยนืมากยิง่ขึน้ 
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ระดบัการรบัรู้ของคนในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสาครและนักท่องเท่ียวต่อทรพัยากรการ

ท่องเท่ียวจงัหวดัสมทุรสาคร 
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บทคดัย่อ 

การศกึษาเรื่อง ระดบัการรบัรูข้องคนในพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรสาครและนักท่องเทีย่วต่อทรพัยากรการท่องเทีย่ว

จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์ในการนําเสนอบทความ คือ เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของคนในพื้นที่จ ังหวัด

สมุทรสาครและนักท่องเทีย่วทีม่ต่ีอทรพัยากรการท่องเที่ยวจงัหวดัสมุทรสาคร มกีลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มนักท่องเที่ยว 

จํานวน 120 คน กลุ่มผูนํ้าชุมชน จํานวน 15 คน และกลุ่มผูป้ระกอบการ จํานวน 38 คน โดยใชแ้บบสอบถาม เป็น

เครื่องมอืในการศกึษา ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 สําหรบันักท่องเที่ยว สอบถามเกี่ยวกบัความ

คาดหวงัและการรบัรูจ้รงิทีม่ต่ีอการท่องเทีย่วจงัหวดัสมุทรสาคร ชุดที ่2 สาํหรบัผูนํ้าชุมชน และผูป้ระกอบการ สอบถาม

เกีย่วกบัความคาดหวงั และการรบัรูจ้รงิในการบรหิารจดัการแหล่งท่องเทีย่วในจงัหวดัสมุทรสาคร เกบ็รวบรวมขอ้มูล

โดยการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูแบบสอบถามเกีย่วกบัความคาดหวงั และการรบัรูจ้รงิทีม่ต่ีอทรพัยากรการท่องเทีย่วจงัหวดั

สมุทรสาครกบักลุ่มตวัอย่างนกัท่องเทีย่ว และ เกบ็แบบสอบถามเกีย่วกบัความคาดหวงั และการรบัรูจ้รงิในการบรหิาร

จดัการแหล่งท่องเทีย่วในจงัหวดัสมุทรสาครกบักลุ่มตวัอย่างผูนํ้าชุมชน และผูป้ระกอบการ หลงัจากนัน้ทําการวเิคราะห์

ขอ้มูล โดยการหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน พบว่า นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นนักท่องเทีย่วจาก

จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ และนกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่มเีหตุผลในการเดนิทางท่องเทีย่วจงัหวดัสมุทรสาคร คอื ใกลบ้า้น  

การตอ้งการพกัผ่อนหย่อนใจ และความดงึดูดใจของแหล่งท่องเทีย่ว ตามลําดบั ส่วนคาดหวงัและการรบัรูจ้รงิเกีย่วกบั

ทรพัยากรการท่องเที่ยวในจงัหวดัสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนกลุ่มผู้นําชุมชน และผู้ประกอบการ มี

ความคาดหวงัเกีย่วกบัการบรหิารจดัการแหล่งท่องเทีย่ว ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ และการรบัรูจ้รงิเกีย่วกบัการ

บรหิารจดัการทรพัยากรการท่องเทีย่ว ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
 

คาํสาํคญั: การรบัรู ้ ทรพัยากรการท่องเทีย่ว 
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Abstract 

 The study on the perception level of people in Samut Sakhon Province and tourists toward tourism 

resources aims to present the article and find out the perception of people in Samut Sakhon Province and 

tourists toward the tourism resources in Samut Sakhon Province. The sample includes 120 tourists, 15 

people from the community leaders and 38 people from the entrepreneurs. Questionnaires have been used 

as a research tool. The questionnaires have been divided into two sets: Set 1 for the tourists, asking about 

their expectation and real perception toward the tourism in Samut Sakhon Province. Set 2 for the community 

leaders and the entrepreneurs, asking about their expectation and real perception toward the management of 

the tourist attractions in Samut Sakhon Province. The research method comprises data collection, distributing 

questionnaires asking about the expectation and real perception toward the tourism in Samut Sakhon 

Province from the sample group of tourists. In addition, the questionnaires have been distributed to ask about 

the expectation and real perception toward the management of the tourist attractions in Samut Sakhon 

Province from the sample group of people and people from the private sector. After that, the data have been 

analyzed by means of percentage, mean and standard deviation. According to the study, most of the tourists 

are from Bangkok, and their main reason for traveling is that Samut Sakhon is near their homes, and they 

want to relax. Meanwhile, the expectation and real perception toward the tourism in Samut Sakhon Province 

is at high level. The community leaders and the entrepreneurs have a highest level of expectation toward the 

management of the tourist attractions. However, their real perception toward the management of the tourist 

attractions is at high level.  
 

Key words: Perception, tourism resources 
 

บทนํา 

จากการศกึษาขอ้มูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทําใหท้ราบว่าปี พ.ศ. 2503 มจีํานวนนักท่องเทีย่ว

ต่างชาต ิ81,340 คน สรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศไทยถงึ 196 ลา้นบาท และปี พ.ศ. 2546 มนีกัท่องเทีย่วเดนิทางมาเทีย่ว

ประเทศไทย 10 ล้านคน สามารถสร้างรายได้ให้กบัประเทศไทยถึง 309,300 ล้านบาท [1] และด้วยเหตุผลที่

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถสรา้งรายได้ให้กบัประเทศได้เป็นอนัดบัต้นๆ ทําใหร้ฐับาลหนัมาสนใจและใหก้าร

สนับสนุนการท่องเทีย่วอย่างต่อเน่ืองถงึแม้ว่าการพฒันาการท่องเที่ยวจะเป็นทางหน่ึงที่จะช่วยพฒันาเศรษฐกจิของ

ประเทศได ้แต่การท่องเทีย่วกเ็ป็นอุตสาหกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปมา ไม่อยู่น่ิง หากขาดการวางแผนและการจดัการทีด่ ี

ย่อมสง่ผลกระทบต่อทรพัยากรทางการท่องเทีย่วต่างๆ เช่น ทรพัยากรธรรมชาต ิ[7] ดงันัน้รฐับาลจงึไดท้ําการแบ่งกลุ่ม

จงัหวดั และผลกัดนัใหเ้กดินโยบายต่างๆ เพื่อกําหนดแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วใหเ้กดิความสอดคลอ้งในแต่ละ

พืน้ที ่โดยแต่ละกลุ่มจงัหวดัจะมกีารวางแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัของแต่ละกลุ่มขึน้มา ซึง่ไดม้กีารเชื่อมโยงกบัแผนพฒันา

เศรษฐกจิแห่งชาตดิว้ย  

แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2557 – 2560 เป็นแผนทีมุ่่งเน้นการพฒันาดา้นเศรษฐกจิและ

สงัคม และนําไปสู่การกระตุ้นให้เกดิการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ใหก้บักลุ่มจงัหวดั โดยนําเอานโยบาย

ของรฐัด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ที่เน้นการฟ้ืนฟูทรพัยากรชายฝ ัง่ทะเล ด้านการท่องเที่ยวที่เน้นการ

เขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่ว และการเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วมาเป็นแม่แบบในการจดัทาํแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั [9] โดย

กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบดว้ยจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสงคราม จงัหวดัเพชรบุร ีและจงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ ์ซึง่ทัง้ 4 จงัหวดัมคีวามใกลเ้คยีงกนัมาก ทัง้ทางดา้นภูมศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์ประเพณี และวฒันธรรม 

[5] ในด้านศักยภาพทางการท่องเที่ยวของทัง้ 4 จังหวัด ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เน่ืองจากการมีพื้นฐานของ
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ทรพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยากรดา้นวถิชีุมชน ทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ ซึง่เป็นการดงึดูดใจใหน้ักท่องเทีย่วเดนิทางมา

ท่องเทีย่วอยู่เสมอแมว้่าตวักลุ่มจงัหวดัจะเรยีกไดว้่ามศีกัยภาพทางการท่องเทีย่วทีด่ ีแต่เมื่อมกีารแยกขอ้มูลตามราย

จงัหวดัแล้ว ทําให้ทราบถึงความแตกต่างของแต่ละจงัหวดั โดยเฉพาะจงัหวดัสมุทรสาคร กบัจงัหวดัอื่นๆ ในด้าน

นกัท่องเทีย่วและดา้นรายไดท้างการท่องเทีย่ว โดยในปี 2552 มนีักท่องเทีย่วในจงัหวดัเพชรบุรจีํานวน 3,919,908 คน 

มรีายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 9,492.89 ลา้นบาท จงัหวดัประจวบครีขีนัธม์นีักท่องเทีย่วจํานวน 2,227,096 คน มรีายได้

จากการท่องเที่ยว 9,188.19 ล้านบาท จงัหวดัสมุทรสงครามมนีักท่องเที่ยวจํานวน 586,164 คน มรีายได้จากการ

ท่องเทีย่ว 466.85 ลา้นบาท และจงัหวดัสมุทรสาครมจีํานวนนักท่องเทีย่ว 514,708 คน มรีายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 

438.93 ล้านบาท ในปี 2553 มนีักท่องเทีย่วในจงัหวดัเพชรบุรจีํานวน 4,543,673 คน มรีายได้จากการท่องเที่ยว 

8,216.12 ลา้นบาท จงัหวดัประจวบครีขีนัธม์นีกัท่องเทีย่วจาํนวน 2,448,176 คน มรีายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 10,580.56 

ลา้นบาท จงัหวดัสมุทรสงครามมนีักท่องเทีย่วจํานวน 716,893 คน มรีายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 566.16 ลา้นบาท และ

จงัหวดัสมุทรสาครมจีาํนวนนกัท่องเทีย่ว 448,332 คน มรีายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 402.74 ลา้นบาท [9] ผลสรุปทางดา้น

นกัท่องเทีย่วและดา้นรายไดข้องกลุ่มจงัหวดั ทาํใหท้ราบว่า ในปี 2552 จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นจงัหวดัทีม่นีักท่องเทีย่ว

และรายไดจ้ากการท่องเทีย่วน้อยทีสุ่ดในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง2 และยงัลดลงอกีในปี 2553 ซึง่แตกต่างจาก

จังหวัดประจวบคีรีข ันธ์ที่มีรายได้มากที่สุด ทัง้ที่อยู่กลุ่มจังหวัดเดียวกัน แต่กลับมีความแตกต่างเรื่องจํานวน

นักท่องเที่ยว และรายได้ทางการท่องเที่ยวอย่างเหน็ได้ชดั นอกจากน้ีทัง้ 4 จงัหวดั ยงัมกีารวางแผนยุทธศาสตร์ที่

มุ่งเน้นการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่วเหมอืนกนัอกีดว้ย ดงันัน้เพื่อเป็นการกระตุ้นรายไดจ้ากการท่องเทีย่วและเพื่อ

เพิม่ศกัยภาพทางการท่องเทีย่วใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั และของจงัหวดัสมุทรสาครเองดว้ย จงึ

ควรมกีารศกึษาถึงระดบัการรบัรูข้องประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในจงัหวดัสมุทรสาคร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการเพิม่ศกัยภาพ

ทางการท่องเทีย่วของจงัหวดัสมุทรสาคร ใหม้คีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ และความพรอ้มของจงัหวดัสมุทรสาคร

ยิง่ขึน้ เพราะในการสร้างรายไดท้างการท่องเทีย่วใหเ้พิม่ขึน้นัน้ นอกจากจะมทีรพัยากรทางการท่องเทีย่วทีด่แีลว้ ยงั

ต้องอาศยักลยุทธ์ทางการท่องเที่ยวที่มีประสทิธิภาพด้วย และกลยุทธ์ทางการท่องเที่ยวจะมีประสิทธิภาพที่ดีได ้

จาํเป็นตอ้งมขีอ้มลูในดา้นต่างๆมาคอยสนบัสนุน และขอ้มลูเหล่าน้ีจะเป็นบ่งชีว้่า ทศิทางของกลยุทธท์างการท่องเทีย่ว

ของจงัหวดัสมุทรสาคร ควรเป็นอย่างไร เพราะถงึแมจ้ะอยู่กลุ่มจงัหวดัเดยีวกนั แต่ในแต่ละพืน้ทีแ่ต่ละจงัหวดัจะมคีวาม

แตกต่างกนั จงึไม่อาจใชก้ลยุทธท์างการท่องเทีย่วทีเ่หมอืนกนัในการพฒันาการท่องเทีย่วของทัง้กลุ่มจงัหวดัได ้

ดงันัน้จงึควรมกีารศกึษาถงึระดบัการรบัรูข้องคนในพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรสาครและนักท่องเทีย่วทีม่ต่ีอทรพัยากร

การท่องเทีย่วจงัหวดัสมุทรสาคร เพื่อใหท้ราบถงึระดบัการรบัรูท้ีเ่กดิว่านักท่องเทีย่ว และประชาชนในพืน้ทีว่่ามรีะดบั

ความคาดหวงัและการรบัรูท้ีม่ต่ีอทรพัยากรการท่องเทีย่วของจงัหวดัอย่างไร ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะเป็นขอ้มูลส่วนหน่ึงในการ

นําไปใชป้ระโยชน์ในครัง้ต่อไป 
 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อศกึษาระดบัการรบัรูข้องประชาชนในจงัหวดัสมุทรสาครและนักท่องเทีย่วทีม่ต่ีอการท่องเทีย่วจงัหวดั

สมุทรสาคร 
  

วิธีการศึกษา 

 สาํหรบับทความ เรื่องระดบัการรบัรูข้องคนในพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรสาครและนกัท่องเทีย่วต่อทรพัยากรการ

ท่องเทีย่วจงัหวดัสมทุรสาครมวีตัถุประสงคข์องบทความดงัน้ี 

วัตถุประสงค์ท่ีศึกษา คือ  เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครและ

นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อทรพัยากรการท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี ม ี2 กลุ่ม คอื 1) นักท่องเทีย่วที่เดนิทางมา

ท่องเที่ยวในจงัหวดัสมุทรสาคร 2) ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย ผู้นําชุมชนและผู้ประกอบการเกี่ยวกบัการ
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ท่องเทีย่ว โดยใชว้ธิเีลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการเลอืกกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเทีย่ว ไดใ้ช้

การคํานวณจากแนวความคดิของ Cohen [11] ซึง่คํานวณไดก้ลุ่มตวัอย่างจํานวน 117 คน แต่เพื่อความสมบูรณ์ของ

ขอ้มลู จงึกาํหนดกลุ่มตวัอย่างนักท่องเทีย่วจํานวนทัง้หมด 120 คน กําหนดค่าความเชื่อมัน่อยู่ที ่95% และกําหนดค่า

ความคาดเคลื่อนอยู่ที ่5%  

สาํหรบัประชาชนในพืน้ที ่ซึง่ประกอบดว้ย ผูนํ้าชุมชน ไดแ้ก่ ประธานชุมชน 1 คน รองประธานชุมชน 1 คน

และชาวบา้นผูเ้ป็นผูป้ระสานงาน 3 คน ของทัง้ 3 ชุมชนไดแ้ก่ ชุมชนบา้นไร่เจรญิผล  ชุมชนตําบลเจด็ริว้ และ ชุมชน

ตําบลหนองสองหอ้ง รวมทัง้สิน้ 15 คน และผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ ธุรกจิทีพ่กัแรมมจีํานวน 16 แห่ง ธุรกจิอาหารและ

เครื่องดื่ม มจีาํนวน 14 แห่ง และธุรกจิสนิคา้ทีร่ะลกึ มจีํานวน 8 แห่ง รวมทัง้หมด 38 แห่ง ซึง่เลอืกสุ่มตวัอย่างมาแห่ง

ละ 1 คน รวมทัง้สิน้จํานวน 38 คน โดยใชว้ธิเีลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการเลอืกกลุ่ม

ตวัอย่าง 

2. เครื่องมือการวิจัย ใช้แบบสอบถามเรื่องระดับการรับรู้เกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัด

สมุทรสาคร สาํหรบันกัท่องเทีย่ว ผูนํ้าชุมชน และผูป้ระกอบการเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 

 3. การทดสอบเครื่องมอื มกีารทดสอบดา้นเน้ือหา โดยผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อพจิารณาถงึความสอดคลอ้งระหว่าง 

วตัถุประสงคก์บัแบบสอบถาม โดยพจิารณาเป็นรายขอ้ เรยีกว่า การหาค่าสมัประสทิธิค์วามสอดคลอ้ง (Index of Item 

– Objective Congruence: IOC) ซึง่ใชผู้เ้ชีย่วชาญในการทดสอบจํานวน 3 ท่าน ไดค้่าความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.87 

หลงัจากนัน้ทาํการทดสอบความเทีย่งกบักลุ่มทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 30 คน ไดค้วามเทีย่งตรงเท่ากบั 0.83 ก่อน

นํามาใชใ้นการสอบถามกลุ่มตวัอย่างจรงิ 

4. การเก็บรวมรวบข้อมูล นําแบบสอบถาม ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับระดับการรับรู้ของ

นกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอการท่องเทีย่วจงัหวดัสมุทรสาครและการรบัรูข้องผูนํ้าชุมชน และผูป้ระกอบการในการบรหิารจดัการ

แหล่งท่องเทีย่วของจงัหวดัสมุทรสาคร 

5.การวิเคราะห์ขอ้มูลผู้วจิยันําขอ้มูลที่ได้ มาจดัระเบียบ และจดักลุ่มขอ้มูล แล้วป้อนข้อมูลลงในโปรแกรม

สําเรจ็รูป หลงัจากนัน้วิเคราะหข์้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และผลที่ได้นํามาแปล

ความหมาย เพื่อหาขอ้สรุปเรื่อง ระดบัการรบัรู้ของคนในพื้นที่จงัหวดัสมุทรสาครและนักท่องเที่ยวต่อทรพัยากรการ

ท่องเทีย่วจงัหวดัสมุทรสาคร 

 

ผลการศึกษา 

1. นักท่องเท่ียว 

1.1 ขอ้มลูทัว่ไปของนกัท่องเทีย่วผูต้อบแบบสอบถาม 

 ในการศึกษา เรื่อง ระดับการรับรู้ของคนในพื้นที่จ ังหวดัสมุทรสาครและนักท่องเที่ยวต่อทรัพยากรการ

ท่องเทีย่วจงัหวดัสมุทรสาคร ของนกัท่องเทีย่ว ทัง้ 120 คน สามารถสรุปเป็นตารางไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 1.1 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องนกัท่องเทีย่ว 

ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์ จาํนวน(ราย) รอ้ยละ (%) 

1. เพศ   

    หญงิ 72 60.0 

    ชาย 48 40.0 

รวม 120 100 

2. อายุ   

    ตํ่ากว่า 20 ปี 22 18.3 

    21 - 30 ปี 64 53.3 

    31 – 40 ปี      18 15.00 

    41 – 50 ปี       14 11.7 

    มากกว่า 51 ปีขึน้ไป 2 1.7 

รวม 120 100 

3. การศึกษา   

    ตํ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี 45 37.5 

    ปรญิญาตร ี 69 57.5 

    สงูกว่าปรญิญาตร ี 6 5 

รวม 120 100 

4. รายได้   

    ตํ่ากว่า 10,000 บาท 47 39.1 

    10,001 - 15,000 บาท      32 26.7 

    15,001 - 20,000 บาท      20 16.7 

    มากกว่า 20,000 บาท 21 17.5 

รวม 120 100 

5. อาชีพ   

    รบัราชการ      15 12.5 

    พนกังานรฐัวสิาหกจิ      8 6.7 

    พนกังานบรษิทัเอกชน      37 30.8 

    รบัจา้งทัว่ไป      8 6.7 

    นกัเรยีน/นกัศกึษา 34 28.3 

    ธุรกจิสว่นตวั      18 15 

รวม 120 100 

6. เดินทางมาจากจงัหวดั   

     กรุงเทพมหานครฯ 44 36.7 

     กาํแพงเพชร 2 4.2 

     ฉะเชงิเทรา 6 5 

     ตรงั 3 2.5 

     ตาก 2 1.7 
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ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์ จาํนวน(ราย) รอ้ยละ (%) 

     นครนายก 3 2.5 

     นครปฐม 10 8.3 

     นครสวรรค ์ 3 2.5 

     นครศรธีรรมราช 3 2.5 

     ปทุมธานี 5 4.2 

     ประจวบคริขีนัธ ์ 5 4.2 

     พษิณุโลก 4 3.3 

     เพชรบุร ี 7 5.8 

     ราชบุร ี 4 3.3 

     สมุทรปราการ 7 5.8 

     สมุทรสงคราม 5 4.2 

     สรุนิทร ์ 3 2.5 

     อุดรธานี 2 1.7 

     อุทยัธานี 2 1.7 

รวม 120 100 

7. เหตผุลท่ีเลือกเดินทาง   

     ความดงึดดูใจของแหล่งทอ่งเทีย่ว 21 11.35 

     ตอ้งการพกัผ่อน 34 18.38 

     ใกลบ้า้น 57 30.81 

     ศกึษาธรรมชาต ิ 15 8.11 

     ทาํธุรกจิ 9 4.86 

     ประชุมสมัมนา 0 0 

     เยีย่มญาต ิ 12 6.49 

     เป็นทางผ่านกลบับา้น (อื่นๆ) 20 10.81 

     ทาํบุญ (อื่นๆ) 17 9.19 

รวม 185 100 
 

จากตารางที ่1.1 การศกึษาขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องนักท่องเทีย่วผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 120 คน 

พบว่า นักท่องเทีย่วเป็นเพศ หญงิ ถงึ 60% ส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 21-30 ปี มากกว่า 65% มรีายไดต้ํ่ากว่า 15,000 

บาท มกีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีถงึ 57.5% สว่นใหญ่ประกอบอาชพี เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน จงัหวดัทีนิ่ยม

เดินทางมาท่องเที่ยวจงัหวดัสมุทรสาคร คือ นักท่องเที่ยวจากจังหวดักรุงเทพมหานครฯ นครปฐม เพชรบุรี และ

สมุทรปราการ ตามลําดบั ซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจงัหวดัสมุทรสาคร คอื ใกล้บ้าน 

ตอ้งการพกัผ่อน และความดงึดดูใจของแหล่งท่องเทีย่ว ตามลาํดบั 

 1.2 การแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัความคาดหวงัทีม่ต่ีอทรพัยากรการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว 
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ตารางท่ี 1.2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวงัของนักท่องเที่ยวที่มต่ีอทรพัยากรการ

ท่องเทีย่วจงัหวดัสมุทรสาคร 

ความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อทรพัยากรการท่องเท่ียวจงัหวดั

สมุทรสาคร 

ระดบัความสาํคญั 

𝒙� S.D. มีความ

คาดหวงั 

          1. ดา้นการเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่ว 4.36 0.49 มากท่ีสุด 

ความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อทรพัยากรการท่องเท่ียวจงัหวดั

สมุทรสาคร 

ระดบัความสาํคญั 

𝒙� S.D. มีความ

คาดหวงั 

- การเดนิทางมาท่องเทีย่วจงัหวดัสมุทรสาครมคีวามสะดวกทัง้ขาไปและขา

กลบั 

4.29 0.51 มากทีส่ดุ 

- การใหบ้รกิารขอ้มลูแหล่งท่องเทีย่วของเจา้หน้าทีใ่นการแนะนําเสน้ทาง แหล่ง

ทีพ่กั และสถานทีท่่องเทีย่ว 

4.43 0.50 มากทีส่ดุ 

- มกีารประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัแหล่งท่องเทีย่ว และงานเทศกาลต่างๆทีจ่ดัขึน้

ตามสือ่โฆษณาต่างๆ เช่น หนงัสอืพมิพ ์โทรทศัน์ เป็นตน้ 

4.38 0.45 มากทีส่ดุ 

          2. ดา้นการมทีีพ่กัรองรบันกัท่องเทีย่ว 4.01 0.38 มาก 

- มทีีพ่กัทีส่ะอาด ราคาเหมาะสม และเพยีงพอต่อความตอ้งการ 4.01 0.38 มาก 

          3. ดา้นแหล่งท่องเทีย่ว 4.14 0.38 มาก 

- มขีอ้มลูและความรูเ้กีย่วกบักจิกรรมทีเ่กดิขึน้ เช่น ความเชื่อของชุมชนทอ้งถิน่ 4.23 0.48 มากทีส่ดุ 

- แหล่งประวตัศิาสตร ์โบราณสถาน โบราณวตัถุ และศลิปวฒันธรรม มคีวาม

หลากหลายทางวฒันธรรมและเชื่อชาตขิองคนในทอ้งถิน่ 

4.14 0.39 มาก 

- การดแูลรกัษาโบราณสถานและโบราณวตัถุ ใหอ้ยูใ่นสภาพทีเ่หมาะกบัการ

ท่องเทีย่ว 

3.82 0.29 มาก 

- เทศกาล และงานประเพณี มคีวามหลากหลาย และความน่าสนใจทีจ่ะ

ท่องเทีย่ว 

4.22 0.49 มากทีส่ดุ 

- การประกอบอาชพีของคนในทอ้งถิน่ มสีว่นช่วยสง่เสรมิใหแ้หล่งท่องเทีย่ว

ทางธรรมชาตมิคีวามน่าสนใจทีจ่ะมาเทีย่ว เช่น การรบัจา้งพายเรอืชมหิง่หอ้ย 

4.15 0.37 มาก 

- สถานทีท่่องเทีย่วมกีารดแูลรกัษาความสะอาด ไมม่ขียะ 4.27 0.26 มากทีส่ดุ 

          4. ดา้นกจิกรรมการท่องเทีย่ว 4.10 0.45 มาก 

- ชุมชนมกีจิกรรมทีห่ลากหลายในการเสนอนกัท่องเทีย่ว 3.90 0.43 มาก 

- สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตมิกีารดแูลใหเ้หมาะสมกบัการศกึษาธรรมชาต ิ 4.30 0.56 มากทีส่ดุ 

          5. ดา้นการบรกิารเบด็เตลด็ 4.35 0.39 มากท่ีสุด 

- อาหารทะเลและอาหารทะเลแปรรปู มรีาคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพของสนิคา้ 4.58 0.34 มากทีส่ดุ 

- ผูป้ระกอบการต่างๆทีอ่ยู่บรเิวณแหล่งท่องเทีย่ว มอีธัยาศยัทีด่ ีไม่เอาเปรยีบ

นกัท่องเทีย่ว 

4.30 0.47 มาก 

- หน่วยงานรฐัจดัใหม้กีารบรกิารสิง่สาธารณูปโภคอย่างครบครนั เช่น 

โรงพยาบาล รา้นอาหาร หอ้งสขุา เป็นตน้ แก่นกัท่องเทีย่ว 

4.18 0.37 มาก 

รวม 4.19 0.42 มาก 
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จากตารางที ่1.2 การศกึษาขอ้มูลเกีย่วกบัความคาดหวงัของนักท่องเทีย่วในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อ

พจิารณาตามระดบัความสําคญั พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความคาดหวงั ในด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด 

รองลงมาคอื ด้านการบริการเบด็เตล็ด ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านกจิกรรมการท่องเที่ยว และด้านการมทีี่พกัรองรบั

นกัท่องเทีย่วน้อยทีส่ดุ 

1.3 การแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการรบัรูจ้รงิทีม่ต่ีอทรพัยากรการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว 

 

ตารางที่ 1.3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรบัรู้จริงที่ที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวของ

นกัท่องเทีย่วจงัหวดัสมุทรสาคร 

การรบัรูจ้ริงของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อทรพัยากรการท่องเท่ียว

จงัหวดัสมุทรสาคร 

ระดบัความสาํคญั 

𝒙� S.D. มีความ

คาดหวงั 

          1. ดา้นการเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่ว 3.61 0.46 มาก 

- การเดนิทางมาท่องเทีย่วจงัหวดัสมุทรสาครมคีวามสะดวกทัง้ขาไป

และขากลบั 

3.79 0.43 มาก 

- การใหบ้รกิารขอ้มลูแหล่งท่องเทีย่วของเจา้หน้าทีใ่นการแนะนํา

เสน้ทาง แหล่งทีพ่กั และสถานทีท่่องเทีย่ว 

3.65 0.47 มาก 

- มกีารประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัแหล่งท่องเทีย่ว และงานเทศกาลต่างๆที่

จดัขึน้ตามสือ่โฆษณาต่างๆ เช่น หนงัสอืพมิพ ์โทรทศัน์ เป็นตน้ 

3.38 0.47 ปานกลาง 

           2. ดา้นทีพ่กัรองรบันกัท่องเทีย่ว 3.40 0.47 ปานกลาง 

- มทีีพ่กัทีส่ะอาด ราคาเหมาะสม และเพยีงพอต่อความตอ้งการ 3.40 0.47 ปานกลาง 

           3. ดา้นแหล่งท่องเทีย่ว 3.73 0.41 มาก 

- มขีอ้มลูและความรูเ้กีย่วกบักจิกรรมทีเ่กดิขึน้ เช่น ความเชื่อของ

ชุมชนทอ้งถิน่ 

4.00 0.37 มาก 

- แหล่งประวตัศิาสตร ์โบราณสถาน โบราณวตัถุ และศลิปวฒันธรรม มี

ความหลากหลายทางวฒันธรรมและเชื่อชาตขิองคนในทอ้งถิน่ 

3.66 0.43 มาก 

- การดแูลรกัษาโบราณสถานและโบราณวตัถุ ใหอ้ยูใ่นสภาพทีเ่หมาะ

กบัการท่องเทีย่ว 

3.76 0.37 มาก 

- เทศกาล และงานประเพณี มคีวามหลากหลาย และความน่าสนใจทีจ่ะ

ท่องเทีย่ว 

3.68 0.50 มาก 

- การประกอบอาชพีของคนในทอ้งถิน่ มสีว่นช่วยสง่เสรมิใหแ้หล่ง

ท่องเทีย่วทางธรรมชาตมิคีวามน่าสนใจทีจ่ะมาเทีย่ว เช่น การรบัจา้ง

พายเรอืชมหิง่หอ้ย 

3.57 0.39 มาก 

- สถานทีท่่องเทีย่วมกีารดแูลรกัษาความสะอาด ไมม่ขียะ 3.72 0.37 มาก 

           4. ดา้นกจิกรรมการท่องเทีย่ว 3.78 0.44 มาก 

- ชุมชนมกีจิกรรมทีห่ลากหลายในการเสนอนกัท่องเทีย่ว 3.93 0.44 มาก 

- สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตมิกีารดแูลใหเ้หมาะสมกบัการศกึษา

ธรรมชาต ิ

3.64 0.44 มาก 
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การรบัรูจ้ริงของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อทรพัยากรการท่องเท่ียว

จงัหวดัสมุทรสาคร 

ระดบัความสาํคญั 

𝒙� S.D. มีความ

คาดหวงั 

          5. ดา้นการบรกิารเบด็เตลด็ 3.88 0.46 มาก 

- อาหารทะเลและอาหารทะเลแปรรปู มรีาคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพ

ของสนิคา้ 

4.25 0.38 มากทีส่ดุ 

การรบัรูจ้ริงของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อทรพัยากรการท่องเท่ียว

จงัหวดัสมุทรสาคร 

ระดบัความสาํคญั 

𝒙� S.D. มีความ

คาดหวงั 

- ผูป้ระกอบการต่างๆทีอ่ยู่บรเิวณแหล่งท่องเทีย่ว มอีธัยาศยัทีด่ ีไม่เอา

เปรยีบนกัท่องเทีย่ว 

3.56 0.53 มาก 

- หน่วยงานรฐัจดัใหม้กีารบรกิารสิง่สาธารณูปโภคอย่างเพยีงพอ เช่น 

โรงพยาบาล รา้นอาหาร หอ้งสขุา เป็นตน้ แก่นกัท่องเทีย่ว 

3.83 0.47 มาก 

รวม 3.68 0.45 มาก 
 

จากตารางที ่1.3 การศกึษาขอ้มูลเกีย่วกบัระดบัการรบัรูจ้รงิของนักท่องเทีย่วทีม่ต่ีอทรพัยากรการท่องเทีย่ว

จงัหวดัสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาตามระดบัความสาํคญั พบว่า นักท่องเที่ยวมกีารรบัรูใ้น

ดา้นการบรกิารเบด็เตลด็มากทีส่ดุ รองลงมา คอื ดา้นกจิกรรมการท่องเทีย่ว ดา้นแหล่งท่องเทีย่ว ดา้นการเขา้ถงึแหล่ง

ท่องเทีย่ว ตามลาํดบั และดา้นทีพ่กัแรมแห่งท่องเทีย่วมรีะดบัการรบัรูน้้อยทีส่ดุ 

 

2. ผูนํ้าชุมชน และผูป้ระกอบการ 

2.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูนํ้าชุมชน และผูป้ระกอบการทีต่อบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 1.2 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องผูนํ้าชุมชน และผูป้ระกอบการ 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์ จาํนวน(ราย) รอ้ยละ (%) 

1.เพศ   

     หญงิ 30 56.6 

     ชาย 13 43.4 

รวม 53 100 

2. อายุ   

     ตํ่ากว่า 20 ปี 0 0 

     21 - 30 ปี 17 32.0 

     31 – 40 ปี      25 47.2 

     41 – 50 ปี       9 17.0 

     มากกว่า 51 ปีขึน้ไป 2 3.8 

รวม 53 100 

3. การศึกษา   

    ตํ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี 9 17.0 

    ปรญิญาตร ี 32 60.4 
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ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์ จาํนวน(ราย) รอ้ยละ (%) 

    สงูกว่าปรญิญาตร ี 12 22.6 

รวม 53 100 

4. รายได้   

     ตํ่ากว่า 10,000 บาท 4 7.6 

     10,001 - 15,000 บาท      32 60.4 

     15,001 - 20,000 บาท      12 22.6 

     มากกว่า 20,000 บาท 5 9.4 

รวม 53 100 

 

จากตารางที ่2.1 การศกึษาขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องผูนํ้าชุมชน 15 คน และผูป้ระกอบการ 38 คน รวม

ทัง้สิน้ 53 คน พบว่า ผูนํ้าชุมชน และผูป้ระกอบการ เป็นเพศ หญงิ ถงึ 56.65% ส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 31-40 ปี มาก 

กว่า 60% มกีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีและ ม ี68% มรีายไดใ้นช่วงตํ่ากว่า 10,000 - 15,000 บาทต่อเดอืน 

2.2 การแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัความคาดหวงัทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการแหล่งท่องเทีย่วของผูนํ้าชุมชน และ

ผูป้ระกอบการ 
 

ตารางท่ี 2.2 แสดงค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความคาดหวงัของผูนํ้าชมุชน และผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอการ

บรหิารจดัการทรพัยากรการท่องเทีย่วจงัหวดัสมุทรสาคร 

ความคาดหวงัของผูนํ้าชมุชนและผูป้ระกอบการท่ีมีต่อการบริหาร

จดัการทรพัยากรการเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร 

ระดบัความสาํคญั 

𝒙� S.D. มีความ

คาดหวงั 

          1. ดา้นการจดัการทรพัยากรและวฒันธรรม 4.32 0.41 มากท่ีสุด 

- คนในชุมชนชว่ยกนัดแูลรกัษาแหล่งท่องเทีย่วและเอกลกัษณ์แหล่ง

ท่องเทีย่วของตน 

4.38 0.40 มากทีส่ดุ 

- มกีารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและบรกิารการท่องเทีย่วทีเ่หมาะสม

และไม่ทาํลายสภาพแวดลอ้ม 

4.26 0.41 มากทีส่ดุ 

          2. ดา้นองคก์รชมุชน 4.29 0.38 มากท่ีสุด 

- มกีารสง่เสรมิใหช้มุชนมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่ว เช่น จากการขาย

สนิคา้พืน้เมอืง การนําเทีย่ว 

4.21 0.45 มากทีส่ดุ 

- คนในชุมชนใหค้วามร่วมมอืในการจดัการแหล่งท่องเทีย่วในชุมชนตนเอง 4.40 0.39 มากทีส่ดุ 

- ใหค้นในชุมชนมสีว่นร่วมในการประเมนิผลการดาํเนินงานการจดัการ

แหล่งท่องเทีย่วของตน 

4.22 0.33 มากทีส่ดุ 

- มกีารใหค้วามสาํคญักบัประชาชนในทอ้งถิน่และองคก์รสว่นทอ้งถิน่ 

ในการจดัการท่องเทีย่วของจงัหวดัสมุทรสาคร 

4.36 0.37 มากทีส่ดุ 

          3. ดา้นการจดัการ 4.29 0.39 มากท่ีสุด 

- มกีารกาํหนดเขตพืน้ทีใ่ชส้อยของแหล่งท่องเทีย่วใหเ้กดิประโยชน์ 4.24 0.36 มากทีส่ดุ 

- มกีารจดัตัง้กลุ่มหรอืสมาคมเกีย่วกบัผูป้ระกอบการท่องเทีย่ว เพื่อเพิม่

โอกาสทางการท่องเทีย่วของจงัหวดัใหม้ากขึน้ 

4.19 0.42 มาก 
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ความคาดหวงัของผูนํ้าชมุชนและผูป้ระกอบการท่ีมีต่อการบริหาร

จดัการทรพัยากรการเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร 

ระดบัความสาํคญั 

𝒙� S.D. มีความ

คาดหวงั 

- มกีารสรา้งเครอืขา่ยทางการทอ่งเทีย่วระหว่างจงัหวดั เพื่อเพิม่โอกาส

ทางการท่องเทีย่วของจงัหวดัใหม้ากขึน้ 

4.29 0.41 มากทีส่ดุ 

ความคาดหวงัของผูนํ้าชมุชนและผูป้ระกอบการท่ีมีต่อการบริหาร

จดัการแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร 

ระดบัความสาํคญั 

𝒙� S.D. มีความ

คาดหวงั 

- มกีารสง่เสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างชมุชนหน่ึงกบัอกีชมุชนหน่ึง 

เพื่อสรา้งเครอืขา่ยการท่องเทีย่วขึน้ในจงัหวดั 

4.34 0.35 มากทีส่ดุ 

          3. ดา้นการจดัการ 4.29 0.39 มากท่ีสุด 

- หน่วยงานภาครฐั และชมุชนมกีารจดัตัง้โครงการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

การจดัการท่องเทีย่ว 

4.45 0.38 มากทีส่ดุ 

- ภาครฐัใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการจดัการแหล่งท่องเทีย่ว 

และกจิกรรมทางการท่องเทีย่ว 

4.20 0.41 มาก 

          4. ดา้นการเรยีนรู ้ 4.13 0.35 มาก 

- มกีารสง่เสรมิกจิกรรมทางการท่องเทีย่วทีท่าํใหเ้กดิความรูแ้ละความ

เขา้ใจ ระหว่างนกัท่องเทีย่วและชุมชน 

4.02 0.36 มาก 

- มกีารร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐัและคนในชมุชนในการสรา้ง

จติสาํนึก เพื่ออนุรกัษ์ทรพัยากรการท่องเทีย่วของชุมชน 

4.23 0.33 มากทีส่ดุ 

รวม 4.23 0.38 มากท่ีสุด 

 

จากตารางที ่2.2 การศกึษาขอ้มูลเกีย่วกบัความคาดหวงัของผูนํ้าชุชน และผูป้ระกอบการ ทีม่ต่ีอการบรหิาร

จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อพิจารณาตามระดับความสําคัญ พบว่า ผู้นําชุมชน และ

ผูป้ระกอบการ มคีวามคาดหวงัในดา้นการจดัการทรพัยากรมากทีสุ่ด รองลงมา คอื ดา้นองคก์รชุมชน ดา้นการจดัการ 

ตามลาํดบั และดา้นการเรยีนรูน้้อยทีส่ดุ  

2.3 การแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัการรบัรู้จรงิที่มต่ีอการบรหิารจดัการทรพัยากรการท่องเทีย่วของผู้นํา

ชุมชน และผูป้ระกอบการ 
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ตารางท่ี 2.3 แสดงค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของการรบัรูจ้รงิของผูนํ้าชุมชน และผูป้ระกอบการ 

ทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการทรพัยากรการท่องเทีย่วจงัหวดัสมุทรสาคร 

การรบัรูจ้ริงของผูนํ้าชุมชน และผูป้ระกอบการ 

ท่ีมีต่อการบริหารจดัการทรพัยากรการท่องเท่ียวจงัหวดั

สมุทรสาคร 

ระดบัความสาํคญั 

𝒙� S.D. มีความ

คาดหวงั 

          1. ดา้นการจดัการทรพัยากรและวฒันธรรม 3.71 0.46 มาก 

- คนในชุมชนชว่ยกนัดแูลรกัษาแหล่งท่องเทีย่วและเอกลกัษณ์แหล่ง

ท่องเทีย่วของตน 

3.91 0.40 มาก 

- มกีารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและบรกิารการท่องเทีย่วทีเ่หมาะสม

และไม่ทาํลายสภาพแวดลอ้ม 

3.52 0.51 มาก 

          2. ดา้นองคก์รชมุชน 3.89 0.40 มาก 

- มกีารสง่เสรมิใหช้มุชนมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่ว เช่น จากการขาย

สนิคา้พืน้เมอืง การนําเทีย่ว 

3.91 0.43 มาก 

- คนในชุมชนใหค้วามร่วมมอืในการจดัการแหล่งท่องเทีย่วในชมุชน

ตนเอง 

4.16 0.40 มาก 

- ใหค้นในชุมชนมสีว่นร่วมในการประเมนิผลการดาํเนินงานการจดัการ

แหล่งท่องเทีย่วของตน 

3.38 0.39 มาก 

- มกีารใหค้วามสาํคญักบัประชาชนในทอ้งถิน่และองคก์รสว่นทอ้งถิน่ 

ในการจดัการท่องเทีย่วของจงัหวดัสมุทรสาคร 

4.10 0.37 มาก 

          3. ดา้นการจดัการ 3.48 0.44 มาก 

- มกีารกาํหนดเขตพืน้ทีใ่ชส้อยของแหล่งท่องเทีย่วใหเ้กดิประโยชน์ 3.38 0.45 มาก 

- มกีารจดัตัง้กลุ่มหรอืสมาคมเกีย่วผูป้ระกอบการท่องเทีย่ว เพื่อเพิม่

โอกาสทางการท่องเทีย่วของจงัหวดัใหม้ากขึน้ 

3.59 0.41 มาก 

- มกีารสรา้งเครอืขา่ยทางการทอ่งเทีย่วระหว่างจงัหวดั เพื่อเพิม่โอกาส

ทางการท่องเทีย่วของจงัหวดัใหม้ากขึน้ 

3.40 0.40 ปานกลาง 

- มกีารสง่เสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างชมุชนหน่ึงกบัอกีชมุชนหน่ึง 

เพื่อสรา้งเครอืขา่ยการท่องเทีย่วขึน้ในจงัหวดั 

3.72 0.52 มาก 

- หน่วยงานภาครฐั และชมุชนมกีารจดัตัง้โครงการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

การจดัการท่องเทีย่ว 

3.72  0.43 มาก 

- ภาครฐัใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการจดัการแหล่งท่องเทีย่ว 

และกจิกรรมทางการท่องเทีย่ว 

3.17 0.40 ปานกลาง 

          4. ดา้นการเรยีนรู ้ 3.37 0.36 ปานกลาง 

- มกีารสง่เสรมิกจิกรรมทางการท่องเทีย่วทีท่าํใหเ้กดิความรูแ้ละความ

เขา้ใจ ระหว่างนกัท่องเทีย่วและชุมชน 

3.40 0.38 ปานกลาง 

- มกีารร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐัและคนในชมุชนในการสรา้ง

จติสาํนึก เพื่ออนุรกัษ์ทรพัยากรการท่องเทีย่วของชุมชน 

3.34 0.34 ปานกลาง 

รวม 3.61 0.42 มาก 
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จากตารางที ่2.3 การศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการรบัรูจ้รงิของผูนํ้าชุมชน และผูป้ระกอบการ ทีม่ต่ีอต่อการบรหิาร

จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อพิจารณาตามระดับความสําคัญ พบว่า ผู้นําชุมชน และ

ผูป้ระกอบการ มรีะดบัการรบัรูใ้นดา้นองคก์รชุมชนมากทีสุ่ด รองลงมา คอื ดา้นการจดัการทรพัยากร ดา้นการจดัการ 

ตามลาํดบั และดา้นการเรยีนรูน้้อยทีส่ดุ  
 

สรปุผล / อภิปรายผล 

 จากผลการวจิยั เรื่อง ระดบัการรบัรู้ของคนในพื้นที่จงัหวดัสมุทรสาครและนักท่องเที่ยวต่อทรพัยากรการ

ท่องเทีย่วจงัหวดัสมุทรสาคร สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 

 1. นกัท่องเทีย่ว พบว่า นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วจงัหวดัสมุทรสาคร สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็น

รอ้ยละ 60.00 โดยนักท่องเทีย่วทีต่อบแบบสอบถาม มอีายุระหว่าง 21-30 ปีมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 53.33  ซึง่ส่วน

ใหญ่มรีายไดต้ํ่ากว่า 10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 39.10 และมกีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรมีากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ

57.50 และส่วนใหญ่ประกอบอาชพี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 30.80 จงัหวดัที่นิยมเดินทางมา

ท่องเทีย่วจงัหวดัสมุทรสาคร คอื นกัท่องเทีย่วจากจงัหวดักรุงเทพมหานคร คดิเป็นรอ้ยละ 36.66 ซึง่เหตุผลส่วนใหญ่ที่

นักท่องเทีย่วเลอืกเดนิทางมาท่องเทีย่วจงัหวดัสมุทรสาคร คอื ใกลบ้า้น คดิเป็นรอ้ยละ 30.81 แสดงว่านักท่องเทีย่วที่

เดนิทางมาท่องเทีย่วจงัหวดัสมุทรสาคร เป็นคนในวยัเยาวชนและวยัคนทาํงาน ทีต่อ้งการท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วที่

ใกลบ้า้น มกีารเดนิทางสะดวกสบาย และมคี่าใชจ้่ายทีไ่ม่แพง 

สําหรบัความคาดหวงัและการรบัรู้จรงิของนักท่องเที่ยวที่มต่ีอทรพัยากรการท่องเที่ยวจงัหวดัสมุทรสาคร 

พบว่า นักท่องเที่ยวให้ระดับความคาดหวังและการรับรู้จริงในรายด้านทุกด้านและโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( 
𝑥 = 4.19, S.D. = 0.42) และ (𝑥 = 3.68, S.D. = 0.45) ตามลําดบั โดยมคี่าเฉลีย่ความคาดหวงัมากกว่าการรบัรูจ้รงิ

ทุกด้าน ด้านที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ด้านการเขา้ถึงแหล่งท่องเทีย่วมากทีสุ่ดมคี่าเฉลี่ย 4.36 รองลงมาคอื ด้านการ

บรกิารเบด็เตลด็ มค่ีาเฉลีย่ 4.35ดา้นแหล่งท่องเทีย่วม ีค่าเฉลีย่ 4.14ดา้นกจิกรรมการท่องเทีย่ว มคี่าเฉลีย่ 4.10และ

ดา้นทีพ่กัรองรบันกัท่องเทีย่วน้อยทีสุ่ด มค่ีาเฉลีย่ 4.01 โดยทุกดา้นมคี่าเฉลีย่ความคาดหวงัมากกว่า ค่าเฉลีย่การรบัรู้

จรงิในทุกดา้น ไดแ้ก่ มกีารรบัรูจ้รงิในดา้นการบรกิารเบด็เตลด็มากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่ 3.88 รองลงมา คอื ดา้นกจิกรรมการ

ท่องเทีย่ว มคี่าเฉลีย่ 3.78 ดา้นแหล่งท่องเทีย่ว มคี่าเฉลีย่ 3.73 ดา้นการเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่ว มคี่าเฉลีย่ 3.61 และ

ดา้นทีพ่กัรองรบันกัท่องเทีย่วน้อยทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่ 3.38 สามารถสรุปไดว้่านกัท่องเทีย่วมกีารรบัรูจ้รงิในเรื่อง การบรกิาร

สิง่สาธารณูปโภคทีท่างภาครฐัไดจ้ดัเตรยีมให ้และการบรกิารของพ่อคา้-แม่คา้ ทีเ่ป็นกนัเอง มอีธัยาศยัด ีมากทีสุ่ดใน

ขณะที่มรีะดบัความคาดหวงัในเรื่อง ที่พกัแรมที่ในการรองรบันักท่องเที่ยวให้มคีวามเพยีงพอต่อความต้องการของ

นักท่องเที่ยวน้อยทีสุ่ด แสดงว่า นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่ เดนิทางมาท่องเที่ยวจงัหวดัสมุทรสาครแบบไปเช้า-เยน็กลบั 

เน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเทีย่วอยู่ใกลบ้า้น ไม่มเีหตุผลใหค้า้งคนื ดงันัน้จงึมรีะดบัการรบัรูด้า้นทีพ่กัรองรบันักท่องเทีย่ว

น้อยทีส่ดุ 

 2. ผูนํ้าชุมชน และผูป้ระกอบการ พบว่า ผูนํ้าชุมชน และผูป้ระกอบการ สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 

56.60 คดิเป็นรอ้ยละ 43.40 สว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 31-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 47.20 มกีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ี

คดิเป็นรอ้ยละ 60.40 ซึง่ผูนํ้าชุมชน และผูป้ระกอบการ ส่วนใหญ่มรีายไดอ้ยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาทต่อเดอืน ซึง่

คดิเป็นรอ้ยละ 60.40 

 สาํหรบัความคาดหวงัของผูนํ้าชุมชน และผู้ประกอบการ ที่มต่ีอการบรหิารจดัการทรพัยากรการท่องเที่ยว

จงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า ผูนํ้าชุมชน และผูป้ระกอบการ ใหร้ะดบัความคาดหวงัและการรบัรูจ้รงิในรายดา้นทุกดา้นและ

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (𝑥 = 4.23, S.D. = 0.38) และ (𝑥 = 3.61, S.D. = 0.42) ตามลําดบั โดยมคี่าเฉลีย่ความ

คาดหวงัมากกว่าการรบัรูจ้รงิทุกดา้น ดา้นทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ดา้นการจดัการทรพัยากรและวฒันธรรม มคี่าเฉลีย่ 

4.32 รองลงมา คอื ดา้นองคก์รชุมชน มค่ีาเฉลีย่ 4.29 ดา้นการจดัการ มคี่าเฉลีย่ 4.29 และดา้นการเรยีนรู ้มคี่าเฉลีย่ 
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4.13 อาจกล่าวได้ว่าได้ว่า โดยภาพรวม ผู้นําชุมชน และผู้ประกอบการ มีความคาดหวงัในเรื่อง การพฒันาแหล่ง

ท่องเทีย่วใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม และคนในชุมชนมกีารดแูลแหล่งท่องเทีย่วและเอกลกัษณ์ของตนเองมากทีสุ่ด 

และมรีะดบัความคาดหวงัดา้นการเรยีนรูน้้อยทีสุ่ด อาจกล่าวไดว้่า ผูนํ้าชุมชน และผูป้ระกอบการ มคีวามคาดหวงัใน

การร่วมมอืระหว่างชุมชนและภาครฐัในการสรา้งจติสาํนึกเพื่ออนุรกัษ์ทรพัยากรการท่องเทีย่ว และสง่เสรมิกจิกรรมทีท่ํา

ให้เกิดความรู้ ความเขา้ ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนน้อยที่สุด ซึ่งถ้าแยกรายละเอียดเป็นรายขอ้จะพบว่า ผูนํ้า

ชุมชน และผูป้ระกอบการ สว่นใหญ่มคีวามคาดหวงัในการบรหิารจดัการแหล่งท่องเทีย่วในเรื่อง การส่งเสรมิใหเ้กดิการ

ร่วมมอืระหว่างชุมชนเพื่อสรา้งเครอืข่ายการท่องเทีย่วใหเ้กดิขึน้ในจงัหวดัมากทีสุ่ดรองลงมา คอื คนในชุมชนใหค้วาม

ร่วมมอืในการจดัการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตนเองและคนในชุมชนดูแลแหล่งท่องเที่ยวและเอกลกัษณ์ของชุมชน

ตามลาํดบั และมคีวามคาดหวงัในการบรหิารจดัการแหล่งท่องเทีย่วในเรื่อง การใหภ้าครฐัใหก้ารสนับสนุนงบประมาณ

ในการจดัการแหล่งท่องเที่ยวและกจิกรรมการท่องเที่ยวน้อยทีสุ่ด อาจกล่าวไดว้่า ผู้นําชุมชน และผู้ประกอบการ ใน

จงัหวดัสมุทรสาคร มคีวามคาดหวงั ใหม้กีารส่งเสรมิการร่วมมอืระหว่างชุมชนเพื่อสรา้งเครอืข่ายการท่องเทีย่วและยงั

เป็นการเพิม่มลูค่าการท่องเทีย่วใหเ้พิม่มากขึน้ และยงัมคีวามคาดหวงัในการร่วมมอืดูแลแหล่งท่อเทีย่วในชุมชนใหอ้ยู่

ในสภาพทีด่ ีเพื่อคงความเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนดว้ย 

 ส่วนระดบัการรบัรู้จรงิของผู้นําชุมชน และผู้ประกอบการ ทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการทรพัยากรการท่องเที่ยว

จงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า โดยภาพรวมผู้นําชุมชน และผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ ใหร้ะดบัการรบัรูใ้นดา้นด้านองคก์ร

ชุมชนมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่ 3.89 รองลงมา คอื ดา้นการจดัการทรพัยากรและวฒันธรรม มคี่าเฉลีย่ 3.71 ดา้นการจดัการ 

มคี่าเฉลี่ย 3.48 และด้านการเรยีนรู้น้อยที่สุด มคี่าเฉลี่ย 3.37 อาจกล่าวได้ว่า ในการรบัรู้จรงินัน้ ผู้นําชุมชน และ

ผูป้ระกอบการ มกีารรบัรูใ้นดา้นองคก์รชุมชนมากทีสุ่ด แสดงว่า มกีารบรหิารจดัการดา้นองคก์รชุมชนมากทีสุ่ด แมว้่า

จะยงัไม่สามารถตอบสนองใหเ้ท่ากบัความคาดหวงัแต่กม็กีารบรหิารจดัการทีเ่หน็ชดัทีสุ่ด รองลงมาคอื ดา้นการจดัการ

ทรพัยากรและวฒันธรรม แสดงว่า ภาครฐัและชุมชนมกีารจดัการดา้นทรพัยากรทีส่ามารถรบัรูใ้นระดบัมาก บ่งบอกว่า 

มกีารใหค้วามสนใจในการดแูลดา้นทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มเพื่อการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วอยู่ดว้ย และสามารถทําให้

ผูนํ้าชุมชน และผูป้ระกอบการ รบัรูไ้ดใ้นระดบัมาก ในขณะทีด่า้นการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด แสดงว่า มกีารบรหิาร

จดัการกบัแหล่งท่องเทีย่วและชุมชน แต่ยงัใหค้วามสนใจในการสรา้งการสื่อสารระหว่างนักท่องเทีย่ว และชุมชน ใหม้ี

ความเข้าใจซึ่งกนัและกนัได้เท่าที่ควร ซึ่งทําให้ต้องมีการปรบัปรุงด้านการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความยัง่ยืนของการ

ท่องเทีย่วในจงัหวดัสมุทรสาครต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 บทความทางวชิาการฉบบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีดว้ยความกรุณายิง่จาก ผศ.ดร.เกศรา สกุเพชร อาจารยท์ี่

ปรกึษาบทความวชิาการฉบบัน้ี ทีไ่ดส้ละเวลาใหค้าํปรกึษา กรุณาตรวจสอบแกไ้ข ใหข้อ้แนะนํา และขอ้เสนอแนะทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อการทําให้บทความฉบบัน้ีสมบูรณ์ได ้ขอบพระคุณ ผูนํ้าชุมชนทัง้ 3 ชุมชน และผูป้ระกอบการต่างๆที่มี

ความเกีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วทีใ่หข้อ้มูล ความรู ้ขอ้เสนอแนะในการช่วยเหลอืดา้นต่างๆ เพื่อใหก้ารศกึษาในครัง้น้ี

ประสบความสพชาํเรจ็ไปไดด้ว้ยด ี

 ผูเ้ขยีนขอขอบพระคุณ คุณพ่อ และคุณแม่ ทีค่อยใหก้ําลงัใจและความสนับสนุนในทุกๆดา้น รวมทัง้ เพื่อนๆ 

พี่ๆ น้องๆ ในคณะการจัดการการท่องเที่ยว ที่คอยให้กําลังและความช่วยเหลือเสมอมา สุดท้ายน้ีขอขอบคุณ

นกัท่องเทีย่วทุกท่านทีย่อมสละเวลาตอบแบบสอบถาม 

 คุณค่าและคุณประโยชน์อนัพงึจะมจีากการคน้ควา้บทความฉบบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบและอุทศิแด่ผูม้พีระคุณทุกๆ

ท่าน 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฒันาการระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) ของมหาวิทยาลัย

รามค าแหง ปญัหาอุปสรรคในการด าเนินงาน แนวโน้มการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลยัรามค าแหงและความ 
พงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอระบบการบรหิารคุณภาพ (ISO) ของมหาวทิยาลยัรามค าแหง เป็นการวจิยัแบบผสมผสาน  

กลุ่มผู้ให้ขอ้มูลส าคญัเหน็ด้วยกับการน าระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) เขา้มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
ใหบ้รกิาร สว่นความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อระบบการบรหิารคุณภาพ (ISO) ของมหาวทิยาลยัรามค าแหง นักศกึษา
ทีม่าใชบ้รกิารทัง้ 4 หน่วยงาน จ านวน 800 คน มคีวามพงึพอใจต่อระบบการบรหิารคุณภาพ (ISO) ของมหาวทิยาลยั
รามค าแหงอยู่ในระดบัมาก ส าหรบันักศกึษาทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อระบบการบรหิารคุณภาพ 
ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ ส่วนแนวโน้มการน าระบบการบรหิารคุณภาพ ( ISO) เขา้มาใชใ้น
มหาวทิยาลยัรามค าแหง กรรมการด าเนินงานระบบการบรหิารคุณภาพ ISO ของมหาวทิยาลยัรามค าแหง มคีวาม 
เหน็ว่า มหาวทิยาลยัรามค าแหงคงจะตอ้งใชร้ะบบการบรหิารคุณภาพ (ISO) ในหน่วยงานใหบ้รกิารต่อไป 

 

ค าส าคญั : ระบบการบรหิารคุณภาพ,พฒันาการ แนวโน้ม 
 

Abstract  
In this research paper, the researcher investigates the development of the ISO-certified quality 

management system at Ramkhamhaeng University (RU); problems in and obstacles to its operations; trends 
in quality management at RU; and student satisfaction with the quality management system at RU.  
 In carrying out this investigation, the researcher combined qualitative and quantitative research 
methods.   
 Key informants agreed with implementing the ISO-certified quality management system in both 
instruction and study support units and service provision units.  
 In regard to student satisfaction with RU’s quality management system, it was found that 800 
students using the services provided by four units were satisfied with the quality management system at a 
high level. The students under study who differed in demographical characteristics did not exhibit concomitant 
difference in levels of satisfaction with the quality management system. This finding was incongruent with the 
set hypotheses postulated for this investigation.  
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 In regard to the trends in implementing the quality management system at RU, it was found that the 
members of the Quality Management Operational Committee interviewed by the researcher were of the 
opinion that RU would continue to use this quality management system in service units.  
 

Key word : quality management system, development, trend 
 

บทน า 
 ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 การบริหารคุณภาพ ได้กลายเป็นกระแสที่ถูกจับตามองไปทัว่โลก  
ทัง้นกัวชิาการและนกัปฏบิตัต่ิางกย็อมรบัว่าแนวคดิน้ีก าลงัไดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลาย [1]. ประกอบกบัการบรหิาร
องคก์ารในปจัจุบนัมคีวามสลบัซบัซอ้นกว่าในอดตีค่อนขา้งมาก ทัง้น้ีเน่ืองมาจากปจัจยัทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร 
อาท ิแรงกดดนัเรื่องการจดัการตน้ทุน ขอ้จ ากดัในเรื่องคุณภาพการบรกิาร กระบวนการท างาน และการบรกิารทีล่่าชา้ 
ปญัหาความไม่โปร่งใสในการท างาน ความหลากหลายของความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร ความรุนแรงในการแขง่ขนั อกี
ทัง้กระแสแนวคดิการจดัการภาครฐัแนวใหม่ที่ใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ ปจัจยัดงักล่าวท าใหอ้งคก์ารต่างๆ  
ไดม้กีารน าเครื่องมอืการจดัการ เช่น การจดัการคุณภาพโดยรวม ไอเอสโอ 9000 การบรหิารเชงิกลยุทธ ์การจดัการ
ความรู ้สมรรถนะหลกั และการจดัการเปลีย่นแปลง เป็นตน้ เพื่อน ามาใชใ้นการบรหิารงานและปรบัปรุงการด าเนินงาน
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ [2]. 

ปจัจุบนัสภาพแวดล้อมของอุดมศกึษามคีวามเปลี่ยนแปลงอย่างมากเน่ืองจากปจัจยัภายในประเทศ ได้แก่ 
สภาพเศรษฐกจิ การเมอืงและสงัคม รวมทัง้โครงสรา้งของประชากร และปจัจยัระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกจิ
และสงัคมระหว่างประเทศ รวมทัง้กระแสโลกาภิวตัน์ ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีท าใหโ้ลกกลายเป็นสงัคมที่ต้องพึ่งพาอาศยักนั
มากขึ้น ท าให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคล ทุนและทรพัยากรเพิ่มมากขึ้นและรวดเรว็ขึน้ การเคลื่อนย้ายบุคคล ทุนและ
ทรพัยากรนี้เองที่ท าให้สงัคมโลกให้ความส าคญัเป็นทวคีูณกบัเรื่องมาตรฐานและความเป็นสากล ซึ่งจะเหน็ได้ชดัใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกจิ เช่น ในเรื่องของระบบ ISO และการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล เป็นต้น ลกัษณะ
ดงักล่าวได้ปรากฏให้เหน็ในภาคอุดมศกึษาเมื่อมกีารจดัอนัดบัสถาบนัอุดมศกึษาของโลกโดยสถาบนัต่างๆ ซึ่งการ
ด าเนินการดงักล่าวท าใหเ้หน็ว่าสถาบนัอุดมศกึษาและระบบอุดมศกึษาของประเทศไม่ไดเ้ป็นกจิกรรมภายในประเทศแต่
เพยีงอย่างเดยีวอกีต่อไป ส่งผลใหเ้ริม่มกีารตระหนักถงึการเสรมิสรา้งความเป็นสากลของอุดมศกึษา  ในเรื่องคุณภาพ
และมาตรฐานของสถาบนัอุดมศกึษาและหลกัสตูรการเรยีนการสอน [3]. 

สบืเนื่องจากพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ก าหนดให้สถานศกึษาทุกระดบัด าเนินการดา้น
การประกนัคุณภาพการศกึษาทัง้ภายในและภายนอก มหาวทิยาลยัรามค าแหงได้ตระหนักถึงความส าคญัของการ
ประกนัคุณภาพทางการศึกษาจงึได้น าระบบการบรหิารคุณภาพมาใช้ปรบัปรุงการด าเนินงาน ประกอบกบัส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดต้ระหนักถงึความจ าเป็นในการส่งเสรมิความเป็นสากลของการอุดมศกึษาไทยและได้
ด าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นสากลของการอุดมศึกษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง [4]. ส าหรับ
มหาวทิยาลยัรามค าแหง ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัไดใ้หค้ณะและส านกัเลอืกระบบประกนัคุณภาพไดเ้อง หรอืพฒันาระบบ
ของตนทีส่ามารถตรวจสอบได ้ทัง้นี้การประกนัคุณภาพ ม ี2 ระบบ คอื ระบบ ISO และระบบประกนัคุณภาพการศกึษา 
ซึง่ระบบ ISO 9000 ใชส้ าหรบัหน่วยงานทีเ่น้นการใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ ส านักหอสมุดกลาง ส านักบรกิารทางวชิาการและ
ทดสอบประเมนิผล ศูนยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศสงักดัสถาบนัคอมพวิเตอร ์และบณัฑติวทิยาลยั ส่วนระบบ QA 
ซึง่มอีงค์ประกอบ 9 ด้าน ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ไดก้ าหนดใชส้ าหรบัคณะ 
ส านกั สถาบนั สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิและหน่วยงานอื่นๆ ทีไ่ม่ไดใ้ชร้ะบบ ISO [5]. และในวนัที ่24 มกราคม 
2543 รองศาสตราจารย์รงัสรรค ์แสงสุข อดตีอธกิารบดไีดแ้ถลงนโยบายคุณภาพไว้ว่า “รามค าแหงมุ่งมัน่มาตรฐาน
คุณภาพการศกึษา และบรกิารอย่างต่อเนื่องเพื่อผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพ เพื่อรบัใชส้งัคมและประเทศชาติ” การประกาศ
นโยบายดงักล่าวได้รบัความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวทิยาลยั และได้ปรบัปรุง
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พฒันาหน่วยงานจนไดร้บัการรบัรองประกาศคุณภาพอย่างเป็นทางการ ( ISO 9002) จากผู้ตรวจสอบภายนอก และ
ปจัจุบนัไดพ้ฒันาไปสู ่ISO 9001 : 2008 ส าหรบัในระดบัคณะวชิาต่างๆ กไ็ดด้ าเนินการประกนัคุณภาพดว้ยระบบ QA 
โดยองิองคป์ระกอบ 9 ดา้นของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา [6].  

จากความส าคญัของระบบการประกนัคุณภาพและการบรหิารคุณภาพดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาพฒันาการ
แนวโน้มของระบบการบรหิารคุณภาพ (ISO) ของมหาวทิยาลยัรามค าแหง และความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอระบบ
บรหิารคุณภาพ (ISO) ของมหาวทิยาลยัรามค าแหง ทัง้นี้เพื่อเป็นแนวทางให้กบัผู้บรหิารมหาวิทยาลยั ผู้ที่มสี่วน
เกีย่วขอ้งในการปรบัปรุงองคก์ารและระบบการบรหิารคุณภาพของมหาวทิยาลยัใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และให้
ผูร้บับรกิารไดร้บัความพงึพอใจมากทีส่ดุ 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์ดงันี้ (1) เพื่อศกึษาพฒันาการระบบการบรหิารคุณภาพ (ISO) ของมหาวทิยาลยั

รามค าแหง (2) เพื่อศกึษาสภาพปจัจุบนัของระบบการบรหิารคุณภาพ (ISO) ของมหาวทิยาลยัรามค าแหง และปญัหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน (3) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาที่มต่ีอระบบการบรหิารคุณภาพ ( ISO) ของ
มหาวทิยาลยัรามค าแหง และ (4) เพื่อศกึษาแนวโน้มการบรหิารคุณภาพของมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 กรอบการศกึษาเชงิคุณภาพไดพ้ฒันามาจากแนวคดิเกีย่วกบัการน าเครื่องมอืการจดัการมาใชใ้นองคก์ารของ
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ [7]. ผสมผสานกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของทบวง  มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2540 [8]. รวมทัง้งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัน าแนวคดิดงักล่าวมาสงัเคราะหเ์ป็นกรอบแนวคดิในการวจิยั ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวความคดิในการวจิยัเชงิคุณภาพ 
 

ปจัจยัภายนอกองคก์าร การตดัสนิใจ ปจัจยัภายในองคก์าร 

การน าระบบ ISO มาใช ้

การเรยีนรู ้

การด าเนินการตามขัน้ตอน
ของระบบ ISO 

การประเมนิผล 
และรบัรองผล 
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สว่นกรอบแนวคดิในการศกึษาเชงิปรมิาณมดีงันี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2: กรอบแนวความคดิในการวจิยัเชงิปรมิาณ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 รปูแบบการวจิยัเป็นการวจิยัแบบผสมผสาน ประกอบดว้ยการวจิยัเชงิคุณภาพ และการวจิยัเชงิปรมิาณ  

การวิจยัเชงิคุณภาพใช้วธิีการศกึษาจากเอกสาร ต ารา รายงานประจ าปี บทความ การแถลงนโยบายการ
บริหารมหาวิทยาลยัรามค าแหง สิง่พิมพ์ ข่าวรามค าแหง ข่าวประชาสมัพนัธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ งานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง และการสมัภาษณ์กรรมการด าเนินงานระบบ ISO ของมหาวทิยาลยัรามค าแหงรวม 12 ท่าน โดยใชว้ธิกีาร
เลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง 

การวจิยัเชงิปรมิาณใช้วธิกีารส ารวจ โดยมแีบบสอบถาม เป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการรวบรวมขอ้มูล ประชากร 
ทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิปรมิาณ คอื นกัศกึษาทีม่าขอรบับรกิารจากหน่วยงานทีใ่ชร้ะบบ ISO ใน 4 หน่วยงาน กลุ่มตวัอย่าง
ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนักศกึษาทีม่าขอรบับรกิารจากหน่วยงานทีใ่ชร้ะบบ ISO 4 หน่วยงาน คอื ส านักบรกิารทาง
วชิาการและทดสอบประเมนิผล ส านักหอสมุดกลาง สถาบนัคอมพวิเตอร ์และบณัฑติวทิยาลยั หน่วยงานละ 200 คน 
รวม 800 คน การเลอืกตวัอย่างใชว้ธิเีลอืกตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิ 

เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ที่ผู้วจิยัสร้างขึน้แล้วน าไปให้
ผูท้รงคุณวุฒติรวจสอบความครอบคลุมของเครื่องมอืทัง้ในดา้นเนื้อหา ดา้นโครงสรา้ง และดา้นการใชภ้าษา แลว้ผูว้จิยั
ได้ท าการปรบัปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ส าหรบัแบบสอบถาม ผู้วิจยัได้น าไปทดลองใช้กบั
นกัศกึษาทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 40 คน โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคั [9]. ไดค้่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบัเท่ากบั .849 โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัเชงิปรมิาณ ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน - ธนัวาคม 2555 ส่วนการวจิยั
เชงิคุณภาพ ระหว่างเดอืนมกราคม - กุมภาพนัธ ์2556 

การวเิคราะห์ขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพ ขอ้มูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์กรรมการด าเนินงานระบบ 
ISO ของมหาวทิยาลยัรามค าแหง ผู้วจิยัน ามาบรรยายและสรุปความ ส่วนการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปรมิาณ วเิคราะห์
ขอ้มลูดว้ยเครื่องคอมพวิเตอรโ์ปรแกรมส าเรจ็รปูเพื่อการวจิยัทางสงัคมศาสตร ์SPSS/PC (the statistical package for 
the social sciences) โดยหาค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ จากนัน้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย และวเิคราะห์
ขอ้มูลเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพงึพอใจของนักศกึษาต่อระบบการบรหิารคุณภาพ (ISO) ของ
มหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยใชค้่าเฉลีย่ ( x ) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่าง 
2 กลุ่มโดยใช้ t-test ส่วนตัง้แต่สองกลุ่มขึน้ไปใช ้One-way ANOVA เพื่อน ามาอธบิายการทดสอบสมมตฐิาน และ
ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ตวัแปรอสิระ 

ปจัจยัส่วนบุคคล 

 เพศ 
 อายุ 
 คณะ 
 ระดบัการศกึษา 

ตวัแปรตาม 

ความพงึพอใจทีม่ต่ีอระบบการ
บรหิารคุณภาพ ISO 
 ดา้นการใหบ้รกิาร 
 ดา้นสภาพแวดลอ้มของ

หน่วยงาน 
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ผลการวิจยั 
การวจิยัเชงิคุณภาพทีไ่ดจ้ากการศกึษาจากเอกสาร พบว่า ระบบการบรหิารคุณภาพ (ISO) ของมหาวทิยาลยั

รามค าแหงมทีีม่าจากการทีพ่ระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดใหส้ถานศกึษาทุกระดบัด าเนินการ
ดา้นประกนัคุณภาพการศกึษา ดว้ยเหตุนี้มหาวทิยาลยัรามค าแหงจงึไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของการประกนัคุณภาพ
ทางการศกึษา จงึไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาโดยใหค้ณะและส านักเลอืกระบบประกนัคุณภาพไดเ้อง หรอื
พฒันาระบบของตนทีส่ามารถตรวจสอบได ้ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ว่าผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัรามค าแหงใหอ้สิระกบัหน่วยงาน
ในการเลอืกระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา นอกจากนี้มหาวทิยาลยัรามค าแหงกไ็ดจ้ดัตัง้ส านกัประกนัคุณภาพทาง
การศกึษา ซึ่งมทีี่ท าการอยู่ทีอ่าคารท่าชยั ชัน้ 1 เพื่อใหเ้ป็นหน่วยงานที่รบัผดิชอบในการด าเนินการตามภารกจิดา้น
การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัรามค าแหง ให้มกีารด าเนินการการประกนัคุณภาพการศกึษาและ
พฒันาอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้การเผยแพร่การประกนัคุณภาพการศกึษาต่อสาธารณะตามเกณฑค์ุณภาพมาตรฐานระดบั
สากล ส าหรบัการประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยัรามค าแหงม ี2 ระบบ คอื (1) การประกนัคุณภาพดว้ย
ระบบ QA (Quality Assurance) ซึง่ใชอ้งคป์ระกอบ 9 ประการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ใช้
ในหน่วยงานระดบัคณะ และ (2) ระบบการบรหิารคุณภาพ (ISO) ใชใ้นหน่วยงานสนับสนุนหรอืหน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร
นกัศกึษา ทัง้นี้พฒันาการของการน าระบบการบรหิารคุณภาพ (ISO) ของหน่วยงานทีศ่กึษาตามล าดบัดงันี้ 

1. ส านักบรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผลไดน้ าระบบการบรหิารงานคุณภาพ ISO เขา้มาใชต้ัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2542 ระบบการบรหิารคุณภาพในขณะนัน้เรยีกว่า “ระบบการบรหิารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 : 1994” และ
ไดร้บัการรบัรองระบบการบรหิารคุณภาพ (7 ฝา่ย 14 งาน) เมื่อวนัที ่3 พฤศจกิายน 2543 ต่อมาไดม้กีารปรบัมาใชร้ะบบ
การบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 โดยได้รบัการรบัรองระบบการบรหิารคุณภาพจากสถาบนัรบัรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2547 และในปี พ.ศ. 2548 ส านักบรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผลไดน้ าระบบ
การบรหิารคุณภาพเขา้มาใชค้รบทุกหน่วยงานเมื่อวนัที ่29 ตุลาคม 2552 จากนัน้ส านักบรกิารทางวชิาการและทดสอบ
ประเมินผลก็ได้ปรบัเข้ามาสู่ระบบการบริหารคุณภาพใหม่ ISO 9001 : 2008 ซึ่งได้รบัการรบัรองระบบการบริหาร
คุณภาพ ISO 9001 : 2008 เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2553 ซึง่การรบัรองดงักล่าวจะครบก าหนดในวนัที ่12 สงิหาคม 2556 

2. ส านกัหอสมุดกลางไดน้ าระบบการบรหิารคุณภาพ ISO เขา้มาใชต้ัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 มชีื่อเรยีกว่า “ระบบ
การบรหิารคุณภาพ ISO 9002 : 1994” ไดร้บัการรบัรองคุณภาพมาตรฐานเมื่อวนัที ่22 กนัยายน 2543 ต่อมาเมื่อวนัที ่
22 กนัยายน 2546 ได้ปรบัระบบการบรหิารคุณภาพมาเป็นระบบ ISO 9001 : 2000 ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานเมื่อ
วนัที่ 23 กรกฎาคม 2547 ต่อมาเมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม 2553 จนถึงปจัจุบัน (พ.ศ. 2555) ได้พัฒนาระบบการ
บรหิารงานคุณภาพมาเป็นระบบ ISO 9001 : 2008 ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ
เมื่อวนัที ่23 กรกฎาคม 2553 

3. สถาบนัคอมพวิเตอรไ์ดน้ าระบบการบรหิารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 เขา้มาใชแ้ละไดร้บัการรบัรองระบบ
เมื่อวนัที่ 28 มนีาคม 2551 ต่อมาไดพ้ฒันาระบบการบรหิารคุณภาพเป็นระบบ ISO 9001 : 2008 ไดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานจากสถาบนัมาตรฐานไอเอสโอเมื่อวนัที ่28 มนีาคม 2554 

4. บณัฑติวทิยาลยัไดน้ าระบบการบรหิารคุณภาพ ISO เขา้มาใชต้ัง้แต่ พ.ศ. 2547 มชีื่อเรยีกว่า ระบบการ
บรหิารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ไดร้บัการรบัรองระบบเมื่อวนัที ่10 มนีาคม 2549 ต่อมาไดพ้ฒันาระบบการ
บรหิารคุณภาพเป็นระบบ ISO 9001 : 2008 และไดร้บัการรบัรองระบบจากสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ เมื่อ
วนัที ่10 มนีาคม 2552 

ซึง่ทัง้ 4 หน่วยงานดงักล่าว ไดร้บัการรบัรองระบบจากสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอเรยีบรอ้ยแลว้ 
ในประเด็นสภาพปจัจุบนัของระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) ของมหาวิทยาลยัรามค าแหง ปญัหาและ

อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวโน้มการบรหิารคุณภาพของมหาวทิยาลยัรามค าแหงมดีงันี้ 
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1. การน าระบบ ISO 9001 : 2008 มาประยุกตใ์ชใ้นมหาวทิยาลยัรามค าแหง สรุปไดว้่า กรรมการด าเนินงาน
ระบบ ISO ของมหาวทิยาลยัรามค าแหง เหน็ดว้ยกบัการน าระบบ ISO เขา้มาประยุกต์ใช ้เนื่องจากระบบ ISO เป็น
กระบวนการท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารโดยเฉพาะ 

2. การน าระบบ ISO 9001 : 2008 เข้ามาใช้ในมหาวิทยาลยัรามค าแหง มคีวามชดัเจน เพราะผู้บรหิาร
ระดบัสูงของมหาวทิยาลยัรามค าแหงให้ความส าคญั และได้ประกาศนโยบายคุณภาพมาตัง้แต่เมื่อวนัที่ 24 มกราคม 
พ.ศ. 2543 อกีทัง้สนบัสนุนใหทุ้กหน่วยงานในมหาวทิยาลยัมกีารประกนัคุณภาพการศกึษา 

3. การน าระบบ ISO 9001 : 2008 เขา้มาใชก้บังานบรกิารของมหาวทิยาลยัรามค าแหง มคีวามเหมาะสม 
เพราะเป็นระบบทีเ่หมาะสมกบัหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารซึง่สนบัสนุนการเรยีนการสอน 

4. การน าระบบ ISO 9001 : 2008 มาใชใ้นมหาวทิยาลยัรามค าแหงในปจัจุบนั (พ.ศ. 2555) หน่วยงานใน
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 6 หน่วยงานมกีารน า ISO 9001 : 2008 มาใชค้วบคู่กบังานปกต ิและน าหลกัวงจรคุณภาพ 
PDCA ซึง่เป็นหลกัการส าคญัของระบบ ISO มาใชก้บัการท างาน ท าใหก้ารใหบ้รกิารในหน่วยงานมปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้กว่าในอดตี 

5. ปญัหาอุปสรรคในการน าระบบ ISO 9001 : 2008 เขา้มาใชใ้นมหาวทิยาลยัรามค าแหง สรุปไดว้่า ในช่วง
เริ่มต้นมีปญัหาเกี่ยวกับตัวบุคลากรไม่คุ้นเคยกับระบบ ISO บางส่วนมีความรู้สึกว่าเป็นการเพิ่มภาระงาน 
นอกเหนือจากงานที่ต้องปฏบิตัอิยู่เป็นประจ า จงึมกีารต่อต้านระบบการบรหิารคุณภาพ ISO อกีทัง้การขาดความรู้
ความเขา้ใจในระบบของ ISO และหลกัการท างานของระบบ ISO เพราะไม่สนใจทีจ่ะศกึษาคู่มอืการปฏบิตังิาน ส่วน
ปญัหาในระบบงานเน่ืองจากบางหน่วยงานน าระบบ ISO มาใช ้ขณะทีบ่างหน่วยงานน าระบบ QA มาใช ้ท าใหก้าร
ท างานไม่สอดรบักนั แต่อย่างไรกต็ามในปจัจุบนับุคลากรมคีวามรู ้ความเขา้ใจในระบบ ISO มากขึน้ มกีารยอมรบั และ
ใหค้วามร่วมมอื ท าใหร้ะบบงานและการใหบ้รกิารมคีุณภาพมากขึน้ 

6. ความพงึพอใจในภาพรวมของการน าระบบ ISO 9001 : 2008 เขา้มาใชใ้นมหาวทิยาลยัรามค าแหง สรุปได้
ว่า กรรมการด าเนินงานระบบ ISO ของมหาวทิยาลยัรามค าแหงมคีวามพงึพอใจมาก 

7. ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการน าระบบ ISO 9001 : 2008 เขา้มาใชใ้นงานบรกิารของมหาวทิยาลยัรามค าแหง
สรุปไดว้่า ทัง้ผูบ้รหิารและกรรมการด าเนินงานระบบ ISO ของมหาวทิยาลยัรามค าแหง มขีอ้เสนอแนะ 6 ประการ คอื 
(1) ควรมกีารจดัอบรมเกีย่วกบัระบบ ISO ใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรในหน่วยงานอยู่เสมอ เพื่อใหบุ้คลากรมคีวามเขา้ใจและ
สามารถปฏบิตัิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (2) ผู้บรหิารควรปลูกฝงัให้บุคลากรมเีจตคติที่ดต่ีอการประกนัคุณภาพ
การศกึษา (3) มวีธิกีารจดัท ารายละเอยีดขัน้ตอนการปฏบิตังิานระบบการบรหิารคุณภาพ (4) มกีารประเมนิระบบเพื่อ
น ามาพฒันาปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบงานและการบริการมคีุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้รบับรกิาร แม้ว่า
จะต้องมคี่าใชจ้่ายใหก้บัหน่วยงานที่มาตรวจรบัรองคุณภาพบา้ง (5) แต่อย่างไรกต็ามมหาวทิยาลยัรามค าแหงกค็วร
ค านึงถงึค่าใชจ้่ายว่าคุม้ค่ากบัผลงานหรอืไม่ประกอบดว้ย (6) อกีทัง้เสนอแนะใหห้น่วยงานระดบัส านักและงานในคณะ
ต่างๆ เช่น ส านกัพมิพ ์ส านกักฬีา สถาบนั e-testing และงานประชาสมัพนัธน์ าระบบ ISO มาใชด้ว้ย 

8. แนวโน้มเกี่ยวกบัการน าระบบ ISO เข้ามาใช้ในมหาวทิยาลยัรามค าแหงในอนาคตนัน้ สรุปได้ว่า ทัง้
ผูบ้รหิารและกรรมการด าเนินงานระบบ ISO ของมหาวทิยาลยัรามค าแหง มคีวามเหน็ว่ามหาวทิยาลยัรามค าแหงคง
จะต้องใชร้ะบบ ISO ในหน่วยงานใหบ้รกิารต่อไป เนื่องจากเป็นระบบทีม่คีวามละเอยีด มกีารควบคุมกระบวนการทุก
ระยะ ทุกขัน้ตอน ผู้ปฏบิตัิสามารถท างานได้ถูกต้องเพราะมคีู่มอืการปฏบิตัไิว้ให้ศกึษา อกีทัง้แต่ละองค์การจะมกีาร
พฒันาระบบงานให้มคีุณภาพ และการท างานตามระบบไดด้ขีึน้และควรใหทุ้กหน่วยงานทีเ่กีย่วกบัการใหบ้รกิารของ
มหาวทิยาลยัรามค าแหงน าระบบการบรหิารคุณภาพมาใช ้และในส่วนของหน่วยงานที่น าระบบ ISO มาใชอ้ยู่แลว้ก็
จะต้องพฒันาปรบัปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ให้มคีวามทนัสมยั สอดคล้องกบัความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต อกีทัง้ระบบการประกนัคุณภาพทัง้สองระบบ การเปลี่ยนแปลงคงจะเป็นไปในทางที่ได้รบัความร่วมมอืจาก
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บุคลากรมากขึน้ และเป็นสิง่ที่มหาวทิยาลยัต้องท าเนื่องจากเป็นเรื่องทีก่ฎหมายบงัคบั นอกจากนี้ระบบ ISO จะช่วย
สนบัสนุนขอ้มลูท าใหภ้าพรวมของมหาวทิยาลยัดขีึน้ 

การวจิยัเชงิปรมิาณซึ่งไดจ้ากการศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาต่อระบบการบรหิารคุณภาพ ( ISO) ใน  
2 ดา้น คอื (1) ดา้นการใหบ้รกิาร และ (2) ดา้นสภาพแวดลอ้มของหน่วยงาน พบว่า สถานภาพสว่นบุคคลของนกัศกึษา
จ านวน 800 คน ทีใ่ชบ้รกิารหน่วยงานที่น าระบบการบรหิารคุณภาพ ( ISO) มาประยุกต์ใช้ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญงิมากกว่าเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 18 - 22 ปี มากทีส่ดุ รองลงมาเป็นอายุระหว่าง 23 - 27 ปี คณะวชิาทีศ่กึษาเป็น
คณะบรหิารธุรกจิ รองลงมาเป็นคณะนิตศิาสตร ์และคณะรฐัศาสตร ์วุฒกิารศกึษาเป็นระดบัปรญิญาตร ีรองลงมาเป็น
ปรญิญาโท และปรญิญาเอก หน่วยงานทีน่กัศกึษาใชบ้รกิาร ประกอบดว้ยหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารนักศกึษา 4 หน่วยงาน 
คอื ส านักบรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล ส านักหอสมุดกลาง สถาบนัคอมพวิเตอร์ และบณัฑิตวทิยาลยั 
หน่วยงานละ 200 คน รวม 800 คน 

ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารคุณภาพ ( ISO) ของ
มหาวทิยาลยัรามค าแหง ทัง้ด้านการใหบ้รกิาร และดา้นสภาพแวดลอ้มของหน่วยงานอยู่ในระดบัมาก อาจเป็นเพราะ  
ทัง้ 4 หน่วยงานในมหาวทิยาลยัรามค าแหงไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดของระบบ ISO 9001 : 2008 ขอ้ 5.2 : การมุ่งเน้น
ความส าคญัของลกูคา้ (customer focus) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นปรากฏผลดงันี้ 

1. ดา้นการใหบ้รกิาร พบว่า ขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจสงูสดุ คอื ขอ้ที ่6 บุคลากรแต่งกายสุภาพเรยีบรอ้ย และขอ้
ที ่12 ความรูค้วามสามารถในการท างาน สว่นขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจต ่าสุด คอื ขอ้ที ่23 การจดัล าดบัการใหบ้รกิาร เช่น 
ตูบ้ตัรควิ อาจเป็นเพราะหลายหน่วยงานยงัไม่ไดน้ าตูบ้ตัรควิมาใหบ้รกิาร จงึท าใหน้กัศกึษามคีวามพงึพอใจในเรื่องการ
จดัล าดบัการใหบ้รกิารต ่า 

2. ดา้นสภาพแวดลอ้มของหน่วยงาน พบว่า ข้อที่มคีวามพงึพอใจสงูสุด คอื ขอ้ที ่32 อาคารสถานทีท่ างาน 
มคีวามสะอาด รองลงมา คอื ขอ้ที ่31 ส านักงานจดัเป็นสดัส่วน อาจเป็นเพราะขอ้ก าหนดของระบบ ISO 9001 : 2008 
ขอ้ 6.4 ทีก่ าหนดใหห้น่วยงานต้องตระหนักในเรื่องการดูแลสภาพแวดลอ้มในการท างาน และขอ้ที ่30 สถานทีท่ างาน
เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย สว่นขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจต ่าสดุ คอื ขอ้ที ่39 สถานทีจ่อดรถเพยีงพอ อาจเป็นเพราะสถานทีจ่อด
รถในปจัจุบนัมไีม่เพยีงพอ 

จากการทดสอบสมมตฐิาน ขอ้ที ่1 - 4 ทีพ่บว่า นกัศกึษาทีม่ปีจัจยัสว่นบุคคลต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อระบบ
การบรหิารคุณภาพ (ISO) ของมหาวทิยาลยัรามค าแหงไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะหน่วยงานทัง้ 4 หน่วยงานทีไ่ดน้ า
ระบบการบรหิารคุณภาพ (ISO) เขา้มาใช ้ไดม้กีารปรบัปรุงระบบการท างาน การใหบ้รกิาร และสภาพแวดลอ้มของ
หน่วยงานได้มาตรฐาน อีกทัง้ 4 หน่วยงาน ซึ่งได้แก่ ส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ส านัก
หอสมุดกลาง สถาบนัคอมพิวเตอร์ และบัณฑิตวิทยาลยั ได้รบัการรบัรองมาตรฐานจากสถาบนัรบัรองมาตรฐาน
ไอเอสโอเรยีบรอ้ยแลว้ ท าใหน้กัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อระบบการบรหิารคุณภาพ (ISO) ของมหาวทิยาลยัรามค าแหง
ไม่แตกต่างกนั 

ส่วนความคดิเห็นในการปรบัปรุงการให้บรกิารของหน่วยงาน นักศึกษามขีอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงการ
ให้บริการของทัง้ 4 หน่วยงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการทัง้ด้านการให้บริการและด้าน
สภาพแวดลอ้มของหน่วยงาน 
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ทัง้นี้ ผลการวิจยัเรื่อง “ระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) ของมหาวิทยาลยัรามค าแหง : พฒันาการและ
แนวโน้ม” สามารถสรุปไดด้งัภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 3: ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจน าระบบการบรหิารคุณภาพ ISO เขา้มาประยุกตใ์ชใ้นมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ปจัจยัภายนอกองคก์าร ปจัจยัภายในองคก์าร การตดัสนิใจน าระบบการบรหิาร
คุณภาพ ISO มาประยุกต์ใช ้

ความมุง่ม ัน่ของ
ผูบ้รหิารระดบัสงูใน
การใชร้ะบบ ISO 

  การแต่งตัง้คณะกรรมการ 
บรหิารคุณภาพ 

ประกาศนโยบายคุณภาพและ
วตัถุประสงคค์ุณภาพ 

การใหค้วามรู ้

การจดัท าเอกสารคุณภาพ 

การน าเอกสารคุณภาพไปปฏบิตั ิ

การตรวจตดิตามคุณภาพภายใน 

การตรวจประเมนิจากหน่วยงาน
ภายนอกและรบัรองมาตรฐาน 

การออกใบรบัรองมาตรฐานระบบ 
ISO 9001 : 2008 

ผา่น 

สวป. สก. สค. บว. 

 โลกาภวิตัน์ 
 แนวคดิการบรหิารภาครฐั
แนวใหม ่

 แนวคดิการปฏริปูการ
อุดมศกึษา 

 แนวคดิการประกนั
คุณภาพการศกึษา 

 นโยบายคุณภาพภาครฐั 
 ความตอ้งการมสี่วนร่วม
ของผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยี 

 คุณภาพของสถาบนัอุดม-
ศกึษาแตกต่างกนัมากขึน้ 

 คุณภาพบณัฑติ
ภายในประเทศมแีนวโน้ม
แตกต่างกนัมากขึน้ 

 นโยบายของผูบ้รหิาร
ระดบัสงู 

 การสรา้งความมัน่ใจ
ใหก้บัสงัคม 

 การใหค้วามส าคญักบั
ผูร้บับรกิาร (นกัศกึษา) 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการวจิยัเรื่อง ระบบการบรหิารคุณภาพ (ISO) ของมหาวทิยาลยัรามค าแหง : พฒันาการและแนวโน้ม 

พบว่า กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูส าคญัซึง่เป็นกรรมการด าเนินงานระบบการบรหิารคุณภาพ ( ISO) ของมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
เหน็ด้วยกบัการน าระบบ ISO เขา้มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานสนับสนุนการเรยีนการสอนและหน่วยงานให้บรกิาร
นักศกึษา ส าหรบัปจัจุบนั (พ.ศ. 2555) มหาวทิยาลยัรามค าแหงกไ็ด้ปรบัระบบการบรหิารคุณภาพเขา้สู่ระบบ ISO 
9001 : 2008 ท าให้การให้บริการนักศกึษาและบรกิารในหน่วยงานมีประสทิธิภาพมากขึน้ ผู้วิจยัมขีอ้เสนอแนะต่อ
ผู้บรหิารมหาวิทยาลยัรามค าแหง เกี่ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพ ( ISO) ดงันี้ (1) มหาวทิยาลยัรามค าแหงควร
ก าหนดนโยบายให้มีการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยการน าระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มา
ประยุกต์ใชใ้นทุกหน่วยงานทีส่นับสนุนการเรยีนการสอน (2) ส าหรบัหน่วยงานทีม่กีารประกนัคุณภาพการศกึษาดว้ย
ระบบการบรหิารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 อยู่แลว้ มหาวทิยาลยัรามค าแหงควรสนับสนุนทัง้งบประมาณ บุคลากร 
วสัดุอุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช ้และสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ใหเ้พยีงพอ (3) ควรจดัใหม้กีารประกวดผลงาน การ
ประกนัคุณภาพการศกึษาปีละ 1 ครัง้ (4) ควรสนับสนุนใหม้กีารวจิยัและพฒันาเรื่องการประกนัคุณภาพการศกึษา (5) 
ผูบ้รหิารควรสนบัสนุนใหม้กีารจดัประชุม/สมัมนา ฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมออย่างน้อยปีละ 2 - 3 ครัง้ (6) ควรสนับสนุน
การจดัโครงการศกึษาดงูานหน่วยงานทีน่ าระบบการบรหิารคุณภาพมาใชแ้ลว้ประสบความส าเรจ็สงู (7) ผูบ้งัคบับญัชา
ควรกระตุน้ใหบุ้คลากรทุกคนไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมดว้ยการใชก้ระบวนการกลุ่ม การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกนั เพื่อใหเ้กดิ
วฒันธรรมคุณภาพ (8) ควรสนบัสนุนใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสมในการประชาสมัพนัธข์า่วสารเกีย่วกบั
ระบบการบรหิารคุณภาพ เพื่อใหบุ้คลากรทุกคนไดท้ราบอย่างทัว่ถงึ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การวจิยัเรื่องนี้ ไดร้บัทุนอุดหนุนจากมหาวทิยาลยัรามค าแหง ประเภทการวจิยัคณะ พุทธศกัราช 2554 

 

เอกสารอ้างอิง 
1. Tompkins, J.R. Organization Theory and Public Management. Boston: Thomson Wadsworth; 2005. p.346. 
2. ทพิวรรณ หล่อสวุรรณรตัน์.  เครื่องมอืการจดัการ. พมิพค์รัง้ที ่2. กรุงเทพฯ: รตันไตร; 2551. หน้า 4. 
3. กฤษณพงศ ์กรีตกิร. วกิฤต ิกระบวนทศัน์ มโนทศัน์ เพื่อการปฏริปูการศกึษา. พมิพค์รัง้ที ่2. กรุงเทพฯ: ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา; 2552. หน้า ค าน า. 
4. กฤษณพงศ ์กรีตกิร. วกิฤต ิกระบวนทศัน์ มโนทศัน์ เพื่อการปฏริปูการศกึษา. พมิพค์รัง้ที ่2. กรุงเทพฯ: ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา; 2552. หน้า ค าน า. 
5. วิจิตพาณี เจริญขวัญ. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

รามค าแหง; 2547. หน้า ค าน า. 
6. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง. กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง; 2546. หน้า 10. 
7. ทพิวรรณ หล่อสวุรรณรตัน์.  เครื่องมอืการจดัการ. พมิพค์รัง้ที ่2. กรุงเทพฯ: รตันไตร; 2551. หน้า 4. 
8. อุทุมพร จามรมาน. การประกนัคุณภาพระดบัอุดมศกึษาตามเกณฑ์ของทบวงมหาวทิยาลยั.  กรุงเทพฯ: ม.ป.ท; 

2541. หน้า 5. 
9. Cronbach, L.J. Essentials of psychological testing. 3rd ed. New York: Harper & Row; 1970. p.161. 



 

906 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร  เขตพื้นท่ี  
จงัหวดันครสวรรค ์ ปี  2555 
Analysis of Cost and Returns On Investment  of  Rice Farms of  Farmers in  
Nakhonsawan Province  2012. 
 

ปานทพิย ์ แสนสง1 
Panthip  Sansong1 
 

บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้  มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขา้วของเกษตรกร เขต

พืน้ที ่ จงัหวดันครสวรรค ์2) วเิคราะหโ์ครงสรา้งตน้ทุนการปลูกขา้วของเกษตรกร  เขตพืน้ที ่ จงัหวดันครสวรรค์ กลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นเกษตรกรทีท่ าอาชพีปลูกข้าวในเขต  15 อ าเภอ ในจงัหวดันครสวรรค ์จ านวน 400 ราย 
ขนาดพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูรวม 13,618 ไร่ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม  เกบ็ขอ้มูลระหว่างเดอืน  มถุินายน – 
กรกฎาคม 2555 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์คอื ค่าความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าเฉลีย่ (Mean)   

ผลการศกึษาพบว่า ตน้ทุนรวมในการลงทุนปลกูขา้วของเกษตรกรเฉลีย่  5,038.65  บาทต่อไร่  ประกอบดว้ย        
ค่าวตัถุดบิ (Materials) เฉลีย่ 515.64 บาทต่อไร่ ค่าแรงงาน (Labor) เฉลี่ย 1,002.85 บาทต่อไร่ และค่าใช้จ่ายการผลติ  
(Manufacturing Overhead) เฉลีย่ 3,520.16  บาทต่อไร่  มผีลตอบแทนจากการลงทุนปลกูขา้วเฉลีย่ 8,875.42 บาทต่อ
ไร่ มกี าไรขัน้ต้นเฉลี่ย 3,836.77 บาทต่อไร่ และเมื่อหกัค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเฉลี่ย 128.98 บาทต่อไร่ จะ
คงเหลอืเป็นก าไรสุทธเิฉลี่ย  3,707.79 บาทต่อไร่ และผลจากการวเิคราะห์โครงสร้างต้นทุนการปลูกขา้วของเกษตรกร
พบว่า เป็นค่าวตัถุดบิ รอ้ยละ 10.23  ค่าแรงงาน รอ้ยละ 19.90 และค่าใชจ้่ายการผลติ รอ้ยละ 69.87  
 

ค าส าคญั :  ตน้ทุน  ผลตอบแทน  การปลกูขา้ว  เกษตรกร  โครงสรา้งตน้ทุน 
 

Abstract 
The purposes of this research are 1) To study cost and return of rice farm  investment of the 

farmers in Nakhonsawan  province. 2) To analyze the cost structure  of the rice farm in Nakhonsawan. The 
sample of this research are the farmers who do the rice farm in 15 districts of Nakhonsawan province. The 
number of samples were 400  covered the area of 13,618 Rais. Questionnaires’ were used to collect data for 
the research.  The data was collected between June – July, 2012. Statistics which used to analysis were 
frequency, percentage and mean  
 The study found the average total cost of rice farm investment were 5,038.65 THB per Rai. The total 
cost consisted of cost of materials, 515.64  THB per Rai  Labor cost, 1,002.85 THB per Rai and 
Manufacturing Overhead cost, 3,520.16 THB per Rai. The average of return of Rice Farm investments was 
8,875.42  THB per Rai. Average gross profit, 3,836.77 THB per Rai and average sales and administration 
cost, 128.98 THB per Rai. Therefore, the average net profit was 3,707.79  THB per Rai. The result of the 
                                                           
1 สาขาวชิาการบญัช ีคณะบรหิารธุรกจิ  มหาวทิยาลยัเจา้พระยา  จงัหวดันครสวรรค ์60240 
1Accounting, Administration, Chaopraya University. 60240  
 Corresponding author e-mail : panthip.cpu@gmail.com 
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cost structure of rice farm analysis found, material cost, 10.23%, Labor cost, 19.90% and manufacturing 
overhead cost, 69.87% 
 

Keywords :  cost,  return,  rice farm,  farmers,  cost structure 
 

บทน า 
 ขา้วเป็นอกีหนึ่งพชืหลกัทีม่คีวามส าคญัเป็นอนัดบัต้นของประเทศไทย นอกจากขา้วทีเ่ป็นอาหารหลกัแลว้  ขา้ว
ยงัเป็นสนิค้าส่งออกที่สร้างร้ายได้ให้กบัประเทศเป็นจ านวนมาก ในปี  2555 ขอ้มูลปรมิาณการส่งออกขา้วของไทย  
รวมทัง้สิน้ 6,954,511 ตนั มูลค่า 147,082 ล้านบาท [12] จากขอ้มูลจะเหน็ได้ว่าเกษตรกรสามารถปลูกขา้วได้ใน
ปรมิาณที่มาก แต่เหตุใดเกษตรกรไทยจงึมคีุณภาพชวีิตที่ต ่าลง  ส่วนใหญ่มฐีานะยากจนมภีาระหนี้สนิเพิม่มากขึ้น  
สงัเกตไดจ้ากขอ้มลูเงนิใหกู้ย้มืแก่ภาคครวัเรอืนของสถาบนัการเงนิต่างๆ ทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องและเร่งมากขึน้ในช่วง 2 
ปี ทีผ่่านมา และล่าสุดปี 2555 อยู่ที ่ รอ้ยละ 78  ของ GDP [6] ทัง้นี้อาจเนื่องมากจากเกษตรกรส่วนหนึ่งทีท่ าอาชพี
ปลกูขา้วในปจัจุบนัมตีน้ทุนในการลงทุนทีเ่พิม่สงูขึน้  สง่ผลใหร้ายรบัสทุธทิีไ่ดร้บัลดน้อยลงหรอืบางรายอาจไม่เพยีงพอ
กบัต้นทุนหรอืรายจ่ายทีเ่กดิขึน้  จงึท าใหเ้กดิการกูย้มืเงินจากแหล่งเงนิใหกู้้ยมืต่างๆ ส าหรบัต้นทุนในการลงทุนปลูก
ข้าวที่เพิ่มสูงขึ้นนัน้ อาทิ  ต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์  ค่าน ้ามันเชื้อเพลิง ค่าปุ๋ยเคมี  ค่ายาปราบวัชพืช,ศตัรูพืช  เป็นต้น  
ประกอบกบัวถิกีารปลูกขา้วของเกษตรกรที่ปจัจุบนัเปลีย่นไปจากอดตี เดมิจากการทีเ่คยใชแ้รงงานตนเองหรอืมีการ
ช่วยเหลอืกนัในชุมชนกเ็ปลีย่นมาใชเ้ครื่องจกัรหรอืการจา้งแรงงานเพิม่มากขึน้  
 จงัหวดันครสวรรค์  เป็นจงัหวดัที่ตัง้อยู่ระหว่างตอนล่างของภาคเหนือและตอนบนของภาคกลาง  มพีื้นที่
ประมาณ  9,597  ตารางกโิลเมตร ถอืเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 3 ของภาคเหนือรองจากจงัหวดัเชยีงใหม่และจงัหวดัพษิณุโลก   
เป็นต้นก าเนิดของแม่น ้าสายหลกัของภาคกลาง  นัน้คอื แม่น ้าเจา้พระยา  แบ่งการปกครองออกเป็น 15 อ าเภอ  130 
ต าบล  1,328 หมู่บา้น [15] ดา้นการเกษตร  ปลูกขา้วเป็นพชืหลกัทัง้นาปรงัและนาปี มพีืน้ทีก่ารเพาะปลูกขา้วรวม 15 
อ าเภอ เป็นดงันี้  ขา้วนาปี  3,130,189.00 ไร่  และขา้วนาปรงั  1,875,088.25 ไร่ [16] ในการปลูกขา้วของเกษตรกรโดย
ส่วนใหญ่เป็นแบบนาหว่าน  สามารถปลูกขา้วได ้2 – 3 ครัง้ในรอบหนึ่งปี จากขอ้มูลซึง่น่าจะส่งผลให้เกษตรกรที่ท า
อาชพีปลกูขา้วมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ แต่จากการสมัภาษณ์และพดูคุยกบัเกษตรกร พบว่า  รายไดไ้ม่เพยีงพอกบัรายจา่ย
ทีเ่พิม่ขึน้ เพราะนอกจากเงนิทุนทีใ่ชใ้นการลงทนุส าหรบัการปลกูขา้วในแต่ละรอบปีแลว้ยงัมรีายจา่ยในภาคครวัเรอืนอกี  
ซึง่ทีเ่หน็ชดัเจนคอืปจัจุบนัตน้ทุนในการปลกูขา้วของเกษตรกรทีเ่พิม่สงูขึน้มากเมื่อเทยีบกบัอดตี แมว้่าปจัจุบนัรฐับาลจะมี
นโยบายปรบัเพิม่ ในเรื่องของราคาจ าหน่ายขา้วตามโครงการรบัจ าน าข้าวแล้วกต็าม ดงันัน้ เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เป็น
ปจัจุบนัเกีย่วกบัต้นทุนและผลตอบแทนเกีย่วกบัการลงทุนปลูกขา้วของเกษตรกร  ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาเพื่อวเิคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขา้วของเกษตรกร  เขตพืน้ที่ จงัหวดันครสวรรค ์โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ตามแบบสอบถามตามหลกัการและทฤษฎีการค านวณต้นทุนของผลติภณัฑ์ ทัง้นี้เพื่อใหท้ราบต้นทุนและโครงสร้าง
ต้นทุนทีเ่กดิขึน้  ตลอดจนผลตอบแทนทีไ่ด้รบัจากการลงทุนปลูกขา้วของเกษตรกรในเขตพืน้ทีท่ีก่ าหนด และเพื่อให้
เกษตรกรทีป่ลูกขา้วหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งสามารถน าขอ้มูลทีไ่ด้จากการศกึษาวเิคราะหไ์ปเป็นขอ้มูลช่วยในการ
ตดัสนิใจเกีย่วกบัการลดต้นทุนทีไ่ม่จ าเป็นออกไปหรอืช่วยในเรื่องของการบรหิารจดัการต้นทุนใหม้ปีระสทิธิภาพเพิม่
มากขึน้  
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 การวเิคราะหต์น้ทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขา้วของเกษตรกร เขตพืน้ที ่จงัหวดันครสวรรค ์ปี 2555 ครัง้นี้  
เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ  (Survey Research) มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาตน้ทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขา้ว
ของเกษตรกร  เขตพื้นที่  จงัหวดันครสวรรค์ 2) วเิคราะห์โครงสร้างต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกร  เขตพื้นที ่ 
จงัหวดันครสวรรค ์ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื เกษตรกรทีท่ าอาชพีปลูกขา้ว ในเขตพืน้ที ่จงัหวดันครสวรรค ์ จ านวน 
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15 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมอืงนครสวรรค์  อ าเภอลาดยาว  อ าเภอตาคล ี อ าเภอชุมแสง  อ าเภอบรรพตพสิยั  
อ าเภอท่าตะโก อ าเภอพยุหะครี ีอ าเภอไพศาล ีอ าเภอหนองบวั  อ าเภอตากฟ้า อ าเภอโกรกพระ อ าเภอเกา้เลีย้ว อ าเภอแม่วงก ์
อ าเภอแม่เปิน และอ าเภอชุมตาบง  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ เกษตรกรที่ท าอาชพีปลูกข้าวในเขตพื้นที่ 15  
อ าเภอ  จงัหวดันครสวรรค ์จ านวน 400 ราย ก าหนดขนาดการสุม่ตวัอย่างตามตาราง Krejcie and Morgan   
 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 ตวัแปรอสิระ  (Independent Variable)  คอื 

- ต้นทุนในการลงทุนปลูกข้าว  แยกตามส่วนประกอบของผลติภณัฑ์  ประกอบด้วย  ค่าวตัถุดิบ  
ค่าแรงงาน   และค่าใชจ้่ายการผลติ 

    

 ตวัแปรตาม  (Dependent Variable)  คอื   
   - ผลตอบแทนในการลงทุนปลกูขา้ว 
    

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  เป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย  3  สว่น  คอื 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ในการปลูกข้าว  แหล่ง
เงนิทุน  ภาระหน้ีสนิปจัจุบนั เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และพืน้ทีใ่นการปลูกขา้ว ประกอบดว้ย ขนาดพืน้ที่
ในการปลูกข้าว ที่ดินของตนเองส าหรบัการปลูกข้าว ที่ดินเช่าส าหรับการปลูกข้าว  อตัราค่าเช่าที่ดิน และวิธีการ
เพาะปลกู ทีเ่ป็นแบบปลายเปิด (Open - ended)  
 ส่วนที ่2 ขอ้มูลเกีย่วกบัการลงทุนปลูกขา้วของเกษตรกรต่องวดการปลูก  เป็นแบบปลายเปิด (Open - ended) 
ซึง่แบ่งตามองคป์ระกอบตามแนวคดิระบบการคดิตน้ทุนของผลติภณัฑ ์(Product Costing Systems) ประกอบดว้ย  ค่า
วตัถุดบิ ค่าแรงงาน  และค่าใช้จ่ายการผลติ นอกจากนี้ยงัประกอบด้วยค่าใช้จ่ายอื่นๆ คอื ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บรหิาร ค่าใชจ้่ายในการลงทุนในสนิทรพัย ์(เครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการเกษตร) 
 สว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัผลตอบแทนการปลกูขา้วของเกษตรกร เป็นแบบปลายเปิด(Open - ended) คอื  ปรมิาณ
ขา้วเปลอืกทีผ่ลติได ้ประกอบดว้ย ปรมิาณทีผ่ลติไดต่้อรอบการปลกู และราคาจ าหน่ายต่อตนัขา้ว 
 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ เมื่อมกีารพฒันาแบบสอบถามเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าไป
เกบ็ขอ้มลูจากเกษตรกรทีท่ าอาชพีปลกูขา้ว  ในเขตพืน้ที ่15 อ าเภอ  จงัหวดันครสวรรค ์จ านวน 400 ราย ระหว่างวนัที ่
5 มถุินายน – 15 กรกฎาคม  2555 น าแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แลว้มาแปลงขอ้มูล ลง
รหัส และท าการประมวลผลตามหลักการและทฤษฎี  สถิติที่ใช้อธิบายลักษณะของข้อมูล  ได้แก่  ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าเฉลีย่ (Mean) 
 

ผลการศึกษา 
 ผลการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกบัต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขา้วของเกษตรกร  เขตพืน้ที ่ 
จงัหวดันครสวรรค ์ เป็นดงันี้ 
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 
 จากการศกึษา พบว่า เกษตรกรสว่นใหญ่เป็นเพศชาย รอ้ยละ 64.20 มอีายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี มากทีส่ดุ  รอ้ย
ละ 37.00 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 51 – 60 ปี รอ้ยละ  29.20 ดา้นการศกึษาสว่นใหญ่จบการศกึษาระดบัประถมศกึษาปี
ที ่4 รอ้ยละ 44.00 รองลงมาจบชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 รอ้ยละ  26.00 มปีระสบการณ์ในการปลูกขา้วส่วนใหญ่มากกว่า 
20 ปี รอ้ยละ  32.80  รองลงมามปีระสบการณ์อยู่ระหว่าง 16 – 20 ปี รอ้ยละ 24.20  มแีหล่งเงนิทุนที่ใชส้ าหรบัการ
ลงทุนปลูกข้าวจากการกู้ธนาคาร/สหกรณ์มากที่สุด ร้อยละ41.46  รองลงมาเป็นเงินทุนส่วนตัว  ร้อยละ  30.91  
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เกษตรกรสว่นใหญ่มภีาระหน้ีสนิปจัจุบนัอยู่ระหว่าง 50,001 – 100,000 บาท  รอ้ยละ  23.00  รองลงมามภีาระหนี้สนิอยู่
ระหว่าง 100,001 – 150,000 บาท ร้อยละ 20.20  ในจ านวนเกษตรกร 400 ราย  มขีนาดพืน้ทีก่ารเพาะปลูกขา้วรวม 
13,618 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินของตนเอง 9,901 ไร่ และเป็นที่ดินเช่าปลูกข้าว  3,717 ไร่ โดยมีอตัราค่าเช่าเฉลี่ยไร่ละ  
1,328.95 บาท  ทัง้นี้ในจ านวนเกษตรกร 400 ราย ใชว้ธิกีารเพาะปลูกขา้วแบบนาหว่านทัง้หมด รอ้ยละ  100  ส่วนการ
ออกไปดแูลแปลงเพาะปลกูขา้วของเกษตรกรต่อรอบการปลกูเฉลีย่อยู่ที ่47.16 วนั 
 
2.  ข้อมูลเก่ียวกบัต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตร 
 2.1  ต้นทุนรวมเฉล่ียต่อไร ่
  จากการศกึษา พบว่า ในการลงทุนปลกูขา้วของเกษตรกรต่อรอบการปลกูทีเ่ป็นนาหว่านนัน้ เมื่อพจิารณาแยก
องคป์ระกอบตามแนวคดิตน้ทุนของผลติภณัฑ ์(Product Costing Systems) จากจ านวนเกษตรกร 400 ราย  ขนาดพืน้ที่
เกบ็ขอ้มลูรวม 13,618  ไร่ พบว่า มตีน้ทุนเฉลีย่ต่อไร่รวมเท่ากบั 5,038.6 บาท โดยมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

1. ค่าวตัถุดบิ (Materials) คอื ค่าพนัธุข์า้ว มตีน้ทุนเฉลีย่ไร่ละ 515.64 บาท 
2. ค่าแรงงาน (Labor) ประกอบดว้ย ค่าจา้งไถดะ/แปร/คราด  ค่าจา้งหว่านเมลด็พนัธุ ์ค่าจา้งใสปุ๋่ย ค่าจา้งฉีด

ยาปราบวชัพชื/ก าจดัโรค แมลงศตัรขูา้ว และฮอรโ์มน และค่าแรงงานตนเอง  มตีน้ทุนเฉลีย่ไร่ละ 1,002.85 บาท 
3. ค่าใชจ้่ายการผลติ  (Manufacturing Overhead) ประกอบดว้ย  ค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิ ค่าปุ๋ยเคม ี ค่ายาปราบ

วชัพชื/ศตัรพูชื และฮอรโ์มน  ค่ารถเกีย่วขา้ว  ค่าเช่าทีด่นิ  ค่าเสือ่มราคาเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการเกษตร  และค่าภาษี
ทีด่นิ  มตีน้ทุนเฉลีย่ไร่ละ  3,520.16  บาท 
 2.2  วิเคราะหโ์ครงสรา้งต้นทุนการปลูกข้าวเฉล่ียต่อไร ่

จากการศกึษา สามารถวเิคราะหโ์ครงสรา้งตน้ทุนการปลกูขา้วของเกษตรกรไดเ้ป็นดงันี้ ตน้ทุนในการปลกูขา้ว
จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลกั คือ ค่าวัตถุดิบ (Materials)  ร้อยละ 10.23 ค่าแรงงาน (Labor) ร้อยละ 19.90 และ
ค่าใชจ้่ายการผลติ (Manufacturing Overhead) รอ้ยละ  69.87 

 

 
 

ภาพท่ี  1  โครงสรา้งตน้ทุนการปลกูขา้วของเกษตรกร แยกตามแนวคดิตน้ทุนผลติภณัฑ ์ 
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  โครงสรา้งต้นทุนค่าแรงงานเฉล่ียต่อไร ่
 จากการศกึษาพบว่า ค่าแรงงานประกอบดว้ย 5  สว่นหลกั ไดแ้ก่  ค่าจา้งไถดะ/แปร/คราด  (รอ้ยละ  

31.57) ค่าจา้งหว่านเมลด็พนัธุ ์(รอ้ยละ 5.94) ค่าจา้งใสปุ๋่ยเคม ี (รอ้ยละ 8.47) ค่าจา้งฉีดยาปราบวชัพชืก าจดัโรค แมลง
ศตัรขูา้วและฮอรโ์มน (รอ้ยละ 12.59) และค่าแรงงานตนเอง (รอ้ยละ  41.43) 

 

 
 

ภาพท่ี  2  โครงสรา้งตน้ทุนค่าแรงงานส าหรบัการปลกูขา้วของเกษตรกร 
 

  โครงสรา้งต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตเฉล่ียต่อไร ่
 จากการศกึษา  พบว่า  ค่าใช้จ่ายการผลติ  ประกอบด้วย 7 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิ (ร้อยละ  

5.99) ค่าปุ๋ยเคม ี(รอ้ยละ  18.01) ค่ายาปราบวชัพชื/ศตัรพูชืและฮอรโ์มน (รอ้ยละ  11.23) ค่ารถเกีย่วขา้ว (รอ้ยละ 15.21) ค่า
เช่าทีด่นิ  (รอ้ยละ 37.75) ค่าเสือ่มราคาเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการเกษตร (รอ้ยละ 11.67) และค่าภาษทีีด่นิ (รอ้ยละ  0.14) 
 

 
 

ภาพท่ี  3  โครงสรา้งตน้ทุนค่าใชจ้่ายการผลติส าหรบัการปลกูขา้วของเกษตรกร 
3.  ผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร 
 จากการศกึษา พบว่า  จากจ านวนเกษตรกร  400  ราย  ขนาดพืน้ทีเ่พาะปลูก  13,618 ไร่  สามารถปลูกขา้วได ้ จ านวน  
9,961  ตนั  เมื่อพจิารณาผลผลติต่อไร่จะไดเ้ท่ากบั  73.15 ถงั  สว่นรายไดจ้ากการจ าหน่ายขา้วเปลอืกเฉลีย่ต่อตนั  เท่ากบั  
12,133.87 บาท หรอืผลตอบแทนเฉลีย่ต่อไร่  เท่ากบั  8,875.42  บาท 
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 เมื่อน าผลตอบแทนที่ได้เปรียบเทียบกบัต้นทุนการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร  ในรูปของงบก าไรขาดทุน  
(Income Statement) พบว่า มกี าไรสทุธเิฉลีย่ไร่ละ  3,707.79  บาท 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 ต้นทุนการปลูกขา้วของเกษตรกรเฉลี่ยต่อไร่  เท่ากบั 5,038.65  บาท  ซึ่งเป็นต้นทุนที่ค่อนขา้งสงูเมื่อเทยีบกบั
ต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรในอดีต  สาเหตุอาจเนื่องมาจากต้นทุนในรายองค์ประกอบที่เพิ่มสูงขึ้นตาม
สภาวการณ์ปจัจุบนั ประกอบกบัวถิใีนการปลูกขา้วของตวัเกษตรกรเองทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิ  มกีารใช้เครื่องจกัรแทน
แรงงานคน  มกีารจา้งงานมากกว่าการใชแ้รงงานตนเอง   
 ซึ่งจากการศึกษา สามารถแบ่งต้นทุนการปลูกข้าวออกได้เป็ 3 ส่วนส าคัญ คือ ต้นทุนค่าวัตถุดิบ  ต้นทุน
ค่าแรงงาน  และตน้ทุนค่าใชจ้่ายการผลติ  ตามสดัส่วนโครงสรา้งทีศ่กึษาคอื  รอ้ยละ  10.23  รอ้ยละ 19.90  และรอ้ย
ละ  69.87 ตามล าดบั  เมื่อพจิารณาในรายองคป์ระกอบจะพบว่าส่วนทีเ่ป็นค่าใชจ้่ายการผลติจะสงูทีสุ่ด  ซึ่งสอดคลอ้งกบั  
[11] ที่ศกึษาเกี่ยวกบัผลการวเิคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขา้วของเกษตรกร หมู่ 5 ต าบลหวัดง  
อ าเภอเมอืงฯ จงัหวดัพจิติร ทีพ่บว่า สดัส่วนต้นทุนค่าใชจ้่ายการผลติเป็นสดัส่วนทีม่ากทีสุ่ด คอืรอ้ยละ 63 นอกจากนี้
สาเหตุที่ท าให้ต้นทุนในการปลูกข้าวของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากค่าพันธุ์ข้าวที่มีราคาแพงขึ้น ในด้าน
ค่าแรงงานก็มกีารจ้างแรงงานเพิ่มมากขึน้ไม่ว่าจะเป็นการจ้างไถ จ้างหว่านเมลด็พนัธุ์  จ้างหว่านปุ๋ยเคม ีจ้างฉีดยา
ปราบวชัพชืแมลงศตัรพูชืรวมถงึฮอรโ์มน ซึง่ต่างกบัในอดตีทีเ่กษตรกรใชแ้รงงานตนเองในการท าสิง่เหล่านี้  ในขณะที่
ปจัจุบนัตน้ทุนค่าใชจ้่ายการผลติต่างๆ กเ็พิม่สงูขึน้ เช่น ค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิ ปุ๋ยเคม ียาปราบวชัพชื แมลงศตัรูพชื และ
ฮอรโ์มนทีม่รีาคาเพิม่สงูขึน้มาก และเกษตรกรเองกม็คีวามตอ้งการใชใ้นปรมิาณทีม่ากขึน้เนื่องจากคุณภาพของดนิทีเ่สื่อม
คุณภาพ แมลงศตัรขูา้วทีด่ือ้ยา เป็นตน้  และนอกจากนี้ในสว่นของการเกบ็เกีย่วเองกม็กีารใชเ้ครื่องจกัร คอื รถเกีย่วขา้ว
แทนแรงงานคน ซึง่นอกจากจะท าใหม้ตี้นทุนทีส่งูขึน้แลว้ยงัส่งผลใหเ้มลด็ขา้วทีเ่กบ็เกีย่วไม่มคีุณภาพมคี่าความชืน้สงู 
ทัง้หมดนี้ลว้นแลว้แต่ส่งผลใหเ้กดิต้นทุนทีเ่พิม่สงูขึน้ ทัง้นี้ยงัไม่ไดก้ล่าวรวมถงึกรณีทีเ่กดิโรคระบาดหรอืภยัธรรมชาติ 
ซึง่ครัง้นี้ผูว้จิยัไดม้กีารคดิค านวณตน้ทุนสว่นเพิม่นัน้คอื ค่าแรงงานทีค่ดิใหก้บัตนเองในการออกไปดูแลแปลงเพาะปลูก
ขา้ว ค่าเสือ่มราคาเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการเกษตรทีเ่กดิจากการลงทุนในครัง้แรกของเกษตรกร และรวมถงึค่าภาษี
ทีด่นิ  ซึง่ค่าใชจ้่ายเหล่านี้เกษตรกรเองไม่เคยน ามาคดิค านวณ  จงึท าใหไ้ม่ทราบตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิ 
 ผลตอบแทนการปลูกข้าวของเกษตรกรเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากบั  8,875.42 บาท หรอืในการปลูกข้าว 1 ไร่ จะได้
ผลผลติ คอื ขา้วเปลอืก  เท่ากบั 73.15 ถงั ซึง่ไม่สงูมาก และเมื่อน ามาค านวณตามราคาภายใต้โครงการรบัจ าน าขา้ว
กบัรฐับาลในปจัจุบนัทีร่าคาตนัละ 15,000 บาท เกษตรกรจะไดใ้นราคาเฉลีย่ตนัละ 12,133.87 บาท เพราะค่าความชืน้
ไม่ไดต้ามมาตรฐานทีร่ฐับาลก าหนด  เมื่อน ามาเปรยีบเทยีบกบัตน้ทุนการปลกูขา้วเฉลีย่ต่อไร่ คอื 5,038.65 บาท จะท า
ใหเ้กดิสว่นต่างหรอืทีเ่รยีกว่าก าไรขัน้ตน้  เท่ากบั 3,836.77 บาท และเมื่อน ามาหกักบัค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 
คอื ค่าจา้งรถทีน่ าขา้วเปลอืกไปจ าหน่าย 128.98 บาท ดว้ยแลว้จะท าใหเ้กษตรกรมกี าไรสุทธจิากการปลูกขา้วเฉลีย่ไร่
ละ 3,707.79 บาท ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ [4] ทีไ่ดท้ าการศกึษาพฒันาบญัชตี้นทุนการผลติขา้วเพื่อวเิคราะห์
ผลตอบแทนของเกษตรกรที่มทีี่นาเป็นของตนเอง ต าบลบา้นวงัยาว  อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม  พบว่า 
รายไดจ้ากการปลูกขา้วเจา้ทีเ่ป็นนาหว่าน เฉลี่ยไร่ละ 6,571.25  บาท  ผลตอบแทนทีเ่ป็นก าไรเฉลีย่ไร่ละ 3,328.50 
บาท  แต่ผลการวจิยัครัง้นี้ในดา้นของผลตอบแทนไม่สอดคล้องกบั [11]  ทีศ่กึษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุน
ปลกูขา้วของเกษตรกร หมู่ 5 ต าบลหวัดง อ าเภอเมอืง  จงัหวดัพจิติร  ทีพ่บว่ามกี าไรสทุธเิฉลีย่  614  บาทต่อไร่ 

ทัง้นี้จากการศกึษาเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการรบัจ าน าขา้วกบัรฐับาล ที่ราคาตนัละ  15,000  
บาท  ถงึแมเ้กษตรกรสว่นใหญ่จะไมส่ามารถจ าหน่ายขา้วไดใ้นราคาตนัละ  15,000  บาทตามเกณฑม์าตรฐานเพราะค่า
ความชืน้ในขา้วกต็าม แต่กย็งัสามารถจ าหน่ายไดใ้นราคาทีม่ากกว่าตนัละหนึ่งหมื่นบาท  เมื่อเทยีบกบัต้นทุนแลว้ยงัมี
ส่วนต่างที่เป็นก าไรอยู่บ้าง  นัน้หมายความว่าจากต้นทุนที่สูงและกรณีที่เกษตรกรไม่ได้เขา้ร่วมโครงการกบัรฐับาล
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หรอืไม่ไดร้บัการช่วยเหลอืในเรื่องของราคาแลว้ จะท าใหเ้กษตรกรมรีายไดท้ีล่ดลงอย่างมากซึง่อาจจะไม่คุม้ค่ากบัการ
ลงทุนทีเ่กดิขึน้ 
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แนวทางการพฒันาวินัยนักศึกษาตามความคิดเหน็ของบคุลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
Guide to Develop Students’ Discipline by The Opinion of Teachers of Rajamangala 
University of Technology Phra Nakhon 

 

รุง่อรณุ  พรเจรญิ1 

Rungaroon   Porncharoen1 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาวินัยนักศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรสาย
วชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการแต่งกาย ดา้นการตรงต่อเวลา ดา้นความสะอาด 
ดา้นการแสดงความเคารพ และดา้นการปฏบิตัติามระเบียบขอ้บงัคบัของ มทร.พระนคร กลุ่มตวัอย่างเป็นอาจารย ์จ านวน 
230 คน ไดม้าจากตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตารางเครซีแ่ละมอรแ์กน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามแนว
ทางการพฒันาวนิยัของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ แลว้น ามาแปรผลในรูปแบบค าบรรยายและแผนภูมพิาเรโต  ผลการวจิยัพบว่า แนวทางการพฒันาวนิัยนักศกึษา
ภาพรวมบุคลากรสายวชิาการมคีวามคดิเหน็ว่าควรมกีารพฒันาวนิยันกัศกึษาในทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ซึง่ดา้นทีค่วรมกีาร
พฒันาวนิัยนักศกึษามากทีสุ่ด คอื ด้านความสะอาดในเรื่อง  การทิ้งขยะใหต้รงกบัถงัขยะเพื่อเป็นการรกัษาความสะอาด
ภายในมหาวทิยาลยัและควรเกบ็จานอาหารเมื่อรบัประทานเรยีบรอ้ยแลว้ ดงันัน้มหาวทิยาลยัควรมกีารส่งเสรมิและรณรงค์
ให้นักศึกษาปฏิบตัิตนในการรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง อาจารย์ควรมีการว่ากล่าวตักเตื อน ก ากับ ติดตามและ
ประเมนิผลการปฏบิตัเิกีย่วกบัการรกัษาความสะอาดอย่างต่อเนื่องทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน 
 

ค าส าคญั: วนิยันกัศกึษา  การพฒันาวนิยันกัศกึษา  
 

Abstract  
 This research aimed to study the Guide to Develop Students’ Discipline by The Opinion of Teachers of 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. The questionnaire was used to survey the fifth aspects 
consisting of student uniform, time, clean, respect and university regulation. The Krejcie and Morgan table was 
used to determine number of sample. The results form 230 numbers of teachers were analyzed by using 
frequency, percentage and geometric mean presented in context and pareto diagram. The results indicated 
thatthe guide to develop students’ discipline according to the opinions of the teachers, there was reported that 
almost of aspects were at the high level. The clean aspect by individual aspect consideration was highest 
apropos trash matching to keep the campus clean and keep a plate of food when eating it. Therefore, the 

                                                 
1 สาขาวชิาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 10330 
1 Department of Electronic Engineering Faculty of Technical Education Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Bangkok 10330 
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university should have a campaign to promote and conduct themselves in keeping clean constantly. Teachers 
should have mentioned warning, monitoring and evaluation for continuous cleaning both the classroom and outside 
the classroom. 
 

Keywords: Students’ Discipline  Develop Students’ Discipline   
 

บทน า 

 กระบวนการทีส่ าคญัในการพฒันาทรพัยากรบุคคลใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ ีคอืการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิารไดเ้หน็
ความส าคญัของการพฒันาจรยิธรรมต่าง ๆ และไดม้พีระราชบญัญตักิารศกึษา พ.ศ. 2545 ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่2 ตอนหนึ่ง
ว่า “การจดัการศกึษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหม้คีวามเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปิญัญา ความรูแ้ละ
คุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข ” เช่นเดยีวกบัหลกัสูตร
การศกึษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครทีต่ระหนักถงึการพฒันาคุณภาพนักศกึษาใหม้คีวามรู ้ ทกัษะและ
ประสบการณ์ เชงิวชิาชพี มบีุคลกิภาพและคุณลกัษณะในการท างานทีพ่งึประสงค ์พฒันาดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ตลอดจน
สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสงัคมได้อย่างมีความสุข นอกเหนือจากการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพเชิงวิชาการแล้ว 
มหาวทิยาลยัได้ก าหนดมาตรการในการพฒันาและส่งเสรมิศกัยภาพนักศกึษาทัง้การพฒันาทางร่างกาย จติใจ อารมณ์ 
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม [1]  
 ปจัจุบนัพบว่านกัศกึษาสว่นใหญ่ขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างใกลช้ดิ จากบดิา มารดาประกอบกบัการเปลีย่นแปลง
ของสงัคมสมยัใหม่ในดา้นเทคโนโลยต่ีาง ๆ อย่างรวดเรว็ เป็นสาเหตุใหน้ักศกึษาขาดวนิัย ขาดความรบัผดิชอบในหน้าที่
ของตนเอง เช่น การไม่ตัง้ใจเรยีน การแต่งกายไม่สภุาพ การไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของโรงเรยีน เป็นต้น จงึท า
ให้มผีลกระทบไปถึงสภาพความเป็นอยู่และชวีิตจติใจของนักศึกษา รวมถึงการอบรมสัง่สอนให้ประสบผลส าเรจ็ในทาง
วชิาการและพฒันาบุคลกิภาพใหแ้ก่นกัเรยีน ซึง่สว่นใหญ่ตอ้งเผชญิอยู่กบัการใชช้วีติในมหาวทิยาลยัทีม่กัไม่ไดจ้ดัการเรยีน
การสอนใหต้รงตามความถนดัและความสนใจไดเ้ตม็ตามศกัยภาพของนักศกึษา และเมื่อเรยีนจบไปแลว้กย็งัไม่อาจพฒันา
ชวีติใหด้ขีึน้ไดเ้ท่าทีค่วร ดงันัน้มหาวทิยาลยัตอ้งสง่เสรมิและปลกูฝงัวนิยัใหก้บันกัศกึษาใหเ้ป็นผูม้วีนิยัในตนเอง เพื่อช่วยให้
นกัศกึษาสามารถปฏบิตัตินเป็นสมาชกิทีด่ขีองโรงเรยีน การควบคุมตนเองใหอ้ยู่ในโรงเรยีนและในสงัคมไดด้ว้ยความสงบ
สขุ อนัมผีลท าใหม้หาวทิยาลยัด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ไปไดด้ว้ยความสงบเรยีบรอ้ยและนักศกึษาสามารถศกึษาเล่าเรยีนไป
ดว้ยความราบรื่น ปราศจากความวุ่นวาย ดงันัน้มหาวทิยาลยัจงึควรปลกูฝงัและสง่เสรมิวนิยัแก่นกัศกึษาใหส้ามารถประพฤติ
ปฏบิตัิตนไปในแนวทางที่ถูกที่ควรด้วยตวัของนักเรยีนเอง อนัจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ตนเองและสงัคมส่ วนรวมใน
อนาคต  
  การพฒันาวินัยนักศึกษานัน้ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของวินัยทางสงัคม เพราะบุคคลที่มีวินัยในตนเองจะเป็นผู้ที่
สามารถควบคุมยบัยัง้พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ [1] การพฒันาวนิัยนักศกึษาของมหาวทิยาลยั จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่
โดยเฉพาะนักศกึษาในมหาวทิยาลยั เพราะเป็นบุคคลทีอ่ยู่ในวยัควรแก่การส่งเสรมิการเจรญิเติบโต ทัง้ทางดา้นร่างกาย 
จติใจ เป็นวยัที่มีความคิดเป็นอิสระ ตัดสนิใจอย่างรวดเร็ว วู่วาม แสดงออกทางอารมณ์อย่างรุนแรง จากลกัษณะการ
เปลีย่นแปลงของนกัศกึษาทีก่ล่าวมานัน้ อาจส่งผลใหเ้กดิพฤตกิรรมเบีย่งเบนไปในทศิทางทีไ่ม่พงึประสงค ์และเป็นปญัหา
ของมหาวทิยาลยั สงัคม และประเทศชาต ิดงันัน้จงึต้องไดร้บัความร่วมมอืจากคณะอาจารยแ์ละผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกนัแกป้ญัหา
พฤตกิรรมของนกัศกึษา 
 จากความส าคญัดงักล่าว คณะอาจารยแ์ละผูท้ีเ่กีย่วขอ้งควรร่วมมอืกนัในการช่วยกนัพฒันาทางดา้นวนิยัเสริมสรา้ง
วนิัยให้แก่นักศกึษา โดยอาศยัวธิกีารสอดแทรกวนิัย คุณธรรมจรยิธรรมในการจดัการเรยีนการสอน มกีารปลูกฝงัความ      
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มวีนิยัใหแ้ก่นักศกึษา โดยการใหค้ าแนะน าและอบรมสัง่สอนใหป้ฏบิตัตินอย่างถูกต้อง เพื่อใหน้ักศกึษามรีะเบยีบวนิัยมาก
ยิง่ขึน้ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาแนวทางการพฒันาวนิยันกัศกึษาตามความคดิเหน็ของบุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เพื่อน าผลการวจิยัมาใชใ้นการสง่เสรมิกจิกรรมการเรยีนการสอนและกจิกรรมการพฒันาวนิัย
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครต่อไป 
 

วตัถปุระสงค ์
 เพื่อศกึษาแนวทางการพฒันาวนิัยนักศกึษาตามความคดิเหน็ของบุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
1. ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ มขี ัน้ตอนการด าเนินการวจิยัดงันี้ 

   1.1 ศกึษาเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางการพฒันาวนิยัและการสง่เสรมิวนิยันกัศกึษา เพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอื 
  1.2 สรา้งเครื่องมอืเพื่อใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล แลว้น าแบบสอบถามฉบบัร่าง ไปใหผู้ท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 3 
ท่าน พจิารณาตรวจสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหา และน าไปหาค่าความสอดคลอ้งของความเทีย่งตรงของเน้ือหา (Content 
Validity) และภาษาทีใ่ชใ้นแบบสอบถาม แลว้น าผลการพจิารณาไปท าการวเิคราะหห์าความเทีย่งตรงตามเน้ือหาดว้ยวธิกีาร
หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัประเดน็หลกัของเนื้อหา ผลจากการวเิคราะหข์อ้มูลปรากฏว่า ขอ้ค าถามแต่
ละขอ้มคี่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัประเดน็หลกัของเนื้อหาเท่ากบั 0.67 – 1.00     
  1.3 น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรบัปรุงแล้วไปทดลองกบักลุ่มที่มีลกัษณะคล้ายคลึงกบักลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 15 คน และหาค่าความเชื่อมัน่โดย โดยใชว้ธิกีารหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach,1970) ไดร้ะดบัความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.86   
  1.4 น าแบบสอบถามไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง เพื่อท าการรวบรวมขอ้มูล โดยการน าแบบสอบถามไปเกบ็
ขอ้มลูดว้ยตนเอง 
 2. การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชก้ารวจิยั ไดแ้ก่ อาจารย ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 9 คณะ จ านวน 230 คน 
ไดม้าจากตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตารางเครซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie & Morgan, 1970) 

3. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลครัง้นี้ ไดแ้ก่ แบบสอบถามความคดิเหน็ของบุคลากรสายวชิาการเกีย่วกบั
แนวทางการพฒันาวนิยัของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยผูว้จิยัไดศ้กึษาขอ้มลูจากต ารา เอกสาร
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และขอค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ น ามาสรา้งแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
 สว่นที ่1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ สงักดัอยู่ในคณะ วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์
การท าการสอน ลกัษณะเป็นแบบเลอืกตอบ (Checklist) 
 สว่นที ่2 แนวทางการพฒันาวนิยัของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ลกัษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการแต่งกาย ดา้นการตรงต่อเวลา ดา้นความ
สะอาด ดา้นการแสดงความเคารพ และดา้นการปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัของมทร.พระนคร 
  สว่นที ่3 ขอ้เสนอแนะ ลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open – Ended Questionnaire) 
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  4. การวเิคราะหข์อ้มลูและการแปลผล 
  ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืกลบัมาทัง้หมดจ านวน 230 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 มาด าเนินการวเิคราะห์
ขอ้มลูและแปลผลขอ้มลู โดยแยกเป็นประเดน็ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
 1. ขอ้มูลเกี่ยวกบัสถานภาพทัว่ไปของอาจารย์ น ามาวเิคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหา       
ค่ารอ้ยละ (Percentage) ของแต่ละหวัขอ้ แลว้น าเสนอในรปูแบบค าบรรยาย   
  2. ขอ้มูลเกี่ยวกบัแนวทางการพฒันาวนิัยนักศกึษาตามความคดิเหน็ของบุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร น ามาวเิคราะหโ์ดยใชก้ารหาค่าเฉลีย่  x  และหาค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  . .S D จ าแนกแต่

ละด้าน แลว้น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบพาเรโตไดอะแกรม (Pareto Diagram) ประกอบค าบรรยายและในรูปแบบตาราง
ประกอบค าบรรยาย 
  เกณฑใ์นการจดัระดบัความคดิเหน็การศกึษาแนวทางการพฒันาวนิัยนักศกึษาตามความคดิเหน็ของบุคลากรสาย
วชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ในแต่ละดา้นแปลผลค่าเฉลีย่ตามแนวของเบสท ์(Best , 1970) ดงันี้ 
   4.51 – 5.00   หมายถงึ  มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
   3.51 – 4.50   หมายถงึ  มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 
   2.51 – 3.50   หมายถงึ  มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง 
   1.51 – 2.50   หมายถงึ  มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัน้อย 
      1.00 – 1.50   หมายถงึ  มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ 
  3. ขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้เสนอแนะในการพฒันาวนิยันกัศกึษาตามความคดิเหน็ของบุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีจดัก ลุ่มของข้อเสนอแนะ น าเสนอด้วยการบรรยายเรียงจากกลุ่ม
ขอ้เสนอแนะทีม่คีวามถีจ่ากมากไปหาน้อย แลว้น าเสนอในการอภปิรายผลการวจิยั 
 

ผลการด าเนินการวิจยั 
 การน าเสนอผลการด าเนินการวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวจิยัขอ้มลูเกีย่วกบัความคดิเหน็ของบุคลากรสาย
วชิาการ สามารถสรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลู ไดด้งันี้ 
 1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
  สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 122 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.04 สงักดัอยู่
ในคณะวศิวกรรมศาสตร ์จ านวน 47  คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.43 จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท จ านวน  162 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 70.43 และมปีระสบการณ์ในการสอนอยู่ระหว่าง 25 ปีขึน้ไป จ านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.09   
  2. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลแนวทางการพฒันาวนิัยของนักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ทัง้ 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการแต่งกาย ดา้นการตรงต่อเวลา ด้านความสะอาด ด้านการแสดงความเคารพ และดา้นการปฏบิตัิตาม
ระเบยีบขอ้บงัคบัของ มทร.พระนคร ตามความคดิเหน็ของบุคลากรสายวชิาการ พบว่า โดยภาพรวมควรมกีารพฒันาวนิัย
ของนกัศกึษาในทุกดา้น มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ( )เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นทีค่วรมกีาร
พฒันาวนิยัของนกัศกึษามากทีส่ดุ คอื ดา้นความสะอาด มคี่าเฉลีย่  รองลงมา คอื ดา้นการปฏบิตัิ
ตามระเบียบข้อบังคับของ มทร.พระนคร  มีค่าเฉลี่ย  และด้านที่ควรมีการพัฒนาวินัยของ
นกัศกึษาต ่าทีส่ดุ คอื ดา้นการแต่งกาย มคี่าเฉลีย่   ดงัแสดงในภาพที ่1 
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ภาพท่ี 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแนวทางการพฒันาวนิยัของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครทัง้ 4 ดา้น 

 

 เมื่อพจิารณาผลการวเิคราะหข์อ้มลูแนวทางการพฒันาวนิยันกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครใน
แต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการแต่งกาย ดา้นการตรงต่อเวลา ดา้นความสะอาด ดา้นการแสดงความเคารพ และดา้นการปฏบิตัิ
ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของ มทร.พระนคร สามารถสรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งันี้ 
   2.1 ดา้นการแต่งกาย พบว่า ควรมกีารพฒันาวนิัยของนักศกึษามากทีสุ่ดในเรื่อง การแต่งกายใหถู้กต้องตาม
ระเบยีบของมหาวทิยาลยัอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คอื การแต่งกายด้วยเครื่องแบบใหถู้กต้องตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั และ
เรื่องทีค่วรมกีารพฒันาวนิยัของนกัศกึษาต ่าทีสุ่ด คอื การไวท้รงผมใหถู้กตอ้งตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั  
  2.2 ดา้นการตรงต่อเวลา พบว่า ควรมกีารพฒันาวนิยัของนกัศกึษามากทีส่ดุในเรื่อง การปฏบิตัตินใหต้รง
ต่อเวลาอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คอื การสง่เสรมิใหน้กัศกึษาปฏบิตัตินเกีย่วกบัการตรงต่อเวลา และเรื่องทีค่วรมกีารพฒันา
วนิยัของนกัศกึษาต ่าทีส่ดุ คอื การชมเชยและใหร้างวลัเมื่อนกัศกึษาปฏบิตัตินตรงต่อเวลา   
   2.3 ดา้นความสะอาด พบว่า ควรมกีารพฒันาวนิยัของนกัศกึษามากทีส่ดุในเรื่อง การทิง้ขยะใหต้รงกบัถงั
ขยะเพื่อเป็นการรกัษาความสะอาดภายในมหาวทิยาลยั รองลงมา คอื การเกบ็จานอาหารเมื่อรบัประทานเรยีบรอ้ยแลว้เขา้ที่
เกบ็ภาชนะใหเ้รยีบรอ้ยทุกครัง้ และเรื่องทีค่วรมกีารพฒันาวนิยัของนกัศกึษาต ่าทีสุ่ด คอื การก ากบั ตดิตามและประเมนิผล
การปฏบิตัเิกีย่วกบัการรกัษาความสะอาดอย่างต่อเนื่องทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน 
   2.4 ดา้นการแสดงความเคารพ พบว่า ควรมกีารพฒันาวนิัยของนักศกึษามากทีสุ่ดในเรื่องการมสีมัมา-
คารวะกบัผู้ใหญ่อย่างเหมาะสม รองลงมา คอื การแสดงความเคารพอย่างถูกต้อง และเรื่องที่ควรมกีารพฒันาวนิัยของ
นักศึกษาต ่าที่สุด คือ การก ากบั ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิเกี่ยวกบัการแสดงความเคารพอย่างต่อเนื่องทัง้ใน
หอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน 
   2.5 ดา้นการปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัของ มทร.พระนคร พบว่า ควรมกีารพฒันาวนิัยของนักศกึษา
มากทีส่ดุในเรื่องมหาวทิยาลยัควรมอบเกยีรตบิตัรใหน้กัศกึษาทีม่คีวามประพฤตดิ ีปฏบิตัตินตามระเบยีบขอ้บงัคบัและแนว

ค่าเฉลีย่ 

รายดา้น 
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ปฏบิตัขิองมหาวทิยาลยั รองลงมา คอื การปฏบิตัติามระเบยีบขอ้งคบัและแนวปฏบิตัขิองมหาวทิยาลยัอย่างสม ่าเสมอและ
การสง่เสรมิใหน้กัศกึษาร่วมกนัปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัและแนวปฏบิตัขิองมหาวทิยาลยัอย่างต่อเนื่อง และเรื่องทีค่วรมี
การพฒันาวนิยัของนักศกึษาต ่าทีสุ่ด คอื การร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัควบคุมดูแลใหน้ักศกึษาปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบั
และแนวปฏบิตัขิองมหาวทิยาลยั 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
  จากผลการวิจยั เรื่อง แนวทางการพัฒนาวินัยนักศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนครครัง้นี้ ตามความคดิเหน็ของบุคลากรสายวชิาการ พบว่า โดยภาพรวมควรมีการพฒันาวนิัยของ
นกัศกึษาในทุกดา้น มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากการพฒันาวนิัยนักศกึษาของมหาวทิยาลยั จงึมคีวามจ าเป็น
อย่างยิง่โดยเฉพาะนกัศกึษาในมหาวทิยาลยั เพราะเป็นบุคคลทีอ่ยู่ในวยัควรแก่การส่งเสรมิการเจรญิเตบิโต   ทัง้ทางดา้นร่างกาย 
จิตใจ เป็นวัยที่มีความคิดเป็นอิสระ ตัดสินใจอย่ างรวดเร็ว วู่วาม แสดงออกทางอารมณ์อย่างรุนแรง   จากลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของนักศกึษาทีก่ล่าวมานัน้ อาจส่งผลใหเ้กดิพฤตกิรรมเบีย่งเบนไปในทศิทางทีไ่ม่พงึประสงค์ และเป็นปญัหาของ
มหาวทิยาลยั สงัคม และประเทศชาติ สอดคล้องกบังานวจิยัของสุรยี ์ [2] ทีไ่ดท้ าการวจิยัการส่งเสรมิวนิัยนักเรยีนตามความ
คดิเหน็ของขา้ราชการครูในโรงเรยีนวดัแสงสวรรค ์สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า การส่งเสรมิวนิัย
นักเรยีนตามความคดิเหน็ของขา้ราชการครูในโรงเรยีนวดัแสงสวรรค ์สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาปทุมธานี เขต 2 ทัง้ 5 
ดา้น ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันัน้ผูว้จิยัขออภปิรายผลการวจิยัเป็นรายดา้นดงัต่อไปนี้ 
 1. ด้านการแต่งกาย พบว่า ความคดิเหน็ของบุคลากรสายวชิาการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากแสดงใหเ้หน็ว่า 
บุคลากรสายวชิาการควรมกีารพฒันาวนิัยของนักศกึษาในเรื่องใหม้หาวทิยาลยัมกีารส่งเสริมและรณรงคใ์หน้ักศกึษามีการ
แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัอย่างต่อเนื่อง ควรมกีารว่ากล่าวตกัเตือน เมื่อเหน็นักศกึษาแต่งกายไม่
ถูกตอ้งตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั ควรก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัเิกีย่วกบัการแต่งกายของนักศกึษาอย่าง
ต่อเนื่องทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน สอดคลอ้งกบับทความการศกึษาของอุดมวทิย์ [3] ทีก่ล่าวไวว้่า วนิัยนักศกึษาใน
ระดบัอุดมศกึษาจะตอ้งคลอบคลุมถงึแบบประพฤตใินจารตีประเพณีการเคารพ กฎกตกิา ขอ้บงัคบั กาลเทศะ มารยาททาง
สงัคม การแสดงบทบาททีเ่หมาะสม การพึง่พาตนเอง ความสามารถในการควบคุมตนเอง การแสดงออกถงึความรบัผดิชอบ 
ทัง้ต่อตนเองและสงัคม มใิช่สิง่ใดสิง่หนึ่งเพยีงอย่างเดยีว 
 2. ดา้นการตรงต่อเวลา พบว่า ความคดิเหน็ของบุคลากรสายวชิาการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากแสดงใหเ้หน็ว่า 
บุคลากรสายวชิาการควรมกีารพฒันาวนิัยของนักศกึษาในเรื่องให้มหาวทิยาลัยควรมกีารส่งเสรมิและรณรงค์ให้นักศกึษา
ปฏบิตัตินใหต้รงต่อเวลาอย่างต่อเนื่อง ควรส่งเสรมิใหน้ักศกึษาปฏบิตัตินเกีย่วกบัการตรงต่อเวลา ควรน าหลกัคุณธรรมมา
ใชส้่งเสรมิใหน้ักศกึษาปฏบิตัตินใหต้รงต่อเวลา ควรใหน้ักศกึษาปฏบิตัิตนเกีย่วกบัการตรงต่อเวลาในการเขา้ชัน้เรยีนและ
การตรงต่อเวลาในกจิกรรมต่าง ๆ ทีท่างมหาวทิยาลยัจดัขึน้ ควรมกีารว่ากล่าวตกัเตอืนเมื่อนกัศกึษาเขา้เรยีนไม่ตรงต่อเวลา 
และหากนักศกึษาปฏบิตัิตนตรงต่อเวลาควรชมเชยและให้รางวลัเพื่อเป็นการจูงใจให้นักศกึษาปฏิบตัิตรงต่อเวลาอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคลอ้งกบัแนวคดิของสรุจติ [4] ไดก้ล่าวไวว้่า  การตรงต่อเวลาหมายถงึการท างานหรอืการปฏบิตัหิน้าทีใ่หต้รง
เวลาหรอืทนัเวลาตามทีก่ าหนด การฝึกใหต้รงต่อเวลาเป็นสว่นหนึ่งของการสรา้งความมรีะเบยีบวนิยั  ซึง่เมื่อรูจ้กัจดัการและ
มกีารวางแผนการใช้เวลาในการท ากจิกรรมใดๆให้ถูกต้องและพยายามท าให้เสร็จสิ้นตามก าหนดเวลาและเป็นไปตาม
เป้าหมายทีว่างไวท้ าใหช้วีติมคีวามสขุตลอดจนอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นและสงัคมไดด้ว้ยด ี
 3. ดา้นความสะอาด พบว่า ความคดิเหน็ของบุคลากรสายวชิาการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากแสดงใหเ้หน็ว่า 
บุคลากรสายวิชาการควรมีการพฒันาวินัยของนักศึกษาในเรื่องการทิ้งขยะให้ตรงกบัถังขยะ ควรเก็บจานอาหารเมื่อ
รบัประทานเรยีบรอ้ยแลว้ ดงันัน้มหาวทิยาลยัควรมกีารส่งเสรมิและรณรงคใ์หน้ักศกึษาปฏบิตัตินในการรกัษาความสะอาด
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อย่างต่อเนื่อง ควรจดัหาถงัขยะใหท้ัว่ถงึในมหาวทิยาลยั เพื่อสะดวกต่อการทิง้ขยะ อาจารยค์วรมกีารว่ากล่าวตกัเตอืน เมื่อ
เหน็นกัศกึษาทิง้ขยะไม่เป็นที ่และควรก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัเิกีย่วกบัการรกัษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรจกัษ์ [5] ไดศ้กึษาการพฒันาการด าเนินงานเสรมิสรา้งวนิยัใน
ตนเองของนกัเรยีน โรงเรยีนบา้นหมู่ม่นโพนสว่าง  อ าเภอเพญ็  จงัหวดัอุดรธานี  ก่อนการพฒันาการด าเนินงานเสรมิสรา้ง
วนิยัในตนเองของนกัเรยีน พบว่า นกัเรยีนกลุ่มเป้าหมายงัขาดความตระหนกัไม่รูจ้กัควบคุมพฤตกิรรมตนเองหรอืปฏบิตัติน
ใหถู้กตอ้งเกีย่วกบัวนิยัในตนเอง  ดา้นความสะอาด ยงัขาดการดแูลรกัษาความสะอาดร่างกาย  เสือ้ผา้ขาดความรบัผดิชอบ
ในหน้าทีเ่วรท าความสะอาดหอ้งเรยีนและบรเิวณทีร่บัผดิชอบ  กลุ่มผูร้่วมศกึษาคน้ควา้จงึไดด้ าเนินการสรา้งความตระหนัก 
ดแูล แนะน า ช่วยเหลอืและยกย่องใหก้ าลงัใจ เพื่อใหน้กัเรยีนกลุ่มเป้าหมายรูจ้กัการควบคุมพฤตกิรรมตนเองหรอืปฏบิตัติน
ให้ถูกต้องเกี่ยวกบัวินัยด้านการรักษาความสะอาด โดยจดักิจกรรมการพฒันาป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนโดยการ
มอบหมายใหค้รูเวรประจ าวนัท าหน้าทีร่บัส่งนักเรยีนทีห่น้าประตูโรงเรยีนตัง้แต่วนัจนัทรถ์งึวนัศุกรเ์พื่อตรวจความสะอาด
ของเครื่องแต่งกายเวลากลบัจากโรงเรยีน โดยมอบหมายใหค้รูประจ าชัน้ท าหน้าตดิตาม  ดูแล ใหค้วามช่วยเหลอืนักเรยีน
หน้าเสาธงและในชัว่โมงโฮมรูม ตัง้แต่วนัจนัทรถ์งึศุกร ์เพื่อตรวจความสะอาดร่างกาย และหอ้งเรยีน และมอบหมายครูท า
หน้าทีต่ดิตามดแูลใหค้วามช่วยเหลอืนกัเรยีน โดยเน้นทีก่ลุ่มเป้าหมาย พรอ้มกบัใหค้ าชมเชย และใหก้ าลงัใจนักเรยีนทีป่รบั
พฤตกิรรมดขีึน้ ทัง้ยงัมกีจิกรรมเยีย่มชัน้เรยีนโดยไดด้ าเนินการ ก ากบั ตดิตาม ช่วยเหลอืครูประจ าชัน้และครูผูส้อนในการ
ด าเนินกจิกรรมและมกีจิกรรมนักเรยีนตวัอย่างเพื่อเป็นการยกย่องและมอบเกยีรตบิตัรทุกวนัศุกรข์องแต่และสปัดาห์   จาก
การศกึษาค้นคว้านักเรยีนกลุ่มเป้าหมายมกีารปรบัพฤติกรรมดขีึน้ โดยดูแลความสะอาดร่างกาย  เสือ้ผ้า ห้องเรยีนและ
บรเิวณทีร่บัผดิชอบ ไดส้ะอาดเรยีบรอ้ยทุกวนั  
 4. ดา้นการแสดงความเคารพ พบว่า ความคดิเหน็ของบุคลากรสายวชิาการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากแสดงให้
เหน็ว่า บุคลากรสายวชิาการควรมกีารพฒันาวนิยัของนกัศกึษาในเรื่องการมสีมัมาคาระกบัผูใ้หญ่อย่างเหมาะสม การแสดง
ความเคารพอย่างถูกตอ้ง โดยบุคลากรสายวชิาการควรเป็นแบบอย่างทีด่ขีองนักศกึษาเกีย่วกบัการแสดงความเคารพตาม
แบบอย่างของประเพณีไทย ควรมกีารว่ากล่าวตกัเตอืน เมื่อเหน็นักศกึษาแสดงกริิยาไม่เหมาะสม ควรก ากบั ตดิตามและ
ประเมนิผลการปฏบิตัิเกี่ยวกบัการแสดงความเคารพอย่างต่อเนื่องทัง้ในห้องเรยีนและนอกหอ้งเรยีน ดงันัน้มหาวทิยาลยั  
ควรมีการส่งเสริมและรณรงค์ให้นักศึกษาปฏิบตัิตนในการแสดงความเคารพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของ
ส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ [6] ไดใ้หแ้นวคดิในการเสรมิสรา้งวนิัยเกี่ยวกบัการแสดงความเคารพ ไวว้่า   
การใชว้ฒันธรรมในสงัคม เป็นแนวปฏบิตัผิสมผสานกบัหลกัการ ท าใหเ้ป็นพฤตกิรรมเคยชนิ เช่น การท าความเคารพดว้ย
การไหวเ้มื่อพบผูใ้หญู่ เป็นสิง่ทีเ่ดก็ท าไดง้่าย แต่การเขา้แถวไม่ใช่วฒันธรรมไทย ซึง่เดก็ไม่เหน็แบบอย่างทีด่ยีู่เสมอดงัเช่น
การไหวข้องไทย ดงันัน้การไหวจ้งึกระท าไดง้่ายต่อการปฏบิตัมิากกว่าการเขา้แถว 
 5. ดา้นการปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัของมทร.พระนคร พบว่า ความคดิเหน็ของบุคลากรสายวชิาการโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากแสดงใหเ้หน็ว่า บุคลากรสายวชิาการควรมกีารพฒันาวนิัยของนักศกึษาในเรื่องมหาวทิยาลยัควรมอบเกยีรตบิตัรให้
นักศกึษาที่มีความประพฤติดี ปฏิบตัิตนตามระเบียบข้อบงัคบัและแนวปฏิบตัิของมหาวิทยาลยั ซึ่งนักศึกษาควรปฏิบตัิตาม
ระเบยีบขอ้บงัคบัและแนวปฏบิตัขิองมหาวทิยาลยัอย่างสม ่าเสมอ บุคลากรสายวชิาการและมหาวทิยาลยัควรส่งเสรมิใหน้ักศกึษา
ร่วมกนัปฏบิตัิตามระเบยีบขอ้บงัคบัและแนวปฏบิตัิของมหาวทิยาลยัอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรสายวชิาการควรมกีารว่ากล่าว
ตักเตือน เมื่อนักศึกษาไม่ปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคับและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และควรร่วมมือกับมหาวิ ทยาลัย
ควบคุมดแูลใหน้ักศกึษาปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัและแนวปฏบิตัขิองมหาวทิยาลยั สอดคลอ้งกบัแนวคดิของพูลสวสัดิ ์[7] ได้
ให้ความหมายวนิัยในโรงเรียนไว้ว่าการกระท าตามระเบียบหรือข้อบงัคบัต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ โดยความสมคัรใจของผู้ปฏิบตัิคือ
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นกัเรยีนทีไ่ดม้องเหน็คุณค่าแลว้ว่า การปฏบิตัตินตามกฎ ขอ้บงัคบัทีโ่รงเรยีนสรา้งขึน้ไว ้และตนเองกเ็หน็พอ้งดว้ยนัน้เป็นสิง่ทีจ่ะ
ธ ารงไวด้ว้ยความสงบเรยีบรอ้ย อนัจะน ามาซึง่ความสขุ และความเสมอภาคแก่สมาชกิทุกคนในสงัคม 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
 การวิจัยครัง้นี้ เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาวินัยนักศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครนี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ เพื่อน าขอ้มูลพืน้ฐานทีไ่ดจ้ากการศกึษามาส่งเสรมิและ
สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม การพฒันาวนิัยนักศกึษา เขา้กบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนหรอืกจิกรรมนันทนาการ
ต่าง ๆ ทีท่างมหาวทิยาลยัจดัขึน้ เพื่อเป็นการปลูกฝงัความมวีนิัยใหแ้ก่นักศกึษาโดยการใหค้ าแนะน าและอบรมสัง่สอนให้
ปฏบิตัตินอย่างถูกตอ้ง เพื่อใหน้กัศกึษามรีะเบยีบวนิยัมากยิง่ขึน้ 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเคล่ือนไหวระยะสัน้ของอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อเงินเยน 
Determinants affecting a fluctuation of Thai-Yen exchange rate 
 

ทดัพงศ ์ อวโิรธนานนท์1 

Thatphong  Awirothananon1 

 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวระยะสัน้ของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อเงินเยน  
มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจยัที่มผีลกระทบต่อการเคลื่อนไหวระยะสัน้ของอตัราแลกเปลี่ยนค่าเงนิบาทต่อเงนิเยน 
ปจัจยัทีใ่ชใ้นศกึษาประกอบดว้ย เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศของไทย, อตัราแลกเปลีย่นของค่าเงนิเยนในตลาดโลก, 
อตัราดอกเบีย้ LIBOR ในสกุลเงนิสหรฐัอเมรกิา, และการเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้เปรยีบเทยีบ ซึง่เป็นขอ้มูลราย
เดอืนตัง้แต่เดอืนมกราคม 2545 ถงึเดอืนธนัวาคม 2555 โดยใชก้ารวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุคณู ซึง่ผลการศกึษา
พบว่า มเีพยีง 3 ปจัจยัมคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราแลกเปลี่ยนค่าเงนิบาทต่อเงนิเยนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ณ ระดบั
ความเชื่อมัน่ 99% ไดแ้ก่ ระดบัเงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ, อตัราแลกเปลีย่นของค่าเงนิเยนในตลาดโลก, และอตัรา
ดอกเบีย้ LIBOR ในสกุลเงนิสหรฐัอเมรกิา 
 

ค าส าคญั: อตัราแลกเปลีย่น เงนิบาท เงนิเยน 
 

Abstract 
The objective of this study entitled Determinants affecting a fluctuation of Thai-Yen exchange rate is to 

study the factors that affect the short-term movement of the Thai Baht exchange rate against the Japanese 
Yen. The considered factors are international reserves, the past trends of the Japanese Yen, the LIBOR 
interest rate, and changes in Japanese Yen value in the world money market. All factors are monthly data 
from January 2002 to December 2012. The results from multiple regression analysis show that the movement 
of the Thai Baht is affected by three factors, which are international reserves, the past trend of the Japanese 
Yen, and the LIBOR interest rest, with high confidence interval statistics testing at 99% level. 
 

Key words: Exchange rate, Thai Baht, Japanese Yen 
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บทน า 
การค้าระหว่างประเทศมคีวามส าคญัมากต่อเศรษฐกจิไทย ซึ่งเป็นเศรษฐกจิระบบเปิด (Open Economy) 

ปจัจุบนัประเทศไทยและประเทศญีปุ่น่มคีวามสมัพนัธท์างเศรษฐกจิอย่างแนบแน่น โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่คา้รายใหญ่
ทีสุ่ดของประเทศไทย [1] ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นคู่ค่าอนัดบัที่ 1 ของประเทศไทยในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก ระหว่างปี 
2550 – 2555 ทัง้สองประเทศมมีลูค่าการคา้เฉลีย่ปีละ 49,786.86 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา และในปี 2553 การคา้รวม
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นมีมูลค่า 58,271.84 ล้านเหรียญสหรฐัอเมริกา สูงขึ้นจากปี 2552 ที่มีมูลค่า 
40,747.11 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา คดิเป็นรอ้ยละ 43.01 [2] 

ประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกอนัดบัที่ 3 ของประเทศไทย รองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจนี การส่งออกของประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่นในระหว่างปี 2550 – 2553 มมีูลค่าเฉลีย่ปีละ 
18,588.02 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา และในปี 2553 ประเทศไทยส่งออกไปยงัประเทศญี่ปุ่นมูลค่า 20,415.71 ล้าน
เหรยีญสหรฐัอเมรกิา เพิม่ขึน้จากปี 2552 ทีม่มีูลค่า 15,723.68 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา คดิเป็นรอ้ยละ 29.84 ส่วน
การน าเขา้ในปี 2552 ประเทศญี่ปุ่นเป็นแหล่งน าเข้าอนัดบัที่ 1 ของประเทศไทย การน าเข้าของประเทศไทยจาก
ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างปี 2550 – 2552 มมีูลค่าเฉลี่ยปีละ 28,979.78 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา และในปี 2553 
ประเทศไทยน าเขา้จากประเทศญี่ปุน่มลูค่า 34,573.78 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา อตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้จากปี 2552 ที่
มมีลูค่า 25,023.42 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา คดิเป็นรอ้ยละ 51.28 [2] 

เมื่อวนัที่ 2 กรกฎาคม 2540 ประเทศไทยได้มกีารเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลีย่นจากอตัราแลกเปลีย่นแบบ
คงที่ (Pegged exchange rate) มาเป็นระบบอตัราแลกเปลี่ยนแบบลอยตวัภายใต้การจดัการ (Managed float 
exchange rate) ซึ่งค่าเงนิบาทสามารถเคลื่อนไหวขึน้ลงตามอุปสงค ์(Demand) และอุปทาน (Supply) ของตลาด
เงนิตราทัง้ในประเทศและต่างประเทศ [3] และค่าเงนิดงักล่าวสามารถเปลีย่นแปลงไดจ้ากปจัจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ 
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะเขา้ท าการแทรกแซงค่าเงนิบาทบ้างเป็นบางโอกาสเท่าที่จ าเป็น เพื่อไม่ให้อตัรา
แลกเปลีย่นมคีวามผนัผวนมากเกนิไป เพื่อใหส้อดคล้องกบันโยบายเศรษฐกจิมหาภาค โดยระบบดงักล่าวช่วยท าให้
นโยบายการเงนิมคีวามคล่องตวัมากขึน้และมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ยงัท าใหน้กัลงทุนมคีวามมัน่ใจในการลงทุน และท าให้
รฐับาลสามารถดูแลการไหลเขา้ออกของเงนิทุนจากต่างประเทศไดด้ขีึน้ อย่างไรกต็าม แมว้่าในช่วงทีผ่่านมาจะมกีาร
แทรกแซงอตัราแลกเปลีย่นโดยใชร้ะบบดงักล่าว แต่ค่าเงนิบาทกย็งัมคีวามผนัผวนอย่างมาก เนื่องจากความไม่แน่นอน
ของปจัจยัทางเศรษฐกจิทัง้ภายในและต่างประเทศ เช่น วกิฤตหน้ียุโรป โดยตลาดสนิคา้และตลาดเงนิของประเทศต่าง 
ๆ ถูกเชื่อมโยงเขา้ดว้ยกนั โดยผ่านตลาดเงนิตราต่างประเทศ ดงันัน้ ความผนัผวนจากอตัราแลกเปลีย่นนี้จะส่งผลต่อ
ภาครฐัและเอกชน คอื ท าใหก้ารด าเนินธุรกรรมระหว่างประเทศมคีวามเสีย่งเพิม่มากขึน้ เมื่อค่าเงนิบาทเปลีย่นแปลงไป
อย่างรวดเรว็ ทัง้ภาครฐัและเอกชนจะต้องคอยติดตามการเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพื่อรกัษา
เสถยีรภาพของระบบการเงนิและระบบเศรษฐกจิของประเทศ ลกัษณะดงักล่าวท าใหท้ัง้ภาครฐัและเอกชนใหค้วามสนใจ
ถึงตวัแปรต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจที่มผีลต่อการก าหนดอตัราแลกเปลี่ยน รวมถึงทศิทางการเคลื่อนไหวของอตัรา
แลกเปลี่ยนกนัมากขึ้น อาทิ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ภาวะเงินเฟ้อ ปริมาณเงินทุนไหลเข้าสุทธิ การขยายตัวทาง
เศรษฐกจิ รายได้ที่แทจ้รงิ และสถานการณ์การจ้างงาน เพราะเมื่อรู้ว่าปจัจยัอะไรมคีวามส าคญัต่อการก าหนดอตัรา
แลกเปลีย่นแลว้ ภาครฐัและเอกชนกส็ามารถด าเนินนโยบายเพื่อรกัษาเสถยีรภาพไดอ้ย่างเหมาะสม [4, 5] 

ดงัที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ระบบปรวิรรตเงินตราต่างประเทศมบีทบาทและความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ โดยเฉพาะการท าธุรกรรมการคา้ระหว่างประเทศ รวมถงึความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิของประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่น จงึท าให้การศกึษาครัง้น้ีให้ความสนใจถึงปจัจยัที่มผีลกระทบต่อการเคลื่อนไหวระยะสัน้ของอตัรา
แลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อเงนิเยน เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการปรบัตวัในภาคเศรษฐกจิการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัทศิทาง
ของอตัราแลกเปลีย่นทีม่คีวามผนัผวน 
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วิธีการศึกษา 
จากทฤษฎแีละแนวคดิทางการเงนิ เช่น แนวคดิอ านาจซือ้เสมอภาค (Purchasing Power Parity), ทฤษฎ ี

The Fisher [6] effect, ทฤษฎ ีThe international Fisher effect, ทฤษฎอีตัราดอกเบีย้เสมอภาค (The interest rate 
parity), และการปรบัตวัของอตัราแลกเปลีย่นตามกลไกตลาด รวมทัง้งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ในการศกึษาครัง้นี้ ตวัแปร
ตาม ไดแ้ก่ อตัราแลกเปลี่ยนค่าเงนิบาทต่อเงนิเยน โดยใช้อตัราขายเฉลีย่ (Selling rate) ของธนาคารพาณิชยไ์ทย 
ส่วนตวัแปรอสิระต่าง ๆ ได้มาจากงานวจิยัของภูมฐิาน รงัคกูลนุวฒัน์และนิรมล สุดคนึง [7] และธนินท์รฐั รตันพงศ์
ภญิโญ [4] มาสรุปเป็นกรอบแนวความคดิ ดงันี้ 

1) เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศของไทย (International reserve) เป็นปจัจยัพืน้ฐานทีส่ะทอ้นความเขม้แขง็
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรง อนัเนื่องมาจากทุนส ารองระหว่างประเทศ โดยทัว่ไปประกอบด้วย ทองค า 
เงนิตราสกุลต่างประเทศ และหลกัทรพัยข์องรฐับาลต่างประเทศ ดงันัน้ ถา้ระดบัทุนส ารองระหว่างประเทศเปลีย่นแปลง
ไป ย่อมท าใหร้ายไดข้องประเทศเปลีย่นแปลงตาม และส่งผลต่อการวเิคราะหป์จัจยัพืน้ฐาน (Fundamental analysis) 
ทางเศรษฐกจิ จากผลทีเ่กดิขึน้ต่อระบบเศรษฐกจิแบบเปิด (Open economy) ของประเทศไทยโดยภาพรวม 

2) อตัราดอกเบี้ย LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate) เป็นอตัราดอกเบีย้กู้ยมืระหว่างธนาคาร
ประเทศของเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา ในตลาดยุโรปทีม่กีรุงลอนดอนเป็นศูนยก์ลางคา้เงนิทีส่ าคญั อตัราดอกเบีย้นี้จะ
เคลื่อนไหวไปตามแนวโน้มของอตัราดอกเบี้ยในตลาดเงนิของสหรฐัอเมรกิา ซึง่ส่วนต่างอตัราดอกเบี้ยมผีลต่ออตัรา
แลกเปลี่ยนอย่างแน่นอน (ซึ่งเป็นส่วนส าคญัในเงินทุนส ารองระหว่างประเทศของไทย) และเป็นตวัชี้น า  (Leading 
indicator) ต่อการเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบี้ยในประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ประเทศไทยด้วย ในระยะสัน้แล้ว การ
เปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ LIBOR จะสง่ผลต่อเงนิทุนเคลื่อนยา้ยระหว่างประเทศ และเกดิผลสุทธต่ิอเงนิทุนส ารอง
ระหว่างประเทศของไทย ตลอดจนการเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบีย้ในประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ประเทศไทย 

3) การเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้เปรยีบเทยีบ (Relative interest rate) คอื การเปลีย่นแปลงนี้จะส่งผลต่อ
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อระดับอุปสงค์และอุปทานของเงินสกุลต่าง ๆ ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ สมมติว่า อตัราดอกเบี้ยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึน้ ขณะที่อตัรา
ดอกเบี้ยในประเทศญี่ปุ่นยงัเท่าเดมิ จะท าใหบ้ญัชเีงนิฝากในรูปสกุลเงนิบาทเป็นที่น่าสนใจมากขึน้ในสายตาของนัก
ลงทุน ขณะทีบ่ญัชเีงนิฝากในรูปสกุลเงนิเยนกลบัมคีวามน่าสนใจต ่าลงโดยเปรียบเทยีบ สถานการณ์เช่นนี้จะท าใหอุ้ป
สงคเ์งนิตราสกุลเยนลดลง ขณะทีอุ่ปทานเงนิสกุลเยนเพิม่มากขึน้ เนื่องจากนกัลงทุนจะท าการเคลื่อนยา้ยเงนิมาฝากใน
บญัชสีกุลเงนิบาทมากขึน้ 

การวเิคราะหข์อ้มลูใชส้มการถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple regression) เพื่อหาความสมัพนัธข์องตวัแปรต่าง ๆ 
ทีค่าดว่าจะมผีลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อเงนิเยน (y) ดงันี้ 

y = b1 + b2x1 + b3x2 + b4x3 + b5x4 
โดย x1, x2, x3, และ x4 คอื เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศของไทย, อตัราแลกเปลี่ยนของค่าเงนิเยนใน

ตลาดโลก, อตัราดอกเบีย้ LIBOR, และการเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้เปรยีบเทยีบ ตามล าดบั 
 
ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

ตวัแปรทัง้หมดทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้จะเริม่เกบ็ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2545 ถงึเดอืนธนัวาคม 2555 จ านวน
ทัง้สิ้น 132 เดือน และแบ่งเป็นตัวแปรตาม คือ อตัราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อเงินเยน ซึ่ งใช้อตัราขายเฉลี่ยของ
ธนาคารพาณิชย ์โดยจะอยู่ในรปูของ Logarithm ฐานธรรมชาต ิ(ln XE) สว่นตวัแปรอสิระ มดีงันี้ 

1. เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศของไทย จะอยู่ในรปูของ Logarithm ฐานธรรมชาต ิ(ln Reserve) 
2. อตัราแลกเปลี่ยนของค่าเงินเยนในตลาดโลก จะอยู่ในรูปของ Logarithm ฐานธรรมชาติ ของอตัรา

แลกเปลีย่นค่าเงนิเยนต่อเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ของธนาคารกลางแห่งประเทศญีปุ่น่ (ln US/Yen) 
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3. อตัราดอกเบีย้ LIBOR ในสกุลเงนิสหรฐัอเมรกิา (LIBOR) 
4. การเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้เปรยีบเทยีบ จะอยู่ในรูปแบบความแตกต่างระหว่างอตัราดอกเบี้ยกูย้มื

เงนิขา้มคนืระหว่างธนาคารพาณิชยไ์ทยโดยเฉลีย่และอตัราดอกเบีย้ Call Rates, Uncollateralised Overnight/End of 
Month ของประเทศญีปุ่น่ (IB) 

เน่ืองจากขอ้มูลทีใ่ชใ้นการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการเคลื่อนไหวระยะสัน้ของอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อ
เงนิเยนนัน้เป็นของมูลอนุกรมเวลา (Time series data) ดงันัน้ ก่อนท าการประมาณค่าพารามเิตอรใ์นแบบจ าลองควร
ท าการทดสอบว่าตวัแปรแต่ละตวัในแบบจ าลองนัน้เป็น Stationary หรอืไม่ 

ขอ้มูลอนุกรมเวลาของตวัแปรใด ๆ จะมลีกัษณะเป็นตวัแปรสุ่ม (Random variables) เมื่อตวัแปรเหล่านี้ถูก
น ามาเรยีงกนัตามล าดบัเวลาจะเรยีกตวัแปรนี้ว่า Stochastic process หรอื Random process [8] โดยทีล่กัษณะของตวั
แปรนี้จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ Stationary stochastic process (หรอื Stationary) และ Non-stationary stochastic 
process (หรอื Non-stationary) โดยงานวจิยัของ Granger และ Newbold [9] พบว่า การประมาณสมการถดถอยทีใ่ช้
ตวัแปรทีม่ลีกัษณะ Non-stationary แลว้ ค่า Durbin-Watson [10, 11] statistics จะต ่า และค่า R2 จะสงู ค่า t-statistics 
จะมนีัยส าคญัทางสถติิ แต่ค่าสมัประสทิธิไ์ม่สอดคล้องกบัทฤษฎี ซึง่จะท าให้เกดิความสมัพนัธท์ีไ่ม่แท้จรงิ (Spurious 
relationship) และขาดความน่าเชื่อถอื เพราะตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์กนัในลกัษณะของเงื่อนเวลา (Correlated 
trend) มากกว่าในลกัษณะพื้นฐานทางเศรษฐกจิ ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้นี้จะท าการทดสอบว่าตวัแปรแต่ละตวัเป็น 
Stationary หรอืไม่ โดยใชว้ธิขีอง Augmented Dickey-Fuller [12] test (ADF t-test) และการเลอืกค่าความล่าชา้ (Lag) 
ทีเ่หมาะสมจะพจิารณาจากค่า Schwarz [13] Information Criterion 
 

ผลการศึกษา 
ตารางที่ 1 แสดงค่าสถิติเชงิพรรณนาของตวัแปรต่าง ๆ พบว่า ตวัแปรอตัราแลกเปลี่ยนของค่าเงนิเยนใน

ตลาดโลก (US) มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด 4.6256 ส่วนตวัแปรอตัราดอกเบีย้ LIBOR ในสกุลเงนิสหรฐัอเมรกิา (LIBOR) มี
ค่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ด 1.9978 และทุกตวัแปรไม่มกีารกระจายขอ้มูลแบบปกต ิ(Normal distribution) อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิเช่น ตวัแปรอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อเงนิเยน (XE) มคี่าเฉลีย่ 3.5688 และมกีารกระจายของขอ้มูลแบบเบ้
ซา้ย (ค่าความเบ ้-0.775) และแบน (ค่าความโด่ง -0.1389) ซึง่แสดงว่าตวัแปร XE ไม่มกีารกระจายขอ้มลูแบบปกตโิดย
ค่าสถติ ิJarque-Bera มคี่า 13.1062 ซึง่มนียัส าคญัทางทางสถติ ิณ ระดบัความเชื่อมัน่ 99% 
 

ตารางท่ี 1 สถิติเชิงพรรณนา 
ตวัแปร ค่าเฉล่ีย ความเบ ้ ความโด่ง Jarque-Bera 

XE 3.5688(0.0077) -0.7755(0.2108) -0.1389(0.4187) 13.1062*** 
Reserve 4.3865(0.0517) 0.0950(0.2108) -1.5513(0.4187) 13.20812*** 
US 4.6256(0.0137) -0.4452(0.2108) -1.1246(0.4187) 11.2544*** 
LIBOR 1.9978(0.1599) 0.7449(0.2108) -0.8700(0.4187) 16.2134*** 
IB 2.2905(0.0958) 0.5674(0.2108) -0.5433(0.4187) 8.6970** 
หมายเหตุ ตวัเลขในวงเลบ็ คอื ค่า Standard error 

*, **, และ *** แสดงการมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบัความเชือ่ม ัน่ 90%, 95%, และ 99% ตามล าดบั 
ตารางนี้แสดงค่าสถติพิรรณนาของตวัแปรต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ โดย XE, Reserve, US, LIBOR, และ IB คอื อตัราแลกเปลีย่น
ค่าเงนิบาทต่อเงนิเยน, เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศของไทย, อตัราแลกเปลีย่นของค่าเงนิเยนในตลาดโลก, อตัราดอกเบี้ย LIBOR ในสกุล
เงนิสหรฐัอเมรกิา, และการเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้เปรยีบเทยีบ ตามล าดบั 
 



 

925 

ผลการทดสอบ Stationary โดยใชค้่าสถติ ิADF t-test ไดแ้สดงไวใ้นตารางที ่2 พบว่า ทุกตวัแปรใน Level 
form เป็นตวัแปรแบบ Non-stationary เช่น ตวัแปรการเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้เปรยีบเทยีบ (IB) มคี่าสถติ ิADF 
t-test -2.2566 พรอ้มกบัค่าความล่าชา้ (Lag) 2 ซึง่ไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิแต่ถ้ามกีารแปลงใหอ้ยู่ในรูปผลต่างล าดบัที่
หนึ่ง (First differenced form) จะพบว่า ทุกตวัแปรเป็นตวัแปรแบบ Stationary เช่น ตวัแปร LIBOR มคี่าสถติ ิADF t-
test -10.8287 พรอ้มกบัค่า Lag 0 ซึง่มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบัความเชื่อมัน่ 99% 
 

ตารางท่ี 2 การทดสอบ Stationary 
 

หมายเหตุ ตวัแปร Reserve และ US มกีารน าตวัแปรแนวโน้ม (Time trend) เขา้ไปใส่ในสมการท าสอบ Stationary ดว้ย เพราะว่าตวั
แปร Reserve และ US มแีนวโน้ม 

*, **, และ *** แสดงการมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบัความเชือ่ม ัน่ 90%, 95%, และ 99% ตามล าดบั 
 

ตารางนี้แสดงผลการทดสอบ Stationary ตามแนวคดิของ Augmented Dickey-Fuller (1979) test จากสมการ 
yt =  + T + yt-1 + 1yt-1 + 2yt-2 + ... + pyt-p + et 

โดย , , , และ  คอื ค่าประมาณการพารามเิตอร์ 
T และ p คอื ค่าแนวโน้ม และค่าความล่าชา้ (Lag) 

ซึ่ง y คอื ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ XE, Reserve, US, LIBOR, และ IB คอื อตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อเงนิเยน, เงนิทุนส ารอง
ระหว่างประเทศของไทย, อัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงนิเยนในตลาดโลก, อัตราดอกเบี้ย LIBOR ในสกุลเงนิสหรฐัอเมริกา, และการ
เปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้เปรยีบเทยีบ ตามล าดบั 
 

ตารางที ่3 แสดงปจัจยัต่าง ๆ ทีค่าดว่าจะมผีลกระทบต่อ XE ซึง่พบว่า มเีพยีง 3 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลเชงิลบต่อ 
XE อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิณ ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ซึง่ได้แก่ ระดบัเงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ (Reserve), 
US, และ LIBOR เช่น ค่าสมัประสทิธิข์อตวัแปร Reserve มคี่า -0.1600 ซึง่มนีัยส าคญัทางสถติ ิณ ระดบัความเชื่อมัน่ 
95% และแปลผลไดว้่า ถา้ Reserve มกีารเปลีย่นแปลงหนึ่งหน่วยจะมผีลท าให ้XE ลดลง 0.1600 หน่วย 
ตารางท่ี 3 สมการพยากรณ์ 

หมายเหตุ *, **, และ *** แสดงการมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบัความเชือ่ม ัน่ 90%, 95%, และ 99% ตามล าดบั 

  

ตวัแปร 
Level form First differenced form 

Lag t-value Lag t-value 
XE 1 -1.8685 0 -8.5887*** 
Reserve 1 -1.4198 0 -8.7200*** 
US 0 -1.9455 0 -11.2614*** 
LIBOR 0 -0.6987 0 -10.8287*** 
IB 2 -2.2566 0 -5.8577*** 

ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิ ค่า Standard error 
C 0.0013 0.0018 
Reserve -0.1600** 0.0726 
US -0.4163** 0.0636 
LIBOR -0.0117** 0.0055 
IB 0.0063 0.0094 
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ตารางนี้แสดงความสมัประสทิธิข์องสมการถดถอยเชงิพหุคณู ดงันี้ 
XE = C + b1Reserve + b2US + b3LIBOR +b4IB 

โดย XE, C, Reserve, US, LIBOR, และ IB คอื อตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อเงนิเยน, Intercept term, เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ
ของไทย, อตัราแลกเปลีย่นของค่าเงนิเยนในตลาดโลก, อตัราดอกเบี้ย LIBOR ในสกุลเงนิสหรฐัอเมรกิา, และการเปลีย่นแปลงในอตัรา
ดอกเบีย้เปรยีบเทยีบ ตามล าดบั 
 
การวิเคราะหค์วามไว (Sensitivity analysis) 

อตัราดอกเบีย้ในตลาดซือ้คนื 1 วนั (Repurchase rate 1 day: RP1) จะใชแ้ทนอตัราดอกเบีย้กูย้มืเงนิขา้มคนื
ระหว่างธนาคารพาณิชยไ์ทย (IB) จะเริม่เกบ็ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2545 ถึงเดอืนกุมภาพนัธ์ 2551 (เนื่องจากเดอืน
กุมภาพนัธ์ 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดให้เป็นเดอืนสุดท้ายของตลาดซื้อคนื) จ านวนทัง้สิน้ 74 เดอืน 
ดงันัน้ ตวัแปรการเปลี่ยนแปลงในอตัราดอกเบีย้เปรยีบเทยีบ จะอยู่ในรูปแบบความแตกต่างระหว่าง RP1 และอตัรา
ดอกเบีย้ Call Rates, Uncollateralised Overnight/End of Month ของประเทศญี่ปุ่น (RP) ส่วนตวัแปรอื่น ๆ ยงัคง
เหมอืนเดมิ 

ตารางที ่4 แสดงค่าสถติเิชงิพรรณนาของตวัแปรต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2545 ถงึ
เดอืนกุมภาพนัธ ์2551 พบว่า ตวัแปร Reserve มคี่าเฉลีย่สงูสุด 3.9102 ส่วนตวัแปร RP มคีวามเฉลีย่ต ่าสุด 2.4306 
และตวัแปร XE มคี่าเฉลีย่ 3.5365 และมกีารกระจายของขอ้มูลแบบเบซ้า้ย (ค่าความเบ ้-0.7227) และแบน (ค่าความ
โด่ง -0.6418) ซึง่แสดงว่า ตวัแปร XE ไม่มกีารกระจายขอ้มูลแบบปกต ิโดยค่าสถติ ิJarque-Bera มคี่า 7.6048 ซึง่มี
นยัส าคญัทางทางสถติ ิณ ระดบัความเชื่อมัน่ 99% แต่มเีพยีงหนึ่งตวัแปรทีม่กีารกระจายขอ้มูลแบบปกต ิซึง่ไดแ้ก่ ตวั
แปร US เน่ืองจากค่าสถติ ิJarque-Bera มคี่า 0.6055 ซึง่ไม่มนียัส าคญัทางทางสถติ ิณ ระดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
ตารางท่ี 4 สถิติเชิงพรรณนา (การวิเคราะหค์วามไว) 

ตวัแปร ค่าเฉล่ีย ความเบ ้ ความโด่ง Jarque-Bera 
XE 3.5365 

(0.0100) 
-0.7227 
(0.2792) 

-0.6418 
(0.5517) 

7.6048** 

Reserve 3.9102 
(0.0320) 

0.6553 
(0.2792) 

-0.4458 
(0.5517) 

5.8423* 

US 4.7451 
(0.0069) 

0.2221 
(0.2792) 

-0.0047 
(0.5517) 

0.6055 

LIBOR 3.0565 
(0.1959) 

0.2640 
(0.2792) 

-1.6243 
(0.5517) 

8.6845** 

IB 2.4408 
(0.1426) 

0.6378 
(0.2792) 

-0.9488 
(0.5517) 

7.6919** 

RP 2.4306 
(0.1445) 

0.6197 
(0.2792) 

-1.0027 
(0.5517) 

7.7296** 

หมายเหตุ ตวัเลขในวงเลบ็ คอื ค่า Standard error 
*, **, และ *** แสดงการมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบัความเชือ่ม ัน่ 90%, 95%, และ 99% ตามล าดบั 

ตารางนี้แสดงค่าสถิตพิรรณนาของตวัแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ โดย XE, Reserve, US, LIBOR, IB และ RP คอื อตัรา
แลกเปลี่ยนค่าเงนิบาทต่อเงนิเยน, เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศของไทย, อตัราแลกเปลีย่นของค่าเงนิเยนในตลาดโลก, อตัราดอกเบี้ย 
LIBOR ในสกุลเงนิสหรฐัอเมรกิา, การเปลี่ยนแปลงในอตัราดอกเบี้ยเปรยีบเทยีบ, และการเปลี่ยนแปลงในอตัราดอกเบี้ยเปรยีบเทยีบ 
ตามล าดบั 
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ผลการทดสอบ Stationary โดยใชค้่าสถติ ิADF t-test พบว่า ทุกตวัแปรทีศ่กึษาตัง้แต่เดอืนมกราคม 2545 ถงึ
เดอืนกุมภาพนัธ ์2551 ใน Level form เป็นตวัแปรแบบ Non-stationary เช่น ตวัแปร IB และ RP มคี่าสถติ ิADF t-test 
-1.4605 และ -1.4587 ซึง่ไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิแต่ถ้ามกีารแปลงใหอ้ยู่ในรูปผลต่างล าดบัทีห่นึ่ง (First differenced 
form) จะพบว่า เกอืบทุกตวัแปรเป็นตวัแปรแบบ Stationary ยกเวน้ตวัแปร LIBOR จะเป็นตวัแปรแบบ Stationary เมื่อ
อยู่ในรูปผลต่างล าดบัทีส่อง (Second differenced form) ซึง่ค่าสถติ ิADF t-test -20.4235 ซึง่มนีัยส าคญัทางสถติ ิณ 
ระดบัความเชื่อมัน่ 99% 

ตารางที่ 5 แสดงปจัจยัต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมผีลกระทบต่อ XE โดยในตารางนี้จะแสดงผลจากการวเิคราะห์
สมการถดถอยเชงิพหุคูณจ านวนสองสมการ พบว่า มเีพยีงหน่ึงปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ XE อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิณ 
ระดบัความเชื่อมัน่ 99% ซึง่ไดแ้ก่ US ทีม่ค่ีาสมัประสทิธิใ์นสมการทีห่นึ่ง -0.3044 และ -0.3133 ส าหรบัสมการทีส่อง 
ซึง่ทัง้สองค่ามนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบัความเชื่อมัน่ 99% และแปลผลไดว้่า ถา้ US มกีารเปลีย่นแปลงหนึ่งหน่วยจะ
มผีลท าให ้XE ลดลง 0.3044 และ 0.3133 หน่วย ตามล าดบั สว่นตวัแปรอื่น ๆ ไม่มนียัส าคญัทางสถติต่ิอ XE 
 

ตารางท่ี 5 สมการพยากรณ์ (การวิเคราะหค์วามไว) 
ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิ ค่าสมัประสิทธ์ิ 

C -0.0006 
(0.0023) 

-0.0006 
(0.0023) 

Reserve -0.0897 
(0.0960) 

-0.0942 
(0.0963) 

US -0.3044*** 
(0.0921) 

-0.3133*** 
(0.0921) 

LIBOR 0.0023 
(0.0064) 

0.0020 
(0.0064) 

IB -0.0091 
(0.0118) 

 

RP  -0.0029 
(0.0119) 

หมายเหตุ ตวัเลขในวงเลบ็ คอื ค่า Standard error  
*, **, และ *** แสดงการมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบัความเชือ่ม ัน่ 90%, 95%, และ 99% ตามล าดบั 

ตารางนี้แสดงความสมัประสทิธิข์องสมการถดถอยเชงิพหุคณู ดงันี้ 
XE = C + b1Reserve + b2US + b3LIBOR +b4IB และ XE = C + b1Reserve + b2US + b3LIBOR +b4RP 

โดย XE, C, Reserve, US, LIBOR, IB และ RP คอื อตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อเงนิเยน, Intercept term, เงนิทุนส ารองระหว่าง
ประเทศของไทย, อตัราแลกเปลีย่นของค่าเงนิเยนในตลาดโลก, อตัราดอกเบี้ย LIBOR ในสกุลเงนิสหรฐัอเมรกิา, การเปลีย่นแปลงในอตัรา
ดอกเบีย้เปรยีบเทยีบ, และการเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้เปรยีบเทยีบ ตามล าดบั 
 

อภิปรายผล 
การศึกษาจากสมการเชิงถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า มีเพียงตัวแปรการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย

เปรยีบเทยีบ (IB และ RP) ไม่มนียัส าคญัทางสถติต่ิอการเคลื่อนไหวระยะสัน้ของอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อเงนิเยน 
(XE) ซึง่ผลทีไ่ดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของประภสัสร ค าสวสัดิ ์[14] แต่มเีพยีง 3 ตวัแปรทีม่นีัยส าคญัทางสถติต่ิอ XE 
ซึง่ไดแ้ก่ 

ระดบัเงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ (Reserve) มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางแบบผกผวนกบั XE และเป็นไปตาม
สมมตฐิาน นัน่คอื เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศเป็นปจัจยัพืน้ฐานทีส่ะทอ้นความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิของประเทศไทย
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โดยตรง อนัเนื่องมาจากทุนส ารองระหว่างประเทศโดยทัว่ไปประกอบด้วย ทองค า เงินตราสกุลต่างประเทศ และ
หลกัทรพัย์ของรฐับาลต่างประเทศ ดงันัน้ ถ้าระดบัทุนส ารองระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป ย่อมท าให้รายได้ของ
ประเทศเปลีย่นแปลงตาม และส่งผลต่อการวเิคราะหป์จัจยัพืน้ฐาน (Fundamental analysis) ทางเศรษฐกจิ จากผลที่
เกดิขึน้ต่อระบบเศรษฐกจิแบบเปิด (Open economy) ของประเทศไทยโดยภาพรวม ซึง่ผลการศกึษานี้สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของนภสัสร ณ เชยีงใหม่ [15] นัยนา กองทพัธรรม [16] รตันา เฉลยีว [17] ภูมฐิาน รงัคกูลนุวฒัน์ และนิรมล 
สดุคนึง [7] ธนินทร์ฐั รตันพงศภ์ญิโญ [4] และธนานนัท ์กมลรตัน์มงคล และคณะ [18] 

อตัราแลกเปลีย่นของค่าเงนิเยนในตลาดโลก (US) มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางแบบผกผวนกบั XE และเป็นไป
ตามสมมตฐิาน นัน่คอื อตัราการเปลีย่นแปลงของเงนิเยนในตลาดโลก มคีวามสมัพนัธก์บัอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาท
ต่อเงนิเยน ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื อตัราการเปลีย่นแปลงของเงนิเยนในตลาดโลกเพิม่ขึน้จะส่งผลใหเ้งนิบาทมคี่า
อ่อนลง ดงันัน้ อตัราแลกเปลี่ยนค่าเงนิบาทต่อเงนิเยนกจ็ะสูงขึน้ ซึ่งผลการศกึษานี้สอดคล้องกบังานวจิยัของนงนุช 
อนิทรวเิศษ [19] นยันา กองทพัธรรม [16] และธนินทร์ฐั รตันพงศภ์ญิโญ [4] 

อตัราดอกเบีย้ LIBOR ในสกุลเงนิสหรฐัอเมรกิา (LIBOR) มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางแบบผกผวนกับ XE และ
เป็นไปตามสมมติฐาน นัน่คือ อัตราดอกเบี้ยนี้จะเคลื่อนไหวไปตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินของ
สหรฐัอเมริกา ซึ่งส่วนต่างอตัราดอกเบี้ยมีผลต่ออตัราแลกเปลี่ยนอย่างแน่นอน (ซึ่งเป็นส่วนส าคญัในเงินทุนส ารอง
ระหว่างประเทศของไทย) และเป็นตวัชีน้ า (Leading indicator) ต่อการเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบีย้ในประเทศต่าง ๆ 
รวมทัง้ประเทศไทยด้วย ในระยะสัน้แล้ว การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ LIBOR จะส่งผลต่อเงนิทุนเคลื่อนยา้ย
ระหว่างประเทศ และเกดิผลสุทธต่ิอเงนิทุนส ารองระหว่างประเทศของไทย ตลอดจนการเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบีย้
ในประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ประเทศไทย ซึ่งผลการศกึษานี้สอดคล้องกบังานวจิยัของนภสัสร ณ เชยีงใหม่ [15] นงนุช 
อนิทรวเิศษ [19] นยันา กองทพัธรรม [16] ภูมฐิาน รงัคกูลนุวฒัน์ และนิรมล สุดคนึง [7] ธนินทร์ฐั รตันพงศภ์ญิโญ [4] 
และธนานนัท ์กมลรตัน์มงคล และคณะ [18] 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผลของแบบจ าลองสามารถใชใ้นการพยากรณ์แนวโน้มคา่เงนิบาทต่อเงนิเยน ในระยะสัน้ได ้แต่ไม่สามารถทีจ่ะ

น าไปใช้ในการพยากรณ์ค่าของเงนิบาท เนื่องจากอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทของไทยอยู่ภายใต้การลอยตวัที่มกีาร
จดัการ (Managed float) อตัราแลกเปลีย่นลอยตวัทีม่กีารจดัการจะมกีลไกการปรบัตวัตามการเปลีย่นแปลงของอุปสงค์
และอุปทานเงนิตราระหว่างประเทศของไทย โดยมกีารแทรกแซงระดบัอตัราแลกเปลี่ยนค่าเงนิบาทที่เหมาะสมจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยในการก ากบัดูแลระดบัอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทใหม้เีสถียรภาพ และสอดคล้องกบัภาวะ
เศรษฐกจิของไทยในแต่ละช่วงเวลา 

ในช่วงทีร่าคาน ้ามนัเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเน่ือง ท าใหอ้ตัราเงนิเฟ้อในประเทศไทยถูกคาดการณ์ว่าจะเพิม่สงูขึน้ ซึง่จะ
สง่ผลกระทบต่อเนื่องไปยงัอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อเงนิเยน ซึง่อาจจะเพิม่สงูขึน้ได ้รฐับาลอาจใชม้าตรการทางการเงนิ
เพื่อลดความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น เช่น การลดปรมิาณเงนิภายในประเทศ หรอืเพิม่อตัราดอกเบีย้นโยบาย 

หากเศรษฐกจิของประเทศญีปุ่น่ชะลอตวัลง อาจสง่ผลใหอ้ตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อเงนิเยนลดลง รฐับาล
อาจใช้มาตรการทางการเงินเพื่อลดความผนัผวน เช่น การเพิม่ปริมาณเงินภายในประเทศ หรือลดอตัราดอกเ บี้ย
นโยบาย และหากภาคเอกชนขาดความเชื่อมัน่ในเศรษฐกจิภายในประเทศ และอาจสง่ผลใหม้กีารถอืครองหลกัทรพัยใ์น
ต่างประเทศมากขึน้ เหตุการณ์ดงักล่าวอาจท าใหอ้ตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อเงนิเยนสงูขึน้ รฐับาลอาจใชม้าตรการ
ทางการเงนิ เช่น การลดปรมิาณเงนิ หรอืการเพิม่อตัราดอกเบีย้นโยบาย เพื่อลดความผนัผวนดงักล่าว 

อน่ึง จากผลของการศกึษาครัง้นี้ยงัพบว่า การวเิคราะหก์ารเคลื่อนไหวอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อเงนิเยน 
ดงักล่าวไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลต้องใช้การวเิคราะห์แบบผสมผสานกนั กล่าวคอื การวเิคราะหด์้านเทคนิค (Technical 
analysis) จะท าใหท้ราบแนวโน้มของค่าเงนิบาท ขณะทีก่ารวเิคราะหด์า้นปจัจยัพืน้ฐาน (Fundamental analysis) จะ
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ท าใหท้ราบมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของค่าเงนิบาท ซึง่เมื่อผนวกกบัการวเิคราะห ์Sentimental analysis จะยิง่ท าใหท้ราบมลูคา่ที่
ควรจะเปลีย่นแปลงไปเป็นของอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อเงนิเยนในขณะนัน้ ๆ 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
1. ควรพฒันาแบบจ าลองระยะยาวและแบบจ าลองการพยากรณ์ค่าอตัราแลกเปลีย่นโดยใชท้ัง้ 3 เทคนิค คอื 

การวเิคราะหด์า้นปจัจยัพืน้ฐาน (Fundamental analysis) การวเิคราะหท์างเทคนิค (Technical analysis) และการ
วเิคราะห์โดย Sentimental analysis ร่วมกบัตวัแปรเชงินโยบาย อาท ินโยบายอตัราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กรอบการเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาททีเ่หมาะสมในต่างช่วงเวลาประกอบกนั ซึง่จะน าไปสู่
การพฒันาแบบจ าลองทีเ่ป็นไปไดใ้นการพยากรณ์ค่าเงนิบาทใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีใ่กล้เคยีงทีส่ดุ 

2. ควรน าผลการศกึษาทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ในการคาดคะเนอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาท หรอืไปใชป้ระโยชน์
ในทางธุรกรรมการค้าและการเงินระหว่างประเทศต่อไป และควรน าผลการศึกษาที่ได้ไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์
สาธารณะ และเพื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัผูด้แูลนโยบายการเงนิดา้นอตัราแลกเปลีย่น 
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ต้นแบบกลยทุธก์ารตลาดส าหรบัพฒันาผลิตภณัฑวิ์สาหกิจชมุชน เพ่ือการค้า
ระดบัประเทศสู่ความยัง่ยืน (กรณีศึกษา : ผลิตภณัฑช์มุชนจงัหวดันครราชสีมา) 
Marketing Strategy Model for Community Product to Develop National Trade to 
Sustainability. (Case Study : Community product Nakhon Ratchasima) 
 

ฉตัรชยั  อนิทสงัข์1 และ ปวณีา  อาจนาวงั1 
Chatchai  Inthasang1 and Paveena Atnawang1 
 

บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษา เรื่อง ต้นแบบกลยุทธก์ารตลาดส าหรบัพฒันาผลติภณัฑว์สิาหกจิชุมชน เพื่อการค้า

ระดบัประเทศ สูค่วามยัง่ยนื  มวีตัถุประสงค ์(1) เพื่อศกึษาต้นแบบกลยุทธท์างการตลาดส าหรบัพฒันาผลติภณัฑว์สิาหกจิ
ชุมชน (2) เพื่อหาช่องทางการจดัจ าหน่ายและเพิม่ยอดขาย (3) เพื่อพฒันาผลติภณัฑใ์หไ้ดร้บัมาตรฐานระดบัประเทศ ซึง่
กลุ่มตวัอย่าง คอื ผูผ้ลติทีผ่่านการคดัเลอืกโดยวธิกีารสมัภาษณ์แบบเจาะลึก  คอื กลุ่มผูผ้ลติบา้นคลองทรายและบา้นวงัไผ่ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การฝึกอบรมกลยุทธ์ด้านการตลาด จากภาคทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติ  และได้จาก
กระบวนการวจิยัและพฒันา ขอ้เสนอแนะจากอาจารย ์นกัวชิาการและผูม้ปีระสบการณ์ น ามาพฒันาเป็นตน้แบบกลยุทธท์าง
การตลาดประกอบดว้ย 3 สว่นหลกั ดงันี้  1) ผูน้ าหน่วยงานภาครฐัทีต่อ้งถ่ายทอดองคค์วามรู ้ศาสตรว์ชิาการแขนงต่างๆลง
สูชุ่มชน 2) ผูน้ าชุมชนตอ้งมภีาวะผูน้ า มุ่งมัน่ ตัง้ใจ ตระหนักในการเป็นผูป้ระกอบการ มกีารบรหิารกจิการอย่างเป็นระบบ 
3) ความร่วมมอื ร่วมใจและการด าเนินงานอย่างเตม็ที ่โดยมเีป้าหมายทีม่าจากการยอมรบัร่วมกนั 
 

ค าส าคญั :  ตน้แบบ  กลยุทธก์ารตลาด  ผลติภณัฑว์สิาหกจิชุมชน 
 

Abstract  
 This research is the study of Marketing Strategy Model for Community Product to National Trading 

Development for Sustainability. The purposes are: 1) To study model of marketing strategy for development 
community products. , 2) To seek for distribution channels and increase sales for subscribers. and 3) To develop 
national standards. The producers community products are the samples. In-depth interviewing of  producers Ban-
Klongsai and Ban-Wangpai. The data collection technique by  the training in theory of marketing strategy to work 
shop. The results even concept , theory , suggestion from experienced instructors and  academic were used for 
the model suitable marketing strategy. 
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The results of this research are : 1) Government agency leader should be transferred the knowledge in 
multi-disciplinary into community. 2) Community leaders should be committed and intended to be 
entrepreneurship , and operated their business by  systematic management. 3) Strength collaboration in 
operations establishes by the acceptance in co-target or goal.  
 

Key words :  Model , Marketing Strategy , Community product 
 

บทน า 
รฐับาลได้มนีโยบายพฒันาและส่งเสรมิให้ชุมชนได้มกีารผลติสนิค้า เป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัผลติภณัฑ์หรอื

สนิคา้ของชุมชนนัน้ๆ โดยไดเ้หน็ความส าคญัของศกัยภาพคน ศกัยภาพชุมชน คน้หาทุนทางสงัคม จนพฒันามาเป็นแผน
แม่บทของชุมชนนัน้ๆ ตลอดจนพฒันาชุมชน คอื ชาวบา้น กลุ่มคน กลุ่มทีผ่ลติสนิคา้ หรอืผลติภณัฑต่์าง ๆ  

อ าเภอวงัน ้าเขยีว จงัหวดันครราชสมีา เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีก่ าลงัไดร้บัความนิยมสงูในปจัจุบนัเน่ืองจากเป็นแหล่ง 
ทีม่โีอโซน ตดิอนัดบั 7 ของโลกท าใหไ้ดร้บัความสนใจจากนกัทอ่งเทีย่ว ท าใหร้ะบบเศรษฐกจิในอ าเภอ ร่วมถงึความเป็นอยู่
ของชาวบา้นดขีึน้ตามล าดบั [3] ซึง่ในชุมชน ต าบล อ าเภอ ยงัมขีองดีๆ  อกีมากมาย นัน้คอื ผลติภณัฑ์วสิาหกจิชุมชน  
หรอื สนิคา้ OTOP คณะผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ความส าคญั จงึไดบ้รูณาการงานวจิยัเรื่อง ตน้แบบกลยุทธก์ารตลาดส าหรบัพฒันา
ผลติภณัฑว์สิาหกจิชุมชน เพื่อการคา้ระดบัประเทศสูค่วามยัง่ยนื (กรณีศกึษา : ผลติภณัฑช์มุชนทีม่รีะดบัต ่ากว่า 3 ดาว 
เขตอ าเภอวงัน ้าเขยีว จงัหวดันครราชสมีา) เพื่อก่อใหเ้กดิการสรา้งรายได ้ เศรษฐกจิทีม่ ัง่คัง่ ไปสูก่ารกนิด ี อยู่ดขีองชุมชน
และสงัคมต่อไป ซึง่จะเป็นรากฐานองคค์วามรูท้ีเ่กดิจากระบวนการเรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วม  พรอ้มทีจ่ะน าไปปฏบิตัใิหส้ภาพ
วถิชีวีติและความเป็นอยู่ของชุมชนเขม้แขง็และยัง่ยนืสบืไป ดว้ยความรว่มมอืของคณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน นครราชสมีา องคก์รสว่นทอ้งถิน่ พฒันาชมุนชมุชนและผูน้ าชมุชน  

 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
1. เพื่อศกึษาตน้แบบกลยุทธท์างการตลาดเพื่อน ามาพฒันาผลติภณัฑว์สิาหกจิชุมชน ในจงัหวดัต่างๆ 

 2. เพื่อหาช่องทางการจดัจ าหน่ายและเพิม่ยอดขายใหส้มาชกิผลติภณัฑว์สิาหกจิชุมชน อ าเภอวงัน ้าเขยีว จงัหวดั
นครราชสมีา 
 3. เพื่อพฒันาผลติภณัฑช์ุมชน อ าเภอวงัน ้าเขยีว จงัหวดันครราชสมีา ใหไ้ดร้บัมาตรฐานระดบัประเทศ 

กรอบแนวคิด 
 การศกึษาความเป็นมา การทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ทัง้ใน
รปูการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ และการใชแ้บบสอบถามประกอบกบัแนวความคดิของผูว้จิยั จงึไดก้ าหนดกรอบแนวคดิในการ
วจิยัออกมาดงัแสดงในแผนภาพ 
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ความอยู่รอด / ความยัง่ยืนของกลุ่ม 

- รายไดเ้พิม่ขึน้ 
- การพึง่ตนเองได ้อยู่ด ีมสีขุ 
- ผลติภณัฑไ์ดร้บัมาตรฐาน 

- การจา้งงานในชุมชนเพิม่ขึน้ 
- ชื่อเสยีง 

กลยุทธก์ารตลาด 

- แผนบรหิารลกูคา้  
- แผนผลติภณัฑ ์ 
- แผนราคา  
- แผนการจดัจ าหน่าย  
- แผนการสง่เสรมิการตลาด  
 
 

 
 
 

 
 
    
 
 

 ตวัแปรตน้ (Independent Variable)                   ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
 

ภาพท่ี 1 : กรอบแนวความคดิในการวจิยั 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
ประชากร 
ประชากรในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ 2 กลุ่ม คอื  
1. กลุ่มสมาชกิ OTOP หรอืกลุ่มผู้ผลติผลติภณัฑว์สิาหกจิชุมชนในพื้นที่ อ าเภอวงัน ้าเขยีว  ประกอบไปด้วย 13 

หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นศาลเจา้พ่อ บา้นสวนห่อม บา้นคลองสอง บา้นเขาแผงมา้ บา้นคลองอแีผ่ว บา้นคลองทุเรยีน บา้นไทร
ทอง บา้นคลองทราย บา้นคลองบง บา้นบุตะโก บา้นน ้าซบั บา้นวงัไผ่ และบา้นซบัไทร จาก 5 ประเภทผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทเสือ้ผา้เครื่องแต่งกาย ประเภทของใช/้ของตกแต่ง และประเภทสมุนไพร [1,2] 

2. ประชากร ทีค่าดหวงัเป็นลกูคา้/ผูบ้รโิภคของผลติภณัฑท์ีก่ลุ่มคดัเลอืก อาจจะเป็นผูบ้รโิภคคนสดุทา้ย และกลุ่มคน
กลาง ผูจ้ดัจ าหน่ายทีซ่ือ้สนิคา้เพื่อไปจ าหน่ายต่อ โดยหวงัผลก าไรทางธุรกจิ ซึง่อยู่ในพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา 
 

 กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างสมาชกิ OTOP หรอืกลุ่มผูผ้ลติผลติภณัฑว์สิาหกจิชุมชนไดม้าโดยวธิกีารแบบเจาะจง  

โดยการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง โดยวธิกีารสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) หลกัเกณฑค์วามมุ่งมัน่ ทุ่มเท ตัง้ใจ
จรงิในการด าเนินกจิกรรม อกีทัง้ตอ้งมคีวามพรอ้มในด้านปจัจยัทีส่นบัสนุนการผลติ เช่น เงนิทุน แรงงาน และวตัถุดบิ  
เป็นตน้ ตามจ านวนทีเ่หมาะสม(ดา้นงบประมาณและเวลา)  

การคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างผูผ้ลติ ไดจ้ านวน 2 หมู่บา้น มกีารก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงานไวเ้บือ้งตน้   ดงันี้ 
 1. หมู่ท่ี   8   บ้านคลองทราย   ผลติภณัฑข์า้วเกรยีบเหด็หอม และผลติภณัฑแ์หนมเหด็สามอยา่ง 

นางบญัญตั ิ  หอมสนิท  ประธาน 
นางอุไร    เขม็ช ู   รองประธาน 

 2. หมู่ท่ี 12   บ้านวงัไผ ่            ผลติภณัฑข์า้วเกรยีบเหด็หอม และผลติภณัฑแ์หนมเหด็สามอยา่ง 
นางปราณชป์รยีา  เศรษฐจนัทร ์  ประธาน 

 นางปณัพร   รวมใหม ่   รองประธาน 
 น าทัง้ผูผ้ลติทัง้ 2 หมู่บา้นไปรบัการพฒันาตน้แบบกลยทุธท์างการตลาดเพื่อน ามาพฒันากลุ่มผลติภณัฑว์สิาหกจิ
ชุมชนในจงัหวดั เพื่อหาช่องทางการจดัจ าหน่ายและเพิม่ยอดขายใหส้มาชกิกลุ่ม  
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ขัน้ตอนกระบวนการพฒันากลยุทธท์างการตลาดส าหรบักลุ่มผูป้ระกอบการ 
มกีระบวนการและวธิกีารศกึษา แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดงันี้ 
ระยะท่ี 1 การเตรียมการและศึกษาสภาพของกลุ่ม 

1. หวัหน้าโครงการประชุมนกัวจิยั ผูช้่วยนกัวจิยัเพื่อชีแ้จงโครงการและก าหนดบทบาทหน้าที ่
2.หวัหน้าโครงการประชุมชีแ้จงโครงการวจิยัต่อชุมชน การคดัเลอืกชุมชนโดยวธิกีารสมัภาษณ์แบบเจาะลึกจากกรรมการ  
เพื่อคน้หาชมุชนในการร่วมทมีวจิยัในต าบลวงัน ้าเขยีว อ าเภอวงัน ้าเขยีว จงัหวดันครราชสมีา 
3. หวัหน้าโครงการประชุมออกแบบเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู 
4. ศกึษารวบรวมขอ้มลู   บรบิทจากชมุชน เพื่อหาขอ้มลู พืน้ฐานของชมุชน  ของกลุ่ม OTOP  หรอืกลุ่มผลติภณัฑว์สิาหกจิ
ชุมชนทีด่ าเนินการอยู่ ความรูภ้มูปิญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบอาชพี ขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ระยะท่ี 2 การวิเคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค (SWOT Analysis) และค้นหาแนวทาง การ 
เสริมสรา้งและพฒันากลยุทธท์างการตลาดของกลุม่ 
1. หวัหน้าโครงการประชุมนกัวจิยั ผูช้่วยนกัวจิยัเพื่อวเิคราะหข์อ้มลู และเตรยีมชีแ้จงขอ้มลูสูชุ่มชน ทัง้ 2 ชุมชน ทีผ่่านการ
คดัเลอืก คอื 1) หมู่ที ่8 บา้นคลองทราย และ 2) หมู่ที ่12 บา้นวงัไผ่ 
2. หวัหน้าโครงการชีแ้จงขอ้มลูสูชุ่มชน ทัง้ 2 ชมุชน เพื่อใหช้มุชนไดร้่วมวเิคราะห ์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง    และคน้หาแนว
ทางการเสรมิสรา้ง  พฒันา  กลยุทธท์างการตลาดของกลุ่ม เพื่อการคา้ระดบัประเทศ สูค่วามยัง่ยนื   

ระยะท่ี 3 การน าโครงการไปปฏิบติัตามแนวทางเพือ่เสริมสรา้งและพฒันากลยทุธท์างการตลาดของกลุ่ม 
1. หวัหน้าโครงการประชุมนกัวจิยั  ผูช้่วยนกัวจิยั   เพื่อวางแผนการเสรมิสรา้ง   และพฒันากลยุทธท์างการตลาดดา้นที่
ส าคญั อาท ิ การพฒันาผลติภณัฑ ์ การบรหิารตน้ทุน การก าหนดราคา การหาช่องทางการจ าหน่าย การออกแบบบรรจุ
ภณัฑ ์และการสง่เสรมิ สือ่สารทางการตลาด ของกลุ่มทัง้ 2 ชมุชน  
2. ศกึษาดงูานแลกเปลีย่นประสบการณ์ ชุมชนทีม่กีารด าเนินกจิกรรม      เกีย่วกบัการน าภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาใชใ้นการ
สรา้งความเขม้แขง็ของกลุ่ม/ชุมชน นัน้คอื การศกึษาดงูาน กระบวนการผลติ การจดัหาวตัถุดบิ การแปรรปู การบรหิาร
องคก์รดา้นแรงงาน การจ่ายค่าตอบแทน การจงูใจสมาชกิ   การบรหิารจดัการองคก์ร การสรา้งภาวะผูน้ า การสือ่สาร การ
สัง่การ และการบรหิารงานดา้นการตลาด ตลอดจนการแลกเปลีย่นขอ้มลูประสบการณ์ของผูน้ าชุมชน [4] 
3. จดักจิกรรม สนบัสนุน การทดลองปฏบิตั ิการฝึกอบรม วจิยัและพฒันากลยุทธท์างการตลาด เพื่อการต่อยอดเชงิพาณชิย ์
การวางแผน เช่น การพฒันาผลติภณัฑท์ีด่มีคีุณภาพ การรบัรองมาตรฐาน การก าหนดราคาทีย่ตุธิรรม การตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาดผูบ้รโิภค [5,6] 
4. ประชุมทมีวจิยัและชาวบา้นเพื่อสรุปการเรยีนรูท้ีไ่ด ้และจดัท าแผนปฏบิตักิารในชมุชน 
5. ตดิตามความกา้วหน้าในการด าเนินกจิกรรม 2 ครัง้ 

ระยะท่ี 4  การสรปุบทเรียน 
1.  หวัหน้าโครงการสรุปบทเรยีนการด าเนินโครงการ  
2. รายงานฉบบัสมบรูณ์ 

 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นลกูคา้/ผูบ้รโิภคคาดหวงัของผลติภณัฑ ์ อาจจะเป็นผูบ้รโิภค   คนสดุทา้ยและกลุ่มผูจ้ดั
จ าหน่าย ซึง่อยู่ในพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา ซึง่เปิดจากตาราง ของยามาเน่ (Yamane)  คอื กลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่สามารถ
ก าหนดขนาดได ้ ควรเกบ็ขอ้มลูตวัอย่าง จ านวนไม่น้อยกว่า 400 ชุด โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหล่งท่องเทีย่วทีม่ี
ชื่อเสยีงในพืน้ที ่เช่น ตลาดชุมชนไทยสามคัค ีอ าเภอวงัน ้าเขยีว และปาลโิอเขาใหญ่ ตลาดน ้าปากช่อง เป็นตน้ 
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 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั ส าหรบักลุ่มผูบ้ริโภค 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เพื่อรวบรวมขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่าง ทีเ่ป็นลกูคา้/ผูบ้รโิภคคาดหวงัของผลติภณัฑ ์ เป็น

แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้จาก เอกสาร ผลงานวจิยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและใกลเ้คยีง ลกัษณะแบบสอบถามปลายเปิดและ
ปลายปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
 ตอนที ่1  ปจัจยัสว่นบุคคล ประกอบดว้ย  เพศ  อายุ การศกึษา และรายไดค้รอบครวั  
 ตอนที ่ 2 ปจัจยัความตอ้งการผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย รสชาต ิขนาดทีต่อ้งการซือ้ ราคาทีต่อ้งการซือ้ แหล่งในการ
ซือ้ รปูแบบการโฆษณาทีต่อ้งการ และวตัถุประสงคใ์นการซือ้ 

ตอนที ่3  ขอ้เสนอแนะทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละพฒันากลยทุธก์ารตลาด 
 โดยมขีัน้ตอนในการออกแบบสอบถาม ดงัต่อไปนี้ 

1)  การศกึษาขอ้มลูต่างๆ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาผลติภณัฑช์มุชน เพื่อน ามาดดัแปลงสรา้ง
แบบสอบถามการวจิยัเบือ้งตน้ 
 2) ผูว้จิยัไดน้ าไปหาคุณภาพดา้นความตรงเนื้อหา (Content Validity) และค่าความเชื่อมัน่  (Reliability) โดยการ
หาค่าความตรงของเน้ือหา ภาษา โครงสรา้ง ดว้ยวธิกีารตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ  
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดจ้ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ดงันี้ 
 1. ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการรวบรวม  ดว้ยการจดบนัทกึเอกสารและทฤษฎ ีงานวรรณกรรมต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั 
 2. ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกระบวนการวจิยั ด าเนินการรวบรวบ แนวคดิอาจารย ์ นกัวชิาการ ผูม้ปีระสบการณ์ มาพฒันา
เป็นตน้แบบกลยทุธท์างการตลาด  
            3. การเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง ลูกค้า/ผู้บรโิภคที่คาดหวงัของผลติภัณฑ์ที่กลุ่มคดัเลอืก อาจจะเป็น
ผูบ้รโิภคคนสดุทา้ยและกลุ่มคนกลาง ผูจ้ดัจ าหน่าย ใชก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มลูอย่างง่าย 

การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติท่ีใช้    
 ข้อมูลปฐมภูมิที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามการทดสอบพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  ปจัจัยความต้องการ
ผลติภณัฑ์ จะน ามาแปลงเป็นรหสัเพื่อด าเนินการวเิคราะหข์อ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป โดยจะท าการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูก่อนการวเิคราะหผ์ล และวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อหาค่า ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
 สว่นที ่1 ดา้นขอ้มลูปจัจยัสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  สถติทิีใ่ชเ้ป็นเครื่องมอืในการวเิคราะห ์คอื สถติเิชงิ
พรรณนา ( Descriptive Statistics) ในรูปแบบรอ้ยละ (Percentage) และค่าเฉลีย่ (Mean) น าเสนอเป็นรูปตารางประกอบ
ความเรยีง 
 ส่วนที ่2 ด้านการทดสอบผลติภณัฑ ์สถติทิี่ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการวเิคราะห ์คอื สถติเิชงิพรรณนา ( Descriptive 
Statistics) ในรปูแบบรอ้ยละ (Percentage) และค่าเฉลีย่ (Mean) น าเสนอเป็นรปูตารางประกอบความเรยีง 
 สว่นที ่3  ดา้นขอ้เสนอแนะต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการพฒันาผลติภณัฑ์   ในส่วนขอ้มูลทีไ่ดจ้ากค าถามปลายเปิดไดท้ า
การรวบรวมขอ้มูลทัง้หมด และด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยการจดัจ าแนกประเภทขอ้ความ ที่มลีกัษณะเหมอืนกนัหรือ
คลา้ยคลงึกนัใหอ้ยู่ในประเภทเดยีวกนั จากนัน้วเิคราะหเ์น้ือหาของขอ้มลูและน าเสนอในรปูของความเรยีง 
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ผลการศึกษา 
 การทดสอบผลติภณัฑช์มุชน ทัง้ 2 ชนิด คอื ขา้วเกรยีบเหด็หอมและแหนมเหด็สามอย่างของกลุ่มลกูคา้/ผูบ้รโิภค 

ปจัจยัส่วนบุคคล ของกลุ่มลูกค้าของผลติภณัฑ ์ส่วนใหญ่มอีายุ 20-30 ปี มกีารศกึษาในระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ี      
มรีายไดค้รอบครวัอยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาท การทดสอบผลติภณัฑ ์ทัง้ 2 ชนิด คอื ขา้วเกรยีบเหด็หอม และแหนม
เหด็สามอย่างต่อกลุ่มลกูคา้ของวสิาหกจิชุมชน  ประกอบดว้ย รสชาต ิ, ขนาดทีต่้องการซือ้ , ราคาทีต่้องการซือ้ , แหล่งใน
การซือ้ , รปูแบบการโฆษณาทีต่อ้งการและวตัถุประสงคใ์นการซือ้ มรีายละเอยีด ดงันี้ 

ผลิตภณัฑข์้าวเกรียบเหด็หอม 
ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ ตอบว่ารสชาตขิา้วเกรยีบอร่อยปานกลาง น่าจะมรีสชาตขิองเหด็มากกว่านี้ ตอ้งการซือ้ผลติภณัฑ์

ขา้วเกรยีบขนาดปานกลาง 100 – 150 กรมั ต้องการซื้อขา้วเกรยีบราคาถุงละ 21 – 30 บาท ต้องการซือ้ผลติภณัฑข์า้ว
เกรยีบจากรา้นขายของฝากตามแหล่งท่องเทีย่ว ตอ้งการรปูแบบสือ่สารการตลาด คอื สื่อทางวทิยุ มีวตัถุประสงคใ์นการซือ้
ขา้วเกรยีบเพื่อตอ้งการรบัประทานเอง  

ผลิตภณัฑแ์หนมเหด็สามอย่าง 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ตอบว่ารสชาติแหนมเห็ดสามอย่างอร่อยปานกลาง น่าจะมีเนื้อของเห็ดมากขึ้น  ต้องการ 

ซือ้ผลติภณัฑ์แหนมเหด็สามอย่างขนาดใหญ่ 250 กรมั ต้องการซื้อผลติภณัฑ์แหนมเหด็สามอย่างราคาถุงละ 80 – 100 
บาท ต้องการซื้อผลติภณัฑ์แหนมเห็ดสามอย่างจากร้านขายของฝากตามแหล่งท่องเที่ยวนัน้ๆ ต้องการรูปแบบสื่อสาร
การตลาด คอื สือ่ทางวทิยุบอกประโยชน์ของเหด็ มวีตัถุประสงคใ์นการซือ้แหนมเหด็สามอย่าง เพื่อตอ้งการรบัประทานเอง  
 

การด าเนินงาน (Action) พฒันากลยุทธท์างการตลาด แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดงันี้ 
ระยะท่ี 1 การเตรียมการและศึกษาสภาพของกลุ่ม 

 

หวัหน้าโครงการประชุมชีแ้จงโครงการวจิยัต่อชุมชน   เพื่อคน้หาชุมชนร่วมทมีวจิยั  ศกึษารวบรวมขอ้มลูบรบิท 
จากชุมชน เพื่อหาขอ้มูลพืน้ฐาน ของกลุ่ม OTOP หรอืกลุ่มผลติภณัฑว์สิาหกจิชุมชน ทีด่ าเนินการอยู่ ความรูภู้มปิญัญาที่
เกีย่วขอ้งกบัการประกอบอาชพีและขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลุ่มชาวบา้นทีส่นใจ ประกอบดว้ย 2 หมู่บา้น ในเขตต าบลวงัน ้าเขยีว อ าเภอวงัน ้าเขยีว คอื 
หมู ่8 บา้นคลองทราย นางบญัญตั ิ  หอมสนิท ประธาน หมู่ 12 บา้นวงัไผ่ นางปราณชป์รยีา  เศรษฐจนัทร ์ประธาน มกีาร
ออกขอ้ก าหนด เงื่อนไข ระเบยีบกลุ่มอาชพี วสิาหกจิชมุชนการแปรรปูผลติภณัฑจ์ากเหด็  
 

ระยะท่ี 2 การวิเคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค (SWOT Analysis)  
หวัหน้าโครงการจดัประชุม ชีแ้จงรายละเอยีด การด าเนินงานโครงการวจิยั เพื่อช่วยกนัด าเนินการวเิคราะหจ์ุดแขง็ 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของกลุ่มวสิาหกจิชมุชนทีด่ าเนินการอยู่ทัง้ 2 หมู่บา้น การวเิคราะห ์SWOT 
จุดแขง็       จุดอ่อน 

- มวีตัถุดบิอย่างเพยีงพอตลอดปี    - ขาดความรูด้า้นการบรหิารจดัการ 
- ผูน้ าทีม่คีวามเขม้แขง็ และมศีกัยภาพในการ ด าเนินงาน - ขาดเงนิทุนและเงนิทุนไม่เพยีงพอในการบรหิาร 
- กลุ่มมคีวามร่วมมอืกนัอย่างเตม็ทีแ่ละสามคัค ี
 โอกาส       อุปสรรค 
- การสนบัสนุนของหน่วยงานภาครฐั     - คดฟ้ีองรอ้งเรื่องทีด่นิ ท าใหก้ลุ่มนกัท่องเทีย่วลดลง 
- มบีรรยากาศทีด่ตีดิอนัดบัระดบัสากล   - คู่แขง่ขนักลุ่มผูผ้ลติวสิาหกจิชมุชนในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 
- มชีื่อเสยีงในเรื่องการท่องเทีย่วทีด่ ี
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ระยะท่ี 3 การน าโครงการไปปฏิบติัตามแนวทางเพื่อเสริมสรา้งและพฒันากลยุทธท์างการตลาด  
กจิกรรมที ่1 การทศันศกึษาดูงาน จ านวน 2 วนั โดยการน าพากลุ่มวสิาหกจิชุมชนทัง้ 2 หมู่บา้น ไปศกึษาดูงาน 

กระบวนการผลิต การจดัหาวตัถุดิบ การแปรรูป การบรหิารองค์กรด้านแรงงาน การจ่ายค่าตอบแทน การจูงใจสมาชิก    
การบรหิารจดัการองคก์ร การสรา้งภาวะผูน้ า การสือ่สาร และการบรหิารงานดา้นการตลาด การพฒันาผลติภณัฑ ์การบรรจุ
ภณัฑ ์การก าหนดราคา การหาช่องทางการจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิดา้นการตลาด การโฆษณา ลด แลก แจก แถม เป็นต้น 
ตลอดจนการแลกเปลีย่นขอ้มลูประสบการณ์ของผูน้ าชุมชนเกีย่วกบัปญัหา อุปสรรคต่างๆทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่จุดเริม่ต้นจนมาถงึ
ปจัจุบนั    เพื่อเป็นขอ้มลูใหก้บักลุ่มวสิาหกจิชุมชนไดไ้ปใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุง  ใหม้คุีณภาพ ประสทิธภิาพต่อไป  

กจิกรรมที ่2 การพฒันาผลติภณัฑจ์ากเหด็ โดยผูช้่วยศาสตราจารยส์กุญัญา กล่อมจอหอ โปรแกรมวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารอาหาร มหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสมีา ในหวัขอ้เรื่อง การพฒันาผลติภณัฑจ์ากเหด็ คอืการแปรรูปจาก
วตัถุดบิทีเ่ป็นเหด็ชนิดต่างๆ เช่น เหด็หอม เหด็โคนญีปุ่น่ เพื่อน ามาแปรรปูเป็นผลติภณัฑท์ีพ่รอ้มจ าหน่าย  

กจิกรรมที ่ 3 การพฒันาผลติภณัฑ ์ [7] โดยผูช้่วยศาสตราจารยพ์สิษิฐ ์  เพ่งอมัพร ผูจ้ดัการศนูยบ์่มเพาะวสิาหกจิ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน เป็นวทิยากรใหค้วามรู ้ในหวัขอ้เรื่อง การพฒันาผลติภณัฑ ์ 

กจิกรรมที ่ 4 การหาช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยนางสาวณพรรณ สนิธุศริ ิ สาขาวชิาการตลาด คณะบรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน เป็นวทิยากรใหค้วามรูก้บักลุ่มผูป้ระกอบการวสิาหกจิชุมชน  ในหวัขอ้เรื่อง การหา
ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการกระจายสนิคา้   ช่องทางการจดัจ าหน่าย ทีว่างจ าหน่าย ไดแ้ก่ รา้นของฝากปึงหงีเ่ชยีง รา้น
เจา้สวั บรเิวณรา้นของฝาก A-Cup of Love ตลาดไทยสามคัค ีMontana Farm อ าเภอวงัน ้าเขยีว 

กจิกรรมที ่5 การสง่เสรมิการตลาด [8] โดยนางดุษฎ ีเทยีมเทศ บุญมาสงูทรง สาขาวชิาการตลาด คณะบรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน เป็นวทิยากรใหค้วามรู้ ในหวัขอ้เรื่องการสง่เสรมิการตลาด  

กจิกรรมที่ 6 การขอมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน โดย คุณปราริชาติ  โมมขุนทด เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจงัหวดั
นครราชสมีาและทมีงาน  เป็นวทิยากรใหค้วามรู ้ในหวัขอ้เรื่องการขอมาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน  

กจิกรรมที ่7 การออกแบบบรรจุภณัฑ ์  โดยนางสคุนรตัน์   ศรมีงคล และทมีงานสาขาวชิาการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ 
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นวิทยากรให้ความรู้กับกลุ่ม
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิชุมชน ในหวัขอ้เรื่อง ความส าคญัของการบรรจุภณัฑแ์ละการออกแบบบรรจุภณัฑ์  

กจิกรรมที ่8  การจดัการดา้นการตลาดและวางแผนกลยุทธ ์[9,10]  โดยนายปุรมิ หนุนนดั สาขาวชิาการตลาด คณะ  
บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน เป็นวทิยากรใหค้วามรูก้บักลุ่มผูป้ระกอบการวสิาหกจิชุมชน ในหวัขอ้
เรื่อง การจดัการดา้นการตลาดและการวางแผนกลยุทธท์างการตลาด  
 

ระยะท่ี 4 การสรปุบทเรียน 
ตน้แบบกลยทุธก์ารตลาด ส าหรบัพฒันาผลติภณัฑว์สิาหกจิชุมชน เพื่อการคา้ระดบัประเทศสูค่วามยัง่ยนื สว่นที่

ส าคญันัน้มาจากความรว่มมอืทัง้หน่วยงานภาครฐัและชุมชน ตอ้งมคีวามพรอ้ม ตัง้ใจจรงิ โดยมกีารก าหนดเป้าหมาย
ร่วมกนัทีม่าจากทุกภาคสว่น เริม่ตัง้แต่การลงศกึษาในพืน้ที ่ การศกึษาบรบิทของชุมชน ความตอ้งการของชุมชน การรว่ม
วเิคราะห ์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของทอ้งถิน่และการศกึษาแนวทาง ตลอดจนศกัยภาพความเป็นไปไดท้าง
การตลาด การก าหนดคดัเลอืกกลุ่มประกอบอาชพีเพื่อสรา้งผลติภณัฑ ์ ตราสนิคา้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้/
ผูบ้รโิภค  

ในกระบวนการด าเนินงาน ต้องอาศัยองค์ความรู้ การบริหารจัดการทางธุรกิจ ศาสตร์แขนงวิชาการต่างๆ  
จากหน่วยงานภาครฐั ประสบการณ์จากผู้น า-ผูป้ระกอบการทีป่ระสบความส าเรจ็ทางอาชพี และองค์ประกอบด้านปจัจยั 
การผลติจากภาคชุมชนทีม่อียู่ตามสภาพ ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมลงตวั สอดคลอ้งตามบรบิททีศ่กึษาของชุมชนในทอ้งถิน่  
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เพื่อน าไปปรบั พฒันาใชใ้นกระบวนการด าเนินงานบรหิารจดัการ การต่อยอดเชงิพาณิชย ์การวางแผน อาทเิช่น การพฒันา
ผลติภณัฑ์ที่ดมีคีุณภาพตรงกบัความต้องการของตลาดผู้บรโิภค/ลูกค้า การบรหิารด้านต้นทุนการผลติซึ่งก่อให้เกดิการ
ก าหนดราคาทียุ่ตธิรรมทัง้ 2 ฝ่าย คอื ต่อผูผ้ลติ และต่อผูบ้รโิภค การหาช่องทางการจดัจ าหน่ายทีเ่หมาะสม อ านวยความ
สะดวกสบายในการซือ้ตามแหล่งต่างๆ การส่งเสรมิการตลาด เป็นการสื่อสารใหลู้กคา้ไดรู้จ้กัผลติภณัฑ ์ตรายีห่อ้ คุณภาพ 
การส่งเสริมการขายในรูปแบบที่หลากหลาย การใช้สื่อโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ทางวิทยุ  ใบปลิว การรบัรองมาตรฐาน
ผลติภณัฑใ์หก้บัสนิคา้ อาท ิมาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน (มผช.) มาตรฐาน OTOP มาตรฐานองคก์ารอาหารและยา (อย.) 
และการออกแบบพฒันาการบรรจุภัณฑ์ที่ปกป้อง ดึงดูดใจลูกค้า ตลอดจนการบริหารจดัการ การก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเผชญิสถานการณ์แขง่ขนัทีท่วคีวามรุนแรงยิง่ขึน้ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีว่างไวทุ้กภาค
สว่นนัน้คอื ก่อใหเ้กดิการสรา้งงาน สรา้งรายได ้ มผีลตอบแทน-ก าไรทีเ่หมาะสม มคีวามมัน่คงในชวีติอย่างยัง่ยนืต่อไป [10] 

จากการวจิยัและพฒันา ตามกระบวนการดงักล่าวขา้งต้น สิง่หนึ่งที่ขาดไม่ได้ คอื การควบคุมการติดตามผลการ
ด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน (Process) ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องมือ (Tools) ที่ส าคญัยิ่งใน 
การทีพ่ฒันา ช่วยเหลอื ผลกัดนักลุ่มผูป้ระกอบOTOP หรอืกลุ่มผลติภณัฑ์วสิาหกจิชุมชนในท้องถิ่น ใหม้คีวามมัน่คงทาง
อาชพีและสรา้งรายได้ทีย่ ัง่ยนืสบืไป ซึ่งจะสอดคล้องกบัเป้าหมายของการพฒันาชุมชน คอื การให้ประชาชน ชุมชน อยู่ด ี
มสีขุ 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
จากผลการวจิยัและพฒันา เรื่อง ต้นแบบกลยุทธ์การตลาดส าหรบัพฒันาผลติภณัฑ์วสิาหกจิชุมชน เพื่อการค้า

ระดบัประเทศ สู่ความยัง่ยนื  จากการศกึษาข้อมูล การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง พบว่า การก าหนด
ตน้แบบกลยุทธก์ารตลาด ส าหรบัพฒันาผลติภณัฑว์สิาหกจิชุมชน ควรด าเนินการประสานงานความร่วมมอืในการรวมกลุ่ม
กนัด าเนินธุรกจิระหว่างกลุ่มวสิาหกจิชุมชน ผูร้่วมคา้ และหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้งกบักลุ่มผลติภณัฑ์ชุมชน   ความ
ร่วมมอืทัง้ผูน้ าหน่วยงานภาครฐัและผูน้ าชุมชน ต้องมคีวามพรอ้ม ความร่วมมอือย่างเตม็ที่ โดยมเีป้าหมาย วตัถุประสงค์
ร่วมกนัที่มาจากทุกภาคส่วนทัง้ภาครฐัและชุมชน โดยเริม่ปฏบิตัิการตัง้แต่ การลงศกึษาพื้นที่  การศกึษาบรบิทในชุมชน 
การร่วมวเิคราะห ์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ของชุมชนและกจิการ ใชห้ลกัการพจิารณา อย่าง
ละเอยีดรอบคอบ ในกระบวนการด าเนินงาน ตอ้งอาศยัองคค์วามรู ้ศาสตรท์างดา้นวชิาการต่างๆ ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม
ลงตัว เพื่อน าไปใช้ในกระบวนการด าเนินงาน การต่อยอดเชิงพาณิชย์ และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ซึ่งสอดคล้องกับ 
การศกึษารปูแบบการจดัการเครอืขา่ยการตลาดผลติภณัฑช์ุมชน  โดยความร่วมมอืของมหาวทิยาลยัราชภฎัอุตรดติถ์  และ
องค์กรท้องถิ่นจงัหวดัอุตรดติถ์ [11] และการศึกษา รูปแบบการบรหิารจดัการเครือข่ายการตลาดวสิาหกจิชุมชน เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพการแขง่ขนัเชงิพาณิชย ์ในเขตจงัหวดัอุตรดติถ์ [12] 

 
ต้นแบบการบริหารกลยุทธก์ารตลาด ส าหรบัพฒันาผลิตภณัฑวิ์สาหกิจชุมชน 
 

หากพจิารณาผลการศกึษาวจิยัทัง้หมดในภาพรวม สามารถก าหนดตน้แบบการบรหิารกลยทุธก์ารตลาด ส าหรบั
พฒันาผลติภณัฑว์สิาหกจิชมุชน เพื่อการคา้ระดบัประเทศสูค่วามยัง่ยนื(กรณีศกึษา :  ผลติภณัฑว์สิาหกจิชมุชนทีม่รีะดบัต ่า
กว่า 3 ดาว ในเขตอ าเภอวงัน ้าเขยีว จงัหวดันครราชสมีา) ดงันี้ 
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       กระบวนการ 
       ด าเนินงาน 
           
 
    
  การควบคมุ        รายได้ 

                         การประเมินผล          ก าไร 
  

ภาพท่ี 2 : ตน้แบบการบรหิารกลยุทธก์ารตลาด ส าหรบัพฒันาผลติภณัฑว์สิาหกจิชุมชน 
เพื่อการคา้ระดบัประเทศสูค่วามยัง่ยนื 

 

การอธบิายขยายความ  ต้นแบบการบรหิารกลยุทธ์การตลาด ส าหรบัพฒันาผลติภณัฑว์สิาหกจิชุมชน เพื่ อการค้า
ระดบัประเทศสูค่วามยัง่ยนื  ประกอบดว้ย 3 สว่น คอื 

1. ผูน้ าหน่วยงานภาครฐั 
2. ผูน้ าชุมชนในพืน้ที ่
3. ความร่วมมอืและการด าเนินงาน  
ส่วนท่ี 1 ผูน้ าหน่วยงานภาครฐั 
ผูน้ าหน่วยงานภาครฐั  คอื หน่วยงานของภาครฐัต่างๆอาทเิช่น สถาบนัการศกึษา ,  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั , 

ส านกังานพฒันาชุมชน , ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั ,องคก์ารบรหิารสว่นต าบล และหน่วยงานอื่นๆ เป็นตน้  
ซึ่งหน่วยงานดงักล่าว จะมีศกัยภาพทัง้ด้านศาสตร์ต่างๆ องค์ความรู้วชิาการ อาทเิช่น หลกัการบริหารจดัการ  

การบริหารการตลาด การจดัการด้านต้นทุน การออกแบบ การบริหารการผลิต และด้านงบประมาณในการสนับสนุน  
เป็นตน้ ลงเขา้ไปสู่ชุมชน เพื่อเป็นการช่วยเสรมิ สนับสนุน การใหค้ าปรกึษา แนะน ากลุ่มวสิาหกจิชุมชน กลุ่มOTOP แต่ที่
ส าคญัไปกว่านัน้ คอื ความมุ่งมัน่และตัง้ใจจรงิของกลุ่มผูน้ าหน่วยงานภาครฐัทีจ่ะร่วมแรง ร่วมใจ พฒันากลุ่มผูป้ระกอบการ
ให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง สู่การด าเนินธุรกจิอย่างยัง้ยนื สามารถแข่งขนัอยู่ในภาคการค้า  ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ 
ทีก่ดดนัได ้ ตลอดจนการควบคุม ก ากบัดูแล การประเมนิและการตดิตามผลตามช่วงเวลาทีเ่หมาะสม เป็นการกระตุ้นกลุ่ม
ผูป้ระกอบการใหก้ระตอืรอืรน้(Active) เป็นระยะๆ ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มกีระบวนการเรยีนรูท้ีย่ ัง่ยนื ลดโอกาสความ

ผูน้ า 

ชุมชน 

- ความร่วมมือ 
- การกลัน่กรองความคิด 

 

ผูน้ า 
หน่วยงานภาครฐั 

 

ความมัน่คง 
อย่างยัง้ยืน 

ทรพัยากรการผลิต 
- คน  - ทุน  
- วตัถุดบิ   
- เครื่องมอื  

 

องคค์วามรู ้
- การจดัการทาง
ธุรกจิ/การตลาด 
- งบประมาณ 
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ผดิพลาดของกจิการ น าพาผูป้ระกอบการมคีวามมัน่คงในรายไดอ้ย่างยัง่ยนื ก่อใหเ้กดิประโยชน์สขุต่อสว่นตน ชุมชน สงัคม
และประเทศชาตต่ิอไป 

ส่วนท่ี 2 ผูน้ าชุมชนในพืน้ท่ี 
ผูน้ าชุมชนในพืน้ที ่คอื ตวัแทนกลุ่มวสิากจิชุมชน กลุ่มชาวบา้นในทอ้งถิน่ กลุ่มOTOP ทีม่ศีกัยภาพ มคีวามเป็นผูน้ า 

ความสนใจในการเป็นผูป้ระกอบการอย่างตัง้ใจจรงิ มจีติส านึกในการพฒันาทอ้งถิน่ มุ่งมัน่ในการด าเนินกจิการ การบรหิาร
อย่างเป็นระบบทีถู่กตอ้ง 

ซึง่ผู้น าชุมชน จะมอีงค์ประกอบ ที่เรยีกว่าปจัจยัการผลติ คอื คน(แรงงานในท้องถิ่น) , เงนิทุน(การร่วมทุน) , 
วตัถุดิบในพื้นที่ และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อยู่แล้วในระดบัหนึ่ง อกีสิง่หนึ่งที่ขาดไม่ได ้ 
ความเป็นผูน้ า(Leadership) คอื  ความสามารถในการเผชญิกบัสภาวการณ์เปลีย่นแปลงได ้การตดัสนิใจ การสรา้งแรงจูงใจ
ต่อทมีงานใหส้ามารถเอาชนะอุปสรรคเพื่อไปสู่เป้าหมาย ซึง่เป็นจุดเริม่ต้นของการเป็นผูป้ระกอบการ  ซึง่เป็นทีท่ราบกนัดี
ว่าต่อให้มปีจัจยัการผลติ ภาวะผู้น าขา้งต้นอย่างเพยีงพอ แต่ถ้าขาดหลกัการบรหิาร องค์ความรูท้างด้านวชิาการ กอ็าจ
น าพากจิการไปสูค่วามลม้เหลวไม่สามารถแขง่ขนัในเชงิธุรกจิได ้ดงันัน้จงึต้องพึง่พาอาศยัองคค์วามรูใ้นศาสตรส์าขาต่างๆ
จากหน่วยงานของภาครฐั เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการ การด าเนินกจิการเป็นไปอย่างราบรื่นต่อเน่ือง ลดปญัหา อุปสรรคต่างๆ
ที่อาจจะเกดิขึน้ ส่งผลให้กิจการมีรายได้และก่อให้เกิดก าไรในที่สุด ซึ่งจะสอดคล้องกบัเป้าหมายของการพฒันาชุมชน  
คอื การใหป้ระชาชน ชุมชน อยู่ดมีสีขุ 

ส่วนท่ี 3 ความรว่มมือและการด าเนินงาน 
จากทัง้ 2 ส่วนขา้งต้น ความร่วมมือทัง้ผู้น าหน่วยงานภาครฐัและผู้น าชุมชน ต้องมคีวามพร้อม ความตัง้ใจจริง  

ความร่วมมอือย่างเตม็ที ่โดยมเีป้าหมาย วตัถุประสงคร่์วมกนัทีม่าจากทุกภาคส่วนทัง้ภาครฐัและชุมชน โดยเริม่ปฏบิตักิาร
ตัง้แต่ การลงศึกษาพื้นที่  การศึกษาบริบทในชุมชน การร่วมวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT 
Analysis) ของชุมชนและกจิการ ใชห้ลกัการพจิารณา การกลัน่กรอง อย่างละเอยีดรอบคอบ ใช้หลกัปรชัญาแนวความคดิ 
ต่อการตดัสนิใจ ในกระบวนการด าเนินงาน บรหิารจดัการทางธุรกจิ ต้องอาศยัองค์ความรู ้ศาสตร์ทางด้านวชิาการต่างๆ 
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์ประกอบด้านปจัจยัการผลิต จากหน่วยงานภาคชุมชน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมลงตัว  
เพื่อน าไปใชใ้นกระบวนการด าเนินงาน บรหิารจดัการ การต่อยอดเชงิพาณิชย ์การวางแผน อาทเิช่น การพฒันาผลติภณัฑ์
ทีด่มีคีุณภาพ การรบัรองมาตรฐาน การก าหนดราคาทียุ่ตธิรรม การตอบสนองความต้องการของตลาดผูบ้รโิภค   ตลอดจน
การควบคุม การตดิตามผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงใหร้ดักุมยิง่ขึน้สง่ผลใหเ้กดิประสทิธภิาพ  และบรรลุเป้าหมายทีว่างไว ้ 
นัน้คอื ก่อใหเ้กดิการสรา้งงาน สรา้งรายได ้ มผีลตอบแทน-ก าไรทีเ่หมาะสม มคีวามมัน่คงในชวีติอย่างยัง่ยนืต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
1.ควรมกีารท าการศกึษาวจิยัและพฒันา ในดา้นการบรหิารจดัการลงสูผู่ป้ระกอบการชุมชน เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ

ในการบรหิารงานองคก์รมากยิง่ขึน้ 
2. ควรมกีารท าการศกึษาวจิยัและการพฒันากบักลุ่มผูผ้ลติวสิาหกจิชมุชนประเภทอื่นๆ  เช่น  ประเภทสมุนไพรที่

ไม่ใช่อาหาร ประเภทผา้ ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทของใชข้องประดบัตกแต่งและของทีร่ะลกึ เพื่อเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่
ในตน้แบบกลยุทธก์ารตลาด ส าหรบัพฒันาผลติภณัฑว์สิาหกจิชมุชนเพื่อการคา้ ระดบัประเทศสูค่วามยัง่ยนื 
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บทคดัย่อ 

 ผลการวจิยัพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมภีาระหน้ีสนิรอ้ยละ  62.5  สาเหตุของการเป็นหน้ีมาจากการกูเ้งนิมา

เพื่อลงทุนประกอบอาชพี  กู้เงนิมาเพื่อซื้อ/ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศยัและยานพาหนะ  เพื่อการศึกษาของบุตรหลาน    

เป็นต้น  และทศันคติเกีย่วกบัแนวทางการดําเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโดยรวมใน 5 ด้าน ได้แก่  

ดา้นความพอประมาณในการดาํรงชวีติ  ดา้นความสมเหตุสมผลในการดํารงชวีติ  ดา้นการมภีูมคิุม้กนัในการดํารงชวีติ  

ดา้นคุณธรรมในการดาํรงชวีติ ดา้นความรูใ้นการดาํรงชวีติ  อยู่ในระดบัปานกลาง 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบทศันคติเกี่ยวกบัแนวทางการดําเนินชวีิตตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงของ

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมเีพยีงดา้นอายุ  ดา้นระดบัการศกึษา ดา้นอาชพี ด้านรายได้เฉลี่ยต่อปี และภาวะการ

เป็นหน้ีสนิแตกต่างกนัมผีลต่อระดบัทศันคตทิีแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั  .05 
 

คาํสาํคญั :  ภาระหน้ีสนิ  ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

Abstract   

 Result the status of people’s debts and a way of life which follow the sufficiency economy  philosophy 

in the area of Muang district Nakhon Sawan province meets that person answer the questionnaire has 62.5 

debt percentage responsibilities which , the cause of bingin debt is from the loaning money comes to for invest 

to earn a living , borrow money come to for buy / repair residence house and the vehicle , for the education of 

the descendant , etc. Besides , person answer the questionnaire still have the attitude about way of life trend 

traditionally sufficient economy philosophy generally in 5 a side , for example , sufficiency side in the living , 

reasonability side in the living , having immunity side in the living , virtue side in the living , knowledge side in 

the living , stay in the average. The analysis result compares with the attitudeabout way of life trend follows 

sufficient economy philosophy of people in district Mueng area , Nakhon Sawan separate follow personal factor  

meet that  there is just a side age , level education side , occupation side , income side shares to build year 

and status  of  people’s  debts only , at different prevent implily important at .05 levels . 
 

Key word  :  Liabilities ,  Sufficiency economy philosophy 
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บทนํา 

จากแผนพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2550-2554 ใหค้วามสาํคญักบัการสง่เสรมิความ

เขม้แขง็ของชุมชน การสรา้งความมัน่คงของเศรษฐกจิชุมชน เน้นการผลติเพื่อการบรโิภคอย่างเพยีงพอภายในชุมชน 

สนบัสนุนใหชุ้มชนมกีารรวมกลุ่มในรปูสหกรณ์ กลุ่มอาชพีส่งเสรมิการลงทุนระหว่างเครอืข่ายองคก์รชุมชนรวมทัง้การ

พฒันาความรูด้า้นการจดัการ การตลาดและทกัษะในการประกอบอาชพี เพื่อมุ่งสู่ความเขม้แขง็และการสรา้งภูมคิุม้กนั

ของทอ้งถิน่และสงัคมอย่างสอดคลอ้งต่อการประยุกตใ์หเ้ศรษฐกจิพอเพยีง 

นอกจากน้ีสภาวะสงัคมปจัจุบนัทีเ่ตม็ไปดว้ยกระแสวตัถุนิยม และความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ จนทาํใหค้นไทยหลง

เดนิทางผดิไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็นปญัหา โดยเฉพาะปญัหาหน้ีสนิทีไ่ม่มวีนัจบสิน้ อย่างไรกต็ามคนไทยยงั 

มทีางออก ซึ่งการจะดํารงชวีติให้อยู่รอดภายใต้สงัคมในปจัจุบนั แนวทางหน่ึงที่ประชาชนไทยควรยดึถือคอืการ

พึง่ตนเอง รูจ้กัความพอประมาณ และไม่ประมาท ตามแนวปรชัญา “เศรษฐกจิพอเพยีง” ของพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยู่หวัทีท่รงมองเหน็ถงึความสาํคญัของการสรา้งภูมคิุม้กนัใหก้บัตวัเอง รูจ้กัความพอมพีอกนิ พอมพีอใช ้คํานึงถงึ

หลกัเหตุผลและการประมาณตนเอง พรอ้มกบัทรงเตอืนสตปิระชาชนคนไทยไมใ่หป้ระมาท โดยเฉพาะการใชจ้่ายเงนิอนั

เป็นปจัจยัสาํคญั      ในการดาํเนินชวีติ 

“การกูเ้งนิทีนํ่ามาใชใ้นสิง่ทีไ่ม่ทํารายไดน้ัน้ไม่ด ี อนัน้ีเป็นขอ้สาํคญั เพราะว่าเงนิกูจ้ะทําใหม้รีายได ้กเ็ท่ากบั

จะใชห้น้ีได ้ ไม่ตอ้งตดิหน้ี  ไม่ตอ้งเดอืดรอ้น ไม่ตอ้งเสยีเกยีรต”ิ  

“เงนิกูน้ัน้ เงนิจะตอ้งเกดิประโยชน์  มใิช่กูส้าํหรบัไปเล่นไปทาํอะไรทีไ่ม่เกดิประโยชน์” 

(พระราชดาํรสัเน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพ์รรษา 4 ธนัวาคม 2540) 

ขอนําพระราชดํารสัของในหลวงที่ทรงเลง็เหน็ปญัหาที่กําลงัจะเกดิขึน้กบัประชาชนชาวไทยล่วงหน้า ตัง้แต่ 

ปี 2540 และขณะน้ีชาวไทยจํานวนมากทีเ่ป็นผูม้รีายไดน้้อย ซึง่ยงัประสบปญัหาภาระหน้ีสนิจํานวนมากไม่สามารถ

ชําระหรอืชดใช้ได้ จนทําใหเ้กดิปญัหาสงัคมตามมาอย่างทีทุ่กท่านไดเ้หน็และไดร้บัทราบขอ้มูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ 

มากมาย 

หน้ีสนิมคีวามหมายดา้นบญัชคีอื ภาระผูกพนัในปจัจุบนัของกจิการ ซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตี คาด

ว่าจะสง่ผลใหก้จิการสญูเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิในอนาคต (จะต้องมกีารชําระหน้ีดว้ยสนิทรพัย ์ สนิคา้ หรอืบรกิาร 

แก่เจา้หน้ีในอนาคต) 

หน้ีในระบบคอืหน้ีสนิทีลู่กหน้ีไปกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิ หรอืสถาบนัการเงนิในระบบชุมชน หรอืผูป้ระกอบ

ธุรกจิทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิ ซึง่อยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของ ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน้ีนอกระบบ คอื หน้ีสนิของ

ภาคประชาชน  ที่กู้ยืมเงินกนัเอง โดยไม่ผ่านระบบสถาบนัการเงิน ซึ่งในระบบสถาบนัการเงิน  จะมีกฎหมายหรือ

ประกาศควบคุมเรื่องอตัราดอกเบีย้ไวอ้ย่างชดัเจน  

ปญัหาของประชาชน ทีม่รีายไดน้้อย หรอืรายไดไ้ม่พอใช ้ จนนําไปสู่ปญัหาหน้ีนอกระบบในสงัคมไทย  ส่วน

หน่ึง กม็าจากโอกาสทางเศรษฐกจิทีไ่ม่เท่าเทยีมกนั  การดิน้รนเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิทอง ทรพัยส์นิ  บางคนอาจเพยีงแค่

ตอ้งการมกีนิมใีช ้ เลีย้งปากทอ้งคนในครอบครวัไปวนั ๆ  บางคนอาจตอ้งการดิน้รนเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิทอง  ทรพัยส์นิ  

เพื่อเพิม่ฐานะของตน  เป็นตน้                  

 จากปญัหาและสาเหตุดงักล่าว ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนและทอ้งถิน่และเป็น

ปจัจยัสาํคญัที่ทําใหเ้กษตรกรทีม่ปีญัหาความยากจนไม่อาจมุ่งสู่เศรษฐกจิพอเพยีงได ้และส่งผลต่อการอยู่ดกีนิดขีอง

กลุ่มเกษตรกรซึง่เป็นประชากรสว่นใหญ่ของประเทศ 

 รฐับาลกําหนดให้การแกไ้ขปญัหาความยากจนเป็นปญัหาทีต่้องรวมพลงัทุกภาคส่วนในสงัคม ทัง้หน่วยงาน

ภาครฐั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วม  บูรณาการแกไ้ขปญัหาร่วมกนั ภายใต้หลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นให้เริ่มตัง้แต่สถาบันที่เล็กที่สุดในสงัคมคือสถาบันครอบครัวมีส่วนร่วมใน 



 

944 

การดําเนินการแกไ้ขปญัหาความยากจน ดงันัน้จําเป็นต้องชีแ้จงเพื่อทําความเขา้ใจและปรบัทศันคติในการดํารงชวีติ

ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงแก่ประชนชนก่อนเพื่อใหก้ารดาํเนินงานประสบผลสาํเรจ็ 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาภาระหน้ีสนิและทศันคติเกี่ยวกบัแนวทางการดําเนินชวีติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของ

ประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ จ.นครสวรรค ์

2. เพื่อเปรยีบเทยีบทศันคตเิกีย่วกบัแนวทางการดาํเนินชวีติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของประชาชนใน

เขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ จ.นครสวรรค ์จาํแนกตามปจัจยัสว่นบุคคล 
 

สมมติฐานของการวิจยั 

1.  เพศต่างกนั จะมผีลต่อระดบัทศันคตทิีเ่กีย่วกบัแนวทางการดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ของประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ  จ.นครสวรรค ์ แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 

2.  อายุต่างกนั จะมผีลต่อระดบัทศันคตทิีเ่กีย่วกบัแนวทางการดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ของประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ  จ.นครสวรรค ์ แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 

3. สถานภาพต่างกนั จะมผีลต่อระดบัทศันคตทิีเ่กีย่วกบัแนวทางการดําเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงของประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ  จ.นครสวรรค ์ แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 

4. ระดบัการศึกษาต่างกนั จะมีผลต่อระดบัทศันคติที่เกี่ยวกบัแนวทางการดําเนินชวีิตตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงของประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ  จ.นครสวรรค ์ แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 

5. อาชพีต่างกนั  จะมีผลต่อระดบัทศันคติที่เกี่ยวกบัแนวทางการดําเนินชีวติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงของประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ  จ.นครสวรรค ์ แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 

6. รายได้เฉลี่ยต่อปีต่างกนั จะมผีลต่อระดบัทศันคติที่เกี่ยวกบัแนวทางการดําเนินชีวติตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงของประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ  จ.นครสวรรค ์ แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 

7. ภาระหน้ีสนิต่างกนั จะมผีลต่อระดบัทศันคตทิีเ่กีย่วกบัแนวทางการดําเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงของประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ  จ.นครสวรรค ์ แตกต่างกนั 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการ 

1.  ขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมอื 

1.  ผูว้จิยัไดส้รา้งเครื่องมอืเป็นแบบสอบถามประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ   จ.นครสวรรค ์ ทีใ่ชเ้ป็นกลุ่ม

ตวัอย่าง  โดยการศกึษาจากทฤษฎ ีหลกัการ และ แนวคดิ ทีม่าจาก ตํารา บทความ เอกสาร และรายงานวจิยัที่

เกีย่วขอ้ง แลว้นําขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ไปใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

        2.  นําแบบสอบถามฉบบัร่างไปใหผู้ท้รงคุณวุฒจิํานวน 4 คนพจิารณาความตรงของเครื่องมอื (Validity) 

ในดา้น เน้ือหา ภาษา ขอ้ความ ความหมาย และ โครงสรา้ง ผูท้รงคุณวุฒไิดแ้ก่ 

  1. รองศาสตราจารย ์ดร.สทุธนู ศรไีสย ์  

   2.  อาจารยศ์ริริกัษ์          ศริวิริยิะกุล 

   3.  แพทยห์ญงิปราณี     ศริวิริยิะกุล 

   4.  อาจารยว์บิลูย ์           บุญสวุรรณ  

 3.  นําความเหน็ทีไ่ดร้บัจากผูเ้ชีย่วชาญมาปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม 

4.  นําแบบสอบถามทีแ่กไ้ขแลว้และไดร้บัความเหน็ชอบจากผูค้วบคุมงานวจิยั ไปลองใช ้(Tryout) กบักลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 40 คน 
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5.  นําแบบสอบถามที่ได้จากการลองใช้ ไปคํานวณหาความเที่ยง (Reliability) หรอื ค่าความเชื่อมัน่ 

(Reliability) โดยวิธหีาค่าสมัประสทิธิค์วามเที่ยงแบบแอลฟาของครอนบาค (Cronbach 's  Alpha-reliability 

Coefficient) ไดค้่าสมัประสทิธิค์วามเทีย่งหรอืความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.9809 

6.  นําแบบสอบถามทีไ่ดผ่้านการทดสอบหาความเชื่อมัน่แลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างเพื่อทาํการเกบ็ขอ้มลูจรงิ 
 

2.  ลกัษณะของเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ตอน คอื 

  ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นการตรวจสอบรายการ (Checklist) เกีย่วกบัขอ้มูล

ทัว่ไป สถานภาพทางเศรษฐกจิ และภาระหน้ีสนิของผูต้อบแบบสอบถาม  

  ตอนท่ี 2   ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยแบ่ง

ออกเป็น  6  ดา้น  คอื 

    ดา้นที ่ 1  ดา้นความพอประมาณในการดาํรงชวีติ 

    ดา้นที ่ 2  ดา้นความสมเหตุสมผลในการดาํรงชวีติ 

    ดา้นที ่ 3  ดา้นการมภีูมคิุม้กนัในการดาํรงชวีติ 

    ดา้นที ่ 4  ดา้นคุณธรรมในการดาํรงชวีติ 

    ดา้นที ่ 5  ดา้นความรูใ้นการดาํรงชวีติ 

    ดา้นที ่ 6  ดา้นการดาํรงชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

  ตอนท่ี 3  เป็นคาํถามปลายเปิดเพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความเหน็และขอ้เสนอแนะ

อื่นๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อผลการวจิยั 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 ผู้วิจยัได้นําแบบสอบถามที่ได้มีการพฒันาทดสอบความเชื่อมัน่เรียบร้อยแล้ว  ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ

ประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ  จ.นครสวรรค ์ จาํนวน  400  คน  โดยไปทาํการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง  

และไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนื  จาํนวน  400  ชุด  คดิเป็นรอ้ยละ  100   ของการสุม่   

การวิเคราะหแ์ละนําเสนอข้อมูล 

 ผู้วิจ ัยได้นําแบบสอบถามที่ได้รบักลับคืนมาทัง้หมดไปคํานวณค่าสถิติกบัโปรแกรมการคํานวณค่าสถิติ

สาํเรจ็รปูดว้ยคอมพวิเตอร ์ ค่าสถติทิีใ่ชแ้บ่งออกเป็น  3  ตอน  ดงัน้ี 

 ตอนที ่ 1  วเิคราะหส์ถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  ค่าสถติทิีใ่ชค้อื  จาํนวน (Frequency)  และรอ้ยละ 

(Percentage) 

 ตอนที ่ 2  วเิคราะหข์อ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้ที ่1  “ศกึษาทศันคตเิกีย่วกบัแนวทางการดําเนิน

ชวีติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ จ.นครสวรรค”์  ค่าสถติทิีใ่ชค้อื  ค่าเฉลีย่เลข

คณิต (Mean)  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  และเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่เลขคณิตกบัเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้

 ตอนที ่ 3  วเิคราะหข์อ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้ที่ 2  “เปรยีบเทยีบทศันคตเิกีย่วกบัแนวทาง 

การดาํเนินชวีติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ จ.นครสวรรค ์ จาํแนกตามปจัจยัสว่น

บุคคล”  ค่าสถติิที่ใช้คอื การทดสอบความมนีัยสาํคญัระหว่างค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรอืการทดสอบค่าท ี(t-test) การ

วเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way Analysis of Variance หรอื One-way ANOVA) และ ทดสอบ

ภายหลงั (Post Hoc.) เพื่อหาคู่ทีแ่ตกต่างกนัโดยใชว้ธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทุกตอน ผูว้จิยัจะนําเสนอในรปู ตาราง ประกอบการอธบิาย 
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เกณฑใ์นการแปลความหมาย 

 ค่าเฉลีย่เลขคณิตทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้ที ่1 จะถูกนํามาเปรยีบเทยีบ

กบัเกณฑใ์นการแปลความหมายขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

 ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.50 หมายถงึ มรีะดบัทศันคตใินระดบัน้อยทีส่ดุ 

 ค่าเฉลีย่ 1.51 – 2.50 หมายถงึ มรีะดบัทศันคตใินระดบัน้อย 

 ค่าเฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมายถงึ มรีะดบัทศันคตใินระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถงึ มรีะดบัทศันคตใินระดบัมาก 

 ค่าเฉลีย่ 4.51 – 5.00   หมายถงึ มรีะดบัทศันคตใินระดบัมากทีส่ดุ 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 การวจิยัเรื่อง ภาระหน้ีสนิและแนวทางการดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของประชาชนในเขต

พืน้ที ่อ.เมอืงฯ  จ.นครสวรรค ์ ผูว้จิยัไดนํ้าแบบสอบถามทีไ่ดร้บักลบัคนืจากการสุ่มทัง้หมด จํานวน 400 ฉบบั คดิเป็น

รอ้ยละ 100 ไปคํานวณค่าสถิตกิบัโปรแกรมการคํานวณชุดค่าสถิตสิาํเรจ็รูปดว้ยคอมพวิเตอร ์ซึง่การวเิคราะหข์อ้มูล

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั และเกณฑใ์นการแปลความหมายดงัน้ี 

 ก.  การวิเคราะหข์้อมูล แบ่งออกตามขัน้ตอนของวตัถุประสงคก์ารวจิยัเป็น 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

     ตอนที ่1  สถานภาพสว่นบุคคล ค่าสถติทิีใ่ชค้อื จาํนวน (Frequency) และ รอ้ยละ (Percentage) 

     ตอนที่ 2  ทศันคตเิกีย่วกบัแนวทางการดําเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงค่าสถติทิี่ใชค้อื 

ค่าเฉลีย่เลขคณิต (Mean) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่เลขคณิตกบัเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้

    ตอนที ่3  เปรยีบเทยีบทศันคตเิกีย่วกบัแนวทางการดําเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของ

ประชาชนในเขตพื้นที่ อ.เมอืงฯ  จ.นครสวรรค์  จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ  ระดบัการศกึษา  อาชพี  รายได้

เฉลีย่ต่อปี  รายจ่ายเฉลีย่ต่อปีค่าสถติทิีใ่ชค้อื การทดสอบความมนียัสาํคญัระหว่างค่าเฉลีย่เลขคณิตหรอืการทดสอบค่า

ท ี(t-test) การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way Analysis of Variance หรอื One-way ANOVA) และ 

ทดสอบภายหลงั (Post Hoc.) เพื่อหาคู่ทีแ่ตกต่างกนัโดยใชว้ธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 

ข.  เกณฑใ์นการแปลความหมาย 

    ผลการวเิคราะหข์อ้มลูตอนที ่2 จะถูกนํามาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑใ์นการแปลความหมายขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

 ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.50 หมายถงึ มรีะดบัทศันคตใินระดบัน้อยทีส่ดุ 

 ค่าเฉลีย่ 1.51 – 2.50 หมายถงึ มรีะดบัทศันคตใินระดบัน้อย 

 ค่าเฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมายถงึ มรีะดบัทศันคตใินระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถงึ มรีะดบัทศันคตใินระดบัมาก 

 ค่าเฉลีย่ 4.51 – 5.00   หมายถงึ มรีะดบัทศันคตใินระดบัมากทีส่ดุ 
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ตารางท่ี 1 แสดงสถานภาพของประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ  จ.นครสวรรค ์ ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 

ข้อมูลทัว่ไป จาํนวน รอ้ยละ 

เพศ   

 ชาย 162 40.5 

 หญงิ 238 59.5 

อาย ุ

น้อยกว่า  20  ปี 

 

17 

 

4.2 

 20 – 30 ปี 101 25.2 

 31 – 40 ปี 96 24.0 

 41 – 50 ปี 

51 – 60 ปี 

98 

70 

24.5 

17.5 

 มากกว่า  60  ปีขึน้ไป 18 4.5 

สถานภาพ   

 

 

โสด 

สมรส 

หมา้ย 

หย่ารา้ง 

115 

260 

19 

6 

28.8 

65.0 

4.7 

1.5 

ระดบัการศึกษา   

 ไม่ไดเ้รยีนหนงัสอื  

ประถมศกึษาหรอืเทยีบเท่า 

มธัยมศกึษาหรอืเทยีบเท่า 

อนุปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

ปรญิญาตร ี

19 

134 

119 

43 

80 

4.8 

33.5 

29.8 

10.8 

20.0 

 สงูกว่าปรญิญาตร ี 5 1.1 

อาชีพ 

 

 

รบัจา้งทัว่ไป 

การเกษตร 

ลกูจา้งประจาํ 

ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

พนกังานบรษิทัเอกชน 

อื่น ๆ 

 

128 

31 

32 

41 

24 

144 

 

32.0 

7.8 

8.0 

10.2 

6.0 

36.0 

รายได้เฉล่ียต่อปี   

 ตํ่ากว่า  50,000  บาท 126 31.5 

 50,000 – 100,000  บาท 

100,001 – 150,000  บาท 

150,001 – 200,000  บาท 

200,001 – 250,000  บาท 

สงูกว่า  250,000  บาท 

147 

64 

24 

25 

14 

36.8 

16.0 

6.0 

6.2 

3.5 
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ข้อมูลทัว่ไป จาํนวน รอ้ยละ 

รายจา่ยเฉล่ียต่อปี   

 ตํ่ากว่า  50,000  บาท 159 39.8 

 50,000 – 100,000  บาท 

100,001 – 150,000  บาท 

150,001 – 200,000  บาท 

200,001 – 250,000  บาท 

สงูกว่า  250,000  บาท 

153 38.2 

 49 

18 

18 

3 

12.2 

4.5 

4.5 

0.8 

รายไดเ้พยีงพอต่อการเลีย้งดสูมาชกิในครอบครวั 

              เพยีงพอ 

             ไม่เพยีงพอ 

 

325 

75 

 

81.2 

18.8 

ปจัจบุนัท่านมหีน้ีสนิหรอืไม ่

              มหีน้ีสนิ 

             ไม่มหีน้ีสนิ 

             ไม่ตอบ 

 

250 

144 

6 

 

62.5 

36.0 

1.5 

จาํนวนหน้ีสนิทัง้หมด 

             ตํ่ากว่า 50,000 บาท 

             50,000 – 100,000  บาท 

             100,001 – 150,000  บาท 

             150,001 – 1,000,000  บาท 

             1,000,001 – 1,500,000  บาท 

             สงูกว่า  1,500,000  บาท 

             ไม่ตอบ 

 

93 

80 

24 

41 

13 

8 

141 

 

23.2 

20.0 

6.0 

10.2 

3.2 

2.0 

35.2 

ปจัจบุนัท่านเป็นหน้ีจากสถาบนัใด 

            สหกรณ์ต่าง ๆ 

            ธนาคาร/สถาบนัการเงนิ 

            บุคคลภายนอกสถาบนัการเงนิ 

            ญาตพิีน้่อง 

            เพื่อน ๆ ทีท่าํงาน 

            อื่น ๆ       

            ไม่ตอบ 

 

48 

112 

24 

30 

4 

38 

144 

 

12.0 

28.0 

6.0 

7.5 

1.0 

9.5 

36.0 

ประเภทของหน้ีสนิแบ่งเป็น(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

            ซือ้/ซ่อมแซมบา้นทีอ่ยูอ่าศยั 

            ซือ้/ซ่อมแซมยานพาหนะ  เช่น  รถยนต ์

            ลงทุนประกอบอาชพี 

            เพื่อการศกึษาบุตรหลาน 

            ค่ารกัษาพยาบาลสมาชกิในครอบครวั 

            อุปการะบดิามารดา  สมาชกิในครอบครวั 

            ซือ้/ซ่อมแซมสิง่อาํนวยความสะดวก 

 

73 

55 

120 

47 

30 

25 

22 

 

18.2 

13.8 

30.0 

11.8 

7.5 

6.2 

5.5 
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ข้อมูลทัว่ไป จาํนวน รอ้ยละ 

            เพื่อจดังานมงคล/ประเพณีต่าง ๆ  

            อื่น ๆ  

6 

23 

1.5 

5.8 

จาํนวนหน้ีสนิทีม่อียู่น้ีเมื่อเทยีบกบัรายได ้ 

            มหีน้ีสนิเลก็น้อย  ชาํระได ้

            มหีน้ีสนิปานกลาง  ชาํระได ้

            มหีน้ีสนิมาก  ชาํระได ้

            มหีน้ีสนิจาํนวนมากไมส่ามารถชาํระไดท้ัง้หมด 

             ไม่ตอบ 

 

72 

126 

50 

9 

143 

 

18.0 

31.5 

12.5 

2.2 

35.8 

 

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 59.5เป็นหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30ปี  

มสีถานภาพสมรสแลว้  สาํเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษาหรอืเทยีบเทา่   มรีายไดเ้ฉลีย่ 50,000 – 100,000 บาทต่อปี  

คดิเป็นรอ้ยละ 36.8 และมรีายจ่ายเฉลีย่ตํ่ากว่า 50,000 บาทต่อปี  คดิเป็นรอ้ยละ 39.8   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

มหีน้ีสนิโดยเฉลีย่แลว้ตํ่ากว่า  50,000  บาท  โดยหน้ีสนิทีม่อียู่เกดิจากการกูย้มืเงนิจากธนาคาร/สถาบนัการเงนิเพื่อ

นํามาลงทุนประกอบอาชพี  คดิเป็นรอ้ยละ  30.0   ซึง่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  รอ้ยละ  81.2  มรีายไดเ้พยีงพอ

ต่อการเลีย้งดสูมาชกิและคดิว่าหน้ีสนิทีต่นมอียูอ่ยู่ในระดบัปานกลางสามารถทีจ่ะชาํระคนืไดเ้มื่อครบกาํหนดคดิเป็นรอ้ย

ละ  31.5 

 

ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัทศันคตเิกีย่วกบัขอ้มูลเกีย่วกบัแนวทางการดําเนินชวีติ

ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ 3 อนัดบัแรก 

ประเดน็เก่ียวกบัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง X  S.D. ระดบัทศันคติ 

1.ดา้นความพอประมาณในการดาํรงชวีติ 

1.1 ปลกูพชืผกัและเลีย้งสตัวไ์วบ้รโิภคในครวัเรอืน 

1.2 มคีวามจาํเป็นในการวางแผนการใชจ้่ายเงนิ 

1.3 การตดัสนิใจซือ้สนิคา้/บรกิารคาํนึงถงึความหรหูราและความพงึ

พอใจของท่าน 

 

3.19 

3.30 

 3.38 

 

 

0.909 

0.913 

0.913 

 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

2. ดา้นความสมเหตุสมผลในการดาํรงชวีติ 

2.1 ลด ละ เลกิการเสีย่งโชคการพนนั 

2.2 ลด ละ เลกิอบายมุข  สิง่เสพตดิ 

2.3 ความสาํคญัในการออมเงนิของครอบครวั 

 

3.21 

3.27 

3.02 

 

1.303 

1.438 

1.039 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ประเดน็เก่ียวกบัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง X  S.D. ระดบัทศันคติ 

3. ดา้นการมภีูมคุิม้กนัในการดาํรงชวีติ 

3.1 การใหก้าํลงัใจซึง่กนัและกนัในการประหยดัอดออม 

3.2 ครอบครวัท่านร่วมใจกนัขยนั อดทน สรา้งรายได ้

3.3 ชุมชน/หมู่บา้นมกีารแบ่งปนัและมน้ํีาใจต่อกนั 

 

3.46 

3.55 

3.24 

 

0.903 

0.967 

0.976 

 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 

4. ดา้นคุณธรรมในการดาํรงชวีติ 

4.1 ชุมชน/หมู่บา้นมกีารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในยามฉุกเฉิน 

4.2 ครอบครวัชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั  แบ่งปนัและมน้ํีาใจต่อกนั 

4.3 ครวัเรอืนและชุมชนมคีวามรกัและสามคัค ี

 

3.29 

3.58 

3.46 

 

0.882 

0.895 

0.975 

 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 
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ประเดน็เก่ียวกบัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง X  S.D. ระดบัทศันคติ 

5. ดา้นความรูใ้นการดาํรงชวีติ 

5.1 ครวัเรอืนมกีารเรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  เพื่อนํามาใชใ้น

ชวีติประจาํวนั 

5.2 ครวัเรอืนมกีารสบืทอดและใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ 

5.3 ครวัเรอืนแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิ เพื่อพฒันาตนเองและครอบครวั 

 

3.28 

 

3.07 

3.21 

 

0.914 

 

0.982 

0.929 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

6. ท่าน/ครอบครวัดาํรงชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอยู่ในระดบัใด 3.39 0.877 ปานกลาง 

รวม 3.15 1.0206 ปานกลาง 
 

จากตารางที ่2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัทศันคตใินภาพรวมของระดบัทศันคตเิกีย่วกบัแนวทางการ

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น  3.15     ผู้ตอบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อดา้นคุณธรรมในการดํารงชวีติมคี่าเฉลีย่สงูสุดอยู่ที ่ ครอบครวัช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  

การแบ่งปนัและมน้ํีาใจต่อกนั รองลงมาเป็นดา้นการมภีูมคิุม้กนัในการดํารงชวีติมคี่าเฉลีย่สงูสุดอยู่ที ่ ครอบครวัร่วมใจ

กนัขยนั อดทน สรา้งรายได ้และการใหก้าํลงัใจซึง่กนัและกนัในการประหยดัอดออม 

 

ตารางท่ี  3 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับทัศนคติเกี่ยวกับแนวทางการดํา เนินชีวิตตามหลักปรัชญา            

เศรษฐกจิพอเพยีง  จาํแนกตามเพศ 

ทศันคตต่ิอการทาํบญัชคีรวัเรอืน 

ชาย 

(n = 162) 

หญงิ 

(n = 238) t 

X  S.D. X  S.D. 

ดา้นที ่ 1 2.95 0.718 2.98 0.708 0.002 

ดา้นที ่ 2 3.05 1.005 3.10 0.991 0.002 

ดา้นที ่ 3 3.17 0.747 3.25 0.695 1.715 

ดา้นที ่ 4 3.45 0.777 3.43 0.788 0.005 

ดา้นที ่ 5 3.11 0.789 3.15 0.780 0.146 

ทศันคตต่ิอการทาํบญัชคีรวัเรอืน 

ชาย 

(n = 162) 

หญงิ 

(n = 238) t 

X  S.D. X  S.D. 

ดา้นที ่ 6 3.33 0.863 3.43 0.887 0.515 

รวม 3.18 0.817 3.22 0.808 0.398 

หมายเหต ุ :   

ดา้นที ่1  ดา้นความพอประมาณในการดาํรงชวีติ ดา้นที ่2  ดา้นความสมเหตุสมผลในการดาํรงชวีติ 

ดา้นที ่3  ดา้นการมภีูมคุิม้กนัในการดาํรงชวีติ  ดา้นที ่4  ดา้นคุณธรรมในการดาํรงชวีติ 

ดา้นที ่5  ดา้นความรูใ้นการดาํรงชวีติ   ดา้นที ่6  ดา้นการดาํรงชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

จากตารางที ่3  พบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศชายและเพศหญงิ มรีะดบัทศันคตเิกีย่วกบั

แนวทางการดําเนินชีวติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงไม่แตกต่างกนั  และเมื่อพจิารณาเป็นแต่ละด้านครบทุกด้าน

พบว่ามเีพยีงดา้นเดยีวเท่านัน้คอืดา้นคุณธรรมในการดาํรงชวีติ ทีป่ระชากรเพศชายมคี่าเฉลีย่สงูกว่าประชากรเพศหญงิอย่าง



 

951 

ไม่มนีัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั  0.05  สรุปไดว้่าประชากรเพศหญิงมทีศันคติเกี่ยวกบัแนวทางการดําเนินชวีติตามหลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไม่แตกต่างกบัประชากรเพศชาย  สรุปไดว้่าไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 

ตารางท่ี  4 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับทศันคติเกี่ยวกบัแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง  จาํแนกตามอายุ 
ประเดน็

เกีย่วกบั

ปรชัญา

เศรษฐกจิ

พอเพยีง 

น้อยกว่า  20  

ปี 

(n = 17) 

20 – 30 ปี 

(n = 101) 

31 – 40 ปี 

(n = 96) 

41 – 50 ปี 

(n = 98) 

51 – 60 ปี 

(n = 70) 

มากกว่า  60  

ปีขึน้ไป 

(n = 18) F 

X  
S.D. X  S.D. 

X  
S.D. 

X  
S.D. 

X  
S.D. 

X  
S.D. 

ดา้นที ่ 1 3.47 0.830 2.91 0.581 2.81 0.624 2.94 0.719 3.15 0.785 3.11 1.021 3.966* 

ดา้นที ่ 2 3.08 0.995 3.20 0.948 3.17 0.904 2.94 1.067 3.05 1.015 2.75 1.197 1.285 

ดา้นที ่ 3 3.56 0.697 3.13 0.662 3.14 0.675 3.15 0.742 3.40 0.748 3.47 0.794 2.863* 

ดา้นที ่ 4 3.90 0.724 3.35 0.784 3.39 0.823 3.39 0.731 3.55 0.747 3.61 0.894 2.069 

ดา้นที ่ 5 3.57 0.869 3.13 0.766 3.08 0.772 3.02 0.768 3.24 0.728 3.20 1.022 1.822 

ดา้นที ่ 6 3.71 0.772 3.31 0.880 3.42 0.902 3.32 0.807 3.46 0.863 3.56 1.199 0.988 

รวม 3.54 0.814 3.17 0.770 3.16 0.783 3.12 0.805 3.30 0.814 3.28 1.021 2.166 

* p<  .05 

จากตารางที ่4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ มรีะดบัทศันคตทิีเ่กีย่วกบัแนวทางการดําเนินชวีติตาม

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 และเมื่อพจิารณาในรายดา้นพบว่าอายุ

ของประชากรมผีลต่อระดบัทศันคติทีเ่กี่ยวกบัแนวทางการดําเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงประชาชนในเขต

พื้นที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ด้านความพอประมาณในการดํารงชีวิต และด้านการมีภูมิคุ้มกันในการดํารงชีวิตอย่างมี

นัยสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 หลงัจากทดสอบภายหลงัเพื่อหาคู่ทีแ่ตกต่างระหว่างกลุ่ม พบว่าประชากรทีม่อีายุน้อยกว่า 20 ปี มี

ระดบัทศันคตทิีเ่กีย่วกบัแนวทางการดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในดา้นความพอประมาณในการดํารงชวีติ

ทีด่กีว่าประชากรทีม่อีายุ 31 – 40 ปีสรุปว่าอายุของประชากรมผีลต่อระดบัทศันคตทิีเ่กีย่วกบัแนวทางการดําเนินชวีติตาม

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของประชาชนในเขตพื้นที่ อ.เมอืงฯ จ.นครสวรรค ์ ด้านความพอประมาณในการดํารงชวีติ 

และดา้นการมภีูมคุิม้กนัในการดํารงชวีติอย่างมนียัสาํคญั ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานของการวจิยัทีต่ัง้ไว ้
 

ตารางท่ี 5  แสดงผลการเปรยีบเทยีบระดบัทศันคตเิกีย่วกบัแนวทางการดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง     

 จาํแนกตามสถานภาพ 

ประเดน็เกีย่วกบัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

โสด 

(n = 115) 

สมรส 

(n = 260) 

หมา้ย 

(n = 19) 

หย่ารา้ง 

(n = 6) F 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ดา้นที ่ 1 2.91 0.713 3.00 0.699 2.71 0.755 3.31 0.934 1.836 

ดา้นที ่ 2 3.19 1.006 3.03 0.995 3.02 0.992 3.12 0.890 0.667 

ดา้นที ่ 3 3.14 0.755 3.27 0.700 2.95 0.611 3.16 0.835 1.923 

ดา้นที ่ 4 3.44 0.792 3.42 0.789 3.61 0.640 3.77 0.750 0.709 

ดา้นที ่ 5 3.12 0.814 3.14 0.772 3.03 0.817 3.20 0.659 0.136 

ดา้นที ่ 6 3.40 0.804 3.38 0.925 3.37 0.684 3.50 0.837 0.043 

รวม 3.20 0.814 3.21 0.813 3.12 0.750 3.34 0.818 0.886 
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จากตารางที ่ 5  พบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามสถานภาพ  มรีะดบัทศันคตเิกีย่วกบัแนว

ทางการดําเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไม่แตกต่างกนั  สรุปไดว้่าสถานภาพที่แตกต่างกนัไม่มผีลต่อ

ระดบัทศันคตทิีเ่กีย่วกบัแนวทางการดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 

ตารางที ่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับทศันคติเกี่ยวกบัแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง  จาํแนกตามระดบัการศกึษา 
ประเดน็

เกีย่วกบั

ปรชัญา

เศรษฐกจิ

พอเพยีง 

ไมไ่ดเ้รยีน

หนงัสอื 

(n = 19) 

ประถมศกึษาหรอื

เทยีบเท่า 

(n = 134) 

มธัยมศกึษา

หรอืเทยีบเท่า 

(n = 119) 

อนุปรญิญาตรี

หรอืเทยีบเท่า 

(n = 43) 

ปรญิญาตร ี

(n = 80) 

สงูกว่าปรญิญา

ตร ี

(n = 5) F 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ดา้นที ่ 1 2.92 0.715 3.12 0.843 2.84 0.590 3.00 0.570 2.86 0.628 3.47 1.098 3.044

* 

ดา้นที ่ 2 2.73 0.714 2.94 1.088 3.04 0.892 3.17 0.861 3.39 1.009 3.45 1.565 2.839

* 

ดา้นที ่ 3 3.08 0.734 3.35 0.768 3.21 0.666 3.14 0.592 3.07 0.704 3.52 1.140 2.089 

ดา้นที ่ 4 3.36 0.935 3.56 0.835 3.44 0.638 3.52 0.790 3.23 0.750 3.06 1.639 2.143 

 

ตารางท่ี  6 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับทศันคติเกี่ยวกบัแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง  จาํแนกตามระดบัการศกึษา (ต่อ) 
ประเดน็

เกีย่วกบั

ปรชัญา

เศรษฐกจิ

พอเพยีง 

ไมไ่ดเ้รยีนหนงัสอื 

(n = 19) 

ประถมศกึษาหรอื

เทยีบเท่า 

(n = 134) 

มธัยมศกึษาหรอื

เทยีบเท่า 

(n = 119) 

อนุปรญิญาตรี

หรอืเทยีบเท่า 

(n = 43) 

ปรญิญาตร ี

(n = 80) 

สงูกว่าปรญิญา

ตร ี

(n = 5) F 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ดา้นที ่ 5 3.03 0.800 3.19 0.832 3.12 0.678 3.16 0.836 3.06 0.776 3.25 1.468 0.356 

ดา้นที ่ 6 3.26 0.806 3.54 0.978 3.31 0.778 3.33 0.944 3.30 0.786 3.80 1.095 1.470 

รวม 3.06 0.784 3.28 0.891 3.16 0.707 3.22 0.766 3.15 0.776 3.43 1.334 1.990 

* p<  .05 

จากตารางที่  6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดบัการศึกษา  มีระดบัทศันคติที่เกี่ยวกบัแนว

ทางการดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบั  0.05  และเมื่อ

พจิารณาในรายดา้นพบว่าระดบัการศกึษาของประชากรมผีลต่อระดบัทศันคตทิีเ่กีย่วกบัแนวทางการดําเนินชวีติตาม

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนในเขตพื้นที่ อ.เมืองฯ  จ.นครสวรรค์  ในด้านความพอประมาณในการ

ดาํรงชวีติและดา้นความสมเหตุสมผลในการดาํรงชวีติอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั  0.05  สรุปไดว้่าระดบัการศกึษามผีลต่อ

ระดบัทศันคตทิีเ่กีย่วกบัแนวทางการดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ  

จ.นครสวรรค ์ ในดา้นความพอประมาณในการดํารงชวีติและดา้นความสมเหตุสมผลในการดํารงชวีติอย่างมนีัยสาํคญั  

ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานของการวจิยัทีต่ัง้ไว ้
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ตารางท่ี  7 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับทศันคติเกี่ยวกบัแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง  จาํแนกตามอาชพี 

ประเดน็

เกีย่วกบั

ปรชัญา

เศรษฐกจิ

พอเพยีง 

รบัจา้งทัว่ไป 

 

 

(n = 128) 

การเกษตร 

 

 

(n = 31) 

ลกูจา้งประจาํ 

 

 

(n = 32) 

ขา้ราชการ/

พนกังาน

รฐัวสิาหกจิ 

(n = 41) 

พนกังานบรษิทั

เอก ชน 

(n = 24) 

อื่น ๆ 

 

 

(n = 144) 
F 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ดา้นที ่ 1 3.16 0.738 3.15 0.644 2.89 0.790 3.04 0.626 2.97 0.62

3 

2.75 0.66

5 

5.451* 

ดา้นที ่ 2 2.91 0.979 2.95 0.936 3.05 0.888 3.32 0.919 3.12 1.05

8 

3.18 1.04

3 

1.639 

ดา้นที ่ 3 3.37 0.756 3.45 0.622 3.17 0.715 3.09 0.684 3.21 0.78

4 

3.09 0.67

1 

3.027* 

ดา้นที ่ 4 3.50 0.829 3.53 0.702 3.42 0.651 3.42 0.596 3.26 0.83

9 

3.40 0.82

4 

0.581 

ดา้นที ่ 5 3.23 0.802 3.13 0.712 3.22 0.645 3.11 0.808 3.03 0.68

4 

3.05 0.81

5 

0.870 

ดา้นที ่ 6 3.37 0.946 3.39 0.715 3.19 0.780 3.29 0.750 3.42 0.71

7 

3.48 0.92

3 

0.759 

รวม 3.26 0.842 3.27 0.722 3.16 0.745 3.21 0.731 3.17 0.78

4 

3.16 0.82

4 

2.055 

* p<  .05  

จากตารางที ่ 7  พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามอาชพี  มรีะดบัทศันคตทิีเ่กีย่วกบัแนวทางการดําเนิน

ชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั  0.05  และเมื่อพจิารณาในราย

ด้านพบว่าอาชีพของประชากรมีผลต่อระดบัทศันคติที่เกี่ยวกบัแนวทางการดําเนินชวีิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงประชาชนในเขตพื้นที่ อ.เมอืงฯ  จ.นครสวรรค์  ในด้านความพอประมาณในการดํารงชีวิตและด้านการมี

ภูมคิุม้กนัในการดํารงชวีติอย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบั  0.05  หลงัจากทดสอบภายหลงัเพื่อหาคู่ทีแ่ตกต่างระหว่างกลุ่ม  

พบว่าประชากรที่มอีาชีพรบัจ้างทัว่ไปมรีะดบัทศันคติที่เกี่ยวกบัแนวทางการดําเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงในด้านความพอประมาณในการดํารงชวีติที่ดกีว่าประชากรที่มอีาชพีอื่น ๆ  สรุปได้ว่าอาชพี มผีลต่อระดบั

ทศันคตทิีเ่กีย่วกบัแนวทางการดําเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ  จ.

นครสวรรค์  ในดา้นความพอประมาณในการดํารงชวีติและดา้นการมภีูมคิุม้กนัในการดํารงชวีติอย่างมนีัยสาํคญั  ซึ่ง

เป็นไปตามสมมตฐิานของการวจิยัทีต่ัง้ไว ้
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ตารางท่ี  8 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับทศันคติเกี่ยวกบัแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง  จาํแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อปี 

 

ประเดน็

เกีย่วกบัปรชัญา

เศรษฐกจิ

พอเพยีง 

ตํ่ากว่า 50,000 

บาท 

(n = 126) 

50,000 -

100,000 บาท 

(n = 147) 

100,001 -

150,000 บาท 

(n = 64) 

150,001 -

200,000 บาท 

(n = 24) 

200,001 -

250,000 บาท 

(n = 25) 

สงูกว่า 

250,000 บาท 

(n = 14) 
F 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ดา้นที ่ 1 2.84 0.703 2.95 0.668 3.28 0.826 2.98 0.566 2.88 0.583 2.95 0.777 3.454* 

ดา้นที ่ 2 3.16 0.994 3.12 0.930 2.86 1.143 3.00 1.018 2.99 0.861 3.21 1.138 0.984 

ดา้นที ่ 3 3.13 0.730 3.20 0.702 3.54 0.686 3.13 0.597 3.01 0.673 3.25 0.810 3.621* 

ดา้นที ่ 4 3.36 0.931 3.42 0.689 3.59 0.733 3.41 0.615 3.49 0.788 3.64 0.709 0.936 

ดา้นที ่ 5 3.10 0.794 3.098 0.794 3.33 0.731 3.23 0.610 2.83 0.709 3.28 1.013 1.940 

ดา้นที ่ 6 3.37 0.961 3.31 0.841 3.45 0.872 3.62 0.770 3.52 0.714 3.50 0.941 0.841 

รวม 3.16 0.852 3.18 0.771 3.34 0.832 3.23 0.696 3.12 0.721 3.31 0.898 1.963 

* p<  .05 

จากตารางที่  8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อปี  มรีะดบัทศันคติที่เกี่ยวกบัแนว

ทางการดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบั  0.05  และเมื่อ

พจิารณาในรายด้านพบว่าของประชากรมีผลต่อระดบัทศันคติที่เกี่ยวกบัแนวทางการดําเนินชวีิตตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ  จ.นครสวรรค์  ในดา้นความพอประมาณในการดํารงชวีติและดา้น

การมภีูมคิุม้กนัในการดาํรงชวีติอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั  0.05   

 

ตารางท่ี  9  ตารางแสดงผลการเปรยีบเทยีบภาวการณ์เป็นหน้ีสนิกบัระดบัทศันคตเิกีย่วกบัแนวทางการดาํเนินชวีติ 

               ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ทศันคตเิกีย่วกบั

ปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

ผูท้ีไ่มม่ ี

หนี้สนิ 

 

ผูท้ีม่หีนี้สนิ  

น้อยกว่า

50,000 

50,000-

100,000 

100,001- 

150,000 

150,001- 

1,000,000 

1,000,001-

1,500,000 

มากกว่า

1,500,000 

ดา้นที ่1 มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง 

ดา้นที ่2 มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ดา้นที ่3 มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ดา้นที ่4 ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ดา้นที ่5 มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อย 

ดา้นที ่6 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 

จากตารางที ่9 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทีไ่ม่มหีน้ีสนิมรีะดบัทศันคตเิกีย่วกบัแนวทางการดําเนินชวีติตาม

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ดา้นความพอประมาณในการดํารงชวีติและดา้นความสมเหตุสมผลในการดํารงชวีติอยู่

ในระดบัมากทีส่ดุและดาํรงชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอยู่ในระดบัปานกลาง  ส่วนผูต้อบแบบสอบถามทีม่ี

หน้ีสนิมรีะดบัทศันคตเิกีย่วกบัแนวทางการดําเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  ดา้นความพอประมาณใน

การดํารงชวีติ อยู่ในระดบัปานกลางถึงมากที่สุดและผูม้หีน้ีสนิตัง้แต่ 1,000,001 ขึน้ไป มรีะดบัทศันคติดา้นความรูใ้น

การดาํรงชวีติอยู่ในระดบัน้อย สว่นภาพรวมทศันคตดิา้นการดาํรงชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอยู่ในระดบัปานกลาง 
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วิจารณ์และสรปุผล 

จากการวเิคราะหแ์ละสรุปผลการวจิยั  สามารถอภปิรายผลได ้ ดงัน้ี 

1. ภาวะหน้ีสนิของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มหีน้ีสนิรอ้ยละ 62.5 โดยเฉลีย่แลว้หน้ีสนิตํ่ากว่า 50,000 

บาท โดยหน้ีสนิที่มอียู่เกดิจากการกูย้มืเงนิจากธนาคาร/สถาบนัการเงนิเพื่อนํามาลงทุนประกอบอาชพี    ซึ่งผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่  มรีายไดเ้พยีงพอต่อการเลี้ยงดูสมาชกิในครอบครวัและคดิว่าหน้ีสนิ    ทีต่นมอียู่อยู่ในระดบั

ปานกลาง  สามารถที่จะชําระคนืได้  ส่วนสาเหตุของการเกดิหน้ีสนินัน้ คอื การนําเงนิไปลงทุนเพื่อประกอบอาชพี   

การซือ้ทรพัยส์นิถาวรเช่น ทีอ่ยู่อาศยั รถยนตเ์ป็นตน้ และการศกึษาเล่าเรยีนของบุตรหลาน สาํหรบัการนําเงนิมาลงทุน

เพื่อประกอบอาชพีนัน้เป็นสิง่จําเป็นลําดบัแรกของการดํารงชวีติ ก่อให้เกดิรายเลีย้งดูสมาชกิในครอบครวั ได ้แต่การ

ลงทุนในทรพัยส์นิถาวร และการศกึษาเล่าเรยีนนัน้เป็นเงนิลงทุนจม ไม่ก่อใหเ้กดิรายไดด้งันัน้จงึเป็นสาเหตุทีท่ําใหก้าร

ชาํระหน้ีสนิเป็นไปอย่างล่าชา้  

2.  ทศันคตเิกีย่วกบัแนวทางการดําเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของประชาชนในเขตพืน้ที ่   

อ.เมอืงฯ จ.นครสวรรค ์  ทีต่อบแบบสอบถาม พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามทีไ่ม่มหีน้ีสนิคดิเป็นรอ้ยละ 36 มแีนวทาง 

การดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ดา้นความพอประมาณในการดํารงชวีติและดา้นความสมเหตุสมผล

ในการดาํรงชวีติอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ  ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัทศันคตดิา้นความพอประมาณในการดํารงชวีติ  คอื  

การทีป่ระชาชนมกีารควบคุมค่าใชจ้่ายใหเ้หมาะสมกบัรายได ้ โดยมกีารวางแผนการใชจ้่ายเงนิ  ซึง่ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจ

เลอืกซื้อสนิค้า/บรกิาร  ประชาชนจะคํานึงถึงความหรูหราและความพงึพอใจของตน  รวมถึงความจําเป็นในการใช ้   

ดา้นความสมเหตุสมผลในการดํารงชวีติ  คอื  การออมเงนิ  การซื้อเครื่องแต่งกายและเครื่องประดบัที่เหมาะสมกบั

รายได้  การลด  ละ  เลิกการเสีย่งโชคการพนัน  อบายมุข  สิง่เสพติด  ด้านการมภีูมิคุ้มกนัในการดํารงชีวิต  คือ   

การช่วยกนัประหยดัและอดออม  การจดัทําบญัชรีายรบั – รายจ่ายในครวัเรอืน  ด้านคุณธรรมในการดํารงชวีติ  คอื  

การที่ชุมชน/หมู่บ้านมกีารช่วยเหลอืกนัในยามที่ฉุกเฉิน  การที่ครวัเรอืนและชุมชนมคีวามรกัและสามคัคกีนั  ด้าน

ความรู้ในการดํารงชีวิต  คือ  การที่ครวัเรอืนมีการเรียนรู้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนํามาใช้ในชีวิตประจําวนั  

ชุมชน/หมู่บา้นมกีารสรา้งเครอืข่ายความรูเ้พื่อเผยแพร่แก่ชุมชนอื่น ๆ เช่น  OTOP  ปราชญ์ชาวบา้น  เป็นต้น ซึง่ใน

ภาพรวมมกีารดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอยู่ในระดบัปานกลาง  

2.   การเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ จ.นครสวรรค ์จาํแนกตามเพศ อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศกึษา  อาชพี  รายไดเ้ฉลีย่

ต่อปี  และรายจ่ายเฉลี่ยต่อปี  พบว่า  ลกัษณะทางเพศ และ สถานภาพ  ที่แตกต่างกนั  ไม่มีผลต่อระดบัทศันคติ

เกีย่วกบัแนวทางการดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของประชาชน ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั  

แต่ในด้านของอายุ  ระดบัการศกึษา  การประกอบอาชีพ  รายได้เฉลี่ต่อปีที่แตกต่างกนั  และภาวะการเป็นหน้ีสนิ

แตกต่างกนั จะมผีลต่อระดบัทศันคตเิกีย่วกบัแนวทางการดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของประชาชน  

แตกต่างกนัซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัอาจกล่าวได้ว่า  เน่ืองจากประชาชนที่มอีายุน้อยซึ่งกําลงัอยู่ในวยัของ

การศกึษาเรยีนรู ้ได้รบัการปลูกฝงัให้ตระหนักถงึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมากยิง่ขึน้  จงึทําให้มรีะดบัทศันคติ

เกีย่วกบั แนวทางการดาํเนินชวีติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีด่กีว่าผูท้ีม่อีายุมาก ๆ  สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเรื่อง 

การดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัสภาวการณ์เป็นหน้ีสนิของขา้ราชการทหาร 

3. การเปรียบเทียบทศันคติ เกี่ยวกบัแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชนในเขตพื้นที่ อ.เมอืงฯ จ.นครสวรรค์  กบั อาชพี และ รายได้เฉลี่ยต่อปีนัน้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี

อาชพีรบัจา้งทัว่ไป และมรีายไดต้ํ่ากว่า 50,000 บาทต่อปี มทีศันคตเิกีย่วกบัแนวทางการดําเนินชวีติตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง ด้าน ความพอประมาณและด้านการมภีูมคิุ้มกนัในการดํารงชวีติมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อปีมากกว่า 100,001 บาท ต่อปี ทัง้น้ีผลการศกึษายงัทาํใหท้ราบว่าการใชจ้า่ยของกลุ่มประชากรสว่นใหญ่

แลว้จะจ่ายเงนิเกนิความจาํเป็นเพยีงเพื่อตอ้งการรกัษาสถานภาพทางสงัคมของตนเองไม่ใหด้อ้ยไปกว่าคนอื่น สาํหรบั
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แหล่งเงนิกูย้มืทีผู่ต้อบแบบสอบถามใชบ้รกิารมากทีส่ดุคอืสถาบนัการเงนิและธนาคารต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน    ซึง่

สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเรื่อง  
 

สรปุผลการศึกษา 

 1.   ศกึษาตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้ที ่1 “ศกึษาภาระหน้ีสนิและทศันคตเิกีย่วกบัแนวทางการดําเนิน

ชวีติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ จ.นครสวรรค์” พบว่า  ในภาพรวมประชาชนมี

ภาระหน้ีสนิรอ้ยละ 62.5 และระดบัทศันคตดิา้นความพอประมาณในการดาํรงชวีติ  ดา้นความสมเหตุสมผล  ดา้นการมี

ภูมคิุ้มกนัในการดํารงชวีติ  ด้านคุณธรรมในการดํารงชวีติ  ด้านความรูใ้นการดํารงชวีติ  และด้านการดํารงชวีติตาม

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยมคี่าเฉลีย่เป็น  3.15 

2.   ศกึษาตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้ที ่2 “เปรยีบเทยีบทศันคตเิกีย่วกบัแนวทางการดําเนินชวีติตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตพื้นที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ จําแนกตามเพศ อายุ  สถานภาพ      

ระดบัการศกึษา  อาชพี  และรายไดเ้ฉลีย่ต่อปี ” พบว่า 

2.1   พบว่าในภาพรวมประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ  จ.นครสวรรค ์ จําแนกตามเพศชายและเพศ

หญิง  มรีะดบัทศันคติเกี่ยวกบัแนวทางการดําเนินชีวติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไม่แตกต่างกนั  และเมื่อ

พจิารณาเป็นแต่ละดา้นของดา้นความพอประมาณในการดาํรงชวีติ  ดา้นความสมเหตุสมผลในการดํารงชวีติ  ดา้นการ

มภีูมคิุม้กนัในการดาํรงชวีติ  ดา้นคุณธรรมในการดํารงชวีติ  ดา้นความรูใ้นการดํารงชวีติ  ดา้นการดํารงชวีติตามหลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  มเีพยีงดา้นคุณธรรมในการดาํรงชวีติเพยีงดา้นเดยีวเท่านัน้ทีป่ระชากรเพศชายมคี่าเฉลีย่สงู

กว่าประชากรเพศหญงิอย่างไม่มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05  สรุปไดว้่าประชากรเพศหญงิมทีศันคตเิกีย่วกบัแนว

ทางการดําเนินชวีิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงไม่แตกต่างกบัประชากรเพศชาย  สรุปได้ว่าไม่เป็นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

2.2   พบว่าประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ  จ.นครสวรรค ์ จําแนกตามอายุ  มรีะดบัทศันคตทิีเ่กีย่วกบั

แนวทางการดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั  0.05  และ

เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่าอายุของประชากรมีผลต่อระดบัทศันคติที่เกี่ยวกบัแนวทางการดําเนินชวีิตตามหลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ  จ.นครสวรรค ์ ดา้นความพอประมาณในการดํารงชวีติและ

ดา้นการมภีูมคิุ้มกนัในการดํารงชวีติอย่างมนีัยสําคญัที่ระดบั  0.05  หลงัจากทดสอบภายหลงัเพื่อหาคู่ที่แตกต่าง

ระหว่างกลุ่ม  พบว่าประชากรทีม่อีายุน้อยกว่า  20  ปี  มรีะดบัทศันคตทิีเ่กีย่วกบัแนวทางการดําเนินชวีติตามหลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในดา้นความพอประมาณในการดาํรงชวีติทีด่กีว่าประชากรทีม่อีายุ  31 – 40  ปี  สรุปว่าอายุ

ของประชากรมผีลต่อระดบัทศันคตทิีเ่กีย่วกบัแนวทางการดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของประชาชน

ในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ   จ.นครสวรรค ์ ดา้นความพอประมาณในการดาํรงชวีติ  และดา้นการมภีูมคิุม้กนัในการดาํรงชวีติ

อย่างมนียัสาํคญั  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานของการวจิยัทีต่ัง้ไว ้

2.3  พบว่าในภาพรวมประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ  จ.นครสวรรค ์ จําแนกตามสถานภาพ  มรีะดบั

ทศันคตเิกีย่วกบัแนวทางการดําเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไม่แตกต่างกนั    สรุปไดว้่าสถานภาพที่

แตกต่างกนัไม่มผีลต่อระดบัทศันคตทิีเ่กีย่วกบัแนวทางการดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  ซึง่ไม่เป็นไป

ตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

2.4  พบว่าประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ  จ.นครสวรรค ์ จาํแนกตามระดบัการศกึษา  มรีะดบัทศันคติ

ทีเ่กีย่วกบัแนวทางการดําเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบั  

0.05  และเมื่อพจิารณาในรายดา้นพบว่าระดบัการศกึษาของประชากรมผีลต่อระดบัทศันคติทีเ่กีย่วกบัแนวทางการ

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนในเขตพื้นที่ อ.เมืองฯ  จ.นครสวรรค์  ในด้านความ

พอประมาณในการดํารงชวีติ  และดา้นความสมเหตุสมผลในการดํารงชวีติอย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบั  0.05  สรุปไดว้่า
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ระดบัการศึกษา มีผลต่อระดบัทศันคติที่เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ  จ.นครสวรรค ์ ในดา้นความพอประมาณในการดาํรงชวีติ  และดา้นความสมเหตุสมผล

ในการดาํรงชวีติอย่างมนียัสาํคญั  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานของการวจิยัทีต่ัง้ไว ้

2.5  พบว่าประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ  จ.นครสวรรค ์ จาํแนกตามอาชพี  มรีะดบัทศันคตทิีเ่กีย่วกบั

แนวทางการดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั  0.05  และ

เมื่อพจิารณาในรายดา้นพบว่าอาชพีของประชากรมผีลต่อระดบัทศันคตทิี่เกี่ยวกบัแนวทางการดําเนินชวีติตามหลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงประชาชนในเขตพืน้ที ่   อ.เมอืงฯ  จ.นครสวรรค ์ ในดา้นความพอประมาณในการดํารงชวีติ  

และดา้นการมภีูมคุิม้กนัในการดํารงชวีติอย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบั  0.05  หลงัจากทดสอบภายหลงัเพื่อหาคู่ทีแ่ตกต่าง

ระหว่างกลุ่ม  พบว่าประชากรทีม่อีาชพีรบัจา้งทัว่ไปมรีะดบัทศันคตทิีเ่กีย่วกบัแนวทางการดําเนินชวีติตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงในดา้นความพอประมาณในการดาํรงชวีติทีด่กีว่าประชากรทีม่อีาชพีอื่น ๆ  สรุปไดว้่าอาชพี มผีลต่อ

ระดบัทศันคตทิีเ่กีย่วกบัแนวทางการดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ  

จ.นครสวรรค ์ ในดา้นความพอประมาณในการดาํรงชวีติ  และดา้นการมภีูมคิุม้กนัในการดาํรงชวีติอย่างมนียัสาํคญั  ซึง่

เป็นไปตามสมมตฐิานของการวจิยัทีต่ัง้ไว ้

2.6  พบว่าประชาชนในเขตพืน้ที ่อ.เมอืงฯ  จ.นครสวรรค ์ จาํแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อปี  มรีะดบัทศันคติ

ทีเ่กีย่วกบัแนวทางการดําเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบั  

0.05  และเมื่อพจิารณาในรายดา้นพบว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อปีของประชากรมผีลต่อระดบัทศันคตทิีเ่กีย่วกบัแนวทางการ

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนในเขตพื้นที่ อ.เมืองฯ  จ.นครสวรรค์  ในด้านความ

พอประมาณในการดาํรงชวีติ  และดา้นการมภีูมคิุม้กนัในการดาํรงชวีติอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั  0.05  หลงัจากทดสอบ

ภายหลงัเพื่อหาคู่ทีแ่ตกต่างระหว่างกลุ่ม  พบว่าประชากรทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อปีตํ่ากว่า  50,000  บาท  มรีะดบัทศันคตทิี่

เกีย่วกบัแนวทางการดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในดา้นความพอประมาณในการดํารงชวีติและดา้น

การมภีูมคิุม้กนัในการดาํรงชวีติทีด่กีวา่ประชากรทีม่รีายไดเ้ฉลีย่  100,001-150,000  บาท   สรุปไดว้่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อปี

มผีลต่อระดบัทศันคตทิีเ่กีย่วกบัแนวทางการดําเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของประชาชนในเขตพืน้ที ่

อ.เมอืงฯ  จ.นครสวรรค์  ในดา้นความพอประมาณในการดํารงชวีติ  และด้านการมภีูมคิุม้กนัในการดํารงชวีติอย่างมี

นยัสาํคญั  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานของการวจิยัทีต่ัง้ไว ้

2.7  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทีไ่ม่มหีน้ีสนิมรีะดบัทศันคตเิกีย่วกบัแนวทางการดําเนินชวีติตามหลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ดา้นความพอประมาณในการดํารงชวีติและดา้นความสมเหตุสมผลในการดํารงชวีติอยู่ใน

ระดบัมากทีสุ่ดและดํารงชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอยู่ในระดบัปานกลาง  ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มี

หน้ีสนิมรีะดบัทศันคตเิกีย่วกบัแนวทางการดําเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  ดา้นความพอประมาณใน

การดาํรงชวีติอยู่ในระดบัปานกลาง และผูม้หีน้ีสนิตัง้แต่ 1,000,001 ขึน้ไป มรีะดบัทศันคตดิา้นความรูใ้นการดํารงชวีติ

อยู่ในระดบัน้อย ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานของการวจิยัทีต่ัง้ไว ้

ข้อเสนอแนะ 

 1.  สถาบนัการเงนิและพฒันาชุมชนควรใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนทีม่ภีาวะหน้ีสนิ ดา้นหลกัการบรหิาร

การเงนิของครอบครวั ซึง่เน้นการดําเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโดยเฉพาะดา้นความพอประมาณใน

การดํารงชีวิตและด้านความสมเหตุสมผลในการดํารงชีวิต รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันในการดํารงชีวิตเป็นสําคัญ        

เพื่อสง่เสรมิใหป้ระชาชนเพิม่รายได ้ลดค่าใชจ้่ายและลดจาํนวนหน้ีสนิ 

 2.  ผูนํ้าชุมชนร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาวางแผนพฒันาประชาชนในชุมชน ใหม้คีวามรู ้มทีกัษะใน

การสรา้งรายไดห้รอือาชพีเสรมิ  และสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืดา้นเศรษฐกจิพอเพยีงโดยนําผูท้ีป่ระสบความสาํเรจ็

ดา้นการดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และไม่มหีน้ีสนิมาเป็นแบบอย่างใหป้ระชาชนยดึถอืปฏบิตัติาม 
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 3.  สถาบนัการศกึษาควรจดัรายวชิาทีม่เีน้ือหาเกีย่วกบัการนําหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้

ในการดาํรงชวีติแก่นกัเรยีน นิสติและนกัศกึษาทุกระดบัชัน้  เพื่อปลกูฝงัทกัษะการดาํรงชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงและเยาวชนจะนําไปเผยแพร่ต่อครอบครวัและชุมชนต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิยัน้ีได้รบัความกรุณาใหค้ําปรกึษาและช่วยแนะนําแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ อย่างยิง่  ขอขอบพระคุณ  

รองศาสตราจารย ์รศ.ดร.สทุธนู  ศรไีสย ์, รศ. ดร. วนิัย  รงัสนิันท,์ อาจารยว์บิูลย ์ บุญสุวรรณ ,ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั

เจา้พระยาทุกท่าน และขอขอบคุณกาํลงัใจจากครอบครวั รวมทัง้เพื่อน ๆ ทุกคน ทีม่สีว่นช่วยใหก้ารทํางานสาํเรจ็ลุล่วง

ไปไดด้ว้ยด ี
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ปัจจยัทางการตลาด และลกัษณะการท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการท่ี
พกัในเขตอทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
Marketing Factors and Tourism Nature Influencing Tourists 
in Selecting Accommodation at Khao Yai National Park 

 

ปิยะดา วรรธนะสาร1 ชยัภฏั  วรรธนะสาร1*และ ธติมิา พรมมา1 

Piyada  Wattanasan1 Chaipat  Wattanasan1*  and Thitima Promma1 

 

Abstract 
The purpose of this research is to attempt to understand the marketing factors and tourism nature 

that influence tourists in selecting accommodation at Khao Yai National Park. This research is an integrated 
study consisting of both qualitative and quantitative studies conducted with accommodation proprietors, 
business owners, operators and visitors who chose to use room accommodation and facilities in the Khao Yai 
National Park in the areas of  Nakhon Nayok, Nakhon Ratchasima, Prachin Buri, and Saraburi provinces 
during December 2012 - January 2013.  For the quantitative research, there were a total of 384 samples 
using statistical data analysis with (the percentage, means, and two-way analysis of variance.)  

The study found that marketing factors were divided into three categories which had been introduced 
by Tourism Authority of Thailand (TAT), advices/ recommendations from friends and information/ data 
obtained from printed documents/ publications. For the tourism nature, it was divided into three types, such 
as mountainous forests/waterfalls and challenging activities or adventures created by nature and by human 
(the adventuretouring with challenging activities created by nature and by hand-made).  For the decision-
making to option for room accommodation and services in the Park, it is found that the decision made to buy 
themwas at the high level when compared to the decision level to option for accommodation in Khao Yai 
National Park that was sorted out by marketing factors. It is also found that the statistical significance in the 
difference is at the .01 level when compared to the decision levels to select and use room accommodation 
and services in Khao Yai National Park sorted out by the tourism nature.  It is found that the difference which 
is statistically significant at the .01 level for tourism nature and tourism marketing factors have jointly resulted 
in effective decision-making  to select and use room accommodation and services in the Park.  It is also 
found that the joint result in a statistically significant difference of .01  

 

Key words : Marketing Factors, Tourism Nature, The decision-making of tourists in selecting accommodation 
at Khao Yai National Park. 
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The background/ history  
Khao Yai National Park is Thailand’s first national park. It was established on September 18, 1962 in 

the Pahnom Dong Rak mountain range situated on the southwest edge of the Korat Plateau and on the 
approximate area of 2,168 square kilometers or 1,355,396 rai.[1] 

This park is the 3rd  largest park in the country,  and connects the territories of 11districts in the four 
provinces of Prachinburi,  Nakhon Ratchasim, Nakhon Nayok, and  Saraburi. It has been dubbed the ‚Park of 
ASEAN Heritage‛with a large forest area containing original and important  watersheds,  streams, fertile soil 
rich with plant and wildlife, and many uniquenatural beauties. [2] 

Generally, Khao Yai National Park covers the mountain complex including Khao Rom, the highest 
peak at 1,351 meters above the sea mean level  and followed by  Khao Laem which is 1,326 meters high,  
Khao Kiew which is  1,292 meters high, Khao Samyod which is  1,142 metershigh, and Khao Fah Pa which 
is  1,076 meters high. Its plains are mostly alternated with fertile forests.  The areas in the North and East 
are mainly hills.[1] 

In the South and East,  the land rises steeply and is the important source of the original streams 
particularly the five rivers, such as Prachinburi  River, Nakhon Nayok River,  Lam Takong River, Mam Pra 
Ploeng, and Huay Lek  rivers. [2]  

With its suitable topography and climate, Khao Yai National Park is as the origin of the forest's rich 
and fertile. It’s a center of various types of forest products from evergreen forests, mixed deciduous forestand 
to grasslands. There are over 2,000 species of plants and trees that are endangered  both economically 
valuable and rare. [1]  

This forest park  is also abundant with wildlife. The park is home to many species of wild animals 
that can be seen easily are such as tigers, bears, bison, chamois, Hedgehog, gibbons squirrel, 
hyena,Cynogale bennettii,etc.[2]  

Khao Yai  is a national park where visitors can see  wildlife  in their natural habitats. Khao Yai is 
also one of the important learning sources of the country  for bird study, bird watching such as hill myna, 
hornbills, parrots, magpie birds,  bird barbets, hornbills, pheasants, etc. In particular, about four major  kinds 
of  hornbill, are found there. The park is important to ornithology, for it is the home of many important species 
of birds and is one of the only places where these animals can be studied in their native habitat. [1] 

 There are several waterfalls with beautiful  hiking trails such as   Hew Narok Waterfalls,  Hew 
Suwat Waterfalls  and others . In addition, the area around Khao Yai National Park also has some 
challenging  adventures/activities for tourists to do many activities.[2]   

Khao Yai National Park also has many interesting features.Tourists like to come to visit and stay at 
the accommodations around the Park.  Therefore, researchers here  would like to study more about  
marketing factors and its tourism nature influencing tourists  in selecting the accommodation and services at 
Khao Yai National Park, so as to  benefit  the country’s’  value-added  tourism business locally  and also in 
abroad markets.[3, 4, 5]  Because it is an important tourist attraction, researchers would like to use it to study 
marketing factos that influence tourists consumer activity. 
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The Objectives of the research 
1. To study more about  marketing factors  and its tourism nature influencing  tourists in selecting 

accommodation in Khao Yai National Park.  
2. To study about  levels of decision -making in selecting accommodation and services  at Khao Yai 

National Park.  
3. To compare the decision- making in selecting room  accommodationand services  in Khao Yai 

National Park divided  by  marketing factors and tourism nature. 
4. To study both  marketingfactors and  tourism nature that has jointly resulted in the decision-

making in opting  for room accommodationand services  in Khao Yai National Park.  
 

The Scope of the research 
1.  Populationand samples  
The population is the people who own/ operate accommodation and facilities in Khao Yai National 

Park and also the tourists of about 100,000 visiting  Khao Yai National Park. 
Sample is the population who own/ operate (accommodation and facilities) in the Khao Yai National 

Park area covering Nakhon Ratchasima, Nakhon Nayok, Prachin Buri and Saraburi provinces  for a total 
number of 15 people for this quantitative research.  

This research study was conducted with  tourists/visitors who selected and used services, room 
accommodation and facilities in Khao Yai National Park in these four provinces during December2012 -
January 2013with a total sample of 384 people by using marketing factors as the criteria basis for the 
division. 

2. Variables. 
     2.1 Independent Variable  consists of two variables as follows;  
           2.1.1.Marketing Factors  
         1)  has been introduced by Tourism Authority of Thailand  
         2)  data has been obtained  from printed documents/ publications 
         3)  has been recommended by friends 
          2.1.2 Tourism Nature  includes. 
        1)  Mountainous forests and waterfalls 
 2)  Natural adventures/challenging activities created by nature  
 3)  Challenging activities/ adventure created by human  
     2.2 Dependent Variable 
           The dependent variable is the decision-making to option for room accommodation and services in 

Khao Yai National Park which consists of seven aspects from place/ location, physical feature, personnel who give 
services,  service process, products, price and  public relations affairs / distribution channels. 

            3. For the statistics used for this quantitative researchstudy, the researcher analyzed  by 
using two-way analysis of variance. 

            4.  Duration of the study  from December 2012-  January 2013.  
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Methodology  
This study is an   integrated   researches consisting of both qualitative and quantitative researches 

conducted for the two steps as follows: 
Step  1 Study about marketing factors and its tourism nature influencing tourists in selecting 

accommodation at Khao Yai National Park. 
For this step, it is the processing qualitative research studying  with/ learning from 30  owners/ 

operators  of accommodation and facilities  in the Park area, particularly the 8 of those who provided their 
Main data, as well as the study with/ learning from 20 tourists visiting the Park,  and  7 of them provided the 
main data. Therefore, total of 15 people was  those mainly provided the data for this research study during 
the in-depth interviews. For the tools used in this research study was unstructured interviews and also data 
analysis from the Triangulation theory  monitoring. 

Step 2,  Study the decision- making behavior of tourists with regard to selecting accommodation at 
Khao Yai National Park. This quantitative research process consisted  of three sub-steps that are as follows: 

     2.1 Study the level of decision-making  to select accommodation and use services in Khao Yai 
National Park  

     2.2 Compare the decision-making to selecting accommodation in Khao Yai National Park divided  
by marketing factors and tourism nature  

     2.3 Study the marketing factors and tourism nature that jointly resulted in the relevant consumer 
decisions of the tourists. 

At this stage, the researchers conducted a study with tourists selecting and using  services and 
accommodation in Khao Yai National Park in the provincial area of  Nakhon Ratchasima, Nakhon Nayok, 
Prachin Buri and Saraburi. 

The number of samples obtained  from  using the table of Krejcie & Morgan method consisted of 
384 people  using  marketing factors as  the basis/ criteria for the division. 

The tools used in the research were  the questionnaire created by the researcher with   .93 reliability 
with the discrimination from 0.41 - 0.85 with statistical data to be brought for analyzing for means and two-
way analysis of variance.  

 

StudyResults 
The study results were presented by the researcher following the methodology which consisted of  

the following 4 steps:  
Section  1 Study about marketing  factors in selecting/ decision -making to use room 

accommodation and services  in Khao Yai National Park 
Results from the analysis of the main data contributed/  provided  through in-depth interviews by 

owner/ proprietors of accommodation and facilities in the Khao Yai National Park as well as  tourists alike 
visiting the Park, showed that Thai and foreign tourists selected room accommodation and facilities based on 
different marketing factors.   

However, the main data provided by every group concluded  that the marketing factors that tourists 
and visitors used for selecting were mostly divided into the 3 types: 
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1)The introduction/ advices of Tourism Authority of  Thailand (TAT) in terms of road show, travel 
week, travel activities on the weekend and so on  

2)The obtaining of data from printed documents, brochure, map, journal, books, printed materials, 
publication and internet information  

3)The recommendation from friends for coming in and staying at the Khao Yai National Park 
accommodation. Some visited here for the first time, while some have been here for many times.  

Section 2  Study more about tourism nature  influencing tourists  in selecting  accommodation 
in Khao Yai National Park 

Results from the analysis of the main data provided  through  in-depth interviews by owners/ 
proprietors/ operators of the accommodation in  Khao Yai National Park, ) showed that  every group (of 
contributors who  provided  data) concluded that most  travelers selected three different accommodation  due 
to their nature, style, and characteristics, such as: 

1)  Touring and viewing natural sceneries such as mountainous forests, waterfalls,  cliff,  birds and 
wildlife animals as the most sightseeing 

2) Travelling along with natural adventures or challenging activities. These are created or occurred 
naturally, are such as jungle trek,  hiking nature trails, water paddling, rowing, rafting,  mountain climbing etc.  

3)Travelling along with challenging activities or adventures that are created or built up  by human 
are such as artificial cliff  climbing, driving four wheelers and  climbing etc.  

Section  3 Studying  about  level of  the decision-making to select accommodation in Khao Yai 
National Park 

The number of overall level of decision-making/ influencing tourists in opting  for accommodation 
and services in Khao Yai National Park is  high.  When considering this,  it is found that the majority of 
decisions  made was at the high level, except for the location, nature or physical feature and serving  
process.  The decision made  to select and stay was at the highest level respectively, as shown in Table 1. 
 

Table 1. The level of decision-making  to select accommodation and services in Khao Yai National Park 
Decision-making Means S.D. Level of decision 

Place/ Locations 4.8092 .3174 Most  
Physical feature  4.6882 .4050  Most 
Personnel who give services  4.3158 .4701 Very high 
Service Process   4.5176 .4637 Most 
Products     4.4486 .4203 Very high 
Prices     4.2448 .4126 Very high 
PR / Release/ Distribution Channel   4.2335 .4146 Very high 

Overall decision-making   4.4874 .1888 Very high 
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Section 4 Compare the marketing factors and tourist nature  influencing tourists  in selecting  
accommodation and services in Khao Yai National Park  

4.1 Level of decision-making  to select and use room accommodation and services in Khao Yai 
National Park  divided  by marketing factors and  tourism nature  

It was found that the tourists who visited the tourist spots in form of hand-made  adventures or 
challenging activities created by human, and then almost marketing factors had the level of decision-making 
to select and use tourism  services at the higher level than other tourism nature forms.  In particular,  
marketing factors that have been recommended by friends. It was found that man made attractions draw 
significantly more tourists than natural attractions. 

 
Table 2. The decision-making  to opt for room accommodation and services in the Khao Yai National Park,  
which was divided by marketing factors and tourism nature   

Marketing Factors Tourism nature Number Means S.D. 
Recommendation  by 
TAT 

Forests and waterfalls 40 4.738 .0764 
Natural adventures 20 4.436 .3338 
Hand-made  adventures 14 4.507 .1639 

Total 74 4.613 .2370 
Data obtained from 
Printed documents 

Forests and waterfalls 55 4.265 .1069 
Natural adventures 21 4.454 .0703 
Hand-made  adventures 15 4.482 .0907 

Total 91 4.344 .1379 
Suggestions from 
friends 

Forests and waterfalls 97 4.393 .0295 
Natural adventures 75 4.480 .0368 
Hand-made  adventures 47 4.770 .0233 

Total 219 4.504 .1478 
Overall Forests and waterfalls 192 4.428 .1823 

Natural adventures 116 4.468 .1430 
Hand-made  adventures 76 4.664 .1574 

Total 384 4.487 .1888 
 

The overall marketing factors had the level of decision-making to select and use the tourism services 
was at very high level, except the marketing factor that  had been recommended by Tourism Authority of 
Thailand. For the tourism nature in forms of mountainous forests and waterfalls, the level of decision-making 
to select and use accommodation and  services was at the highest level.  

For the marketing factors that tourists visited mountainous forests and waterfalls, then the level of  
decision –making to option for using accommodation and services  was higher than other tourism nature 
forms.   The details are shown in Table 2. 
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4.2 Compare the decision-making to select and use accommodation and services in Khao Yai 
National Park 

The comparison of the decision-making is shown in Table 3-5. 
The Table 3, Analysis of variance in comparison for the level of decision-making/ influencing tourists in 
selecting accommodation and services in Khao Yai National Park with marketing factors  and tourism nature 

Variability SS. df. MS. F P 
Marketing factors 1.231 2 .615 61. 766** .000 
Tourism nature .707 2 .354 35.489** .000 

Interactions (Factors /nature) 3.970 4 . 993 99.642** .000 
Deviation 3.736 375 .010   
Total 7746.223 384    

* p < .05   ** p < .01 
 

Comparison in marketing factors  and  tourism nature  has jointly  resulted in the decision –making 
to select accommodation and services  in Khao Yai National Park. The result of the comparison resulted in 
the sense that it caused decision making.  

According to the Table 3  it shows that marketing factors and tourism nature has resulted in the 
decision –making to select accommodation in Khao Yai National Park was with the differences of  which 
statistical significant is at the .01 level. 

When comparing the decision to select and  use accommodation and services divided by  marketing 
factor.  From the Table 3, it showed  that the level of decision-making to select accommodation and services 
in Khao Yai National Park was  statistically significant in differences  at  the .01 level. 

When it was brought in for pair testing of the differences, it is  found that each marketing factor 
influencing tourists  in selecting accommodation in Khao Yai National Park and with the differences which is 
statistically significant at the .01 level by marketing factors that had been introduced by Tourism Authority of 
Thailand, of which the level for decision-making was the highest level, and then the  runners-up had been  
recommended by  friends and  the information/data that had been obtained  from the printed documents and 
publications respectively. Details are shown in Table 4. 
 

Table  4 Test the difference of marketing factors  that affected or influenced tourists  in  the decision –making 
to opt for accommodation in Khao Yai National Park  

Marketing Factor  Printed documents Friends Suggestion by TAT 
 Means 4.3447 4.5043 4.6131 
Printed documents 4.3447 - .1596** .2684** 
Friends Suggestion 4.5043 - - .1088** 
by TAT 4.6131 - - - 

** p < .01 
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Results of the comparison for decision-making  to select accommodation in Khao Yai National Park 
divided by  tourism  nature, and  from the Table 3, it shows  that the level of  decision-making  to opt for 
accommodation in the Park,  was statistically significant in differences at the .01 level. 

 When this is brought in for pair testing of the differences,  it showed that tourism nature influencing 
tourists / their decision –making  to select and use accommodation in Khao Yai National Park is  statistical 
significant in difference at the .01 level divided  by tourism nature with adventures  or  challenging activities 
that have been created by human. With the level of decision-making  to select accommodation in the Park 
was the  highest level, and then  this was followed by  tourism nature with challenging activities or natural 
adventures  likely exploring  mountainous forests  and waterfalls respectively,  as shown in Table 5. 
 
Table  5 Testing for the differences of  tourism  nature  influencing/ decision-making of tourists  in selecting 
accommodation in Khao Yai national Park  

Tourism nature  Forests and waterfalls Natural adventures Hand-made 
 Means  .4286 4.4684 4.6649 
Forests and waterfalls  4.4286 - .0397** .2363** 
Natural adventures  4.4684 - - .1965** 
Hand-made adventure \4.6649 - - - 

** p < .01 
 

Conclusion 
The study concluded that 
1.  Marketing factors and tourism nature that tourists used to decide and select accommodation and 

for the marketing factors that tourists used were the three types, firstly introduction by Tourism Authority of 
Thailand, secondly,  data obtained from printed document/ publication, and thirdly, recommendation from 
friends,  and then the tourism nature  that tourists used to decide and select accommodation were the 3 
types, firstly natural beauty/ scenery,  secondly natural adventures or challenging activities and thirdly, hand-
made adventures or challenging activities,   

2. For the levels of decision-making to select accommodation in the Park, it was found that the 
decision to option for accommodation in Khao Yai National Park in the overall , the level of  decision-making 
was at the very good level, when  considering individually, it is found  that most of them decided to select 
accommodation in the Park at the very high/ good  level particularly for  products, personnel to give services, 
prices, public relations except place/ locations,  physical feature, and servicing process, and then the decision  
made for selecting accommodation was at the  highest level respectively.  

3.  Comparison of decision- making to select and use accommodation in Khao Yai National Park 
was divided by marketing factors found that level of decision-making to select and use accommodation was  
statistically significant at the .01 level.  

The comparison found that the level of decision-making was significant. When it was brought in for 
pair testing of the differences,  it was found that  every marketing factor influencing/ affecting to  decision-
making are  statistically significant in differences   at the .01 level by marketing factors of which was the 



 

967 

recommendation from The Tourism Authority of Authority  was  the highest level, and running up were the  
suggestions from friends  and the data obtained from printed document / publications respectively. 

When comparing the decision-making to opt for accommodation in Khao Yai National Park divided 
by tourism nature, it was found that level of decision-making to use  and select accommodation was different 
with  statistical significance level of .01. When it is brought in for pair testing of the difference,  it is found that  
every tourism nature  influencing/ affecting  to the decision -making is different with statistical significance 
level of .01 divided by tourism nature  with hand-made  adventures or challenging activities was at the 
highest level for decision-making,   and then running after were natural adventures or challenging activities 
and tourism to explore natural mountainous forests, and  waterfalls respectively.  

4  Marketing factors and   tourism nature have jointly  resultedin the decision-making  to  select and 
use   accommodation and facilities  in Khao Yai National Park with  statistically significant at the .01 level. 

 

Discussion and suggestions  
The results of the research study could be discussed as follows:    
1. The overall level of decision-making to select and use accommodation and services in the Khao 

Yai National  Park  was at very good level, and then considering individually, it was found that  most of them 
had decided to select and use accommodation was at very high / good level, showing that  tourists highly 
expected  about  accommodation and facilities provided  in the Park , but accommodation  owners/ operators 
have  not yet reached  their expectations  in term of  products and services, prices, personnel who give 
services, and public relations affairs that need to be improved as the whole .  

2. Decisions-making to select and use accommodation in Khao Yai National Park divided by 
marketing  factors had found that for the marketing factor,  the introduction from Tourism Authority of 
Thailand(TAT) had  been influencing in selecting the accommodation was  at the  most/ highest level.  

The TAT had the most influence on consumer behavior, while running up it was the recommendation 
from friends, and  the data obtained from the printed document / publication respectively that  showing that 
tourism promotion by TAT had  produced the good results from effective  operation. Therefore, the 
accommodation operators/ owners should provide useful information to the TAT to promote them to tourists . 

3. The decision-making  to  select and use  accommodation and faculties in Khao Yai National Park 
was divided by tourism nature  finding the level of  decision-making  to select and  use accommodation in the 
form of tourism nature group with hand-made adventures or  challenging activities was at the Highest level, 
and running after it was natural adventures or challenging activities and touring natural mountainous forests 
and waterfalls respectively showing that touring with challenging activities/ adventures has high potential/ 
trend  as well as the tourists with more  purchasing power also increased in number  including the level of 
decision making to select and use accommodation was at the high level.  

4.  Marketing factors and  tourism nature have jointly resulted in the decision-making  to select 
accommodation in Khao Yai National Park was different  statistically significant at the .01 level, indicating that 
using services and recommendation  from TAT  will respond for  the decision-making  to select and use 
accommodation and services for both marketing factors and  tourism nature.  
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The suggestions for brining in research work and results to be applied for use, it’s that the 
community  leaders,  leaders of local administration organizations and Tourism Authority of Thailand   could 
help support/ promote  those entrepreneurs/ business operators of accommodation in Khao Yai National 
Park, so that the people could help  suggest or recommend all information,  products and services of the 
TAT as well as create  more challenging activities  / adventures so as to generate more increasing incomes 
from tourism in the local areas.   

More suggestion for conducting the next research study, it should have studied other variables 
concerned with the decision making to select and use accommodation and services at the Khao Yai National 
Park, together with other variables that have jointly resulted in selecting to use accommodation in the Park 
for further studies .  
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                     :                 แนวโน้ม 
Sport Tourism: Definition, Types, and Trends 
 

นิมติ   ซุน้สัน้1 
Nimit   Soonsan1 
 

บทคดัย่อ 
 อุตสาหกรรมท่องเทีย่วเป็นอุตสาหกรรมทีม่คีวามสาํคญั ช่วยสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศ จงึทาํใหห้น่วยงานต่างๆ 
มคีวามพยายามอย่างยิง่ทีส่นบัสนุนธุรกจิทีม่คีวามเกีย่วขอ้งดา้นการท่องเทีย่ว และหนึ่งในธุรกจิทีภ่าครฐัพยายามผลกัดนั 
คอื ธุรกจิกฬีาเพื่อการท่องเที่ยว หรอืการท่องเที่ยวเชงิกฬีา ที่ช่วยดงึดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพให้เกดิการเดนิทาง
นัน่เอง ดงันัน้การพฒันาศกัยภาพของการท่องเทีย่วเชงิกฬีาในเบือ้งตน้ จงึควรต้องศกึษาทางดา้นนิยามความหมาย และ
ประเภท รวมถงึแนวโน้มของการท่องเทีย่วเชงิกฬีา เพื่อตระหนักถงึความสาํคญัและความร่วมมอืในการพฒันาธุรกจิการ
ท่องเทีย่วเชงิกฬีาใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั จงึถอืเป็นโอกาสสาํหรบัประเทศไทยในการเตรยีมความพรอ้มและพฒันา
ศกัยภาพในด้านต่างๆ ทัง้ สาธารณูปโภคพื้นฐาน การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ การพฒันาแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 
ตลอดจนแหล่งท่องเทีย่วใหม้คีวามเหมาะสม ทัง้นี้เพื่อพฒันาการท่องเทีย่วเชงิกฬีาต่อไป 
 

ค าส าคญั: การท่องเทีย่วเชงิกฬีา  นิยาม  ประเภท  แนวโน้ม 
 

Abstracts 
 The tourism industry is a significant industry that can be generated much income for the country. 
Many corporations have considerably tried to support the businesses which relate to tourism. One of the 
businesses that the government has attempted to carry forward is the sport tourism which attracts the niche 
market. Therefore, to develop the potential in sport tourism, basically, one should learn the definition and 
types of sport tourism including the tendency in this tourism to realize the important of sport tourism 
development. This is a good chance for Thailand to prepare and develop the potential in the basic public 
utility, human resource, market strategies, and tourist destinations so that the tourism industry can be 
developed in the future. 
 

Key words: Sport Tourism, Definition, Categories, Trends 
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บทน า 
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยธุรกิจมากมายหลายประเภท ทัง้ธุรกจิที่เกี่ยวข้อง
ทางตรง ได้แก่ ธุรกิจที่พกัแรม ธุรกิจจดันําเที่ยว ธุรกจิขนส่ง ธุรกจิภตัตาคาร และธุรกิจสนิค้าที่ระลึก ยงัมธีุรกิจที่
เกีย่วขอ้งโดยทางออ้ม เช่น ธุรกจิสถานบนัเทงิ ธุรกจิสปาและเสรมิความงาม เป็นต้น ดงันัน้อุตสาหกรรมท่องเทีย่วจงึมี
ความสําคญัต่อการสร้างรายได้มหาศาลเขา้สู่ประเทศ และมคีวามสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิในระดบัมหภาค ใน
ปจัจุบนัแนวโน้มการเดนิทางท่องเทีย่วของประเทศไทยยงัคงขยายตวัเพิม่ขึน้ ดว้ยนโยบายและมาตรการกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวของทัง้ภาครฐัและเอกชน อาทิ นโยบายการให้หน่วยงานภาครฐัสามารถเดนิทางศกึษาดูงาน รวมถึงการ
สมัมนาภายในประเทศเท่านัน่ หรอืการจดังานมหกรรมลดราคาโปรแกรมและบรกิารทางการท่องเทีย่วจากภาคเอกชน 
จงึช่วยให้สถานการณ์การท่องเที่ยวของคนไทยยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่ อง แต่ด้วยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเริ่ม
เปลี่ยนแปลง และมคีวามหลากหลายมากขึน้ เช่น กลุ่มวยัรุ่นชอบการเดนิทางท่องเที่ยวแบบผจญภยั กลุ่มครอบครวั
ชอบการเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ที่มีสิง่อํานวยความสะดวกเอื้อต่อเด็กเล็ก ดงันัน้การส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น จึงควรปรับแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตลาด
นกัท่องเทีย่วเฉพาะกลุ่มมากขึน้ [4] 
 การเชื่อมโยงระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วผ่านกจิกรรมกฬีานัน้สามารถบรูณาการร่วมกนัไดเ้ป็นอย่างด ีเน่ือง
ดว้ยกจิกรรมทัง้สองเป็นกจิกรรมนันทนาการที่มจีุดมุ่งหมายในการช่วยผ่อนคลายความตึงเครยีด และสรา้งความสุข
ให้กบัชวีติ [1] การผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวและกฬีาจงึเป็นทางเลอืกที่ได้รบัความนิยมสงูขึน้ในหมู่แฟนกฬีา 
และยงัเป็นทางเลอืกทีส่าํคญัของนกัท่องเทีย่ว เพราะสามารถช่วยใหป้ระสบการณ์ในการเดนิทางมคีวามแปลกใหม่และ
น่าจดจํามากขึน้ [3] ดงันัน้การท่องเทีย่วเชงิกฬีา (Sport Tourism) จงึเป็นแนวความคดิของการใช้ภาษาทีร่่วมสมยั
อย่างหนึ่งซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัขอบเขตของกจิกรรมการท่องเทีย่วและกฬีา [10] 
 การกระตุน้การท่องเทีย่วผ่านกจิกรรมกฬีา จงึมคีวามสาํคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว
ไดเ้ป็นอย่างด ีโดย ความชื่นชอบในกฬีาไม่เพยีงแต่ดงึดูดแฟนกฬีาใหต้ดิตามการแข่งขนัต่างๆ แต่ยงัชกันําใหเ้กดิการ
เดนิทางไปยงัสถานที่ทีจ่ดัแข่งขนัเพื่อเขา้ชมการแข่งขนัและชื่นชมนักกฬีาที่มคีวามชื่นชอบ ผ่านประสบการณ์การ
ท่องเทีย่วโดยตรง ซึง่การเดนิทางเขา้ร่วมกจิกรรมการแขง่ขนักฬีาของบุคคลเหล่าน้ี ผูซ้ึง่เป็นนกักฬีา ผูฝึ้กสอน ทมีงาน
สนบัสนุน หรอืผูเ้ขา้ชม ทาํใหเ้กดิเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างการจดัแขง่ขนักฬีาและสถานทีจ่ดัแข่งขนั ทมีกฬีาต่างๆ ไม่
เพยีงแต่ไดผ้ลประโยชน์จากการเขา้ร่วมชมของแฟนกฬีาเท่านัน้ หากยงัสง่ผลใหธุ้รกจิทอ้งถิน่และรฐับาลไดส้รา้งรายได้
จากการทีแ่ฟนกฬีาทํากจิกรรมอื่นๆ เช่น การเยีย่มชมสถานทีท่่องเทีย่ว เกดิการจบัจ่ายใชส้อยบรเิวณโดยรอบของ
สถานที่จดัแข่งขนั ทัง้ค่าเดนิทาง ค่าทีพ่กั ค่าอาหารและค่าของทีร่ะลกึ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ช่วยสนับสนุน และช่วยสรา้ง
งานสําหรบัคนในท้องถิ่นได้มากขึ้นอกีด้วย ซึ่งเป็นผลดทีี่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสําหรบัแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ [14], [16] นอกจากผลกระทบทีด่ทีางดา้นเศรษฐกจิแลว้ ผลกระทบทีด่ทีางดา้นอื่นๆ เช่น การท่องเทีย่ว
เชงิกฬีามสีว่นช่วยสง่เสรมิความหลากหลายของกจิกรรมทางวฒันธรรมและสงัคมของแต่ละจุดหมายปลายทาง ช่วยให้
เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละทาํความเขา้ใจวฒันธรรมและสงัคม หรอืผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้ม กม็สี่วนช่วยเพิม่
ปรมิาณของสวนสาธารณะและพืน้ทีน่ันทนาการ พร้อมจดัใหม้สีิง่จูงใจสําหรบัการฟ้ืนฟูประวตัศิาสตร์ อาคารและการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ[14] 

ประเทศต่างๆ จงึใช้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกฬีาระดบัโลกช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งการจดั
กจิกรรมนัน้ลว้นเป็นสิง่สาํคญัในการดงึดดูความสนใจของแฟนกฬีา โดยเฉพาะทมีกฬีาระดบัอาชพี และสาํหรบัประเทศ
ไทยได้ประสบความสําเรจ็ดา้นการจดัแข่งขนักฬีาเพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเทีย่วในหลายรายการ [5], [22] เช่น การ
แข่งขนัวอลเลยบ์อลชายหาดนานาชาต ิการแข่งขนัฟุตบอลหญงิชงิแชมป์โลก การแข่งขนัฟุตซอลชงิแชมป์โลก การ
แข่งขนัยกน้ําหนักเยาวชนหญงิชงิชนะเลศิแห่งเอเชยี การแข่งขนัเทนนิสไทยแลนดโ์อเพ่น เป็นต้น ซึง่การจดัแข่งขนั
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กฬีาแต่ละครัง้ต้องจดัเตรยีมสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมให้บรกิารเพื่อหลกีเลี่ยงปญัหาที่จะ
เกดิขึน้ โดยการเตรยีมความพรอ้มของสถานทีจ่ดัแข่งขนัเป็นสิง่ทีผู่้จดังานใหค้วามตระหนักเป็นอย่างมาก ก่อให้เกดิ
การเร่งรดัโครงการก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานต่างๆ ของประเทศ เช่น ตดัถนนสายใหม่ การสรา้งขนสง่มวลชนระบบราง 
การสรา้งทางรถไฟเชื่อมโยงเมอืงต่างๆ และการปรบัปรุงสนามบนิ หรอืแมก้ระทัง่การลงทุนสรา้งทีพ่กัแรมแห่งใหม่เพื่อ
รองรบัการเดินทางในเมืองที่จะเป็นเจ้าภาพจดัแข่งขนักีฬา ดงันัน้การท่องเที่ยวเชิงกฬีา จงึเป็นสาขาหนึ่งของการ
ท่องเทีย่วทีม่คีวามสาํคญัเป็นอย่างยิง่สําหรบัอุตสาหกรรมท่องเทีย่วของประเทศไทย บทความนี้จงึมจีุดมุ่งหมายเพื่อ
ทบทวนวรรณกรรมของนิยาม ประเภทและแนวโน้มของการท่องเทีย่วเชงิกฬีา ดงัต่อไปนี้ 
 

นิยามของการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
การท่องเทีย่วเชงิกฬีา (Sport Tourism) มกีารก ำหนดนิยามในความหมายทีห่ลากหลายและแตกต่างกนัตาม

มุมมองของนกัวชิาการแต่ละท่าน ทัง้นี้สามารถใหน้ิยามไดด้งันี้ “การเดนิทางจากถิน่ทีอ่ยู่ทีพ่ํานักอาศยัไปยงัทีอ่ื่นเป็น
การชัว่คราว ซึง่เกดิจากความสมคัรใจของผู้เดนิทาง โดยมกีจิกรรมทางกีฬาเขา้มาเกีย่วขอ้ง เพื่อเขา้ร่วมในกจิกรรม
กฬีาในช่วงวนัหยุดสาํหรบัการพกัผ่อนหย่อนใจ การเดนิทางเพื่อมสีว่นร่วมในการแข่งขนักฬีา และการเดนิทางเพื่อเขา้
ชมสถานทีต่่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักฬีา” ซึง่การแสดงออกทางพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วในช่วงหนึ่งของการใชเ้วลาว่างที่
เกีย่วขอ้งกบักฬีา เป็นการเดนิทางท่องเทีย่วเพื่อเล่นกฬีาตามความถนัด ความสนใจในประเภทกฬีาต่างๆ เช่น กอลฟ์ 
เทนนิส กระดานโต้คลื่น สก ี เป็นต้น เพื่อใหไ้ดร้บัความเพลดิเพลนิความสนุกสนาน ตื่นเต้น ไดร้บัประสบการณ์และ
ความรูใ้หม่เพิม่ขึน้ [2], [9], [10], [23] 

การจดัการท่องเทีย่วในลกัษณะน้ี เป็นการจดักจิกรรมการท่องเทีย่วใหก้บัผูเ้กีย่วขอ้งในการท่องเทีย่วเชงิกฬีา 
ซึง่มหีลากหลายกลุ่มตามลกัษณะของพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว เช่น การเดนิทางโดยลําพงัหรอืกลุ่มเพื่อนโดยส่วนใหญ่
จดัโดยบริษัทนําเที่ยวเพื่อเข้าชมมหกรรมการแข่งขนักีฬา ลกัษณะของโปรแกรมการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กบัจุดหมาย
ปลายทางเป็นหลกั ส่วนลกัษณะการจดัการเดินทางแบบครอบครวัเพื่อเข้าร่วมกจิกรรมกีฬานัน้ โดยส่วนใหญ่ต้อง
คํานึงถึงสิง่อํานวยความสะดวกสําหรบัเดก็ ซึ่งในปจัจุบนัสถานที่จดัการแข่งขนัได้เตรยีมความพร้อมด้านสิง่อํานวย
ความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ด้านกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
นกัท่องเทีย่วทีม่เีวลาและอาํนาจในการจบัจ่ายใชส้อยสงู โดยนกัท่องเทีย่วกลุ่มนี้จะเดนิทางไปทัว่โลกเพื่อตดิตามบุคคล
หรอืทมีที่ชื่นชอบและมคีวามผูกพนั นอกจากนัน้ประเทศต่างๆ ที่มคีวามพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทิศ
ทางการเติบโตทางเศรษฐกจิที่ด ีมหีน่วยงานและองค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชนให้การสนับสนุน และได้รบัโอกาสเป็น
เจา้ภาพมหกรรมกฬีากฬีาระดบัโลก กลุ่มประเทศเหล่านี้จงึเป็นจุดเริม่ตน้ในการกระตุน้ใหเ้กดิแฟนกฬีากลุ่มใหม่ตามมา 
ดงันัน้จากลกัษณะตามพฤติกรรมจงึจําแนกความแตกต่างนักท่องเที่ยวเชงิกฬีา (Sport Tourists) ไดจ้ําแนกเป็น 2 
ประเภท [2], [7], [10], [13], [20], [23], [29] คอื 1) ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมกฬีา (Direct Sport Tourists) [17] หมายถงึ 
บุคคลที่มีส่วนร่วมกับการทํากิจกรรมกีฬา เช่น การเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นผู้ติดตามนักกีฬา เป็นต้น และมี
วตัถุประสงคห์ลกัของการเดนิทางท่องเทีย่วครัง้นัน้เพื่อเขา้ร่วมกจิกรรมกฬีา โดยกจิกรรมนัน้ๆ อาจจะเป็นกจิกรรมทีม่ี
ความเป็นส่วนตวัและอสิระ เช่น กอลฟ์ ยกน้ําหนัก ปีนผา เป็นต้น หรอืการเขา้ร่วมกฬีาทีม่ากกว่าหนึ่งประเภท ซึง่มี
ความหลากหลายและถูกจดัไวใ้นสถานทีแ่ห่งเดยีวกนั เพื่อช่วยสรา้งประสบการณ์ทีม่คีุณค่าใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วม เช่น สปอรต์
คลบั สปอรต์แคมป์ เป็นต้น และ 2) ผูเ้ขา้ชมกจิกรรมกฬีา (In-Direct Sport Tourist) [17] หมายถงึ บุคคลทีเ่ลง็เหน็
ความสาํคญัของกจิกรรมกฬีาเป็นวตัถุประสงคส์าํคญักว่ากจิกรรมอื่นๆ ต่อการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นัน้ ซึง่มคีวาม
เชื่อมโยงกบัการจดักจิกรรมกฬีา โดยบุคคลกลุ่มนี้จะเขา้ร่วมชมหรอืสงัเกตการณ์ในสถานทีจ่ดักจิกรรม 
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ประเภทของการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
ประเภทของการท่องเทีย่วเชงิกฬีามอียู่หลายประการ ขึน้อยู่กบัแนวคดิทีใ่ชใ้นการจดักลุ่ม ดงันัน้เพื่อช่วยสรา้ง

ความเขา้ใจและแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพและขอบเขตของการท่องเทีย่วเชงิกฬีา จงึสามารถแบ่งย่อยประเภทของการ
ท่องเทีย่วเชงิกฬีาตามรปูแบบของกจิกรรมได ้3 ประเภท [19]  ประกอบดว้ย การท่องเทีย่วเชงิกฬีาทีเ่น้นกจิกรรมกฬีา 
การท่องเทีย่วเชงิกฬีาทีเ่น้นสิง่ดงึดดู และการท่องเทีย่วเชงิกฬีาทีเ่น้นทีพ่กัตากอากาศ 

 

 
 

รปูภาพท่ี 1: ประเภทของการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
 

1) การท่องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีเน้นการจดักิจกรรมกีฬา (Sport Tourism Events) [4], [5], [27] 
การท่องเทีย่วเชงิกฬีาทีเ่น้นการจดักจิกรรมกฬีา หมายถงึ การจดังานกจิกรรมกฬีาทีม่กีําหนดระยะเวลาและ

สถานทีแ่น่ชดัสามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วไดเ้ป็นจาํนวนมาก ซึง่ประเภทของผูเ้ขา้ชมจะแตกต่างกนัไปตามประเภทของ
กฬีา และการแขง่ขนับางประเภทกม็ผีูเ้ขา้ชมเป็นจาํนวนมากอย่างเหน็ไดช้ดั โดยเฉพาะกจิกรรมการแข่งขนักฬีาขนาด
ใหญ่ ซึ่งอาจอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของหน่วยงานภาครฐั เอกชน หรอืร่วมมอืกนัระหว่างภาครฐัและเอกชน เช่น 
การแขง่ขนัโอลมิปิกเกมส ์พาราลมิปิกเกมส ์เป็นต้น หรอืกจิกรรมกฬีาทีเ่กดิขึน้ครัง้เดยีว  ซึง่เป็นการจดัการแข่งขนัใน
โอกาสพเิศษต่างๆ เช่น การแขง่ขนัการเฉลมิฉลองครบ 100 ปีของชุมชน การแขง่ขนัเพื่อการกระชบัมติร เป็นต้น [15], 
[22], [24] 

นอกจากนัน้การแข่งขนัหลายประเภทสามารถจดัอยู่ในการแข่งขนัประเภทนี้ได ้รวมไปถงึกจิกรรมกฬีาทีถู่ก
จดัขึน้โดยชุมชน หรอืองคก์รต่างๆเพื่อส่งเสรมิการคา้และเพื่อการท่องเทีย่ว การแข่งขนัระดบัท้องถิ่นนัน้ๆ มกันําทมี
ทีม่าจากต่างเมอืงเขา้ร่วมกจิกรรม ซึง่ทมีทีม่าจากต่างเมอืงนัน้ อาจจะมผีูต้ดิตามหรอืแฟนคลบัตดิตามมาดว้ย หรอืการ
จดักิจกรรมกีฬาระดบัอาชพี เช่น การจดัแบบทวัร์นาเม้นท์ หรอืชงิแชมป์โลก ซึ่งการจดักิจกรรมลกัษณะเช่นนี้มี
แนวโน้มทีช่่วยทาํใหเ้ศรษฐกจิของทอ้งถิน่นัน้ๆเจรญิขึน้ ซึง่กจิกรรมต่างๆ ถอืว่าเป็นสว่นหนึ่งของการท่องเทีย่วเชงิกฬีา  
 2) การท่องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีเน้นส่ิงดึงดดู (Sport Tourism Attractions) [8], [18], [28] 
 การท่องเที่ยวเชงิกฬีาทีเ่น้นสิง่ดงึดูด หมายถงึ กจิกรรมกฬีาทีเ่ป็นเป้าหมายเพื่อดงึดูดนักท่องเที่ยวเกดิการ
เดนิทางท่องเทีย่วหรอืเกดิการเดนิทางไปยงัสถานทีท่ีม่กีจิกรรมเกีย่วขอ้งกบักฬีา ซึง่มกีารจดัเตรยีมสิง่ต่างๆ ไวร้องรบั
แกน่กัท่องเทีย่วเพื่อสามารถร่วมทาํกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักฬีา โดยการดงึดดูนกัท่องเทีย่วสามารถทําไดห้ลายรูปแบบ 
อาจเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่นุษยส์รา้งขึน้  เช่น สวนน้ํา บนัจีจ้มัพ ์เพน้ทบ์อล เป็นตน้ หรอืแหล่งท่องเทีย่วตามธรรมชาต ิ
เช่น กจิกรรมกฬีาทางน้ํา เป็นกจิกรรมทีส่รา้งความเพลดิเพลนิ เช่น การพายเรอืคะยคั เรอืใบเลก็ สกน้ํีา เจต็สก ีโตค้ลื่น 
เป็นต้น แม้กระทัง่ โรงเรยีนปีนผา ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของวงการท่องเที่ยวเชงิกฬีา เป็นการนําเอาศาสตร์คอื
วทิยาศาสตรก์ารกฬีา กบัศลิป์คอืศลิปะทางดา้นการจดัการท่องเทีย่วมาบรูณาการเขา้ดว้ยกนัอย่างลงตวั  

Sport Tourism 

Sport Tourism 

Events 

Sport Tourism 

Attractions 

Sport Tourism 

Resorts 
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การท่องเที่ยวเชงิกฬีาที่เน้นสิง่ดงึดูด สามารถรวมไปถึงการเขา้ร่วม สปอร์ตคลบั โดยมกีารฝึกฝนกฬีาทุก
ประเภทให้แก่ผู้เขา้ร่วม เช่น กีฬาเบสบอล บาสเกตบอล กอล์ฟ ฟุตบอล เทนนิส วอลเลย์บอล ว่ายน้ํา ยิมนาสติก 
ฮอกกี้ เช่นเดียวกบัค่ายการผจญภยั โดยมกีจิกรรมการปีนผาปีนเขา พายเรอื ขีม่้า ซึ่งกจิกรรมในสปอร์ตคลบัเป็น
กจิกรรมทีมุ่่งเน้นสาํหรบักลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น สาํหรบัเยาวชน สาํหรบัครอบครวั หรอืผูใ้หญ่  
 นอกจากนัน้สิ่งดึงดูดต่างๆ ทําให้เกิดการจัดทัวร์ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งทัวร์ประเภทมี
มคัคุเทศก์เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยนํานักท่องเที่ยวไปยงัสถานที่การจดัการแข่งขนักฬีาที่พวกเขาชื่นชอบ เช่น 
โปรแกรมสกทีวัร ์ซึง่มาพรอ้มกบัตัว๋เครื่องบนิ ทีพ่กั รถรบัสง่ และตัว๋เล่นสก ีบางหน่วยงานไดม้กีารจดัโปรแกรมทวัรซ์ึง่
นําเหล่าแฟนคลบัไปชมกีฬาที่พวกเขาชื่นชอบ โดยการจดัที่พัก ตัว๋ชมการแข่งขนั และปาร์ตี้คอกเทล แม้กระทัง่
โปรแกรมชมพพิธิภณัฑก์ฬีา หรอืสถานทีท่ีเ่คยถูกจดัแขง่ขนัทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัน่าสนใจ หรอืถูกสรา้งขึน้เพื่ออุทศิและ
เป็นเกยีรตใิหก้บันกักฬีาและผูนํ้าทางดา้นกฬีาทีม่ชีื่อเสยีง เพื่อเป็นมรดกทางดา้นกฬีาเป็นตน้  
 3) การท่องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีเน้นสถานท่ีพกัตากอากาศ (Sport Tourism Resorts) [12], [20], [26] 
 การท่องเทีย่วเชงิกฬีาทีเ่น้นสถานที่พกัตากอากาศ หมายถงึ สถานทีท่ีส่รา้งขึน้เพื่อให้ผูม้าเยอืน สามารถใช้
เวลาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นช่วงวนัหยุดสดุสปัดาห ์หรอืช่วงเทศกาลต่างๆ ซึง่ตัง้อยู่ใกลก้บัแหล่งท่องเทีย่ว 
เพื่อสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักฬีาได ้แต่สถานทีพ่กัตากอากาศทีเ่ป็นลกัษณะการท่องเทีย่วเชงิกฬีาแสดง
ใหเ้หน็ถงึการวางแผนจดัการและการรวมตวัของทีพ่กัและการกฬีาเขา้ดว้ยกนั สถานทีพ่กัผ่อนเหล่านี้มสีิง่อํานวยความ
สะดวกและการบรกิารทีส่งูตามมาตรฐานไวบ้รกิารนักท่องเทีย่ว สถานทีพ่กัผ่อนดา้นการท่องเทีย่วเชงิกฬีาซึง่รวบรวม
สิง่อาํนวยความสะดวก เช่น สถานทีพ่กัตากอากาศสาํหรบัผูร้กัการเล่นกอลฟ์และเทนนิส สถานทีพ่กัตากอากาศสาํหรบั
ผูช้ื่นชอบกฬีาทางน้ํา หรอืสถานทีพ่กัตากอากาศสาํหรบัผูร้กัธรรมชาตซิึง่เน้นกจิกรรมการผจญภยันอกสถานทีแ่ละการ
สาํรวจธรรมชาต ิสถานทีพ่กัต่างๆเหล่าน้ีถูกตกแต่งดว้ยอุปกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวกทางดา้นกฬีา นอกจากนี้ยงั
มกีารบรกิารให้คําแนะนําเกี่ยวกบัโอกาสในการทํากิจกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์ 
อย่างไรกต็ามสถานทีพ่กัผ่อนเหล่าน้ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงและผนัแปร โดยการขยายจากมาตรฐานระดบันานาชาตแิละ
การพฒันาทกัษะทีสู่งขึน้ไป โดยมุ่งเน้นการให้บรกิารสถานทีส่ําหรบัจดัตัง้แคมป์ เน่ืองจากเป็นกจิกรรมทางดา้นการ
กฬีาเชงิสรา้งสรรค ์  
 นอกจากนัน้สถานที่พกัตากอากาศในปจัจุบนัถูกจดัให้เป็นสถานที่สาํหรบัเกบ็ตวันักกฬีาทีม่กีารรวมตวัของ
นกักฬีาจากเมอืงต่างๆ ในรปูแบบของ สปอรต์โฮเทล หรอื สปอรต์รสีอรท์ ซึง่ช่วยฝึกฝนและพฒันาการของนกักฬีา ทมี
การแขง่ขนั โดยผูฝึ้กมกัจดัตารางเวลาใหน้กักฬีามาฝึกฝนและทาํงานรวมกนัอย่างสมํ่าเสมอ เนื่องจากการฝึกฝนต่างๆ 
อยู่ภายใตก้ารดแูลของผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น หรอืสถานทีพ่กัตากอากาศ ทีอ่ยู่ในรูปแบบเรอืสาํราญ ซึง่ได้ถูกสรา้งขึน้
ใหม้ลีกัษณะเหมอืนโรงแรมและรสีอรท์ ทาํใหน้กัท่องเทีย่วสามารถเดนิทางท่องเทีย่วพกัผ่อน พรอ้มกบัการทํากจิกรรม
กฬีาที่อยู่ในเรือสําราญ เช่น การปีนผา สนุกเกอร์ ศูนย์ออกกําลงักาย โยคะ หรอืบางครัง้อาจมกีารล่องเรอืร่วมกับ
นกักฬีาทีม่ชีื่อเสยีง เป็นตน้ 
 

แนวโน้มของการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
 การท่องเที่ยวในศตวรรษที่ 20 มีแนวโน้มของจํานวนนักท่องเที่ยวจากทัว่โลกยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 
องคก์ารการท่องเทีย่วโลก (World Tourism Organization: UNWTO) คาดการณ์ว่าจะมจีํานวนนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทาง
ระหว่างประเทศทัว่โลก มากกว่า 900 ลา้นคน ซึง่ก่อใหเ้กดิรายไดด้า้นการท่องเทีย่วจาํนวนมหาศาล ซึง่พฤตกิรรมของ
นักท่องเที่ยว ปรบัเปลีย่นไปตามสภาพเศรษฐกจิ [6] หากเศรษฐกจิตกตํ่า อาจส่งผลใหน้ักท่องเทีย่วใชจ้่ายด้านการ
ท่องเทีย่วอย่างระมดัระวงั โดยคํานึงถึงความคุม้ค่ามากขึน้ สาํหรบัขดีความสามารถในการแข่งขนัด้านการท่องเทีย่ว
ของประเทศไทยอยู่ในอนัดบัต้นๆ ของโลก โดยคู่แข่งได้ภูมิภาคเดยีวกนั ได้แก่  สงิคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลใีต ้
มาเลเซยี ไตห้วนั และจนี แต่อย่างไรกต็ามประเทศต่างๆ เช่น เวยีดนาม และอนิโดนีเซยี เริม่พฒันาศกัยภาพและความ
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พรอ้มในการท่องเทีย่วทีส่งูขึน้ กอปรกบัการทีป่ระเทศคู่แขง่หนัมาใชก้ลยุทธท์ีม่คีวามหลากหลายเพื่อสรา้งทางเลอืกใน
กบัการเดนิทางท่องเที่ยว นอกจากนัน้พฤติกรรมที่เกดิความนิยมเดนิทางท่องเที่ยวระยะใกล้ โดยอาจเลอืกเดนิทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศหรอืภายในภูมภิาคเดยีวกนัมากขึน้ หรอืแม้แต่กระทัง่การท่องเที่ยวในลกัษณะพเิศษ เพื่อ
เรยีนรู ้รบัประสบการณ์การท่องเทีย่วทีแ่ปลกใหม่และแตกต่าง ดงันัน้แนวโน้มของนักท่องเทีย่วของการท่องเทีย่วเชงิ
กฬีาจงึมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ในอนาคต [11], [25] 

การท่องเที่ยวเชิงกีฬามีพฒันาการที่ดีขึ้น อนัเนื่องมาจากการกีฬาระหว่างประเทศเติบโตและรุ่งเรืองจน
ก่อให้เกดิธุรกจินานาประเภท ทัง้ธุรกจิการกฬีาและธุรกจิต่อเนื่อง เช่น ธุรกจิอุปกรณ์กฬีา ธุรกจิเครื่องแต่งกายและ
รองเทา้กฬีา ธุรกจิสนามกฬีา เป็นตน้ [6] ดงันัน้การแขง่ขนักฬีาจงึไม่ใช่เรื่องของการออกกาํลงักายเพื่อพลานามยัเพยีง
อย่างเดียว หากแต่กจิกรรมการกีฬาแปรเปลี่ยนเป็นสนิค้าและเกี่ยวพนักบัผลประโยชน์จํานวนมหาศาล [1], [5] 
นอกจากนัน้ศกัยภาพในการจดักิจรรมกีฬาถือเป็นอีกปจัจยัที่ทําให้การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นแบบก้าว
กระโดด และช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ [21] ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
ประสบการณ์ในการจดัการแข่งขนักฬีาในระดบัภูมภิาคทีม่ขีนาดใหญ่ เช่น เอเชยีนเกมส ์ ซึ่งเป็นเจา้ภาพจดัแข่งขนั
ทัง้หมด 4 ครัง้ แต่สาํหรบัมหกรรมกฬีาระดบัโลก คอื โอลมิปิกเกมส ์หรอืฟุตบอลโลก ซึง่ตอ้งผ่านกระบวนการคดัเลอืก
ทีซ่บัซอ้นและต้องมกีารเตรยีมความพร้อมในหลายด้าน รวมถึงโครงสร้างพืน้ฐานในดา้นต่างๆ เช่น ความพร้อมของ
สนามกฬีา ระบบสาธารณูปโภคการคมนาคมและสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ เพื่อเขา้สูก่ระบวนการพจิารณาของคณะกรรมการ
ต่างๆที่เป็นเจ้าของลขิสทิธิ ์ หรอืแม้กระทัง่การพฒันากฬีาอาชพีใหม้คีวามก้าวหน้ามากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คอื 
ฟุตบอลอาชพี วอลเลย์บอลอาชพี กอล์ฟอาชพี เทนนิสอาชพี สนุกเกอรอ์าชพี แบดมนิตนัอาชพี และมวยไทยสากล
อาชพี ซึง่กฬีาอาชพีดงักล่าวเริม่ไดร้บัความสนใจจากประชาชนมากขึน้ และสามารถสรา้งกระแสการเดนิทางเพื่อไป
ร่วมชมการแข่งขนั ดงัจะเหน็ไดจ้ากความสาํเรจ็ของการจดัการแข่งขนัฟุตบอลอาชพี “Thailand Premier League” ที่
ไดร้บัความนิยมจากประชาชนและเกดิการเดนิทางไปเชยีรส์โมสรฟุตบอลทีต่นเองชื่นชอบไดอ้ย่างมากมาย  อย่างไรก็
ตาม นอกจากมหกรรมกฬีาระดบัโลกเหล่านี้ ประเทศไทยอาจพจิารณาใชป้ระโยชน์จากการเป็นเจา้ภาพการแข่งขนั
กฬีาระดบันานาชาตชินิดอื่นๆ ทีเ่รามศีกัยภาพและมคีวามพรอ้มอยู่แลว้ใหเ้กดิประโยชน์ต่อการท่องเทีย่วมากขึน้  เช่น 
การแข่งขนักอลฟ์ “PGA Tournament” การแข่งขนัเทนนิส “Thailand Open” การแข่งขนัชงิแชมป์มวยไทย “Thai 
Fight” การแข่งขนัเรอืใบนานาชาติ การแข่งขนัโปโลช้างนานาชาติ การแข่งขนัไตรกฬีานานาชาติ หรอืพจิารณาการ
แข่งขนัรถ Formula1 ซึ่งได้รบัความสนใจค่อนขา้งมากในระดบันานาชาติ รายการกจิกรรมกฬีาต่างๆเหล่านี้ล้วน
สง่เสรมิใหก้ารท่องเทีย่วเชงิกฬีาไดร้บัความนิยมและมจีาํนวนนกัเดนิทางทีเ่พิม่มากขึน้  
 ดงันัน้การพฒันาด้านการท่องเที่ยวเชงิกฬีา เป็นกจิกรรมที่ถูกสรา้งสรรค์เพื่อสรา้งประสบการณ์อนัน่าจดจํา 
ช่วยสรา้งความแตกต่างจากการท่องเทีย่วรปูแบบอื่นๆ จงึควรมุ่งเน้นพฒันาการท่องเทีย่วในเชงิคุณภาพ สรา้งพนัธมติร
ทัง้ระดบัท้องถิ่น คอื ชุมชนขา้วของพื้นที่จดักจิกรรม มุ่งเน้นพฒันากฬีาเพื่อการอาชพี ส่งเสรมิและพฒันาระบบการ
บรหิารจดัการธุรกจิกฬีา สง่เสรมิและพฒันากฬีาใหเ้ป็นกฬีาอาชพีทีไ่ดม้าตรฐานเพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ ส่วน
ในระดบันานาชาต ิจําเป็นต้องมกีระบวนการบรหิาร การพฒันา ฟ้ืนฟูและปรบัปรุงสาธารณูปโภคพืน้ฐาน เช่น อาคาร
สถานทีส่าํหรบัจดักจิกรรมกฬีา การประมูลสทิธิก์ารเป็นเจา้ภาพ เป็นต้น ร่วมกบัการสร้างสรรคก์จิกรรมกฬีารูปแบบ
ใหม่ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจของนกัท่องเทีย่วและตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมไปถงึสนบัสนุนและพฒันาเทคโนโลย ีซึง่เป็นเสมอืนจุดเริม่ตน้ทีช่่วยกระตุน้การท่องเทีย่วเชงิกฬีา 
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บทสรปุ 
 การท่องเทีย่วเชงิกฬีามคีวามสาํคญัมากขึน้ในปจัจุบนัและในอนาคต ซึง่การท่องเทีย่วเชงิกฬีาประกอบไปดว้ย
สองสว่นสาํคญั คอื การเดนิทางท่องเทีย่ว และกจิกรรมกฬีา ดว้ยเหตุทีท่ ัง้การท่องเทีย่ว และกจิกรรมกฬีา เป็นแนวคดิ
ทีซ่บัซอ้น และมคีวามหลากหลาย จงึส่งผลใหก้ารท่องเทีย่วเชงิกฬีา มคีวามซบัซอ้นและหลากหลายตามไปดว้ย การ
นิยาม และการจาํแนกประเภทของการท่องเทีย่ว จงึจาํเป็นทีน่กัวชิาการตอ้งช่วยกนัสรา้งความรู ้เพื่อนํามาใชป้ระโยชน์
ในการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิกฬีาใหม้คีวามกา้วหน้าและยัง่ยนืสบืไป 
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บทบาทของหน่วยงานภาครฐัในการสนับสนุนอตุสาหกรรมภาพยนตร ์
กรณีศึกษา ภาพยนตรต่์างประเทศท่ีถ่ายท าในประเทศไทย 
Government’s Role in Supporting Film industry; A Case Study on Foreign 
Production in Thailand 
 

เพญ็ลกัษณ์ ปรคุณหนูพึง่1 และ สวุาร ีนามวงค์1 

Penluck Porakoonnupueng1 and Suwaree Namwong1 

 

บทคดัยอ่ 
การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาขัน้ตอน วธิกีาร พระราชบญัญตั ิกฎกระทรวง และระเบยีบปฏบิตัิ

ของหน่วยงานภาครฐัทีใ่ชใ้นการพจิารณาอนุญาตถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย และเพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
พจิารณาอนุญาตถ่ายท าภาพยนตรแ์ละการสนับสนุนธุรกจิภาพยนตรต่์างประเทศทีถ่่ายท าในประเทศไทย ด าเนินการ
วจิยัโดยการก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดว้ย บุคลากรของกองกจิการภาพยนตร ์
จ านวน 9 คน ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (Structured Interview) ท าการการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 
เป็นรายบุคคล (In-depth Interview) จากนัน้น าผลจากการสมัภาษณ์มาวเิคราะห์ประกอบกบัขอ้มูลเอกสารที่มาจาก       
การคน้ควา้โดยการพรรณนาวเิคราะห ์(Descriptive Analysis) ผลจากการวจิยัสรุปไดว้่า ธุรกจิภาพยนตรต่์างประเทศ     
ที่ถ่ายท าในประเทศไทยเกิดขึน้จากความร่วมมอืของผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งหลายฝ่าย ทัง้ภาครฐัและเอกชน ซึ่งปจัจุบนั             
ประสบอุปสรรคหลายประการ ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสารด้านกระบวนการท างานของภาครัฐ ความเพียงพอ           
ของบุคลากรภาครฐั และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ ทัง้นี้ ผลจากการวจิยันี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครฐัส าหรบั
เป็นแนวทางในการเตรยีมความพร้อมส าหรบัการสนับสนุนธุรกจิภาพยนตรต่์างประเทศในประเทศไทย เพื่อก าหนด
ทศิทางส าหรบัการพฒันาทีช่ดัเจนต่อไป 
 

ค าส าคญั: ภาพยนตรต่์างประเทศทีถ่่ายท าในประเทศไทย  บทบาทของหน่วยงานภาครฐั  
 

Abstract 
This study is aimed to study about Government’s Role in approving foreign film producing in 

Thailand included with rules, regulations and related policies and study about factors that influence on 
approval process and supporting plan for foreign film production. Purposive Sampling is used as a method          
to choose 9 persons who working at Thailand Film Office as interviewees. Then, the researcher used 
Structure Interview and In-depth Interview to gain more detail and idea. After that, the result of interview             
and documentary data are concluded by Descriptive Analysis. As the result, foreign film production in 
Thailand is the collaboration between government sector and private sector for several cases. It is presently 
facing with many obstacles which effect directly to the development plan, for examples; communication, 
government’s working process, sufficiency of staff, rules and regulations, and etc. Finally, this study will be 
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1The Graduate School of Tourism Management, The National Institute of Development Administration 
  Corresponding author e-mail : moo_yook@hotmail.com  
 



 

978 

useful in term of indicating the readiness of Thai government for supporting the foreign film production in 
Thailand and also use as a future plan for develops this business continuously.  
 

Key words: Foreign Film Production in Thailand, Government’s Roles 
 

บทน า 
ภาพยนตรเ์ป็นสือ่ทีม่สีว่นในการเผยแพร่วถิชีวีติ คุณธรรม จรยิธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรม 

อีกทัง้ยังมีบทบาทในการสร้างความบันเทิงและมีบทบาทส าคัญในเชิงธุรกิจอีกด้วย ในปจัจุบัน วิวัฒนาการของ              
การถ่ายท าภาพยนตรแ์ละความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี ประกอบกบัความคดิทีล่ ้าสมยัของผูส้รา้งภาพยนตร์ การถ่าย
ท าภาพยนตรจ์งึเกดิขึน้ในสถานทีใ่ดกไ็ด ้ไม่ว่าสถานทีใ่ดหรอืประเทศใดกต็าม ดว้ยเหตุนี้เอง ผูก้ ากบัจากทัว่โลกจงึนิยม            
หาสถานทีแ่ปลกใหม่ เพื่อใชเ้ป็นฉากในภาพยนตร ์สรรคส์รา้งเรื่องราวและเนื้อหาทีห่ลากหลาย แปลกใหม่ และดงึดูด
ความสนใจจากผู้ชม เมื่อมผีู้คนหนัมาให้ความสนใจกบัสื่อภาพยนตร์มากขึน้ อุตสาหกรรมภาพยนตร์จึงกลายเป็น            
ธุรกจิที่มผีู้ลงทุนเพิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก ประเทศต่าง ๆ จงึให้ความส าคญักบัการผลกัดนัและพฒันาประเทศให้เป็น
สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ที่เป็นที่ยอมรบัจากทัว่โลก เนื่องจากการสร้างภาพยนตร์ต้องใช้เงนิลงทุนจ านวนมหาศาล  
และน ารายได้จ านวนมากสู่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ภายในประเทศ รวมไปถึงผู้ประกอบการ             
ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิารอกีดว้ย  

ประเทศไทย ถือเป็นอกีประเทศหนึ่งที่ผู้สร้างภาพยนตร์ชาวต่างประเทศให้ความสนใจที่จะเขา้มาใช้เป็น
สถานทีถ่่ายท าภาพยนตร ์เนื่องจากประเทศไทยทีค่วามพร้อมในหลาย ๆ ประการไดแ้ก่ สภาพภูมปิระเทศทีส่วยงาม 
สภาพภูมอิากาศทีเ่อือ้ต่อการถ่ายท าภาพยนตร ์มคีวามหลากหลายทางธรรมชาต ิทัง้ภูเขา ทะเล น ้าตก และป่า มสีถานที่
ส าคญัทางประวตัิศาสตร์มากมาย  มวีฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ มคีวามพร้อมในด้านสาธารณูปโภค ศกัยภาพของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตรใ์นช่วง 5 ปีทีผ่่านมา มคีณะถ่ายท าภาพยนตรช์าวต่างประเทศเดนิทางเขา้มาถ่ายท า
ภายนตรใ์นประเทศไทยเฉลีย่มากกว่า 500 เรื่องต่อปี และน ารายไดเ้ขา้ประเทศไทยเฉลีย่มากกว่า 1,500 ลา้นบาทต่อปี 
[7] รายได้ที่มาจากการสร้างภาพยนตร์ในประเทศไทยนี้ จะกระจายสู่บุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์อนัได้แก่ บรษิัทผู้ประสานงานการถ่ายท า (Local Coordinators) บรษิัทเช่าอุปกรณ์ถ่ายท าภาพยนตร์ 
(Equipment Rental) ทมีงานจดัหาสถานทีถ่่ายท า (Location Scouting) ธุรกจิจดัหาทมีงานจดัฉาก แสง ส ีเสยีง และ
จดัหานักแสดง (Production House) สตูดโิอ (Studio) ผูดุ้แลเครื่องแต่งกาย (Wardrobe) ช่างแต่งหน้าและช่างท าผม 
(Make - Up Artist and Hair Stylist) ธุรกจิจดัอาหารและเครื่องดื่ม (Catering) บรษิทัตดัต่อวดีโิอ (Post - Production) 
และทมีงานกองถ่าย (Film Crews) เป็นตน้ 

ปจัจุบนั ธุรกจิน้ีอยู่ภายใต้ความรบัผดิชอบของกองกจิการภาพยนตร์ กรมการท่องเทีย่ว ซึ่งมหีน้าที่หลกัใน
การพจิารณาอนุญาตและสง่เสรมิการถ่ายท าภาพยนตรต่์างประเทศในประเทศไทย รวมไปถงึการประสานความร่วมมอื
กบัหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ที่ผ่านมา กองกจิการภาพยนตร์ ได้ให้ความส าคญักบัธุรกิจนี้และได้มีการก าหนด
นโยบาย ดา้นต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสมัพนัธส์ถานทีถ่่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย และเพื่อประชาสมัพนัธ์
ศกัยภาพของบุคลากรและความพรอ้มของอุปกรณ์ในการถ่ายท าภาพยนตร ์รวมไปถงึการสรา้งแรงจูงใจใหค้ณะถ่ายท า
ชาวต่างประเทศเขา้มาลงทุนสร้างภาพยนตร์มากยิง่ขึน้นอกจากธุรกจินี้จะมสี่วนในการกระตุ้นเศรษฐกจิของประเทศ
แล้วยงัเป็นโอกาสอนัดีที่บุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยจะได้พฒันาฝีมือจากการร่วมงานกบัคณะถ่ายท า
ภาพยนตรช์าวต่างประเทศ และน ามาปรบัใชแ้ละพฒันาศกัยภาพของบุคลากรของไทยต่อไปภาครฐัจงึควรเร่งพฒันา
ประเทศให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ที่เป็นที่ยอมรบัจากทัว่โลกแต่ในปจัจุบนั การด าเนินงานของ
ภาครฐัถอืว่ายงัไม่มทีศิทางในการพฒันาทีช่ดัเจน ในเรื่องการก าหนดมาตรการตอบรบันโยบายทีมุ่่งเน้นการเพิม่จ านวน
คณะถ่ายท าภาพยนตรช์าวต่างประเทศ และยงัไม่มแีบบแผนส าหรบัถือปฏบิตัใินการรบัมอืกบัอุปสรรคต่าง ๆ ทีอ่าจ
เกดิขึน้จากจ านวนคณะถ่ายท าที่เพิม่มากขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง การสร้างแนวทางส าหรบัการเตรยีมความพร้อมในการ



 

979 

สนบัสนุน ธุรกจิภาพยนตรต่์างประเทศทีถ่่ายท าในประเทศไทยจงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ เพื่อเป็นการก าหนดทศิทางใน
การพฒันาทีช่ดัเจนส าหรบัธุรกจินี้ต่อไป 

 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศึกษาขัน้ตอน วิธีการ พระราชบญัญัติ กฎกระทรวง และระเบียบปฏิบตัิ  ของหน่วยงานภาครฐั              

ทีใ่ช ้ในการพจิารณาอนุญาตถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อการพจิารณาอนุญาตถ่ายท าภาพยนตร์และการสนับสนุนธุรกิจภาพยนตร์

ต่างประเทศทีถ่่ายท าในประเทศไทย 

 

 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
การศกึษาครัง้นี้เป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ ประชากรของการศึกษาวจิยัครัง้นี้ได้แก่ เจ้าหน้าที่กองกจิการ

ภาพยนตร ์จ านวนทัง้สิน้ 19 คน ประกอบด้วย ขา้ราชการ จ านวน 8 คน พนักงานราชการจ านวน 2 คน, และเจ้าหน้าที่                
จา้งเหมางานเอกชนจ านวน 9 คน โดยผูว้จิยัใชว้ธิเีลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดว้ย
ขา้ราชการระดบัช านาญการและพนักงานราชการในสงักดักองกจิการภาพยนตร ์ทีม่บีทบาทส าคญัในธุรกจิภาพยนตร์
ต่างประเทศที่ถ่ายท าในประเทศไทย จ านวน 9 คน คือ 1.) ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจภาพยนตร์ต่างประเทศ            
จ านวน 2 คน 2.) ขา้ราชการกลุ่มประสานความร่วมมอืและส่งเสรมิกจิการพเิศษ จ านวน 2 คน 3.) ขา้ราชการกลุ่ม
พจิารณาภาพยนตร์ต่างปะเทศ จ านวน 3 คน 4.) พนักงานราชการกลุ่มบรหิารงานทัว่ไป และ 5.) เลขานุการผูอ้ านวยการ
กองกจิการภาพยนตร ์

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง (Structured Interview) โดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกเ ป็นรายบุคคล (In-depth Interview) ซึ่งได้แบ่ งประเด็นสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วน                              
ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างส่วนหนึ่งและรวบรวมขอ้มูลจาก
เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ อีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลในการศึกษาที่ครบถ้วนยิ่งขึ้นจากนัน้ วิเคราะห์และสงัเคราะห์            
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ตามหลกัการและเหตุผล ตรงตามแนวคิดและข้อเท็จจริงและน าเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห ์
(Descriptive Analysis)  
ผลการศึกษา 

ผลจากการวิจัยพบว่าการเข้ามาถ่ายท าภาพยนตร์ของชาวต่างประเทศ คณะถ่ายท าต้องว่าจ้างผู้
ประสานงานการถ่ายท า (Local Coordinators) ซึง่ไดผ้่านการอบรมและขึน้ทะเบยีนกบักองกจิการภาพยนตร ์ท าหน้าที่
เป็นคนกลาง ตดิต่อสื่อสารระหว่าง “คณะถ่ายท าภาพยนตร์” และ “ภาครฐั” เช่น ประสานงานกบัภาครฐั จดัเตรยีม
เอกสารที่ต้องใช้ เตรยีมเรื่องและเนื้อหาติดต่อบริษัทเช่าอุปกรณ์ติดต่อสถานที่ ท าเรื่องขอวซี่าจดัหานักแสดง และ
อุปกรณ์ประกอบฉาก หรอือื่น ๆ นอกจากนี้ ผูป้ระสานงานยงัมสี่วนในการบอกสิง่ทีค่วรท า และสิง่ทีไ่ม่ควรท า เพื่อให้
คณะถ่ายท าปฏบิตัติวั ไดอ้ย่างถูกตอ้งตามจารตีประเพณีและวฒันธรรมของไทย  

การถ่ายท าภาพยนตร์ทุกครัง้ ต้องมีผู้ก ากับดูแลการถ่ายท า คอยดูแลให้การถ่ายท าเป็นไปด้วยความ
เรยีบร้อย ต้องเป็นไปตามที่ได้รบัอนุญาต และไม่ขดัต่อวฒันธรรมไทยและศลีธรรมอนัดงีามตามที่กฎหมายก าหนด 
และหากมคีวามจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรอืสถานที่การถ่ายท า ผู้ก ากบัดูแลการถ่ายท า จะเป็นผู้มอี านาจ  
ในการพิจารณาอนุญาต อีกทัง้ยงัมอี านาจในการสัง่ให้ยกเลกิการถ่ายท า หากคณะถ่ายท าชาวต่างประเทศกระท า  
การใด ๆ  ทีเ่ป็นการฝา่ฝืนกฎระเบยีบทีก่ าหนด 

คณะถ่ายท าชาวต่างประเทศตอ้งไดร้บัใบอนุญาตท างานจากกรมการจดัหางาน มเิช่นนัน้จะถอืเป็นความผดิ
ตามพระราชบญัญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ส าหรบักฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักๆ ที่ใช้ประกอบการ
พจิารณา ม ี2 อย่าง คอื พระราชบญัญตัภิาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์ พ.ศ. 2551 และ ประกาศคณะกรรมการภาพยนตรแ์ละ
วดิทิศัน์แห่งชาต ิเรื่องหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตสรา้งภาพยนตรใ์นราชอาณาจกัร 
พ.ศ. 2552 

ภาพยนตร์ต่างประเทศที่จะถ่ายท าในประเทศไทย ต้องผ่านการเห็นชอบและผ่านการพิจารอนุญาต  
จากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวดีิทศัน์ (Film Board) ก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ในพื้นที่ส่วนราชการ 
ก็เช่นเดียวกนั ต้องได้รบัความเห็นชอบและได้รบัอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อน เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้ 
เป็นทรพัย์สนิส่วนราชการ และต้องอยู่ในความดูแลเป็นอย่างด ีจงึมกีารควบคุมดูแลความเสยีหายที่อาจเกดิขึน้จาก 
การถ่ายท าภาพยนตร ์

กองกจิการภาพยนตรไ์ดด้ าเนินโครงการหลายโครงการเพื่อสรา้งแรงจูงใจในการลงทุนสรา้งภาพยนตร์และ
การประชาสมัพนัธ์ความพร้อมของสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์และศกัยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
ไดแ้ก่ 1.) โครงการจดั Road Show และจดันิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตรใ์นต่างประเทศ 2.) โครงการ Inbound 
Road Show พาผูส้รา้งภาพยนตรแ์ละผูก้ ากบัชาวต่างประเทศเขา้เยีย่มชมสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย  
3.) จดัท าหนังสอื Filming Guidebook 4 ภาษา รวบรวมกฎ ระเบยีบและขอ้มูลที่จ าเป็น 4.) จดัท าหนังสอื Beyond 
Imagination รวบรวมภาพสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย 5.) จดัท าLocation Thumb Drives รวบรวมภาพ
สถานทีถ่่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทยในรูปแบบไฟล์ 6.) จดัท า Location E-Book ภาพถ่ายทางอากาศ 7.) จดัท า 
DVD Filming in Thailand 8.) พฒันาเวบ็ไซต์ 4 ภาษา 9.) การลงโฆษณาในสิง่พมิพ์ E-Newsletter และนิตยสาร 
ในต่างประเทศ และอื่น ๆ 9.) โครงการ Thailand International Film Destination Festival 2013 10.) โครงการ Fly 
Project เป็นโครงการอบรมผูส้รา้งภาพยนตรห์น้าใหม่ (Young Film Makers) ประกอบดว้ยเยาวชนจากกลุ่มประเทศ
อาเซยีนจ านวน 28 คน 11.) โครงการ FILM ASEAN SUMMIT เป็นโครงการประชุมระดบัผูบ้รหิารระดบัสงู (Policy 
Maker) ของหน่วยงานด้านภาพยนตร์จากกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมด้วยผู้แทนจากส านักเลขาธิการอาเซียน  
ผูแ้ทนจากองคก์ารเพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา ผูแ้ทนจากธนาคารพฒันาเอเชยี และผูแ้ทนจากมูลนิธิ
อาเซยีน  
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กองกจิการภาพยนตรไ์ดท้ างานร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ มากมาย เช่น กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และพนัธุพ์ชื 
กรมศิลปากร กรมศาสนา กองทัพบก การรถไฟ แห่งประเทศไทย กรมการจดัหางาน กระทรวงการต่างประเทศ 
สถานทูต กองบงัคบัการต ารวจตรวจคนเขา้เมอืง ต ารวจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและกฬีาในส่วนจงัหวดั ส านักงาน
ประชาสมัพนัธใ์นสว่นจงัหวดัการกฬีาแห่งประเทศไทย การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย องคก์รการปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
และสมาคมผูบ้รหิารการผลติภาพยนตรต่์างประเทศ  

ปจัจุบนักองกจิการภาพยนตร์ประสบปญัหาเกี่ยวกบัการเกี่ยวกบัการติดต่อสื่อการด้วยผูป้ระสานงานเป็น
หน่วยงานภาคเอกชน จงึไม่ความเขา้ใจในระบบราชการและไม่มคีวามละเอยีดอ่อนในการจดัเตรยีมเอกสารใหเ้รยีบรอ้ย
ตามทีก่ าหนด แต่ถงึแมจ้ะขาดความเขา้ใจเรื่องระบบงานราชการ ผูป้ระสานยงัมสี่วนช่วยดา้นการประสานงานกบัคณะ
ถ่ายท าชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก ทัง้การประสานงานกบัธุรกจิบรกิารดา้นการถ่ายท า และการสรา้งความเขา้ใจถงึ
ประเพณีและวฒันธรรมธรรมไทย ปจัจุบนัมีผู้ประสานมาขึ้นทะเบียนกบักองกจิการภาพยนตร์ มจี านวน 250 ราย 
ท าหน้าที่ในการให้ค าแนะน าแก่คณะถ่ายท า ว่าอะไรท าได้ คณะถ่ายท ามีความเข้าใจเป็นอย่างดี และยินยอม
ปรบัเปลีย่นเนื้อหาไม่ใหก้ระทบกบัประเทศไทยและยงัเคารพกฎเกณฑข์องประเทศไทยอกีดว้ย 

กองกจิการภาพยนตรไ์ดด้ าเนิน “โครงการสรา้งระบบกระบวนงานยื่นขออนุญาตสรา้งภาพยนตรต่์างประเทศ
ในราชอาณาจกัร ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Application for Film Permit)” หรอื โครงการ E-Application ซึง่จะช่วย
ในเรื่องแกไ้ขปญัหาในการยื่นเรื่อง และการแก้ไขเอกสารใหค้รบถ้วน เพื่อพจิารณาในเบือ้งต้นลดระยะทาง ลดการใช้
กระดาษ ลดขัน้ตอน ลดต้นทุนการเดินทาง ลดจ านวนเจ้าหน้าที่และภาระงานแต่กระบวนการพิจารณายงัคงต้อง
น าเสนอต่อคณะกรรมการ ฯ เช่นเดมิ  

เจ้าหน้าที่ตามโครงสร้างของกองกจิการภาพยนตร์ มีจ านวนไม่เพยีงพอ และไม่สามารถท างานให้เสร็จ 
ไดต้ามเวลาทีต่้องการ ดว้ยงานราชการเป็นงานเอกสาร มขี ัน้ตอนและมเีนื้อหาทีล่ะเอยีดอ่อน ต้องอาศยัความช านาญ
และต้องการประสบการณ์แต่ถึงแมจ้ านวนเจา้หน้าที่จะน้อย แต่ผลงานของกองกจิการภาพยนตร์มปีระสทิธภิาพมาก 
เหน็ไดจ้ากผลงานหลาย ๆ อย่างทีผ่่านมา ทัง้การเป็นตวัแทนประเทศในการเขา้ร่วมเป็นสมาชกิองคก์รดา้นภาพยนตร์
ระหว่างประเทศ (AFCI และ AFCNet) และการด าเนินโครงการต่าง ๆ มากมาย 

ภาษาองักฤษ (English Skill) ถอืเป็นทกัษะทีจ่ าเป็น เนื่องจากกองกจิการภาพยนตรท์ าหน้าทีดู่แลเกีย่วกบั
ภาพยนตร์ต่างประเทศที่เขา้มาถ่ายท าในประเทศไทยจงึมโีอกาสไดส้ื่อสารกบัชาวต่างประเทศสูง หรอืแมแ้ต่เอกสาร
ประกอบกบัการยื่นขออนุญาตถ่ายท าภาพยนตร ์กม็สี่วนทีเ่ป็นภาษาองักฤษ รวมทัง้เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  

แมง้านหลกัเป็นงานสารบรรณ (General Affair) แต่หากเจา้หน้าทีก่องกจิการภาพยนตรม์คีวามรูด้า้นอื่น ๆ 
เพิม่เติม จะช่วยให้การท างานมปีระสทิธมิากยิง่ขึน้ เช่น ความรู้ดา้นภาพยนตรแ์ละสื่อสารมวลชน (Film Production 
and Mass Communication) ความรูเ้รื่องการตลาด(Marketing) และการประชาสมัพนัธ ์(Public Relation)ความรูเ้รื่อง
กฎหมายภาพยนตร ์(Film Policy) และระเบยีบและวธิกีาร (Rules and Regulations) ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหส้ามารถรูแ้ละ
เขา้ใจความตอ้งการของคณะถ่ายท าชาวต่างประเทศไดเ้ป็นอย่างด ี 

ส าหรบัด้านกฎหมาย ถือเป็นส่วนส าคญั ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิการถ่ายท าภาพยนตรต่์างประเทศทีถ่่ายท า 
ในประเทศไทยยงัไม่มคีวามครอบคลุมเท่าทีค่วรและไม่สามารถตามเท่าทนัเทคโนโลยกีารถ่ายท าได ้ส่วนมาตรการ 
ดา้นภาษแีละมาตรการจงูใจ (Taxes and Incentive Program) ประเทศไทยยงัขาดการใหค้วามส าคญัอยู่มาก และขาด
ความต่อเนื่องในการพฒันา  

ปจัจุบนั กองกิจการภาพยนตร์ได้ด าเนินโครงการหลายโครงการ ทัง้นี้ เพื่อสนับสนุนธุรกิจการถ่ายท า
ภาพยนตรต่์างประเทศในประเทศไทย และสรา้งแรงจงูใจในการลงทุนสรา้งภาพยนตรแ์ละการประชาสมัพนัธค์วามพรอ้ม
ของสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์และศกัยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ได้แก่ 1.) โครงการจดั Road 
Showและจดันิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ 2.) โครงการ Inbound Roadshow พาผู้สร้าง
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ภาพยนตรแ์ละผูก้ ากบัชาวต่างประเทศเขา้เยีย่มชมสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย 3.) จดัท าหนังสอื Filming 
Guidebook 4 ภาษา รวบรวมกฎ ระเบยีบและขอ้มลูทีจ่ าเป็น 4.) จดัท าหนังสอื Beyond Imaginationรวบรวมภาพสถานที่
ถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย 5.) จดัท าLocation Thumb Drivesรวบรวมภาพสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศ
ไทยในรปูแบบไฟล ์6.) จดัท า Location E-Book ภาพถ่ายทางอากาศ 7.) จดัท า DVD Filming in 8.) พฒันาเวบ็ไซต์ 4 
ภาษา 9.) การลงโฆษณาในสิง่พิมพ์E-Newsletter และนิตยสารในต่างประเทศ และอื่น ๆ 9.) โครงการ Thailand 
International Film Destination Festival 2013 10.) โครงการ Fly Project เป็นโครงการอบรมผูส้รา้งภาพยนตรห์น้า
ใหม่ (Young Film Makers) ประกอบดว้ยเยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซยีนจ านวน 28 คน 11.) โครงการ Fly Plus 
เป็นโครงการประชุมระดบัผูบ้รหิารระดบัสงู (Policy Maker) ของหน่วยงานด้านภาพยนตรจ์ากกลุ่มประเทศอาเซยีน 
พรอ้มดว้ยผูแ้ทนจากส านกัเลขาธกิารอาเซยีน ผูแ้ทนจากองคก์ารเพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา ผูแ้ทน
จากธนาคารพฒันาเอเชยี และผูแ้ทนจากมลูนิธอิาเซยีน  
 
สรปุและอภิปรายผล 

จากการศกึษาวจิยัเรื่อง “บทบาทของหน่วยงานภาครฐัในการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตรก์รณีศกึษา 
ภาพยนตรต่์างประเทศทีถ่่ายท าในประเทศไทย” สามารถอภปิรายผลการศกึษาวจิยัไดด้งัต่อไปนี้ 

ภารก ิจหลกัของกองก ิจการภาพยนตร ์นอกจากการพ ิจารณาอนุญาตการถ่ายท าภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทย ยงัมีภารกิจในการส่ง เสริมธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 
เพื่อเชิญชวนคณะถ่ายท าภาพยนตร์จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนสร้างภาพยนตร์ในประเทศไทย ในส่วนของงาน
ดา้นการพิจารณาอนุญาตการถ่ายท าภาพยนตร์นัน้ ผูป้ระสานงานการถ่ายท าจะท าหน้าทีเ่ป็นคนกลาง ในการตดิต่อ
กบัหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ทีผ่่านมา การสือ่สารถอืเป็นอุปสรรคทีก่่อใหเ้กดิความล่าชา้ในการพจิารณาอนุญาต 
การถ่ายท าภาพยนตร์เป็นอย่างยิง่ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศสิภุา [14] ทีก่ล่าวไวว้่า ความเขา้ใจเกีย่วกบัธุรกจิ
ภาพยนตรต่์างประเทศทีถ่่ายท าในประเทศไทยทีไ่ม่ตรงกนั ท าใหใ้จความคาดเคลื่อน จากการสือ่สารผ่านผูป้ระสานงาน 

ธุรก ิจการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือของ 
หลาย ๆ ฝ่าย ทัง้ภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหก้ารถ่ายท าภาพยนตรเ์ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ จ าเรญิลกัษณ์ (2554)  [10] ไดก้ล่าวไวว้่า การสนับสนุนการถ่ายท าภาพยนตรต่์างประเทศในประเทศ
ไทยจะสมัฤทธิผ์ลไดน้ัน้ กย็่อมขึน้อยู่กบัการปฏบิตัขิองคนไทยทุกภาคส่วน ทีท่ าหน้าทีใ่นแต่ละส่วนนัน้ใหเ้ป็นไปอย่าง 
เอือ้ประโยชน์ต่อกนัโดยตอ้งค านึงถงึความคุม้ค่าต่อชื่อเสยีงและเกยีรตคิุณของชาตไิทยเป็นส าคญั 

การสนับสนุนธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยส่วนใหญ่ต้องอาศยักลยุทธ์ 
ทางการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และเพื่อวิเคราะห์แนวทางส่งเสริมและ
ประชาสมัพนัธไ์ม่อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรธรีา (2553)  [13]ทีก่ล่าวว่า การส่งเสรมิธุรกจินี้ 
เน้นการประชาสมัพนัธเ์ป็นสว่นมากซึง่การส่งเสรมิการขายการโฆษณา และการประชาสมัพนัธ์ จะเป็นช่องทางในการ
แจง้ขา่วสารต่างๆ และช่วยท าใหธุ้รกจินี้มคีวามชดัเจนมากขึน้  

 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 

- ประเทศไทยควรมกีารเร่งพจิารณาเรื่องมาตรการจูง (Incentive) ใจที่เหมาะสมกบัระบบเศรษฐกจิของ
ประเทศ เพราะจะมีส่วนช่วยในการสร้างแรงจูงใจให้คณะถ่ายท าภาพยนตร์เข้ามาลงทุน และช่วยในการเพิ่ม  
ขดีความสามารถทางการแขง่ขนัเป็นอย่างมาก  
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- ทีผ่่านมา การประเมนิผลการด าเนินงานและความเสีย่งของกองกจิการภาพยนตร์ยงัไม่ได้รบัการแก้ไข 
หรอืพฒันาอย่างตรงจุด ดงันัน้ผลการประเมนิผลการด าเนินงานและความเสีย่งในแต่ละปีจงึมกัพบปญัหาในเรื่องเดมิ 
นอกจากนี้ ยงัไม่มกีารวดัผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการอย่างชดัเจน ทัง้เชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ  

- ดว้ยกองกจิการภาพยนตร์มจี านวนบุคลากรน้อยกว่าภาระงานทีต่้องรบัผดิชอบเป็นอย่างมากดงันัน้ จงึ
ควรมกีารวเิคราะหห์น้าทีร่บัผดิชอบในแต่ละต าแหน่งอย่างจรงิจงั เพื่อการมอบหมายงานทีเ่หมาะสมต่อความสมารถ
ของศกัยภาพของบุคลากร และพจิารณาเพิม่จ านวนบุคคลกรใหเ้พยีงพอกบังานต่อไป 

- บทบาทของผูก้ ากบัดูแลการถ่ายท าทีผ่่านมายงัขาดความชดัเจน ยงัไม่มีสิง่ใดทีจ่ะเป็นการแสดงตวั เช่น 
เครื่องแต่งกาย บตัร และอื่น ๆ ดงันัน้ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผ่านการอบรม และจะต้องท าหน้าที่นี้ ควรมี
หลกัฐานแสดงตวั เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอื 

- บทบาทของผูป้ระสานงานการถ่ายท า ทีผ่่านมามกัเกดิปญัหาขัน้ตอนการเตรยีมเอกสาร และการยื่นขอ
อนุญาตถ่ายท าภาพยนตร ์สาเหตุมาจาก ในกรณีทีผู่ป้ระสานงานเป็นประเภทบรษิทั ผูท้ีผ่่านการอบรมและผูท้ีท่ างาน
จรงิจะเป็นคนละคน และในบางครัง้มกัว่าจ้างพนักงานส่งเอกสาร ดงันัน้จงึควรมกีารตรวจสอบว่าผู้ที่ผ่านการอบรม           
และผูท้ีท่ างานจรงิคอืบุคคลเดยีวกนั 

- ควรมกีารสรา้งความเขา้ใจแก่หน่วยงานส่วนทอ้งถิน่ทีเ่ป็นผูดู้แลสถานทีถ่่ายท า เพื่อสรา้งความเขา้ใจถึง
ความส าคญัของธุรกจินี้ และเขา้ใจถงึโครงสรา้งและกระบวนการการเขา้มาถ่ายท าภายยนตรต่์างประเทศในประเทศไทย 

- การขอความร่วมมอืจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (Board of Investment: BOI) ดว้ย
ธุรกจิภาพยนตรต่์างประเทศทีถ่่ายท าในประเทศไทยถอืเป็นธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิการลงทุนของชาวต่างประเทศ ทีเ่ขา้มา
สรา้งภาพยนตรใ์นประเทศไทย การขอความร่วมมอืจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน จะมสีว่นช่วยในการ
ด าเนินของกองกจิการภาพยนตรเ์ป็นอย่างมาก 
ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 

ในระหว่างการศกึษา ผูว้จิยัไดพ้บประเดน็ทีจ่ะเป็นประโยชน์ ซึง่สามารถปรบัใชไ้ดส้ าหรบัการศกึษาในครัง้
ต่อไป คอื 

- การศกึษาด้านกฎหมาย เพื่อวเิคราะห์ผลการบงัคบัใช้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจการเขา้มาถ่ายท า
ภาพยนตรต่์างประเทศในประเทศไทย 

- การศกึษาดา้นการพฒันาองคก์ร เพื่อใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
- การศกึษาดา้นความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อสรา้งแนวทางพฒันาร่วมกนัทัง้ระดบัชาติ

และระดบัทอ้งถิน่ 
- การศกึษาดา้นความร่วมมอืกบัภาคเอกชนและธุรกจิบรกิารดา้นภาพยนตรเ์พื่อภาคเอกชนเขา้ใจระบบการ

ท างานของภาครฐัและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ ไม่เพยีงแต่แสวงหาผลก าไรจากธุรกจินี้เพยีงอย่างเดยีว 
- การศึกษาด้านการตลาด เพื่อมาปรับใช้กบัภารกิจด้านการส่งเสริมธุรกิจการเข้ามาถ่ายทาภพยนตร์

ต่างประเทศในประเทศไทย 
- การศกึษาเกีย่วกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมของกองถ่ายภาพยนตรจ์ากต่างประเทศเพื่อใหเ้ขา้ใจถงึ

ความแตกต่างของแต่ละชาต ิ
- การศกึษาเกีย่วกบัขดีความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศไทยในการเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตร์

จากต่างประเทศ 
  



 

984 

กิตติกรรมประกาศ 
การศกึษาวจิยัครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยดจีากความกรุณาของคณาจารย์และบุคลากรคณะการจดัการการ

ท่องเที่ยว สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ทุกท่าน ขอกราบขอบพระคุณ ดร . สุวาร ีนามวงศ์ และบุคลากรของ           
กองกิจการภาพยนตร์ กรมการท่องเที่ยว ให้ความร่วมมือ ให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาและค าแนะน าอันเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ต่อการศกึษาวจิยัครัง้นี้  รวมไปถึงเพื่อน ๆ นักศกึษาปรญิญาโท ภาคปกติ รุ่น 1 คณะการจดัการ          
การท่องเทีย่ว สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ส าหรบัความช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. Basanez, R. P., & Ingram, H. (2013). Film and Tourism : The imagined place and the place of the 

imagined. Worldwide Hospitality and Tourism Theme, 39-54. 
2. Jensen, R. (2012). Film making and government management : an exploratory international study. Journal 

of Place Management and Development, 119-139. 
3. NSW Department of Local Government. (2008). Making NSW Filming Friendly - Memorandum No.2008-10. 

Retrieved September 4, 2013, from http://www.screen.nsw.gov.au/index.php?page_id=35&title_id=2/ 
4. Simon Hudson. (2011). Working together to leverage film tourism: collaboration between the film and 

tourism industries.Worldwide Hospitality and Tourism Themes. 
5. World Economic Forum. (2013). The Travel & Tourism Competitiveness Index 2013: Regulatory 

Framework. A Travel Competitiveness Report 2013. 
6. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา. (2554). การเปลีย่นแปลงของบรบิทการพฒันา สถานการณ์ และแนวโน้มดา้นการ

ท่องเทีย่วและกฬีา. ยุทธศาสตรก์ระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา พ.ศ. 2555 - 2559. 
7. กองกจิการภาพยนตร.์ (2555). สถติิการเขา้มาถ่ายท าภาพยนตรต่์างประเทศในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2547 - 

2555. สรุปผลการพจิารณาค าขออนุญาตถ่ายท าภาพยนตรต่์างประเทศในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555. 
8. กองกจิการภาพยนตร.์ (2556). วธิแีละขัน้ตอนการขออนุญาตถ่ายท าภาพยนตรต่์างประเทศในราชอาณาจกัร. 
9. กองกจิการภาพยนตร.์ (2556). พระราชบญัญตั ิกฎกระทรวงและระเบยีบปฏบิตัใินการขออนุญาตถ่ายท าภาพยนตร์         

ของสว่นราชการต่าง ๆ. 
10. จ าเรญิลกัษณ์ ธนะวงัน้อย. (2554). การส่งเสรมิการถ่ายท าภาพยนตรต่์างประเทศในประเทศ. บทความวชิาการ 

คณะวารสารศาสตรแ์ละสือ่มวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
11. ราชกจิจานุเบกษา. (2551). ราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่125 ตอนที ่42 ก ลงวนัที ่4 มนีาคม 2551. พระราชบญัญตัิ

ภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์ พ.ศ. 2551. 
12. ราชกจิจานุเบกษา. (2552). ประกาศคณะกรรมการภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์แห่งชาต ิเรื่อง หลกัเกณฑ์  วธิกีาร และ

เงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. 2552. ราชกิจจา
นุเบกษา  เล่มที ่126 ตอนพเิศษ 166 ง ลงวนัที ่13 พฤศจกิายน 2552. 

13. วรธรีา สวุรรณศร. (2553). แผนการตลาดเพื่อสง่เสรมิการถ่ายท าภาพยนตรต่์างประเทศในประเทศไทย. 
14. ศศิสุภา สงัวริบุตร. (2552). การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชานในการส่งเสริม

อุตสาหกรรมภาพยนตร ์กรณีศกึษา: การผลติภาพยนตรต่์างประเทศในประเทศไทย. 
15. ศนูยบ์รกิารขอ้มูลประชาคมอาเซยีน. (2556). วธิกีาร ขัน้ตอนและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งในการขออนุญาตถ่ายท า

ภาพยนตรต่์างประเทศในประเทศไทย. 
16. อุบลวรรณ สุจรติกุล. (2556). การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN Economic 

Community : AEC) ของธุรกจิการสรา้งภาพยนตรต่์างประเทศในประเทศไทย. 



 

985 

แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนตลาดน ้าบางน้อย ต าบลกระดังงา 
อ าเภอบางคนที จงัหวดัสมทุรสงคราม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
Guidelines on Sustainable Tourism Development in Bangnoi Floating market 
Tambon Kadang-nga Amphoe Bang Khonthi Samutsongkhram Province by 
Community Participation 
 

ลงัคณาเกน นุชอนิทร ์1 

Langenargen Nut-in 1  
 

บทคดัย่อ 
 วตัถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาการมสี่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนืตลาดน ้า 
บางน้อย โดยจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยว ในการพฒันา  
การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืตลาดน ้าบางน้อย ตามแนวทางส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s โดยจ าแนกตามลกัษณะ 
ทางประชากรศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ 
ในการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนืตลาดน ้าบางน้อย 4) เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื
ตลาดน ้าบางน้อย โดยการมสีว่นร่วมของประชาชน ผลการศกึษา 1) การมสีว่นร่วมของประชาชน ภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เรยีงล าดบัได้ดงันี้ การได้รับผลประโยชน์ การใช้ประโยชน์ การประเมนิผล การวางแผน และการด าเนิน
กจิกรรม 2) นักท่องเทีย่วใหค้วามส าคญัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 
ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ บุคคลากร ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย สนิคา้และบรกิาร การส่งเสรมิการตลาด 
3) จากการสัมภาษณ์ การประชุมโดยการมีส่วนร่วม  เพื่อวางแผนร่วมกัน ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จาก 
การท่องเทีย่ว ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อยกระดบัการบรกิาร ส่งเสรมิการใชท้รพัยากรอย่างรูคุ้ณค่าและลดปรมิาณของเสยี 
การรกัษาเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ว มอบประสบการณ์ทีด่ีสรา้งประทบัใจให้แก่นักท่องเทีย่ว และมกีารกระจาย
ผลประโยชน์อย่างทัว่ถงึ 4) การพฒันาการท่องเทีย่วควรมกีารประสานแบบพหุภาคเีพื่อใหป้ฏบิตัใินทศิทางเดยีวกนั 
 

ค าส าคญั: การมสีว่นร่วม, การพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื, ตลาดน ้าบางน้อย 
 

Abstract 
 

  The objectives 1) to study public participation in developing sustainable tourism of Bang Noi floating 
market categorized by demographic characteristics; 2) to study tourist requirements in developing sustainable 
tourism of Bang Noi floating market according to 7 P’s marketing mix categorized by demographic 
characteristics; 3) to study opinion of public sector, related authorities, and entrepreneurs in developing 
sustainable tourism of Bang Noi floating market; 4) to study guidelines of developing sustainable tourism of 
Bang Noi floating market with public participation. Participation of citizens Overall, the intermediate The sort 

                                           
1 สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและการท่องเทีย่ว หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัพะเยา 
1 Master of Arts Program in Hotel and Tourism Management, College of Management, University of Phayao   
1 Corresponding author e-mail address: langenargenn@yahoo.com 
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To receive benefits Utilization evaluation, planning and implementation activities 2) of the most important 
factors of marketing mix. Overall level The sort Physical processes, staffs, price channels. Products and 
Services Marketing 3) of the interview. The meeting by participants. To plan together Raising public revenues 
from tourism. Staff training to raise the level of service. Promote the use of valuable resources and reducing 
waste. Identity preservation of sites Experience at creating a good impression to the tourists. And benefits 
are distributed evenly 4) tourism development need to coordinate multilateral action in the same direction 
 

Keywords: Participation, Sustainable Tourism Development, Bang Noi Floating Market   
 

บทน า 
 การท่อง เที่ยวสามารถสร้างผลประโยชน์ในหลายด้านทั ้ง ในด้านเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม  
และสิ่งแวดล้อม หลายประเทศจึงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อน ามาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ส่งผลให้การท่องเที่ยวเกิดการขยายตัวทัว่โลก องค์การ  
การท่องเที่ยวโลก คาดการณ์ว่า จ านวนนักท่องเที่ยวทัว่โลกจะเพิม่สูงขึน้ถึง 1,809 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2573 [1]  
ประเทศไทยก็เช่นเดียวกนัมีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอันดบัต้นๆของสนิค้าส่งออกการท่องเที่ยว  
แห่งประเทศไทยจงึไดใ้หก้ารสนบัสนุน และสง่เสรมิดา้นการตลาดการท่องเทีย่ว โดยใชแ้คมเปญ “Amazing Thailand : 
Always Amazes You” ส าหรบัตลาดต่างประเทศ และตลาดภายในประเทศยงัคงใช้แคมเปญ “เที่ยวหวัใจใหม่ 
เมอืงไทยยัง่ยนื” [2] เพื่อสง่เสรมิการท่องเทีย่วภายในประเทศใหเ้พิม่มากขึน้ 
 การท่องเทีย่วเป็นอุตสาหกรรมทีใ่ชว้ตัถุดบิทางธรรมชาต ิวฒันธรรม และสงัคม ผลกระทบจากการท่องเทีย่ว  
ทีเ่กดิขึน้มทีัง้ในดา้นดา้นบวกและดา้นลบ ในกระแสการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืทีมุ่่งเน้นการเดนิทางท่องเทีย่วแบบรกัษา
คุณค่าและความมัง่คัง่ของทรัพยากรการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน  
โดยการพฒันาอย่างรกัษาทรพัยากรทางธรรมชาต ิวฒันธรรม สงัคมและเศรษฐกจิ [3] การพฒันาการท่องเทีย่วใหเ้กิด
ความยัง่ยืนและเหมาะสม จ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ เนื่องจากประชาชนทุกคน  
เป็นเจา้ของทรพัยากรการท่องเทีย่ว มสีว่นไดส้ว่นเสยีจากกจิกรรมการท่องเทีย่ว [4]  
 จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดหนึ่งที่ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้จังหวัดให้เป็นศูนย์กลาง 
การพักผ่อน รวมถึงเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ส่งเสริมความเป็นเมืองหน้าอยู่  และการรักษาสภาพแวดล้อม 
ทางธรรมชาติให้เหมาะสม [5] จากยุทธศาสตร์ดังกล่าวจงัหวดัสมุทรสงครามได้มีด าเนินการพฒันาแหล่งท่องเที่ยว 
สิง่อ านวยความสะดวก การสงเสรมิการตลาดและประชาสมัพนัธด์า้นการท่องเทีย่วอย่างต่อเนื่อง ในปจัจุบนันักท่องเทีย่วให้
ความสนใจกบัแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์มากขึน้ “ตลาดน ้าบางน้อย” จงึเป็นแหล่งท่องเทีย่วหนึ่งทีม่คีวามน่าสนใจ  
 ตลาดน ้าบางน้อยเป็นตลาดน ้าเก่าแก่มอีายุมากกว่า 100 ปี แต่ถูกลมืเลอืนไป และไดร้บัการฟ้ืนฟูขึน้เป็นตลาดน ้า
อกีครัง้เมื่อวนัที ่11 เมษายน พ.ศ. 2552 โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ในต าบลกระดงังาอ าเภอบางคนท ีเพื่อรกัษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมอนัดงีาม และวถิชีวีติความเป็นอยู่แบบชุมชนบา้นรมิน ้า ตลาดน ้าแห่งนี้มเีอกลกัษณ์
โดดเด่นในความเป็นตลาดเก่าดัง่เดมิ รา้นคา้ รา้นอาหาร ส่วนใหญ่สบืทอดกจิการมาตัง้แต่รุ่นคุณปู่ คุณย่า ถงึแมว้่าในบาง
รา้นได้มกีารเปลี่ยนแปลงและปรบัปรุงให้เป็นร้านค้าร่วมสมยั ในช่วงเทศกาลต่างๆนักท่องเที่ยวสามารถชมและเขา้ร่วม
กจิกรรมงานประเพณี การละเล่นทางน ้าต่างๆ รวมถงึการเรยีนรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่จากปราชญช์าวบา้น [6] 
 บริเวณตลาดน ้าบางน้อยยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ วิหารวัดเกาะแก้วเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  
ของพุทธศาสนิกชน พิพิธภัณฑ์ตัง้เซียมฮะเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุโบราณที่หาชมได้ยาก พิพิธภัณฑ์วัดไทร 
เป็นพพิธิภณัฑ์ที่มคีวามน่าสนใจในด้านประวตัิศาสตร์ นอกจากนี้ตลาดน ้าบางน้อยยงัเป็นแหล่งจ าหน่ายผลติภณัฑ์
พื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน ที่นักท่องเที่ยวสามารถเลอืกซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึกได้อีกด้วย ส าหรบันักท่องเที่ยว  
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ที่ต้องการพกัค้างคืนในตลาดน ้าบางน้อยก็มีที่พกัแบบโฮมสเตย์บริการนักท่องเที่ยว แต่ในปจัจุบนัตลาดน ้าแห่งน้ี 
ยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่วมากนกั จงึมนีกัท่องเทีย่วเดนิทางมาท่องเทีย่วจ านวนน้อย  
 ดว้ยความตระหนักถงึผลกระทบจากการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วทีม่ที ัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ การศกึษาวจิยั
ครัง้นี้จึงให้ความส าคัญในการศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน  โดยการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนเป็นส าคญั นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ในการร่วมกนัหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน เพื่อท าให้ชุมชน 
เกิดความเข้มแข็ง เกิดความรักและความหวงแหนในทรัพยากรท้องถิ่น รวมถึงการกระจายผลประโยชน์จาก 
การท่องเทีย่วอกีทัง้สรา้งความพงึพอใจใหก้บันกัท่องเทีย่วและเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนืต่อไป 
 

วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนตลาดน ้าบางน้อย 
ต าบลกระดงังา อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมุทรสงคราม โดยจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ 
 2. เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยว ในการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนตลาดน ้าบางน้อย  
ต าบลกระดงังา อ าเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม ตามแนวทางส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s โดยจ าแนก 
ตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานภาครฐั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ ในการพฒันา  
การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื ตลาดน ้าบางน้อย ต าบลกระดงังา อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมุทรสงคราม  
 4. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืตลาดน ้าบางน้อยต าบลกระดงังา อ าเภอบางคนท ี
จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยการมสีว่นร่วมของประชาชน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประชากรศาสตร ์           
 ของประชาชนในชุมชน 
   - เพศ 
   - อายุ 
   - สถานภาพสมรส 
   - การศกึษา 
    - อาชีพ 

    - รายได ้

 
ประชากรศาสตร ์         
 ของนักท่องเท่ียว 
   - เพศ 
   - อายุ 
   - สถานภาพสมรส 
   - การศกึษา 
   - อาชพี 
   - รายได ้
   - ภูมลิ าเนา (ทีอ่ยู่ปจัจุบนั) 
 

 

หน่วยงานภาครฐั               
 เจ้าอาวาส              

ผู้ประกอบการ 

การมีส่วนร่วมของชุมชน                                      

ในการพัฒนาการท่องเที่ยว                                 

1. การวางแผน 

2.การด าเนนิกจิกรรม                                          

3.การใช้ประโยชน ์                                       

4.การได้รับผลประโยชน ์                    

5.การประเมินผล 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด7P’s 

1. สนิค้าและบริการ 

2. ราคา 

3. ช่องทางการจัดจ าหนา่ย 

4. การสง่เสริมการตลาด 

5. บุคลากร 

6. กระบวนการให้บริการ 

7. สิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ  

 

การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน                                       
1. การอนุรกัษ์ทรพัยากรการทอ่งเทีย่ว                                       
2. การวางแผนการพฒันาการทอ่งเทีย่ว                  
3. คณุภาพสิง่แวดลอ้มในแหลง่ทอ่งเทีย่ว                      
4. ความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่ว                         
5. การกระจายผลประโยชน์  

 

แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวอย่าง
ยัง่ยืนตลาดน ้าบางน้อย ต าบลกระดงังา          
อ าเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม             
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  



 

988 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

วตัถุประสงค ์ ประชากร 
กลุ่มตวัอย่าง 

เครื่องมอื
การศกึษา 

การวเิคราะห ์ ผลทีไ่ดร้บั 

1. เพื่อศกึษาการมสี่วนร่วมของประชาชน 
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน         
ต ล าดน ้ า บ า ง น้ อย  ต า บ ลก ร ะดัง ง า       
อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม   
โ ด ย จ า แ น ก ต า ม ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
ประชากรศาสตร ์

ประชาชน 
ในต าบลกระดงังา 
จ านวน 357 คน 

แบบสอบถาม สถติเิชงิพรรณนา 
ค่าเฉลีย่   
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ทราบถึงการมีส่วนร่วม   
ของประชาชน  ในกา ร
พัฒ น า ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว     
อ ย่ า ง ยั ง่ ยื น  ต ล า ดน ้ า     
บางน้อย ต าบลกระดังงา 
อ า เ ภ อ บ า ง ค น ท ี       
จงัหวดัสมทุรสงคราม  

 
2 .  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร               
ข อ ง นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ใ น ก า ร พั ฒ น า           
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน ตลาดน ้ าบาง
น้อย ต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนท ี       
จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแนวทาง      
ส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s โดย
จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

นกัทอ่งเทีย่วชาวไทย 
ทีเ่ดนิทางมาทอ่งเทีย่ว 
ตลาดน ้าบางน้อย 
จ านวน 385 คน 

แบบสอบถาม สถติเิชงิพรรณนา 
ค่าเฉลีย่   
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ทราบถงึความต้องการของ
นักท่องเที่ยวตามแนวทาง
ส่วนประสมทางการตลาด       
7 P’s  
 

3. เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของหน่วยงาน
ภ า ค รั ฐ  ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง                 
แ ล ะ ผู้ ป ร ะ ก อบก า ร  ใ น ก า ร พัฒน า         
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน ตลาดน ้ าบาง
น้อย ต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนท ี      
จงัหวดัสมทุรสงคราม 

หน่วยงานภาครฐั  
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใน
การพฒันาการท่องเทีย่ว
ตลาดน ้าบางน้อย 
แ ล ะ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  
ในตลาดน ้าบางน้อย 
จ านวน 16 คน 

แบบสมัภาษณ์ 
แบบมโีครงสรา้ง 

การจดัระเบยีบขอ้มลู 
การแสดงขอ้มลู  
โดยการพรรณนา 
การหาขอ้สรปุ 

ทราบถงึความคดิเหน็ของ
หน่วยงานภาครฐั 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูป้ระกอบการ               
ในการพฒันาการทอ่งเทีย่ว
อย่างยัง่ยนืตลาดน ้าบาง
น้อย ต าบลกระดงังา 
อ าเภอบางคนท ี               
จงัหวดัสมทุรสงคราม 

4. เพื่ อเป็นแนวทางในการพัฒนา        
การทอ่งเทีย่วอย่างยัง่ยนืตลาดน ้าบางน้อย                 
ต า บ ล ก ร ะ ดั ง ง า  อ า เ ภ อ บ า ง ค น ท ี        
จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 

1 .ประชาชน 
ใ น ต า บ ล ก ร ะ ดั ง ง า                   
2. นักท่องเทีย่วชาวไทย
ที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ตลาดน ้าบางน้อย 
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ผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนตลาดน ้ าบางน้อย  
ต าบลกระดงังา อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมุทรสงคราม โดยการมสีว่นร่วมของประชาชน 
 ตามวตัถุประสงคท์ี ่1) เพื่อศกึษาการมสีว่นร่วมของประชาชน ในการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืตลาดน ้า
บางน้อย ต าบลกระดงังา อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมุทรสงคราม จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ 
 ผลการศึกษา พบว่า 1) ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40-49 ปี มีสถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษามธัยมศกึษา อาชพีรบัจา้งทัว่ไป รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท และ 2) การม ี 
ส่วนร่วมของประชาชนต าบลกระดงังาในการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน ้าบางน้อย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประชาชนให้ความส าคญัการมีส่วนร่ วมมากที่สุด คือ ด้านการได้รบัผลประโยชน์ 
รองลงมาได้แก่ ด้านการใช้ประโยชน์ ด้านการประเมนิผล ด้านการวางแผน และน้อยทีสุ่ดด้านการด าเนินกจิกรรม เรยีง
ตามล าดบัดงันี้ 2.1) ดา้นการไดร้บัผลประโยชน์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายละเอยีด พบว่า 
ประชาชนให้ความส าคญัการมสี่วนร่วมมากที่สุด คอื มสี่วนร่วมในการรบัประโยชน์จากการท่องเที่ยวตลาดน ้าบางน้อย 
รองลงมาได้แก่ มสี่วนร่วมในการใช้กองทุนหมู่บ้านเพื่อพฒันาอาชพีด้านการท่องเที่ยว และน้อยที่สุด มสี่วนร่วมในการ
ไดร้บัความรูจ้ากการท่องเทีย่ว 2.2) ดา้นการใชป้ระโยชน์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายละเอยีด 
พบว่า ประชาชนใหค้วามส าคญัการมสีว่นร่วมมากทีสุ่ด คอื มสี่วนร่วมในการใชป้ระโยชน์จากโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น ถนน 
ไฟฟ้า น ้าประปา ทีม่ผีลมาจากการท่องเทีย่ว รองลงมาไดแ้ก่ มสี่วนร่วม ในการใชป้ระโยชน์จากการท่องเทีย่วตลาดน ้าบาง
น้อย และน้อยทีส่ดุมสีว่นร่วมในการใชก้องทุนหมู่บา้นเพื่อพฒันาอาชพีดา้นการท่องเทีย่ว 2.3) ดา้นการประเมนิผล พบว่า 
ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายละเอยีด พบว่า ประชาชนใหค้วามส าคญัการมสี่วนร่วมมากทีสุ่ด คอื มี
สว่นร่วมในการเผยแพร่ผลการด าเนินงานดา้นการท่องเทีย่วตลาดน ้าบางน้อย รองลงมาไดแ้ก่ มสี่วนร่วมในการประเมนิผล 
วเิคราะหป์ญัหาและอุปสรรคในการด าเนินการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วตลาดน ้าบางน้อย และน้อยทีสุ่ดมสี่วนร่วมประเมนิผล
เกีย่วกบัการสง่เสรมิ   การท่องเทีย่วตลาดน ้าบางน้อย และมสี่วนร่วมในการประเมนิผลกจิกรรมการท่องเทีย่วตลาดน ้าบาง
น้อย2.4) ดา้นการวางแผน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย เมื่อพจิารณารายละเอยีด พบว่า ประชาชนใหค้วามส าคญั
การมสีว่นร่วมมากทีส่ดุ คอื มสีว่นร่วมในการวางแผนการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูตลาดน ้าบางน้อย รองลงมาไดแ้ก่ มสี่วนร่วมใน
การวเิคราะหป์ระเดน็ปญัหาการท่องเทีย่วของตลาดน ้าบางน้อย มสีว่นร่วมในการก าหนดแผนการด าเนินงานการพฒันาการ
การท่องเทีย่ว และน้อยทีส่ดุมสีว่นร่วมในการวางแผนการตดิตามและประเมนิผลของกจิกรรมการพฒันาการท่องเทีย่ว และ 
2.5) ดา้นการด าเนินกจิกรรม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย เมื่อพจิารณารายละเอยีด พบว่า ประชาชนใหค้วามส าคญั
การมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการปฏิบตัิกิจกรรมของชุมชน รองลงมาได้แก่ มีส่วนร่วมในการประชุมการ
พฒันาการท่องเทีย่ว มสีว่นร่วมในการสนับสนุนดา้นวสัดุ อุปกรณ์เพื่อการพฒันาการท่องเทีย่วตลาดน ้าบางน้อย และน้อย
ทีส่ดุมสีว่นร่วมในการหาแนวทางปรบัปรุงกจิกรรมการท่องเทีย่ว 
 ตามวตัถุประสงคท์ี ่2) เพื่อศกึษาความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว ในการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืตลาด
น ้าบางน้อย ต าบลกระดงังา อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมุทรสงครามตามแนวทางส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s     
โดยจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 ผลการศึกษา พบว่า 1) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30-39 ปี สถานภาพโสด 
ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ/ลูกจ้างของรฐั มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 20,001 -
30,000 บาท และมีภูมิล าเนาหรือที่อยู่ปจัจุบันในกรุงเทพมหานคร และ 2) ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน ้ าบางน้อย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคญัมากที่สุด คอื ด้านลกัษณะทางกายภาพ รองลงมาได้แก่  
ด้านกระบวนการ ด้านบุคคลากร ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านสินค้าและบริการ และน้อยที่สุด  
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด เรยีงตามล าดบัดงันี้ 2.1) ด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
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เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคญัมากที่สุด คือ การพัฒนาพื้นที่ในตลาดน ้าบางน้อย          
มคีวามเหมาะสมกลมกลืมกบัสิง่แวดล้อม รองลงมาได้แก่ สิง่แวดล้อมในตลาดน ้าบางน้อยมคีวามสะอาด สวยงาม      
ต้องการใหม้หีอ้งสุขาส าหรบัคนพกิาร และน้อยทีสุ่ดท่านต้องการใหห้อ้งสุขามเีพยีงพอ 2.2) ดา้นกระบวนการ พบว่า   
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายละเอยีด พบว่า นักท่องเทีย่วใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด คอื มจีุดนัง่พกัผ่อน
ในตลาดน ้ าบางน้อย รองลงมาได้แก่ บริการสถานที่จอดรถเพียงพอ เส้นทางการเดินทางไปยังจุดท่องเที่ยว                 
มคีวามสะดวกสบาย และน้อยที่สุดแผนที่และป้ายแสดงเสน้ทางในตลาดน ้าบางน้อย 2.3) ด้านบุคคลากร พบว่า         
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายละเอียด พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคญัมากที่สุด คอื ผู้ให้บรกิาร        
มคีวามรูแ้ละสามารถใหข้อ้มลูเกีย่วกบัแหล่งทอ่งเทีย่วตลาดน ้าบางน้อยได ้รองลงมาไดแ้ก่ ผู้ใหบ้รกิารมจี านวนเพยีงพอ
ต่อผูม้าใชบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารมคีวามสภุาพและบรกิารดว้ยความเตม็ใจ และน้อยทีส่ดุผูใ้หบ้รกิารมทีกัษะและความพรอ้ม
ในการให้บรกิาร 2.4) ดา้นราคา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายละเอยีด พบว่า นักท่องเที่ยว       
ใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุ คอื การตดิป้ายบอกราคาสนิคา้อย่างชดัเจน รองลงมาไดแ้ก่ ราคามคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพ
ของผลติภณัฑพ์ืน้บา้น ราคามคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม ราคาหอ้งพกัเหมาะสมกบัคุณภาพ
ของบ้านพกั ราคาค่ากจิกรรมการท่องเที่ยวมีความเหมาะสมกบักจิกรรม และน้อยที่สุดราคาค่าเรอืน าเที่ยวมคีวาม
เหมาะสม กบัระยะทาง 2.5) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายละเอยีด 
พบว่า นักท่องเที่ยวใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด คอื ท่านสามารถเดนิทางมาท่องเทีย่วตลาดน ้าบางน้อยได้อย่างสะดวก 
รองลงมาไดแ้ก่ ในเวบ็ไซต์ของตลาดน ้าบางน้อยสามารถจองทีพ่กัโฮมสเตยไ์ด ้และน้อยทีสุ่ดในเวบ็ไซต์ของตลาดน ้า
บางน้อยสามารถสัง่ซื้อผลิตภัณฑ์พื้นบ้านได้ 2.6) ด้านสินค้าและบริการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก            
เมื่อพจิารณารายละเอยีด พบว่า นกัท่องเทีย่วใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุ คอื ตลาดน ้าบางน้อยเป็นแหล่งท่องเทีย่ววถิชีวีติ
ชุมชนบ้านรมิน ้า รองลงมาได้แก่ ผลติภณัฑ์พืน้บา้นของตลาดน ้าบางน้อยมเีอกลกัษณ์ และมคีวามโดดเด่นเฉพาะตวั 
โฮมสเตย์ในตลาดน ้ าบางน้อยเป็นบ้านพักบรรยากาศธรรมชาติวิถีชีวิตชุมชนบ้านริมน ้ า วิหารวัดเกาะแก้ว               
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยดึเหนี่ยวจติใจ โฮมสเตย์ในตลาดน ้าบางน้อยเป็นบ้านพกัที่มคีวามสะอาด ตลาดน ้าบางน้อย    
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผลิตภัณฑ์พื้นบ้านหลากหลาย เส้นทางเดนิท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน้อยมคีวามปลอดภัย 
พพิธิภณัฑว์ดัไทรเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทีม่คีวาม ส าคญัทางประวตัศิาสตร ์ตลาดน ้าบางน้อยมอีาหารและเครื่องดื่มบรกิาร
นักท่องเที่ยว ตลาดน ้าบางน้อยมีเรือน าเที่ยวบริการนักท่องเที่ยว โฮมสเตย์ในตลาดน ้าบางน้อยเป็นบ้านเรอืนไทย    
พพิธิภณัฑต็ัง้เซยีมฮะเป็นแห่งท่องเที่ยวทีศ่กึษาวตัถุโบราณ และน้อยที่สุดโฮมสเตย์ในตลาดน ้าบางน้อยมโีทรศพัท์
ระหว่างห้องพกั และ 2.7) ด้านการส่งเสรมิการตลาด พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายละเอยีด 
พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญมากที่สุด คือ มีการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวตลาดน ้าบางน้อยตลอดทัง้ปี 
รองลงมาไดแ้ก่ มกีารประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการท่องเทีย่วโดยผ่านองคก์รดา้นการท่องเทีย่ว มกีารประชาสมัพนัธ์
ตลาดน ้าบางน้อยผ่านทางอินเตอร์เน็ต มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตลาดน ้ าบางน้อยผ่านเทศกาลต่างๆ         
และน้อยทีส่ดุมกีารประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วตลาดน ้าบางน้อยอย่างทัว่ถงึโดยผ่านสือ่สิง่พมิพ์ 
 ตามวตัถุประสงคท์ี ่3) เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของหน่วยงานภาครฐั หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและผูป้ระกอบการ 
ในการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื ตลาดน ้าบางน้อย ต าบลกระดงังา อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมุทรสงคราม  
 ความเหน็ที่เป็นผลการสมัภาษณ์โดยภาพรวม พบว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศกัยภาพและมีความพร้อม     
ในหลายๆ ด้าน แต่ขาดการสนับสนุนจากภาครฐั ขาดการประสานงานจากหน่วยงานต่างๆ ขาดการประชาสมัพนัธ์    
ท าใหน้กัท่องเทีย่วรูจ้กัน้อยมาก มคีวามสะดวกทัง้ทีจ่อดรถ เสน้ทางการคมนาคมกส็ะดวกสบาย ภายในตลาดมเีกา้อีไ้ว้
บรกิารนักท่องเทีย่ว แต่ยงัขาดหอ้งน ้าสาธารณะ ตลาดน ้าบางน้อยในปจัจุบนัค่อนขา้งเป็นธรรมชาตมิาก ทีส่ าคญัต้อง
ร่วมมือกนัอนุรกัษ์สิง่ที่มีอยู่ให้ดีคงสภาพเดิม และคุ้มค่า ต้องมีการประชุมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ 
ผูป้ระกอบการ ประชาชนทอ้งถิน่ ภาครฐัเพื่อลดปญัหาและความขดัยงั ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่ว
อย่างทัว่ถงึ ฝึกอบรมบุคลากรในเรื่องของการท่องเทีย่ว เพื่อยกระดบัการบรกิาร ใชท้รพัยากรอย่างรูคุ้ณค่า  ลดปรมิาณ
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ของเสยีและสิง่ปฏกิูลในแม่น ้าล าคลอง  การรกัษาเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว รกัษามาตรฐานสนิค้า ผลติภณัฑ์      
และการบริการให้มีคุณภาพ การมอบประสบการณ์ที่ดีที่ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นกันเองไม่เอาเปรียบ
นักท่องเที่ยว การกระจายผลประโยชน์ผู้รบัผิดชอบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องประสานแบบพหุภาคี ได้แก่ 
ประชาชน อบต. เทศบาลต าบล ผู้ประกอบการ หน่วยงานทีร่บัผดิชอบพืน้ที ่ต้องมีการประชุมปรกึษาหารอื เพื่อร่วม
ปฏบิตัใินทศิทางเดยีวกนั ลดความขดัแยง้ในผลประโยชน์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
 ตามวัตถุประสงค์ที่ 4) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนตลาดน ้ าบางน้อย            
ต าบลกระดงังา อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมุทรสงคราม โดยการมสีว่นร่วมของประชาชน 
 ผลการศึกษา พบว่า ด้านการได้รับผลประโยชน์ ผู้น าในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน ้ าบางน้อย         
ควรให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการรบัประโยชน์จากการท่องเที่ยวตลาดน ้าบางน้อย และควรให้ประชาชนมสี่วนร่วม      
ในการใช้กองทุนหมู่บ้านเพื่อพฒันาอาชีพด้านการท่องเที่ยว ด้านการใช้ประโยชน์ ควรให้ประชาชนใช้ประโยชน์      
จากโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า น ้าประปา ในการใหบ้รกิารแก่นกัท่องเทีย่วและการด าเนินชวีติไดเ้ตม็ศกัยภาพ
ที่มีผลมาจากการท่องเที่ยว ด้านการประเมินผล ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน         
ดา้นการท่องเทีย่วตลาดน ้าบางน้อย และควรใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการประเมนิผลกจิกรรมการท่องเทีย่วตลาดน ้า
บางน้อย ด้านการวางแผน ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการอนุรกัษ์และเพื่อฟ้ืนฟูตลาดน ้าบางน้อย     
และควรให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการวเิคราะหป์ระเดน็ปญัหาและอุปสรรค์ต่าง ๆ เพื่อปรบัปรุงพฒันาการท่องเที่ยว  
ของตลาดน ้าบางน้อย ดา้นการด าเนินกจิกรรม ผู้น าในการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน ้าบางน้อย ควรใหป้ระชาชน  
ในตลาดน ้ าบางน้อยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่าง            
คนในชุมชน  
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนตลาดน ้ าบางน้อย ต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนท ี            
จงัหวดัสมุทรสงคราม มขีอ้สรุปเชงินโยบายและปฏบิตั ิดงันี้ 
 1) การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ด้านการได้รบัผลประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อ
พจิารณารายละเอียด ประชาชนให้ความส าคญัการมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการรบัประโยชน์จากการ
ท่องเทีย่วตลาดน ้าบางน้อย รองลงมาไดแ้ก่ มสีว่นร่วมในการใชก้องทุนหมู่บา้นเพื่อพฒันาอาชพีดา้นการท่องเทีย่ว และ
น้อยทีส่ดุมสีว่นร่วมในการไดร้บัความรูจ้ากการท่องเทีย่วสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ร าไพพรรณ แกว้สุรยิะ [7]  ไดก้ล่าว
ว่า การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืเป็นการท่องเทีย่วทีต่อบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมของพืน้ที่โดยมี
การค านึงถึงผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัทรพัยากรการท่องเทีย่ว นอกจากนี้ชุมชนท้องถิน่สามารถรกัษาเอกลกัษณ์อนัดี
งามใหค้งอยู่ โดยการใหป้ระสบการณ์ ความรูค้วามเขา้ใจกบันักท่องเทีย่ว ในขณะที ่อเนก สุวรรณบณัฑติและภาสกร 
อดุลพฒันกจิ [8] ไดก้ล่าวว่า การไดร้บัความรูจ้ากการท่องเทีย่วจะเป็นการสง่เสรมิและแนะน าบรกิาร ผูป้ระกอบกจิการ
บรกิารจะตอ้งใหข้อ้มลูและขา่วสารในเชงิบวกทัง้ในดา้นคุณภาพการบรกิาร การสรา้งภาพลกัษณ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้
ผู้รบับริการได้น าข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยในการตัดสินใจซื้อในครัง้ต่อไป และผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการต้องมีความ
ตระหนักถงึการสรา้งความพงึพอใจใหผู้ร้บับรกิาร จงึต้องค านึงถงึบุคลาการผูใ้หบ้รกิารจะต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
งานบรกิารและใหก้ารดแูลเอาใจใสผู่ร้บับรกิารดว้ยจติรส านึกของผูใ้หบ้รกิาร สอดคลอ้งกบัแนวคดิของส านกังานสง่เสรมิ
การมสีว่นร่วมของประชาชน [9] ระบุว่า การใหข้อ้มลูขา่วสาร (Inform) ถอืเป็นการมสี่วนร่วมของประชาชนในระดบัต ่า
ทีสุ่ด แต่เป็นระดบัที่ส าคญัทีสุ่ดเป็นกา้วแรกของภาครฐัจะเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้สู่กระบวนการมสี่วนร่วมการให้
ขอ้มูลสามารถใชช้่องทางต่างๆ เช่น เอกสารสิง่พมิพ ์การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆ การจดันิทรรศการ 
จดหมายขา่ว การจดังาน แถลงขา่ว การตดิประกาศและการใหข้อ้มลูผ่านเวบ็ไซต ์และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของอุษาวด ี
พลูพพิฒัน์ [10] ไดก้ล่าวว่า การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืจะตอ้งมกีารจดัการเป็นอย่างดแีละมคีวามเหมาะสม เพื่อประโยชน์
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ทีย่าวนานโดยมหีลกัการจดัการ คอื การฝึกอบรมบุคลากรโดยการสอดแทรกแนวคดิและวธิปีฏบิตั ิในการพฒันาแบบ
ยัง่ยนืแก่บุคลากรทอ้งถิน่ทุกๆระดบั เพื่อยกระดบัการบรกิารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยว ขอ้มูลข่าวสารที่สื่อสารกบั
นักท่องเทีย่ว มกีารสื่อสารที่มุ่งเน้น การสร้างความเขา้ใจในการเคารพต่อธรรมชาติ สงัคม และวฒันธรรมของแหล่ง
ท่องเทีย่วเป็นการช่วยยกระดบัความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วอกีทางหนึ่ง และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของสุจภิรณ์ 
โพธิท์อง[11]  ศกึษาค้นคว้าเรื่อง แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั
กาญจนบุร ีผลการวจิยัพบว่า ประชากรในชุมชนบา้นหนองขาวมสี่วนร่วมดา้นการไดร้บัผลประโยชน์อยู่ในระดบัมาก   
 ด้านการใช้ประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ประชาชนให้
ความส าคญัการมสีว่นร่วมมากทีส่ดุ คอื มสีว่นร่วมในการใชป้ระโยชน์จากโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า น ้าประปา 
ทีม่ผีลมาจากการท่องเทีย่ว รองลงมาไดแ้ก่ มสีว่นร่วมในการใชป้ระโยชน์จากการท่องเทีย่วตลาดน ้าบางน้อย และน้อย
ที่สุดมีส่วนร่วมในการใช้กองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการท่องเที่ยว สอดคล้องกับกระบวนการวางแผน
พฒันาการท่องเที่ยว ตามแนวคดิของมานพ พงศทตั[12]  ได้กล่าวว่า การวางแผนเป็นการเดนิทางไปสู่อนาคต บน
เสน้ทางที่ต้องมีความเหน็พ้องต้องกนัว่าดทีี่สุด มคีวามเหมาะสมทัง้ในด้านการจดัการทรพัยากร สงัคม วฒันธรรม 
เทคโนโลย ีและงบประมาณทีม่อียู่ โดยกระบวนการวางแผนพฒันาการท่องเทีย่ว มสีิง่ส าคญั คอื 1) การรวบรวมขอ้มูล 
เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมจากเอกสารและส ารวจภาคสนาม แบ่งออกเป็น 4 ประเดน็ ประเดน็แรกดา้นสภาพ
ทางกายภาพ ขอ้มลูทัว่ไปของพืน้ที ่ไดแ้ก่ ทีต่ัง้ เขตการปกครอง ขอ้มูลประชากร สภาพภูมปิระเทศ สภาพภูมอิากาศ 
ทรัพยากรทางธรรมชาติ การใช้ที่ดิน อาชีพ และการจ้างงาน ประเด็นที่สองด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ได้แก่ 
ทรพัยากรการท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรม ประเดน็ทีส่ามดา้นการตลาดการท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ 
จ านวนนกัท่องเทีย่ว ภูมลิ าเนาของนกัท่องเทีย่ว พาหนะทีใ่ชใ้นการท่องเทีย่ว กจิกรรม ทีน่กัท่องเทีย่วชอบ ช่วงเวลาใน
การท่องเทีย่ว เป็นต้น ประเดน็ทีส่ ี ่ดา้นความพรอ้มทางการท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ การคมนาคม ระบบการขนส่งสาธารณะ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ระบบการก าจดัขยะและสิง่ปฏกิูล เป็นต้น รวมถงึความพรอ้มในดา้น
อื่นๆ เช่น ร้านคา้ รา้นอาหาร ทีพ่กั โรงพยาบาล เป็นต้น สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ เขมกิา คุ้มเพชร[13]  ศกึษา
เรื่อง แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วเกาะพยาม จงัหวดัระนอง โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน เพื่อการท่องเทีย่วทีย่งั
ยืน มีจุดมุ่งหมาย ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ การจัดสรร
ผลประโยชน์ และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของสุจภิรณ์ โพธิท์อง[11]  ศกึษาค้นคว้าเรื่อง แนวทางการพฒันาแหล่ง
ท่องเทีย่วชุมชนบา้นหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุร ีผลการวจิยัพบว่า ประชากรในชุมชนบา้นหนองขาวมี
สว่นร่วมใชป้ระโยชน์อยู่ในระดบัมาก 
 ดา้นการประเมนิผล พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายละเอยีด พบว่า ประชาชนให้
ความส าคญัการมสีว่นร่วมมากทีส่ดุ คอื มสีว่นร่วมในการเผยแพร่ผลการด าเนินงานดา้นการท่องเทีย่วตลาดน ้าบางน้อย 
รองลงมาได้แก่ มสี่วนร่วมในการประเมนิผล วเิคราะห์ปญัหาและอุปสรรค ในการด าเนินการพฒันาแหล่งท่องเที่ยว
ตลาดน ้าบางน้อย และน้อยทีสุ่ดมสี่วนร่วมประเมนิผลเกีย่วกบัการส่งเสรมิการท่องเทีย่วตลาดน ้าบางน้อย และมสี่วน
ร่วมในการประเมนิผลกจิกรรมการท่องเที่ยวตลาดน ้าบางน้อย สอดคล้องกบัแนวคดิของส านักงานส่งเสรมิการมสี่วน
ร่วมของประชาชน[9]  มสีิง่ส าคญั คอื 1) การรบัฟงัความคดิเหน็ (Consult) เป็นกระบวนการทีเ่ปิดใหป้ระชาชนมสี่วน
ร่วมในการใหข้อ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ และแสดงความคดิเหน็ เพื่อประกอบการตดัสนิใจของหน่วยงานภาครฐัดว้ยวธิต่ีางๆ 2) 
การเกีย่วขอ้ง (Involve) หน่วยงานภาครฐัตอ้งสรา้งความมัน่ใจใหป้ระชาชนว่าขอ้มลูความคดิเหน็และความตอ้งการของ
ประชาชนจะถูกน าไปพจิารณาในการบรหิารงานของภาครฐั 3) ความร่วมมอื (Collaboration) การใหก้ลุ่มประชาชน 
ผูแ้ทนภาคสาธารณะมสีว่นร่วม โดยเป็นหุน้สว่นกบัภาครฐัในทุกขัน้ตอนของการตดัสนิใจ มกีารด าเนินกจิกรรมร่วมกนั
อย่างต่อเนื่อง และ4) การเสรมิอ านาจใหแ้ก่ประชาชน (Empower) ใหบ้ทบาทประชาชนในระดบัสงูโดยใหป้ระชาชนเป็น
ผูต้ดัสนิใจ เช่น การลงประชามตใินประเดน็สาธารณะต่างๆ สรา้งการมสี่วนร่วมของประชาชนซึง่ท าไดห้ลายระดบัและ
หลายวธิ ีแต่อย่างไรกต็าม การมสี่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องละเอยีดอ่อน จงึต้องมกีารพฒันาความรู้และความ
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เขา้ใจ ในการให้ขอ้มูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน การรบัฟงัความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วม 
รวมทัง้พัฒนาทักษะและศักยภาพควบคู่กันไปด้วย จะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและน ามาซึ่ง
ประสทิธผิล ในขณะทีผ่ลงานวจิยัของ เขมกิา คุม้เพชร[13]  ศกึษาเรื่อง แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วเกาะพยาม 
จงัหวดัระนอง โดยการมสีว่นร่วมของชุมชน เพื่อการท่องเทีย่วทีย่งัยนื มจีุดมุ่งหมาย ผลการวจิยัพบว่า ความต้องการ
ของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก คอื การตดิตามประเมนิผล โดยการมสีว่นร่วมของชุมชน เพื่อการท่องเทีย่ว
ที่ยงัยนื คอื ต้องมกีารประชาสมัพนัธ์เกาะพยามให้นักท่องเที่ยวทราบมากขึน้ ส่งเสรมิความรู้แก่ประชาชนโดยการ
ฝึกอบรมและสง่เสรมิใหป้ระชาชนมโีอกาสแสดงความคดิเหน็และเขา้มามสี่วนร่วมการท่องเทีย่วโดยชุมชนควรมาจาก
ความตอ้งการของชุมชนอย่างแทจ้รงิ ชุมชนควรร่วมตวักนัเป็นกลุ่มสมาชกิ ก าหนดรปูแบบกจิกรรมการท่องเทีย่วอย่าง
ชดัเจนมกีฎกตกิาในการก ากบัดูแลมมีาตรฐานร่วมกนั เช่น ความสะอาด ความปลอดภยั องคก์รของชุมชนควรไดร้บั
การสนับสนุนให้มีความเขม้แขง็ และสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของสุจภิรณ์ โพธิท์อง[11]  ศกึษาค้นคว้าเรื่อง แนว
ทางการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วชุมชนบา้นหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุร ีผลการวจิยัพบว่า ประชากรใน
ชุมชนบา้นหนองขาวมสีว่นร่วมดา้นการประเมนิผลอยู่ในระดบัมาก 
 ด้านการวางแผน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ประชาชนให้
ความส าคญัการมสี่วนร่วมมากที่สุด คอื มีส่วนร่วมในการวางแผนการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูตลาดน ้าบางน้อย รองลงมา
ไดแ้ก่ มสีว่นร่วมในการวเิคราะหป์ระเดน็ปญัหาการท่องเทีย่วของตลาดน ้าบางน้อย มสี่วนร่วมในการก าหนดแผนการ
ด าเนินงานการพฒันาการการท่องเทีย่ว และน้อยทีส่ดุมสีว่นร่วมในการวางแผนการตดิตามและประเมนิผลของกจิกรรม
การพฒันาการท่องเทีย่วตามแนวคดิของมานพ พงศทตั[12]  ไดก้ล่าวว่า กระบวนการวางแผนพฒันาการท่องเทีย่ว 
เกีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหข์อ้มลู เป็นการน าขอ้มลูดบิต่างๆทีร่วบรวมมาเรยีบเรยีงเป็นค าบรรยาย แผนภูม ิแผนที ่หรอื
ตาราง การท่องเทีย่วเกีย่วขอ้งกบัการวางแผนดา้นกายภาพ การวเิคราะห์โดยการใชแ้ผนทีจ่งึเป็นอกีวธิหีนึ่ง ในการ
วเิคราะหข์อ้มลู แสดงถงึความสมัพนัธใ์นแง่ของทศิทาง ทีต่ัง้ ขนาด จ านวนประชากรและการกระจายตวั น าไปสูค่ าตอบ
หรือภาพรวมของพื้นที่และท าการก าหนดประเด็นปญัหา ขัน้ตอนน้ีจะท าให้มองเห็นภาพรวมในด้านต่างๆมากขึ้น 
น าไปสู่การก าหนดประเดน็ปญัหาดา้นการท่องเที่ยว หรอืปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ได้ในอนาคต เช่น ปญัหาดา้นพืน้ทีข่าด
ความพรอ้มในการรองรบักจิกรรมการท่องเทีย่ว ปญัหาดา้นการคมนาคมและการขนส่ง ปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้ม ความ
บกพร่องของระบบการก าจดัขยะ ในการก าหนดประเดน็ปญัหามเีกณฑ์การพจิารณา 5 ประการ คอื 1)  ขนาดของ
ปญัหา 2) ความร้ายแรงของปญัหา 3) ความเร่งด่วนของปญัหา 4) ขนาดกลุ่มคนหรอืพื้นที่ที่มปีญัหา และ5) การ
ยอมรับว่าประเด็นนัน้ๆเป็นปญัหา ซึ่งในการวางแผนควรหาความเชื่อมโยงของปญัหาในแต่ละประเด็นว่ามี
ความสมัพนัธก์นัหรอืไม่ จะสามารถจดัระดบัความส าคญัของปญัหาต่างๆได ้นอกจากน้ีควรพจิารณาถงึความไดเ้ปรยีบ
เสยีเปรยีบโดยการพจิารณาในภาพรวม แต่อย่างไรกต็าม การก าหนดแผนงานหรอืโครงการพฒันาการท่องเทีย่ว เป็น
ขัน้ตอนที่จะต้องก าหนดกจิกรรมต่างๆ เพื่อให้เกดิการด าเนินการพฒันาเป็นไปตามกรอบนโยบาย วตัถุประสงคแ์ ละ
เป้าหมาย โดยใชข้อ้มูลต่างๆทีไ่ดร้วบรวมไวใ้หเ้ป็นประโยชน์ มกีารพจิารณาในรายละเอยีดของโครงการพฒันาแหล่ง
ท่องเทีย่ว โดยประการแรกควรมกีารก าหนดระยะเวลาของโครงการ ระยะสัน้หรอืระยะยาว ประการทีส่องควรพจิารณา
ใหค้รอบคลุมทัง้ดา้นตวัแหล่งท่องเทีย่ว การพฒันาบรกิารทางการท่องเทีย่ว ซึง่มปีระเดน็ส าคญั คอื การพฒันาบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกบัการท่องเที่ยว การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว และการพฒันากิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึง
แผนงานหรอืโครงการด้านการพฒันาการตลาด ประการที่สาม ควรมกีารก าหนดแผนงานหรอืโครงการเพื่อพฒันา
สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมดัง้เดมิของพื้นที ่
ประการสุดทา้ยควรมกีารก าหนดแผนงานหรอืโครงการต่างๆต้องเป็นการเพิม่พูนคุณภาพของแหล่งท่องเทีย่วในดา้น
การอนุรกัษ์และปรบัปรุงใหด้ขีึน้ อกีทัง้ไดร้บัการยอมรบัจากประชาชนทุกๆระดบั สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ เขมกิา 
คุม้เพชร[13]  ศกึษาเรื่อง แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วเกาะพยาม จงัหวดัระนอง โดยการมสีว่นร่วมของชมุชน เพื่อ
การท่องเที่ยวที่ยงัยนื มจีุดมุ่งหมาย ผลการวจิยัพบว่า ความต้องการของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก คอื 
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การมสีว่นร่วมในการวางแผน และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของสุจภิรณ์ โพธิท์อง[11]  ศกึษาคน้ควา้เรื่อง แนวทางการ
พฒันาแหล่งท่องเทีย่วชมุชนบา้นหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุร ีผลการวจิยัพบว่า ประชากรในชุมชนบา้น
หนองขาวมสีว่นร่วมดา้นการวางแผน อยู่ในระดบัปานกลาง 
 ดา้นการด าเนินกจิกรรม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย เมื่อพจิารณารายละเอยีด พบว่า ประชาชนให้
ความส าคญัการมสี่วนร่วมมากทีสุ่ด คอื มสี่วนร่วมในการปฏบิตักิจิกรรมของชุมชน รองลงมาไดแ้ก่ มสี่วนร่วมในการ
ประชุมการพฒันาการท่องเทีย่ว มสีว่นร่วมในการสนบัสนุนดา้นวสัดุ อุปกรณ์เพื่อการพฒันาการท่องเทีย่วตลาดน ้าบาง
น้อย และน้อยทีสุ่ดมสี่วนร่วมในการหาแนวทางปรบัปรุงกจิกรรมการท่องเที่ยวสอดคล้องกบัแนวคดิของอุษาวด ีพูล
พพิฒัน์[10]  ไดก้ล่าวว่า การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืจะตอ้งมกีารจดัการเป็นอย่างดแีละมคีวามเหมาะสม เพื่อประโยชน์ที่
ยาวนานโดยมหีลกัการจดัการ คอื การอนุรกัษ์และการใช้ทรพัยากรอย่างพอด ีโดยค านึงถงึคุณค่าของทรพัยากรทาง
ธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม สงัคมและวฒันธรรม เน้นการท าธุรกจิในระยะยาว การร่วมมอืกบัองคอ์งคก์รอื่น เพื่อพฒันาดา้น
การท่องเทีย่วใหเ้ขา้กบักรอบแผนกลยุทธก์ารพฒันาแห่งชาต ิการพฒันาทอ้งถิน่และการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
จะมสี่วนช่วยในการพฒันาศกัยภาพด้านการท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วทีร่องรบักจิกรรมในทอ้งถิน่ โดยมกีารค านึงถึง
ราคา การพฒันาคุณค่าของสิง่แวดลอ้ม ไม่เพยีงแต่ท าใหเ้กดิการประหยดั แต่ยงัป้องกนัสิง่แวดลอ้มไม่ใหถู้กท าลายได้
อกีด้วย เน้นการมสี่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในดา้นการจดัการผลตอบแทนของประชาชนและสิง่แวดล้อม เพื่อช่วย
ยกระดบัคุณภาพชวีติและระบบการจดัการการท่องเทีย่ว และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของสจุภิรณ์ โพธิท์อง[11]  ศกึษา
คน้คว้าเรื่อง แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุร ีผลการวจิยั
พบว่า ประชากรในชุมชนบ้านหนองขาวมสี่วนร่วมดา้นการด าเนินกจิกรรมอยู่ในระดบัมาก ในขณะที่ผลงานวจิยัของ
สรณ์สริ ิรวโีรจน์วรกุล[14]   ศกึษาเรื่อง แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืของจงัหวดัปทุมธานี ในการวจิยันี้
ผู้วจิยัได้เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ประชาชนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว 
ผลการวจิยัพบว่า แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืของจงัหวดัปทุมธานีทีเ่หมาะสมควรประกอบดว้ย การ
พฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วทีเ่ชื่อมโยง การเรยีนรูแ้ละการอนุรกัษ์ทรพัยากรทอ้งถิน่และสิง่แวดลอ้มโดยเพิม่กจิกรรม
การท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ ขณะเดยีวกนัควรใหชุ้มชนไดร้่วมกนัคน้หาจุดเด่นของตนเอง เพื่อสรา้งเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่
เพื่อน ามาเป็นจุดขายทางการท่องเทีย่ว ซึง่จะเกดิประโยชน์ต่อสงัคมและเศรษฐกจิทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื อกีทัง้การสง่เสรมิ
ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งไดม้สีว่นร่วมในการบรหิารจดัการ และพฒันาการท่องเทีย่วโดยเฉพาะแหล่งท่องเทีย่ว สิง่แวดลอ้ม การ
จดัการขยะและบ าบดัน ้าเสยี การพฒันาคุณภาพดา้น การบรกิารในดา้นต่างๆ เพื่อให้มคีุณภาพและไดม้าตรฐานโดย
ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มนกัท่องเทีย่ว 
 2) ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีน่กัท่องเทีย่วใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาการท่องเทีย่วตลาดน ้าบางน้อย 
พบว่า ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายละเอยีด พบว่า นักท่องเทีย่วให้
ความส าคญัมากทีส่ดุ คอื การพฒันาพืน้ทีใ่นตลาดน ้าบางน้อยมคีวามเหมาะสมกลมกลมืกบัสิง่แวดลอ้ม รองลงมาไดแ้ก่ 
สิง่แวดลอ้มในตลาดน ้าบางน้อยมคีวามสะอาด สวยงาม ท่านต้องการใหม้หีอ้งสุขาส าหรบัคนพกิาร และน้อยทีสุ่ดท่าน
ต้องการใหห้อ้งสุขามเีพยีงพอ สอดคลอ้งกบัหลกัการของการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (โครงการมหาวทิยาลยัชวีติ)  [15]  
ระบุว่า การท่องเทีย่วแบบยัง่ยนืก่อใหเ้กดิการจา้งงาน และก่อใหเ้กดิกจิกรรมทางเศรษฐกจิมากมาย เช่น การใหบ้รกิาร
ในแหล่งท่องเที่ยว การบริการขนส่ง การประกนัภัย บริษัทน าเที่ยว ร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรมและที่พกั งานดูแล
บ ารุงรกัษา งานรกัษา ความปลอดภยั และก่อใหเ้กดิการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วโดยแหล่งท่องเทีย่วต่างๆจะไดร้บัการ
ปรบัปรุงดูแลให้สะอาดและสวยงามอยู่เสมอ เพื่อเป็นแหล่งดงึดูดให้นักท่องเที่ยวเดนิทางมาเที่ยว และท าใหม้นุษย์มี
ทรพัยากรการท่องเทีย่วเหลอืเกบ็ไวใ้ชไ้ดอ้ย่างยาวนาน เนื่องจากนกัท่องเทีย่วกลุ่มนี้จะมสี านึกในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม
จึงไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ จึงยังคงความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง และชุมชนในท้องถิ่นก็ยังคงอนุรักษ์
วฒันธรรม ประเพณีของทอ้งถิน่ไวไ้ด ้ในเรื่องนี้ตามแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ[16]  ไดก้ล่าวว่าปจัจยัดา้น
การสรา้งและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical and Presentation) ธุรกจิการใหบ้รกิารจ านวนน้อยมากทีไ่ม่
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มลีกัษณะทางกายภาพของบรกิารเขา้มาเกีย่วขอ้ง ลกัษณะทางกายภาพของบรกิารมผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค
หรือผู้ใช้บริการ ดังนัน้สภาพแวดล้อมเช่น การตกแต่ง บรรยากาศ สสีนั รูปแบบการบริการ เป็นต้น ต้องมี ความ
เหมาะสมและลงตวั นอกจากนี้ อเนก สุวรรณบณัฑติและภาสกร อดุลพฒันกจิ [8] ไดก้ล่าวว่า สถานทีใ่นการใหบ้รกิาร 
ควรเป็นสถานทีท่ีส่ามารถเขา้ถงึไดง้่าย ผูร้บับรกิาร ไดร้บัความสะสวกสบายในการเขา้ถงึ สถานทีม่คีวามเพยีงพอต่อ
การรองรบั หรอืการใหบ้รกิารผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตท าให้ผู้รบับรกิารเขา้ถึงไดส้ะดวก มสีภาพแวดล้อมของสถานที่
ใหบ้รกิาร ผูใ้ห้บรกิารต้องรกัษาคุณภาพของสิง่แวดล้อม ความสวยงาม เอกลกัษณ์ของพื้นที ่หากมกีารเปลี่ยนแปลง
ผูใ้หบ้รกิารตอ้งออกแบบตกแต่งอย่างเหมาะสมและลงตวั ในเรื่องนี้สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของสุจภิรณ์ โพธิท์อง[11]  
ศึกษาค้นคว้าเรื่อง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุร ี
ผลการวจิยัพบว่า ดา้นการอนุรกัษ์ ควรการฟ้ืนฟูวฒันธรรมประเพณีของชุมชนบา้นหนองขาวอย่างจรงิจงั สานต่อและ
ก่อใหเ้กดิขึน้ในปจัจุบนั เช่น "ละครพืน้บา้นไอบุ้ญทองบา้นหนองขาว" สรา้งกจิกรรมใหเ้ชื่อมโยงทางการท่องเทีย่ว หา
จุดเด่นใหแ้ก่ชุมชน บทบาทของผูน้ าชุมชน ก าหนดจดัแบ่งพืน้ทีอ่นุรกัษ์ใหช้ดัเจน ท าแผนผงัของหมู่บา้น ส่งเสรมิดา้น
การตลาดและการประชาสมัพนัธ์ให้มากขึ้น สร้างภาพลกัษณ์ทางการท่องเที่ยว ผู้น ากลุ่มชุมชนต้องมีส่วนร่วมกนั
ประชุม เพื่อการวางแผนและการจดัการทางดา้นการจดัตัง้โครงการฝึกอบรมความรูด้า้นต่างๆใหก้บัชุมชนอย่างทัว่ถงึ 
ในขณะทีผ่ลงานวจิยัของธนธรณ์ ศรสีวสัดิ ์[17]  ศกึษาเรื่อง แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วตลาดน ้าคลองลดัมะยม 
ตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ความต้องการของนักท่องเทีย่ว โดยภาพรวมแลว้นักท่องเทีย่วพงึพอใจ
ในการมาเที่ยวตลาดน ้าคลองลดัมะยมในระดบัมาก แต่มคีวามต้องการให้ทางตลาดน ้าขยายพื้นที่ส าหรบัที่จอดรถ
เพิม่ขึน้ ผูว้จิยัได้ขอ้เสนอแนวทางการพฒันา คอื การพฒันาขดีความสามารถในการรองรบันักท่องเทีย่วแนวทางการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรการท่องเทีย่ว แนวทางการพฒันารปูแบบการท่องเทีย่วและแนวทางการสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของชุมชน 
 ด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า นักท่องเที่ยวให้
ความส าคญัมากทีส่ดุ คอื มจีุดนัง่พกัผ่อนในตลาดน ้าบางน้อย รองลงมาไดแ้ก่ บรกิารสถานทีจ่อดรถเพยีงพอ เสน้ทาง
การเดนิทางไปยงัจุดท่องเทีย่วมคีวามสะดวกสบาย และน้อยทีสุ่ดแผนทีแ่ละป้ายแสดงเสน้ทางในตลาดน ้าบางน้อย ใน
เรื่องนี้ตามแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ[16]  ไดก้ล่าวว่า ปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (Process) การสง่
มอบบรกิารมคีวามส าคญัอย่างมากบุคลากรผู้ให้บรกิารจะต้องมคีวามใส่ใจลูกค้าอย่างด ีสามารถแก้ปญัหาลูกค้าได้
ทัง้หมด เช่น การเขา้แถวรอ ระบบการส่งมอบบรกิารจะครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการในการให้บรกิาร การ
น ามาใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ การให้อ านาจการตัดสนิใจของพนักงาน และการให้ลูกค้ามีส่วนร่วมใน
กระบวนตดัสนิใจว่า การให้บรกิาร ควรเป็นอย่างไร เพื่อความพงึพอใจทีลู่กค้า นอกจากนี้ อเนก สุวรรณบณัฑติและ
ภาสกร อดุลพฒันกจิ[8]  ไดก้ล่าวว่า กระบวนการการบรกิาร เพื่อใหก้ารบรกิารมปีระสทิธภิาพเป็นไปตามความมุ่งหวงั
ของผูร้บับรกิาร ตอ้งมรีะบบการบรกิารทีค่ล่องตวัอาจท าโดยบุคลากรหรอืเทคโนโลย ีเขา้มาร่วมกนัเพื่อใหก้ารบรกิารมี
คุณภาพและประสทิธภิาพ ในขณะที ่ทพิยา เศรษฐพฒัน์ [18]  ศกึษาเรื่อง แนวทางการมสี่วนร่วมของชุมชนในการ
พฒันาแหล่งท่องเทีย่วตลาดโคยกี ้อ าเภอเมอืง จงัหวดัราชบุร ีผลการศกึษาพบว่า กลุ่มชุมชนในทอ้งถิน่มคีวามคดิเหน็
มากทีส่ดุเกีย่วกบัการจดัการสภาพสิง่แวดลอ้มทีด่ ีเช่น อากาศ แม่น ้า ล าคลอง เป็นต้น ในขณะทีผู่ป้ระกอบการมคีวาม
คดิเหน็ในการก าจดัขยะที่ถูกสุขลกัษณะมากทีสุ่ด ผูป้ระกอบการต้องการดา้นความสะดวกที่ต้องการใหน้ักท่องเที่ยว
ไดร้บั คอื สถานทีจ่อดรถ รบั-ส่ง ดา้นกจิกรรมการท่องเทีย่วเพิม่เตมิจากปจัจุบนั ต้องการกจิกรรม การใหอ้าหารปลา 
ส าหรบัแนวคดิการจดัการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื มกีารร่วมอนุรกัษ์และรกัษาสิง่แวดลอ้ม สว่นดา้นกจิกรรมการท่องเทีย่ว
กลุ่มชุมชนในทอ้งถิน่ มคีวามคดิเหน็ต่อความสามารถในการรองรบันกัท่องเทีย่วเกีย่วกบัการรบัประทานอาหาร 
 ด้านบุคคลากร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า นักท่องเที่ยวให้
ความส าคญัมากที่สุด คือ ผู้ให้บริการมีความรู้และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกบัแหล่งท่องเที่ยวตลาดน ้าบางน้อยได ้
รองลงมาไดแ้ก่ ผูใ้หบ้รกิารมจี านวนเพยีงพอต่อผูม้าใชบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารมคีวามสภุาพและบรกิารดว้ยความเตม็ใจ และ
น้อยทีส่ดุผูใ้หบ้รกิารมทีกัษะและความพรอ้มในการใหบ้รกิาร ในเรื่องนี้ตามแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ[16]  
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ไดก้ล่าวว่า ปจัจยัดา้นบุคลากร (People) พนักงานทีใ่หบ้รกิารต้องท าหน้าทีบ่รกิารผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเตม็ความสามารถ 
และยงัต้องท าหน้าที่ขายสนิค้า รวมถึงบรกิารไปพร้อมๆกนัด้วยอกีทัง้สร้างความสมัพนัธ์กบัลูกค้าให้มคีวามทรงจ า
เกีย่วกบัสนิคา้น าไปสูย่อดขายทีเ่พิม่ขึน้และประสบผลส าเรจ็ในทีส่ดุ ในขณะทีแ่นวคดิของ ร าไพพรรณ แกว้สรุยิะ[7]  ได้
กล่าวว่า การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื เป็นการท่องเทีย่วทีต่อบสนองความต้องการทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของพืน้ที่
โดยมกีารค านึงถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัทรพัยากรการท่องเทีย่ว นอกจากนี้ชุมชนทอ้งถิน่สามารถรกัษาเอกลกัษณ์
อนัดงีามใหค้งอยู่ โดยการใหป้ระสบการณ์ ความรู ้ความเขา้ใจกบันกัท่องเทีย่ว แต่อย่างไรกต็าม อเนก สุวรรณบณัฑติ
และภาสกร อดุลพฒันกจิ[8]  ไดก้ล่าวว่า การสง่เสรมิและแนะน าบรกิาร ซึง่ผูป้ระกอบกจิการบรกิารจะต้องใหข้อ้มูลและ
ข่าวสารในเชิงบวกทัง้ในด้านคุณภาพการบรกิาร การสร้างภาพลกัษณ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้รบับรกิารได้น าขอ้มูล
เหล่านี้ไปช่วยในการตัดสนิใจซื้อในครัง้ต่อไป และผู้ให้บริการต้องมีความตระหนักถึงการสร้างความพึงพอใจให้
ผู้รบับรกิาร จงึต้องค านึงถึงบุคลาการผู้ให้บรกิารจะต้องมคีวามรู้ความเขา้ใจในงานบรกิาร และให้การดูแลเอาใจใส่
ผูร้บับรกิารดว้ยจติรส านึกของผูใ้หบ้รกิาร 
 ดา้นราคา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายละเอยีด พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคญั
มากทีส่ดุ คอื การตดิป้ายบอกราคาสนิคา้อย่างชดัเจน รองลงมาไดแ้ก่ ราคามคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพของผลติภณัฑ์
พืน้บ้าน ราคามคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม ราคาห้องพกัเหมาะสมกบัคุณภาพของบา้นพกั 
ราคาค่ากจิกรรมการท่องเที่ยวมคีวามเหมาะสมกบักจิกรรม และน้อยที่สุดราคาค่าเรือน าเที่ยวมีความเหมาะสมกบั
ระยะทาง ในขณะทีแ่นวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ[16] ไดก้ล่าวว่า ปจัจยัดา้นราคา (Price) ยีห่อ้หรอืตราของ
สนิคา้มคีวามส าคญั แต่ผูซ้ือ้สว่นใหญ่เชื่อว่าสนิคา้ทีม่กีารแข่งขนัสงูย่อมมคีุณภาพพอๆกนั การก าหนดราคาของสนิคา้
ควรเป็นราคาทีท่ าใหผู้บ้รโิภครูส้กึว่าราคาสนิคา้นัน้ไม่สงูมาก การขึน้ราคาสนิคา้เพยีงเลก็น้อยกอ็าจเป็นเหตุใหล้กูคา้หนั
ไปซือ้สนิคา้ของคู่แขง่ได ้และในทางตรงกนัขา้มลกูคา้จ านวนหนึ่งทีพ่อใจจะจ่ายเงนิซือ้สนิคา้ในราคาพเิศษ เพื่อแลกกบั
การไดร้บับรกิารทีส่ะดวกและรวดเรว็ นอกจากนี้ อเนก สุวรรณบณัฑติและภาสกร อดุลพฒันกจิ [8]  ไดก้ล่าวว่า ราคา 
อตัราค่าบรกิารมคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพการบรกิาร ราคาค่าบรกิารกบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร เกดิจากการ
ประเมนิคุณภาพ ประสบการณ์ และรปูแบบของงานบรกิาร ผูป้ระกอบการกจิการบรกิารจงึตอ้งก าหนดราคาค่าบรกิารที่
เหมาะสมกบัคุณภาพของการบรกิาร และผูร้บับรกิารมคีวามเตม็ใจในการจ่าย 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า 
นกัท่องเทีย่วใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุ คอื ท่านสามารถเดนิทางมาท่องเทีย่วตลาดน ้าบางน้อยไดอ้ย่างสะดวก รองลงมา
ไดแ้ก่ ในเวบ็ไซต์ของตลาดน ้าบางน้อยสามารถจองที่พกัโฮมสเตย์ได้ และน้อยทีสุ่ดในเวบ็ไซต์ของตลาดน ้าบางน้อย
สามารถสัง่ซือ้ผลติภณัฑพ์ืน้บา้นได ้ในขณะที ่ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ [16]  ไดก้ล่าวว่า ปจัจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) สนิคา้ตอ้งมกีารจดัแหล่งจ าหน่ายทีอ่ยู่บรเิวณแหล่งของผูบ้รโิภค เพื่อความสะดวกในการเดนิทางไป
ซือ้สนิคา้ ผูบ้รโิภคสามารถเขา้ถงึสนิคา้ไดง้่าย เกดิการเปรยีบเทยีบสนิคา้ไดห้ลายดา้นก่อนทีจ่ะตดัสนิใจซือ้และควรจะ
เลอืกใชร้ะบบการส่งสนิคา้ไปถงึผูบ้รโิภค แต่อย่างไรกต็ามในเรื่องนี้ ส านักงานส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชน [9]  
ระบุว่า การใหข้อ้มูลข่าวสาร (Inform) ถอืเป็นการมสี่วนร่วมของประชาชนในระดบัต ่าทีสุ่ด แต่เป็นระดบัทีส่ าคญัทีสุ่ด
เป็นกา้วแรกของภาครฐัจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้สู่กระบวนการมสี่วนร่วมการใหข้อ้มูลสามารถใชช้่องทางต่างๆ 
เช่น เอกสารสิง่พมิพ ์การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆ การจดันิทรรศการ จดหมายข่าว การจดังาน แถลง
ข่าว การติดประกาศและการให้ขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ และสอดคล้องกบัแนวคดิของอุษาวด ีพูลพพิฒัน์ [10]  ไดก้ล่าวว่า 
การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืจะต้องมกีารจดัการเป็นอย่างดแีละมคีวามเหมาะสม เพื่อประโยชน์ทีย่าวนานโดยมหีลกัการ
จดัการ คอื การฝึกอบรมบุคลากรโดยการสอดแทรกแนวคดิและวธิปีฏบิตั ิในการพฒันาแบบยัง่ยนืแก่บุคลากรทอ้งถิน่
ทุกๆระดบั เพื่อยกระดบัการบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่ว ขอ้มูลข่าวสารทีส่ื่อสารกบันักท่องเทีย่ว มกีารสื่อสารที่
มุ่งเน้น การสรา้งความเขา้ใจในการเคารพต่อธรรมชาต ิสงัคม และวฒันธรรมของแหล่งท่องเทีย่วเป็นการช่วยยกระดบั
ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วอกีทางหนึ่ง 
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 ดา้นสนิค้าและบรกิาร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายละเอยีด พบว่า นักท่องเทีย่วให้
ความส าคญัมากที่สุด คอื ตลาดน ้าบางน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยววถิีชวีติชุมชนบ้านรมิน ้า รองลงมาได้แก่ ผลติภณัฑ์
พืน้บ้านของตลาดน ้าบางน้อยมเีอกลกัษณ์ และมคีวามโดดเด่นเฉพาะตวั โฮมสเตย์ในตลาดน ้าบางน้อยเป็นบ้านพกั
บรรยากาศธรรมชาตวิถิชีวีติชุมชนบา้นรมิน ้า วหิารวดัเกาะแกว้เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีย่ดึเหนี่ยวจติใจ โฮมสเตยใ์นตลาด
น ้าบางน้อยเป็นบ้านพกัที่มีความสะอาด ตลาดน ้าบางน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผลิตภัณฑ์พื้นบ้านหลากหลาย 
เสน้ทางเดนิท่องเทีย่วในตลาดน ้าบางน้อยมคีวามปลอดภยั พพิธิภณัฑว์ดัไทรเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวาม ส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร์ ตลาดน ้าบางน้อยมีอาหารและเครื่องดื่มบริการนักท่องเที่ยว ตลาดน ้าบางน้อยมเีรอืน าเที่ยวบรกิาร
นักท่องเทีย่ว โฮมสเตย์ในตลาดน ้าบางน้อยเป็นบ้านเรอืนไทย พิพธิภณัฑต็ัง้เซยีมฮะเป็นแห่งท่องเที่ยวทีศ่กึษาวตัถุ
โบราณ และน้อยทีส่ดุโฮมสเตยใ์นตลาดน ้าบางน้อยมโีทรศพัทร์ะหว่างหอ้งพกั ในเรื่องนี้ตามแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรี
รตัน์ และคณะ[16]  ได้กล่าวว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์(Product) เป็นสิง่ที่ถูกน าเสนอสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า สรา้งคุณค่าใหก้บัลูกคา้ สนิคา้ต้องสามารถสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพงึพอใจ
ให้แก่ลูกค้า โดยผลติภณัฑ์ที่เสนอขายต้องมีคุณประโยชน์ตรงตามความคาดหวงัหรอืเกินความคาดหวงัของลูกค้า 
ผลติภณัฑต์อ้งมคีุณภาพและมศีกัยภาพในการแข่งขนั สามารถน าเสนอตวัผลติภณัฑเ์องได ้นอกจากนี้ อเนก สุวรรณ
บณัฑติและภาสกร อดุลพฒันกจิ[8]  ไดก้ล่าวว่า ผลติภณัฑบ์รกิาร ในการน าเสนอการบรกิารจะต้องมผีลติภณัฑบ์รกิาร
ทีม่คีุณภาพ มรีะดบัการบรกิารทีต่รงกบัความต้องการของผู้รบับรกิาร โดยผูป้ระกอบการจะต้องแสดงใหเ้หน็ถงึความ
เอาใจใสแ่ละความจรงิใจ ต่อการสรา้งเสรมิคุณภาพของการบรกิารทีจ่ะสง่มอบใหผู้ร้บับรกิาร 
 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายละเอยีด พบว่า นักท่องเทีย่ว
ให้ความส าคญัมากที่สุด คือ มกีารประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวตลาดน ้าบางน้อยตลอดทัง้ปี รองลงมาได้แก่ มีการ
ประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิการท่องเทีย่วโดยผ่านองคก์รดา้นการท่องเทีย่ว มกีารประชาสมัพนัธต์ลาดน ้าบางน้อยผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตลาดน ้ าบางน้อยผ่านเทศกาลต่างๆ และน้อยที่สุดมีการ
ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วตลาดน ้าบางน้อยอย่างทัว่ถงึโดยผ่านสื่อสิง่พมิพ ์ในเรื่องนี้ตามแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรี
รตัน์ และคณะ[16]  ไดก้ล่าวว่า ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) สนิคา้จ าเป็นต้องจ าหน่ายในหลายๆวธิ ี
การตลาดโดยการโฆษณาส่งเสริมการขาย เพื่อให้ผู้บริโภครู้จกัยี่ห้อหรือตราสินค้า วตัถุประสงค์ของการส่งเสริม
การตลาด เพื่อบอกใหลู้กคา้ทราบว่า มผีลติภณัฑอ์อกจ าหน่ายในตลาดและพยายามหาแรงจูงใจใหลู้กคา้ซือ้สนิคา้ อกี
ทัง้เพื่อเตอืนความทรงจ ากบัผูบ้รโิภค การส่งเสรมิการตลาดนัน้ต้องมตีิดต่อสื่อสารโดยเครื่องมอืทีเ่รยีกว่าส่วนประสม
ของการส่งเสรมิการตลาดดงันี้ 1) การขายโดยใชพ้นักงานขาย เป็นการเสนอขายสนิค้าแบบเผชญิหน้ากนั พนักงาน
ขายต้องเขา้พบปะกบัผูซ้ือ้โดยตรง เพื่อเสนอขายสนิคา้การส่งเสรมิการตลาดโดยวธินีี้เป็นวธิทีีด่ทีีสุ่ดแต่เสยีค่าใชจ้่าย
ค่อนขา้งสงู 2) การโฆษณา การส่งเสรมิการตลาดโดยไมต้องอาศยัตวับุคคลในการน าเสนอการขาย แต่เป็นการใชส้ื่อ
โฆษณา ประเภทต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยุ หนงัสอืพมิพ ์นิตยสารสือ่โฆษณาเหล่าน้ีจะสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคเป็นกลุ่ม
ใหญ่ เหมาะส าหรบัสนิคา้ทีต่อ้งการกระจายตลาดใหก้วา้ง 3) การสง่เสรมิการขาย เป็นกจิกรรมทีท่ าหน้าทีช่่วยพนกังาน
ขายและการโฆษณา การสง่เสรมิการขายเป็นการกระตุน้ผูบ้รโิภคใหเ้กดิความตอ้งการในตวัสนิคา้ อาจท าในรปูของการ
แสดงสนิคา้ของแถม การแจกสนิคา้ตวัอย่าง แจกคปูอง การใชแ้สตมป์ เพื่อแลกสนิคา้ของแถม และ 4) การเผยแพร่และ
ประชาสมัพนัธ ์ในปจัจุบนันักธุรกจิสนใจภาพพจน์ของกจิการสรา้งชื่อเสยีง และภาพพจน์ของกจิการ ปจัจุบนัองคก์าร
ธุรกจิสว่นใหญ่ไม่ไดเ้น้นทีก่ารแสวงก าไรเพยีงอย่างเดยีว การใหบ้รกิารแก่สงัคมท าใหเ้ป็นทีย่อมรบัของกลุ่มผูบ้รโิภคใน
สงัคม สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของสจุภิรณ์ โพธิท์อง[11]  ศกึษาคน้ควา้เรื่อง แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วชุมชน
บา้นหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมีระดบัความต้องการด้านการ
ส่งเสรมิการตลาด อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยใหค้วามส าคญัเรื่องการส่งเสรมิการประชาสมัพนัธอ์ย่างทัว่ถงึโดยผ่านสื่อ
สิง่พมิพ ์การประชาสมัพนัธผ์่านเทศกาลต่างๆ ประชาสมัพนัธ์ส่งเสรมิการท่องเทีย่วโดยผ่านองคก์รดา้นการท่องเทีย่ว 
การใหม้กีารประชาสมัพนัธผ์่านอนิเตอรเ์น็ตภาครฐับาล         
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ข้อเสนอแนะการวิจยั 
 ข้อเสนอแนะงานวิจัยครัง้ต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมดังนี้ 1) ทัศนะคติของประชาชนในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวตลาดน ้าบางน้อย ต าบลกระดงังา อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมุทรสงคราม และ 2) การประเมนิผลการใช้
กองทุนหมู่บา้นเพื่อพฒันาแหล่งท่องเทีย่วตลาดน ้าบางน้อย ต าบลกระดงังา อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมุทรสงคราม 
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บทคดัย่อ 
 การศกึษาวจิยัเรื่อง แนวทางการพฒันาชุมชนกะเหรีย่งลิน้ชา้ง จงัหวดัเพชรบุร ีเพื่อการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 
มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาวถิีชวีติความเป็นอยู่ ประวตัิความเป็นมาและศลิปวฒันธรรมประเพณีที่ทรงคุณค่าของชาว
กะเหรีย่งหมู่บา้นลิน้ชา้ง เพื่อหาแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืใหก้บัชาวกะเหรีย่งหมู่บา้นลิน้ชา้ง วธิกีาร
ด าเนินการศกึษาวจิยัเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพโดยการสมัภาษณ์ผูน้ าชุมชนทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัชาวกะเหรีย่งลิน้ชา้งเป็น
อย่างด ีปราชญ์ชาวบ้าน และนักวชิาการท้องถิน่ เพื่อศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัชาวกะเหรี่ยงลิ้นชา้ง เพื่อหาแนวทางการ
พฒันาใหเ้กดิการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื  
 ผลการศกึษาพบว่า ชาวกะเหรี่ยงลิน้ช้างเป็นชนกลุ่มน้อยที่อพยพมาจากสหภาพพม่า ตัง้ถิน่ฐานอยู่บรเิวณ
เขือ่นแม่ประจนัต ์พืน้ทีข่องหมู่บา้นเป็นทีร่าบหุบเขา มีวถิชีวีติความเป็นอยู่ทีเ่รยีบง่าย รกัอสิระ และใชช้วีติอยู่ร่วมกบั
ธรรมชาต ิชาวกะเหรีย่งหมู่บา้นลิน้ชา้งมปีระเพณีทีส่ าคญัอยู่ 2 ประเพณี คอื ประเพณีขา้วห่อกะเหรีย่ง เป็นประเพณี
เรยีกขวญัและเป็นการกลบัมาเยี่ยมเยอืนญาติพี่น้อง มกีารแบ่งปนัขา้วห่อให้เพื่อนบ้าน เพื่อความเป็นสริมิงคล และ
ประเพณีเวยีนศาลา จดัขึน้เพื่อขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์หต้นเองและหมู่บ้านอยู่เยน็เป็นสุข ชุมชนกะเหรี่ยงลิน้ชา้งสามารถ
พฒันาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนได้เนื่องจากมีความพร้อมทัง้ทรพัยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทาง
วฒันธรรมประเพณี  มสีิง่อ านวยความสะดวกทีส่ามารถรองรับความต้องการของนักท่องเทีย่ว แต่ต้องอยู่ภายใต้การ
วางแผนร่วมกนัของคนในชุมชนทุก ๆ ฝ่าย มกีารพฒันาบุคลากรทีเ่หมาะสม นอกจากน้ีต้องสอดคลอ้งกบัการอนุรกัษ์
แหล่งท่องเทีย่วและทรพัยากรทางการท่องเทีย่วเพื่อใหเ้ป็นการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 
 

ค าส าคญั: การพฒันาชุมชน, กะเหรีย่งลิน้ชา้ง, การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 
 

Abstract  
The purpose of this research “Guidelines on the Development of Karen Linchang Community  

in Phetchaburi Province for Sustainable Tourism” is to study ways of life, culture and tradition of Karen Lin 
Chang community in Phetchaburi province as well as to find out development plan of Karen Lin Chang’s 
cultural community for sustainable tourism. The research methodology is qualitative by interviewing the 
community’s leaders, academics, community’s philosophers and local scholars who have knowledge about 
Karen Lin Chang. This methodology results in detailed information about Karen Lin Chang community which 
is useful to development plan of Karen Lin Chang’s cultural community for sustainable tourism. 
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 The results show that Karen Lin Chang community is the minority who migrates from Myanmar and 
settles around Mae Pra Jan dam area. Village area is plateau. Their lives are simple, independent and close 
to nature. There are two important traditions of Karen Lin Chang community. Firstly, “Karen Wrapped Rice 
Tradition” to hearten people who come back to visit their relatives. Secondly, “Vien Sala Tradition” to pray for 
good fortune to themselves and the village to live happily. Karen Lin Chang community can be developed for 
sustainable tourism thanks to its natural resources, traditions and good facilities. To achieve that plan, it is 
necessary to get good collaboration from everyone in community and to develop human resources effectively. 
 

Keywords: Community development, Linchang Karen, Sustainable of Tourism 
 

บทน า 

 อุตสาหกรรมท่องเทีย่วมคีวามส าคญัต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นอุตสาหกรรมทีก่่อใหเ้กดิผลประโยชน์
ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดล้อม บทบาทที่เด่นชดับทบาทหนึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็คอื บทบาทด้านเศรษฐกิจซึ่งอาจกล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ท า
รายไดส้ าคญัใหป้ระเทศเป็นล าดบัตน้ ๆ โดยเฉพาะการน าเงนิตราต่างประเทศเขา้มาใชจ้่ายในระบบเศรษฐกจิ ซึง่มสี่วน
ช่วยสรา้งเสถยีรภาพใหก้บัดุลการช าระเงนิไดเ้ป็นอย่างมาก นอกจากนี้การท่องเทีย่วยงัก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการช่วย
รกัษาสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ เมื่อมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้น ย่อมท าให้ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ เห็นคุณค่าของ
สิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นทรพัยากรการท่องเทีย่ว เป็นเหตุใหม้กีารมกีารช่วยกนัรกัษาสภาพภูมทิศัน์ของสิง่แวดลอ้มในชุมชน 
เพื่อสามารถดงึดูดใหน้ักท่องเที่ยวเขา้มามากขึน้ และสามารถอาศยัรายได้จากการท่องเทีย่วมาสนับสนุนในการดูแล
รกัษาสิง่แวดลอ้มของแหล่งท่องเทีย่วนัน้ ๆ อนัเป็นการน าทรพัยากรการท่องเทีย่วมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างคุม้ค่า[1] 

ประเทศไทยมนีกัท่องเทีย่วต่างประเทศเดนิทางเขา้มาในปี 2555 มจี านวนนกัท่องเทีย่ว 22.3 ลา้นคน อตัราการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.98 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีที่ผ่านมา โดยปรบัตัวดีขึ้นทุกกลุ่มตลาดทัง้ทางด้านจ านวน
นักท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายส าหรบัการเดนิทางท่องเที่ยวประเทศไทย เมื่อสิน้วกิฤตอุทกภยัในประเทศไทย จงึคาดว่า
รายไดจ้ากตลาดต่างประเทศ ปี 2555 จะมปีระมาณ 970,000 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 25 แมว้่าจะเกดิเหตุการณ์ความไม่
สงบภายในประเทศไทยบา้ง อาท ิการลอบวางระเบดิในพื้นที่กรุงเทพฯ การลอบวางระเบดิในพื้นที ่3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใตแ้ละเหตุการณ์ชุมชุนจากปญัหาความขดัแยง้ทางดา้นการเมอืงไทย ซึง่กเ็ป็นเพยีงผลกระทบในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 
จงึท าใหส้ิน้ปี 2555 นกัท่องเทีย่วต่างประเทศเดนิทางเขา้มาประเทศไทยไดบ้รรลุเกนิเป้าหมายทีก่ าหนดว่าจะสรา้งรายได้
จากตลาดต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9 หรือมีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา [2] 
 รูปแบบการท่องเที่ยวแบ่งได ้3 รูปแบบหลกั ได้แก่ 1) รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural 
based tourism) 2) รปูแบบการท่องเทีย่วในแหล่งวฒันธรรม (cultural based tourism) และ 3) รปูแบบการท่องเทีย่วใน
ความสนใจพเิศษ (special interest tourism) ในปจัจุบนัมกีารท่องเทีย่วรูปแบบใหม่ ๆ เกดิขึน้มากมาย จงึท าใหเ้ป็นที่
สนใจและเป็นทางเลอืกของนกัท่องเทีย่ว  

ในช่วงหลายปีทีผ่่านมาภาครฐัและภาคเอกชนไดโ้ฆษณาประชาสมัพนัธ ์การท่องเทีย่วโดยชุมชน (Community-
Based Tourism) ใหก้ลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดฮติของนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึง่ไดก้ าหนด
หลกัการของการพฒันาการท่องเทีย่วโดยชุมชนอย่างโดยสงัเขปว่า เน้นใหค้นในชุมชนเป็นหวัใจส าคญัของการจดัการ
ท่องเทีย่ว และใหทุ้กคนในแต่ละชุมชนนัน้ๆ มสี่วนร่วมในการรกัษาและฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ทัง้
ยงัคงเอกลกัษณ์ และวฒันธรรมทอ้งถิน่ไว ้เพื่อสรา้งความสมดุลอย่างยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของตวัชุมชนเอง 
มใิหเ้สือ่มสลายไปกบักระแสการหลัง่ไหลเขา้มาของนกัท่องเทีย่วและการแทรกซมึของนายทุน [3] 
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การท่องเทีย่วโดยชุมชน (Community base sustainable tourism) คอืการท่องเทีย่วทีค่ านึงถึงความยัง่ยนืของ
สิง่แวดลอ้ม สงัคม และวฒันธรรม ก าหนดทศิทางโดยชุมชน จดัการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมบีทบาทเป็นเจา้ของมี
สทิธใินการจดัการดแูลเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ก่ผูม้าเยอืน โดยมองว่าการท่องเทีย่วต้องท างานครอบคลุม 5 ดา้น พรอ้มกนั 
ทัง้การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม โดยมชีุมชนเป็นเจา้ของและมสีว่นในการจดัการ [4] 

การเรยีนรูใ้นการท่องเทีย่วโดยชุมชน นกัท่องเทีย่วจะไดเ้หน็ลกัษณะของกจิกรรมการท่องเทีย่วทีส่ามารถสรา้งการ
รบัรูแ้ละความเขา้ใจในวถิชีวีติและวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง มรีะบบการจดัการใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูร้ะหว่างชาวบา้นและผูม้า
เยอืน เป็นการสรา้งจติส านึกในเรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละวฒันธรรมทัง้ในส่วนของชาวบา้นและผูม้าเยอืน [5] 

การท่องเที่ยวยงัสามารถเป็นเครื่องมอืในการพฒันา โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเงื่อนไขและสร้างโอกาสให้องค์กร
ชุมชนเข้ามามีบทบาทส าคญัในการวางแผนทิศทางการพฒันาชุมชนของตนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่มี
แนวโน้มว่าการท่องเทีย่วจะรุกคบืเขา้ไปถงึ หรอืต้องการเปิดเผยชุมชนของตนใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในวงกวา้ง ใหม้กีารสร้างใหเ้กดิ
กระบวนการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการวางแผน การบรหิารจดัการทรพัยากรและกระจายอ านาจการตดัสนิใจโดยเน้นความส าคญัของ
การจดัการธรรมชาตแิวดลอ้มและใชก้ารท่องเทีย่วเป็นเครื่องมอืในการพฒันาชุมชนไปพรอ้มกนั [6] 

จงัหวดัเพชรบุร ีตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานคร เป็นเมอืงด่านส าคญัระหว่าง ภาคกลางและ 
ภาคใต ้มชีื่อเสยีงในฐานะเป็นแหล่งผลติน ้าตาล เนื่องจากมตี้นตาลหนาแน่น และยงัเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญั เพชรบุรมีี
แหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงมากมายและหลากหลายรูปแบบ ทัง้ในดา้นของประวตัศิาสตร ์วฒันธรรมประเพณี วถิชีวีติ และ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น หาดชะอ า หาดเจ้าส าราญ หาดปึกเตียน แหลมผกัเบี้ย พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
พระรามราชนิเวศน์ หรอืพระราชวงับา้นปืน อุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครครี ีอุทยานแห่งชาตแิก่งกระจาน เป็นต้น อกีทัง้
ยงัอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ จงึเป็นอกีจงัหวดัหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ นิยมไปเที่ยวพกัผ่อน
หย่อนใจกนัมาก  

เพชรบุรเีป็นจงัหวดัที่ตดิสหภาพพม่า ท าให้มชีนกลุ่มน้อยอพยพเขา้มาอาศยัอยู่หลายเชือ้ชาต ิไม่ว่าจะเป็น 
กะเหรี่ยง กะหร่าง ไทยทรงด า มอญ เป็นต้น ชาวกะเหรี่ยงในจงัหวดัเพชรบุรอีาศยัอยู่กระจดักระจายในอ าเภอแก่ง
กระจาน และ อ าเภอหนองหญ้าปลอ้ง และมหีลากหลายกลุ่ม บางกลุ่มเรยีกตวัเองว่ากะหร่าง หรอืปกาเกอะญอ บาง
กลุ่มกเ็รยีกกะเหรีย่ง ซึง่เราจะเหน็ความแตกต่างไดจ้าก เช่น ภาษา การแต่งกาย และประเพณีทีส่บืทอดกนัมา อ าเภอ
หนองหญ้าปลอ้ง มชีาวกะเหรี่ยงอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก อยู่ที่ต าบลยางน ้ากลดัเหนือ และต าบลยางน ้ากลดัใต้ ซึง่ที่
ต าบลยางน ้ากลดัเหนือ เป็นพืน้ทีท่ีม่ชีาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรีย่งจากหลายทอ้งทีม่าอาศยัอยู่รวมกนั มจี านวน 4 หมู่บา้น 
คอื บา้นหว้ยเกษม บา้นลิ้นชา้ง บา้นท่าเสลา และบา้นพุน ้ารอ้น ชาวกะเหรีย่งมนีิสยัรกัอสิระ ชอบอยู่ตามธรรมชาติที่
เป็นป่าเขา มคีวามเป็นอยู่แบบง่าย ๆ เชื่อถือภูตผ ีอาชพีส่วนใหญ่ ท าการเกษตรกรรม เช่น ไร่พรกิ ไร่ขา้วโพด ไร่
กลว้ย และไร่มะนาว เป็นตน้ 

ชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านลิ้นช้างเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติท าให้การใช้ชีวิต 
ศลิปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การแต่งกาย ฯลฯ ของชาวกะเหรีย่งลิน้ชา้งมคีวามแตกต่างกบัคนในสงัคม ท า
ให้เกิดเป็นเอกลกัษณ์ขึ้นในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะด้านการพูด การแต่งกาย การใช้ชีวิตประจ าวนั ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและการประกอบพธิกีรรมต่าง ๆ  จงึท าให้มกีารเขา้ไปเทีย่ว เขา้ไปศกึษา จนเกดิเป็นการท่องเทีย่วภายใน
ชุมชน การท่องเทีย่วชุมชนกะเหรีย่งเป็นการท่องเทีย่วทีเ่ขา้ไปเพื่อศกึษาวถิชีวีติของชาวกะเหรีย่งไม่ว่าจะเป็น การใช้
ชวีติประจ าวนั การแต่งการ การพดู ความเชื่อ พธิกีรรมตัง้แต่การเกดิถงึการตาย ศลิปวฒันธรรมทีท่รงคุณค่าประเพณีที่
ส าคัญ ได้เรียนรู้ได้เห็นภูมิปญัญาชาวบ้าน ท าให้ได้รบัความรู้และมีความเข้าใจต่อสภาพสงัคมและวัฒนธรรม มี
ประสบการณ์ใหม่ ๆ เกดิขึน้แก่นักท่องเทีย่ว ในปจัจุบนัความเจรญิกา้วหน้าทางสงัคมส่งผลท าใหว้ถิชีวีติบางส่วนของ
ชาวกะเหรีย่งเปลีย่นแปลงไป การท่องเทีย่วจงึเป็นเครื่องมอืส าคญัทีจ่ะช่วยอนุรกัษ์ความเป็นเอกลกัษณ์และท าให้ เกดิ
การพฒันาใหเ้กดิการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื คอืเมื่อมกีารท่องเทีย่วเกดิขึน้คนในชุมชนกจ็ะเหน็คุณค่าและความส าคญั
ของชุมชนมากขึน้ การท่องเทีย่วจงึก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการช่วยรกัษา ฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์  
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จากความส าคญัขา้งต้น ผูว้จิยัจงึสนใจที่จะท าการศกึษาเกีย่วกบัการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืเพื่อให้
การท่องเทีย่วเป็นเครื่องมอืส าคญัในการเชื่อมโยงระหว่างคนในชุมชนและนักท่องเทีย่วใหเ้กดิการอนุรกัษ์และสบืทอด
ศลิปวฒันธรรมประเพณีของชาวกะเหรีย่งใหค้งอยู่ และเหน็ความส าคญัของทรพัยากรทางการท่องเทีย่วเพื่อใหเ้กดิเป็น
การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืภายในชุมชนกะเหรีย่งหมู่บา้นลิน้ชา้งต่อไป 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
1. เพื่อศกึษาวถิชีวีติความเป็นอยู่และประวตัขิองชาวกะเหรีย่งหมู่บา้นลิน้ชา้ง 
2. เพื่อศกึษาศลิปวฒันธรรมทีท่รงคุณค่าของชาวกะเหรีย่งหมู่บา้นลิน้ชา้ง 
3. เพื่อหาแนวทางพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืใหก้บัชาวกะเหรีย่งหมู่บา้นลิน้ชา้ง 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
 1. ขอบเขตดา้นเนื้อหา: ในการศกึษาครัง้นี้ ต้องการศกึษาในดา้น 1) การตัง้ถิน่ฐานของชาวกะเหรีย่งลิน้ชา้ง 
2) การศกึษาวถิชีวีติของชาวกะเหรีย่งลิน้ชา้ง 3) การศกึษาศลิปวฒันธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีทีส่ าคญัของชาว
กะเหรีย่ง และ 4) เพื่อหาแนวทางในการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืหมู่บา้นกะเหรีย่งลิน้ชา้ง  
 2. ขอบเขตทางดา้นพืน้ที:่ หมู่บา้นกะเหรีย่งลิน้ชา้ง ต าบลยางน ้ากลดัเหนือ อ าเภอหนองหญ้าปลอ้ง จงัหวดั
เพชรบุร ี
 3. ขอบเขตดา้นประชากร:  ชาวกะเหรีย่งทีอ่าศยัอยู่ในต าบลยางน ้ากลดัเหนือ อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดั
เพชรบุรแีละผูน้ าทอ้งถิน่ 
 

ประโยชน์ท่ีจะได้รบัจากการวิจยั 
 1. เกดิการเรยีนรูว้ถีชีวีติความเป็นอยู่ วฒันธรรม ประเพณี ของชาวกะเหรีย่ง 
 2. คนในชุมชนใหค้วามร่วมมอืในการอนุรกัษ์วฒันธรรม ประเพณีของชาวกะเหรีย่ง 
 3. ไดแ้นวทางในการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืในชุมชนกะเหรีย่งลิน้ชา้ง 
 

วิธีวิทยาการวิจยั 
 การศกึษาวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพซึง่ศกึษาเกีย่วกบัแนวทางการพฒันาชุมชนกะเหรีย่งลิน้ชา้ง จงัหวดั
เพชรบุร ีเพื่อการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื จุดมุ่งหมายในการศกึษาของผูว้จิยัมวีธิกีารวจิยัตามตารางดงันี้  
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วตัถปุระสงค ์ ประชากร 
เครือ่งมือท่ีใช้ใน

การศึกษา 
การวิเคราะห ์ ผลการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาวิถีชีวิต
ค ว าม เ ป็ นอยู่ แ ล ะ
ป ร ะ วั ติ ข อ ง ช า ว
กะเหรี่ยงหมู่บ้านลิ้น
ชา้ง 

- นายกองคก์าร
บรหิารสว่นต าบล
ยางน ้ากลดัเหนือ – 
ใต ้
- ผูน้ าชุมชน 
- ปราชญช์าวบา้น 
- ประชากรในพืน้ที ่
 

- การสมัภาษณ์  

การวเิคราะหเ์ชงิ
เน้ือหา 

Content Analysis. 

ท ร า บ วิ ถี ชี วิ ต ค ว า ม
เป็นอยู่และประวตัิการตัง้
ถิ่นฐานของชาวกะเหรี่ยง
ลิน้ชา้ง 

2. เพื่อศึกษา
ศิ ล ป วัฒ นธ ร ร ม ที่
ทรงคุณค่าของชาว
กะเหรี่ยงหมู่บ้านลิ้น
ชา้ง 

- การสมัภาษณ์ ทราบศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ ท ร ง คุณค่ า ข อ งช า ว
กะเหรีย่ง 

3. เพื่อหาแนวทาง
พฒันาการท่องเที่ยว
ของชาวกะ เหรี่ย ง
หมู่บา้นลิน้ชา้ง 

- การสมัภาษณ์ 
- ระดมสมอง 
- สัมภาษณ์ก ลุ่ม
ย่อย 
 

ไ ด้ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
พัฒนากา รท่ อ ง เที่ ย ว
หมู่บา้นลิน้ชา้ง 

 

ผลการศึกษา 
 แนวทางการพฒันาชุมชนกะเหรีย่งลิน้ชา้ง จงัหวดัเพชรบุร ีเพื่อการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื ไดผ้ลการวจิยัตาม
วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 
 ตามวตัถุประสงคข์อ้ที ่1. เพื่อศกึษาวถิีชวีติความเป็นอยู่และประวตัขิองชาวกะเหรีย่งหมู่บา้นลิ้นชา้ง พบว่า 
ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรีย่งหมู่บา้นลิน้ชา้ง ต าบลยางน ้ากลดัเหนือ อ าเภอหนองหญ้าปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรีเป็นชนกลุ่ม
น้อยทีอ่พยพมาจากสหภาพพม่า ตัง้ถิน่ฐานอยู่บรเิวณเขื่อนแม่ประจนัต์ พืน้ทีข่องหมู่บา้นโดยทัว่ไปเป็นทีร่าบหุบเขา
และอยู่ใกลแ้หล่งน ้า ชาวกะเหรีย่งมคีวามเป็นอยู่ทีเ่รยีบง่าย รกัอสิระ ชอบอยู่ตามธรรมชาตทิี่เป็นป่าเขา สภาพสงัคม
ของชาวกะเหรีย่งจะเป็นสงัคมเกษตรกรรมทีส่บืทอดมาตัง้แต่อดตี สภาพชุมชนเป็นหมู่บา้นขนาดเลก็ประมาณ 20 – 30 
หลงัคาเรอืน ภาษาที่ใช้เป็นภาษากะเหรี่ยงและภาษาไทย ลกัษณะของบา้นมทีัง้บ้านกะเหรี่ยงที่เป็นบา้นไม้และบ้าน
สมยัใหญ่ทีส่ร้างด้วยปูน สภาพเศรษฐกจิของชาวกะเหรี่ยงหมู่บา้นลิ้นช้างจะนิยมท าการเกษตร เช่น การปลูกขา้วไร่ 
ปลกูพรกิกะเหรีย่ง ปลกูขา้วโพดเลีย้งสตัว ์เป็นตน้ สว่นสตัวท์ีเ่ลีย้งจะมวีวั หมู ไก่ โดยเฉพาะไก่และหมู เลีย้งไวเ้พื่อใช้
ในพธิีกรรมต่าง ๆ  ส าหรบัการแต่งกาย ชุดที่ใส่เป็นชุดตามยุคสมยัแต่ในประเพณีที่ส าคญั ๆ ต้องแต่งกายด้วยชุด
กะเหรี่ยงที่ท าจากผ้าทอมอืของชาวกะเหรีย่งเอง เครื่องมอืเครื่องใช้ในชวีติประจ าวนัจะท าขึน้เองโดยจะท าจากวสัดุ
ธรรมชาต ิชาวกะเหรีย่งสว่นใหญ่นบัถอืภูตผ ีแต่ปจัจุบนันับถอืศาสนาพุทธและสิง่ศกัดิส์ทิธต่์าง ๆ ทีอ่ยู่ภายในหมู่บา้น 
เป็นการนับถอืผแีละศาสนาพุทธรวมกนั  มปีระเพณีทีส่ าคญั คอื ประเพณีกนิขา้วห่อและประเพณีเวยีนศาลา ภายใน
หมู่บ้านมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ น ้าตกแม่กระดงัลา เป็นน ้าตกขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 3 ชัน้ มี
ทศันียภาพทีง่ดงามและมคีวามสมบรูณ์ของระบบนิเวศ มนี ้าตลอดทัง้ปี 
 ตามวตัถุประสงคข์อ้ที ่2. เพื่อศกึษาศลิปวฒันธรรมและประเพณทีีท่รงคุณค่าของชาวกะเหรีย่งหมู่บา้นลิน้ชา้ง 
พบว่า ชาวกะเหรีย่งหมู่บา้นลิน้ชา้งมปีระเพณีทีส่ าคญัอยู่ 2 ประเพณีคอื  
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 2.1 ประเพณขีา้วห่อกะเหรีย่ง เป็นประเพณีเรยีกขวญัของชาวกะเหรี่ยง เป็นประเพณีทีส่ าคญัทีต่้องจดัขึน้ทุก
ปี โดยจะจดัในเดอืนเกา้ของไทย (ประมาณเดอืนสงิหาคม) โดยจะมเีวลาเตรยีมความพรอ้ม 4 วนั ไดแ้ก่ 1) วนัเตรยีม 
เป็นวนัทีจ่ดัเตรยีมวตัถุดบิในการท าขา้วห่อไดแ้ก่ ใบผาก ตอกไมไ้ผ่ ใชห้่อขา้ว ขา้วเหนียว น ้าตาล มะพรา้ว ใชท้ าขา้ว
ห่อและท าน ้าจิม้ 2) วนัห่อขา้ว เป็นวนัทีแ่ต่ละครอบครวัจะห่อขา้วของตวัเอง 3) วนัตม้ขา้ว ชาวกะเหรีย่งจะน าขา้วห่อที่
ไดม้าต้มใหสุ้ก และ 4) วนักนิขา้วห่อ ก่อนพระอาทติยข์ึน้ ชาวบา้นจะตหีรอืเคาะไมเ้พื่อเป็นการเรยีกขวญั ในพธิเีชญิ
ขวญัแต่ละบา้นจะเตรยีมกระบุงใสเ่ครื่องประกอบพธิ ีซึง่ของเหล่านัน้จะมคีวามหมายเป็นมงคลทัง้สิน้ จะสะทอ้นใหเ้หน็
วถิชีวีติทีผ่กูตดิกบัการเกษตร มกีลว้ยน ้าวา้ หมายถงึความรกัใคร่ปรองดอง ขา้วห่อกะเหรีย่งหมายถงึความกลมเกลยีว
เหนียวแน่น ขา้วปากหมอ้หมายถงึความบรสิทุธิอุ์ดมสมบรูณ์ ดา้ยแดงหมายถงึอายุมัน่ขวญัยนื เทยีนหนึ่งเล่มหมายถงึ
การยึดมัน่ในพระพุทธศาสนา และเครื่องประดบัหมายถึงความมัง่คัง่ เมื่อสิ้นสุดพิธีผู้เฒ่าผู้แก่จะผูกด้ายแดงให้แก่
สมาชกิในบา้นทุกคน เพื่อปดัเปา่สิง่ชัว่รา้ย ใหล้กูหลานปราศจากโรคภยั นอกจากจะเป็นประเพณีเรยีกขวญัแลว้ยงัเป็น
การกลบัมาบา้นเพื่อเยีย่มเยอืนญาตพิีน้่อง เยีย่มเพื่อนบา้น เพราะลูกหลานทีเ่ดนิทางไปเรยีน หรอืท างานต่างถิน่จะได้
กลบัมาร่วมงานดว้ย เพื่อรบัขวญั ผกูขอ้ไมข้อ้มอื และแบ่งขา้วห่อใหก้นัและกนั แบ่งปนัขา้วห่อใหเ้พื่อนบา้นต่างถิน่ เพื่อ
ความเป็นสริมิงคล เป็นการผกูมติร ผกูไมตรอีกีดว้ย  
 2.2 ประเพณีเวยีนศาลา เป็นประเพณีทีส่บืทอดกนัมาเป็นเวลานานตัง้แต่สมยับรรพบุรุษจนถงึปจัจุบนั นิยม
จดัขึน้ในวนัแรมเดอืน 5 และเดอืน 11 ของทุก ๆ ปี นับว่าเป็นงานประจ าปีอย่างหนึ่งของหมู่บา้น ประเพณีเวยีนศาลา
จดัขึน้เพื่อขอพรจากสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลายใหต้วัเอง ใหค้รอบครวัและหมู่บา้นอยู่เยน็เป็นสุข ท ามาหากนิคล่อง ไม่ตดิขดั 
ไม่เจบ็ปว่ย เป็นการท าบุญเพื่อเกดิความเป็นมงคลแก่หมู่บา้น การจดังานประเพณีเวยีนศาลาจะจดัขึน้สองครัง้ต่อปี คอื 
การจดัประเพณีเวยีนศาลาเดอืน 5 ก่อนวนังาน ชาวบา้นจะช่วยกนัจดัสถานที ่ไดแ้ก่ ศาลาประจ าหมู่บา้น และบรเิวณที่
ประกอบพธิ ีบรเิวณโดยรอบ เมื่อถงึวนังานในตอนเชา้จะก่อกองทราย โดยน าทรายมาก่อเป็นรูปเจดยี ์จากนัน้จะน าช่อ
ดอกไมท้ีท่ าจากการเอาดอกไมม้าจดัตกแต่งกบักา้นมะพรา้วทีต่กแต่งสวยงามแลว้มาปกัไวต้รงกลางเจดยีท์ราย ดอกไม้
ทีใ่ชจ้ะเป็นดอกไม้ทีห่าได้ตามทอ้งถิน่ เช่น ดอกรกั ดอกลัน่ทม ดอกดาวเรอืง เป็นต้น เมื่อเสรจ็แล้วกจ็ะแยกย้ายกนั
กลบับ้าน เมื่อถึงเวลากลางคนื เวลาประมาณ 20.00 น. ชาวบ้านจะมาเวยีนศาลา โดยจะน ้าดอกไมแ้ละธูปจ านวน 7 
ดอกมาดว้ย เพื่อน าไปปกัตามสถานทีส่ าคญั ๆ ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1) เจดยีท์รายทีเ่ราก่อขึน้ 2) เสาหงส ์3) ต้นโพธิป์ระจ า
หมู่บา้น 4) ใตร้ะฆงั  5) โคนเสา  6) บนศาลา และ 7) เจดยีป์ระจ าหมู่บา้น ในการเวยีนศาลาจะมผีูน้ าหมู่บา้นจ านวน 3 
คนเป็นผูน้ าในการท าพธิเีวยีนศาลา โดยผูน้ าทัง้สามจะเตรยีมขนัใส่น ้า มเีทยีนปกัทัง้ 3 ใบ เดนิน าชาวบา้นเวยีนรอบ
ศาลา ในขณะการเวยีนศาลาผูน้ าชาวบา้นจะปดัเปา่สิง่ไม่ดอีอกจากหมู่บา้น เมื่อเวยีนครบ 3 รอบ ทุกคนจะน าธูปไปปกั
ตามจุดต่าง ๆ จากนัน้จะขอพรสิง่ศกัสทิธิ ์เมื่อเสรจ็พธิเีวยีนศาลาแลว้จะมงีานรื่นเรงิต่อ ไดแ้ก่ การร าวง เป็นต้น ส่วน
การเวยีนศาลาเดอืน 11 งานจะเริม่ตอนเยน็ จะมกีารท าช่อดอกไมโ้ดยน าดอกไมต่้าง ๆ เช่น ดอกรกั ดอกดาวเรอืง 
ดอกบานไม่รูโ้รย หรอืดอกไมอ้ื่น ๆ ทีห่าไดต้ามทอ้งถิน่มารอ้ยดว้ยดา้ยหรอืเชอืกใหเ้ป็นช่อยาว ๆ น ามาผกูตดิกบัไมไ้ผ่ 
ท าขึน้หลายอนั เป็นพุ่มประธาน จากนัน้ผูน้ าหมู่บา้นและบุคคลส าคญัในหมู่บา้น เขา้ร่วมขบวนแห่พรอ้มทัง้วงมโหร ีจะ
เริม่เดนิจากบา้นผูน้ าหมู่บา้น แห่ไปตามบา้นต่าง ๆ รอบ ๆ หมู่บา้น เพื่อเชญิชวนชาวบา้นมาร่วมแห่ดว้ย ชาวบา้นแต่
ละบ้านจะเตรียมน ้าขมิ้นไว้ ซึ่งถือว่าเป็นน ้าศกัสทิธิ ์เป็นน ้ามงคล ใช้ขบัไล่สิง่ไม่ดีและท าให้สะอาด ชาวบ้านที่เป็น
เจ้าของบ้านจะน าน ้าขมิ้นพรมที่พุ่มดอกไม้ พร้อมทัง้เตรยีมพุ่มเขา้ร่วมแห่ด้วย เมื่อครบทุกบ้านกจ็ะไปที่ศาลากลาง
หมู่บา้น ลานพธิ ีชาวบา้นจะน าพุ่มดอกไมไ้ปปกัรอบเจดยีก์เ็สรจ็พธิ ีในเวลา 20.00 น. ชาวบา้นจะมาพรอ้มกนัทีล่านพธิ ี
แต่งกายชุดกะเหรีย่ง ผูน้ าหมู่บา้นพรอ้มดว้ยชาวบา้นจะน าดอกไม ้ธูป เทยีน น าไปเวยีนศาลาโดยเวยีน 3 รอบ คลา้ย
กบัการเวยีนเทยีนในวนัส าคญัต่าง ๆ ของศาสนาพุทธ เมื่อครบสามรอบแลว้กจ็ะมงีานรื่นเรงิ 
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        ประเพณีเวยีนศาลา         ประเพณีขา้วห่อกะเหรีย่ง 
 

 ตามวตัถุประสงคข์อ้ที ่3. เพื่อหาแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืใหก้บัชาวกะเหรีย่งหมู่บา้นลิน้
ช้าง พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านกะเหรี่ยงลิ้นช้างเข้ามาเพื่อสมัผสัสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาตแิละเขา้มาเรยีนรูว้ถิชีวีติความเป็นอยู่ ศลิปวฒันธรรมและประเพณีของชาวกะเหรีย่ง หมู่บา้นกะเหรีย่งลิน้ชา้ง
เป็นแหล่งชุมชนทีน่่าศกึษา คอื มปีระวตัศิาสตร ์ความเป็นมาของหมู่บา้น วถิชีวีติและประเพณีทีค่วรค่าแก่การศกึษา ใน
ดา้นการจดัการการท่องเทีย่วคนในชุมชนมกีารอนุรกัษ์และรกัษาสภาพแวดลอ้มโดยการปลกูปา่เพิม่ ไม่ตดัไมท้ าลายปา่ 
และช่วยกนัดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมให้สมบูรณ์  การท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์  ในด้านสิง่อ านวยความ
สะดวก การคมนาคมค่อนขา้งล าบากเนื่องจากทางเขา้หมู่บา้นเป็นถนนลกูรงัยงัไม่ไดร้บัการพฒันา  แต่สาธารณูปโภคมี
ความสะดวกระดบัพื้นฐาน ด้านความปลอดภยัมีคนในชุมชนช่วยกนัสอดส่องดูแลชุมชนด้วยกนัเอง ในการจดัการ
ท่องเทีย่วใหย้ัง่ยนื ควรไดร้บัความร่วมมอืจากคนในชุมชน ควรมกีารพูดคุยปรกึษาร่วมกนัเพื่อหาทางพฒันา ส าหรบั
การรองรบันักท่องเที่ยวของพื้นที่นัน้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวยงัเข้ามาไม่มากนัก และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะเป็น
นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาสมัผสัสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และผู้ที่ต้องการศกึษาหาความรู้เชงิวฒันธรรม 
ดงันัน้จะไม่ท าลายทรพัยากรการท่องเที่ยวและภายในชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ จึงสามารถรองรับ
นกัท่องเทีย่วไดใ้นระยะยาวและสามารถพฒันาเป็นการท่องเทีย่วยัง่ยนืได ้
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่องแนวทางการพฒันาชุมชนกะเหรีย่งลิน้ชา้ง จงัหวดัเพชรบุร ีเพื่อการท่องเทีย่วอย่าง
ยัง่ยืนพบว่า ชุมชนกะเหรี่ยงลิ้นช้างสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนได้โดยจะต้องอาศยัความเป็น
เอกลกัษณ์ดัง้เดมิของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นทางศลิปวฒันธรรมประเพณี ประวตัคิวามเป็นมา วถิชีวีติความเป็นอยู่ และ
แหล่งท่องเที่ยว ทัง้แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านและบรเิวณใกล้เคยีงที่มคีวามน่าสนใจ สิง่อ านวยความสะดวกภายใน
หมู่บา้นมคีวามสะดวกขัน้พื้นฐาน ทางสาธารณูปโภคเพยีงพอต่อนักท่องเที่ยว สามารถใหบ้รกิารแก่นักท่องเที่ยวได ้
การจดัการท่องเทีย่วจะตอ้งอยู่ภายใตก้ารวางแผนและไดร้บัความร่วมมอืจากทุก ๆ ฝ่าย ต้องอาศยัความจรงิใจจากคน
ในพืน้ที ่ไม่ว่าจะเป็นองคก์รการปกครองสว่นทอ้งถิน่และชุมชนเอง ตอ้งมกีารสรา้งจติส านึกทีด่ ี สิง่ทีต่้องพฒันาคอืต้อง
สรา้งความเขา้ใจใหค้นในชุมชน บุคลากรของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ชาวบ้าน เกีย่วกบัการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื ให้มี
ความเขา้ใจอย่างถูกต้อง มแีผนพฒันาบุคลากรในชุมชนที่เหมาะสม ชดัเจนและต่อเนื่อง โดยพฒันาบุคลากรได้จาก
การศึกษาดูงานตามหน่วยงานต่าง ๆ การเข้าอบรมและขอความช่วยเหลือจากสถาบนัการศกึษาในท้องถิ่น จดัตัง้
คณะกรรมการด าเนินงานใหช้ดัเจน ตอ้งสรา้งจติส านึกรกัษ์ทอ้งถิน่และปลกูฝงัเกีย่วกบัคุณค่าของวฒันธรรม เอกลกัษณ์
ของทอ้งถิน่ การไดร้บัความร่วมมอืจากคนในชุมชนเป็นอย่างดจีะเป็นแนวทางสู่ความส าเรจ็ทีย่ ัง่ยนื นอกจากนี้ ในการ
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พฒันาดา้นต่าง ๆ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัการฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ทรพัยากรทางการท่องเทีย่วเพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ได้
อย่างต่อเน่ืองในอนาคต  และไม่เกดิปญัหาต่อสิง่แวดลอ้ม วฒันธรรมประเพณีและสงัคม 
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Abstract 
 

 The qualitative research found that consumer behavior and size of products are two factors which 

influence buyers’ decision to purchase gardening plants and trees on Rangsit-Nakhonnayok Road.  The 

quantitative research was used for analyzing data obtained from buyers and sellers of gardening products.  

The population of study is the buyers and sellers on Rangsit-Nakhonnayok Road and in attached area of 

Thanyaburi, Pathumthani and Ongkharak, Nakhonnayok. The data was collected during the period of 

December 2012 to January 2013.  

 As for this research, there were 384 samples using statistical data analysis percentage, means and 

two-way ANOVA. The study found that consumer behavior factor was divided into 3 categories, namely 1) 

buying products on display in shops located along the roadsides, 2) buying products on display at the 

distribution centers or shops with car parks, 3) buying products based on their conveniences. Meanwhile, the 

size of product factor was also divided into 3 categories, namely 1) Small-sized product that could be 

uploaded into  personal/ passenger car,  2) Medium-sized product that could be uploaded onto small pickup 

truck,  3) Large-sized product that could be uploaded in to large six-wheel and up truck.  As for the 

decisions-making to buy products, it was found that decision made to buy them was at the highest level when 

compared to the decision  level to buy them that was divided by consumer behavior factor was not 

statistically significant differences.  When compared to the decision level to purchase them categorized by 

size of products, it showed that the level was statistically significant in differences of the 0.01.  Meanwhile, 

both consumer behavior and size of product had jointly resulted in the level of decision-making to buy flowers 

and plants on the Rangsit-Nakhonnayok roadsides and their differences were no statically significance.   
 

Key words  : Consumer behavior, product size, buying decision, gardening plants and trees  
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Background 

 On Rangsit-Nakhonnayok Road, one may see a huge range and large number of gardening plants 

and trees which are displayed for sale on the roadsides. Most of plant sellers and shops are located at Klong 

15 area which includes Klongs 14, 15 and 16 villages in Tambon Klongyai, Tambon Bungsarn, Tambon 

Potan, and Tambon Bang Plakod, Ongkharak District, Nakhon Nayok province. [1]   

 Klong 15 village is one of the most famous places that trade the huge collection and variety of 

flowering and gardening plants and trees. There are family sellers as well as wholesalers and product 

distribution market.  The most outstanding of Klong 15 village, it has various flowers and plants grown up 

there as the collection sources with small flowering plants and ornamental varieties.  It is also the large 

breeding area for covering crop, bush, foliage plant, foliage plant, plants, seasonal plant/herbaceous plant/ 

biennial plant, bonsai, backyard garden, and so on. [1]      

 However, some of the big trees could be available on sale as the Klong 15 growers mostly have 

their own lands, so they could breed, cultivate  them for  sale in the large number.  A main problem, it is lack 

of revolving funds for operators, growers to invest planting especially for some big trees around there.  

Therefore, the customers would mostly buy them from other flower and plant breeding centers at Ban 

Dongbang, Prachin Buri province, and from Ban Cha-om, Kaengkoi, Saraburi province. [2]   

 The flower and plant centers at Klong 15 village has strengths and opportunities for the bright 

prospect, resulting in  strengthening  communities and  their  resources, getting  ready  for human resources 

development, knowledge,  flowers and plants  breeding and extension, and  natural resource development.  

There, it is located near water resources, which is rich and fertile, abundant with plants and bio-diversity, 

popularity, and well-known places among customers. [1]     

Klong 15 village has a location advantage as it is not far from main market places that sell 

gardening plants and trees in Bangkok, Prathumthani, Nonthaburi provinces. It is very convenient in terms of 

logistics, transportation and networks. [2]    

 The regular customers are mainly from real estate businessmen, land and house developers, and 

general customers to buy the products for their modern and traditional housing styles and garden decoration 

which created more job opportunities for the Kong 15 villagers. This is a factor that can lead to be a stronger 

self-reliant community.  At present,  the sale and  distribution  of  flowers and ornamental plants at the Klong 

15 village is raised as one of the One Tambon One Product campaign of Nakhon Nayok that could further  

develop it as one of the strong, sustainable  and self-reliance community. [2]   

The researcher chose to study the consumer behavior and size of product as affecting the buying 

decision of the gardening plants and trees for sale on Rangsit- Nakhonnayok Road. This is important flower 

and ornamental plant source which the researcher would like to use it to further study factors that influence 

customers and consumer activity.   In addition, this study may be useful for the development of the village in 

term of  strengthening,  sustainable and self-reliant community bringing in increasing incomes with more 

value-added  products from selling and marketing of the flowers and ornamental plants at Klong 15 village.  
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Objectives of the research  

1. to study the consumer behavior and product size of gardening plants and trees for sale on 

Rangsit-Nakhon Nayok road,  

2. to determine the level of buying decision of the gardening plants and trees for sale on Rangsit-

Nakhon Nayok Road, 

3. to compare the level of buying decision of the gardening plants and trees for sale on Rangsit-  

Nakhon Nayok Road that was categorized by consumer behavior and product size, 

4. to study the consumer behavior and product size as factors affecting in the level of  buying 

decision of the gardening plants and trees for sale on Rangsit-Nakhon Nayok road.  
 

Scope of the study 

1.  Populations and samples   

        The population of the study is 100,000 people who purchase the gardening plants and trees for sale on 

Rangsit-Nakhon Nayok Road, in Thanyaburi district of Pathumthani and Ongkharak district of Nakhon Nayok, 

during the period of December 2012 to January 2013. 

    The sample is the people who purchase the gardening plants and trees for sale on Rangsit-Nakhon 

Nayok road in Thanyaburi District, Pathumthani province and in Ongkhrak District, Nakhon Nayok province.  

For this qualitative research, there were a total of 17 people mainly provided main data for this quantitative 

research. The number of samples obtained from using tabulate values of Krejcie & Morgan method is 384 

people using location as basic criteria.  

2. Variables 

2.1  Two independent variables are consumer behavior and product size 

      2.1.1   Consumer behavior 

  1)  buying products from shops on the roadside or street 

 2)  buying products from shops with car parks  

 3)  buying products based on their conveniences  

2.1.2  Product size 

 1)  small-size of trucks using as passenger cars 

 2)  medium trees loadable in a pick-up truck, 

 3)  large-size  of  truck, six-wheel drive truck  or more than 6 wheels  

2.2  The dependent variable           

The decision-making in buying flowers and ornamental plants on the  Rangsit - Nakhonnayok   

road, including the seven aspects like  price, sales promotion, exhibition/display, products,  personnel who 

gives service,  process of  giving services and facilities  

3.  The statistical parameters used in this quantitative study are percentage, mean and two-way 

analysis of variance. 

4.  The period of study is from December 2021 to January 2013   
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Methodology   

 This study is an integrated research consisting of both qualitative and quantitative studies conducted 

for the two steps as follow:  

Step 1  Studying about consumer behavior and size of flowers and ornamental plants or products factors on 

sale on  Rangsit - Nakhon Nayok road   

 As for this  processing step,  it was the  qualitative research studies conducted with 20  nursery or 

garden owners,  vendors,  sellers of  the products, growers,  and  some of those who sell the products from 

large – scaled  products ,  medium-scaled, and to small scale products there on the road.  These people 

provided useful data to the researcher. In particularly, about 10 people provided mainly the data for the 

researcher who studied about them at the Klong 15 village on Rangsit Nakhonnayok road.  Moreover, there 

were  about 20  of them provided  data to the researcher,  and  4 of them  provided mainly data  through  in 

-depth interview . The tools used in the research were unstructured interviews and analysis of data from the 

triangulation theory method. 

Step 2   Studying about consumer behavior and size of flowers and ornamental plants or products  

factors that influence  the decision- making behavior of customers with regard to buying flowers and 

ornamental plants or products  on the Rangist-Nakhon Nayok  road.  This research process consisted of  the 

three sub-steps that are as follows.  

2.1  Studying the level of  decision- making in buying  flowers and ornamental plants on  Rangsit - 

Nakhon Nayok road   

2.2  Comparing the decision- making in buying flowers and ornamental plants on Rangsit - Nakhon 

Nayok road divided by consumer behavior and size of the products 

2.3 Studying the consumer behavior and size of product that has jointly resulted  in the relevant 

consumer  decision of the customers  

 At this stage, the researcher conducted a study with customers buying flowers and ornamental 

plants on display and sale on  Rangsit - Nakhon Nayok road in Thanyabuiri District, Pathumthani province  

and Ongkharak District, Nakhon Nayok during December 2012 - January 2013.  

 The number of  samples obtained from using the Table of  Krejcie and Morgan method  consisted of 

384 people using  consumer behavior factor as the  criteria/ basis for the division.  The tools used in the 

research were questionnaires created with  .93 reliability with the discrimination from 0.42 to 0.81 with 

statistical data analysis to  be brought for analyzing  means and two-way analysis of variance. 

 

Results of the study  

 The study result were presented by the researcher following the methodology which consisted of  4  

sections as follows: 

Section 1  Study about consumer behavior for flowers and ornamental plants on  display and sale 

on Rangsit - Nakhon Nayok Road. 

Results from the analysis of the main data  provided through  in-depth interviews by  owners, 

growers, producers  and distributors  of  large, medium and small-scaled products.  It showed that consumer 

behavior were divided into three groups :  
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1) The buying behavior at  roadside shops  mostly were  tourists who would like to buy things as 

souvenirs  

2) The  buying  behavior at  outlet centers or shops with car parks, most of them were  the  tourists 

and wholesalers   

3) The buying behavior at their convenience  most of them were visitors, tourists  and those who  

intended to buy souvenirs as for their  home decoration  

Section 2  Studying more  about size of  flowers and ornamental plants or products factor affecting 

customers  to buy them on display and sale on Rangsit - Nakhon Nayok road 

Results from the analysis of the main data  provided  through  in-depth interviews by   growers, 

producers, and  distributors  of  large, medium and small-scaled products    could be concluded  that the 

popularity of  the  product sizes were divided into three types:  

1) Small pick-up truck or  passenger/ personal car of those who  intended to buy the products  as 

souvenir  for their  home decoration, as well as, tourist groups  

2) Medium  trucks and most of  this group members  intended to purchase the products for  their 

home decoration in Bangkok and its vicinity areas    

3) Big truck  with  six – wheel trucks and up.  In general, there were two groups of  this category,  

the first one, it is  for  those who like small plants and the other second group,  the wholesalers who like to 

buy the products in  bulk or in the large amount for  selling to their retailers and to the real estate developers  

Section 3   Studying about  level of the decision- making in buying  flowers and ornamental plants 

on Rangsit - Nakhon Nayok road  

The  overall level of decision-making affecting consumers  to buy them  was at  the  most/ highest. 

When  considering  this at each side,  it was found that  the  process of  giving services  results  in making 

decision level  to  buy them was at the  highest  and   runner- up level was  the  product  side  and 

personnel who gives services  respectively as shown  in Table 1. 
 

Table 1  the  level of  decision-making  to buy flowers and ornamental plants  on  Rangsit - Nakhon Nayok road.  

 List of aspects Means S.D. Level of decision-making to buy   

Price 4.8705 .2255 Highest Level 

Sale promotion 4.8971 .1650 Highest Level 

Display 4.8802 .2173 Highest Level 

Product 4.9307 .1631 Highest Level 

Personnel who give service 4.9186 .1896 Highest Level 

Servicing Process  4.9408 .1079 Highest Level 

Facilities  4.8392 .3176 Highest :Level 

Overall   decision-making    4.8973 .0987 Highest Level 
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Section  4   Compare the consumer behavior and  size of  product  factors affecting on customers’ 

decision-making  in purchasing  the products  on Rangsit - Nakhon Nayok road.  

 4.1   Level of  decision-making in buying  flowers and ornamental plants on Rangsit - Nakhon 

Nayok road divided  by consumer behavior and  size of  product. The details of decision level in buying the 

products on the road are shown in Table 2. 
 

Table 2: The decision –making in buying flowers and ornamental plants on Rangsit - Nakhon Nayok road 

was divided by consumer behavior and  size of  product. 

Consumer Behavior Size of  product  Amount Means S.D. 

Buying them from shops 

on the roadsides 

Small-sized pickup truck  80 4.882 .1095 

Medium- sized pickup truck   65 4.880 .1013 

Large -sized truck  19 4.942 .0636 

Total 164 4.888 .1033 

Buying them from centers 

or flowers  shops where 

have car parks  

Small-sized pickup truck 21 4.866 .1095 

Medium- sized pickup truck 41 4.891 .1010 

Large -sized truck 53 4.944 .0623 

Total 115 4.911 .0920 

Buying  them at their  

conveniences  

Small –seized  pickup truck  41 4.889 .1009 

Medium –sized pickup truck  30 4.880 .1030 

Large –sized truck  34 4.916 .0869 

Total 105 4.895 .0975 

Overall  Small –seized  pickup truck 142 4.882 .1066 

Medium- sized pickup truck 136 4.883 .1010 

Large –sized truck  103 4.935 .0718 

Total 384 4.897 .0987 
 

The decision-making in buying flowers  and ornamental plants  on display and sale on  Rangsit - 

Nakhon Nayok Road  divided by consumer behavior  and size of product showed  that all sizes of  product  

and  overall consumer behaviors of  three types  had the highest level of decision –making in buying 

products.   For the large number of large products  that  were uploaded  into the large –scaled  six-wheel 

truck and up  have the highest  level of   the decision –making  in buying  the  products.  

4.2  Comparing  the  decision-making in purchasing  flowers and ornamental plants on Rangsit - 

Nakhon Nayok road in details as shown in Table 3-5. 
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Table 3  Analysis of variance in comparison for the  level of decision- making in buying  flowers and 

ornamental plants on  Rangsit - Nakhon Nayok road divided  by consumer behavior and  size of  product. 

 Variance/ Variability Form   SS. df. MS. F P 

Consumer behavior .002 2 .001      .132 .876 

Size of product   .179 2 .089 9.585** .000 

Interaction (Behavior / size)  .024 4 .006     .649 .628 

Deviation  3.495 375 .009   

Total 9213.450 384    
* p < .05   ** p < .01 
 

Results of comparison on the decision-making in buying  flowers and ornamental plants on  Rangsit 

- Nakhon  road divided  by consumer behavior and  size of  product  that influenced customers’  decision-

making,  according to  Table 3,  showed that  was  not statistically  significance.  

When it was compared to the decision of consumers to purchase products divided by  consumers 

behavior, according to the  Table 3, this showed  that the decision made to buy the products, the difference 

was not  statistically significance. 

When it was compared to the decision of consumers to purchase products  divided by  size of  

product, according to  the  Table 3, this showed that the  level of the decision made  to buy the products, the 

difference was statistically significance at the .01 level.  

Inaddition, when this was brought into for the pair test, it showed that  the differences of each 

packaging type affecting on the customers’ decision to  purchase the products, the difference was  

statistically significant  at the .01 level.   

By  big-sized products  in which the large amount that were uploaded into the large-scaled truck of  the  

six-wheel truck and up,  it was at the highest level of decision in purchasing  and also was different from  the 

small-sized products  that were uploaded into the personal or passenger car as well as  those medium-sized  

pickup trucks was statistically different significance  at the .01 level,  and  the details  are as shown in Table 4. 
 

Table 4   Test the differences of  size of  product affecting consumers’ decision in  buying the products there  

Size of product   Car  pickup truck  Large wheel truck  

 Means 4.8822 4.8836 4.9352 

Car 4.8822 - .0014 .0531** 

Pickup truck 4.8836 - - .0516** 

Large –sized truck 4.9352 - - - 
** p < .01 
 

Research conclusion  

The study results concluded that : 

1.  The study  of  consumer behavior and size of  flowers and ornamental plants on  display and  

sale on Rangsit-Nakhon Nayok road, found that the consumer behavior had been divided into three 

characteristics :  
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     1)  The consumer’s  habit is to buy the products  from roadside shops  

     2)  The consumer behavior is to buy the products from the centers or shops with  the car parks  

     3)  The consumer behavior is to buy the products  based on their convenience 

Meanwhile, it showed that the customers’ popularity for  size of  product on display and sale divided 

into three types:  

     1)  The small –sized products that can be uploaded  into  personal cars  

     2)  The medium- sized  products that can be uploaded  into  pick-up truck   

     3)  The large –sized products  that  can be uploaded into large –scaled  truck   

In general, there were two small groups of consumers, the first group was the customers who  

preferred to buy flowers and  plants,  and the other group was the  wholesalers who preferred to  buy  the 

large number (in bulk)  of products  for further distributions  to  retailers and  housing/ real estate developers. 

2. Level of decision –making in  buying the products divided  by  consumer behavior  and  size of  

product,  showed  that  all sizes of products  and the overall  consumer behaviors of  three categories  had 

been rated  the highest  level of decision   to buy  the products  particularly which was in the large amount 

and  could be uploaded  into the large-scaled truck.  

3. Comparison of  the decision–making of consumers  in  buying  products  divided by   consumer 

behavior, it revealed  that  the  level of  decision made to buy them there  was  not  different.  

4. Comparison of  the decision-making of consumers  in buying  products  divided by  size  of  

product, it showed that the level of  decision made to  buy them, the differences was  statistically significance  

at the .01 level.  Particularly for those  large –sized products  that could be uploaded  into the big truck  had 

beenat  the highest level. Besides, this was different in term of size of product,  from  the small –scaled  

products that could uploaded into the personal car,  as well as,  the medium-sized products that could be 

uploaded into the pickup truck. The difference was statistically significant  at the .01 level. 

5.   Consumer behavior and  size of  product factors that influenced on  consumers’s    decision- 

making in buying the products, the difference was  not statistically significance.  
 

Discussion and Suggestions 

The results of research study could be  discussed as follows: 

 1.  Consumer behavior for the decision-making in buying flowers and ornamental plants  on  Rangsit 

- Nakhon Nayok  road  was not different and  showed  that  target groups  that bought the products  from 

shops or distribution  centers  were the  different targeted groups,  but they  could be  complementary or 

could help each other. 

2.  Size  of  products  affected  to  level  of  the decision- making in buying  the products  on the 

road  was   statistically different significance at the .01 level.  By the  larger–sized  products  that  could be 

uploaded  into the big truck, sizing  up to six -wheels truck and up  had the highest  level to  buy them.  And 

then, the  runner –up  was the small-sized products that can be uploaded onto personal  car,  and  medium-

sized products  that could be uploaded into a pickup  truck  respectively. This indicated that  there should be 

promote and offered priority to  buyer groups who purchase the large-scaled  products that could be  
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uploaded into the big  (the  six -wheel truck and up) truck, as well as, the small-sized products that could be 

uploaded into the personal car respectively.  

3. Consumer behavior and size of product did not influence on customers’ decision- making in  

buying  flowers and ornamental plants on Rangsit - Nakhon Nayok road showing that the decision made in 

buying the products was depended on the satisfaction  of  the consumer. As for the suggestion for further 

research utilization, both community and local administrative organization leaders  should encourage and 

support all the producers and  growers of flowers and ornamental plants of  all sizes. Particularly, they should 

pay more  interest  or  attention  to the large –sized products, as well as, small-sized products  that could be 

uploaded into the passenger car.  Moreover, the venders should be encouragede, supported and promoted to 

sell more products to every target group because each group has its own good customers.   

It was also suggested that, the further study should be focus about other variables that have jointly 

resulted in decision-making of consumers in buying flowers and ornamental plants on Rangsit-Nakhon Nayok 

road.    
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บทคดัย่อ 

การศกึษาวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยมวีตัถุประสงคข์องการศกึษา คอืเพื่อศกึษาศกัยภาพทะเลบวั

แดง ตําบลเชยีงแหว อาํเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี ในการรองรบันักท่องเทีย่ว และเพื่อเสนอแนวทางในการพฒันา

ทะเลบวัแดงเพื่อรองรบัการท่องเทีย่ว ผลการศกึษาพบว่า นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเทีย่วทะเลบวัแดง ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มอีายุ 20-29 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีรบัราชการ ธุรกจิส่วนตวั/ค้าขาย รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

10,001-15,000 บาท สถานะภาพสมรส สมรส ทะเลบวัแดงมศีกัยภาพในการรองรบันักท่องเทีย่วดา้น ดา้นสภาพทาง

กายภาพ ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ด้านความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว ด้านข้อจํากดัในการรองรับ

นกัท่องเทีย่ว ดา้นความสะดวกในการเขา้ถงึ และควรปรบัปรุงในดา้นสิง่อาํนวยความสะดวก 
จากการวเิคราะห์ศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทะเลบวัแดงนัน้ สามารถกําหนดแนวทางการพฒันาแหล่ง

ท่องเที่ยวทะเลบวัแดงในด้านสิง่อํานวยความสะดวก คือ เพิม่จํานวนสนิค้าในร้านจําหน่ายของที่ระลึก เพิม่จํานวน

รา้นอาหารใหเ้พยีงพอและถูกสุขลกัษณะ เพิม่ถงัขยะให้เพยีงพอ มถีงัขยะสําหรบัแยกขยะ จดัการขยะมูลฝอยให้ถูก

สขุลกัษณะ เพิม่จาํนวนหอ้งน้ําหอ้งสขุาใหเ้พยีงพอกบัจาํนวนนกัท่องเทีย่ว เพิม่จาํนวนเจา้หน้าทีใ่นการดแูลรกัษาความ

ปลอดภยั เพื่อเพิม่ความเชื่อมัน่และความประทบัใจใหก้บันกัท่องเทีย่ว เพื่อรองรบัการท่องเทีย่วต่อไปในอนาคต 

คาํสาํคญั: การศกึษาศกัยภาพ  ศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่ว ทะเลบวัแดง  

Abstract  

This research study is to conduct quantitative research with the purposes of studying the potential of 

Bua Daeng Sea in Chiang Haew Sub-district, Kumphawapi District, Udon Thani, for its accomodating 

capacity for tourists, and of proposing guidance of developing Bua Daeng Sea for accommodating tourists. 

It was found from the study that tourists traveling to Bua Daeng Sea for excursion are mostly female 

aged 20-29 years, at the bachelor degree level of education, working in public services, owner business with 

10,001-15,000 THB of average monthly income, and married. Bua Daeng has its most potential in convenient 

access with accommodation limitation, and moderate potential in facilities. According to the analysis of the 

Sea’s potential of being a tourist attraction, some developmental guidance for the tourist attraction Bua 

Daeng Sea can be arrived at as follows: Increase souvenir shops to suffice the number of tourists; making 

sanitary food shops adequately available; and managing waste properly, Add staff to maintain the security to 
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gain the confidence and experience to the tourist, and increase the toilet for support tourism in order to 

increase tourist confidence and impressions and to further accommodate tourism in the future. 

Key words:  Potential Study, Tourism Potential, Bua Daeng Sea 
 

บทนํา 

การท่องเทีย่วนับเป็นอุตสาหกรรมทีส่าํคญัสาขาหน่ึง ซึง่ทํารายไดเ้ขา้ประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล ตดิต่อกนัมา

เป็นเวลานานหลายปีและมแีนวโน้มสงูขึน้เรื่อยๆจะเหน็จากการเพิม่ขึน้ของรายได ้จาก 323.5 พนัลา้นบาท ในปี 2545 

เป็น 547.8 พนัลา้นบาท และ 592.8 พนัลา้นบาท ในปี 2550 และ 2553 ตามลําดบั นอกจากน้ียงัส่งผลใหธุ้รกจิการ

ผลติสนิคา้ และบรกิารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งขยายตวั เพื่อรองรบันักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึง่ไดแ้ก่ 

ธุรกจิโรงแรมและเกสต์เฮาส ์ทีพ่กั อาหารและเครื่องดื่ม การผลติและคา้ขายของทีร่ะลกึ บรกิารรถเช่า สถานทีจ่อดรถ 

เป็นต้น ธุรกจิต่างๆ ดงักล่าวยงัคงไดร้บัความนิยม และมกีารแข่งขนัสงู ซึง่ก่อใหเ้กดิการจา้งงานและยงัเป็นกลไกที่

สาํคญั ในการกระจายรายไดแ้ละความเจรญิสูภู่มภิาคอกีดว้ย [1]  

"หนองประจกัษ์คู่เมอืง ลอืเลื่องธรรมะ อารยธรรมบา้นเชยีงมรดกโลกหา้พนัปี ธานีผา้หมีข่ดิ ธรรมชาตเินรมติร

ทะเลบวัแดง" คาํขวญัจงัหวดัอุดรธานีไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึดนิแดนทีม่อีารยธรรมเก่าแก่แห่งหน่ึงของโลก และมทีรพัยากร

ทางการท่องเที่ยวทีส่วยงามหลากหลาย และมคีวามสาํคญัทางประวตัิศาสตร์ ได้แก่ 1) แหล่งท่องเที่ยวประเภท

ธรรมชาตทิีส่าํคญัไดแ้ก่ ทะเลบวัแดง วนยุทยานนายูง น้ําโสมวนอุทยานน้ําตกธารงาม หนองประจกัษ์ น้ําตกยูงทอง 

อ่างเกบ็น้ําหว้ยหลวง สวนกลว้ยไมห้อมอุดรซนัไฌน์ เป็นต้น 2) แหล่งท่องเทีย่วประเภทประวตัศิาสตร ์โบราณสถาน 

โบราณวตัถุ ทีส่าํคญัไดแ้ก่ อุทยานประวตัศิาสตรภ์ูพระบาท พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตบิา้นเชยีง วดัป่าบา้นตาด พระ

พุทธบาทบวับก อนุสาวรยีพ์ระบรมวงศเ์ธอกรมหลวงประจกัษ์ ศาลเจ้า-ปู่ย่า เป็นต้น 3) แหล่งท่องเทีย่วประเภท 

ศลิปวฒันธรรม ประเพณี กจิกรรม ทีส่าํคญัไดแ้ก่ หมู่บา้นนาข่า งานนมสัการพระพุทธบาทบวับก งานมรดกโลกบา้น

เชยีง งานประเพณีบุญบัง้ไฟลา้น งานฉลองเจา้ปูเ่จา้ย่า เป็นตน้  นอกจากน้ี อุดรธานียงัมโีรงแรมทีพ่กัมากมาย และการ

คมนาคมสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิง่มสีนามบนิ ถอืไดว้่าเป็นจงัหวดัใหญ่ทีเ่ป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและการ

ท่องเทีย่วของภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

หนองหานเป็นพืน้ทีชุ่่มน้ําทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภาคอสีานและใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศไทย ในแหล่งน้ําหนอง

หานมบีวัแดงจํานวนมาก ความสวยงามของดอกบวัที่สวยงามสุดลูกหูลูกตาจงึกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาํคญัของ

จงัหวดัอุดรธานี แหล่งท่องเทีย่วน้ีคอืทะเลบวัแดง ทะเลบวัแดง มเีอกลกัษณ์ทีส่าํคญัคอืมดีอกบวัแดงผลดิอกเตม็ทอ้งน้ํา

หนองหานประมาณ 2,000 กว่าไร่ ในช่วงเดอืนตุลาคมถงึเดอืนมนีาคมของทุกปี ดอกบวัแดงในหนองหานซึง่มจีํานวน

มากจะงอกงามโผล่จากน้ําขึน้มา โดยเริม่จากเดอืนตุลาคม บวัเริม่แตกใบและเริม่ออกดอกตูมและบานเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ 

บวัจะออกดอกมปีรมิาณมากทีส่ดุในช่วงเดอืนธนัวาคม – กุมภาพนัธ ์และค่อย ๆ ลดปรมิาณลงในเดอืนมนีาคม ดอกบวั

ส่วนใหญ่จะบานในช่วงเช้าตรู่ถึงเทีย่ง นักท่องเที่ยวมองเหน็บวัแดงบานเต็มทอ้งน้ําสุดลูกหูลูกตางดงามอย่างหาที่

เปรยีบไม่ได ้จงึเป็นทีม่าของคําว่าทะเลบวัแดง และยงัเป็นแหล่งน้ําธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ไปดว้ยพนัธุป์ลา พนัธุน์ก 

และพชืน้ําจาํนวนมาก แต่เน่ืองจากเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยงามกําลงัไดร้บัความนิยมทําใหม้นีักท่องเทีย่วเดนิทาง

ไปเทีย่วเป็นจาํนวนมากพบว่ามจีํานวนนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาทะเลบวัแดงตัง้แต่เดอืนธนัวาคม พ.ศ.2554 ถงึเดอืน

กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2555 จํานวนนักท่องเทีย่วทีล่งเรอืชมทะเลบวัแดงถงึ 120,000 คน แต่เดอืนธนัวาคม พ.ศ.2555 ถงึ

เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ.2556 จาํนวนนกัท่องเทีย่วทีล่งเรอืชมทะเลบวัแดงนัน้ลดลงเหลอื 42,000 คน [2] 

ในช่วงปีทีผ่่านมาภาคอสีานเกดิภยัแลง้ทางธรรมชาตคิรัง้ยิง่ใหญ่ ทําใหห้ลายจงัหวดั ปรมิาณน้ําไม่เพยีงพอต่อ

การอุปโภคและบรโิภค ไม่เพยีงแต่จะกระทบต่อชวีติความเป็นอยู่ของผูค้นเท่านัน้ แหล่งท่องเทีย่วตามธรรมชาตใินพืน้ที่

ต่าง ๆ กไ็ดร้บัความเสยีหายเช่นเดยีวกนั ซึง่ทะเลบวัแดงกไ็ดร้บัผลกระทบจากความเสยีหายน้ีดว้ยเช่นกนั ดอกบว้ทีอ่ยู่

ในทะเลบวัแดงขาดน้ําในการดาํรงชวีติ ทาํใหด้อกบวัเหีย่วแหง้และตายไปในทีส่ดุ เมื่อปรมิาณดอกบวัในทะเลบวัแดงลด
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น้อยลง จงึเป็นเหตุทาํใหแ้หล่งท่องเทีย่วทะเลบวัแดงไม่สามารถใหบ้รกิารแก่นักท่องเทีย่วหรอืผูท้ีต่้องการเขา้มาศกึษา

เยีย่มชมไดไ้ด้เท่าที่ควร ทําใหน้ักท่องเทีย่วขาดความเชื่อมัน่ไม่มาเยอืน ณ ทะเลบวัแดง จงึทําใหใ้นช่วงปีที่ผ่านมา

จาํนวนนกัท่องเทีย่วลดน้อยลงเป็นอย่างมาก 

การดงึดดูใหน้กัท่องเทีย่วเดนิทางมาเทีย่วทะเลบวัแดง สิง่ทีส่าํคญัไม่ใช่แค่ความสวยงาม ความเป็นเอกลกัษณ์

ของสถานที่ท่องเที่ยวเพยีงอย่างเดยีว แต่ความพร้อมด้านคุณค่าของแหล่งท่องเทีย่ว ความสะดวกในการเขา้ถึง สิง่

อํานวยความสะดวก สภาพทางกายภาพ ขอ้จํากดัในการรองรบันักท่องเทีย่ว และความมชีื่อเสยีงของแหล่งท่องเทีย่ว 

ล้วนเป็นสิง่ดงึดูดให้นักท่องเที่ยวเดนิทางมาเที่ยว ผู้วจิยัจงึสนใจที่จะศกึษาศกัยภาพของทะเลบวัแดง เพื่อเผยแพร่

แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตขิองจงัหวดัอุดรธานีใหเ้ป็นทีรู่จ้กัแก่นกัท่องเทีย่วและบุคคลทัว่ไปและเพื่อใหน้ักท่องเทีย่ว

เกดิความเชื่อมัน่และประทบัใจในแหล่งทอ่งเทีย่วทะเลบวัแดง นอกจากน้ีผลจากการศกึษาสามารถนํามาเป็นแนวทางใน

การพฒันาสถานทีท่่องเทีย่ว ศกัยภาพในด้านต่าง ๆ ใหต้รงตามความต้องการของนักท่องเทีย่ว ใหเ้ป็นประโยชน์แก่

องคก์รหน่วยงาน รวมถงึผูป้ระกอบการในการนําขอ้มลูไปศกึษาเพื่อวางแผนการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วต่อไปในอนาคต 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาศกัยภาพ ทะเลบวัแดง ตําบลเชยีงแหว อําเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี ในการรองรบั

นกัท่องเทีย่ว 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วทะเลบวัแดงเพื่อรองรบัการท่องเทีย่ว 
 

กรอบแนวคิด 

กรอบแนวคดิในการวจิยัเรื่อง “ศกัยภาพทะเลบวัแดง ตําบลเชยีงแหว อําเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี ใน

การรองรบัการท่องเทีย่ว” โดยใชท้ฤษฎแีละแนวความคดิของ ววิฒัน์ชยั บุญยภกัดิ ์[3] ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัท่องเทีย่ว 

ผูเ้ชีย่วชาญ 

ตวัช้ีวดัศกัยภาพทะเลบวัแดง 

  -คุณค่าของแหล่งท่องเทีย่ว 

  -ความสะดวกในการเขา้ถงึ 

  -สิง่อาํนวยความสะดวก 

  -สภาพทางกายภาพ 

  -ขอ้จาํกดัในการรองรบั   

นกัท่องเทีย่ว 

  -ความมชีื่อเสยีงของแหล่ง

ท่องเทีย่ว 

แนวทางในการ

พฒันาทะเลบวัแดง 
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การศกึษา ศกัยภาพทะเลบวัแดง ตําบลเชยีงแหว อําเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานีในการรองรบัการท่องเทีย่ว 

การวิจยัครัง้น้ีใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งมุ่งเน้นศักยภาพการ

ท่องเที่ยวด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ความสะดวกในการเข้าถึง สิง่อํานวยความสะดวก สภาพทางกายภาพ 

ขอ้จาํกดัในการรองรบันกัท่องเทีย่ว และความมชีื่อเสยีงของแหล่งท่องเทีย่ว 

ลกัษณะของขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยัม ี2 ลกัษณะ คอื 

1. ขอ้มลูปฐมภมู ิไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาเทีย่วทะเลบวัแดง และ

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการท่องเทีย่วจาํนวน 3 ท่าน โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู  

2. ขอ้มลูทุตยิภมู ิไดแ้ก่ขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมจากงานวจิยั เอกสารทางวชิาการ เอกสารทางราชการ เอกสาร

จากหน่วยงานท่องเทีย่ว และอนิเตอรเ์น็ต 
 

ประชากร 

ในการศกึษาครัง้น้ี ประชากร คอื นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาเทีย่วทะเลบวัแดง ตําบลเชยีงแหว อําเภอ

กุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี  
 

กลุ่มตวัอย่าง 

ในการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ ด้วยการแจกแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว 3 ท่านและ

นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาเทีย่วทะเลบวัแดง ตําบลเชยีงแหว อาํเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี จํานวน 400 คน

กาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยการคาํนวณหากลุ่มตวัอย่าง Taro Yamane [5] จากจาํนวนนกัท่องเทีย่ว 42,000 คน [4] ดงัน้ี 

 

วตัถปุระสงค ์ ประชากรและ

กลุ่มตวัอย่าง 

เครือ่งมือท่ีใช้

ในการศึกษา 

การวิเคราะห ์ ผลการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาศกัยภาพ 

ทะเลบัวแดง ตําบลเชียง

แหว  อํ า เ ภอ กุมภวา ปี 

จังหวัดอุดรธานี ในการ

รองรบันกัท่องเทีย่ว 

นักท่องเที่ยวชาว

ไทยที่เดินทางมา

เที่ยวทะเลบัวแดง

จํานวน 400 คน 

และผู้เชี่ยวชาญ 3 

ท่าน 

แบบสอบถาม สถติพิรรณนา 

ค่าเฉลีย่ 

สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ท ร า บ ถึ ง

ศัก ยภ าพ ใ น

ก า ร ร อ ง รั บ

นกัท่องเทีย่ว 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทาง

ในการพฒันาทะเลบวัแดง

เพื่อรองรบัการท่องเทีย่ว 

 

นักท่องเที่ยวชาว

ไทยที่เดินทางมา

เที่ยวทะเลบัวแดง

จํานวน 400 คน 

และผู้เชี่ยวชาญ 3 

ท่าน 

แบบสอบถาม สถติพิรรณนา ท ร า บ ถึ ง

แ น ว ท า ง ใ น

ก า ร พั ฒ น า

ทะเลบวัแดง 
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แบบสอบถามทีผู่้วจิยัสร้างขึน้เอง โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด เป็นแบบกําหนดคําตอบไวโ้ดยเรยีบร้อย 

หรอืใหค้าํตอบจากรายการทีก่าํหนดไวใ้หน้ักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาเทีย่วทะเลบวัแดง ตําบลเชยีงแหว อําเภอ

กุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี จาํนวน 400 ชุด โดยแบบสอบถามออกเป็น 2 สว่น ดงัน้ี 

สว่นที ่1 ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

สว่นที ่2 ขอ้มลูดา้นศกัยภาพแหล่งท่องเทีย่วทะเลบวัแดง 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดาํเนินการตามขัน้ตอนต่อไปน้ี 

ดาํเนินการนําแบบสอบถามไปยงัแหล่งท่องเทีย่วทะเลบวัแดง เพื่อขอความร่วมมอืใหน้ักท่องเทีย่วชาวไทยที่

เดนิทางมาเทีย่วทะเลบวัแดง 400 คน และผูเ้ชีย่วชาญดา้นการท่องเทีย่วจาํนวน 3 ท่านตอบแบบสอบถาม ผูเ้ชีย่วชาญ

ทัง้ 3 ท่านประกอบดว้ย 

1. ผอ.อจัฉพรรณ บุญเจรญิ ผูอ้าํนวยการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยสาํนกังานจงัหวดัอุดรธานี 

2. คุณ กนกวรรณ ดุงศรีแก้ว เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานจังหวัดอุดรธานี ผู้

ประสานงานแหล่งท่องเทีย่วทะเลบวัแดง 

3. คุณ ทนิกร ทองเผา้ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วจงัหวดัอุดรธานี  

การวิเคราะหข์้อมูล 

ในการศกึษาครัง้น้ีอาศยัการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธิกีารทางสถติิ โดยการวเิคราะห์ค่าสถิตทิางสงัคมศาสตร ์

ช่วยในการคาํนวณประมวลผลขอ้มลูโดยการวเิคราะหต์ามวตัถุประสงคข์องการศกึษา ดงัน้ี 

1. การวเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไป ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศกึษา อาชพี และรายได ้โดยการใชแ้บบสอบถาม

ปลายเปิด สาํหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหป์ระกอบดว้ย การกระจายรอ้ยละ และแจกแจงความถี ่

2. การวเิคราะหข์อ้มูลศกัยภาพแหล่งท่องเที่ยวทะเลบวัแดงใชแ้บบสอบถามปลายเปิด สําหรบัสถิตทิี่ใช้ใน

การวเิคราะหป์ระกอบดว้ย ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาศกัยภาพทะเลบวัแดง ตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ในการรองรับการ

ท่องเทีย่ว ผูศ้กึษามุ่งศกึษาศกัยภาพทะเลบวัแดงในการรองรบันกัท่องเทีย่ว และเสนอแนะแนวทางในการพฒันาแหล่ง

ท่องเทีย่วทะเลบวัแดง เพื่อรองรบัการท่องเทีย่วต่อไปในอนาคต  

นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเทีย่วทะเลบวัแดงสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 20-29 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี

อาชพีรบัราชการ ธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-15,000 บาท สถานะภาพสมรส คอืสมรส ทะเล

บวัแดงมีศกัยภาพในด้าน ด้านสภาพทางกายภาพ ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ด้านความมีชื่อเสยีงของแหล่ง

ท่องเทีย่ว ดา้นขอ้จํากดัในการรองรบันักท่องเทีย่ว ดา้นความสะดวกในการเขา้ถงึ และควรปรบัปรุงในดา้นสิง่อํานวย

ความสะดวก 
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ด้านนักท่องเท่ียว 

จากการศกึษาพบว่า  

ตวัช้ีวดัศกัยภาพทะเลบวัแดง ค่าเฉล่ีย ระดบัศกัยภาพ 

1. ด้านสภาพทางกายภาพ 

    1.1 ทะเลบวัแดงมอีากาศบรสิทุธิ ์

    1.2 ทะเลบวัแดงมสีภาพแวดลอ้มทีส่วยงามเหมาะแก่

การท่องเทีย่ว 

   1.3 ทะเลบวัแดงมรีะบบนิเวศทีอุ่ดมสมบรูณ์ 

    ภาพรวม 

 

4.60 

4.56 

 

4.52 

4.56 

 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

 

มากทีส่ดุ 

มากท่ีสุด 

 2. ด้านความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียว 

    2.1 ทะเลบวัแดงมคีวามน่าประทบัใจ  

    2.2 ทะเลบวัแดงเป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่ว   

    ภาพรวม   

 

4.40 

3.69 

4.40 

 

มากทีส่ดุ 

มาก 

มากท่ีสุด 

 3. ด้านคณุค่าของแหล่งท่องเท่ียว    

    3.1 มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัหาชมไดย้าก 

    3.2 ความสวยงามของทะเลบวัแดง 

    3.3 มคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตร ์

    ภาพรวม 

 

4.45 

4.42 

4.40 

4.26 

 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

มาก 

มากท่ีสุด 

4. ด้านข้อจาํกดัในการรองรบั 

    4.1 มีการกําหนดช่วงเวลาในการเข้าชมทะเลบัว

เหมาะสมกบักจิกรรมการท่องเทีย่ว 

    4.2 มีการจดัแบ่งเขตพื้นที่ทะเลบวัแดงเหมาะสมกบั

กจิกรรมการท่องเทีย่ว 

    ภาพรวม 

 

3.99 

 

3.66 

 

3.83 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

5. ด้านความสะดวกในการเข้าถึง 

    5.1 มเีสน้ทางการเขา้ชมภายในทะเลบวัแดง 

    5.2 มป้ีายบอกทางมายงัทะเลบวัแดงชดัเจน 

    5.3 เสน้ทางการเขา้ถงึสะดวกสบายเขา้ถงึทะเลบวัแดง

ง่าย 

    ภาพรวม 

 

 

4.04 

3.81 

3.46 

 

3.77 

 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

6. ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก 

    6.1 มเีรอืนําเทีย่วทีม่าตรฐาน 

    6.2 มทีีจ่อดรถทีเ่พยีงพอ 

    6.3 ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคขัน้พื้นฐานไฟฟ้า 

ประปา โทรคมนาคม 

    6.4 มหีอ้งน้ําหอ้ง/สขุาทีเ่พยีงพอ 

    6.5 มที่าเรอืทีก่วา้งขวาง สามารถรองรบันักท่องเทีย่ว

 

3.19 

3.04 

2.91 

 

2.87 

2.81 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
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ได ้

    6.6 มจีํานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอกบัการรกัษาความ

ปลอดภยั 

    6.7 มกีารจดัการขยะมลูฝอยอย่างเป็นระบบ มถีงัขยะที่

เพยีงพอ 

    6.8 มจีาํนวนรา้นอาหารทีเ่พยีงพอ และถูกสขุลกัษณะ  

    6.9 มสีนิคา้ในรา้นจาํหน่ายของทีร่ะลกึทีเ่พยีงพอ 

    ภาพรวม 

 

2.64 

 

2.55 

 

2.54 

2.53 

2.79 

 

ปานกลาง 

 

น้อย 

 

น้อย 

น้อย 

ปานกลาง 

 

ด้านผูเ้ช่ียงชาญ 

จากการศกึษาพบว่า  

ตวัช้ีวดัศกัยภาพทะเลบวัแดง ค่าเฉล่ีย ระดบัศกัยภาพ 

1. ด้านสภาพทางกายภาพ 

    1.1 ทะเลบวัแดงมอีากาศบรสิทุธิ ์

    1.2 ทะเลบวัแดงมสีภาพแวดลอ้มทีส่วยงามเหมาะแก่

การท่องเทีย่ว 

    1.3 ทะเลบวัแดงมรีะบบนิเวศทีอุ่ดมสมบรูณ์ 

    ภาพรวม 

 

4.59 

4.54 

 

4.50 

4.54 

 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

 

มากทีส่ดุ 

มากท่ีสุด 

2. ด้านคณุค่าของแหล่งท่องเท่ียว 

     2.1 ความสวยงามของทะเลบวัแดง 

    2.2 มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัหาชมไดย้าก 

    2.3 มคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตร ์

    ภาพรวม 

 

5.00 

4.67 

2.67 

4.11 

 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

ปานกลาง 

มาก 

3. ด้านความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียว 

     3.1 ทะเลบวัแดงมคีวามน่าประทบัใจ 

    3.2 ทะเลบวัแดงเป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่ว 

    ภาพรวม 

 

4.00 

4.00 

4.00 

 

มาก 

มาก 

มาก 

4. ด้านข้อจาํกดัในการรองรบันักท่องเท่ียว 

     4.1 การกาํหนดช่วงเวลาในการเขา้ชมทะเลบวั

เหมาะสม 

    4.2 การจดัแบ่งเขตพืน้ทีท่ะเลบวัแดงเหมาะสมกบั

กจิกรรมการท่องเทีย่ว 

    ภาพรวม 

 

3.67 

 

2.67 

 

3.17 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

5. ด้านความสะดวกในการเขา้ถึงในภาพรวม 

     5.1 มเีสน้ทางการเขา้ถงึสะดวกสบายเขา้ถงึทะเลบวั

แดงง่าย 

    5.2 มป้ีายบอกทางมายงัทะเลบวัแดง 

 

3.33 

 

3.00 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 



 

1023 

ตวัช้ีวดัศกัยภาพทะเลบวัแดง ค่าเฉล่ีย ระดบัศกัยภาพ 

    5.3 เสน้ทางการเขา้ชมภายในทะเลบวัแดง 

    ภาพรวม 

3.00 

3.11 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

6. ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก 

     6.1 มทีีจ่อดรถทีเ่พยีงพอ 

    6.2 มเีรอืนําเทีย่วทีม่าตรฐาน 

    6.3 ความพรอ้มดา้นสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน ไฟฟ้า 

ประปา โทรคมนาคม 

    6.4 มที่าเรอืทีก่วา้งขวาง สามารถรองรบันกัท่องเทีย่วได ้

    6.5 มกีารจดัการขยะมลูฝอยอย่างเป็นระบบ มถีงัขยะที่

เพยีงพอ 

    6.6 มหีอ้งน้ําหอ้ง/สขุาทีเ่พยีงพอ 

    6.7 มจีาํนวนเจา้หน้าทีเ่พยีงพอกบัการรกัษาความ

ปลอดภยั 

    6.8 มจีาํนวนรา้นอาหารทีเ่พยีงพอ สะอาดและถูก

สขุอนามยั 

    6.9 มจีาํนวนสนิคา้ในรา้นจาํหน่ายของทีร่ะลกึที่

เพยีงพอ 

    ภาพรวม 

 

 

3.33 

3.33 

2.67 

 

2.67 

 

2.33 

 

2.00 

2.00 

 

2.00 

 

2.00 

 

2.48 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

น้อย 

 

น้อย 

น้อย 

 

น้อย 

 

น้อย 

 

น้อย 
 

สรปุผลและอธิปรายผล 

จากวตัถุประสงคข์อ้ที ่1 คอืศกึษาศกัยภาพทะเลบวัแดง ตําบลเชยีงแหว อําเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี ใน

การรองรบันักท่องเทีย่ว จากผลการการศกึษาวจิยัครัง้น้ีพบว่า ทะเลบวัแดง ตําบลเชยีงแหว อําเภอกุมภวาปี จงัหวดั

อุดรธานี มศีกัยภาพในการรองรบันกัท่องเทีย่วดา้น ดา้นสภาพทางกายภาพ ดา้นคุณค่าของแหล่งท่องเทีย่ว 

ดา้นความมชีื่อเสยีงของแหล่งท่องเทีย่ว ดา้นขอ้จํากดัในการรองรบันักท่องเทีย่ว ดา้นความสะดวกในการเขา้ถงึ และ

ควรปรบัปรุงในดา้นสิง่อาํนวยความสะดวก  

จากวตัถุประสงคข์อ้ที ่2 คอืเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วทะเลบวัแดงเพื่อรองรบัการ

ท่องเทีย่ว จากการวเิคราะหศ์กัยภาพของแหล่งท่องเทีย่วทะเลบวัแดงนัน้สามารถนําไปเป็นแนวทางการพฒันาทะเลบวั

แดงในดา้นสิง่อาํนวยความสะดวก คอื เพิม่จาํนวนสนิคา้ในรา้นจําหน่ายของทีร่ะลกึ เพิม่จํานวนรา้นอาหารใหเ้พยีงพอ

และถูกสุขลกัษณะ เพิม่ถงัขยะให้เพยีงพอ มถีงัขยะสาํหรบัแยกขยะ จดัการขยะมูลฝอยใหถู้กสุขลกัษณะ เพิม่จํานวน

ห้องน้ําห้องสุขาให้เพยีงพอกบัจํานวนนักท่องเที่ยว เพิม่จํานวนเจ้าหน้าที่ในการดูแลรกัษาความปลอดภยั เพื่อเพิ่ม

ความเชื่อมัน่และความประทบัใจใหก้บันกัท่องเทีย่ว เพื่อรองรบัการท่องเทีย่วต่อไปในอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรทาํถนนคอนกรตีรอบแหล่งท่องเทีย่วทะเลบวัแดงเพื่อใหร้ถวิง่ไปมาไดส้ะดวก 

2. ควรประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่วทะเลบวัแดงใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่วใหม้ากกว่าน้ี 

3. จดัควินกัท่องเทีย่วลงเรอืชมทะเลบวัแดงใหเ้ป็นระเบยีบไม่ควรไปยนืเบยีดกนัในท่าเรอื 

4. เพิม่จาํนวนสนิคา้ในรา้นจาํหน่ายของทีร่ะลกึ 
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5. เพิม่จาํนวนรา้นอาหารใหเ้พยีงพอและถูกสขุลกัษณะ 

6. เพิม่ถงัขยะใหเ้พยีงพอ มถีงัขยะสาํหรบัแยกขยะ จดัการขยะมลูฝอยใหถู้กสขุลกัษณะ 

7. เพิม่จาํนวนหอ้งน้ําหอ้งสขุาใหเ้พยีงพอกบัจาํนวนนกัท่องเทีย่ว 

8. เพิม่จาํนวนเจา้หน้าทีใ่นการดแูลรกัษาความ 

9. ช่วยกนัดแูลรกัษาความสะอาดรอบๆแหล่งท่องเทีย่วและภายในแหล่งท่องเทีย่ว 
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 

นําผลการวิจัยให้กับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดงเพื่อนําผลการวิจัย และ

ขอ้เสนอแนะไปพฒันาและปรบัปรุงแหล่งท่องเทีย่ว สิง่อาํนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใหน้กัท่องเทีย่วเกดิความพงึพอใจ 

และเพื่อรองรบัการท่องเทีย่วต่อไปในอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

ควรศกึษาขดีความสามารถในการรองรบันกัท่องเทีย่ว เพื่อจาํกดัจาํนวนนกัท่องเทีย่ว เพราะถา้มนีกัท่องเทีย่ว

เขา้ไปเทีย่วมากเกนิไปจะทาํใหแ้หล่งท่องเทีย่วเสือ่มโทรมนกัทอ่งเทีย่วจะไปทาํลายสิง่แวดลอ้ม 
 

กิตติกรรมประกาศ 

การทาํวจิยัในครัง้น้ีขอขอบคุณ ผูอ้าํนวยการการท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย สาํนกังานจงัหวดัอุดรธานี 

เจา้หน้าที ่และประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วจงัหวดัอุดรธานีทีอ่นุเคราะหต์อบแบบสอบถามเรื่อง ศกัยภาพ

ทะเลบวัแดง ตําบลเชยีงแหว อาํเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี ในการรองรบัการท่องเทีย่ว 
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พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อคณุภาพการบริการรถไฟท่องเท่ียว
ไทย  
Tourist’s behaviors and satisfaction to Service Quality of Railway tourism 
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สุพงษ์ สายสุพฒัน์ผล1* และ วารชัต ์มธัยมบุรษุ1 
Supong Saisupatpon1* and Warach Madhyamapurush1 
 

บทคดัย่อ 
 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคข์องการศกึษาคอื 1) ศกึษาพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วทีม่าใช้
บรกิารรถไฟท่องเทีย่ว เชา้ไป-เยน็กลบั 2) ศกึษาความพงึพอใจเกีย่วกบัคุณภาพการบรกิารของนักท่องเที่ยวทีม่าใช้
บรกิารรถไฟท่องเทีย่วแบบเชา้ไป-เยน็กลบั เพื่อประเมนิคุณภาพการใหบ้รกิารของอุตสาหกรรมการขนส่งรถรางของ
ประเทศไทยและกาํหนดแนวทางพฒันาคุณภาพการบรกิารของรถไฟท่องเทีย่วไทย ผลการศกึษาพบว่า นักท่องเทีย่ว
ชาวไทยทีม่าใชบ้รกิารรถไฟท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 20-29 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสถานภาพ
โสด อาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 10,000-19,999 บาท สําหรบัพฤติกรรมการท่องเที่ยว โดยส่วนมาก
นักท่องเทีย่วที่เดนิทางเคยใชบ้รกิารรถไฟท่องเทีย่วมาแล้ว และมวีตัถุประสงค์ของการเดนิทางเพื่อการท่องเทีย่ว / 
พกัผ่อน ซึ่งมกีารรบัทราบขอ้มูลการท่องเทีย่วจากสื่อทางอเิลคโทนิค เช่น อนิเตอรเ์น็ต / Call Center ส่วนมาก
นักท่องเที่ยวที่ใช้บรกิารรถไฟท่องเที่ยวจะมคีวามถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟเฉลี่ย 2-3 ครัง้ / ปี และมี
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางท่องเทีย่วเฉลีย่ตํ่ากว่ากว่า 1,000 บาท โดยส่วนมากจะเลอืกเดนิทางมาท่องเทีย่วกบัเพื่อน
และครอบครวัในจํานวนที่ใกล้เคยีงกนั และมกีารเลอืกซื้อตัว๋โดยจองตัว๋ล่วงหน้า 2-7 วนั นักท่องเที่ยวส่วนมากที่
เดนิทางท่องเทีย่วโดยรถไฟมคีวามพงึพอใจเกีย่วกบัคุณภาพการบรกิารดา้นความเชื่อถอืไดเ้ป็นสาํคญั ไดแ้ก่ ความ
มัน่คงขององคก์ร, การใหข้อ้มูลการบรกิารจากเจา้หน้าที ่ฯลฯ นอกจากนี้คุณภาพการบรกิารดา้นทศันะลกัษณะทาง
กายภาพ ไดแ้ก่ ความสะอาดของเกา้อี ้ทีน่ัง่ และหอ้งน้ํา, ความเพยีงพอของทีน่ัง่โดยสารและความทนัสมยัของหอ้ง
โดยสารเป็นสิง่ทีน่กัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางโดยรถไฟท่องเทีย่วใหค้วามพงึพอใจน้อยทีส่ดุ  
 

ค าส าคญั:  พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว, ความพงึพอใจ, คุณภาพการบรกิาร, รถไฟท่องเทีย่ว 

 

Abstract  
 The objectives of this research were to study the following 1) to study the behavior of tourists who 
use the services of Railway tourism by round trip; 2) to study the satisfaction of tourists who use the 
services of Railway tourism by round trip with the service quality of Railway Tourism Thailand. To assess of 
Thailand transportation’s Industry and in order to guidelines for service quality development at Railway 
Tourism Thailand. The results had shown that mainly female tourists use the railway tourism. The age 
between 20-29 years old, with mainly education level at bachelor degree and single, most are employees 
having annual income 10,000-19,999 Baht. The behaviors of tourists mainly ever take Railway’s tourism 
                                                 
1
 สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและการท่องเทีย่ว หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัพะเยา 
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more than one time. The main objective of their travels was a travel / recreation by coming with their friends 
/ families, and they knew the Railway’s tourism information from social multimedia such as the internet / 
Call Center. The frequency of travel average is 2-3 times per years and average expenses for travel was 
lower than 1,000 Baht, and mainly tourists are booking ticket at least 2-7 days in advance. The most 
tourists regarded that the satisfactions of service quality to reliability such as the stability of organization and 
the accurate information service from staff. Furthermore, the physiologies of service quality were the most 
important results in tourist’s un-satisfactoriness such as sufficient seat, up to date for train cabin.    

 

Key words:  Tourist Behavior, Satisfaction, Service Quality, Railway Tourism 

 

บทน า 
การท่องเทีย่วเป็นอุตสาหกรรมทีม่บีทบาทสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศต่างๆ ทัว่โลก 

เพราะการท่องเที่ยวนํารายไดเ้ขา้สู่ประเทศต่างๆ ปีละเป็นจํานวนเงนิมหาศาล การท่องเทีย่วในประไทยกําลงักา้วสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปีพ.ศ.2558 โดยอุตสาหกรรมท่องเทีย่วถอืเป็น 1 ใน 12 ภาค
บรกิารทีม่คีวามสาํคญัอย่างมากต่อระบบเศรษฐกจิ โดยประเทศไทยนี้เป็นประเทศทีม่ชีื่อเสยีงดา้นถานที่ท่องเทีย่วที่
สวยงามและหลากหลายมทีัง้แบบเชงิธรรมชาต ิเช่น ทะเล ภูเขา และน้ําตกเชงิศลิปวฒันธรรมที่มทีัง้วดั พระราชวงั
และโบราณสถาน ประกอบกบัการบรกิารที่เป็นมิตร เอกลกัษณ์ของคนไทยที่มีความอ่อนโยนทําให้ชาวต่างชาติ
ประทบัใจ ทัง้ค่าครองชพีทีห่ากเทยีบกบัประเทศอื่นแลว้ถอืว่าไม่สงูมาก และยงัมรีะบบการสือ่สารและสาธารณูปโภคที่
มคีวามพรอ้ม จงึทําใหป้จัจุบนัประเทศไทยมรีายไดจ้ากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วกว่า 1 ลา้นลา้นบาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 8 ของ GDP ของประเทศองคก์ารการท่องเทีย่วโลก (World Tourism Organization : UNWTO)  

สิง่สาํคญัทีส่ดุทีจ่ะทําใหน้ักท่องเทีย่วสามารถเดนิทางไปยงัแหล่งท่องเทีย่ว คอื ความสามารถในการเขา้ถงึ
แหล่งพืน้ทีท่่องเทีย่ว กล่าวคอื ความสะดวกสบายของการคมนาคมการขนสง่นัน่เอง ดว้ยเหตุนี้การขนส่งผูโ้ดยสารจงึ
เป็นปจัจยัที่สําคญัของการท่องเที่ยวเพราะการขนส่งผู้โดยสารเป็นบริการที่จําเป็นต่อการเดินทางท่องเที่ยวของ
นกัท่องเทีย่วใหไ้ปถงึจุดหมายปลายทางตามตอ้งการ ดงันัน้การขนสง่ผูโ้ดยสารกบัการท่องเทีย่วจงึมคีวามสมัพนัธก์นั 
[1] การติดต่อสื่อสาร การทําธุรกจิหรอืการท่องเทีย่วทําให้การขนส่งทางด้านต่างๆ จะต้องมกีารพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองกบัความเจรญิเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิและความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหม้พีงึพอใจ ในปจัจุบนั
ระบบคมนาคมขนสง่ในประเทศมหีลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ํา หรอืแมก้ระทัง่ทางอากาศ เพื่อใหผู้บ้รโิภค
ได้เลือกเดินทางในช่องทางที่ตนสะดวก ทําให้การเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม ประเภทของการขนส่ง
ผูโ้ดยสารสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คอื 1) การขนสง่โดยสารทางถนน เช่น รถยนต ์รถโดยสารประจําทาง 
2) การขนสง่โดยสารทางน้ํา เช่น เรอื แพ 3) การขนส่งโดยสารทางอากาศ เช่น เครื่องบนิ และ 4) การขนส่งโดยสาร
ทางราง คอื รถไฟ 

การเลือกใช้ยานพาหนะของผู้คนกแ็ตกต่างกนัไปตามพฤติกรรมการเดินทางและ  ด้านปจัจยัต่างๆ เช่น 
 ความสะดวกสบาย ระยะเวลาและความปลอดภยั โดยสิง่ที่สําคัญที่สุดสําหรบัการเดนิทาง คอื ความปลอดภยั ซึ่ง
หน่วยงาน หรอืผู้ประกอบการทางด้านการคมนาคมภายในประเทศได้มีการตอบรบั  และเลง็เหน็ความสําคญัของ
อุตสาหกรรมการขนสง่จงึไดม้กีารพฒันาองคก์รของตนใหม้คีวามทนัสมยัอยู่เสมอจงึทาํใหอุ้ตสาหกรรมการขนสง่มกีาร
แขง่ขนักนัมากขึน้ เพื่อตอ้งการเรยีกลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารของตน [2]  

ประเทศไทยเริม่มอีุตสาหกรรมการขนส่งครัง้แรกเมื่อ 100 กว่าปีก่อน และได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก  
เพราะเป็นการขนสง่ทีส่ะดวกสบาย พืน้ทีก่วา้งขวางและปลอดภยั นัน่คอื อุตสาหกรรมการขนสง่รถราง โดยการขนส่ง
ระบบรางของไทยไดก้่อกาํเนิด ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัรชักาลที ่5 และแมว้่าการเดนิทาง
และการขนสง่ทางรถไฟจะเพิม่ขึน้ แต่เมื่อไดเ้ปรยีบเทยีบกบัการขนส่งทัง้หมด สดัส่วนของการเดนิทางและการขนส่ง
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ทางรถไฟลดลง โดยการขนส่งของประเทศนัน้ส่วนใหญ่พึง่พาทางถนนเป็นหลัก การขนส่งทางรถไฟมขีอ้ดมีากกว่า
ทางถนน เมื่อพจิารณาจากดา้นต่างๆ เช่น ดา้นทางใชพ้ลงังาน การเกดิอุบตัเิหตุ ดา้นสิง่แวดลอ้ม และสามารถลดการ
แออดัทางการจราจร ดงันัน้รฐับาลไดเ้ลง็เหน็ประโยชน์ จงึมุ่งเน้นใหพ้ฒันาคุณภาพการบรกิารทางรถไฟ เน่ืองจากการ
ลงทุนในระบบรถไฟไม่ได้ทํามาอย่างจรงิจงัและต่อเนื่องเป็นเวลานาน ภาครฐัมนีโยบายสนับสนุนการเดนิทางของ
ประชากร และการขนสง่สนิคา้ดว้ยรถไฟเชื่อมต่อกบัระบบอื่นทําใหไ้ดม้กีารดําเนินการโครงการต่างๆ ทีไ่ดก้ําหนดไว ้
เช่น โครงการปรับปรุงทางรถไฟ โครงการขยายรางรถไฟทัว่ประเทศ โครงการรถไฟฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ
โครงการพฒันาศนูยก์ลางการคมนาคมการขนสง่และศนูยธ์ุรกจิทีม่มีาตรฐานสากลย่านพหลโยธนิ มกักะสนั และสถานี
สายใต้ ดงันัน้จงึเป็นทีแ่น่นอนว่าการขนส่งระบบรางของประเทศไทยในช่วงต่อไปจะมกีารพฒันาแบบกา้วกระโดด 
และรองรบัการเจรญิเติบโตทางด้านต่างๆ ของประเทศไดอ้ย่างเต็มที่ [3] นอกจากรถไฟเป็นระบบขนส่งเพื่อการ
โดยสารแล้ว ยงัได้มกีารพฒันาระบบขนส่งเป็นการโดยสารเพื่อการเดนิทางท่องเที่ยวอกีด้วย ซึ่งในประเทศไทยมี
เสน้ทางท่องเทีย่วทางรถไฟทีห่ลากหลายเสน้ทางดว้ยกนั และไดร้บัความนิยมมากในช่วงวนัหยุดสุดสปัดาห ์หรอืช่วง
วนัหยุดพกัผ่อน ซึง่เป็นช่วงระยะเวลาสัน้ๆ เรยีกการท่องเทีย่วแบบนี้ว่า รถไฟท่องเทีย่วแบบเช้าไป-เยน็กลบั โดย
เสน้ทางการท่องเทีย่วทีม่อียู่ในโปรแกรมการให้บรกิารของการรถไฟแห่งประเทศไทยแบบเชา้ไป-เยน็กลบัมดีงันี้ 1) 
สายยอ้นตํานานสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 2) สายเดอะสวนไทรโยค แอดเวนเจอรป์ารค์ 3) สายชายทะเลสวนสน
ประดิพัทธิ ์4) สายเที่ยวล่องแพเมืองกาญจนบุรี 5) สายน้ําตกเอราวัณ - เขื่อนศรีนครินทร์ 6) สายอุทยาน
ประวตัศิาสตรป์ราสาทเมอืงสงิห ์7) สายเพชรบุร ีชะอํา พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 8) สายราชบุร ีตลาดน้ําดําเนิน
สะดวก ถํ้าเขาบนิ 9) สายตลาดน้ําอมัพวา 10) สายสวนนงนุช ตลาดน้ําสีภ่าค และ 11) สายน้ําตกไทรโยคน้อย แมว้่า
การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จะมกีารขยายเสน้ทางการเดนิทางใหม้คีวามหลากหลายในปจัจุบนัการคมนาคม
ขนสง่ภายในประเทศมกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อรองรบัต่อความต้องการใชบ้รกิารของนักท่องเทีย่ว
และ ผูโ้ดยสารทัว่ไป แต่ว่ากระแสการตอบรบัยงัไม่ดเีท่าทีค่วรอนัเน่ืองมาจากปญัหาต่างๆ ทัง้ภายในองคก์รทางดา้น
การบรกิารการจดัการเองและ ปญัหาจากความไมพ่งึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร เกีย่วกบัการบรกิาร ซึง่มทีัง้ในรปูแบบดแีละ
ไม่ดสีลบักนัไป เช่น เรื่องรถไฟตกราง การใหบ้รกิารทีไ่ม่มมีาตรฐาน หอ้งน้ําไม่สะอาด อุปกรณ์ชํารุด ไม่พรอ้มใชง้าน 
ขาดการบาํรุงรกัษา และเรื่องเวลาของขบวนรถไฟทีล่่าชา้ ไม่ตรงเวลาซึ่งเป็นสิง่ทีจ่ะต้องนํามาปรบัปรุงพฒันาใหเ้กดิ
การบรกิารทีด่ขี ึน้ และจะทาํใหเ้กดิความพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารมากขึน้ [4]  

ปญัหาทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหผู้ท้าํวจิยัสนใจทีจ่ะทําการศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมและความพงึพอใจของ
นกัท่องเทีย่วต่อคุณภาพการบรกิารรถไฟท่องเทีย่วไทย เพื่อใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการท่องเทีย่วและความพงึพอใจ จงึ
ไดท้ําการศกึษาเกีย่วกบัคุณภาพการบรกิารของรถไฟท่องเทีย่ว (แบบเชา้ไป-เยน็กลบั) สายกรุงเทพฯ-น้ําตกไทรโย
คน้อย และสายกรุงเทพฯ-สวนสนประดพิทัธโ์ดยขอ้มลูทีไ่ดม้าจากการศกึษาสามารถนํามาปรบัปรุงรปูแบบ วธิกีารการ
ให้บรกิาร โดยทางผู้วจิยัจะนําผลที่ได้มาจดัทําแนวทางการพฒันาเกี่ยวกบัคุณภาพการบรกิารของรถไฟท่องเที่ยว 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วทีม่าใชบ้รกิารมากทีส่ดุ   

 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วทีม่าใชบ้รกิารรถไฟท่องเทีย่ว เชา้ไป-เยน็กลบั 
2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจเกีย่วกบัคุณภาพการบรกิารของนักท่องเทีย่วทีม่าใชบ้รกิารรถไฟท่องเที่ยว เช้าไป-เยน็

กลบั 
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กรอบความคิดงานวิจยั 
 

 

                      ตวัแปรต้น                                      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                 

เครื่องมือและวิธีการศึกษา 
 

 การวจิยันี้เป็นการศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมและความพงึพอใจเกีย่วกบัคุณภาพการบรกิารของนักท่องเทีย่ว
ที่มาใช้บรกิารรถไฟท่องเที่ยวซึ่งเป็นการวจิยัเชงิวธิีวจิยัแบบปรมิาณ (Qualitative research) ประชากรและกลุ่ม
ตวัอย่างของการวจิยัในครัง้นี้คอื นักท่องเทีย่วชาวไทยที่มาใช้บรกิารรถไฟท่องเที่ยวแบบเช้าไป-เยน็กลบั จํานวน
กลุ่มตวัอย่าง 400 คน โดยใช้สตูรการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่ทราบขนาดประชากรทีต่อ้งการศกึษาได้ชดัเจน 
(W.G. Cochran, 1953) [5] โดยกําหนดค่าความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 ค่าความคาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 สําหรบั
วตัถุประสงคข์อ้ที ่1 และขอ้ที ่2ซึง่เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาและวธิกีารวจิยั มดีงันี้  
 

ผลการศึกษา 
จากการศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมและความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วต่อคุณภาพบรกิารการรถไฟท่องเทีย่ว

ไทย สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี้ 

 
 

วตัถปุระสงค์ เคร่ืองมือการศึกษา การวิเคราะห์ผล ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของ
นกัทอ่งเทีย่วทีม่าใชบ้รกิารรถไฟท่องเทีย่ว
แบบเชา้ไป-เยน็กลบั 

แบบสอบถาม 
ปลายปิด 

 

สถติพิรรณนา 
รอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่  
 

ทราบถึงพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของ
น ักท ่อ ง เ ที ่ย ว และพฤต ิก รรมกา ร เด ินทา ง
ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความพึงพอใจคุณภาพการ
บรกิารทางรถไฟ 

2. เพื่ อศึกษาความพึงพอใจเกี่ ยวกับ
คุณภาพการบรกิารของนักท่อง เที่ยวทีม่า
ใช้บริการรถไฟท่องเที่ยวแบบเช้าไป - 
เยน็กลบั 

แบบสอบถาม 
ปลายปิด 

 

สถติพิรรณนา 
ค่าเฉลีย่  
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
T-test 
ANOVA 

ทราบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เด ินทางด้วยรถไฟท่องเที่ยว โดยจําแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์
1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศกึษา 

4. สถานภาพ 

5. อาชพี 

6. รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน 

 
 พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว 

1. ประสบการณ์การใชบ้รกิาร 
2. วตัถุประสงคก์ารเดนิทาง 
3. ลกัษณะการเดนิทาง 
4. ความถีใ่นการเดนิทาง  
5. ช่องทางการรบัรูข้อ้มลู 
6. คา่ใชจ้า่ยการเดนิทาง 
7. ลกัษณะการใชบ้รกิาร 
 

 คณุภาพบริการ 
1. ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร (Tangibles)  
2. ความน่าเชื่อถอืไวว้างใจในการบรกิาร (Reliability) 
3. การตอบสนองตอ่ลกูคา้ (Responsiveness) 
4. การใหค้วามมัน่ใจแก่ลกูคา้ (Assurance) 
5. การเขา้ใจลกูคา้ (Empathy) 
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1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บรกิารรถไฟท่องเที่ยว จากกลุ่มตวัอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามจํานวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (60.8%) อายุระหว่าง 20-29 ปี (29.3%) มกีารศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ี(63.3%) สถานภาพโสด (61.5%) ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน (40%) มรีายได้เฉลี่ย 10,000 - 
19,999 บาท (51.8%) ดงัรายละเอยีดทีแ่สดงในตารางที ่1 

 

ตารางท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีใ่ชบ้รกิารรถไฟท่องเทีย่ว   

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

   
สถานภาพสมรส 

  
 

ชาย 157 39.30 
 

โสด 246 61.50 

 หญงิ 243 60.80  
สมรส 128 32.00 

  
หย่ารา้ง  26 6.50 

 
รวม 400 100 

 
รวม 400 100 

อายุ 
   

อาชีพ 
   

 
ตํ่ากวา่ 20 ปี 105 26.30 

 
นกัเรยีน / นกัศกึษา 159 39.80 

 
20-29 ปี 117 29.30 

 
ขา้ราชการ 33 8.30 

 
30-39 ปี 94 23.50 

 
พนกังานเอกชน 160 40.00 

 
40-49 ปี 65 16.30 

 
เจา้ของกจิการ/ ผูป้ระกอบการ 11 2.80 

 
50-59 ปี 18 4.50 

 
รบัจา้งทัว่ไป 36 9.00 

 
60 ปีขึน้ไป  1 0.30 

 
อืน่ๆ 1 0.30 

 
รวม 400 100 

 
รวม 400 100 

        ระดบัการศึกษา 
  

รายได้ต่อเดือน 
  

 
ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 119 29.80 

 
ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 137 34.30 

 
ระดบัปรญิญาตร ี 265 66.30 

 
10,000 - 19,999 บาท 207 51.80 

 ระดบัปรญิญาโท 16 4.00  
20,000 - 29,999 บาท 37 9.30 

  
30,000 บาทขึน้ไป 19 4.80 

 
รวม 400 100 

 
รวม 400 100 

  

 2. ลกัษณะพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีใ่ชบ้รกิารรถไฟท่องเทีย่ว จากกลุ่มตวัอย่างที่
ตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบว่า สว่นใหญ่มปีระสบการณ์การใชบ้รกิารรถไฟท่องเทีย่วมาแลว้ (57.5%) ซึง่มี
วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว/พกัผ่อน (89%) โดยคน้หาขอ้มูลการท่องเที่ยวทางรถไฟโดยสื่อทางอเิลคโทนิค เช่น 
อนิเตอรเ์น็ต / Call Center (45.5%) และมคีวามถี่ในการเดนิทางท่องเทีย่วทางรถไฟเฉลีย่ 2-3 ครัง้/ปี (48.5%) ซึง่มี
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางท่องเทีย่วเฉลีย่ตํ่ากว่ากว่า 1,000 บาท (50%) และนิยมเดนิทางมากบัเพื่อน (54.8%) โดยมี
การเลอืกซือ้ตัว๋โดยจองตัว๋ล่วงหน้า 2-7 วนั (45.3%) ดงัรายละเอยีดทีแ่สดงในตารางที ่2 

 

ตารางท่ี 2 ลกัษณะพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีใ่ชบ้รกิารรถไฟท่องเทีย่ว  

พฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ พฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประสบการณ์การใช้บริการ 
  

วตัถปุระสงคข์องการเดินทางท่องเท่ียว 
  

 
เคยเดนิทางดว้ยรถไฟทอ่งเทีย่ว 230 57.50 

 
ทอ่งเทีย่ว / พกัผอ่น 356 89.00 

      ไมเ่คยเดนิทางดว้ยรถไฟทอ่งเทีย่ว/ครัง้แรก 170 42.50 
 

เยีย่มญาต ิ/ เพือ่น 44 11.00 

        รวม 400 100 
 

รวม 400 100 

ช่องทางการรบัรู้ข่าวสารเก่ียวกบัรถไฟท่องเท่ียว 
  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียวทางรถไฟ (แต่ละครัง้) 
 

 
หนงัสอืพมิพ์ / นติยสาร 120 30.00 

 
น้อยกวา่ 1,000 บาท 153 38.30 

 
ทวี ี/ วทิยุ 53 13.30 

 
1,000 – 1,999 บาท 200 50.00 

 
เพือ่น / ครอบครวั 24 6.00 

 
2,000 - 2,999 บาท 36 9.00 

 
อนิเตอรเ์น็ต / Call Center 1690 182 45.50 

 3,000 บาทขึน้ไป 11 2.80 
 

บรษิทันําเทีย่ว   21 5.30 
 

 
รวม 400 100 

 
รวม 400 100 

 
 
 

   
 

   

(ต่อ) 
พฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ พฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 
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ความถ่ีในการเดินทางท่องเท่ียวทางรถไฟต่อปี 
  

ลกัษณะของการเดินทางเดินทางท่องเท่ียว 
  

 
ครัง้แรก 151 37.80 

 
เดนิทางคนเดยีว 24 6.00 

 
2 – 3 ครัง้ 186 46.50 

 
ครอบครวั 144 36.00 

 
4 – 5 ครัง้ 51 12.80 

 
เพือ่น 219 54.80 

 
6 ครัง้ขึน้ไป 12 3.00 

 
อืน่ ๆ  13 3.30 

 
รวม 400 100 

 
รวม 400 100 

ลกัษณะการใช้บริการ 
   

   
 

ซือ้ตัว๋ในวนัทีเ่ดนิทาง 91 22.80 
    

 
จองตัว๋ลว่งหน้ากอ่น 1 วนั 61 15.30 

    
 

จองตัว๋ลว่งหน้า 2 - 7 วนั 181 45.30 
    

 
จองตัว๋ลว่งหน้า 8 วนัขึน้ไป 67 16.80 

    
 

รวม 400 100 
     

 3. ความพงึพอใจต่อคุณภาพการบรกิารของรถไฟท่องเทีย่วไทยของนักท่องเทีย่วชาวไทยทีใ่ชบ้รกิารรถไฟ
ท่องเทีย่ว โดยพจิารณาตามปจัจยัดา้นคุณภาพการบรกิารจากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างจํานวน 400 คน พบว่า 
นกัท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจภาพรวมอยู่ในระดบัทีม่าก (Mean = 3.63) โดยมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพการบรกิาร  
ระดบัทีม่าก ดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจในการบรกิาร; Reliability (Mean = 4.07) รองลงมา คอื ดา้นความมัน่ใจแก่
ลกูคา้; Assurance (Mean = 3.96) และดา้นการเขา้ใจลกูคา้ (Empathy) ในดา้นความพงึพอใจต่อคุณภาพการบรกิาร 
ระดบัทีป่านกลาง คอืดา้นการตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) และด้านความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร; 
Tangibles (Mean = 2.90) ซึง่มคี่าเฉลีย่ทีต่ํ่าทีส่ดุ ดงัรายละเอยีดทีแ่สดงในตารางที ่3 
 

ตารางท่ี 3 ความพงึพอใจต่อคุณภาพการบรกิารของรถไฟท่องเทีย่วไทยของนกัท่องเทีย่วชาวไทย 
คณุภาพการบริการรถไฟท่องเท่ียว   S.D. ระดบัความพึงพอใจ 
ดา้นความน่าเชือ่ถอืไวว้างใจในการบรกิาร (Reliability) 4.07 0.732 มาก 
ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลกูคา้ (Assurance) 3.96 0.765 มาก 
ดา้นการเขา้ใจลกูคา้ (Empathy) 3.93 0.574 มาก 
ดา้นการตอบสนองต่อลกูคา้ (Responsiveness) 3.29 0.794 ปานกลาง 
ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร (Tangibles) 2.90 0.759 ปานกลาง 
รวมด้านคณุภาพบริการ 3.63 0.511 มาก 

 

 4. ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องตวัแปรเพื่อทราบถงึความแตกต่างของระดบัความพงึพอใจทีม่ผีลต่อ
คุณภาพการบรกิารรถไฟท่องเทีย่วในแต่ละตวัแปรระหว่างคุณภาพการบรกิาร (ดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจในการ
บรกิาร; Reliability ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้; Assurance ดา้นการเขา้ใจลูกคา้; Empathy ดา้นการตอบสนอง
ต่อลูกค้า; Responsiveness และด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ; Tangibles) กบั ลกัษณะประชากรศาสตร ์
(เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน) และพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว (ประสบการณ์
การใช้บรกิาร ช่องทางการรบัรู้ข่าวสาร บุคคลที่ร่วมเดนิทาง ความถี่ในการเดนิทางท่องเที่ยว วตัถุประสงค์ในการ
ท่องเทีย่ว ค่าใชจ้่ายการเดนิทาง และลกัษณะการใชบ้รกิาร) โดยใชส้ถติิการทดสอบแบบ T-test Independent และ 
One Way Anova สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัตารางที ่4 
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ตารางท่ี 4 สรุปผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพการบรกิาร กบั ลกัษณะประชากรศาสตรแ์ละพฤตกิรรม
การท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีใ่ชบ้รกิารรถไฟท่องเทีย่ว 

คณุภาพการบริการรถไฟท่องเท่ียว 
ตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัต่อความพึงพอใจคณุภาพการบริการรถไฟท่องเท่ียว  
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ พฤติกรรมนักท่องเท่ียว 

ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลกูคา้ (Assurance) ** **  
ดา้นการตอบสนองต่อลกูคา้ (Responsiveness) - **  
ดา้นความน่าเชือ่ถอืไวว้างใจในการบรกิาร (Reliability) ** - 
ดา้นการเขา้ใจลกูคา้ (Empathy)) ** - 
ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร (Tangibles) - - 

   **    แตกต่างกนัหรอืมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 - ไม่มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่มคีวามสมัพนัธ์กนั 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
 จากการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพการบรกิารรถไฟท่องเที่ยวไทย 
สามารถนํามาสรุปผลและอภปิรายผลการวจิยัไดด้งันี้ 

1. การวจิยัครัง้นี้พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยสว่นใหญ่ทีใ่ชบ้รกิารรถไฟท่องเทีย่วไทยเป็นเพศหญงิมากกว่า 
เพศชาย ช่วงอายรุะหว่าง 20-29 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรี สถานภาพโสด และประกอบอาชพีพนักงานเอกชน  
ซึง่มรีายไดเ้ฉลีย่อยู่ที ่10,000-19,999 บาท ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ จติตมิา วรีภทัรพงศ ์(2546) [6] ทีก่ล่าว
ว่านักท่องเทีย่วส่วนมากเป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 25-34 ปี รองลงมาคอื มอีายุระหว่าง 
35-44 ปี จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี รองลงมาคอื ระดบัสงูกว่าปรญิญาตรีตามลําดบั มรีายได้ต่อเดอืนระหว่าง 
6,500-11,800 บาท รองลงมาคอื มรีายไดต้ํ่ากว่า 6,500 บาท และมรีายไดต่้อเดอืน 11,801-17,100 บาท มอีาชพีเป็น
พนกังานบรษิทัรองลงมา คอื รบัราชการ และประกอบธุรกจิส่วนตวัตามลําดบั ซึง่นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่มสีถานภาพ
โสด รองลงมาคอื สมรส  

2. การวจิยัครัง้นี้พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ทีใ่ช้บรกิารรถไฟท่องเที่ยวไทยเคยมปีระสบการณ์ 
การใชบ้รกิารรถไฟท่องเทีย่ว ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว/พกัผ่อน โดยใช้สื่อทางอนิเตอรเ์น็ต/Call Center 
สาํหรบัการคน้หาขอ้มลูการท่องเทีย่วทางรถไฟ และมคีวามถีใ่นการเดนิทางท่องเทีย่วทางรถไฟเฉลีย่ 2-3 ครัง้/ปี ซึง่มี
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางท่องเทีย่วเฉลีย่ตํ่ากว่ากว่า 1,000 บาท และส่วนมากเดนิทางมากบัเพื่อน โดยมกีารเลอืกซือ้
ตัว๋โดยจองตัว๋ล่วงหน้า 2-7 วัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิตติมา วีรภัทรพงศ์ (2546) [6] ที่กล่าวว่า 
จุดประสงคห์ลกัทีน่ักท่องเทีย่วเดนิทางมาท่องเทีย่วเพื่อพกัผ่อน เพราะเนื่องจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ เอือ้อํานวยต่อ
การพกัผ่อนเป็นอย่างมาก ถงึแมจ้ะเป็นช่วงเวลาสัน้ๆ กต็าม และนิยมเดนิทางมากบัเพื่อน รองลงมาคอื ครอบครวัและ
กลุ่มทวัร ์มคี่าใชจ้่ายต่อวนัทีต่ํ่ากว่า 500 บาท รองลงมาคอื ค่าใชจ้่ายประมาณ 500-1,000 บาท 

 3. การวจิยัครัง้นี้ได้ศกึษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บรกิารรถไฟท่องเที่ยวไทยที่มต่ีอ
คุณภาพการบรกิารรถไฟท่องเทีย่วไทยในดา้นต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่มรีะดบัความพงึพอใจต่อคุณภาพการบรกิาร 2 
ประเดน็ คอื ความพึงพอใจระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเชือ่ถอืไวว้างใจในการบรกิาร (Reliability) เช่น ความมี
ชื่อเสยีงขององคก์ร การใหข้อ้มูลของพนักงานบรกิาร และทกัษะของพนักงานบรกิารขบัเคลื่อนเครื่องจกัร เป็นต้น 
ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลกูคา้ (Assurance) เช่น ความปลอดภยัเมื่อใชบ้รกิาร ประสบการณ์ และความสามารถของ
พนักงาน และดา้นการเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) เช่น ราคาถูก บรกิารเป็นมติร เขา้ใจความต้องการผูโ้ดยสารดี และมี
การจดัโปรโมชัน่เอาใจลกูคา้ และอกีประเดน็ คอื ความพึงพอใจระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ 
(Responsiveness) เช่น ความรวดเรว็ในการออกตัว๋ การมาถงึของพนักงานเมื่อต้องการความช่วยเหลอื และความ
รวดเรว็ในการเขา้-ออกสถานี โดยนักท่องเทีย่วใหค้วามพงึพอใจทีม่คี่าเฉลี่ยตํ่าสุดในด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บรกิาร (Tangibles) เช่น ขนาดเกา้อี้ ความเพยีงพอของทีน่ัง่ ความสะอาดของเกา้อี้ / ทางเดนิ / หอ้งน้ํา และความ
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ทนัสมยัของหอ้งโดยสาร เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ นฤชา เชาวน์ด ี(2549) [7] ทีก่ล่าวว่า ความ
คดิเหน็ดา้นการบรกิารของการรถไฟของนกัท่องเทีย่วชาวไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยเมื่อจาํแนกรายดา้น
พบว่า ด้านที่มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีากได้แก่ ด้านระบบรกัษาความปลอดภยั ด้านการปฏิบตัิงานของ
พนกังาน และดา้นบรกิารทีส่ถานีรถไฟ ตามลาํดบั สว่นดา้นทีค่วรปรบัปรุงคอื ดา้นการบรกิารทีข่บวนรถไฟ และดา้น
เวลาในการเดนิทาง 

 4. การวจิยัครัง้นี้ไดศ้กึษาความสมัพนัธข์องตวัแปรเพื่อทราบถงึความแตกต่างของระดบัความพงึพอใจทีม่ต่ีอ
คุณภาพการบรกิารรถไฟท่องเที่ยวระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์ และพฤตกิรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่ว
ชาวไทยที่ใช้บริการรถไฟท่องเที่ยวไทย กบั คุณภาพการบรกิาร โดยพิจารณาตามปจัจยัต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคดิของ Parasuraman (1988) [8] และทาํการทดสอบทางสถติแิบบ T-test Independent และ One Way Anova 
พบว่า   

 ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ลูกค้า (Assurance) มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรทีเ่ป็นปจัจยัต่อความพงึพอใจ
คุณภาพการบรกิารรถไฟท่องเทีย่วไทย ไดแ้ก่ เพศ และสถานภาพ และประสบการณ์การใชบ้รกิารรถไฟท่องเทีย่ว 

  ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรทีเ่ป็นปจัจยัต่อความพงึพอใจ
คุณภาพการบรกิารรถไฟท่องเทีย่วไทย ไดแ้ก่ ประสบการณ์การใชบ้รกิารรถไฟท่องเทีย่ว 
  ด้านความน่าเชือ่ถือไว้วางใจในการบริการ (Reliability) มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรทีเ่ป็นปจัจยัต่อความ
พงึพอใจคุณภาพการบรกิารรถไฟท่องเทีย่วไทย ไดแ้ก่ อาชพี 
  ด้านการเข้าใจลูกค้า (Empathy) มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรที่เป็นปจัจยัต่อความพงึพอใจคุณภาพการ
บรกิารรถไฟท่องเทีย่วไทย ไดแ้ก่ อาชพี 

ด้านความเป็นรปูธรรมของการบริการ (Tangibles) ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรทีเ่ป็นปจัจยัต่อความพงึ
พอใจคุณภาพการบรกิารรถไฟท่องเทีย่วไทยทีน่ยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

 ผลการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ทาํใหท้ราบถงึพฤตกิรรมและความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟทอ่งเทีย่วไทยทีม่ต่ีอ
คุณภาพการบรกิารของรถไฟท่องเที่ยวคอื นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนมากที่ใช้บรกิารรถไฟท่องเที่ยวจะมคีวามพงึ
พอใจต่อคุณภาพการบรกิารทีแ่ตกต่างกนัไมว่่าจะเป็นเพศชายหรอืเพศหญงิ, คนโสดและคนสมรสแลว้, นกัท่องเทีย่วที่
มรีายไดต้ํ่ากว่า 10,000 บาท กบันักท่องเทีย่วที่รายได ้ 10,000 - 19,999 บาท นอกจากนี้ ผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารรถไฟ
ท่องเทีย่วแลว้กบัผูท้ีใ่ชบ้รกิารรถไฟท่องเทีย่วเป็นครัง้แรกกม็คีวามพงึพอใจทีแ่ตกต่างกนัเกีย่วกบัคุณภาพการบรกิาร 
ซึง่ส่วนมากจะให้ความพงึพอใจในระดบัที่มากทางดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจในการบรกิาร (Reliability) เนื่องจาก
การรถไฟเป็นองคก์รทีใ่หญ่ และมชีื่อเสยีงมาอย่างยาวนาน ทาํใหน้กัท่องเทีย่วมอบความไวว้างใจและใหค้วามเชื่อถอื
มาโดยตลอด ในทางกลบักนัในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ก็ได้รบัความพึงพอใจจาก
นกัท่องเทีย่วในระดบัทีต่ํ่าสดุ อนัเน่ืองมาจากสภาพปญัหาทีพ่บเหน็ในปจัจุบนัไดแ้ก่ ขนาดเกา้อี ้ความเพยีงพอของที่
นัง่โดยสาร, ความสะอาดของเก้าอี้ และที่นัง่โดยสาร และห้องน้ํา นอกจากนี้ยงัรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
ลอ้เลื่อนและหวัรถจกัรทีม่สีภาพทรุดโทรม มอีายุใชง้านนาน ตอ้งซ่อมแซมมาก ระบบรางทีเ่ป็นรางเดีย่วเป็นส่วนใหญ่ 
สง่ผลต่อคุณภาพการใหบ้รกิารและความล่าชา้ในการเดนิรถ เป็นตน้  
  ดงันัน้ แนวทางในการแกไ้ขและพฒันาคุณภาพการบรกิารสามารถทําได้โดย การเริม่ทีต่วัของพนักงานเอง
โดยการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานภายในองค์กรอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้มคีวามเขา้ใจ และก่อให้เกดิความ
เชี่ยวชาญในสายงานของตน เนื่องจากการได้รบับรกิารจากพนักงานที่มคีวามรู้ ความสามารถ และมทีกัษะในการ
ทาํงานทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ และมมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีสามารถทําใหลู้กคา้เกดิความเชื่อถอื
และสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัลูกคา้ว่าจะไดร้บัการบรกิารทีด่ีและยงัสามารถสรา้งความเชื่อถอืไวว้างใจจากลูกคา้ไดอ้กี 
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นอกจากนี้  ควรมีการพัฒนาการบริการให้มีมาตรฐานการบริการที่เป็นรูปธรรมและสามารถสัมผัสจับต้องได ้ 
และมลีกัษณะทางกายภาพทีป่รากฎใหเ้หน็ เช่น สถานที ่เครื่องมอื อุปกรณ์ต่างๆ วสัดุ และบุคคล ในการตดิต่อสื่อสาร
กบัลูกค้านัน้ ช่วยใหลู้กค้ารบัรู้ว่าพนักงานมคีวามตัง้ใจใหบ้รกิารเหน็ภาพไดช้ดัเจน ซึ่งในปจัจุบนัน้ีสิง่ที่สําคญัและ
จําเป็นต่อธุรกจิในมุมมองของลูกค้า คือ คุณภาพการบริการ ที่ผู้ให้บริการ ได้ส่งมอบให้กบัผู้ใช้บรกิารด้วยค วาม
ประทบัใจและบรกิารทีเ่ป็นเลศิ การสรา้งคุณภาพการบรกิารนัน้จะสง่ผลใหก้บัตวัธุรกจิ และพนกังาน ซึ่งจะทําใหลู้กคา้
นัน้มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร และจะมคีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอลกูคา้ และยงัทาํใหล้กูคา้นัน้กลบัมาใชบ้รกิารอกี และ
ยงับอกต่อไปยงัผู้อื่นเพื่อให้มาใช้บริการ เพราะมีคุณภาพบริการที่ดี และทําให้ลูกค้าเกิดการเชื่อมัน่ในสนิค้าและ
องคก์รณ์ทีไ่ดใ้ชบ้รกิาร 
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การศึกษาภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของประเทศไทยในมมุมองของนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ น 
The study of Thailand tourism’s Image from the perspective of Japanese tourists 
  
อุษณยี ์ผาสุข1 และ วารตัช ์มธัยมบุรษุ 2   
Usanee Pharsuk1 and Warach Madhyamapurush 2    
 

บทคดัย่อ 
 การศกึษาครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยมวีตัถุประสงคข์องการศกึษาคอื 1) ศกึษาพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว
ของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 2) ศกึษาส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมแก่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 3) 
ศกึษาภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วของประเทศไทยในมุมมองของนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่่นและ 4) ศกึษาแนวทางการวางแผน
พฒันาตลาดการท่องเทีย่วของประเทศไทยส าหรบันักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่น ผลการศกึษาพบว่า นักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่นที่
เดนิทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทยสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 31-40 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสถานภาพ
สมรส อาชพีพนกังานเอกชนทัว่ไป มรีายไดต่้อเดอืนตัง้แต่ 250,000 เยนขึน้ไป (80,000 บาท ขึน้ไป) ส าหรบัพฤตกิรรม
การท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่ สว่นใหญ่เดนิทางมาท่องเทีย่วประเทศไทยมากกว่า 1 ครัง้ขึน้ไป โดยจะเดนิทาง
ในช่วงวนัหยุดยาว และรบัทราบขอ้มูลการท่องเทีย่วมาจากสื่ออเิลคโทนิค เช่น อนิเตอรเ์น็ตและ ทวีมีวีตัถุประสงคห์ลกั
เพื่อท่องเทีย่วและพกัผ่อน กจิกรรมทีช่ื่นชอบคอื การเยีย่มชมความสวยงามของธรรมชาติ  เช่น ทะเล น ้าตก ภูเขา ฯลฯ 
โดยส่วนมากเดนิทางมาท่องเทีย่วกบัเพื่อน หรอืครอบครวั ซึง่ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางท่องเทีย่วอยู่ระหว่าง 5-7 วนั 
และมคี่าใชจ้่ายในการเดนิทางท่องเทีย่วเฉลีย่ 12,001-15,000 เยน/คน/วนั (4,001-5,000 บาท/คน/วนั) ค่าใชจ้่ายทีเ่สยี
มากทีส่ดุส าหรบัการเดนิทางท่องเทีย่วคอื เรื่องของทีพ่กัอาศยัและการบรกิาร นอกจากนี้ ยงัเหน็ว่าภาษาและความสะดวก
ในการเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่วและ ปญัหาทางดา้นการเมอืงเป็นอุปสรรคส าคญัมากทีสุ่ดส าหรบัการเดนิทางมาท่องเทีย่ว 
และมคีวามประทบัใจในวฒันธรรมเพณีและแหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงามหลากหลายของไทย  ส าหรบัมุมมองนักท่องเทีย่ว
ชาวญี่ปุ่นทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ส่วนใหญ่ใหมุ้มมองทางด้านคุณค่าและประสบการณ์ใหม่ๆ 
จากการมาท่องเทีย่วในประเทศไทย และจะมกีารบอกต่อไปยงับุคคลอื่นๆ ใหเ้ดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทยอกี
ดว้ย และทีส่ าคญัทีส่ดุคอื นกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่ทีต่อบแบบสอบถามทัง้หมดจะบอกต่อไปยงัต้องการกลบัมาท่องเทีย่วใน
ประเทศไทยอกี 
 

ค าส าคญั:  พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่ว ส่วนประสมทางการตลาด แนวทางพฒันา แผนการตลาด 
นกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่ 

 

Abstract  
 This is a qualitative research. It aims to study the behavior of Japanese’s tourists concern Marketing’s 
Mix (8P’s) that appropriate for tourist’s demand and perspective of Thailand tourism’s Image. To assessment of 
Thailand tourism’s industry assessment and in order to guidelines of marketing’s plan develop of Thailand 
tourism’s industry for Japanese’s tourist. The results had shown that mainly male Japanese’s tourists. The age 
between 31-40 years old, with mainly education level at bachelor degree, most are employee having 
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annualincome 250,000 Yen onward. (80,000 Baht onward) the behavior of Japanese’s tourists mainly been 
visited Thailand than once, for their long vacation and they knew the tourism information from social multimedia 
such as the internet. The main objective of their travels was a travel / recreation they liked to travel visit 
beautiful tourist attractions such as sea / waterfall / mountain by coming with their friends / families. They had 
lay over duration for 5-7 days and average expenses for travel was 9,000-12,000 yen/person/days (4,001-5,000 
baht/person/days) and they paid for accommodation and service. Furthermore, most tourists regarded that the 
convenience of traveling to the tourist attraction and the political problems, safety were the most important 
obstacles for traveling, and they were impressed with Thai’s culture & tradition and many beautiful tourist 
attractions in the approximate proportion. The perspective of Thailand tourism’s Image from Japanese’s tourists 
mainly aspect of value / new experience, and certainly informed to another to travel in Thailand. The most 
important thing was that the whole Japanese tourists who answered the questionnaires wanted to travel to 
Thailand again. 
 

Keywords:  Tourist’s Behavior, Tourism’s Image, Marketing Mix, Guidelines of develop, Marketing Plan, 
Japanese Tourists  

 

บทน า 
การแข่งขนัในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วไดเ้พิม่ความรุนแรงขึน้อย่างมากในปจัจุบนั เนื่องจากในแต่ละประเทศ 

ต่างเห็นความส าคญัของอุตสาหกรรมดงักล่าวที่จะสามารถสร้างงาน และสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งปี 
2552 ประเทศไทยมรีายไดจ้ากนักท่องเทีย่วชาวต่างประเทศประมาณ 527,326 ลา้นบาท หรอืประมาณรอ้ยละ 8.5 ของ
มลูค่าสง่ออกรวม โดยรอ้ยละ 51.1 ของมูลค่าส่งออกเป็นของภาคบรกิารอุตสาหกรรม [1] ท าใหภ้าครฐัและเอกชนหนัมา
ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานสนิคา้ทางการท่องเทีย่วรวมทัง้พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อเสรมิสรา้ง
จุดเด่นทีแ่ตกต่างใหก้บัสนิคา้ทางการท่องเทีย่ว นอกจากนี้ยงัไดใ้ชก้ลยุทธก์ารตลาดทัง้ในดา้นการส่งเสรมิการตลาดใน
รปูแบบการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ตลอดจนถงึการสง่เสรมิการขายเพื่อดงึดดูใหน้กัท่องเทีย่วระหว่างประเทศเดนิทางเขา้
มาท่องเทีย่วในประเทศมากยิง่ขึน้และนบัตัง้แต่ประเทศไทยเริม่มกีารพฒันาเศรษฐกจิทางดา้นอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ในช่วงหลายปีทีผ่่านมาสง่ผลใหเ้งนิลงทุนของต่างชาตไิดเ้พิม่มากขึน้ตามล าดบั ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศทีเ่ขา้มาลงทุน
ในประเทศไทยสงูสุดเป็นอนัดบัหนึ่งมาเป็นเวลาหลายปีตดิต่อกนั [2] การเขา้มาของชาวญี่ปุ่นนัน้มหีลากหลายรูปแบบ 
เช่น นกัธุรกจิ นกัท่องเทีย่ว นกัศกึษา และครอบครวัรวมถงึผูต้ดิตาม นอกจากนี้ จ านวนนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่นทีเ่ดนิทาง
มาท่องเทีย่วในประเทศไทยนัน้ มอีตัราเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องทัง้ในดา้นระยะเวลาการพกัแรม, ค่าเฉลีย่ของรายจ่าย, การ
ลงทุนและการประกอบธุรกจิ ซึง่มแีนวโน้มอตัราการเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องขึน้เชน่กนั โดยการเปรยีบเทยีบจากรายงานสรุป
สถติกิารเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2554 กบั 2555 พบว่า ปรมิาณจ านวนนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่น
ไดเ้พิม่ขึน้จาก 71,151 คน เป็น 106,400 คน ซึง่เป็นจ านวนทีส่งูขึน้ถงึ 49.54 % [3] กล่าวไดว้่านกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่จดั
ว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวทางการตลาดที่มีคุณภาพสูง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้เตรียมส่งเสริม
การตลาดการท่องเทีย่วของชาวญี่ปุ่นในปี 2556 ใหเ้พิม่มากขึน้ เน่ืองมาจากนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่นมศีกัยภาพก าลงัการ
ซื้อที่สูงซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้เป็นจ านวนมาก  จะเหน็ได้จากสถิติการใช้จ่ายในประเทศไทยของ
นกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่โดยเฉลีย่วนัละ 4,472 บาท และแต่ละทรปิจะอยู่นานเฉลีย่วนัละ 7.6 วนั ค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่รอ้ยละ 
43 เป็นค่าใชจ้่ายทางดา้นทีพ่กัและอาหารรอ้ยละ 29 เป็นการเลอืกซือ้สนิคา้ สว่นค่าใชจ้่ายทางดา้นการท่องเทีย่วประมาณ
รอ้ยละ 28 ท าใหป้จัจุบนัประเทศไทยไดค้รอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดของนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่นเป็นอนัดบั 7 ของ
โลก รองจาก จนี เกาหลใีต ้ฮ่องกง ไตห้วนั อเมรกิา ฮาวาย ตามล าดบั [4]   
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เมื่อปี พ.ศ. 2553 ทีผ่่านมาประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภยัพบิตัิทางธรรมชาติอย่างต่อเน่ืองไม่ว่าจะสนึาม ิแผ่นดนิไหว 
พายุใต้ฝุ่น ซึ่งสิง่เหล่านี้ท าใหน้ักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดนิทางมาลดน้อยลง ถึงแม้ว่ารฐับาลญี่ปุ่นได้ด าเนินโครงการ Visit 
World Campaign (VWC) โดยส่งเสรมิใหช้าวญี่ปุ่นเดนิทางออกนอกประเทศเป็นจ านวนถงึ 20 ลา้นคน โดยประเทศไทยได้
เป็น 1 ใน 9 อนัดบัแรกทีร่ฐับาลญี่ปุ่นจะส่งเสรมิ แต่จ านวนนักท่องเทีย่วญี่ปุ่นทีม่าเยอืนประเทศไทย (จ านวนประมาณลา้น
กว่าคนต่อปี) กลบัไม่เพิม่ขึน้เท่าทีค่วร [5] อกีทัง้การจดังาน Thai Festival ของ ททท. ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2555 ณ 
กรุงโตเกยีว ประเทศญี่ปุ่นพบว่าสนิค้าต่างๆ ของไทยไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากอาท ิผลไมไ้ทย อาหารไทย ทะเลไทย 
และมวยไทยแต่ว่าจ านวนนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่ทีเ่ดนิทางมาไทยกย็งัมจี านวนเพิม่ขึน้ไม่มากเท่าทีค่วรจงึเป็นทีส่งัเกตว่าการ
จดักลยุทธก์ารตลาดการท่องเทีย่วใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของนักท่องเทีย่วจงึเป็นสิง่จ าเป็นแต่ต้องท าบนรากฐานการ
จดัการอุปทานทางการท่องเที่ยวที่มีประสทิธิภาพ โดยเฉพาะระยะเวลาหลังนี้หลากหลายประเทศได้หันมาเน้น “กลุ่ม
นกัท่องเทีย่วเชงิคุณภาพ” กนัมากขึน้ และเป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไปว่าตลาดนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่นสามารถตอบโจทยก์ลุ่มน้ีได ้
เน่ืองจากว่านกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่เป็นตลาดทีม่กี าลงัการซือ้สงู และมคุีณภาพเป็นทีห่มายปองจากประเทศต่างๆ ไม่เพยีงแต่
ประเทศไทยเท่านัน้ จะเหน็ไดจ้ากในช่วงทีผ่่านมาประเทศเพื่อนบา้นอย่าง มาเลเซยี เวยีดนาม ฟิลปิปินสอ์นิโดนีเซยี และลาว
กส็นใจเช่นกนั ซึง่ในแต่ละประเทศกม็กีารจดักลยุทธเ์พื่อทีจ่ะดงึดดูนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่ทีแ่ตกต่างกนัออกไป  
 ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วของประเทศจงึเป็นสว่นหนึ่งทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ในการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่สถานการณ์ประเทศไทยในปจัจุบนัไดก่้อใหเ้กดิภาพลกัษณ์ในดา้นทีต่ดิลบต่อประเทศไทยรวมไปถงึการท่องเทีย่ว
ไทยดว้ย จงึจ าเป็นตอ้งไดร้บัการฟ้ืนฟูขึน้มาใหด้ดีงัเดมิ แต่การฟ้ืนฟูประเทศในเวลานี้นัน้จ าเป็นต้องพึง่พาทรพัยากรจาก
ต่างประเทศเขา้มาช่วยอนัเนื่องจากความเสยีหายในประเทศมเีป็นจ านวนมาก ดงันัน้การศกึษาภาพลกัษณ์ของประเทศใน
มุมมองของชาวต่างชาตจิงึมคีวามจ าเป็นต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่วทีจ่ะกระตุ้นใหน้ักท่องเทีย่วเดนิทางเขา้ประเทศ
เพิม่มากขึน้และเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางในการพฒันาทีไ่ม่ไดเ้พื่อหวงัผลในระยะสัน้เท่านัน้ แต่ยงัเป็นประโยชน์ในการ
พฒันาแผนการตลาดทางดา้นเศรษฐกจิในระยะยาวอกีดว้ย [6] 
 จากความส าคญัดงักล่าวขา้งต้น ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะท าการศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว ส่วนประสมทาง
การตลาดการท่องเทีย่วและ ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วของประเทศไทยจากมุมมองของนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่่นทีเ่ดนิทางเขา้มา
ในประเทศไทยซึ่งเป็นปจัจยัส าคญัที่ส่งผลต่อการท่องเทีย่วในดา้นการด ารงชวีติการท่องเที่ยวและการใชจ้่าย เพื่อเป็นแนว
ทางการพฒันาแผนการตลาดส าหรบันักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น (กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ) ที่นอกจากจะน ารายได้เขา้สู่
ประเทศไดอ้ย่างมหาศาลแลว้ ยงัลดความเสือ่มโทรมของทรพัยากรการท่องเทีย่วไดต้รงตามแผนพฒันาของทาง ททท.  
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่ทีเ่ดนิทางมาในประเทศไทย  
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมแก่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดนิทางมาใน

ประเทศไทย 
3. เพื่อศกึษาภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วของประเทศไทยในมุมมองของนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่นทีเ่ดนิทางมาใน

ประเทศไทย  
4. เพื่อศกึษาแนวทางการวางแผนพฒันาตลาดการท่องเทีย่วของประเทศไทย 
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กรอบความคิดงานวิจยั 
 

 ตวัแปรต้น       ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
เครื่องมือและวิธีการศึกษา 

 

 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น  
ซึง่เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Qualitative research) โดยประชากรและกลุ่มตวัอย่างของการวจิยัในครัง้นี้คอื นักท่องเทีย่ว
ชาวญี่ปุ่นจ านวน 685,814 คน [7] จ านวนตวัอย่าง 400 คน โดยการใช้สตูรของทาโร่ ยามาเน่ [8] ซึ่งมกีารก าหนดค่า
ความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 และความคาดเคลื่อนร้อยละ 5 ส าหรบัวตัถุประสงค์ขอ้ 1), 2) และ 3) ส าหรบัเครื่องมอืที่ใชใ้น
การศกึษาคอื แบบสอบถามปลายปิด โดยมวีธิกีารศกึษาดงันี้ 
 
 
 

 

วตัถปุระสงค์ เครื่องมือการศึกษา การวิเคราะห์ผล ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่ว
ชาวญีปุ่่นทีเ่ดนิทางมาในประเทศไทย 

แบบสอบถามปลายปิด 
สถติพิรรณนา 
คา่เฉลีย่  
 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 

ทราบถึงพฤติกรรมของนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่น 
ทีเ่ดนิทางมาในประเทศไทย 

2.เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดการท่องเทีย่วที่
เหมาะสมแก่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาใน
ประเทศไทย 

แบบสอบถามปลายปิด 
สถติพิรรณนา 
คา่เฉลีย่  
 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 

ทร าบถ ึง ค ว า มต ้อ ง ก า ร ส่ วนประสมตลาด 
การท่องเทีย่วของประเทศไทยของนักท่องเที่ยว
ชาวญีปุ่่น 

3. เพือ่ศกึษาภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วประเทศไทยใน
มุมมองของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาใน
ประเทศไทย 

แบบสอบถามปลายปิด 
สถติพิรรณนา 
คา่เฉลีย่  
คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 

ทราบถึงภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วของประเทศ
ไทยในมุมมองของนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่น 

4. เพื่อศึกษาแนวทางการวางแผนพัฒนากรตลาด 
การทอ่งเทีย่วของประเทศไทย 

แบบสอบถามปลายปิด 
การวเิคราะห์เชงิเนื้อหา 
(Content analysis) 

ทราบถึงแนวทางการวางแผนตลาดท่องเทีย่ว 
ของประเทศไทย ส าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวญีปุ่่น 

 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวของชาวญ่ีปุ่ น 
1. ประสบการณ์การมาเยอืนประเทศไทย 
2. แหลง่รบัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัประเทศไทย  
3. วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
4. กจิกรรมทีต่อ้งการจะท าเมือ่มาเยอืนประเทศไทย 
5. ชว่งเวลาการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
6. ลกัษณะของการเดนิทาง 
7. ความตอ้งการทอ่งเทีย่วซ ้า  

ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศกึษา 

4. สถานภาพ 

5. อาชพี 

6. รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน 

 
 

ส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียว 
1. ผลติภณัฑ ์(Product)  

2. ราคา (Price)  

3. ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย (Place)  

4. การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 

5. สิง่แวดลอ้มทางดา้นกายภาพ (Physical Environment)  

6. กระบวนการซือ้ (Purchasing Process) 

7. การจดัรวมผลติภณัฑ ์(Packaging) 

8. ความรว่มมอืทางธุรกจิ (Partnership) 

 

 

แนวทางการวางแผน 
การพฒันาการตลาดทอ่งเทีย่ว

ประเทศไทย 
 

 
 

ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของประเทศไทย 
1. ดา้นคณุภาพและความหลากหลายของการทอ่งเทีย่ว 
2. ดา้นวฒันธรรมทีแ่ขง็แกรง่ของประเทศไทย 
3. ดา้นความปลอดภยัในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
4. ดา้นความสะดวกในการเขา้ถงึแหลง่ทอ่งเทีย่ว 
5. ดา้นคณุคา่และประสบการณ์จากการทอ่งเทีย่ว 
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ผลการศึกษา 
จากการศกึษาภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น สามารถสรุป

ผลการวจิยัไดด้งันี้ 
1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่น จากกลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 

พบว่า สว่นใหญ่เป็นเพศชาย (56.8%) อายุระหว่าง 31- 40 ปี (60.8%) มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(69.5%) สถานภาพ
สมรส (59.3%) ประกอบอาชพีพนักงานเอกชน (50.3%) และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตัง้แต่ 250,000 เยนขึน้ไปหรอืตัง้แต่ 
80,000 บาทขึน้ไป (59.3%) ดงัรายละเอยีดทีแ่สดงในตารางที ่1 

 

ตารางท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่ 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

  
สถานภาพสมรส 

  
 

ชาย 227 56.80 
 

โสด 161 40.30 

 หญงิ 173 43.30  
สมรส 237 59.30 

  
หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 2 0.50 

        
 

รวม 400 100 
 

รวม 400 100 
อายุ 

  
อาชีพ 

  
 

21 -25 ปี 35 8.80 
 

นกัเรยีน / นกัศกึษา 59 14.80 

 
26-30 ปี 89 22.30 

 
พนกังานเอกชน 201 50.30 

 
31-40 ปี 243 60.80 

 
แมบ่า้น 25 6.30 

 
41-50 ปี 26 6.50 

 
นกัธุรกจิ 112 28.00 

 
51 ปีขึน้ไป 7 1.80 

 
อืน่ๆ 3 0.80 

 
รวม 400 100 

 
รวม 400 100 

        ระดบัการศึกษา 
  

รายได้ต่อเดือน 
  

 
ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 39 9.80 

 
100,001–150,000 เยน (30,001–47,000 บาท) 161 40.30 

 
ปรญิญาตร ี 278 69.50 

 
150,001–250,000 เยน (47,001–80,000 บาท) 237 59.30 

 
สงูหรอืเทยีบเทา่ปรญิญาโท 83 20.80 

 
250,000 เยน ขึน้ไป (80,000 บาท ขึน้ไป)           2 0.50 

 
รวม 400 100 

 
รวม 400 100 

 

 2. ลกัษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดินทางเขา้มาในประเทศไทย จากกลุ่ม
ตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เคยเดนิทางมาประเทศไทยมากกว่า 1 ครัง้ขึน้ไป (58.3%) 
ซึง่มวีตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว/พกัผ่อน (58%) โดยค้นหาขอ้มูลการท่องเที่ยวประเทศไทยจากสื่ออนิเตอร์เน็ต/ทวี ี
(60%) นิยมเดนิทางมากบัเพื่อน/ครอบครวั (43.3%) ใชร้ะยะเวลาการเดนิทางท่องเทีย่วประเทศไทย 5-7 วนั (50%) โดย
กจิกรรมทีจ่ะกระท าเมื่อมาเยอืนประเทศไทย คอื การเยีย่มชมความสวยงามของธรรมชาต ิเช่น ทะเล น ้าตก ภูเขา ฯลฯ 
(37%) และมคีวามต้องการกลบัมาท่องเทีย่วประเทศไทยซ ้า แต่ยงัไม่ทราบช่วงเวลา (58.3%) ดงัรายละเอยีดทีแ่สดงใน
ตารางที ่2 
 

ตารางท่ี 2 ลกัษณะพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่ 
 

 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ พฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ประสบการณ์การมาเยือนประเทศไทย     วตัถปุระสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียว     

 
ครัง้แรก 167 41.80 

 
ท่องเทีย่ว / พกัผ่อน 232 58.00 

 
มากกวา่ 1 ครัง้ขึน้ไป 233 58.30   เยีย่มญาต ิ/ เพื่อน 5 1.30 

    ประชุม/สมัมนา/ตดิต่อธุรกจิ 163 40.80 
  รวม 400 100   รวม 400 100 

       
(ต่อ) 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ พฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 
แหล่งรบัทราบข้อมลูเก่ียวกบัประเทศไทย     ความต้องการท่องเท่ียวซ า้     

 
เพื่อน 96 24.00 

 
กลบัมาอกีภายในปีนี้ 37 9.30 

  หนงัสอืพมิพ ์/ นิตยสาร 64 16.00   กลบัมาอกีภายในปีหน้า 171 42.80 
  อนิเตอรเ์น็ต / ทวี ี 240 60.00   กลบัมาอกีแต่ไม่ทราบช่วงเวลา 192 58.30 
  รวม 400 100   รวม 400 100 
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ลกัษณะของการเดินทาง     กิจกรรมท่ีต้องการจะท าเม่ือมาเยือนประเทศไทย     

 
มาคนเดยีว 142 35.50 

 
การเยีย่มชมความสวยงามธรรมชาต ิ 148 37.00 

  เพื่อน / ครอบครวั   173 43.30   การศกึษาวฒันธรรมประเพณ ี 84 21.00 
  ทีท่ างาน 11 2.80   การศกึษาวถิชีวีติ 111 27.80 
  บรษิทัน าเทีย่ว 74 18.50   กจิกรรมท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย 57 14.30 
  รวม 400 100   รวม 400 100 
ช่วงเวลาการเดินทางท่องเท่ียว     

    
 

น้อยกวา่ 5 คนื 79 19.80 
    

  5-7 คนื 200 50.00 
    

  1 สปัดาหข์ึน้ไป หรอืเทยีบเท่า 121 30.30 
    

  รวม 400 100 
    

 

 3. ส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมแก่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น โดยพิจารณาตามปจัจัย 
สว่นประสมทางการตลาด จากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่มมีุมมองว่าประเทศไทยมี
แหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงามตามธรรมชาต ิ(P:1) และราคาของสนิคา้/บรกิารกม็คีวามเหมาะสม สงัเกตจากค่าใชจ้่ายเฉลีย่อยู่
ที ่9,001-12,000 เยน/คน/วนั หรอื 3,001-4,000 บาท/คน/วนั (P:2) โดยใชอ้นิเตอรเ์น็ตเป็นช่องทางในการคน้หาขอ้มูลการ
ท่องเทีย่วประเทศไทย (P:3) และนิยมเดนิทางในช่วงวนัหยุดพกัรอ้น/หยุดตดิต่อกนัหลายวนั (P:4) เพื่อใหคุ้ม้ค่ากบัแหล่ง
ท่องเทีย่วและกจิกรรมทางการท่องเทีย่วที่มอียู่  (P:5) โดยจะให้ความส าคญักบัปจัจยัด้านที่พกัอาศยัมาเป็นอนัดบัแรกๆ 
(P:6) ในการตดัสนิใจจากสนิคา้/บรกิารทีม่อียู่อย่างหลากหลาย (P:7) ซึ่งจะค านึงถึงความปลอดภยัเป็นส าคญั (P:8) ดงั
รายละเอยีดทีแ่สดงในตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 ปจัจยัสว่นประสมการท่องเทีย่วทีเ่หมาะสมแก่นกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่ 

ส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียวไทย จ านวน (คน) ร้อยละ ส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียวไทย จ านวน (คน) ร้อยละ 

ผลติภณัฑ ์(P1; Product) : สถานทีท่ีอ่ยากไป เมือ่เดนิทางมายงัประเทศไทย     สิง่แวดลอ้มทางดา้นกายภาพ (P5;Physical Environment) : ความประทบัใจทีส่ดุส าหรบัการท่องเทีย่ว 

 
สถานทีท่ีม่แีหล่งสวยงามทางธรรมชาติ เชน่ ทะเล ทีส่มยุ กระบี ่พทัยา  154 38.50 

 
ความหลากหลายของกจิกรรมทางการท่องเทีย่ว เชน่ สปา กอล์ฟ เป็นตน้ 42 10.50 

  เมอืงศนูย์กลางธุรกจิ/กจิกรรมสนัทนาการทีห่ลากหลาย เชน่ กรงุเทพ  131 32.80   วฒันธรรมและประเพณีของไทยเป็นทีน่่าศกึษาเรยีนรู้ 112 28.00 

  เมอืงแห่งศลิปะและวฒันธรรม เชน่ อยุธยา สโุขทยั เชยีงใหม่  69 17.30   แหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงามและหลากหลาย 168 42.00 

  สถานทีอ่ื่น ๆ เชน่ แมฮ่่องสอน กาญจนบรุ ี นครราชศรมีา  46 11.50   ความมนี ้าใจ ไมตรขีองชาวไทย 78 19.50 

  รวม 400 100 
 

รวม 400 100 

ราคา ( P2;Price) : คา่ใชจ้่ายระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศไทย (เฉลีย่ต่อวนั)   ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย (P3;Place) : ท่านรบัรู ้และรูจ้กัประเทศไทยไดจ้าก     

 
น้อยกวา่ 9,000 เยน/คน/วนั หรอื น้อยกวา่ 3,000 บาท/คน/วนั 76 19.00 

 
ลื่อบคุคล ไดแ้ก ่เพื่อน ครอบครวั/ญาต ิแนะน าหรอืชกัชวน เป็นตน้ 123 30.80 

  9,001-12,000 เยน/คน/วนั หรอื  3,001-4,000 บาท/คน/วนั 212 53.00 
 

สือ่อเิลค็ทรอนิคส ์ไดแ้ก ่ทวี ีวทิยุ อนิเตอรเ์น็ต เวบ็ไซต์ต่าง ๆ เป็นตน้ 223 55.80 

  12,001-15,000 เยน/คน/วนั หรอื  4,001-5,000 บาท/คน/วนั 112 28.00 
 

สือ่หน่วยงาน ไดแ้ก ่บรษิทัทวัร ์มลูนิธ ิการท่องเทีย่วไทยในญีปุ่่น เป็นตน้ 54 13.50 

 
รวม 400 100 

 
รวม 400 100 

การสง่เสรมิการตลาด (P4;Promotion) : ชว่งเวลาทีน่ิยมเดนิทางท่องเทีย่ว     การจดัรวมผลติภณัฑ ์(P7;Packaging) : รปูแบบของการเดนิทางท่องเทีย่วทีต่อ้งการเมือ่มาเยยีนประเทศไทย 

 
วนัหยุดตามเทศกาลต่าง ๆ    78 19.50 

 
เยีย่มชมวถิชีวีติ วฒันธรรมและประเพณี 123 30.80 

  วนัหยุดพกัรอ้น / หยุดตดิต่อกนัหลายวนั   217 54.30 
 

สมัผสัความสวยงามของแหล่งท่องเทีย่วตามธรรมชาติ ภเูขา ทะเล ฯลฯ 182 42.00 

  ชว่งเทศกาล / งานประเพณีของไทย 94 23.50 
 

ตอ้งการสมัผสักบัความตื่นเตน้ ท้าทาย เชน่ ปืนเขา ล่องแกง่ ฯลฯ 12 3.00 

  ไมม่กี าหนดชว่งเวลาทีแ่น่นอน 11 2.80 
 

การท่องเทีย่วเพื่อสขุภาพ เชน่ สปา นวดแผนไทย สมนุไพรไทย ฯลฯ 83 20.80 

 
รวม 400 100 

 
รวม 400 100 

กระบวนการซื้อ (P6;Purchasing Process) : คา่ใชจ้่ายทีเ่สยีมากทีส่ดุในการเดนิทาง   ความร่วมมอืทางธุรกจิ (P8;Partnership) : อุปสรรคทีส่ าคญัส าหรบัการเดนิทางท่องเทีย่ว   

 
คา่ทีพ่กัอาศยั 127 31.80 

 
ความสะดวกในการเดนิทางเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่ว 131 32.80 

 
คา่ใชจ้่ายเพื่อความเพลดิเพลนิ 53 13.30   คณุภาพของสนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว 44 11.00 

 
คา่อาหารและเครือ่งดืม่ 87 21.80   ความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิระหวา่งการเดนิทาง 83 20.80 

 
คา่ยานพาหนะในการเดนิทาง 76 19.00   ภาษาทีใ่ชส้ือ่สาร 37 9.30 

 
คา่ของทีร่ะลกึ 57 14.30   ปญัหาทางการเมอืง 105 26.30 

 
รวม 400 100 

 
รวม 400 100 

 

4. ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น โดยพิจารณาตามปจัจัย 
ดา้นภาพลกัษณ์ทีส่ าคญัของประเทศไทย จากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่มมีุมมอง
ต่อภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วไทยดา้นต่างๆ ใน 3 ประเดน็ดงันี้ มุมมองระดบัทีดี่มาก ดา้นคุณค่าและประสบการณ์จาก
การท่องเทีย่ว (Mean = 4.3) คอื มุมมองระดบัทีดี่ ดา้นคุณภาพและความหลากหลายของการท่องเทีย่ว (Mean = 3.97) 
และ มุมมองระดบัปานกลาง ซึง่มคี่าเฉลีย่ต ่าสุดในดา้นความปลอดภยัในการเดนิทางท่องเทีย่ว (Mean = 3.02) ดงั
รายละเอยีดทีแ่สดงในตารางที ่4 
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ตารางท่ี 4 ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วของประเทศไทยในมุมมองนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่ 
ประเมินภาพลกัษณ์ 

 
S.D. ระดบัภาพลกัษณ์ 

ดา้นคณุภาพและความหลากหลายของการทอ่งเทีย่ว 3.97 0.569 ด ี
ดา้นวฒันธรรมทีแ่ขง็แกร่งของประเทศไทย 3.79 0.494 ด ี
ดา้นความปลอดภยัในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 3.02 0.604 ปานกลาง 
ดา้นความสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งทอ่งเทีย่ว 3.19 0.578 ปานกลาง 

ดา้นคณุคา่และประสบการณ์จากการทอ่งเทีย่ว 4.30 0.572 ดมีาก 
รวมด้านภาพลกัษณ์ 3.65 0.258 ดี 

 

5. ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องตวัแปรเพื่อก าหนดแนวทางการวางแผนพฒันาตลาดการท่องเทีย่วของประเทศ
ไทยระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร ์กบั พฤตกิรรมการท่องเทีย่ว (ประสบการณ์การมาเยอืนประเทศไทย แหล่งรบัทราบ
ขอ้มูลเกี่ยวกบัประเทศไทย วตัถุประสงค์ในการเดนิทางท่องเที่ยว กจิกรรมที่ต้องการจะท าเมื่อมาเยอืนประเทศไทย 
ช่วงเวลาการเดนิทางท่องเทีย่ว ลกัษณะของการเดนิทาง และความต้องการท่องเทีย่วซ ้า) และส่วนประสมทางการตลาด
ท่องเที่ยว (ผลติภณัฑ;์ Product ราคา; Price ช่องทางการจดัจ าหน่าย; Place การส่งเสรมิการตลาด; Promotion 
สิง่แวดลอ้มทางดา้นกายภาพ; Physical Environment กระบวนการซือ้; Purchasing Process การจดัรวมผลติภณัฑ์; 
Packaging และความร่วมมอืทางธุรกจิ; Partnership) และภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วของประเทศไทย (ดา้นคุณภาพและ
ความหลากหลายของการท่องเที่ยว ด้านวฒันธรรมที่แขง็แกร่งของประเทศไทย ด้านความปลอดภยัในการเดนิทาง
ท่องเทีย่ว ดา้นความสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่ว และดา้นคุณค่าและประสบการณ์จากการท่องเทีย่ว) โดยใชส้ถติิ
การทดสอบแบบ T-test Independent และ One Way Anova สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัตารางที ่5 

 

ตารางท่ี 5 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่ 
ปัจจยัด้าน

ประชากรศาสตร ์
ตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัต่อการการวางแผนพฒันาตลาดท่องเท่ียวของประเทศไทย  

พฤติกรรมการท่องเท่ียว  ส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียว   ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว 
เพศ - - ** 
อายุ - ** ** 
การศึกษา - ** - 
สถานภาพ ** - ** 
อาชีพ - ** - 
รายได้ ** ** - 

   **   แตกต่างกนัหรอืมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  -    ไม่มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 จากการศกึษาภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น สามารถน ามา
สรุปผลและอภปิรายผลการวจิยัไดด้งันี้ 

1. การวจิยัครัง้นี้พบว่า นักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทีเ่ดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทยเป็นเพศชาย 
อายุระหว่าง 31-40 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสถานภาพสมรส ประกอบอาชพีพนักงานเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนตัง้แต่ 250,000 เยนขึน้ไปหรอืตัง้แต่ 80,000 บาทขึน้ไป ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ วรทิธิ ์พพิธิพจนการณ์ 
(2555) [9] ทีก่ล่าวว่า นักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่นทีเ่ดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทย เป็นเพศชายและหญงิในสดัส่วน
ใกล้เคยีงกนั มีอายุ 31-40 ปี สถานแต่งงาน มรีายได้ต่อเดอืน 300,000-400,000 เยน ประกอบอาชพีพนักงานบรษิัท  
จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี 

2. การวิจัยครัง้น้ีพบว่า นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเคยมี
ประสบการณ์มาเยอืนประเทศไทยมากกว่า 1 ครัง้ขึน้ไป ซึ่งมวีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว/พกัผ่อน โดยมกีารค้นหา
ขอ้มลูการท่องเทีย่วประเทศไทยดว้ยตนเองจากสือ่อนิเตอรเ์น็ต/ทวี ีและมเีพื่อน/ครอบครวัเป็นผูร้่วมเดนิทางท่องเทีย่วซึง่
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ใช้ระยะเวลาการเดนิทางท่องเที่ยว 5-7 วนั โดยกิจกรรมที่จะกระท าเมื่อมาเยือนประเทศไทย คอื การเยี่ยมชมความ
สวยงามของธรรมชาต ิเช่น ทะเล น ้าตก ภูเขา ฯลฯ และมคีวามต้องการกลบัมาท่องเทีย่วประเทศไทยซ ้า แต่ยงัไม่ทราบ
ช่วงเวลาซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ วรทิธิ ์พพิธิพจนการณ์ (2555) [9] ทีก่ล่าวว่า นักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่
มกัจะทราบขอ้มูลการท่องเทีย่วจากอนิเตอรเ์น็ต มวีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว โดยจะเดนิทางมากบัเพื่อน/ครอบครวั 
และชอบเดนิทางมาท่องเทีย่วทะเล เช่น สมุย กระบี ่ภูเกต็  

3. การวจิยัครัง้นี้พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่องเทีย่วประเทศไทย [10]  จากพฤติกรรมและมุมมองของ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่เหน็ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มแีหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติ พร้อมทัง้
ศลิปวฒันธรรมและประเพณี วถิกีารด าเนินชวีติแบบไทยกย็งัเป็นโครงสรา้งทีม่เีสน่หใ์นการดงึดดูนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่ให้
เกดิความรูส้กึชื่นชอบ อกีทัง้ราคาของสนิคา้/บรกิารกม็คีวามเหมาะสม ซึง่สงัเกตไดจ้ากค่าใชจ้่ายทีส่งูเฉลีย่/วนั/คน อยู่ที ่
9,001-12,000 เยน/คน/วนั (3,001-4,000 บาท/คน/วนั) และมกีารวางแผนมาก่อนล่วงหน้าโดยใชอ้นิเตอรเ์น็ตเป็นสือ่กลาง
ในการคน้หาขอ้มลูการท่องเทีย่วประเทศไทยดว้ยตนเอง และนิยมเดนิทางในช่วงวนัหยุดพกัรอ้น/หยุดตดิต่อกนัหลายวนั 
เพื่อใชช้่วงเวลาใหคุ้ม้ค่ากบัแหล่งท่องเทีย่วทีม่อียู่อย่างหลากหลาย และนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่จะใหค้วามส าคญักบัเรื่องที่
พกัอาศยัมาเป็นอนัดบัแรกๆ ส าหรบัการเลอืกเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่ว รวมไปถงึความปลอดภยัระหว่างเดนิทางท่องเทีย่ว 
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ วารตัช ์มธัยมบุรุษ (2555) [11] ทีก่ล่าวว่า นักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่นจะท่องเทีย่วในแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว และใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาสถานที่พักและข้อมูล
ท่องเทีย่วซึง่จะเลอืกที่พกัที่ไดม้าตรฐาน (อย่างน้อย 4 ดาว) และใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยั โดยไม่ไดส้นใจเรื่อง
ราคาแต่จะใหค้วามสนใจดา้นการบรกิารมากกว่า  

4. การวจิยัครัง้นี้พบว่า นักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่นมมีุมมองต่อภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วประเทศไทยในด้านต่างๆ  
ใน 2 ประเดน็ คอื ภาพลกัษณ์ด้านบวก ไดแ้ก่ ดา้นคุณค่าและประสบการณ์จากการท่องเทีย่ว ดา้นคุณภาพและความ
หลากหลายของการท่องเที่ยว และด้านวฒันธรรมที่แขง็แกร่งของประเทศไทยตามล าดบั ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 
มคีวามเหน็ว่าการเดนิทางมาท่องเทีย่วประเทศไทยท าใหไ้ดร้บัประสบการณ์ใหม่ๆ และสามารถเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ ได ้อกีทัง้ 
ยงัก่อให้เกดิความนิยมชมชอบต่อวฒันธรรมวถิีชวีติใหม่ๆ เช่น อาหารไทย เครื่องแต่งกายแบบไทยและความมนี ้าใจ 
ของคนไทย วัฒนธรรมเฉพาะพื้นที่ก็ยังคงเป็นแม่เหล็กหลักในการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นให ้
เดนิทางมาประเทศไทยมากขึน้ นอกจากนี้ ภาพลกัษณ์ด้านลบ ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยัในการเดนิทางท่องเทีย่ว และ
ดา้นความสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่ว กเ็ป็นอุปสรรคต่อการเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทย เนื่องจากว่า
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นนักท่องเที่ยวเอเชยีที่ข ี้กลวั และหวัน่ไหวต่อประเด็นด้านความปลอดภัยไม่ว่าจาการเมือง 
หรอือื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ โรจนไชยศ ์สมจนัทร ์(2553) [12] และการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (2555) 
[13] ทีก่ล่าวว่า ปจัจยัดงึดดูทีน่กัท่องเทีย่วชาวต่างชาตเิดนิทางเขา้มาประเทศไทยม ี5 อนัดบั คอื การต้อนรบัขบัสู ้การมี
มนุษย์สมัพนัธ์ที่ดี ความตื่นตาตื่นใจ ประเทศที่มีความสุข และมีความน่าตื่นเต้น ส่วนปจัจยัลบที่ท าให้นักท่องเที่ยว 
ไม่ตดัสนิใจเดนิทางมาไทย 3 เรื่องหลกั คอื ภาพลกัษณ์เชงิลบจากวกิฤตการณ์ทางการเมอืง ภยัธรรมชาต ิการคา้ประเวณี 
โดยนกัท่องเทีย่วใหค้ะแนนดา้นความปลอดภยัในเกณฑต์ ่าทีส่ดุ 

5. การวิจยัครัง้นี้ได้ศึกษาความสมัพนัธ์ของตัวแปรเพื่อก าหนดแนวทางการวางแผนพฒันาตลาดการท่องเที่ยว 
ของประเทศไทย ระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์ กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยว ส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยว และ
ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วของประเทศไทย โดยใชส้ถติกิารทดสอบแบบ T-test Independent และ One Way Anova พบว่า 

เพศ มีความสมัพนัธ์กับมุมมองภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านวฒันธรรมที่แขง็แกร่งของ 
ประเทศไทย (Sig 2-tailed = 0.010)    

 อายุ มีความสมัพนัธ์กบัมุมมองภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านวฒันธรรมที่แขง็แกร่งของ 
ประเทศไทย (Sig 2-tailed = 0.020) และมคีวามสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวไทย ด้านช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย; Place (Sig 2-tailed = 0.009)  
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  การศึกษา มคีวามสมัพนัธก์บัสว่นประสมทางการตลาดท่องเทีย่วไทย ดา้นผลติภณัฑ;์ Product (Sig 2-tailed = 
0.042) และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย; Place (Sig 2-tailed = 0.014)  

สถานภาพ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านประสบการณ์การมาเยือน 
ประเทศไทย (Sig 2-tailed = 0.024) ดา้นช่วงเวลาการเดนิทางท่องเทีย่ว (Sig 2-tailed = 0.036) และมคีวามสมัพนัธก์บั
มุมมองภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วของประเทศไทย ดา้นคุณค่าและประสบการณ์จากการท่องเทีย่ว (Sig 2-tailed = 0.008)   
  อาชีพ มีความสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวไทย ด้านการส่งเสริมการตลาด; Promotion  
(Sig 2-tailed = 0.036)  

รายได้ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทย ด้านกิจกรรมที่ต้องการจะท าเมื่อมาเยือน 
ประเทศไทย (Sig 2-tailed = 0.020) และมคีวามสมัพนัธก์บัส่วนประสมทางการตลาดท่องเทีย่วไทย ดา้นการจดัรวม
ผลติภณัฑ;์ Packaging (Sig 2-tailed = 0.026)  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาจากผลการศึกษาในแต่ละตัวแปร ที่ได้พิจารณาให้สอดคล้องตามแนวคิด 
การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว [14] สามารถก าหนดแนวทางการวางแผนพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวของ 
ประเทศไทยไดด้งันี้ 

1. การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวก: การเดนิทางท่องเทีย่วต้องสะดวกและปลอดภยั 
จากผลการวจิยัระบุว่าปจัจยัที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวซ ้า ได้แก่ เรื่องของการเดนิทางที่สะดวก ดงันัน้ประเทศไทยควร
มุ่งเน้นการพฒันาและปรบัปรุงระบบโลจสิตกิส ์และสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเทีย่วใหด้ขีึน้กว่าเดมิ  

2. การพฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเทีย่วให้เกิดความยัง่ยืน: มุ่งเน้นการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเทีย่วเสื่อมโทรมใหม้ี
ความสมบูรณ์ดงัเดิม เน่ืองจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นรักสิง่แวดล้อมและธรรมชาติมาก ดงันัน้นอกจากต้องอนุรกัษ์ 
ศลิปวฒันธรรมให้มีอตัลกัษณ์แล้ว ประเทศไทยต้องมีการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวให้เกดิความสมบูรณ์ในลกัษณะของ 
การท่องเทีย่วเพื่อเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเทีย่วหลกักบัแหล่งท่องเทีย่วรองและยกระดบัคุณภาพและมาตรฐาน 

3. การพฒันาสินค้าและบริการรวมปัจจยัสนับสนุนการท่องเทีย่ว: มุ่งเน้นการพฒันาเศรษฐกจิและเพิม่
ศกัยภาพการท่องเที่ยวด้านต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ยงัมีการพฒันา
บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพทางการแข่งขนั การศึกษาพฤติกรรมของชาวญี่ปุ่นพบว่า ชาวญี่ปุ่นให้
ความส าคญัต่อการบรกิารของบุคคลากรทีส่ามารถสือ่สารภาษาญีปุ่น่ไดล้ าดบัแรก  

4. การสร้างความเชือ่มัน่และส่งเสริมการท่องเทีย่ว: มุ่งเน้นเผยแพร่ภาพลกัษณ์ทีด่ทีางดา้นการท่องเทีย่ว
เพื่อให้นักท่องเที่ยวรบัรูแ้ละเขา้ใจและเกดิความเชื่อมัน่ ซึ่งเป็นการเพิม่มูลค่าให้กบัสนิค้าการท่องเที่ยว เนื่องจากชาว
ญี่ปุ่นเป็นนักท่องเที่ยวเอเชยีที่หวัน่ไหวต่อความปลอดภยั ไม่ว่าจะทางการเมอืงหรอืด้านอื่นๆ เพื่อครองส่วนแบ่งทาง
การตลาดของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะต้องร่วมมอืกนัรกัษาความสงบและความปลอดภยัในประเทศใหส้งูขึน้ผ่านการสรา้ง
ภาพลกัษณ์ของประเทศเชงิรุก เช่น การจดังานแสดงเพื่อเผยแพร่ประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่วในประเทศไทย โดยมี
เป้าหมายเพื่อใหเ้กดิการเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทยมากขึน้ และมกีารใชจ้่ายมากขึน้ 

5. การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครฐั ภาคประชาชนและองคก์รปกครองในการบริหาร
จดัการทรพัยากรการท่องเทีย่ว: มุ่งเน้นการสรา้งและการบรหิารจดัการการแหล่งท่องเทีย่วใหม้กีารบูรณาการร่วมกนั 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานมเีอกภาพ และลดความซ ้าซอ้นของภารกจิ ซึง่รฐับาลและทุกภาคทีีเ่กีย่วขอ้งควรเปลีย่นมุมมองการ
จดัการท่องเที่ยวเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เป็นกลุ่มตลาดคุณภาพ โดยเน้นการจดัการด้านอุปทานให้พร้อม
มากกว่าการสง่เสรมิการตลาด (อุปสงค)์  

 

ข้อเสนอแนะ 
 นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมีบทบาทอย่างมากในการก าหนดทิศทางการท่องเที่ยวไทย เนื่ องจากเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มกีารใช้จ่ายทางเศรษฐกจิสูง สามารถที่จะยกระดบัคุณภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้พ้นจาก
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ลกัษณะความไม่ยัง่ยนืในปจัจุบนั และผลจากการศกึษาพบว่า ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วของประเทศไทยในมุมมองของ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมสีิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติมคือ การศึกษาในมุมมองของผู้ประกอบการท่องเที่ยว เนื่องจากการ
วางแผนเพื่อพฒันาตลาดจะต้องได้รบัความร่วมมือจากทุกฝ่ายเข้าร่วมกนั เพื่อให้ทราบมุมมองทัง้ด้านอุปสงค์ของ
นกัท่องเทีย่วและอุปทานของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของประเทศไทยใหม้คีวามเหมาะสมกนั 
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ทรพัยากรวฒันธรรมไทลือ้ : มลูค่าเพ่ิมเพ่ือการท่องเท่ียว 
Tai-Lue Cultural resources : Value added for tourism  
 

กญัญรตัน์  วเิศษ1 และเกศรา สุกเพชร1 
Kanyarat  Wises1 and Kassara Sukpatch1 
 

บทคดัย่อ 
การศกึษาครัง้นี้วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาทรพัยากรทางการท่องเที่ยวในมติิวฒันธรรมไทลือ้ ในพืน้ทีอ่ําเภอเชยีงคํา 

จงัหวดัพะเยา โดย จากการศกึษาพบว่าในพืน้ทีท่ีท่ําการศกึษามทีรพัยากรวฒันธรรมไทลือ้ทีห่ลากหลาย ทัง้ทีอ่ยู่ในรูปแบบ
ของโบราณสถานวิหารศลิปะไทลื้อในวดัหย่วน  บ้านเรือนทรงไทลื้อ การสบืทอดวถิีชวีติ ประเพณี และวฒันธรรมในการ
ดํารงชวีิต การทอผ้าไทลื้อ การบริโภคและวิธีการประกอบอาหาร และเพื่อการใช้ทรพัยากรวฒันธรรมไทลื้อในการสร้าง
มูลค่าเพิม่เพื่อการท่องเที่ยว ควรมแีนวทางการจดัการมติิวฒันธรรมอย่างยัง่ยนืบนฐานทรพัยากรท้องถิ่น อําเภอเชยีงคํา 
จงัหวดัพะเยา โดยยดึหลกั 4 ประการของการจดัการการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื ไดแ้ก่ 1.การดําเนินกจิกรรมการท่องเทีย่วโดย
คํานึงถึงขอบเขตความสามารถในการรองรบัของทรพัยากรการท่องเที่ยว 2.การคํานึงถึงผลกระทบจากรูปแบบกจิกรรม
ทางการท่องเทีย่วทีต่่อชุมชน 3.คํานึงถงึการมสี่วนร่วมในกจิกรรมทางการท่องเที่ยวของทัง้ผูม้สี่วนได้และเสยีภายในชุมชน 
และ 4.มกีารวางแผนการจดัการการท่องเทีย่วโดยครอบคลุมทุกมติ ิไดแ้ก่ เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และขนบธรรมเนียม
วถิีชีวติ ประเพณี วฒันธรรม อนัเป็นการใช้ทรพัยากรวฒันธรรมในท้องถิ่นในการสร้างมูลค่าเพิม่เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อ
ผลประโยชน์แก่ทุกภาคสว่นอย่างเท่าเทยีมกนั  
 

ค าส าคญั: ทรพัยากรวฒันธรรมไทลือ้  การท่องเทีย่ว   
 

Abstract  
 The objective of this study aim to analyze dimension of Tai-Lue cultural resources of chiangkam 
district prayao province. From studying, it is found out that there are a variety of Tai-Lue cultural resources in 
the form of praying hall decorated with Tai Lue style in Yuan temple, Thai-house's Tai Lue style, way of 
livings, norm and cultural livings, cloth making, consuming behavior, food processing. In order to create a 
sustainable value creation by using of Tai Lue cultural resources for tourism, there should be a dimensional 
management of sustainable cultural based on local resources for as following  1. Considering of resources 
capability to suit with number of tourists. 2. Considering for type of tourism activity that might effects to local 
community 3.Considering for participation of tourism activity from advantage and disadvantage group of 
people in local community. 4. Planning of tourism management in all related aspects for an example 
economic, society, environment and norm, culture and to create value for local cultural resource in the field of 
tourism to be the most benefit for all involved parties. 
 

Key words:  Cultural Management , Tai Lue Culture Resources  
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บทน า 

วฒันธรรมเป็นสิง่ทีม่กีารสบืทอดมาจากอดตีกาล มคีวามแตกต่างกนัตามสภาพพืน้ที ่ภูมปิระเทศ ภูมอิากาศที่
มกีารตัง้ถิ่นฐานของชุมชน โดยในความแตกต่างนัน้ อาจมคีวามเชื่อมโยงเกดิเป็นเรื่องราวร้อยเรยีงที่นํามาสู่ความ
น่าสนใจในการศกึษา 

เพื่อทําการค้นคว้าหาแนวทางในการต่อยอดผลผลิตทางวฒันธรรมในท้องถิ่นนัน้ๆ โดยการศึกษาค้นหา
เรื่องราวของวฒันธรรมท้องถิ่น ยงัเปรยีบเสมอืนการค้นหาเสน่ห์ สิง่ดงึดูดใจ อนัเป็นกระบวนการนํามาสู่การต่อยอด
สรา้งคุณค่าและยงัเป็นการเพิม่มลูค่าใหก้บัวฒันธรรมทอ้งถิน่นัน้ๆ อกีดว้ย [2] 

จากแนวคดิดงัทีไ่ด้กล่าวมา ผนวกเขา้กบัการวเิคราะหป์จัจยัแวดล้อมในแผนพฒันาการท่องเที่ยวแห่งชาต ิ
พ.ศ.2555 – 2559 สิง่ที่พบจากการวเิคราะห ์คอื ประเทศไทยมทีรพัยากรศลิปวฒันธรรม ประเพณี รวมถึงอธัยาศยั
ไมตรขีองคนไทยเป็นปจัจยัทีส่ง่ผลบวกใหก้บัการจดัการการท่องเทีย่วในประเทศไทย รวมถงึปจัจยัสนับสนุนอกีหลาย
ประการ อาท ิความพรอ้มของโครงสรา้งพืน้ฐานด้านการท่องเทีย่ว รวมถึงทีต่ัง้ทางภูมศิาสตรท์ี่เหมาะสมสาํหรบัการ
พฒันาการท่องเทีย่ว [1] 

โดยหากกล่าวถงึการท่องเทีย่วกบัวฒันธรรม ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นพืน้ทีท่ีม่ทีรพัยากรวฒันธรรมที่
โดดเด่นสอดคลอ้งกบัการวางยุทธศาสตรเ์ชงิรุกทีมุ่่งสรา้งฐานเศรษฐกจิใหม่บนพืน้ฐานของวฒันธรรม ตลอดจนมคีวาม
หลากหลายทางชาตพินัธ ์อาท ิวฒันธรรมไทลือ้  

ไทลือ้เป็นหน่ึงในชาตพินัธุท์ีม่กีารเดนิทางจากเมอืงสบิสองปนันาทางตอนใต้ของประเทศจนีเขา้มาตัง้ถิ่นฐานใน
บรเิวณภาคเหนือตอนบนของไทย มวีฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง มวีถิชีวีติทีเ่รยีบง่าย พอเพยีง พึง่พาตน มกีาร
อยู่รวมกนัเป็นกลุ่มนํามาสูก่ารเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั อกีทัง้มีพุทธศาสนาเป็นศูนยร์วมจติใจส่งผลใหล้กัษณะนิสยัของชาติ
พนัธุไ์ทลือ้มคีวามอ่อนโยน เป็นมติร มน้ํีาใจ ซึง่เป็นลกัษณะทีเ่หมาะสมต่อการตอ้นรบัผูม้าเยอืนหรอืนักท่องเทีย่ว ประกอบ
กบัแผนพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาต ิพ.ศ. 2555-2559 ทีมุ่่งพฒันายกระดบัคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วใหม่ในเชงิกลุ่มพืน้ทีท่ี่
มศีกัยภาพ ซึง่มแีนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วใหม่ทีม่ศีกัยภาพเพื่อสรา้งทางเลอืกใหม่แก่อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว
ไทย โดยเน้นการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วทีส่ามารถสรา้งคุณค่า และมลูค่าเพิม่ได ้[1]    

ดงัทีก่ล่าวมา ดว้ยความพรอ้มของทรพัยากรวฒันธรรมทีม่เีอกลกัษณ์ประกอบกบัอธัยาศยัทีเ่อือ้อาํนวยต่อการ
ตอ้นรบัผูม้าเยอืนของชาตพินัธุไ์ทลือ้ รวมถงึการสนับสนุนของภาครฐั จงึมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะใชท้รพัยากรวฒันธรรม
ไทลือ้ในการสรา้งมลูค่าเพิม่เพื่อการท่องเทีย่ว ผ่านการศกึษาในครัง้นี้เพื่อเสนอแนวทางการจดัการมติวิฒันธรรมอย่าง
ยัง่ยนืบนฐานทรพัยากรทอ้งถิน่ อาํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยาในขัน้ตอนต่อไป 

 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
1.เพื่อศกึษาทรพัยากรทางการท่องเทีย่วในมติวิฒันธรรมไทลือ้ ในพืน้ทีอ่าํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา 

 

ผลการศึกษา 
 ชาตพินัธุไ์ทลือ้ แต่เดมิตัง้ถิน่ฐานอยู่ทีเ่มอืงสบิสองปนันา ทางตอนใตข้องประเทศจนี นิยมปลูกสรา้งบา้นเรอืน
อยู่รมิแม่น้ํา มขีนบธรรมเนียมประเพณีคลา้ยคนลา้นนา มภีาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง โดยภาษาพูดนัน้มี
ความคลา้ยคลงึกบัภาษาไทย สามารถสือ่สารกนัรูเ้รื่อง  
 ชาวไทลือ้มพีุทธศาสนาเป็นศนูยร์วมจติใจพรอ้มกบัการนับถอื บูชาผ ีดงันัน้ ความเชื่อเกีย่วกบัเรื่องวญิญาณ
จงึสง่อทิธพิลต่อแนวความคดิเป็นอย่างมาก แต่กม็กีารจดัการผนวกแนวคดิระหว่างความเชื่อเรื่องผทีีม่มีาตัง้แต่อดตีกบั
ความเชื่อ คาํสอนของพระพุทธศาสนาเขา้ดว้ยกนัอย่างกลมกลนื เกดิเป็นวถิกีารดํารงชวีติ ประเพณีและพธิกีรรมทีส่บื
ทอดมาจนถึงปจัจุบันโดยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีทัง้ความคล้ายคลึงและแตกต่างจากพุทธศาสนาในสงัคมอื่นๆ 
ยกตวัอย่างเช่น ในการนบัถอืพุทธศาสนาของชาวไทลือ้จะไม่นิยมจดัหิง้พระไวท้ีบ่า้น จากความเชื่อทีว่่าพระพุทธรปูเป็น
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สิง่ศกัดิส์ทิธิค์วรบูชาเฉพาะในวดัวาอาราม ส่วนทีบ่า้นจะมกีารจดัตัง้หิง้ผเีรอืนหรอืเทวดาเรอืนเพื่อปกปกัรกัษาคนใน
ครอบครวั [2]   
ผลจากการศกึษาทรพัยากรการท่องเทีย่วในมติวิฒันธรรมไทลือ้ ในพืน้ทีอ่าํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา ปรากฏดงันี้ 

1.วดัพระธาตสุบแวน วดัของชาวไทลือ้ทีน่อกจากจะเป็นศูนยร์วมจติใจทางพุทธศาสนาแลว้ ยงัมตี้นจามจุรี
ขนาดใหญ่ อายุกว่ารอ้ยปีแผ่กิง่กา้นสาขาอยู่ใกลก้บัโรงเรยีนอนุบาลเชยีงคาํซึง่อยู่ในบรเิวณเดยีวกบัวดัพระธาตุสบแวน 
ดา้นขา้งของอุโบสถ ยงัเป็นทีต่ัง้ของเจดยีเ์ก่าแก่อายรุ่วมแปดรอ้ยปี เจดยีไ์ดร้บัการบรูณะมาอย่างต่อเนื่องจงึมลีกัษณะที่
สมบรูณ์ตามรปูแบบศลิปะลา้นนา ฐานสีเ่หลีย่ม สขีาวยอดฉตัรทอง  มรีปูปนูป ัน้สงิหอ์ยู่ทัง้ 4 มุม [3]   

   ภาพท่ี 1 เจดยีว์ดัพระธาตุสบแวน                        ภาพท่ี 2 ตน้จามจุรอีายุกว่ารอ้ยปี 
 

2.วดัแสนเมืองมา เป็นวดัทีส่รา้งตามศลิปะไทลือ้ หลงัคามุมแป้นเกลด็ไมภ้ายในวหิารยงัมภีาพจติรกรรมฝา
ผนังที่แสดงขนบธรรมเนียม ประเพณี รวมถงึการดําเนินวถิชีวีติของชาวไทลือ้ ได้แก่ การบวชพระ การทําบุญ การ
เล่นน้ําสงกรานต์  อกีทัง้ยงัมกีารแขวนธงหรอืตุง ตามความเชื่อทีว่่าเป็นการอุทศิใหก้บัผูล่้วงลบัไปแลว้เพื่อเป็นบนัได
สูส่วรรค ์[3]   
 

                                             
 

                                 ภาพท่ี 3 วดัแสนเมอืงมา          ภาพท่ี 4 วหิารศลิปะไทลือ้ 

 
ภาพท่ี 5 ภาพจติรกรรมแสดงวถิชีวีติชาวไทลือ้กบัพทุธศาสนา     ภาพท่ี 6 ภาพจติรกรรมแสดงวถิชีวีติชาวไทลือ้ 
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3.ประเพณีปีใหม่ ปีใหม่ของชาวไทลือ้หรอืสงกรานต์ของชาวไทย โดยจะมกีารประกอบพธิกีนัตัง้แต่วนัที ่
13 เมษายน ยาวไปจนถึงวนัที่ 18 เมษายน โดยแต่ละวนัก็จ ะมีพ ิธ ีที่แตกต่างกนัไป ได้แก่ วนัแรก  คอืวนัที่ 13 
เมษายน เรียกว่าวันจัง๋ขารล่อง  ชาวไทลือ้จะจุดพลุ จุดประทดัดงัสนัน่หมู่บา้นตัง้แต่เชา้ตรู่เพื่อขบัไล่ตวัจัง๋ขารซึง่ถอื
ว่าเป็นตัวอัปมงคล  ถดัมาวนัที ่14 เมษายนเรยีกว่าวนัเน่า  ถอืเป็นวนัอปัมงคล จะตอ้งวางตวัสงบเสงีย่ม ไม่ด่าเฆีย่น
ตลีกูหลานและไม่ใหท้ะเลาะเบาะแวง้กนั  อกีทัง้ยงัทาํการจดัเตรยีมอาหารในวนัรุ่งขึน้  พรอ้มกบัการจดัเตรยีมสิง่ของไว้
สาํหรบัดําหวัพ่อแม่ญาติผูใ้หญ่  ตกเยน็จะพาบุตรหลานขนทรายเขา้วดัก่อเป็นเจดยีท์ราย  เพื่อทดแทนการ เหยยีบยํ่า
ทรายออกจากวดัตลอดปีที่ผ่านมา  ถดัมาวนัที ่15 เมษายนเรยีกว่าวนัพญาวนั  ตอนเช้าจะไปทําบุญตานขนัขา้วที่วดั 
ตอนสายเริม่พธิดีาํหวัญาตผิูใ้หญ่และบุคคลทีเ่คารพนบัถอื  ตกบ่ายผูเ้ฒ่าผูแ้ก่จะไปฟงัเทศน์  หนุ่มสาวกจ็ะนัดกนักลาง
หมู่บา้น  เพื่อแขง่ขนักีฬาพื้นบ้านและเล่นน้ําสงกรานตก์นัอย่างสนุกสนาน  ถดัมาวนัที ่16 เมษายน  เรยีกว่าวนัปาก
ป๋ี(วนัปากปี)  เป็นวนัเริม่ตน้ปีใหม่ของไทลือ้  จะมกีารนําเอาสะตวงไปประกอบพธิกีรรมทีว่ดัพรอ้มนําน้ําขมิน้สมปอ่ยไป
สงน้ําพระร่วมกนั  ถดัมาวนัที ่17 เมษายน  เรยีกว่าวนัปากเดอืน  ชาวบา้นจะพรอ้มใจกนัทาํความสะอาดวดัเรยีกว่าวนั  
ลา้งวดั และสุดท้ายวนัที ่18 เมษายนเรยีกว่าวนัปากวนั  ชาวไทลือ้บางส่วนยงัคงสนุกสนานรื่นเรงิ  บางส่วนพกัผ่อน
เพื่อเตรยีมตวักลบัมาประกอบอาชพีตามปกต ิ[4]   

ภาพท่ี 7 การก่อเป็นเจดยีท์ราย  เพื่อทดแทนการเหยยีบยํ่าทรายออกจากวดัตลอดปีทีผ่่านมา   
 

5.พิธีแต่งงาน  นับตัง้แต่มีการถูกเน้ือต้องตัวฝ่ายหญิงตามสญัญาณการดบัไฟ  ตามจารีตประเพณีของ
สงัคมไทยลื้อถือว่าทัง้คู่เป็นสามภีรรยากนัโดยชอบแต่ยงัคงแยกกนัอยู่ตามปกติ  จนกว่าฝ่ายหญิงจะมาขอให้ไปอยู่  
ระหว่างนัน้  ฝายหญงิกจ็ะเตรยีมตวัเป็นแม่บา้นแม่เรอืน  ฝ่ายชายกต็้องทํางานหนักเพื่อเกบ็หอมรอมรบิทรพัยส์นิเงนิ
ทอง  เมื่อถึงฤกษ์งามยามดจีงึมกีารจดัพธิแีต่งงาน  โดยมกีารเตรยีมงานประกอบดว้ยการเตรยีมอาหารการกนิเพื่อ
เลีย้งฉลองและทาํบายศรสีูข่วญับ่าวสาว ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ฝา่ยสาวนําขา้วตอกดอกไมไ้ปสู่ขอฝ่ายชาย  แลว้ยกขนัหมากมาทํา
พธิทีีบ่า้นฝา่ยสาวและอยู่อาศยัทีบ่า้นฝา่ยสาวเป็นสว่นใหญ่ [3]   

ภาพท่ี 8 พธิแีต่งงาน 
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6.อาหารในวิถีชีวิตชาวไทลือ้ ชาวไทลือ้เชยีงคาํ กนิอยู่อย่างง่ายๆ บรโิภคอาหารที่หาไดจ้ากธรรมชาตติาม
ฤดกูาล เช่นหน่อไม ้ผกัต่างๆ รบัประทานขา้วเหนียวเป็นหลกั อาหารทีช่าวไทลือ้เชยีงคํานิยมไดแ้ก่ แกงผกัต่างๆ เช่น 
ผกัเสีย้ว ผกัหละ(ชะอม) สาํหรบัหน่อไมจ้ะนํามาปรุงกบัน้ําป ูเป็น ยาํหน่อไม ้แกงหน่อไม ้นอกจากนี้ยงัมอีาหารประเภท
ซา้ ได้แก่ ซ้าผกักาด ซ้ามะเขอื และยงัมขีา้วกัน้งา ที่ทําจากการคัว่งาดําจนหอมโคลกละเอยีดและนํามาคลุกกบัขา้ว
เหนียวปรุงรสดว้ยเกลอืเลก็น้อย นอกจากอาหารดงัทีก่ล่าวมาแลว้ อาหารทีช่าวไทลือ้นิยมรบัประทานยงัม ี“แอ่งแถะ ” 
ซึง่ทํามาจากส่วนใบของพชืล้มลุกที่มลีําต้นเป็นเถาเป็นเครอื หวัอยู่ใต้ดนิ  ใบมรีูปร่างคลา้ยใบโพธิ ์ใต้ใบมขีนอ่อนๆ  
จะเจรญิเตบิโตในฤดูฝน ถึงต้นฤดูหนาว  แอ่งแถะ   เป็นพชืสมุนไพรแกร้อ้นในกระหายน้ํา เป็นยาระบายไดด้ ีนํามา
ประกอบอาหารโดยการนําส่วนใบมาตําผสมน้ําเลก็น้อยแลว้คัน้กรองเอากากทิง้  นํามาใส่ภาชนะทิง้ไวห้นึ่งคนืกจ็ะจบั
ตวักนัเป็นก้อนคล้ายเยลลี ่เมื่อจะรบัประทานกนํ็ามาปรุงใส่พรกิป่น  เกลอืป่น  ปลาแหง้ป่น  ถัว่ลสิงป่น  ปรุงใหม้รีส
เปรี้ยวด้วยน้ํามะนาว หรือรมะกอกสุก แอ่งแถะเป็นอาหารดัง้เดมิของชาวไทลื้อ  รบัประทานเป็นกบัข้าว หรอืเป็น
อาหารว่างกไ็ด ้[3]   

                              ภาพท่ี 9 ใบแอ่งแถะ     ภาพท่ี 10 แอ่งแถะ 
 

โถ่โอ่ มากจากคาํว่า โถ่ เป็นภาษาไทลือ้แปลว่า ถัว่ และโอ่แปลว่า เน่า โถ่โอ่ คอื ถัว่เน่า แต่เมื่อปรุงอาหารจะ
หอมอร่อย โถ่โอ่ทาํมากจากถัว่เหลอืงตม้สกุแลว้นํามาหมกัไวป้ระมาณ 2-3 วนั แลว้นํามาประกอบอาหาร เช่น เกยีวโถ่
โอ่ คอื นํามาบดใสเ่ครื่องปรุง เช่น พรกิแหง้ กระเทยีม ขงิ เกลอื แลว้ผดักบัไข่รบัประทานกบัขา้วรอ้นๆ แลว้คลุกเคลา้
ใหเ้ขา้กนักบัถัว่เน่าบด นอกจากน้ียงัมกีารถนอมอาหารโดยการนําโถ่โอ่มาทาํเป็นแผ่นแลว้ตากแหง้เพื่อเกบ็ไว้รบัประทาน
ไดน้านยิง่ขึน้ [3]    

ภาพท่ี 11 โถ่โอ ่
 

น ้าผกั เป็นอาหารของชาวไทลือ้ทีท่าํมาจากดอกผกักาดจอ้น  ตดัในขณะทีต่้นผกักาดออกดอกและกําลงับาน
จะไดด้อกผกักาดทีด่ ี แลว้นําไปบดใหล้ะเอยีดนํามาหมกัทัง้กากผสมน้ํา เกลอื และขา้วเหนียวเลก็น้อย  ทิง้ไวป้ระมาณ 
2 – 3 คนื  จนได้รสเปรีย้ว  จากนัน้กรองเอากากทิ้ง  นําส่วนที่เหลอืไปเคี่ยวจนแหง้  จะได้น้ําผกัมสีเีขยีวคลํ้า มรีส
เปรีย้ว  หากนําไปตากใหแ้หง้จะเกบ็ไวไ้ดน้าน  เมื่อตอ้งการรบัประทานกนํ็ามาทาํเป็นน้ําพรกิน้ําผกั [3]   
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ภาพท่ี 12 น้ําพรกิน้ําผกั รบัประทานกบัปลาป้ิง 
 

ส้มผกักาด หรอืซุม้ผกักาด เป็นการแปรรูปอาหารโดยการนําผกักาดมานวดกบัเกลอืจนได้ที ่ ใส่ขา้วเหนียว
เลก็น้อยหมกัทิง้ไว ้1-2 คนื  จนมรีสเปรีย้ว สม้ผกักาดสามารถนํามาปรุงเป็นอาหารไดห้ลากหลายวธิ ี เช่น  รบัประทาน
เป็นเครื่องเคยีงกบัน้ําพรกิหรอืโขลกพรกิหนุ่มป้ิง กระเทยีม แลว้นําไปผสมกบัสม้ผกักาด  โดยทุบขงิใส่เลก็น้อยและ
ซอยมะเขือเป็นแผ่นบางๆ ใส่ลงไปด้วย ก็จะได้กับข้าวอีกอย่างหนึ่ง ชาวไทลื้อเรียกว่า “แยมซุ้ม    ผักกาด”  
รับประทานกับปลาป้ิง หมป้ิูง  แคบหม ูหรอืเนื้อสตัวอ์ื่นๆ [3]   

ภาพท่ี 13 แยมซุม้ผกักาด  กบัปลาป้ิง 
 

ขนมปาด  มีลกัษณะคล้ายกบัขนมเปียกปูนแต่เป็นสน้ํีาตาล มีรสหวานมัน  มีกลิ่นหอม ชาวไทลื้อนิยม
รบัประทานกบัขา้วแคบ  ขนมปาดทําจากแป้งขา้วเหนียวนํามากวนกบัน้ําตาลผสมน้ําออ้ย และกะท ิส่วนใหญ่นิยมทํา
ขนมปาดในงานทําบุญขึน้บา้นใหม่ งานบวช งานฉลองต่างๆ  จงึต้องกวนกนัเป็นหมอ้ใหญ่ๆ  โดยต้องใชค้นช่วยกนั
กวนหลายคน  จนกว่าแป้งจะเหนียวไดท้ีนํ่ามาเทใสถ่าด  ทิง้ไวใ้หแ้ขง็ตวั แลว้ตดัเป็นชิน้ๆ รปูขนมเปียกปนู [3]   

           ภาพท่ี 14 ขนมปาด                                ภาพท่ี 15 การทาํขนมปาดในงานบุญ 
 

ข้าวแคบ  เป็นขนมหรอือาหารว่างของชาวไทลือ้ มลีกัษณะคลา้ยขา้วเกรยีบ รสเคม็ ทําจากแป้งขา้วจา้วหรอื
แป้งขา้วเหนียว ทําเป็นแผ่นตากใหแ้หง้  วธิรีบัประทานคอืนํามาย่างไฟอ่อนๆ หรอืทอดเหมอืนขา้วเกรยีบ ชาวไทลื้อ
นิยมรบัประทานขา้วแคบทอดกบัขนมปาด [3]   
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ภาพท่ี 16 ขา้วแคบทอดกบัขนมปาด 
 

ข้าวควบ  คอื  “ขา้วเกรยีบใส่น้ําตาลออ้ย มรีสหวานอย่างขา้วเกรยีบว่าว”   ขา้วควบไดม้าจากการนําขา้ว
เหนียวทีส่กุแลว้ตําใหเ้มลด็ขา้วแตกละเอยีด  ผสมกบัน้ําออ้ย หรอืน้ําตาล  ใส่เกลอืเลก็น้อย  นวดใหเ้ขา้กนัแลแลว้ป ัน้
เป็นกอ้น แลว้ใชไ้มก้ลมคลงึใหเ้ป็นแผ่นบางๆ แลว้ตากใหแ้หง้  เมื่อจะรบัประทานกนํ็ามาผงิไฟอ่อนๆ ใหข้า้วควบพอง
ตวัเป็นแผ่นใหญ่มสีเีหลอืงน่ารบัประทาน  “ขา้วควบ”  เป็นอาหารว่างที ่ชาวไทลือ้นิยมรบัประทาน รสหวานกรอบ [3]   

ภาพท่ี 17 ขา้วควบ 
  

จากการศกึษาทรพัยากรทางการท่องเทีย่วในมติวิฒันธรรมไทลือ้ พบว่าในพืน้ทีอ่ําเภอเชยีงคํา จงัหวดัพะเยา 
มทีรพัยากรวฒันธรรมไทลือ้ทีห่ลากหลาย ทัง้ทีอ่ยู่ในรปูของโบราณสถาน โบราณวตัถุ วดัวาอาราม บา้นเรอืนทรงไทลือ้ 
ประเพณีต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติสบืทอดมา รวมถึงวิถีชีวิตที่ได้ดําเนินอยู่ในปจัจุบนัที่มีการผสมผสานเข้ากับยุคสมยัที่
เปลีย่นแปลงไปอย่างไม่ละทิง้ความเป็นมาของตนเอง เมื่อผนวกเขา้กบัอธัยาศยั มติรไมตรอีนัอ่อนโยนของชาวไทลื้อ
แลว้ จงึทาํใหอ้าํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา เป็นพืน้ทีท่ีเ่หมาะแก่การใชท้รพัยากรวฒันธรรมไทลือ้ในการสรา้งมูลค่าเพิม่
เพื่อการท่องเทีย่ว  
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สรปุผลและอธิปรายผล 
จากการศกึษาแนวทางการจดัการมติวิฒันธรรมอย่างยัง่ยนืบนฐานทรพัยากรทอ้งถิน่ อําเภอเชยีงคํา จงัหวดั

พะเยา โดยมวีตัถุประสงคใ์นการศกึษาคอื เพื่อศกึษาทรพัยากรทางการท่องเทีย่วในมติวิฒันธรรมไทลือ้ในพืน้ทีอ่ําเภอ
เชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา พบว่า ในพืน้ทีท่ีท่าํการศกึษามทีรพัยากรวฒันธรรมไทลือ้ทีห่ลากหลาย ทัง้ทีอ่ยู่ในรูปแบบของ
โบราณสถานวหิารศลิปะไทลื้อในวดัหย่วน  บา้นเรอืนทรงไทลือ้ การสบืทอดวถิีชวีติ ประเพณี และวฒันธรรมในการ
ดํารงชีวิต การทอผ้าไทลื้อ การบริโภคและวิธ ีก ารประกอบอาหาร สบืเนื่องมาจากลักษณะของการดํารงชีวิต 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทีห่ล่อหลอมใหช้าวไทลือ้มกีารตัง้ถิน่ฐานอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม มกีารเอือ้เฟ้ือ ช่วยเหลือซึ่ง
กนัและกนั มีพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจติใจ ส่งให้สบืใหเ้กดิเป็นความสามคัคภีายในชาตพินัธุ ์ซึ่งปรากฏใหเ้หน็ใน
หนึ่งตวัอย่าง คอื จากการจดังานสบืสานตํานานไทลือ้ เลื่องลอืวฒันธรรมลา้นนา ซึง่จะมกีารรวมกลุ่มกนัของชาตพินัธุ์
ไทลือ้จากทุกจงัหวดัและประเทศใกลเ้คยีง มาร่วมงานกนัทีอ่ําเภอเชยีงคํา จงัหวดัพะเยา อนัเป็นศูนยก์ลางการจดังาน 
ซึง่การจดังานสบืสานตํานานไทลือ้ เลื่องลอืวฒันธรรมลา้นนานี้ ไดจ้ดัต่อเนื่องกนักว่าสบิปีแลว้ นอกจากความเขม้แขง็
และความหลากหลายของทรพัยากรวฒันธรรมแลว้ ลกัษณะนิสยัของชาตพินัธุไ์ทลือ้ทีม่คีวามอ่อนโยน อ่อนน้อม เป็นมติร 
มอีธัยาศยัไมตร ียงัสง่ผลดต่ีอการตอ้นรบัผูม้าเยีย่มเยอืนจากการท่องเทีย่ว และดว้ยวตัถุประสงคข์องการศกึษาในครัง้นี้ 
คอื เพื่อเสนอแนวทางการจดัการมิติว ัฒนธรรมอย่างยัง่ยนืบนฐานทรพัยากรทอ้งถิน่ อําเภอเชยีงคํา จงัหวดัพะเยา 
จงึจาํเป็นตอ้งอาศยัหลกัในการจดัการการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื อนัประกอบดว้ย การดําเนินกจิกรรมทางการท่องเทีย่ว
โดยคํานึงถงึขดีความสามารถในการรองรบัของทรพัยากรในพืน้ทีเ่พื่อมใิหท้รพัยากรเกดิการเสื่อมโทรมลงจากการใช้
งานทีเ่กดิการรองรบั เพราะในทรพัยากรบางอย่างเมื่อสญูเสยีไปแลว้ไม่สามารถสรา้ง หรอืหาเพื่อทดแทนได ้หลกัการ
ต่อไปคอื การจดักจิกรรมทางการท่องเทีย่วโดยคาํนึงถงึผลกระทบทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ  มกีารคาํนึงถงึการมสีว่นรว่ม
ในกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของทัง้ผู้มสี่วนได้และเสยีภายในชุมชน มกีารประสาน ร่วมมือ ออกความเห็นต่อการ
จดัการการท่องเที่ยว เนื่องจากทุกคนในชุมชนถือเป็นเจ้าของทรพัยากรร่วมกัน และหลกัการสุดท้าย คอื มกีารวาง
แผนการจัดการการท่องเที่ยวโดยครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิต ประเพณี 
วฒันธรรมภายในชุมชน เพื่อให้ผลประโยชน์ของการจดัการการท่องเที่ยวทัง้ในส่วนของตัวผู้ประกอบกิจการการ
ท่องเทีย่ว และสว่นรวมแก่ชุมชนเป็นไปอย่างสอดคลอ้งกนั   

เมื่อมกีารใช้ทรพัยากรไทลื้อที่มอียู่ในท้องถิ่นให้เกดิประโยชน์สูงสุดบนกรอบความมัน่คงจากหลกัการการ
จดัการการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื สง่ผลใหเ้กดิเป็นแนวทางการจดัการมติวิฒันธรรมอย่างยัง่ยนืบนฐานทรพัยากรทอ้งถิน่ 
อําเภอเชยีงคํา จงัหวดัพะเยา อนัเป็นการใชท้รพัยากรวฒันธรรมในทอ้งถิ่นในการสร้างมูลค่าเพิม่เพื่อการท่องเที่ยว 
เพื่อผลประโยชน์แก่ทุกภาคสว่นอย่างเท่าเทยีมกนั 
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บทคดัย่อ 

 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาศกัยภาพทางการท่องเทีย่วเชงินิเวศของอุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอด 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ ใช้การสมัภาษณ์เชงิลกึ กลุ่มตวัอย่างม ี3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) 

เจา้หน้าทีภ่าครฐั จาํนวน 8 คน  2) ผูป้ระกอบการในเขตอุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอด จํานวน 5 คน และ 3) กลุ่ม

อนุรกัษ์และพฒันาทุ่งสามรอ้ยยอด จํานวน 21 คน รวมทัง้สิน้ 34 คน ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิเน้ือหา ผลการศกึษา

แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ศกัยภาพดา้นพืน้ทีธ่รรมชาตทิีเ่กีย่วเน่ืองกบัระบบนิเวศ พบว่าอุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ย

ยอด มจีุดดงึดดูดา้นการท่องเทีย่วและเรยีนรูธ้รรมชาต ิ2) ศกัยภาพดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มและการท่องเทีย่วอย่าง

ยัง่ยืน พบว่า การท่องเที่ยวของอุทยานส่งผลให้แหล่งธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรม จํานวนเจ้าหน้าที่อุทยานไม่

เพยีงพอในการใหบ้รกิารและสถานทีท่่องเที่ยวบางแห่งภายในอุทยานเสื่อมโทรมเน่ืองจากขาดการดูแล 3) ศกัยภาพ

ดา้นกจิกรรมการท่องเทีย่วทีเ่ป็นสิง่แวดลอ้มศกึษา พบว่า อุทยานจดักจิกรรมทีเ่น้นใหค้วามรูแ้ละใหน้ักท่องเทีย่วมสี่วน

ร่วมในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและธรรมชาตโิดยการเผยแพร่และสื่อความหมายธรรมชาต ิและ4) ศกัยภาพดา้นการมี

สว่นร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเทีย่ว พบว่า ชุมชนไม่มสี่วนร่วมในวางแผน จดัการการท่องเทีย่วหรอืเสนอแนว

ทางการพฒันาการท่องเทีย่วร่วมกบัอุทยานเท่าทีค่วรและการท่องเทีย่วของอุทยานกไ็ม่ไดท้าํใหชุ้มชนมรีายไดม้ากนกั   
 

คาํสาํคญั: ศกัยภาพทางการท่องเทีย่วเชงินิเวศ การท่องเทีย่วเชงินิเวศ อุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอด  
 

Abstract 

 This research aims to study ecotourism potential of Khao Sam Roi Yod National park, Prachuap 

Khiri Khan Province. This is a qualitative research by using in-depth interviews. According to the study 

sample was divided into three groups consisting of the first is government officials by 8 people, the second is 

entrepreneurs are 5 people and the third is the conservation and develop Thung Sam Roi Yod group were 

21, the total sample thirty-four people. Instruments used were structured interview and a summary of the 

content analysis data. The study was split into the following 4 elements. The study shows that 1) Potential 

ecological tourism related to the natural ecosystem founds that in the same direction is the main attraction for 

tourism and natural learning. 2) Potential environmental and sustainable tourism founds that tour of the park’s 

natural resources, resulting in the decline and the national park officials are sufficient to provide tourist 

attractions and some of the national park deteriorated due to lack of care. 3) Potential tourism activities that 

                                                           
1 สาขาการจดัการการท่องเทีย่วแบบบรูณาการ คณะการจดัการการท่องเทีย่ว สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
1 Integrated Tourism Management, the Graduate School of Tourism Management. National Institute of 

Development   Administration. 
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environmental studies have found that the national park event focuses on providing knowledge and offering 

plenty of influence conservation of the natural environment and by publishing and interpretive nature 4 ) 

Potential involvement of the community in the management of tourism founds that the community does not 

participate in the plan, the tourism management or proposed tourism development with the nation park as it 

should and national tourism does not make much income communities . 
 

Key words: Ecotourism potential, Ecotourism, Khao Sam Roi Yod National Park. 
 

บทนํา 

  ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของประเทศไทยไดเ้จรญิรุดหน้ามาเป็นลําดบั เป็นผลให้

เกิดรายได้หมุนเวยีนที่มีมูลค่านับแสนล้านบาท ส่งผลดต่ีอระบบเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ แต่ในทางกลบักนั            

การเจรญิเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลบัทําให้สภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว            

และภาพพจน์ของการท่องเที่ยวถดถอยลงเช่นกนั การจดัการการท่องเทีย่วโดยทัว่ไปมกัประสบปญัหาทีส่วนทางกนั

ระหว่างการอนุรกัษ์และการพฒันาสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติอยู่เสมอ ดงันัน้การท่องเที่ยวเชงินิเวศจงึเป็นเครื่องมือ          

ทีถู่กนํามาใชใ้นการพฒันาและฟ้ืนฟูทรพัยากรทางการท่องเทีย่วทีเ่สือ่มโทรมรวมทัง้อนุรกัษ์ทรพัยากรทีม่คีวามสมบูรณ์

อยู่แลว้ใหเ้ป็นไปอย่างยัง่ยนื รวมไปถึงการไม่ละเลยศกัยภาพของระบบนิเวศ วถิชีวีติของคนในชุมชนและต้องพฒันา

พื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืนในแผนพัฒนา  

เศรษฐกิจและสงัคม ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-255 [9] ที่ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูดูแลฐาน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มควบคู่กบัการใชอ้ย่างตระหนักรูคุ้ณค่า ลดความเหลื่อมลํ้าและความขดัแยง้ในการ

เขา้ถงึและการใชป้ระโยชน์และมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้ปีระสทิธภิาพ โปร่งใสและ

เป็นธรรม ประกอบกบัการพยากรณ์การท่องเทีย่วโลกขององคก์ารท่องเทีย่วโลก (World Tourism Organization) ที่

กล่าวถงึแนวโน้มดา้นนิสยัทางการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วว่าจะเปลีย่นไปในเชงิอนุรกัษ์ประมาณรอ้ยละ 10-15  ของ

นกัท่องเทีย่วทัว่โลกเป็นนกัท่องเทีย่วเฉพาะกลุ่มทีม่คีวามสนใจเฉพาะดา้น ซึง่นกัท่องเทีย่วกลุ่มน้ีเป็นผูท้ีม่กีารศกึษา มี

ฐานะทางเศรษฐกิจดี เห็นความสําคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและระบบนิเวศ ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยจีะทาํใหน้กัท่องเทีย่วเดนิทางไปไดท้ัว่ทุกมุมโลก แหล่งท่องเทีย่วทีนิ่ยมไม่จําเป็นต้องมบีรกิารระดบัหรูหรา

แต่อาจเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่จีุดเด่นพเิศษ [7]  

  อุทยานแห่งชาติจดัว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศกัยภาพในการรองรบันักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวชม

ธรรมชาตไิดเ้ป็นอย่างด ีทัง้น้ีเน่ืองมาจากปจัจยัและเงื่อนไขทางอุปทานหลายๆ อย่าง ทีอ่ํานวยใหก้ารท่องเทีย่วเป็นไป

ได้ กล่าวคอื อุทยานแห่งชาติเป็นแหล่งธรรมชาติที่มสีิง่ดงึดูดใจให้เขา้มาเที่ยวชมและศกึษาหาความรู้ นักท่องเที่ยว

สามารถไดร้บัทัง้ความรูแ้ละความเพลดิเพลนิไปพรอ้มๆ กนั และหน่ึงในนัน้คอือุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอด ซึง่เป็น

อุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทยและมบีรเิวณใกล้เคยีงกบัหวัหนิ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลกัของ

จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์  โดยตัง้อยู่ตอนล่างสุดของภาคกลางในท้องที่ของกิ่งอําเภอสามร้อยยอดและอําเภอกุยบุร ี

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 61,300 ไร่หรอื 98.08 ตารางกโิลเมตร ซึง่มสีภาพภูมปิระเทศและทวิทศัน์ทาง

ทะเลทีส่วยงาม เป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวป์า่ทีส่าํคญัโดยเฉพาะอย่างยิง่สตัวป์่าสงวนตามพระราชบญัญตัสิงวนและ

คุม้ครองสตัวป์า่ พ.ศ. 2535 เป็นบรเิวณทีม่แีหล่งโบราณคดทีีน่่าสนใจ มสีภาพป่าทีอุ่ดมสมบูรณ์ประกอบดว้ยพนัธุไ์มท้ี่

มีค่าขึ้นอย่างหนาแน่นและได้รบัการประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคญัระดบันานาชาติในอนุสญัญาแรมซาร ์     

เมื่อวนัที ่14 มกราคม พ.ศ. 2551 ซึง่มคีวามสาํคญัต่อการดํารงชวีติอย่างมหาศาลเพราะเป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัทีส่าํคญั

ของสตัวป์า่หลายชนิดและเป็นแหล่งเพาะพนัธุส์ตัวน้ํ์าจดืทีห่ลากหลาย ก่อเกดิห่วงโซ่อาหารทีส่าํคญั  เป็นพืน้ทีพ่กัผ่อน

หย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์  ความลงตัวระหว่างชุมชนกบัทรพัยากรธรรมชาติดําเนินไปได้อย่าง

กลมกลนืมายาวนาน ทัง้วถิชีวีติการทาํมาหากนิ ทีอ่ยู่อาศยั วฒันธรรมการอยู่ร่วมกนัของคนในชมุชน แต่ในปจัจุบนัการ
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ท่องเทีย่วของอุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอดเปลีย่นแปลงไป จํานวนนักท่องเทีย่วลดน้อยลงอย่างต่อเน่ือง กล่าวคอื 

ในปี พ.ศ. 2552 มจีํานวนนักท่องเที่ยว 100,949 คน พ.ศ. 2553 มจีํานวนนักท่องเที่ยว 98,149 คน พ.ศ. 2554 มี

จํานวนนักท่องเทีย่ว 86,229 คน ซึง่มจีํานวนนักท่องเทีย่วเฉลีย่ 95,109 คน [10] และส่งผลกระทบถงึชุมชน ซึง่เป็น

เหตุมาจากอุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอด ประสบปญัหาภยัแลง้ต่อเน่ืองเขา้สูปี่ที ่4 ซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงต่อระบบ

นิเวศในพืน้ทีท่าํใหส้ตัวน้ํ์า นกและพชืบางชนิดสญูพนัธุ ์นอกจากน้ีดอกบวัหลวงนบัพนัไร่ภายในพืน้ทีชุ่่มน้ํายงัแหง้ตาย

ทัง้หมด ทําให้ดอกบวัหลวงที่เคยบานเต็มท้องทุ่งและเป็นที่คุ้นตาของนักท่องเที่ยวหายไปหมดสิ้น ทัง้ยงัเกิดความ

ขดัแยง้เรื่องเขตอุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอดทบัซอ้นทีท่าํกนิของชาวบา้น เน่ืองจากชาวบา้นอา้งว่าอุทยานประกาศ

ทบัทีท่ํากนิของราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2525และเกดิการทํานากุง้กนัอย่างแพร่หลายและปล่อยน้ําซึง่เป็นน้ําเคม็ลงสู่แม่น้ํา 

ทําให้ระบบนิเวศวทิยาเสื่อมโทรม [4] ประกอบกบัพื้นที่ความรบัผดิชอบของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมอียู่

กวา้งขวางถงึ 16,300 ไร่ แต่มอีตัรากาํลงัเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานบรหิารจดัการอยู่อย่างจํากดัและไม่พยีงพอ โดยมภีารกจิ

ทีส่าํคญัคอืการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิการป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบตดัไมท้ําลายป่าและการล่าสตัวเ์ป็น

หลัก ทําให้การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจึงถูกจัดให้ปฏิบัติอยู่ในลําดับหลงัๆ ดังนัน้การท่องเที่ยวจึงเป็น

เครื่องมอืที่ใช้ในการอนุรกัษ์และพฒันาแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นกระบวนการที่ทําให้ชุมชน นักท่องเที่ยวและอุทยาน

แห่งชาตไิดร้บัประโยชน์ร่วมกนัและสามารถอยู่ร่วมกนัได ้

  การท่องเทีย่วเชงินิเวศจงึเป็นอกีทางเลอืกหน่ึงทีจ่ะสามารถพฒันาพืน้ทีภ่ายใตศ้กัยภาพและทรพัยากรทางการ

ท่องเทีย่วทีม่อียู่ และจากสภาพปญัหาและความสาํคญัดงักล่าวจงึสนใจศกึษาว่า ปจัจุบนัศกัยภาพทางการท่องเทีย่วเชงิ

นิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดเป็นอย่างไร มีศกัยภาพมากน้อยเพียงใด ผลจากการศกึษาครัง้น้ีจะก่อ

ประโยชน์ในการพฒันาอุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอดใหม้ศีกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศอย่างยัง่ยนื

และเหมาะสมกบับรบิทของพืน้ทีต่่อไป 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบครีขีนัธ ์
 

วิธีการศึกษา 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั จํานวน 34 คน ประกอบด้วย เจา้หน้าที่ภาครฐั จํานวน 8 คน ซึง่เป็นผู้ทีบ่รหิาร

จดัการนโยบายการท่องเทีย่วของอุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอด ผูป้ระกอบการในเขตอุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ย

ยอด ซึง่ใหบ้รกิารดา้นการท่องเทีย่วมากกว่า 5 ปี จาํนวน 5 คน ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการรา้นอาหาร ผูป้ระกอบการโรงแรม

ทีพ่กั ผูป้ระกอบการบรกิารนําเทีย่ว ผูป้ระกอบการรา้นขายของทีร่ะลกึและผูป้ระกอบการเรอืโดยสารและกลุ่มอนุรกัษ์

และพฒันาทุ่งสามร้อยยอดซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนที่อาศยัในเขตอุทยานและมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์และพฒันา

อุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอด จํานวน 21 คน โดยศกึษาศกัยภาพทางการท่องเทีย่วเชงินิเวศของอุทยานแห่งชาติ

เขาสามรอ้ยยอด ครอบคลุมองคป์ระกอบหลกั 4 ดา้น ของการท่องเทีย่วเชงินิเวศ คอื ดา้นพืน้ทีธ่รรมชาตทิีเ่กีย่วเน่ือง

กบัระบบนิเวศ ดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มและการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื   ดา้นกจิกรรมการท่องเทีย่วทีเ่ป็นสิง่แวดลอ้ม

ศกึษาและด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเที่ยว โดยใช้การสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 

Interview) และวเิคราะหข์อ้มลูแบบวเิคราะหเ์ชงิเน้ือหา (Content Analysis)  
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ผลการศึกษา 

 ในบทความฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาต ิ                

เขาสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัมจีํานวน 34 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่

ภาครฐั ผู้ประกอบการ และกลุ่มอนุรกัษ์และพฒันาทุ่งสามร้อยยอด ทัง้น้ีผู้ศกึษาขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

ตามลําดบั ดงัน้ี 1) ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 2) ศกัยภาพของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดในการเป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วเชงินิเวศต่อองคป์ระกอบของการท่องเทีย่วเชงินิเวศ  

 

1) ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 

 1. ผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36-45 ปี และอายุ 46-55 ปี มีสถานภาพสมรส        

มกีารศกึษาระดบัตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 5,000-10,000 บาท และสว่นใหญ่มทีีอ่ยู่อาศยันอกเขตพืน้ที ่

 2. กลุ่มอนุรกัษ์และพฒันาทุ่งสามร้อยยอด ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26-35 ปี และ 36-45 ปี        

มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี มีอาชีพเกษตรกรหรือรับจ้าง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

10,001- 15,000 บาท  

 3. เจ้าหน้าที่ภาครฐั ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 26-35 ปี มสีถานภาพสมรส มกีารศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีและสว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มากกว่า 30,000 บาท 

 

2) ศกัยภาพของอทุยานแห่งชาติเขาสามรอ้ยยอดในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศต่อองคป์ระกอบของการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

  ผลการศึกษาศักยภาพของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พบว่า 

เจ้าหน้าที่ภาครฐัเหน็ว่าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมศีกัยภาพด้านพื้นที่ธรรมชาติที่เกี่ยวเน่ืองกบัระบบนิเวศ            

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งแวดล้อมศึกษา                  

และดา้นการมสี่วนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเที่ยวในระดบัมาก แต่ผู้ประกอบการและกลุ่มอนุรกัษ์และพฒันา            

ทุ่งสามร้อยยอดเห็นว่าอุทยานมีศกัยภาพในระดบัปานกลาง ดังนัน้อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดควรส่งเสริม                

การจดัการสิง่แวดล้อมและการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื การมสี่วนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเทีย่วและจดักจิกรรม            

ทีส่อดแทรกความรูด้า้นระบบนิเวศ ซึง่สามารถจาํแนกเป็นรายดา้นได ้ดงัน้ี 

2.1 ดา้นพืน้ทีธ่รรมชาตทิีเ่กีย่วเน่ืองกบัระบบนิเวศ 

ผลการศกึษาพบว่า เจา้หน้าทีภ่าครฐั ผูป้ระกอบการและกลุ่มอนุรกัษ์และพฒันาทุ่งสามรอ้ยยอด ส่วนใหญ่เหน็

ไปในทศิทางเดยีวกนัว่า อุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอดมคีวามอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและทรพัยากรธรรมชาต ิ

เช่น พบเหน็สตัว์ป่าหายากอยู่บ่อยครัง้ ป่าไมม้คีวามอุดมสมบูรณ์ มทีศันียภาพที่สอดคลอ้งกบัพื้นที ่มจีุดดงึดูดด้าน 

การท่องเที่ยวและเรยีนรู้ธรรมชาติ ได้แก่ ป่าชายเลน ถํ้า เสน้ทางในการเดินทางท่องเที่ยวภายในอุทยานง่ายและ              

ไม่ยุ่งยากและจากสถติไิม่พบการลกัขโมยหรอือนัตรายทีเ่กดิกบันกัท่องเทีย่วจงึมัน่ใจไดว้่ามคีวามปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิ สิง่เหล่าน้ีทีช่่วยสนับสนุนใหเ้กดิศกัยภาพทางการท่องเทีย่วของอุทยาน และในขณะเดยีวกนัผูป้ระกอบการ 

กลุ่มอนุรกัษ์และพฒันาทุ่งสามรอ้ยยอดมคีวามคดิเหน็ในทศิทางเดยีวกนัว่าหน่วยงานภาครฐัควรส่งเสรมิและอนุรกัษ์

แหล่งท่องเทีย่วทีม่ลีกัษณะเด่นทางโบราณคดแีละประวตัศิาสตร ์เช่น พระทีน่ัง่คูหาคฤหาสน์ อย่าใหถู้กทําลายและควร

ดแูลพืน้ทีข่องอุทยานใหม้คีวามพรอ้มในการเป็นแหล่งศกึษาธรรมชาต ิ 

2.2 ดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มและการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

 ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ภาครัฐเห็นว่าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีศักยภาพในการจัดการ

สิง่แวดลอ้มและการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื โดยส่วนใหญ่เหน็ว่า แมอุ้ทยานจะมแีผนการจดัการการท่องเทีย่วเชงินิเวศ 

ดว้ยการกําหนดเขตการจดัการพื้นที่อุทยาน มคีวามสามารถในการป้องกนัดูแลสภาพธรรมชาตขิองอุทยานแห่งชาติ
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เพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม มกีารกาํจดัขยะอย่างถูกวธิ ีแต่ปจัจุบนัยงัมผีูล้กัลอบเขา้มาตดัไม ้ตดัหนิและล่า

สตัว์ในเขตพื้นที่อุทยานเป็นประจํา ในขณะที่ผู้ประกอบการและกลุ่มอนุรกัษ์และพฒันาทุ่งสามร้อยยอดเหน็ว่า การ

ท่องเที่ยวของอุทยานส่งผลให้แหล่งธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรม เช่น มีขยะมูลฝอยที่ขดัต่อทศันียภาพ จํานวน

เจา้หน้าทีอุ่ทยานไม่เพยีงพอในการใหบ้รกิาร สถานทีท่่องเทีย่วบางแห่งภายในอุทยานเสื่อมโทรม สถานทีน่ัง่พกัผ่อน

หรอืสะพานชํารุดเน่ืองจากขาดการดูแล เช่น สถานที่เป็นเสน้ทางศกึษาธรรมชาติในบงึบวัชํารุดทรุดโทรมและมกีาร

ปล่อยน้ําเสยีทีเ่กดิจากการเลีย้งกุง้และฟารม์จระเขล้งบงึบวั ทาํใหน้ํ้าทะเลมาแทนทีน้ํ่าจดื จงึเป็นสาเหตุหน่ึงทีท่ําใหเ้กดิ

ภยัแลง้และระบบนิเวศเสือ่มโทรม 

2.3 ดา้นกจิกรรมการท่องเทีย่วทีเ่ป็นสิง่แวดลอ้มศกึษา 

 ผลการศกึษาพบว่า เจ้าหน้าทีภ่าครฐัเหน็ว่า เน่ืองจากอุทยานจดักจิกรรมที่เน้นการใหค้วามรู้เรื่องระบบนิเวศ

และธรรมชาติแก่นักท่องเที่ยวโดยการเผยแพร่ แจกแผ่นพับและการสื่อความหมายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                   

แก่นกัท่องเทีย่ว มกีารจดักจิกรรมทีใ่หน้ักท่องเทีย่วมสี่วนร่วมในการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม เช่น ปลูกป่าชายเลน ดูนก 

ซึง่เป็นกจิกรรมทีเ่อือ้ใหน้กัท่องเทีย่วเกดิจติสาํนึกทีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม ไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์ทีด่ ีอกีทัง้เจา้หน้าที่

อุทยานเป็นผูนํ้าในการปฏบิตัตินเป็นตวัอย่างทีด่แีก่นกัท่องเทีย่วและมเีจา้หน้าทีอุ่ทยานทีส่ามารถตกัเตอืนนกัท่องเทีย่ว

ที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมได้ ในขณะที่ผู้ประกอบการเห็นว่า อุทยานไม่มีการจัดกิจกรรมที่เน้นการให้ความรู ้                    

ดา้นวฒันธรรมและประวตัิศาสตรข์องทอ้งถิ่นและการประหยดัพลงังาน ป้ายสื่อความหมายส่วนใหญ่ทรุดโทรมและมี

สภาพเก่า ศนูยบ์รกิารนกัท่องเทีย่วและเจา้หน้าทีป่ระจาํศนูยไ์มเ่พยีงพอ เช่น ตรงบรเิวณถํ้าแกว้ ถํ้าไทรทัง้ทีเ่ป็นพืน้ทีท่ี่

เดนิทางท่องเที่ยวค่อนขา้งเสีย่งอนัตรายเพราะต้องปีนถํ้าขึน้ไป ส่วนกลุ่มอนุรกัษ์และพฒันาทุ่งสามร้อยยอดเหน็ว่า               

การจดักจิกรรมการท่องเทีย่วทีใ่หค้วามรูเ้รื่องระบบนิเวศและธรรมชาตแิก่นกัท่องเทีย่ว ส่วนใหญ่ไม่ไดร้บัการสนับสนุน

อย่างเตม็ทีแ่ละไม่ไดก้ระทําอย่างสมํ่าเสมอนอกจากมหีน่วยงานภายนอกมาขอความร่วมมอื เช่น การเขา้ค่ายอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้มหรอืการปลกูปา่ นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่มนิีสยัมกัง่ายชอบทิง้ขยะบนถนนและประชาชนในทอ้งถิน่ไม่ค่อยมี

สว่นร่วมในกจิกรรมการท่องเทีย่วหรอืการแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเหน็อย่างเท่าเทยีม 

 2.4 ดา้นการมสีว่นร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเทีย่ว 

 ผลการศกึษาพบว่า เจา้หน้าทีภ่าครฐัเหน็ว่า อุทยานเปิดโอกาสชุมชนมสีทิธใินการเสนอแนวทางการพฒันาการ

ท่องเที่ยวในบริเวณอุทยานและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประชุม วางแผน จัดการการท่องเที่ยวร่วมกับอุทยาน 

นอกจากน้ีชุมชนยงัไดร้บัการกระจายรายไดจ้ากการท่องเทีย่วอย่างเป็นธรรม แต่ผูป้ระกอบการเหน็ว่าในแต่ละปีอุทยาน

ไม่เคยจดัประชุมดา้นการท่องเทีย่วของอุทยานร่วมกบัผูป้ระกอบการเลย นอกจากชีแ้จงเรื่องกฎของผูป้ระกอบการเรอื

โดยสารเท่านัน้ ผูป้ระกอบการและชุมชนไม่ไดม้รีายไดจ้ากการท่องเทีย่วของอุทยานมากเท่าทีค่วร โดยสว่นใหญ่เหน็ว่า

อุทยานควรมกีารประเมนิผลการพฒันาการท่องเทีย่วของอุทยานในแต่ละปีเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการท่องเทีย่ว

ต่อไป และในขณะทีก่ลุ่มอนุรกัษ์และพฒันาทุ่งสามรอ้ยยอดเหน็ว่าชุมชนไม่ไดม้สีว่นร่วมในการประชุม วางแผน จดัการ

การท่องเทีย่วร่วมกบัอุทยานหรอืมสีทิธใินการเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วในบรเิวณอุทยานแห่งชาติ ในการ

ประชุมเกีย่วกบัการจดัการพืน้ทีข่องอุทยานแต่ละครัง้ทางอุทยานและหน่วยงานภาครฐักไ็ม่เคยเชญิตวัแทนของชุมชน

เขา้ร่วมประชุมและการท่องเทีย่วของอุทยานกไ็ม่ได้ทําใหชุ้มชนมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่วมากนัก แต่อย่างไรกต็าม

ชุมชนไดก่้อตัง้โครงการอนุรกัษ์และพฒันาทุ่งสมรอ้ยยอดขึน้เพื่อเป็นโครงการที่ส่งเสรมิและสนับสนุนใหค้นในชุมชน

ช่วยกนัดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตขิองอุทยาน  
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วิจารณ์และสรปุผล 

การศึกษาเรื่อง ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบครีขีนัธ ์ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาศกัยภาพทางการท่องเทีย่วเชงินิเวศของอุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอด 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ใชแ้บบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง (Structured Interview) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูล จากนัน้นําขอ้มูลที่ได้มาทําการสรุปขอ้มูลแบบวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยไดผ้ลการศกึษาและ

สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

1. ศกัยภาพทางการท่องเทีย่วเชงินิเวศ ดา้นพืน้ทีธ่รรมชาติทีเ่กีย่วเน่ืองกบัระบบนิเวศ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

เห็นไปในทิศทางเดียวกัน  คือ  อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและ

ทรพัยากรธรรมชาต ิเช่น พบเหน็สตัวป์่าหายากอยู่บ่อยครัง้ ป่าไม้มคีวามอุดมสมบูรณ์ มทีศันียภาพที่สอดคลอ้งกบั

พืน้ที ่มจีุดดงึดดูดา้นการท่องเทีย่วและเรยีนรูธ้รรมชาต ิไดแ้ก่ ป่าชายเลน ถํ้า เสน้ทางในการเดนิทางท่องเทีย่วภายใน

อุทยานง่ายและไม่ยุ่งยากและจากสถิติไม่พบการลักขโมยหรืออันตรายที่เกิดกับนักท่องเที่ยวจึงมัน่ใจได้ว่า                       

มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ สิง่เหล่าน้ีทีช่่วยสนับสนุนใหเ้กดิศกัยภาพทางการท่องเทีย่วของอุทยาน และใน

ขณะเดียวกนัผู้ประกอบการ กลุ่มอนุรกัษ์และพฒันาทุ่งสามร้อยยอดมคีวามคิดเหน็ในทศิทางเดียวกนัว่าหน่วยงาน

ภาครฐัควรส่งเสรมิและอนุรกัษ์แหล่งท่องเที่ยวที่มลีกัษณะเด่นทางโบราณคดแีละประวตัิศาสตร์ เช่น พระที่นัง่คูหา

คฤหาสน์ อย่าใหถู้กทาํลายและควรดแูลพืน้ทีข่องอุทยานใหม้คีวามพรอ้มในการเป็นแหล่งศกึษาธรรมชาต ิ

ทัง้น้ีเน่ืองมาจากปจัจยัและเงื่อนไขทางอุปทานหลายๆ อย่าง ที่อํานวยให้การท่องเที่ยวเป็นไปได้ กล่าวคือ 

อุทยานแห่งชาติเป็นแหล่งธรรมชาติทีม่สี ิง่ดงึดูดใจใหเ้ขา้มาเทีย่วชมและศกึษาหาความรู ้นักท่องเทีย่วสามารถไดร้บั          

ทัง้ความรูแ้ละความเพลดิเพลนิไปพรอ้มๆ กนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของสาํนกังานพฒันาการท่องเทีย่ว กระทรวงการ

ท่องเทีย่วและกฬีา [2] กาํหนดองคป์ระกอบดา้นศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเทีย่ว ว่าจุดดงึดูดดา้นการท่องเทีย่วและ

เรยีนรูข้องแหล่งธรรมชาต ิแหล่งธรรมชาตทิีจ่ะจดัการท่องเทีย่วเชงินิเวศตอ้งมสีิง่ทีส่ามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วใหเ้ขา้ไป

เทีย่วชมไดเ้ป็นอย่างด ีและจุดดงึดูดดงักล่าวต้องก่อใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นระบบนิเวศ สรา้งความภาคภูมใิจ ความหวง

แหนและจติสาํนึกในการทีจ่ะรกัษาสิง่นัน้ใหอ้ยู่คงตลอดไป และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของฉลองศร ี พมิลสมพงศ ์[3] ที่

กล่าวว่า การจูงใจหรอืแรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง ความต้องการที่เกดิขึน้จากการถูกกระตุ้นหรอืยัว่ยุให้บุคคล

เคลื่อนไหวหรอืแสดงพฤติกรรมไปยงัจุดหมายปลายทางหรอืเป้าหมายทีก่ําหนดไว ้โดยมแีรงจูงใจเป็นแรงผลกัดนัให้

พฤตกิรรมแสดงออกมา ซึง่มลีกัษณะคลา้ยๆ กบัแรงจงูใจในการเดนิทางมาท่องเทีย่วอุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอด 

สิง่ที่กระตุ้นหรือจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวนัน้คอืศกัยภาพด้านพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีความ

หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทะเล ป่าชายเลน ถํ้า หน้าผา สถานทีป่ระวตัศิาสตร ์คลอง บงึบวั ซึง่เป็นส่วนทีส่่งเสรมิเร่งเรา้

ใหเ้ดนิทางมากขึน้และยงัมอีทิธพิลทีท่ําใหแ้ต่ละบุคคลมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัทัง้ในดา้นพฤตกิรรมการบรโิภคสนิคา้

และการบรกิารการท่องเทีย่ว และพฤตกิรรมทางสงัคมทีผู่ใ้หบ้รกิารต้อนรบัสนใจศกึษาและมุ่งหวงัทีจ่ะตอบสนองความ

ต้องการจําเป็น เพื่อสร้างความพอใจสงูสุดให้แก่นักท่องเที่ยวจนมคีวามพร้อมและความฝงัใจที่จะกลบัมาเยี่ยมเยอืน

แหล่งท่องเทีย่วเดมิอกีครัง้  

2. ศกัยภาพทางการท่องเทีย่วเชงินิเวศ ดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มและการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เห็นว่า แม้อุทยานจะมีแผนการจดัการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยกําหนดเขตการจัดการพื้นที่อุทยาน                     

มคีวามสามารถในการป้องกนัดูแลสภาพธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม มกีาร

กาํจดัขยะอย่างถูกวธิ ีแต่ปจัจุบนัยงัมผีูล้กัลอบเขา้มาตดัไม ้ตดัหนิและล่าสตัวใ์นเขตพืน้ทีอุ่ทยานเป็นประจํา ในขณะที่

ผูป้ระกอบการและกลุ่มอนุรกัษ์และพฒันาทุ่งสามรอ้ยยอดเหน็ว่า การท่องเทีย่วของอุทยานส่งผลใหแ้หล่งธรรมชาตเิกดิ

ความเสื่อมโทรม เช่น มขียะมูลฝอยทีข่ดัต่อทศันียภาพ จํานวนเจา้หน้าทีอุ่ทยานไม่เพยีงพอในการใหบ้รกิาร สถานที่

ท่องเทีย่วบางแห่งภายในอุทยาน เสือ่มโทรม สถานทีน่ัง่พกัผ่อนหรอืสะพานชาํรุดเน่ืองจากขาดการดแูล เช่น บงึบวัสาม
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รอ้ยยอดทีอ่ยู่ในเขตอุทยาน ปล่อยน้ําเสยีลงบงึบวัทีเ่กดิจากการเลีย้งกุง้และฟารม์จระเข ้ทําใหน้ํ้าทะเลมาแทนทีน้ํ่าจดื 

จงึเป็นสาเหตุหน่ึงทาํใหเ้กดิภยัแลง้ และทาํใหต้น้ไมบ้รเิวณนัน้แหง้ตาย  

ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะการจดัการสิง่แวดลอ้มและการท่องเทีย่วต้องดําเนินการอย่างมรีะบบ ขัน้ตอน เพื่อใหไ้ดม้า

ซึ่งแนวทางการจดัการทรพัยากร การใช้ประโยชน์พื้นที่และการพฒันาสิง่ต่างๆ ที่จะสนับสนุนการจดัการอุทยาน

แห่งชาตใิหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้อุทยานแห่งชาต ิซึง่ในการจดัทาํแผนจะต้องคํานึงถงึการใชป้ระโยชน์ 

การรกัษาสภาพแวดลอ้ม โดยแผนการจดัการจะเป็นเสมอืนเครื่องมอืทีช่่วยใหเ้กดิความเขา้ใจและใหไ้ดร้บัการสนับสนุน

จากทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งและทาํใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัรูจ้กับทบาทของตนเองในการจดัการอุทยานแห่งชาต ิซึง่สอดคลอ้งกบั

สุรเชษฐ ์เชษฐมาส [8] ทีก่ล่าวถงึการจดัการสิง่แวดลอ้มและการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื จําเป็นต้องยดึหลกัปรชัญาของ

การอนุรกัษ์ไวซ้ึง่ธรรมชาตแิละทรพัยากรธรรมชาต ิทีเ่ป็นองคป์ระกอบหลกัของพืน้ทีใ่หค้งอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย และ

สามารถเอือ้อาํนวยประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ และไดก้ล่าวถงึการวางแผนจดัการและอนุรกัษ์อุทานแห่งชาติ

ว่ามาตรการหรอืกจิกรรมเบือ้งตน้ของการดําเนินงานเกีย่วกบัอุทยานแห่งชาต ิไม่ว่าจะขนาดเลก็หรอืใหญ่จะเป็นอย่าง

ยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อทีจ่ะนําไปใชเ้ป็นเครื่องมอืในการบรหิารจดัการและพฒันาสิง่ต่างๆ อย่างมี

ระบบ ทัง้น้ีโดยคาํนึงถงึศกัยภาพและขอ้จาํกดัของทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ  

3. ศกัยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งแวดล้อมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง           

สว่นใหญ่เหน็ว่า เน่ืองจากอุทยานจดักจิกรรมทีเ่น้นการใหค้วามรูเ้รื่องระบบนิเวศและธรรมชาตแิก่นักท่องเทีย่วโดยการ

เผยแพร่ แจกแผ่นพับและการสื่อความหมายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่นักท่องเที่ยว มีการจัดกิจกรรมที่ให้

นักท่องเที่ยวมสี่วนร่วมในการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม เช่น ปลูกป่าชายเลน ดูนก ซึง่เป็นกจิกรรมทีเ่อือ้ใหน้ักท่องเทีย่ว

เกดิจติสาํนึกทีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม ไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์ทีด่ ีอกีทัง้เจา้หน้าทีอุ่ทยานเป็นผูนํ้าในการปฏบิตัตินเป็น

ตวัอย่างทีด่แีก่นกัท่องเทีย่วและมเีจา้หน้าทีอุ่ทยานทีส่ามารถตกัเตอืนนกัท่องเทีย่วทีป่ฏบิตัตินไม่เหมาะสมได ้ในขณะที ่

อุทยานไม่มกีารจดักจิกรรมทีเ่น้นการใหค้วามรูด้า้นวฒันธรรมและประวตัศิาสตรข์องทอ้งถิน่และการประหยดัพลงังาน 

ป้ายสื่อความหมายส่วนใหญ่ทรุดโทรมและมสีภาพเก่า ศูนยบ์รกิารนักท่องเทีย่วและเจา้หน้าทีป่ระจําศูนยไ์ม่เพยีงพอ 

เช่น ตรงบรเิวณถํ้าแกว้ ถํ้าไทรทัง้ทีเ่ป็นพืน้ทีท่ีเ่ดนิทางท่องเทีย่วค่อนขา้งเสีย่งอนัตรายเพราะตอ้งปีนถํ้าขึน้ไป ส่วนการ

จดักจิกรรมการท่องเที่ยวที่ให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศและธรรมชาติแก่นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ไม่ได้รบัการสนับสนุน

อย่างเตม็ทีแ่ละไม่ไดก้ระทําอย่างสมํ่าเสมอนอกจากมหีน่วยงานภายนอกมาขอความร่วมมอื เช่น การเขา้ค่ายอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้มหรอืการปลกูปา่ นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่มนิีสยัมกัง่ายชอบทิง้ขยะบนถนนและประชาชนในทอ้งถิน่ไม่ค่อยมี

สว่นร่วมในกจิกรรมการท่องเทีย่วหรอืการแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเหน็อย่างเท่าเทยีม 

ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ การจดักจิกรรมการท่องเทีย่วทีเ่ป็นสิง่แวดลอ้มศกึษาเป็นกลยุทธก์ารใหก้ารศกึษาและสรา้ง

จติสาํนึกในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของภราเดช พยฆัวเิชยีร [6] ทีก่ล่าวว่าองคป์ระกอบการ

ท่องเทีย่วเชงินิเวศนัน้คาํนึงถงึธรรมชาต ิการใหค้วามรูแ้ละการสื่อความหมาย และต้องเป็นกจิกรรมกลุ่มเลก็ๆ ทีม่กีาร

ลดผลกระทบต่อธรรมชาต ิ การสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษ์ และก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ทอ้งถิน่ ซึง่ถ้านําหลกัการมา

ประยุกต์ใช้กจ็ะสามารถเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการพฒันาที่ยัง่ยืน และการจดักิจกรรมการท่องเที่ยวยงัเป็นการ

กระตุ้นความสนใจนักท่องเทีย่วใหเ้ขา้ร่วมกจิกรรมด้วยความสมคัรใจเขา้ร่วมแสดงบทบาทในกจิกรรมการเรยีนรู้นัน้ 

เช่น จดัฝึกอบรม สมัมนา การออกค่าย เพื่อพฒันาความรูท้กัษะและประสบการณ์แก่บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัการ

และประชาชนในทอ้งถิน่ โดยการเน้นกระบวนการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิเป็นดา้นหลกั รวมทัง้เสรมิสรา้งความรู้

ทางดา้นหลกัการและทฤษฎตีามแนวของการศกึษารปูแบบอื่นๆ ทัง้ในและนอกระบบ  

 4. ศกัยภาพทางการท่องเที่ยวเชงินิเวศ ด้านการมสี่วนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเที่ยว กลุ่มตวัอย่าง           

สว่นใหญ่เหน็ว่า อุทยานเปิดโอกาสชุมชนมสีทิธใินการเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วในบรเิวณอุทยานและให้

ชุมชนมสี่วนร่วมในการประชุม วางแผน จดัการการท่องเที่ยวร่วมกบัอุทยาน นอกจากน้ีชุมชนยงัได้รบัการกระจาย

รายไดจ้ากการท่องเทีย่วอย่างเป็นธรรม ขณะเดยีวกนักลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ว่าในแต่ละปีอุทยานไม่เคยจดัประชุม
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ดา้นการท่องเที่ยวของอุทยานร่วมกบัผูป้ระกอบการเลย นอกจากชี้แจงเรื่องกฎของผูป้ระกอบการเรอืโดยสารเท่านัน้ 

ผูป้ระกอบการและชุมชนไม่ไดม้รีายไดจ้ากการท่องเทีย่วของอุทยานมากเท่าทีค่วร โดยส่วนใหญ่เหน็ว่าอุทยานควรมี

การประเมนิผลการพฒันาการท่องเทีย่วของอุทยานในแต่ละปีเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการท่องเที่ยวต่อไป และ

ในขณะที่กลุ่มอนุรกัษ์และพฒันาทุ่งสามร้อยยอดเห็นว่าชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการประชุม วางแผน จดัการการ

ท่องเที่ยวร่วมกบัอุทยานหรอืมสีทิธใินการเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวในบรเิวณอุทยานแห่งชาติ ในการ

ประชุมเกีย่วกบัการจดัการพืน้ทีข่องอุทยานแต่ละครัง้ทางอุทยานและหน่วยงานภาครฐักไ็ม่เคยเชญิตวัแทนของชุมชน

เขา้ร่วมประชุมและการท่องเทีย่วของอุทยานกไ็ม่ได้ทําใหชุ้มชนมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่วมากนัก แต่อย่างไรกต็าม

ชุมชนไดก่้อตัง้โครงการอนุรกัษ์และพฒันาทุ่งสมรอ้ยยอดขึน้เพื่อเป็นโครงการที่ส่งเสรมิและสนับสนุนใหค้นในชุมชน

ช่วยกนัดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตขิองอุทยาน  

 ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่าการมสี่วนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเที่ยวเป็นการท่องเทีย่วทีใ่หค้วามสาํคญัใน

เรื่องทรพัยากรการท่องเทีย่วและสิง่แวดลอ้ม มกีารป้องกนัและสงวนโอกาสต่างๆ ไวเ้พื่อใหค้นรุ่นหลงัไดร้บัประโยชน์

อย่างเท่าเทยีมกบัคนปจัจุบนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย [1] ทีไ่ดก้ล่าวถงึวสิยัทศัน์ใน

การพฒันาการท่องเทีย่วเชงินิเวศในระยะ 10 ปี ว่าการท่องเทีย่วเชงินิเวศเป็นการท่องเทีย่วทีม่คีุณภาพ มกีารจดัการ

สิง่แวดลอ้มไม่มผีลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม เสรมิสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดย

การมสี่วนร่วมของประชาชนทอ้งถิน่เพื่อใหเ้กดิการพฒันาการท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนืสบืต่อไป การท่องเทีย่วเชงินิเวศเป็น

กระบวนการทีม่จีุดมุ่งหมาย ขัน้ตอน และวธิกีารจดัการอย่างเป็นระบบ สามารถกําหนดผลทีไ่ดร้บัจากการจดัการและ

โครงข่ายความเชื่อมโยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัความสมดุลของกระแสความต้องการแต่ละด้านในทุกระดับ 

เน่ืองจากการจดัการกระบวนการท่องเที่ยวเชงินิเวศนัน้สามารถควบคุมลกัษณะการพฒันาการท่องเทีย่วที่เหมาะสม 

โดยเฉพาะองคป์ระกอบพืน้ฐานทีส่าํคญัทัง้ดา้นทรพัยากรการท่องเทีย่ว ดา้นตลาดการท่องเทีย่ว และองคก์รการบรหิาร

จดัการทีจ่ะเกดิประสทิธผิลต่อการนําทรพัยากรธรรมชาตมิาใชป้ระโยชน์ไดย้าวนาน และฟ้ืนตวัไดต้ามสภาพธรรมชาต ิ

อกีทัง้นกัท่องเทีย่ว ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งและประชาชนทัว่ไปมจีติสาํนึกและมคีวามตระหนักในการอนุรกัษ์ นอกจากน้ียงั

ทําให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมและมีขดีความสามารถในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้อย่าง

เหมาะสม  เช่นเดยีวกบัการท่องเทีย่วในพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอด ชุมชนทีอ่าศยัอยู่บรเิวณรอบอุทยานได้

เลง็เหน็ถงึความสาํคญัและมจีติสาํนึกในการในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละเพื่อใหชุ้มชนมแีรงทดัทานต่ออํานาจ

ภายนอก จงึไดจ้ดัตัง้องคก์รชุมชนภายใตช้ือ่ “กลุ่มอนุรกัษ์และพฒันาพืน้ทีชุ่่มน้ําทุ่งสามรอ้ยยอด” โดยมชีุมชนทอ้งถิน่ที่

มใีจอนุรกัษ์ หวงแหนทรพัยากรธรรมชาติในเขตอุทยาน มาเปิดเวทแีลกเปลีย่นความคดิเหน็ร่วมกนั เพื่อหาทางออก

ของปญัหาและใช้ประโยชน์จากทรพัยากรท้องถิน่ของตนอย่างเป็นระบบควบคู่ไปกบัการพฒันาการท่องเที่ยวให้เกดิ

ประโยชน์อย่างยัง่ยนื โดยกลุ่มไดข้ยายความร่วมมอืไปยงัภาครฐั ภาคเอกชน เสรมิสรา้งเยาวชนร่วมทํากจิกรรมในการ

อนุรกัษ์ เหน็ไดจ้ากทุกโรงเรยีนในพืน้ทีเ่ขตอุทยานไดบ้รรจุหลกัสตูรการเรยีนเรื่องการอนุรกัษ์ธรรมชาตทิุ่งสามรอ้ยยอด 

เพราะเป็นเป้าหมายหลกัทีจ่ะใหน้กัเรยีนมสีว่นร่วมในการสาํนึกรกัชุมชนทอ้งถิน่ของตน ผลการศกึษาสะทอ้นใหเ้หน็ว่า

การทีชุ่มชนในเขตอุทยานหรอืชุมชนใดกต็ามทีใ่ชก้ารท่องเทีย่วเชงินิเวศเป็นเครื่องมอืในการอนุรกัษ์ทรพัยากรทีม่คี่า

ของชุมชนไวน้ัน้ต้องเริม่ต้นทีต่วัของชุมชนโดยคนในชุมชนต้องเขา้มามสี่วนร่วมในทุกกจิกรรมและกระบวนการ เพื่อ

นําไปสูก่ารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของชุมชนอย่างยัง่ยนื ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พงศกร ชาว

เชยีงตุง [5] ไดศ้กึษา แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศบรเิวณลําน้ําช ีจงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ใหผู้ท้ีม่ ี

สว่นเกีย่วขอ้งกบัแหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศทกุแหง่จดัทาํหลกัสตูรการศกึษา โดยพฒันาหลกัสตูรตามบรบิทของตนเองแต่

จะพจิารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพืน้ทีแ่ละสอดคลอ้งกบันโยบายการจดัการการท่องเทีย่วเชงินิเวศดา้นการให้

การศกึษาและสรา้งจติสาํนึกดว้ย ส่วนกจิกรรมทีชุ่มชน ภาครฐัและภาคเอกชนร่วมกนัอนุรกัษ์ธรรมชาติมหีลากหลาย 

เช่น การอนุรกัษ์บงึบวัเพื่อใหป้ลามทีีห่ลบภยั การเฝ้าระวงัและรกัษาคุณภาพน้ํา ในเขตอนุรกัษ์จะปกัป้ายหา้มล่าสตัว์

ตลอดปี แบ่งโซนการอนุรกัษ์ธรรมชาตอิย่างชดัเจน การจดัการขยะมูลฝอย อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศเพื่อ
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เสรมิรายไดใ้หก้บัชุมชนอกีดว้ย จะเหน็ไดว้่าการช่วยเหลอื ร่วมแรงร่วมใจ ทําประชาคมร่วมกนัของภาคส่วนต่างๆ มี

คณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบเป็นคนกลางคอยประสานงาน ทําให้รฐัและชุมชนไม่ต้องทะเลาะกนัเองและชุมชน

ทอ้งถิน่กเ็กดิความสามคัค ีเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปนัการใชท้รพัยากรธรรมชาตไิดอ้ย่างไม่เบยีดเบยีนกนัและคนรุ่นหลงัก็

ไดร้บัประโยชน์ในการใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างเท่าเทยีมกบัคนในปจัจุบนั 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 

1. จากการศึกษาศกัยภาพของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด พบว่า เจ้าหน้าที่ของรฐั ผู้ประกอบการและ

ประชาชนในท้องถิ่นมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ความคิดเห็นของทัง้ 3 กลุ่มไม่สอดคล้องกัน ดังนัน้เพื่อให้การ

ดาํเนินงานแผนการพฒันาการท่องเทีย่วเชงินิเวศของอุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอดสาํเรจ็ บรรลุเป้าหมายเดยีวกนั 

อุทยานควรมกีารประชาสมัพนัธ ์เตรยีมความพรอ้มและทาํความเขา้ใจกบัประชาชนในทอ้งถิน่ ผูป้ระกอบการทุกระดบั 

ถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และให้ประชาชนในท้องถิ่น 

ผูป้ระกอบการทุกระดบัมสีว่นร่วมในการเสนอความคดิเหน็ต่อแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วเชงินิเวศ โดยควรมสี่วน

ร่วมทุกดา้น เช่น มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ มสี่วนร่วมในการปฏบิตักิาร มสี่วนร่วมในผลประโยชน์ และมสี่วนร่วมใน

การประเมนิผล   

2. จากผลการศกึษาพบว่า ยงัมปีญัหากรณีของบงึบวัสามรอ้ยยอด ทีม่กีารปล่อยน้ําเสยีทีเ่กดิจากการเลีย้งกุง้และ

ฟาร์มจระเขล้งบงึบวั ทําให้น้ําทะเลมาแทนที่น้ําจดื จงึเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้เกดิภยัแล้งและระบบนิเวศเสื่อมโทรม 

ดงันัน้ทุกภาคสว่นระดบัทอ้งถิน่ อาํเภอ และจงัหวดั ควรเขา้มามสีว่นร่วมในการจดัการพฒันาการท่องเทีย่วเชงินิเวศใน

อุทยานแห่งชาติเขาสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์เน่ืองจากยงัมภีาคเอกชนและประชาชนบางกลุ่มยงัเหน็แก่

ประโยชน์สว่นตน จนทาํใหเ้กดิปญัหา  
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

1. เน่ืองจากในการศกึษาครัง้น้ีพบว่าความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีร่ฐั ผูป้ระกอบการ และประชาชนในทอ้งถิน่ยงัมี

ความแตกต่างกนั ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากมีการรบัรู้ในข้อมูลที่แตกต่างกนั ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษา

แนวคดิและการรบัรูเ้กีย่วกบัแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วเชงินิเวศของอุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอดของแต่ละ

กลุ่ม คอื เจา้หน้าทีร่ฐั ผูป้ระกอบการ และประชาชนในทอ้งถิน่ เพื่อทําใหท้ราบแนวคดิและการรบัรูข้องแต่ละกลุ่มอย่าง

แทจ้รงิ และนําผลทีไ่ดม้าพฒันาปรบัปรุงทาํความเขา้กบัประชาชนทุกลุ่ม เพื่อลดความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ 

2. เน่ืองจากในการศกึษาครัง้น้ีศกึษาเฉพาะพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอด ดงันัน้เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและแนว

ทางการพฒันาทีห่ลากหลายเพิม่ขึน้ ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรทีจ่ะมกีารประเมนิการวเิคราะหเ์ชงิเปรยีบเทยีบเกีย่วกบั

ศกัยภาพในการพฒันาการท่องเทีย่วเชงินิเวศของอุทยานแห่งชาตใินพืน้ทีอ่ื่น เช่น อุทยานแห่งชาตหิาดวนกร จงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ ์เพื่อทีจ่ะสามารถนําผลการศกึษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา ปรบัปรุง การท่องเทีย่วเชงินิเวศของ

อุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอดต่อไป 
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 การศึกษาเรื่อง ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบครีขีนัธ ์เสรจ็สมบรูณ์ไปไดด้ว้ยด ีผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เกศรา สกุเพชรอาจารยท์ี่

ปรกึษา ทีไ่ดก้รุณาให้คําแนะนําทุกขัน้ตอน ตลอดจนอบรมสัง่สอนและใหค้วามรูท้ีเ่ป็นพืน้ฐานในการศกึษา รวมถงึให้

คาํปรกึษาในทุกๆ ดา้น  

 ขอขอบพระคุณผู้ให้สมัภาษณ์ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสมัภาษณ์เป็นอย่างด ีสุดท้ายผล         

อนัจะเป็นประโยชน์ ความดคีวามงามทัง้ปวง ทีเ่กดิขึน้จากการศกึษางานวจิยัน้ี ขอมอบแด่คุณพ่อและคุณแม่ทีเ่คารพยิง่

ของผูว้จิยั และหากมขีอ้บกพร่องดว้ยประการใดๆ ผูว้จิยัขอน้อมรบัดว้ยความยนิดยีิง่ 
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การพฒันาหมู่บา้นต้นแบบอยู่เยน็เป็นสขุตามแนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ชมุชนมีส่วนร่วม 
The Developing Village Lead to Green and Happiness Society of Concept 
Sufficiency Economy Philosophy by Community Participation. 
 

จรีะศกัดิ ์เจรญิพนัธ์1* ช านาญ มนีิยม2 และ ปรชีา ประเทพา3 

Cheerasak Charoenpan 1*, Chamnan Mieeniyom 2 and  Pricha Patepa 3  
 

บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคก์ารพฒันาหมู่บา้นต้นแบบอยู่เยน็เป็นสุขตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้

เป็นฐานในการพฒันาหมู่บา้น มุ่งสูเ่ป้าหมายความอยู่ดมีสีุขน าไปสู่สงัคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนัเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติ
ของประชาชนน าไปสู่การกนิด ีอยู่ด ีมสีุข มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชนใหเ้ป็นหมู่บา้น
ต้นแบบตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมุ่งสู่สงัคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนั ภายใต้หลกัการพออยู่ พอกนิ พอใช ้
ด าเนินชวีติดว้ยคุณธรรม กบัผูน้ าชุมชนและตวัแทนประชาชนบา้นมะกอก ต าบลขามเรยีง จ านวน 5 หมู่บา้น มขี ัน้ตอน
การวจิยั 3 ขัน้ตอน ขัน้แรกขัน้เตรยีมความพร้อมของชุมชน ขัน้ที่สอง ขัน้ปฏบิตัิการวจิยั ประกอบด้วย การอบรม
พฒันาศกัยภาพ การจดัท าแผนปฏบิตัิการ การศกึษาดูงาน การก าหนดวาระชุมชน การขบัเคลื่อนวาระชุมชน การ
พฒันาศนูยก์ารเรยีนรู ้การสรา้งครวัเรอืนตน้แบบ การสรา้งการมสีว่นร่วมทุกขัน้ตอน ขัน้สดุทา้ยขัน้สรุปประเมนิผลและ
ถอดบทเรยีน โดยสรุปประเดน็การวจิยัและปจัจยัความส าเรจ็ ผลการวจิยัพบว่า  ชุมชนมะกอกเกดิความรกัความสมคัร
สมานสามคัคชี่วยเหลอืเกือ้กลูกนั เกดิกระบวนการมสีว่นร่วมในทุกขัน้ตอน เกดิกระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมแรงร่วมใจ 
เกดิการขบัเคลื่อนวาระชุมชนมะกอกน่าอยู่ ท าใหเ้กดิศูนย์การเรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทุกหมู่บา้น และมกีาร
คดัเลอืกครวัเรอืนตน้แบบพฒันาตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 7 ครวัเรอืนเพื่อเป็นแหล่งเรยีนรูใ้นหมู่บา้น มกีาร
สง่เสรมิคุณธรรมในทุกกจิกรรมงานบุญ รณรงคแ์ละร่วมกนัจดักจิกรรมงานบุญในชุมชนปลอดเหลา้และอบายมุข มกีาร
พฒันาชุมชนใหพ้ออยู่ พอกนิ พอใช ้โดยประชาชนเขา้มามสีว่นร่วมอย่างจรงิจงั 
 
ค าส าคญั: การพฒันา หมู่บา้นตน้แบบ สงัคมอยู่เยน็เป็นสขุ ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ชุมชน การมสีว่นร่วม 
 

Abstract 
  This objective of this study was to the developing village lead to green and happiness society concept 
of sufficiency economy philosophy by community participation as a basis for development of villages. 
Towards the well-being to society, stayed green and happiness society to improve the quality of life, leading 
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to the well-being and pleasure with the aim to study and develop a strong community was a village in the 
concept of SEP to. Installed stayed green and happiness society. The principle was sufficient enough to live  
with integrity. With community leaders and representatives of the parish house olive Khamriang sub-district 
by the five villages with the first of three steps: preparation of the research community, the second phase of 
training development. The action plan, the study, the community agenda, community-driven agenda, the 
development of a learning center, the prototypes were built, the participation process and the final conclusion 
of the lesson. In summary, the research issues and success factors. The results showed that olive 
community of love, solidarity and mutual assistance. The process involved in every step. The process of 
learning efforts. The community-driven agenda to the olive. The SEP Learning Centre in every village. 
Selection of households and the development of economic philosophy, but only 7 were to be learned in the 
village. The promotion of integrity in all the favors. Main activities and campaigning together in the free liquor 
and vice. The development community is not good enough for the people to participate actively 
 

Key word: development, the village, green and happiness society, sufficiency economy philosophy (SEP),  
               community, participation 
 

บทน า 
“เขา้ถึง เขา้ใจ พฒันา” หลกัการส าคญัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัได้ทีไ่ดม้อบใหค้นไทยน้อมรบัไวใ้น

การพฒันาประเทศ และได้พระราชทานพระราโชวาทความว่า “ในการพฒันาประเทศนัน้จ าเป็นต้องท าตามล าดบัขัน้ 
เริม่ดว้ยการสรา้งพืน้ฐานคอื ความมกีนิมใีชข้องประชาชนก่อนดว้ยวธิทีีป่ระหยดัระมดัระวงัตุถูกต้องตามหลกัวชิาการ
เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมัน่คงพอควรแล้วจงึค่อยเสริมสร้างความเจริญขัน้สูงตามล าดบัต่อไป ด้วยความระมดัระวงัและ
ประหยดันัน้ก็เพื่อป้องกนัความผิดพลาดล้มเหลวและบรรลุผลส าเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์ [1] ประเทศไทยได้ก าหนด
วิสยัทศัน์การพฒันาประเทศใน 20 ปีว่า ประการแรก มุ่งแก้ปญัหาความยากจนของประชาชน ประการที่สอง จะ
ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนสูค่วามอยู่ดมีสีขุ ประการสดุทา้ย สรา้งค่านิยมร่วมปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใหก้บั
ประชาชนทุกระดบั [2] ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัไดพ้ระราชทานแก่พสกนิกรชาว
ไทยตัง้แต่ปี 2517 ขณะนี้ไดห้ยัง่รากลกึลงในสงัคมไทย พระองคท์รงใหค้วามส าคญักบั “การพฒันาคน” ในการดาเนิน
วถิชีวีติอย่างมัน่คงบนพืน้ฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมพีอกนิ การรู้จกัความพอประมาณ การค านึงถงึความมี
เหตุผล การสรา้งภูมคิุม้กนัในตวัทีด่ ี[3] จงึก าหนดวสิยัทศัน์ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่10 (พ.ศ. 
2550 – 2554) ว่า การพฒันาประเทศมุ่งสู่สงัคมอยู่เป็นสุขร่วมกนั (Green and Happiness Society) โดยเน้นคนเป็น
ศนูยก์ลางการพฒันาเน้นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นฐานในการพฒันาประเทศ [4] เพื่อใหส้อดคลอ้งแนวทางการ
พฒันาดงักล่าว จังหวดัมหาสารคามได้จดัท าแผน 4 ปี (พ.ศ.2553 – 2556) และแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีให้
สอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิโดยมจีุดมุ่งหมายคอื ใหป้ระชาชนเป็นคน
ดมีศีลีธรรม ด าเนินชวีติตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มคีวามรกั ความสามคัค ีและเอือ้อาทรต่อกนั ได้ก าหนด
วสิยัทศัน์ว่า “เมอืงการศกึษา พฒันาทรพัยากรบุคคล แหล่งผลติเกษตรเศรษฐกิจ สร้างชุมชนเข้มแขง็อย่างยัง่ยนื ” 
ก าหนดพนัธกจิ ขอ้หนึ่งว่า เสรมิสรา้งระบบชุมชน ใหป้ระชาชนสามารถบรหิารจดัการและแก้ ไขปญัหาแบบองคร์วม
ดว้ยตนเองอย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื ได้ก าหนดเป้าประสงคว์่า เสรมิสร้างการลงทุนทางสงัคมและการพฒันาที่
เขม้แขง็และยัง่ยนื และไดก้ าหนดยุทธศาสตรท์ี ่4 ว่า ยุทธศาสตรก์ารสรา้งชุมชนเขม้แขง็ ไดก้ าหนดกลยุทธท์ีส่ าคญัคอื 
การพัฒนาและสร้างเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนทุกระดับรวมทัง้การสร้างเครือข่ายขององค์กรด้วยวิธี
ประชาธิปไตย และสร้างชุมชนน่าอยู่และสงัคมที่สงบสุข เน้นการพฒันาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  [5] 
มหาวทิยาลยัมหาสารคามเหน็ความส าคญัและเหน็คุณค่าที่จะน าเอาแนวคดิตามพระราชด ารขิองพระบาทสมเด็จพระ
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เจ้าอยู่หวัมาเป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนรอบๆ มหาวทิยาลยั และพฒันาใหเ้ป็นหมู่บ้านต้นแบบการพฒันาตาม
แนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อใหป้ระชาชนยดึหลกั “พออยู่ พอกนิ พอใช้” เพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ
พอเพยีงของชุมชนอื่นๆ มหาวทิยาลยั จงึไดส้นับสนุนให้มคีณะท างานขึน้และไดด้ าเนินการพฒันาในเรื่องดงักล่าวขึน้
เพื่อสนบัสนุนยุทธศาสตรท์ี ่2 เป็นศนูยก์ลางแห่งการเรยีนรูแ้ละบรกิารวชิาการชัน้น าในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมี
กลยุทธ์ให้บรกิารวชิาการที่ตอบสนองความต้องการของสงัคมและชุมชน และส่งเสรมิการจดัตัง้ศูนย์การเรยี นรู้ [6] 
มหาวทิยาลยัมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น าในการพฒันาสงัคมคู่ไปกบัการผลติบณัฑติ  [7] ภายใต้แนวทาง
การพฒันาของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทีพ่ระราชทานใหว้่า “เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา” จงึไดจ้ดัท าโครงการวจิยัการ
พฒันาหมู่บา้นตน้แบบตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมุ่งสู่สงัคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนั (โครงการมะกอกศกึษา) 
ขึ้นเพื่อน าไปสู่การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความมัน่คงของประชาชน ตลอดจนบ ารุงศาสนาและส่งเสริม
ศลิปวฒันธรรมน าไปสูก่ารสรา้งชุมชนเขม้แขง็ของจงัหวดัมหาสารคามต่อไป  
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
  1. วตัถุประสงคท์ัว่ไป 
   เพื่อพฒันาหมู่บา้นตน้แบบอยู่เยน็เป็นสขุตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโดยชุมชนมสีว่นร่วม 
  2. วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
   2.1 เพื่อพฒันาความเขม้แขง็ในการบรหิารจดัการขององคก์รชุมชน 
   2.2 เพื่อสง่เสรมิและพฒันากระบวนการจดัการชุมชนแบบมสีว่นร่วมดว้ยวธิปีระชาธปิไตย 
   2.3 เพื่อสง่เสรมิและพฒันาการน าคุณธรรมมาใชใ้นการด าเนินชวีติแบบพอเพยีง 
   2.4 เพื่อพฒันาแบบแผนการด าเนินชวีติแบบพอเพยีง พออยู่ พอกนิ พอใช ้และการออมของประชาชนตาม
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
   2.5 เพื่อสง่เสรมิและพฒันาใหป้ระชาชนรูจ้กัการการพฒันาสภาพแวดลอ้มของชุมชนใหน่้าอยู่น าไปสู่ความ
สามคัคแีละเอือ้อาทรต่อกนั 
 

วสัด ุอปุกรณ์ และวิธีการศึกษา 
  1. รปูแบบการวจิยั เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม (Participatory Action Research)  
  2. ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ผูน้ าชุมชนทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตามแนวคดิทฤษฎสีามเหลีย่ม
เขยื้อนภูเขา ประเวศ วะสี7 ประกอบด้วยภาคการเมืองได้แก่ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน ภาควิชาการ ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผู้อ านวยการโรงเรียน 
อาจารย์มหาวทิยาลยั ภาคประชาสงัคม ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒใินชุมชน ตวัแทนประชาชน หวัหน้าคุม้ หวัหน้ากลุ่มและ
กรรมการกลุ่มต่างๆ ในชุมชน รวม 60 คน เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั จึงได้คัดเลือกพื้นที่วิจัยที่ชุมชนบ้านกอกและบ้าน
มะกอก 5 หมู่บ้าน ในพื้นที่ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นพืน้ทีท่ าการวจิยั 
  3. รปูแบบการพฒันาหมู่บา้น มกีระบวนการส าคญั 3 กระบวนการคอื 
   3.1 กระบวนการที ่1 กระบวนการเตรยีมความพรอ้มของชุมชน ม ี3 ขัน้ตอน  
    ขัน้ตอนที ่1 การเตรยีมความพรอ้มของผูน้ าชุมชนและการเขา้ร่วมโครงการวจิยั 
    ขัน้ตอนที ่2 การพฒันาความสมัพนัธแ์ละความจรงิใจในการท างานร่วมกนั 
    ขัน้ตอนที ่3 การลงนามความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัมหาสารคามกบัผูแ้ทนชุมชนมะกอก 5 หมู่บา้น 
   3.2 กระบวนการที ่2 กระบวนการปฏบิตักิารวจิยั ม ี7 ขัน้ตอน 
    ขัน้ตอนที ่4 การสรา้งความเป็นเอกภาพของชุมชน โดยการสรา้งใหเ้กดิชุมชนมะกอกชุมชนเดยีวจาก 5 
หมู่บา้น จดัตัง้ “เครอืขา่ยมะกอกสามคัคสีรา้งสขุ”  
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    ขัน้ตอนที่ 5 การพฒันาแนวคิดให้กบัประชาชนในการพฒันาหมู่บ้านตามแนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงโดยการจดัการอบรมและพฒันาทกัษะการท างานแบบมสีว่นร่วม 
    ขัน้ตอนที ่6 การประชุมวางแผนกลยุทธ์ชุมชนมะกอกน่าอยู่ เป็นการก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์
การพฒันา 
    ขัน้ตอนที ่7 การจดัท าแผนงาน/โครงการการพฒันาชุมชนมะกอก 
    ขัน้ตอนที ่8 การจดัเวทปีระชาคมเพื่อร่วมกนัพจิารณาแผนงาน/โครงการและก าหนดวาระการขบัเคลื่อน
ชุมชนมะกอกน่าอยู่ 
    ขัน้ตอนที ่9 การพฒันากลุ่มสรา้งอาชพีเสรมิสรา้งรายไดเ้สรมิและส่งเสรมิการพฒันาศูนยเ์รยีนรูป้รชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง  
    ขัน้ตอนที ่10 การพฒันาครวัเรอืนตน้แบบในชุมชนเพื่อเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดองคค์วามรู้
ดานการพฒันาตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
   กระบวนการที ่3 กระบวนการสรุปและถอดบทเรยีน ม ี3 ขัน้ตอนคอื 
    ขัน้ตอนที ่11 การประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการและถอดบทเรยีน 
    ขัน้ตอนที ่12 การสมัภาษณ์เจาะลกึและการสนทนากลุ่ม 
    ขัน้ตอนที ่13 การสรุปประเดน็ส าคญัและถอดปจัจยัความส าเรจ็ของการด าเนินงาน 
  4. เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ แบบสอบคามความพงึพอใจ แบบสมัภาษณ์เจาะลกึ แบบประเดน็สนทนา
กลุ่มการวจิยั 
  5. ระยะเวลาในการวจิยัและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ในการวจิยัครัง้นี้มรีะยะเวลาในการวจิยั 2 ปี ระหว่าง ตุลาคม 
2552 – กนัยายน 2554 และด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชงิปรมิาณในการประชุมสรุปและประเมนิผลการด าเนิน
โครงการ สว่นขอ้มลูเชงิคุณภาพท าการสรุปประเดน็ตามประเดน็หลกัของการวจิยัทีก่ าหนดไว้ 
  6. การวเิคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลเชงิคุณภาพใช้การสรุปเนื้อหาตามประเด็นการวิจยัที่ก าหนดไว้ และข้อมูลเชิง
คุณภาพวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู 
  7. สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ใชส้ถติพิรรณนา ประกอบดว้ย การแจกแจงความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
 

ผลการศึกษา 
  1. จงัหวดัมหาสารคาม และมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ร่วมกนัสรา้งและพฒันาหมู่บา้นต้นแบบอยู่เยน็เป็นสุข
ตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ไดบ้รรลุพนัธกจิขอ้ 10 ของจงัหวดัมหาสารคามทีว่่า เสรมิสรา้งระบบชุมชน ให้
ประชาชนสามารถบรหิารจดัการและแกไ้ขปญัหาแบบองคร์วมดว้ยตนเองอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อเป็นศูนยก์ลางการ
เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงชุมชน ผลลพัธ ์การด าเนินงานท าใหเ้กดิชุมชนเขม้แขง็ ชุมชนน่าอยู่ ชุมชนพอเพยีง หมู่บา้น
ตน้แบบการพฒันาคอื “ชุมชนมะกอก หมู่บา้นตน้แบบอยู่เยน็เป็นสขุตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” ขึน้ 
  2. เกดิความร่วมมอื และการบูรณาการองคค์วามรูใ้นการพฒันาชุมชนเขม้แขง็ ภายใต้แนวคดิ ร่วมมอื ร่วมใจ 
ประสานความคดิ ผสานความรู้ เพื่อพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชน โดยความร่วมมอืของนักวชิาการด้านต่างๆ ใน
มหาวทิยาลยัที่มาจากหลายคณะ และ หน่วยงานประกอบด้วยจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคโนโลย ีคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสตัวแพทย์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสิง่แวดล้อมฯ กอง
สง่เสรมิการวจิยัและบรกิารวชิาการ กองอาคารสถานที ่กองประชาสมัพนัธแ์ละวเิทศสมัพนัธ ์ผลลพัธเ์กดิทมีวชิาการที่
เขม้แขง็เพื่อพฒันาชุมชนแบบองค์รวมและมุ่งสู่การพฒันาในทุกมิติภายใต้เป้าหมายเดยีวกนัและการประชุม ระดม
ความคดิเหน็ ปรกึษาหารอื สรา้งกลยุทธ ์นิเทศตดิตามสนบัสนุน และประเมนิผลร่วมกนั 
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  3. เกดิการสง่เสรมิและพฒันากระบวนการจดัการชุมชนแบบมสีว่นร่วมดว้ยวธิปีระชาธปิไตย โดยการพฒันาและ
สร้างเครอืข่ายองค์กรชุมชนด้วยวธิีการประชาธปิไตยผ่านระบบของผู้น าชุมชนและตัวแทนประชาชนทุกภาคส่วน 
ภายใต้รูปแบบการพฒันา เรยีกว่า เครอืข่ายชุมชน (community alliance) ที่สร้างระบบความเชื่อมโยงจาก ระดบั
หมู่บา้น ระดบัคุม้ ระดบัหลงัคาเรอืน เขา้มาเป็นแกนน าในการพฒันาตามโครงการนี้ โดยการเสนอชื่อและการคดัเลอืก
ของชุมชนหมู่บา้นละ 10 – 15 คน ตามขนาดของหมู่บา้น ผลลพัธก์ารด าเนินงานท าใหเ้กดิองคก์รชุมชนเป็นหลกัในการ
พฒันาตามโครงการน้ีร่วมกนัทัง้ 5 หมู่บา้น ภายใตช้ื่อว่า “เครอืขา่ยมะกอกสามคัคสีรา้งสขุ” 
  4. เกดิการบรหิารจดัการและการแกไ้ขปญัหาแบบองคร์วมดว้ยตนเอง โดยมกีจิกรรมการด าเนินงานดงัน้ี 
   4.1 การประชุมร่วมกนัระหว่างมหาวทิยาลยัมหาสารคามและแกนน าเครอืขา่ยชุมชนมะกอก 5 หมู่บา้น เพื่อ
รับความความสมัครใจและยินดีเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาตามโครงการนี้  และรับทราบนโยบายของผู้บริหาร
มหาวทิยาลยัถงึความตัง้ใจ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
   4.2 คณะท างานของมหาวทิยาลยัท าการประชุมร่วมกนักบัแกนน าเครอืข่ายชุมชนมะกอก 5 หมู่บ้านเพื่อ
ร่วมกนัก าหนดทศิทางความร่วมมือและการพฒันาภายใต้โครงการนี้ ร่วมกนัจดัท าแผนปฏบิตัิการโครงการในการ
ก าหนดกจิกรรมการด าเนินงานร่วมกนัเพื่อความชดัเจนและการควบคุมการด าเนินโครงการ 
   4.3 แกนน าเครอืขา่ยชุมชนมะกอก 5 หมู่บา้นไปประชุมประชาคมประชาชนในพืน้ทีร่บัผดิชอบทัง้ 5 หมู่บา้น 
เพื่อรบัทราบการด าเนินโครงการ การเขา้มามสี่วนร่วมในกจิกรรมของโครงการ การร่วมกนัก าหนดปญัหาและความ
ตอ้งการของชุมชนเพื่อน ามาเสนอเป็นวาระชุมชนในการพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชนตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
   4.4 การศกึษาการพฒันาตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของหมู่บ้านอื่นเพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
เกี่ยวกบั แนวทางการพฒันา ขัน้ตอนและกระบวนการการพฒันา การเตรียมความพร้อมของชุมชน แนวทางการ
ขบัเคลื่อน ข้อพึงระวงัปญัหาและอุปสรรค และปจัจัยที่ส าคัญของการพัฒนาสู่ความส าเร็จ ผลลพัธ์ท าให้แกนน า
เครอืขา่ยชุมชนมะกอก 5 หมู่บา้นไดป้ระสบการณ์และมคีวามรู้ความเขา้ใจในการทีจ่ะด าเนินการพฒันาชุมชนเขม้แขง็
มุ่งสูชุ่มชนน่าอยู่และชุมชนพอเพยีงต่อไป 
   4.5 การประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อวเิคราะหส์ภาพปญัหาความตอ้งการ จดัล าดบัความส าคญัของปญัหา การ
วเิคราะหส์าเหตุของปญัหา การก าหนดทางเลอืกเพื่อการพฒันา การก าหนดโครงการและกจิกรรมการพฒันาของชุมชน 
เพื่อจดัท าแผนกลยุทธก์ารพฒันาหมู่บา้นตน้แบบตามแนวคดิปรชัญา เศรษฐกจิพอเพยีงชุมชนมะกอก 
   4.6 การจดัเวทสีาธารณะหรอืเวทปีระชาคมเพื่อพจิารณา วาระชุมชนมะกอกน่าอยู่โดยมกีารประชาสมัพนัธ์
ให้ประชาชนทุกหลงัคาเรอืนและผู้ที่สนใจเขา้มาร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและพจิารณาประเดน็ต่างๆ ที่จะร่วมกนั
พฒันาชุมชนมะกอกให้น่าอยู่ในระยะที่ 1 ที่ประชุมได้ร่วมกันสรุปประเด็นเป็นวาระชุมชนที่จะร่วมกันขบัเคลื่อน
ประกอบดว้ย  
   วาระที ่1 การสง่เสรมิการออม “การจดัตัง้ธนาคารชุมชนเฉลมิพระเกยีรต”ิ 
   วาระที ่2 การพฒันาทุนทางสงัคม “การเน้นหนกัการสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายุและเยาวชน” 
   วาระที ่3 การสง่เสรมิการลดรายจ่าย “การสง่เสรมิการจดักจิกรรมชุมชนปลอดเหลา้และการพนนัทุกชนิด”” 
   วาระที ่4 การสง่เสรมิการเพิม่รายได ้“การสง่เสรมิและพฒันากลุ่มอาชพีในชุมชน” 
   วาระที ่5 การสง่เสรมิการพฒันาชุมชน “การจดัการชุมชนและพฒันาชุมชนใหน่้าอยู่” 
   วาระที ่6 การสง่เสรมิดา้นวฒันธรรมในชุมชน “การสง่เสรมิและพฒันาอนุรกัษ์ศลิปะและวฒันธรรมชุมชน” 
   4.7 จากวาระชุมชนมะกอกน่าอยู่ท าให้เกดิกจิกรรมทีเ่ป็นรูปธรรมขึน้และพฒันาศกัยภาพให้ประชาชนได้
ร่วมมอืกนัด าเนินกจิกรรมและขบัเคลื่อนชุมชนใหน่้าอยู่ตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง สรุปไดด้งันี้ 
    4.7.1 เกดิองคก์รชุมชนที่เขม้แขง็ ผสานใจ ผสานความคดิ ผสานความร่วมมอืทัง้ ๕ หมู่บา้นท าใหเ้กดิ
พลงัทีเ่ขม้แขง็ในการผลกัดนัและขบัเคลื่อนกจิกรรมในทุกๆ กจิกรรมตามโครงการน้ี และกจิกรรมต่างๆ ในชุมชน 
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    4.7.2 ทุกหมู่บ้านมีผู้น าที่เข้มแข็ง จิตอาสา เสียสละเข้ามาร่วมคิด ร่วมท า ร่วมน า ร่วมแก้ ร่วม
ประเมนิผล และร่วมรบัผลประโยชน์ ท าใหม้กีารระดมความคดิเหน็ ระดมสมอง ระดมความร่วมมอื น าไปสู่การท างาน
เป็นทมี การสรา้งกระบวนการเรยีนรูร้่วมกนัในหมู่บา้นและชุมชนอย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิการยอมรบัซึง่กนัและกนั ท า
หน้าทีผู่น้ าและผูต้ามทีด่ ีน าไปสูค่วามรกั ความสามคัค ีและเอือ้อาทรต่อกนั ทีจ่ะน าไปสูส่งัคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนั ถอื
ว่าเป็นความส าเรจ็ทีส่ าคญัและเป็นจุดเด่นทีไ่ดจ้ากการด าเนินโครงการน้ีเพราะว่าเป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะท าใหก้ารด าเนิน
บรรลุเป้าหมายและความส าเรจ็ทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
    4.7.3 การรวมกนัจดัตัง้กลุ่มส่งเสรมิและพฒันาอาชพีในชุมชน จากการด าเนินงานที่ผ่านมาสามารถ
ส่งเสรมิให้ประชาชนและผู้สนใจในกลุ่มต่างๆ เขา้มาร่วมกนัด าเนินกจิกรรมและประสบความส าเร็จท าให้เกดิแหล่ง
อาหารในชุมชนและเพิม่รายไดจ้ านวนหนึ่งใหก้บัชุมชน สรุปไดด้งันี้ 
    - หมู่ 5 บา้นกอก เกดิกลุ่มเกษตรกรผลติปุ๋ยอนิทรยี ์กลุ่มเกษตรกรปลูกแกว้มงักร กลุ่มเกษตรกรเลีย้ง
ปลาดุก กลุ่มเกษตรกรปลกูดอกมะล ิ
    - หมู่ 12 บ้านมะกอก เกดิกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พนัธุ์พื้นบ้าน กลุ่มเกษตรกรผลิตปลาร้าบอง กลุ่ม
เกษตรกรปลกูดอกมะล ิ
    - หมู่ 18 บ้านมะกอก เกดิกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาดุก กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกบ กลุ่มเกษตรกรปลูกผกั
ปลอดสารพษิ กลุ่มปุ๋ยหมกัชวีภาพ 
    - หมู่ 19 บา้นมะกอก เกดิกลุ่มเกษตรกรเพาะเหด็ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกบ กลุ่มเกษตรกรเลีย้งปลาดุก 
กลุ่มปลกูผกัปลอดสารพษิ 
    - หมู่ 23 บา้นมะกอก เกดิกลุ่มเกษตรกรเลีย้งปลาดุก กลุ่มเกษตรกรเลีย้งกบ กลุ่มเกษตรกรเลีย้งจิง้หรดี 
กลุ่มเกษตรกรปลกูดอกมะล ิ
    4.7.4 ชุมชนและประชาชนเกดิการยอมรบัและการพฒันาตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง มกีาร
ประดบัรูปพระฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัไวใ้นบา้นทุกหลงัคาเรอืน ประดบัชื่อผูน้ าครอบครวัและ
เลขทีบ่า้นทุกหลงัคาเรอืน และร่วมกนัจดักจิกรรมมกหรรมเทดิพระเกยีรต ิ๘๔ พรรษามหาองคร์าชนัย ์และ ๑๒ สงิหา 
มหาราชนิี ขึน้ที่ชุมชนมะกอกเพื่อน้อมถวายความจงรกัภักดแีละส านึกในพระมหากรุณาธคิุณของพระองค์ท่าน ใน
โอกาสนี้ไดร้่วมมอืกนัท าความดจีดักจิกรรม The Big Cleaning Day เพื่อพฒันาครวัเรอืนของตนเองทุกหลงัคาเรอืน 
และ บรเิวณรอบๆ หมู่บา้นทุกหมู่บา้นใหส้ะอาด สวยงาม น่าอยู่ถวายเป็นราชสกัการะ 
    4.7.5 การส่งเสรมิการออม เกดิกลุ่มออมทรพัย์ใหป้ระชาชนมารวมกลุ่มและบรหิารจดัการกนัเองและ
ได้รบัการสนับสนุนจากส านักงานเทศบาลต าบลขามเรียงภายใต้โครงการออมวนัละบาท เกดิผลลพัธ์ที่ดีมกีารออม
จ านวนมากพอสมควรประชาชนเหน็ความส าคญัและมาสมคัรเป็นสมาชิกจ านวนมาก ในระยะต่อไปจะผลกัดนัและ
ขบัเคลื่อนใหเ้ป็นธนาคารชุมชนเฉลมิพระเกยีรตฯิ ต่อไป 
    4.7.6 เกดิกจิกรรมการพฒันาในดา้นต่างๆ อาท ิการพฒันาศกัยภาพอาสามสมคัรสาธารณสขุในการดแูล
และสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายุ การสง่เสรมิการออกก าลงักายในทุกกลุ่มอายุ การจดัการและบ าบดัน ้าเสยีของชุมชน การ
ส่งเสรมิการจดัท าบญัชีครวัเรือน ทุกกิจกรรมได้รบัความร่วมมอืและเขา้ร่วมกจิกรรมด้วยด ีประชาชนได้รบัความรู ้
ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมในการพฒันาท าให้เกดิประสบการณ์ที่ดีและน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชวีิตและการ
พฒันาชุมชนต่อไป 
    4.7.7 เกดิการส่งเสรมิและพฒันาการน าคุณธรรมมาใช้ในการด าเนินชวีติแบบพอเพยีง โดยมกีจิกรรม
ชุมชนปลอดเหลา้และการพนนั เป็นชุมชนสขีาว จากวาระชุมชนแกนน าทุกหมู่บา้นไดไ้ปขบัเคลื่อนกจิกรรมดงักล่าวใน
หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ท าความเข้าใจกบัประชาชน และเจ้าภาพงานทุกงาน ท าให้ชุมชนสามารถจดักิจกรรมประสบ
ความส าเรจ็ไดแ้ก่ กจิกรรมงานศพ งานท าบุญอุทศิส่วนกุศลปลอดเหลา้ งานกฐนิ – ผา้ป่าปลอดเหล้า งานบวชปลอด
เหล้า ซึ่งแสดงใหเ้หน็ความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการนี้ จากการที่อดตีชุมชนนี้ทุกกจิกรรมมกีารเลีย้งเหลา้และมี
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การเล่นการพนันอย่างมากมาย ผลการด าเนินงานพบว่าผูน้ าและประชาชนท าความเขา้ใจต่อกนัสามารถท ากจิกรรม
อะไรกจ็ะประสบความส าเร็จ ท าให้ลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นในชุมชนท าให้ชุมชนลดปญัหาต่างๆ จากการเมาสุราได้
มากมายมุ่งสูส่งัคมอยู่เยน็เป็นสขุร่วมกนั 
    4.7.8 เกดิส่งเสรมิและพฒันาใหป้ระชาชนรูจ้กัการการพฒันาสภาพแวดลอ้มของชุมชนใหน่้าอยู่น าไปสู่
ความสามคัคแีละเอื้ออาทรต่อกนั โดยมกีจิกรรมสมัพนัธ์ในชุมชน ชุมชนได้ร่วมกนัจดักจิกรรมสร้างสมัพนัธภาพใน
ชุมชนร่วมกนัหลายๆ อย่างเช่น การรบัประทานอาหารร่วมกนั การเขา้ร่วมกจิกรรมงานบุญประเพณีต่างๆ ร่วมกนั การ
ท าบุญและปฏบิตัศิลีร่วมกนั การเขา้ร่วมกจิกรรมในโครงการนี้ร่วมกนั ผลการด าเนินงานดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่าชุมชน
มะกอกเป็นชุมชนที่มีความรัก ความสามคัคี และเอื้ออาทรต่อกนั ชุมชนที่มีความร่วมมือที่ดีต่อกนั ชุมชนที่สร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาร่วมกนั ท าให้เกดิผลลพัธ์ของชุมชนนี้ว่า ชุมชนเขม้แขง็ ชุมชน น่าอยู่ ชุมชน
พอเพยีง ชุมชนตน้แบบการพฒันาตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงที่เป็นศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงต่อไป 
    4.7.9 มกีารตดิตามสนบัสนุนการด าเนินงานอย่างเป็นระยะและต่อเนื่อง ท าใหก้ารด าเนินกจิกรรมเป็นไป
ตามแผนปฏบิตักิารที่ก าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารประเมนิกระบวนการ การตดิตามความกา้วหน้า การปรบั
กจิกรรมอยู่ตลอดเวลาท าใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามแผนการด าเนินงานทุกขัน้ตอน 
    4.7.10 เกิดพัฒนาแบบแผนการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง พออยู่ พอกิน พอใช้ และการออมของ
ประชาชน การด าเนินโครงการมสีมาชกิเขา้ร่วมมากมายท าใหเ้กดิตวัอย่างขึน้จ านวนมากทีด่ าเนินชวีติแบบพอเพยีง 
พออยู่ พอกนิ พอใช ้เพื่อเป็นการสง่เสรมิและยกย่างใหเ้ป็นแบบอย่างทีด่แีละเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัครอบครวัอื่นๆ จงึ
ไดม้กีารคดัเลอืกครวัเรอืนดเีด่นตน้แบบการพฒันาตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และพฒันาใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู้
ตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในชุมชนมะกอกต่อไป ผลการพจิารณาคดัเลอืกได้ครวัเรอืนดเีด่นต้นแบบการ
พฒันาตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง จ านวน 7 ครวัเรอืน ดงันี้ 
   1. หมู่ 5 บา้นกอก ไดแ้ก่ นายหนูลว้น  ไชยชาต ิ
   2. หมู่ 12 บา้นมะกอก ไดแ้ก่  นายบุญโฮม  บุญรตัน์  และ  นายสาย  บุญหลา้ 
   3. หมู่ 18 บา้นมะกอก ไดแ้ก่ นายทองมา เหล่าเจรญิ 
   4. หมู่ 19 บา้นมะกอก ไดแ้ก่ นางทองลว้น  บุญหลา้ 
   5. หมู่ 23 บา้นมะกอก ไดแ้ก่  นายเสาร ์ บุญหลา้  และ นายไสว  บุญหลา้ 
ไดป้ระกาศและจดักจิกรรมเชดิชเูกยีรตเิพื่อเป็นแบบอย่างใหก้บัครวัเรอืนอื่นๆ ในชุมชนมะกอกต่อไป 
    4.7.11 การสรุปและประเมนิผลการด าเนินงาน โดยการประชุมระดมความคดิเหน็และสรุปประเดน็ที่
ส าคญัในการด าเนินโครงการโดยสรุปประเดน็ทีส่ าคญัทีพ่บคอื โครงการนี้เป็นโครงการทีด่ ีส่งเสรมิกระบวนการท างาน
แบบมสี่วนร่วมของชุมชน เกดิการท างานร่วมกนั เกดิความสามคัคใีนชุมชน สร้างสมัพนัธภาพทีด่ใีหก้บัคนในชุมชน 
และท าใหส้งัคมเกดิความสงบสขุ น าไปสูส่งัคมอยู่เยน็เป็นสขุร่วมกนั 
    4.7.12 จากการประเมนิผลความพงึพอใจของประชาชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมในโครงการทุกกจิดรรมพบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก และมากทีสุ่ด รอ้ยละ 56.7  และ 38.3  ตามล าดบั (Mean = 4.333, 
S.D. = 0.572) โดยมคีวามพงึพอใจในระดบัมากและมากทีสุ่ดในทุกๆ ด้าน เรยีงตามล าดบัดงันี้ ดา้นกระบวนการ
ขัน้ตอนการใหบ้รกิารการประสานงานและการประชาสมัพนัธ ์และดา้นสิง่อ านวยความสะดวกความพรอ้มของสถานที่
จดักจิกรรม เท่ากนั รอ้ยละ 55 ดา้นเนื้อหาทีไ่ดร้บัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้ ต่อตนเอง ต่อสงัคมและสงัคม รอ้ยละ 
55.3 ดา้นการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที/่ผูจ้ดักจิกรรมใหบ้รกิารดว้ยความสุภาพเป็นมติร รอ้ยละ 51.8  และดา้นกจิกรรม
สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของผูร้บับรกิารระดบัมาก รอ้ยละ 6.3  
    4.7.13 ความยัง่ยนื ผลขากการวจิยัครัง้นี้ได้พบความส าเร็จของการพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชน
น าไปสู่ระดบัการมสี่วนร่วมทีน่ าไปสู่ความส าเรจ็ไดม้ากทีสุ่ดคอืการมสี่วนร่วมทีชุ่มชนพึง่ตนเองได ้รูปธรรมทีแ่สดงให้
เหน็ความยัง่ยนืประกอบด้วย มกีารรวมกลุ่มของประชาชนทุกภาคส่วนในชุมชนในรูปของเครอืข่ายภายใต้หลกัการ
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พนัธมติรชุมชน ไดแ้ก่ เครอืข่ายมะกอกสามคัคสีรา้งสุข มแีผนกลยุทธ ์มกีารจดัการความรูร้่วมกนั เกดิการเรยีนรูแ้ละ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์แบบร่วมแรงร่วมใจ น าไปสู่เกดิกระบวนการพฒันาหมู่บ้านตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง และเกดิครวัเรอืนต้นแบบและศูนยเ์รยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงขึน้ในชุมชนทีเ่ป็นศูนยร์วม เป็นที่ศกึษา
เรยีนรูข้องประชาชนและใชเ้ป็นต้นแบบในการด าเนินชวีติแบบพออยู่ พอกนิ พอใชแ้ละถ่ายทอดความส าเรจ็สู่หมู่บา้น
อื่นและชุมชนอื่นๆ ต่อไป   
 

วิจารณ์และสรปุ 
  จากการด าเนินงานพฒันาหมู่บา้นต้นแบบตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมุ่งสู่สงัคมอยู่เยน็เป็นสุขท าให้
เกดิบทเรยีนและประสบการณ์ทีด่หีลายๆ อย่าง จงึอภปิรายผลดงันี้ 
  1. การสรา้งค่านิยมร่วม  
   การพฒันาหมู่บา้นต้นแบบตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง จะประสบความส าเรจ็ ประแรกทีจ่ะต้อง
สร้างและพฒันาคอื การสร้างนิยมร่วมตามหลกัการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั คอื 
หลกัทางสายกลาง สามห่วง คอื ความพอประมาณ ความมเีหตุผล ความมภีูมคิุม้กนัที่ด ีและ 2 เงื่อนไข คอื เงื่อนไข
ดา้นความรู ้และ เงื่อนไขดา้นคุณธรรม จะท าใหก้ารด าเนินงานมทีศิทาง ประชาชนมคีวามเขา้ใจและมหีลกัยดึทีด่ใีนการ
พฒันา จะท าให้เกิดพลงัขบัเคลื่อนกิจกรรมการพฒันาหมู่บ้านต้นแบบด าเนินงานได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพถ้า
ประชาชนเขา้ใจจะท าใหเ้กดิการพึง่ตนเองดว้ยความพอดโีดยยดึหลกั พออยู่ พอกนิ พอใช้ ท าใหไ้ม่เบยีดเบยีนตนเอง
และผูอ้ื่น การตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ เป็นไปดว้ยเหตุผล และพรอ้มทีจ่ะรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงต่างๆ ไดเ้ป็น
อย่างด ีการสรา้งค่านิยมร่วมจะท าให้ประชาชนพร้อมรบัการพฒันาและพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงในทุกๆ ดา้น ท าให้
ประชาชนคดิถงึการอยู่ร่วมกนั ไม่ใช่ตวัใครตวัมนั มไีมตรจีติต่อกนั ไม่เบยีดเบยีนและท ารา้ยกนั โดยช่วยตนเองใหม้าก
ทีส่ดุ และใชท้รพัยากรทีม่อียู่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด ซึง่สอดคลอ้งกบัจริายุ อสิรางกูร ณ อยุธยา [7] ทีก่ล่าวว่า ปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรชัญาชีถ้งึแนวทางการด ารงอยู่และปฏบิตัตินของประชาชนในทุกระดบัตัง้แต่ระดบัครอบครวั 
ระดบัชุมชน จนถงึระดบัรฐับาล ทัง้ในการพฒันาและบรหิารประเทศใหด้ าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพฒันา
เศรษฐกจิเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยุคโลกาภวิฒัน์ จงึจะตอ้งสรา้งแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิใหก้บัประชาชนเพื่อใชเ้ป็นหลกั
ยดึในการด าเนินชวีติและการอยู่ร่วมกนัในชุมชนใหเ้กดิความสขุ    
  2. กลยุทธ ์
   การพฒันาหมู่บา้นตน้แบบตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง จะประสบความส าเรจ็จะต้องมยีุทธศาสตร์
ทีด่ ีการไดม้าของยุทธศาสตรน์ัน้จะตอ้งมาจากการส่งเสรมิและพฒันากระบวนการจดัการชุมชนแบบมสี่วนร่วมดว้ยวธิี
ประชาธปิไตย จงึควรใหแ้กนน าเครอืข่ายและตวัแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมทุกขัน้ตอน ตัง้แต่ 
การเลอืกปญัหา การจดัล าดบัความส าคญัของปญัหา การวเิคราะหส์าเหตุของปญัหา การก าหนดเป้าหมายการพฒันา 
ก าหนดกจิกรรม/โครงการ และ การก าหนดยุทธศาสตร์ เป็นการชุมชนได้เรยีนรูก้ระบวนการท างานร่วมกนัเป็นการ
เรยีนรูแ้บบร่วมแรงร่วมใจ จะท าใหป้ระชาชนทุกคนรูส้กึเป็นเจา้ของและอยากทีจ่ะเขา้มาร่วมกจิกรรมทุกกจิกรรมและ
เป็นสว่นหนึ่งของความส าเรจ็ ดงันัน้ยุทธศาสตรห์รอืกลยุทธจ์ะตอ้งไม่ยากเกนิไปและชุมชนสามารถท าได ้จงึต้องอาศยั
ภาควชิาการจากมหาวทิยาลยัเขา้ไปช่วยเหลอืและฝึกใหแ้กนน าและตวัแทนประชาชนสามารถด าเนินกจิกรรมในแต่ละ
ขัน้ตอนได้เป็นอย่างด ีสอดคล้องกบัแนวคดิของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข [8] ทีว่่าการวางแผนก าหนดยุทธศาสตรด์ าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนจะเป็นกลยุทธท์ีจ่ะให้
การด าเนินงานเป็นรูปธรรมและท าใหก้ารพฒันาประสบความส าเรจ็ประชาชนและชุมชนได้มาร่ วมมอืกนัในการสร้าง
ระบบบรหิารจดัการเน้นการพึ่งตนเองทางด้านสุขภาพไดอ้ย่างแท้จรงิ และส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ไดร้ะบุว่า 
แผนยุทธศาสตรใ์ห้ความส าคญัต่อการต่อยอดความคดิ สร้างจนิตนาการทีมุ่่งสู่จุดหมายอย่างมเีอกภาพทีช่ดัเจนมาก
ยิง่ขึน้ในการด าเนินงานพฒันาสุขภาวะโดยให้เกดิความร่วมมอืและการรวมพลงัเพื่อการสรา้งสุขภาพโดยการน้อมน า
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ปรชัญาเศรษฐกจิพอพยีงมาใชเ้ป็นฐานคดิและขบัเคลื่อนสู่การปฏบิตัทิัง้ในการด าเนินชวีติและการพฒันาสุขภาพในทุก
มติ ิ
  3. โครงสรา้ง 

การพฒันาหมู่บา้นตน้แบบตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง จะประสบความส าเรจ็ การจดัโครงสรา้งของ
องค์กรชุมชนเป็นเรื่องที่ส าคญัมากเพราะว่า องค์กรชุมชนจะเป็นแกนหลกัในการด าเนินงานและขบัเคลื่อนกจิกรรม
ต่างๆ ของโครงการ จงึจะต้องสรา้งโครงสรา้งใหง้่ายและไม่ซบัซอ้นมากนัก จะเหน็ไดจ้ากโครงสรา้งขององคก์รชุมชน
มะกอกทัง้ 5 หมู่บา้น มอีงคก์รหลกัเป็นหน่วยประสานงานคอื เครอืขา่ยมะกอกสามคัคสีรา้งสุข กรรมการมาจากผูแ้ทน
ของหมู่บ้านทัง้ 5 หมู่ๆ ละ 10 - 15 คน และกรรมการแต่ละหมู่บ้านกจ็ะไปประสานงานหวัหน้าคุ้มหรอืกรรมการคุ้ม 
กรรมการคุม้จะเป็นผูป้ระสานงานเชื่อมต่อกบัประชาชนในทุกหลงัคาเรอืน จากโครงสรา้งดงักล่าวจะท าใหเ้กดิระบบการ
ประสานงาน และประสานร่วมมอืของประชาชนในชุมชนได้เป็นอย่างดจีะท าให้เกดิพลงัอ านาจในการขบัเคลื่อนการ
พฒันาไดเ้ป็นอย่างด ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารจดัการของศริวิรรณ เสรรีตัน์ [9] ทีว่่าการก าหนดโครงสรา้งทีด่จีะท าให้
เกิดความสมัพันธ์ระหว่างอ านาจหน้าที่ของสมาชิกในองค์กร ท าให้เกิดการยอมรบัและความรบัผิดชอบ เกิดการ
ประสานงานทีด่ ีเกดิการแบ่งงานกนัท าในทุกขัน้ตอนและทุกกจิกรรมท าใหก้ารด าเนินงานเกดิประสทิธภิาพ โครงสรา้ง
องคก์ร เป็นสิง่ส าคญัในการสรา้งอทิธพิลต่อพฤตกิรรมของคน และกลุ่มคนภายในองคก์ร ซึง่อทิธพิลทีส่รา้งขึน้นัน้ ส่วน
ใหญ่เกดิจากวตัถุประสงค์ในการควบคุม โดยการถูกควบคุมนัน้มาจากลกัษณะของงาน ที่ได้ออกแบบไว้ภายใน
โครงสรา้งองคก์ร 
  4. ระบบ 
   การพฒันาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง จะประสบความส าเรจ็ จะต้องมรีะบบที่
สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติและแบบแผนการด าเนินชีวติของชุมชน จากการที่เราจดัโครงสรา้งทีด่ใีนชุมชนจะเป็นตวัช่วยให้
การด าเนินเกดิระบบทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ จะท าใหเ้กดิการสือ่สารและการตดิต่อประสานงานต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีการ
ด าเนินกจิกรรมต่างๆ จะเป็นไปตามแผนปฏบิตัิการที่ก าหนดเอาไว้ ท าใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามความมุ่งหมายที่
ก าหนดไว ้และเกดิผลลพัธต์ามทีต่้องการไดเ้ป็นอย่างดี สอดคลอ้งกบัทฤษฎรีะบบของเฉลยีว บุรภีกัดี [10] ซึง่เป็น
ทฤษฎทีีผ่ลกัดนัใหเ้กดิการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยท์ี่ว่าองคก์รเปรยีบเสมอืนหน่ึงกระบวนการน าเขา้ปจัจยัการ
ผลติเพื่อด าเนินการให้เกดิผลผลติ คนเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดงักล่าวประกอบด้วย ระบบการผลติ ระบบการ
บรหิารจดัการ และระบบสงัคม  
  5. ก าลงัคน 
   การพฒันาหมู่บา้นตน้แบบตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง จะประสบความส าเรจ็ ก าลงัคนเป็นปจัจยั
ทีส่ าคญัมาก โดยก าลงัคนในการพฒันาทีส่ าคญัประกอบดว้ย ผูน้ า แกนน า ตวัแทนประชาชน และประชาชนในชุมชน 
กลุ่มผูน้ าเป็นกลุ่มทีส่ าคญัมากทีจ่ะผลกัดนัการพฒันาใหป้ระสบความส าเรจ็ ควรมทีัง้ผูน้ าทางการและไม่เป็นทางการ 
จะตอ้งเป็นผูท้ีป่ระชาชนในชุมชนใหก้ารยอมรบั คุณสมบตัทิีส่ าคญัไดแ้ก่ มภีาวะผูน้ า มทีกัษะในการบรหิาร การสื่อสาร
ที่ดี มีความเสยีสละ ซื่อสตัย์ จิตอาสา มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างส ่าเสมอ จะเป็นตัวเชื่อมประสานกับ
ประชาชนในชุมชนท าให้เกดิการด าเนินอย่างมปีระสทิธภิาพและต่อเนื่อง การขบัเคลื่อนกจิกรรมเป็นไปได้ดว้ยดแีละ
ประสบความส าเรจ็ในที่สุด เป็นไปตามทิศทางการพฒันาประเทศของส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ ทีเ่น้นคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันาที่ต้องการยกระดบัคุณภาพชวีติของคนส่วนใหญ่ในประเทศ ภายใต้หลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโดยมุ่งพฒันาสู่สงัคมทีเ่ขม้แขง็และมดีุลยภาพ มุ่งเน้นการพฒันาคน ครอบครวั ชุมชน และ
สงัคมให้เป็นแกนหลกัของสงัคมไทย มกีารส่งเสริมความเข้มแขง็ของชุมชน พฒันาทุนทางสงัคมโดยการสร้างองค์
ความรูท้ีถู่กตอ้งและมคีุณภาพใหเ้ป็นภูมคิุม้กนัใหส้ามารถพึง่ตนเองไดด้แูลซึง่กนัและกนั 
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  6. การมสีว่นร่วม 
   การพฒันาหมู่บา้นต้นแบบตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง จะประสบความส าเรจ็ จากทุกขอ้ที่กล่าว
มาแลว้ขา้งตน้จะท าใหเ้กดิการมสีว่นร่วมของทุกภาคสว่นอย่างจรงิจงั เกดิกระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมแรงร่วมใจ ท าให้
เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นกระบวนการต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีน าไปสูก่ารพึง่ตนเองของชุมชน การพฒันาความเขม้แขง็
ของชุมชน การระดมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันา ประชาชนในชุมชนจะเกิดความภาคภูมิใจและมี
ความสขุเมื่อการด าเนินงานประสบความส าเรจ็ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของธรีะพงษ์ แกว้หาวงษ์ [11] ทีว่่า การมสี่วนร่วม
เป็นปจัจยัพืน้ฐานส าคญัของกระบวนการเสรมิสรา้งชุมชนใหเ้ขม้แขง็ ดงันัน้กระบวนการพฒันาจะต้องใหป้ระชาชนเขา้
มามสีว่นร่วมในการระดมความคดิเหน็ ท าใหเ้กดิความคดิเหน็จากบุคคลหลายๆ ฝา่ยสามารถน ามาก าหนดเป็นแนวทาง
ในการปฏบิตัแิละจะช่วยใหเ้กดิความส าเรจ็และเกดิผลต่อสว่นรวม และจนัทรเ์พญ็ อุตมะ และธรีะพงษ์ แกว้หาวงษ์  [12] 
ที่ว่า การวจิยัแบบมสี่วนร่วมเป็นความพยายามทุกวถิีทางที่จะพฒันางานวิจยัโดยให้ผู้ที่ได้รบัผลประโยชน์เขา้มามี
บทบาทตัง้แต่เริม่แรก การด าเนินงาน การก าหนดแนวทางการพฒันา การประเมนิผล และการประมวลความรูเ้พื่อการ
น าไปใชป้ระโยชน์ และศนูยอ์ านวยการบรหิารยุทธศาสตรเ์มอืงไทยแขง็แรง กระทรวงสาธารณสุข  [13] ทีว่่า การมสี่วน
ร่วมมคีวามส าคญัต่อการพฒันามากสิง่ส าคญัทีเ่กดิขึน้คอื เกดิการท างานร่วมกนัในทุกระดบั เกดิการพฒันาศกัยภาพ
ร่วมกนัของภาครฐัและประชาชน เกดิการตดัสนิใจร่วมกนัในการด าเนินงาน เกดิความรู้สกึรกัท้องถิน่ของตนเอง และ
เกดิการเรยีนรู้ร่วมกนัในทุกขัน้ตอนของการพฒันาตัง้แต่ การร่วมคดิ การร่วมท า การร่วมน า การร่วมแก้ การร่วม
ประเมนิผล และการร่วมรบัผลประโยชน์ ดงันัน้ การมสี่วนร่วมจงึเป็นกลไกทีส่ าคญัในการพฒันาขดีความสามารถของ
ประชาชนโดยยดึหลกัล่างสู่บน ท าใหป้ระชาชนและชุมชนตระหนักในความรบัผดิชอบร่วมกนัเพื่อมุ่งสู่ความอยู่ดมีสีุข
ร่วมกนั  
 

ปัจจยัความส าเรจ็ 
 1. แรงบนัดาลใจทีส่ าคญัจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทีท่ าใหป้ระชาชนและชมุชนเหน็คุณค่าและ
ความส าคญั มุ่งมัน่ท าดถีวายพระองคท์่าน ร่วมแรง รว่มใจ ร่วมมอื สามคัค ี
 2. การสนบัสนุนทีต่่อเนื่องและมกีารตดิตามการด าเนินงานของชมุชนของมหาวทิยาลยัท าใหเ้ครอืขา่ยมะกอก
สามคัคสีรา้งสขุ มกีารบรหิารจดัการทีด่แีละเป็นองคก์รทีม่คีวามเขม้แขง็ 
 3. ผูน้ าและภาวะผูน้ า คณะกรรมการทุกระดบัใหก้ารสนบัสนุนและใหค้วามร่วมมอืในการท าใหท้กุขัน้ตอนและ
มุ่งมัน่ปฏบิตังิานดว้ยความเสยีสละเหน็ประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตน และท างานดว้ยความมุง่มัน่สูส่งัคม
อยู่เยน็เป็นสขุร่วมกนั 
 4. การมสีว่นร่วม เป็นปจัจยัส าคญัทีท่ าใหเ้กดิความร่วมมอืและสนบัสนุนการด าเนินงานในทุกๆ ดา้นไดแ้ก่ ร่วม
คดิ ร่วมน า ร่วมท า รว่มแก ้ร่วมประเมนิผล และร่วมรบัผลประโยชน์ 
 5. การจดัการความรู ้มกีระบวนการด าเนินงานแบบมสีว่นรว่มทกุขัน้ตอนท าใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละ
เกดิการพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชนเกดิการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาใหด้ขีึน้ 
 6. จติอาสา ผูน้ าและแกนน ามคีวามมุ่งมัน่ ทุ่มเท ตัง้ใจด ีท าใหเ้กดิการเสยีสละและเกดิกระบวนการท างานทีม่ี
ความต่อเนื่องและมกีารขบัเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา 
 7. ประชาชนในชุมชนมะกอก เหน็คุณค่าและความส าคญัของการด าเนินงานท าใหเ้กดิความร่วมมอืของทุกภาค
สว่นในชมุชนก่อใหเ้กดิความรกัความสามคัคเีป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั 
 8. ระบบการตดิตาม ประเมนิผล สนบัสนุน และการใหค้ าแนะน าทีเ่ป็นระบบของมหาวทิยาลยั โดย
คณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ยมกีารตดิตามและสนบัสนุนการด าเนินงานอยู่ตลอดเวลา  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้นี้ 
  1.1 การพฒันาหมู่บา้นต้นแบบทีเ่หมาะสม จะต้องเน้นการสรา้งความเขม้แขง็ขององค์กรชุมชน พฒันาทกัษะ
ดา้นการบรหิารจดัการ การก าหนดเป้าหมายการพฒันา การก าหนดยุทธศาสตร ์การก าหนดวาระชุมชน และ การสรุป
และรายงานผลการด าเนินงาน 
  1.2 การพฒันาหมู่บา้นตน้แบบทีด่ ีจะตอ้งสรา้งความเป็นเอกภาพของชมุชน ออกแบบโครงสรา้งใหเ้หมาะสม จะ
ท าให้เกดิระบบทีด่ใีนการพฒันา ท าใหเ้กดิการประสานงาน ความร่วมมอืทีด่ ีสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ใีนชุมชน และเกดิ
พลงัอ านาจในชุมชน 
  1.3 กระบวนการด าเนินงานจะตอ้งเป็นการเรยีนรูแ้บบร่วมแรงร่วมใจและเป็นประชาธปิไตยสรา้งการมสี่วนร่วม
ในทุกขัน้ตอนตัง้แต่การเตรยีมคน การวเิคราะหส์ภาพชุมชน การวางแผน การด าเนินงาน และการประเมนิผล 
  1.4 การสรา้งค่านิยมร่วมตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง จะก่อใหเ้กดิความรูน้ าไปสู่คุณธรรมตามเงื่อนไข
ความส าเรจ็ของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง น าไปสู่การพฒันาตามหลกัทางสายกลางสามห่วงคอื ความพอประมาณ 
ความมเีหตุผล ความมภีูมคิุม้กนัทีด่ ีเกดิการพึง่ตนเองและครอบครวัทีพ่ออยู่ พอกนิ พอใชท้ าใหไ้ม่เบยีดเบยีนตนเอง
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บทคดัย่อ 
 การศกึษาเรื่อง แนวทางการพฒันาระบบสื่อความหมายทางธรรมชาตเิพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่ววนอุทยานภู
ลงักา จงัหวดัพะเยา มวีตัถุประสงคข์องการศกึษาคอื เพื่อศกึษาบรบิทการจดัการระบบสื่อความหมายธรรมชาต ิวน
อุทยานภูลงักา   จงัหวดัพะเยา ศกึษาความตอ้งการของนักท่องเทีย่วดา้นการสื่อความหมายธรรมชาต ิรวมทัง้ก าหนด
แนวทางการพฒันาระบบสือ่ความหมายทางธรรมชาตเิพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่ว วนอุทยานภูลังกา จงัหวดัพะเยา โดย
วธิกีารวจิยัในครัง้นี้เป็นการผสมผสานระหว่าง งานวจิยัเชงิปรมิาณและงานวจิยัเชงิคุณภาพ มกีลุ่มเป้าหมายคอื กลุ่ม
ผูเ้ชีย่วชาญ เจา้หน้าทีภ่าครฐั และนกัท่องเทีย่วในพืน้ทีศ่กึษา ในดา้นการศกึษานัน้ ผูศ้กึษาจะศกึษาความสมัพนัธข์อง
ปจัจยัต่างๆ โดยการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลกบัผูเ้กีย่วขอ้งต่างๆ ในพืน้ที ่มกีารสมัภาษณ์เจา้หน้าทีร่ะดบัสงูของวนอุทยาน
และเจา้หน้าที่ปฏบิตัิงานรวมทัง้ นักท่องเที่ยวผูม้าเยอืน ในพื้นทีว่นอุทยานภูลงักา ผลการศกึษาพบว่า  บรบิทการ
จดัการระบบสือ่ความหมายธรรมชาต ิโดยรวมมศีกัยภาพ ในการเขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการของพืน้ทีแ่ละโปรแกรมสือ่
ความหมายเรยีงตามล าดบัในแต่ละจุด และยงัมแีหล่งทรพัยากรนันทนาการที่มีศกัยภาพปานกลางยงัต้องการการ
พัฒนาเพื่อให้เป็นแหล่งนันทนาการในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม โดยต้องมีการพัฒนาในด้านการต่างๆ เช่นด้าน
สาธารณูปโภค การสื่อความหมายในพื้นที่ ความน่าสนใจของกจิกรรมในแหล่งท่องเทีย่ว หรอืแนวโน้มกจิกรรมที่จะ
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวโดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของพื้นที่  ส าหรบัความต้องการของ
นักท่องเทีย่วดา้นการสื่อความหมายธรรมชาติ พบว่า นักท่องเที่ยวมตี้องการดา้นระบบสื่อความหมาย เช่น ป้ายหรอื
สญัลกัษณ์บอกทาง จุดกางเตน็ท ์รวมถงึการสือ่ความหมายในดา้นกจิกรรมและพืน้ทีเ่พื่อใหเ้ขา้ใจชดัเจนว่าเหมาะสมกบั
การประกอบกจิกรรมนนัทนาการใด และมคีวามตอ้งการระบบความปลอดภยัในระดบัหน่ึง เช่นป้ายเตอืนพืน้ทีอ่นัตราย 
หรอื พืน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ใชไ้ด ้รวมถงึมกีารจดัโซน และการสง่เสรมิเรื่องราวความเป็นมาของพืน้ที ่
 ขอ้มลูและผลทีไ่ดจ้ากศกึษาครัง้นี้ สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนส่งเสรมิการท่องเทีย่วของ 
วนอุทยานภูลงักา จงัหวดัพะเยาเพื่อ ให้เกิดการสื่อความหมายทางธรรมชาติและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มคีวาม
เหมาะสมกบัพืน้ที่ และสอดคล้องกบัพฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวให้เกดิสมดุล มคีุณภาพและมคีวามต่อเนื่องอนัจะ
น าไปสูก่ารบรหิาร 
จดัการทีเ่ป็นแนวทางน าไปสูค่วามยัง่ยนืต่อไป 
 

ค าส าคญั: สือ่ความหมายทางธรรมชาต ิการท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิแหล่งนนัทนาการในพืน้ทีธ่รรมชาต ิ 
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Abstract  
 This research is study Development of Natural Interpretation System for Tourism promoting in 
Phulangka Forest Park Phayao Province. In education is to study context of nature interpretation in 
Phulangka . and study about needs of tourist about the nature interpretive. Including process for development 
of natural Interpretation system. The research methods are combination of quantitative and qualitative 
research. Targeting are Specialists, Government officials and Tourist in study area. In education is will study  
the relationship of various factors. Collect information with stakeholders in the area. Interviews with forest 
park officials and operational staff, as well visitors and tourists.  
 The study found that the context interpretive nature systems. Overall has the potential to participate 
in the recreational activities of the area and the interpretation program each point sequentially. It also has a 
moderate potential recreation resources development needs. Such as infrastructure, Interpretation, the 
attractiveness of tourist activities and activities trends to attract the attention of tourists with regard to the 
natural environment of the area. For the needs of tourist about interpretation of the requirement that the 
system interpretation as signs or symbols point area and the tent point. To understand clearly that any suit 
recreational activities and certain level safe. Including the zoning and to promoting stories of the area. 
 Data and the results from this study. Can be used as a tourism promotion plan of Phulangka Phayao 
province. To achieve the natural interpretation and tourist activities that are appropriate to the area. And 
consistent with the tourists behavior .The quality and a continuation which would lead to a management 
approach to sustainable in future.  
 

Key words:  Natural Interpretation System, Nature tourism, Recreational natural areas 
 

บทน า 

 การท่องเทีย่วในปจัจุบนัมคีวามส าคญัสงูต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ไดม้กีารจ าแนกแหล่งท่องเทีย่ว
ออกเป็น 3 ประเภท คอื แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประวตัิศาสตร์ โบราณคด ีและแหล่งท่องเที่ยว
ศลิปวฒันธรรม (การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย,2540) แหล่งท่องเทีย่วแนวธรรมชาตแิละสตัวป์่านับเป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ทีโ่ดดเด่นของประเทศไทย  ทางภาคเหนือของประเทศไทยมแีหล่งท่องเทีย่วธรรมชาตทิีห่ลากหลายไม่แพก้นั มคีวาม
อุดมสมบรูณ์อยู่มาก รวมถงึภูลงักาเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีอ่ยู่ในจงัหวดัพะเยาทางภาคเหนือของประเทศไทย มคีวามสงู
ของยอดดอยอนัดบัตน้ๆของภาคเหนือ มตี านานเล่าว่าเป็นสถานศกัดิส์ทิธิท์ีส่ถติของเหล่าเทพยดาทีป่กปกัรกัษาขนุเขา
แห่งนี้ทัง้ยงัมบี่อน ้าทพิย์ซึง่เป็นหนึ่งบ่อน ้าทีใ่ชใ้นราชพธิสี าคญัในราชส านัก มีธรรมชาติทีอุ่ดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การ
เดนิศกึษาธรรมชาต ิและระบบนิเวศเสน้ทางสัน้ๆอกีด้วย วนอุทยานภูลงักาอยู่ในท้องที่อ าเภอเชยีงค าและอ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา จากสภาพทางธรรมชาติและประวตัิศาสตร์ที่ปรากฏในวนอุทยานภูลงักาถือว่ามีศกัยภาพด้านการ
ท่องเทีย่วอย่างยิง่จนท าใหม้ผีูม้าเยอืนมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ทุกปี ดงัเหน็ไดจ้ากสถตินิักท่องเทีย่วทีม่าเยอืนวนอุทยานภู
ลงักาทีม่จี านวนสงูสุดถงึ 19,573 คน/ปี [9](วนอุทยานภูลงักา,2555) เนื่องดว้ยเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีย่งัไม่พลุกพล่าน
และยงัมคีวามสดใหม่ของสภาพแวดล้อมอกีด้วย แต่อย่างไรกต็ามพบว่าวนอุทยานภูลงักายงัขาดการบรกิารและสื่อ
อ านวยความสะดวกส าคัญอย่างยิ่งคือ ระบบสื่อความหมายธรรมชาติ และในปจัจุบันการเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเทีย่วมกีารเปลี่ยนแปลงมากขึน้ นักท่องเที่ยวมแีนวโน้มที่จะพจิารณารูปแบบของกจิกรรมท่องเที่ยวและการ
บรกิารที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อตดัสนิใจเดนิทาง และจากการสมัภาษณ์หวัหน้าวนอุทยานภู
ลงักาพบว่า วนอุทยานภูลงักาเองกย็งัขาดการวางแผนระบบสื่อความหมายธรรมชาตใิหช้ดัเจนซึง่อาจท าใหเ้กดิความ
ไม่สะดวกกบันักท่องเที่ยวที่ต้องการเดนิทางมาเที่ยวในพื้นที่วนอุทยานภูลงักา จงึต้องมกีารศกึษาเรื่องระบบการสื่อ
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ความหมายธรรมชาตใิหส้ง่เสรมิการท่องเทีย่วและ รองรบันกัท่องเทีย่วเพื่อเกดิผลดต่ีอพืน้ทีใ่นระยะยาว และก าหนดเคา้
โครงเรื่องและเน้ือหา ทีส่ะทอ้นถงึความเป็นจรงิของพืน้ที ่เพื่อใหผู้ม้าเยอืนไดศ้กึษาเรยีนรูแ้ละไดร้บัขอ้มูลทีม่คีุณค่า จงึ
ตอ้งมกีารศกึษาวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัสภาพพืน้ทีแ่ละแนวทางการพฒันา ส าหรบัน ามาใชป้ระโยชน์ในการออกแบบ
การสื่อความหมายใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพื้นที ่ ท าใหผู้ม้าเยอืนไดร้บัความรูอ้ย่างถูกต้อง อนัจะก่อใหเ้กดิเขา้ใจในตวั
พืน้ทีแ่ละตระหนกัถงึการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตภิายในแหล่งท่องเทีย่วต่อไปได ้ 
 การศึกษาครัง้นี้ส่วนหนึ่งของวทิยานิพนธ์เรื่องแนวทางการพฒันาระบบสื่อความหมายทางธรรมชาติเพื่อ
สง่เสรมิการท่องเทีย่ววนอุทยานภูลงักา ดงันัน้การศกึษาการวางแผนระบบสือ่ความหมายทางธรรมชาตเิพื่อสง่เสรมิการ
ท่องเทีย่ววนอุทยานภูลงักาดงันัน้จงึมคีวามส าคญัยิง่ ทีต่้องศกึษาบรบิทของระบบสื่อความหมายทางธรรมชาตขิองวน
อุทยานภูลงักา อนัน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนระบบสื่อความหมายให้สอดคล้องกบัพื้นที่และเพื่อส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวของวนอุทยานภูลังกาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และมีแผนการพัฒนาระบบสื่อ
ความหมายทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีข่องวนอุทยานภูลงักาต่อไป 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 1. เพื่อศกึษาบรบิทการจดัการระบบสือ่ความหมายธรรมชาต ิวนอุทยานภูลงักา   จงัหวดัพะเยา 
 2. เพื่อศกึษาความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วดา้นการสือ่ความหมายธรรมชาต ิวนอทุยานภูลงักาจงัหวดัพะเยา 
 3.เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาระบบสื่อความหมายทางธรรมชาติเพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่ว วนอุทยานภูลงักา 
จงัหวดัพะเยา 
 

วิธีด าเนินการศึกษา 
 การวจิยัเรื่องแนวทางการพฒันาระบบสื่อความหมายทางธรรมชาติของวนอุทยานภูลงักา เป็นงานวจิยัเชงิ
ผสมผสานทัง้คุณภาพและปรมิาณ โดยมวีธิกีารด าเนินงานวจิยัดงันี้  
 วตัถุประสงคท์ี ่1 ใชว้ธิกีารศกึษาแบบปฐมภูม ิโดยการตรวจเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง เช่นนโยบายการบรหิารงาน 
ขอ้มูลสื่อความหมาย รวมถงึแผนแม่บทเพื่อการจดัการของเขตวนอุทยานภูลงักา จงัหวดัพะเยา และการศกึษาแบบ
ทุตยิภูม ิโดยการส ารวจและรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว กจิกรรม ความคดิเหน็และความต้องการเกีย่วกบัการ
สือ่ความหมายธรรมชาตโิดยวธิกีารสงัเกต สอบถามเจา้หน้าทีใ่นพืน้ที ่และตรวจสอบจากค ารอ้งเรยีน หรอืขอ้เสนอแนะ
ต่างๆจากผูม้าเยอืน  
 เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิประมาณ จงึท าการประเมนิศกัยภาพทรพัยากรทางธรรมชาตดิา้นการสื่อความหมาย โดย
การส ารวจ รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัศกัยภาพของทรพัยากรในพืน้ที ่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้โดยการใชต้วัแบบประเมนิ โดย
ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นผู้ประเมิน รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการจดัท าระบบสื่อความหมาย
ธรรมชาต ิโดยมตีวัแปรในการศกึษา [2,11,16]ดงันี้ 

1. คุณภาพดา้นทศันียภาพของภูมทิศัน์ตามธรรมชาต ิ
2. ความโดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์ เฉพาะตวัของพืน้ที ่(ทัง้ทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม) 
3. ความอุดมสมบรูณ์ของทรพัยากรการท่องเทีย่วและวฒันธรรม 
4. ความเหมาะสมของฐานทรพัยากรต่อกจิกรรมหลกัในบรเิวณ 
5. ความสามารถของฐานทรพัยากรในการรองรบันกัท่องเทีย่ว 
6.  ความปลอดภยั 
7. ความเชื่อมโยงแหล่งนนัทนาการและการท่องเทีย่วอื่นๆ 
8. นยัส าคญัดา้นการสือ่ความหมาย 
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 วตัถุประสงคท์ี ่2 ใชว้ธิกีารศกึษา โดยการใชแ้บบสอบถามนกัท่องเทีย่วเพื่อทราบความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว  
โดยมหีวัขอ้ในการศกึษาดงันี้  

1. จ านวนในปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต 
2. การกระจายและการไหลเวยีนของนกัท่องเทีย่วภายในแหล่งนนัทนาการหลกั 
3. ลกัษณะพืน้ฐานของนกัท่องเทีย่วและกลุ่มท่องเทีย่ว 
4. รปูแบบกจิกรรมนนัทนาการและระบบสือ่ความหมายธรรมชาตใินปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต 
5. ปญัหาในการประกอบกจิกรรมนนัทนาการและระบบสือ่ความหมายธรรมชาตใินแหล่งนนัทนาการหลกั 
6. ความคดิเหน็และความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วต่อระบบสือ่ความหมายในแหล่งนนัทนาการ  

 

กรอบแนวคิดและสมมติุฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูของการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่  
 1. แบบประเมนิศกัยภาพทรพัยากรการท่องเทีย่วของพืน้ทีแ่ละโปรแกรมสื่อความหมาย โดยจ าแนกขอ้มูลคอื 
การ ศกัยภาพของพืน้ทีแ่ละระดบัการจดัท าโปรแกรมสือ่ความหมายและ ขอ้เสนอแนะอื่นๆเพิม่เตมิ 
 2. แบบสมัภาษณ์ทีม่โีครงสรา้งหรอืแบบมาตรฐาน (Standardized interview ) เป็นแบบทีม่กีารเตรยีมการ มี
แผนการสมัภาษณ์และการบรหิารการสมัภาษณ์จดัเตรยีมไวอ้ย่างค่อนขา้งแน่นอนเป็นการล่วงหน้า การสมัภาษณ์เป็น
มาตรฐานและเป็นทางการมาก ผูใ้หส้มัภาษณ์ทุกคนจะตอบค าถามเดยีวกนั และถามค าถามก่อนหลงัเรยีงตามล าดบั
เหมอืนกนั เป็นการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึทีเ่ผชญิหน้ากนัดว้ยค าถามปลายเปิด ซกัไซต้ดิตามประเดน็ตามหวัขอ้หลกั 
โดยด าเนินกบักลุ่มเป้าหมายคอื กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และผู้น าหรอืหวัหน้าองค์กร เพื่อให้ผู้ตอบใหข้อ้มูลรายละเอยีดใน

ศกัยภาพทรพัยากรธรรมชาติด้านการส่ือความหมายและนันทนาการ 
1.คุณภาพดา้นทศันียภาพของภมูทิศัน์ตามธรรมชาต ิ
2 ความโดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์ เฉพาะตวัของพืน้ที ่(ทัง้ทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม) 
3. ความอุดมสมบรูณ์ของทรพัยากรการท่องเทีย่วและวฒันธรรม 
4. ความเหมาะสมของฐานทรพัยากรต่อกจิกรรมหลกัในบรเิวณ 
5.ความสามารถของฐานทรพัยากรในการรองรบันกัทอ่งเทีย่ว 
6. ความปลอดภยั 
7. ความเชือ่มโยงแหล่งนนัทนาการและการท่องเทีย่วอื่นๆ 
8. นยัส าคญัดา้นการสือ่ความหมาย 

ข้อมลูนักท่องเท่ียวด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวและการส่ือความหมาย 
1. จ านวนในปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต 
2. การกระจายและการไหลเวยีนของนกัท่องเทีย่วภายในแหล่งนนัทนาการหลกั 
3. ลกัษณะพืน้ฐานของนกัท่องเทีย่วและกลุ่มท่องเทีย่ว 
4. รูปแบบกจิกรรมนันทนาการและการใช้ระบบสื่อความหมายในปจัจุบนัและ
แนวโน้มในอนาคต 
5. ปญัหาในการประกอบกจิกรรมนันทนาการและระบบสื่อความหมายในแหล่ง
นนัทนาการหลกั 
6. ความคดิเหน็และความต้องการของนักท่องเทีย่วต่อระบบสื่อความหมายใน
แหล่งนนัทนาการ  
 

แผนระบบส่ือความหมาย
ธรรมชาติวนอทุยานภลูงักา 
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ประเดน็ทีศ่กึษามากทีส่ดุ น าไปสูก่ารหาแนวทาง ก าหนดกระบวนการ และตวัชีว้ดัในการจดัท าระบบสือ่ความหมายเพื่อ
การท่องเทีย่ว วนอุทยานภูลงักา  
 3. การประชุมกลุ่มย่อย(focus group) [4]โดยประเดน็ค าถามมาจากขอ้ที1่และ2 ใชก้ารสนทนากบักลุ่มเป้าหมาย คอื 
เจา้หน้าทีข่องวนอุทยานภูลงักา เจา้หน้าทีโ่ครงการหลวงปงัค่า ตวัแทนผูป้ระกอบการทีพ่กั รสีอรท์ภูลงักา ตวัแทนชุมชนใน
บรเิวณวนอุทยานภูลงักา โดยมปีระเดน็ค าถามที่มาจากแบบประเมนิศกัยภาพของพืน้ทีน่ันทนาการ และการรวบรวมขอ้มูล
จากการสนทนากบักลุ่มผู้ให้ขอ้มูลในประเดน็ที่เฉพาะเจาะจงในดา้นความต้องการใช้ระบบสื่อความหมายภายในบรเิวณวน
อุทยานภูลงักา โดยใชใ้นการศกึษาวตัถุประสงคข์อ้ที ่1และ 3เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มูลในดา้นของชุมชนในพืน้ทีแ่ละน าไปสู่การ
ก าหนดรปูแบบระบบสือ่ความหมายของวนอุทยานภูลงักา จงัหวดัพะเยาต่อไป 
 4. การใชแ้บบสอบถามนกัท่องเทีย่วเพื่อทราบความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว โดยมกีารก าหนดจ านวนนกัท่องเทีย่ว 
190 คน ในช่วงระยะเวลาเดอืนธนัวาคม 2556 - มกราคม 2557 เนื่องจากเป็นช่วงทีม่นีกัท่องเทีย่วเขา้มาจ านวนมาก  
 

ผลการศึกษา 
 ผลการศกึษาในวตัถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาบริบทการจดัการระบบสื่อความหมายธรรมชาติ วนอุทยานภูลงักา   
จงัหวดัพะเยา  
 การรวบรวมขอ้มลูดา้นศกัยภาพในพืน้ทีต่ามตวัแปรอธบิายไดด้งันี้ 
 1. คุณภาพดา้นทศันียภาพของภูมทิศัน์ตามธรรมชาต ิแหล่งทรพัยากรนันทนาการทีม่ศีกัยภาพสูงในวนอุทยานภู
ลงักา ภาพรวมไดแ้ก่  แท่นผาเทวดา,ลานหนิลา้นปี ,ดอยภูนม หรอืดอยลงิ ,บ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์,แหล่งเรยีนรูบ้า้นน ้าคะสานก๋วย 
 

 
 

 2. ความโดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของพืน้ที ่มเีสน้ทางเดนิชมธรรมชาตมิจีุดชมววิทะเลหมอก ณ ยอด
ดอยลงักา ความสงู 1,720 ม. จากระดบัน ้าทะเล จุดชมพระอาทติยข์ึน้และทะเลหมอกยามเชา้ สามารถมองเหน็ประเทศ
ลาวไดแ้ละใกลเ้คยีงยงัม ีลานโอโซน บ่อน ้าทพิย ์หว้ยผาบ่อง เป็นล าน ้าไหลผ่านกลางโพรงหน้าผา น ้าตกขนุน ้าตม้ เป็น
น ้าตก 3 ชัน้ สามารถเล่นน ้าพกัผ่อนได ้ 
 3. ความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรการท่องเที่ยวและวฒันธรรม ในพื้นที่ยงัมคีวามอุดมสมบูรณ์อยู่มาก
เน่ืองจากเป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ทีย่งัไม่ค่อยมคีนรูจ้กั ความเสื่อมสภาพจากการท่องเทีย่วจงึยงัไม่ส่งผลกระทบ
ต่อพืน้ที ่และยงัคงความอุดมสมบรูณ์ของทัง้แหล่งและทัง้วฒันธรรมชนเผ่าและชุมชนใกลเ้คยีงได้ 
 4. ความเหมาะสมของฐานทรพัยากรต่อกจิกรรมหลกัในบรเิวณ โดยทัว่ไปสามารถท ากจิกรรมนันทนาการได้
ในโซนที่ทางวนอุทยานได้มกีารจดัไว ้แต่หากในช่วงฤดูการท่องเที่ยวบางครัง้ยงัไม่เพยีงพอต่อความต้องการอ านวย
ความสะดวกของนกัท่องเทีย่ว 
 5. ความสามารถของฐานทรพัยากรในการรองรบันักท่องเทีย่ว พืน้ทีว่นอุทยานภูลงัการองรบันักท่องเทีย่วได้
ประมาณ 500 คน ต่อวนั มพีกับา้นพกัในบรเิวณใกลก้บัวนอุทยาน และบา้นพกัในบรเิวณใกลเ้คยีงคอืบา้นพกัโครงการ
หลวงปงัค่า  และโฮมสเตยข์องชุมชนชาวเขา ซึง่นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่จะมาพกัแรมทีว่นอุทยาน  
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 6. ความปลอดภยั โดยภาพรวมมคีวามปลอดภยัในอยู่ในระดบัปานกลางเนื่องจากเจา้หน้าทีห่รอืบุคลากรมไีม่
เพยีงพอต่อการดแูลนกัท่องเทีย่วไดท้ัว่ถงึ 
 7. ความเชื่อมโยงแหล่งนันทนาการและการท่องเทีย่วอื่นๆ มคีวามเชื่อมโยงกนัในระดบัสะดวกถงึปานกลาง
สามารถเดนิทางไปไดง้่ายแต่ในบางเขา้ถงึไดย้าก เนื่องจากเสน้ทางทีต่อ้งใชค้วามช านาญเป็นพเิศษในการเขา้ถงึแหล่ง  
 8. นัยส าคญัดา้นการสื่อความหมาย วนอุทยานภูลงักาไดจ้ดัให้มกีารนันทนาการและระบบสื่อความหมาย
ธรรมชาตใินวนอุทยานเช่น มลีานกางเตน็ท ์ มเีสน้ทางศกึษาธรรมชาต ิสวนพนัธุไ์มห้ายาก  พนัธุก์ลว้ยไมป้่าสายพนัธุ์
แท้ของไทย  สวนว่านตามต าราโบราณ  เป็นต้น ส าหรบัปญัหาในดา้นนันทนาการคอื ขาดบุคลากรที่มคีวามรูค้วาม
ช านาญดา้นนนัทนาการโดยเฉพาะ ขาดงบประมาณและบุคลากรในการจดัท าสือ่ความหมายต่างๆ 
 โดยรวมศกัยภาพ ในการเขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการของพืน้ทีแ่ละโปรแกรมสือ่ความหมายเรยีงตามล าดบัใน
แต่ละจุด และยงัมแีหล่งทรพัยากรนนัทนาการทีม่ศีกัยภาพปานกลางยงัตอ้งการการพฒันาเพื่อใหเ้ป็นแหล่งนนัทนาการ
ในระดบัที่สูงขึ้นกว่าเดิม โดยต้องมีการพฒันาในด้านการต่างๆ เช่นด้านสาธารณูปโภค การจดัการในพื้นที่ ความ
น่าสนใจของกจิกรรมในแหล่งท่องเที่ยว หรือแนวโน้มกิจกรรมที่จะดงึดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวโดยค านึงถึง
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตขิองพืน้ที ่ 
 ผลการศกึษาในวตัถุประสงคท์ี ่2 เพื่อศกึษาความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วดา้นการสือ่ความหมายธรรมชาต ิ 
วนอุทยานภูลงักาจงัหวดัพะเยา พบว่านกัท่องเทีย่วตอ้งการระบบสือ่ความหมายทางธรรมชาตใินภูลงักามากเพื่อใหเ้กดิ
ความสะดวกในการประกอบกจิกรรมนนัทนาการทางการท่องเทีย่ว  

โดยอธบิายจากตวัแปร จากแบบสอบถามนกัท่องเทีย่วเพื่อทราบความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว ดงันี้    
•  จ านวนในปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต มแีนวโน้มว่าจะเพิม่มากขึน้จากแบบสอบถามนักท่องเทีย่วมี

ความตอ้งการมาเทีย่วซ ้าและมกีารบอกต่อหรอืแนะน าใหแ้ก่คนรูจ้กั  
•  การกระจายและการไหลเวียนของนักท่องเที่ยวภายในแหล่งนันทนาการหลกั มกีารกระจายในแหล่ง

นันทนาการหลกัคอืบรเิวณชมวิวทะเลหมอก แท่นเทวดา และในบรเิวณตัง้แค้มป์มเีป็นจ านวนมากกว่าเดนิทางไปยงั
แหล่งนนัทนาการเชื่อมโยง  

•  ลกัษณะพื้นฐานของนักท่องเที่ยวและกลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัว 
รองลงมาคอืกลุ่มเพื่อน มกีารเดนิทางมาในลกัษณะการพกัผ่อน ตอ้งการเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามเป็นธรรมชาต ิ
และตอ้งการใชช้่วงเวลาพบปะสงัสรรคร์ะหว่างครอบครวัหรอืกลุ่มเพื่อน 

• รูปแบบกิจกรรมนันทนาการและระบบสื่อความหมายธรรมชาติในปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต มี
แนวโน้มตอ้งการรปูแบบกจิกรรมนนัทนาการและการสือ่ความหมายทีม่คีวามชดัเจน ขุนเขาแห่งเทวดา ทีน่ักท่องเทีย่ว
มาแลว้สามารถรูส้กึถงึว่าไดร้บัพรพเิศษจากเทวดาบนแท่นฟินจาเบาะ มคีวามเชื่อ ความรูส้อดแทรกอยู่ในกจิกรรม และ
มคีวามตื่นเตน้ เช่นกจิกรรมสอ่งนก กจิกรรมปีนเขา จกัรยานเสอืภูเขา กจิกรรมวาดรปูธรรมชาต ิกจิกรรมดดูาว เป็นตน้  

•  ปญัหาในการประกอบกจิกรรมนนัทนาการและระบบสือ่ความหมายธรรมชาตใินแหล่งนนัทนาการหลกั ปญัหาที่
เกดิขึน้คอืในดา้นเรื่องสิง่อ านวยความสะดวกเช่นหอ้งน ้า ลานจอดรถ ในแหล่งนันทนาการหลกัมไีม่เพยีงพอต่อความต้องการ 
ระบบสือ่ความหมายไม่ชดัเจนในท าใหน้กัท่องเทีย่วไม่ทราบความเป็นมาและสว่นต่างๆของแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ 

•  ความคิดเห็นและความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อระบบสื่อความหมายในแหล่งนันทนาการ 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการให้มีการปรับปรุงเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการให้บริการข้อมูล ป้ายสื่อ
ความหมาย แผนที ่รวมถงึการอ านวยความสะดวกตามจุดต่างๆของแหล่งนนัทนาการเพิม่มากขึน้ 
 ผลการศกึษาในวตัถุประสงคท์ี่  3.เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาระบบสื่อความหมายทางธรรมชาติเพื่อ
สง่เสรมิการท่องเทีย่ว วนอุทยานภูลงักา จงัหวดัพะเยา มกีารศกึษาดงันี้ 
 1. ในดา้นบุคลากร ตอ้งมสีว่นในการพฒันาระบบสือ่ความหมายทางธรรมชาตเิช่นมกีารจดัสรรบุคลกรในส่วน
หนึ่งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัพื้นที่แหล่งนันทนาการเพื่อให้เกิดการสื่อความหมายที่ตรงกนักบันักท่องเที่ยว 
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สามารถท าความเขา้ใจกบัแหล่งท่องเทีย่วและมคีวามรูเ้กีย่วกบัการท่องเทีย่วในแหล่งธรรมชาต ิเพื่อใหแ้หล่งท่องเทีย่ว
ไม่เกดิความเสือ่มโทรมจากการท่องเทีย่วมากเกนิไป 
 2. การจดัโซนอย่างเป็นสดัส่วนเพื่อให้เกดิการสื่อความหมายเป็นไปตามธรรมชาติ แบ่งโซนกจิกรรม โซน
ธรรมชาตทิีส่ามารถเขา้ใชพ้ืน้ทีไ่ด ้โซนพืน้ทีธ่รรมชาตสินัโดษซึง่ไม่สามารถเขา้ไปท ากิจกรรมในพืน้ทีไ่ด ้และมีรูปแบบ
ของแหล่งท่องเทีย่วทีช่ดัเจน เพื่อความเหมาะสมในการประกอบกจิกรรมการท่องเทีย่วในแหล่งพืน้ที่ 
 3. ป้ายสื่อความหมายเพื่อใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัพืน้ทีต่ามหลกัการสื่อความหมายโดยการใชว้สัดุทีม่คีวาม
กลมกลนืกบัพืน้ทีแ่ละเขา้ใจไดง้่าย นักท่องเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิกนัการเดนิทางท่องเทีย่วด้วยตนเองรูปแบบของ
การศกึษาในพืน้ที ่คอื การสรา้งบรรยากาศหรอืสิง่อ านวยความสะดวกใหน้ักท่องเทีย่วไดศ้กึษาทัง้ในช่วงเวลาทีจ่ ากดั
และในเวลาทีม่อีย่างเพยีงพอ 
 4. มกีารก าหนดความสามารถในการรบันกัท่องเทีย่วจากการสื่อความหมายโดยการประชาสมัพนัธท์ัง้จากระบบสื่อ
ความหมายในพืน้ทีแ่ละสือ่ต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความรูส้กึรกัและต้องการใหแ้หล่งท่องเทีย่วคงอยู่และมคีวามสวยงามเช่นเดมิ 
 

ข้อเสนอแนะ  
 การจดัท าระบบสื่อความหมายทางธรรมชาตคิวรจดัให้เหมาะสมกบัลกัษณะและความต้องการของนักท่องเทีย่วที่
สามารถใชง้านไดจ้รงิเป็นส่วนใหญ่ และยงัต้องค านึงถงึช่วงอายุวยั เพศ และประสบการณ์การเดนิทางของนักท่องเทีย่วดว้ย
[13,14,15] เนื่องจากหากมกีารจดัระบบศกึษาธรรมชาติทีไ่ม่เหมาะสมกบัพืน้ที่และการใชง้านแล้วกจ็ะท าใหเ้สยีงบประมาณ
โดยใช่เหตุ ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยู่กบับรบิทของพืน้ทีแ่ละตวัชุมชนใกลเ้คยีงดว้ย เพื่อใหก้ารท่องเทีย่วไม่เกดิผลกระทบต่อชุมชนและ
ชาวบา้นจนท าใหพ้ืน้ทีส่ญูเสยีความเป็นตวัตนไป[5] ความคดิเหน็เกีย่วสื่อทีใ่หป้ระโยชนในการมาเยอืนพบว่า นักท่องเทีย่ว
ไดค้วามรู ้ความเขา้ใจสื่อประเภทต่าง ๆ พบว่า สื่อทีน่ักท้องเทีย่วไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ สื่อบุคคล และสื่อ
อื่นๆ เช่น อนิเตอรเ์น็ต, นิตยสาร, โทรทศัน์, หนงัสอืท่องเทีย่ว ความคดิเหน็เกีย่วกบัพืน้ทีป่ระกอบกจิกรรมนันทนาการในวน
อุทยานภูลงักา สว่นใหญ่ เดนิท่องเทีย่วพกัผ่อน และป ัน่จกัรยาน ความคดิเหน็เกีย่วกบัสิง่ทีค่วรปรบัปรุงอย่างเร่งด่วน ไดแ้ก่ 
ป้ายบอกทาง และป้ายเตือน, ป้ายสื่อความหมาย การใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มูลในศูนย์บรกิาร พบว่า ส่วนใหญ่ใช้เวลา 2 
ชัว่โมงเพื่อศกึษาขอ้มลู และความคาดหวงัว่าจะไดร้บัขอ้มลูทัว่ไป และขอ้มลูแผนทีแ่หล่งท่องเทีย่ว 
 

ข้อเสนอแนะในการจดัการ  

 ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการวางแผน ออกแบบระบบสื่อความหมายทรพัยากรธรรมชาต ิมสีาระส าคญัทีค่วรค านึงถึง 
ในการวางแผน ออกแบบระบบสื่อความหมายทรพัยากรธรรมชาต ิและ ในแต่ละพืน้ที ่ศกัยภาพของทรพัยากรเป็นสิง่จ าเป็น
ในการพัฒนาเรื่องราวในการสื่อความหมาย[24,25]เพื่อให้เกิดความชื่นชม ตระหนัก และช่ วยกันสงวนรักษา
ทรพัยากรธรรมชาติ และวฒันธรรมของพื้นที่เอาไว้ นอกจากนี้ ทรพัยากรธรรมชาติ ทรพัยากรวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณ์
เฉพาะถิ่นเป็นต้นทุนที่ส าคญัของการพฒันาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์เพราะ กิจกรรมที่พื้นที่ และฝ่าย
บรหิารจดัการจะน าเสนอต่อผูม้าเยอืน หรอืผูม้าใชป้ระโยชน์ทรพัยากรต้องท าภายใต้ทรพัยากรทีม่อียู่ และมอียู่จรงิโดยไม่
หลอกลวงนักท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้หลกัการออกแบบอย่างยัง่ยนื เพื่อปรบัปรุง พฒันาผงับรเิวณ และสิง่อ านวยความ
สะดวกเพื่อการสื่อความหมายในพื้นที่ธรรมชาติผู้วจิยัได้ใช้ หลกัการ ทฤษฎีทางด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ มาผสมผสานกบัความรูท้างด้านสงัคมศาสตร ์เพื่อใหส้ามารถพฒันาก าหนดรูปแบบ ปรมิาณ และรายละเอยีดให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ในการใชป้ระโยชน์ทุกกลุ่มโดยไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อฐานทรพัยากรทีส่ าคญัในพืน้ที ่
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 ส าหรบัการวจิยัในครัง้ต่อไป จะเป็นการขยายผลต่อการด าเนินการในพื้นที่ อนุรกัษ์ของประเทศ และโครงการที่
เกีย่วขอ้งกบัการฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาต ิเพื่อกระตุ้นจติส านึกของประชาชนในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิวฒันธรรม และ
สิง่แวดลอ้มใหม้ากขึน้ โดยผลจากจติส านึกทีด่ต่ีอธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม ไดจ้ะส่งผลต่อการกระท าในอนัทีจ่ะไม่ใชท้รพัยากร
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อย่างสิน้เปลอืง หนักลบัมาอนุรกัษ์และหวงแหนทรพัยากรของชาตเิพื่อประโยชน์ต่อสงัคมในภาพรวม รวมถึงกระบวนการ
ตดิตามผลการน าแผนไปสู่การปฏบิตั ิและการประเมนิผลแผนทีไ่ดด้ าเนินการและบรรลุตามเป้าประสงคท์ีท่ าไวห้รอืไม่ ทัง้นี้ 
เพื่อน าผลการประเมนิไปสู่การปรบัปรุง และพฒันาแผนใหเ้กดิประโยชน์ต่อสว่นรวมมากทีสุ่ด 
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The Promotion of HealthCenter to be a New Tourism Product to Support 
ASEAN Economic CommunityA case study:  Health Promotion Center in 
Saraburi province 
การพฒันาศนูยส่์งเสริมสขุภาพเป็นผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวรองรบัอาเซียน 
กรณีศึกษา ศนูยส่์งเสริมสขุภาพในจงัหวดัสระบรีุ 
 

ชยัภฏั  วรรธนะสาร1 และวเิชยีร  พนัธเ์ครอืบุตร1 

ChaipatWattanasan1  and Vichian Puncreobutr1 

 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัเรื่อง การพฒันาศูนยส์่งเสรมิสุขภาพเป็นผลติภณัฑก์ารท่องเที่ยวรองรบัอาเซยีน กรณีศกึษา ศูนย์
ส่งเสรมิสุขภาพในจงัหวดัสระบุร ีมวีตัถุประสงค์การวจิยัเพื่อ ศกึษาแนวทางในการพฒันาศูนย์ส่งเสรมิสุขภาพใหเ้ป็น
ผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วรองรบัการเปิดประชาคมอาเซยีน การวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพผู้วจิยัท าการศกึษาโดย
วธิกีารสงัเกตแบบไม่มสีว่นร่วม การสงัเกตแบบมสีว่นร่วม และการสมัภาษณ์ระดบัลกึ กบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัศูนยส์่งเสรมิ
สขุภาพ ทัง้ผูใ้หบ้รกิารและผูม้ารบับรกิาร ในจงัหวดัสระบุร ีผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการท่องเทีย่ว ตลอดจนผูบ้รหิารการ
ท่องเที่ยว จ านวน 98 ราย ได้ผู้ให้ข้อมูลหลกัรวม 32 ราย ท าการศึกษาใน 3 ขัน้ตอนคือ สภาพการด าเนินการใน
ปจัจุบนั ความเป็นไปไดใ้นการพฒันาเป็นการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ และแนวทางในการพฒันาใหเ้ป็นผลติภณัฑก์าร
ท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ ขอ้มลูทีไ่ดผู้ว้จิยัน ามาท าการตรวจสอบแบบสามเสา้ ผลการศกึษาพบว่า ศูนยส์่งเสรมิสุขภาพใน
จงัหวดัสระบุรมีพีืน้ทีอ่ยู่ท่ามกลางขนุเขา อากาศเยน็สบายตลอดปี มอีากาศบรสิุทธิ ์มกีารด าเนินการตามหลกัวชิาทาง
การแพทย ์ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานทางการแพทย์ และมกีจิกรรมในการด าเนินการหลากหลายกจิกรรม  มี
ความเป็นไปไดใ้นการพฒันาเป็นการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ ทัง้ในประเดน็เรื่องทีต่ัง้ กลุ่มลูกคา้ และมกีลุ่มการท่องเทีย่ว
ทีเ่ชื่อมโยงหลายกลุ่ม แนวทางในการพฒันาให้เป็นผลติภณัฑท์ี่ส าคญัประกอบดว้ย การพฒันาคนทัง้ในศูนย์สุขภาพ 
และคนในกลุ่มการท่องเทีย่วทีเ่ชื่อมโยง  การสรา้งรูปแบบของกจิกรรม การสรา้งและรกัษามาตรฐานในระดบัอาเซยีน
หรอืระดบัสากล การคน้หานกัท่องเทีย่ว การท างานเชงิเครอืขา่ย และ การสรา้งระบบการประเมนิในทุกระดบั 
 

ค าส าคญั : ศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ 
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Abstract 
 This research paper is studying about development work of the health promotion center to be a new 
tourism product when they open up the AEC in 2015. This is a qualitative research  project conducted 
through   non-participation, participatory observation and  in-depth  interview   with  the  population  
concerning  with the health promotion  center  in form of those people  providing  and receiving the services 
in Saraburi. There were 98 samplings dealing with tourism management and particularly 32 of them were the 
key performances that provided the main data.    Moreover,  there are  3 steps  for the research 
methodology,  which is categorized  into  present  context ,  feasibility of developing  tourism for health  and 
guidelines for  development of a  tourism product for health. The data collected and used by the researcher 
were then brought for investigator triangulation. From the research studies, it has found or shown that the 
Health Promotion Centre in Saraburi province is located in the area surrounded by mountain views with cool 
weather all a year- round and with fresh air.  It is also operated theoretically  in line with  academic  Medicine  
under  the supervisions and control of a  Medical  Agency  together  with  many well -designed  activities.  
There is a possibility of developing this medical tourism centre and the issues are raised and concerned with 
its location, targeted c groups of clients and tourism groups that are linked with other groups. The  guidelines  
for further development of this  important tourism  product are expected to  help develop the people in the 
center  itself  as well as  the people  in the linked tourism groups .  The activity forms are also created to 
maintain the Asean level or international standards.  Searching for more tourists, working as a network and 
creating the evaluation system forms for all level are therefore underway. 
 

Key Words :Health Promotion Center, Tourism for Health 
 

ความเป็นมา 
 การท่องเทีย่วเป็นกจิกรรมหลกัทีส่รา้งรายไดมู้ลค่ามหาศาลใหก้บัประเทศไทย รายรบัจากการท่องเทีย่วของ
ไทยจดัอยู่ในอนัดบั 1 ของภูมภิาคอาเซยีน โดยในปี 2551 ไทยมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่วมากกว่า 715 ลา้นบาท คดิ
เป็นรอ้ยละ 9 ของมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศทัง้หมด และมกีารจา้งงานกว่า 1.9 ลา้นคน คดิเป็นรอ้ยละ 5 
ของจ านวนแรงงานทัง้หมดภายในประเทศ [1]  
 อย่างไรกต็ามในปี 2558 มกีารเปิดประตูสูอ่าเซยีน แมว้่าจะเป็นเรื่องด ีแต่ส าหรบัการท่องเทีย่วแลว้นับว่าเป็น
เรื่องที่กระทบกบัรายได้หลกัของประเทศเป็นอย่างมาก เพราะว่าประเทศต่างๆในอาเซียนส่วนใหญ่มีลกัษณะภูมิ
ประเทศทีไ่ม่แตกต่างกนัมากนัก  บางประเทศมแีหล่งท่องเที่ยวทีอ่ยู่ในลกัษณะการคงความเป็นธรรมชาตมิากกว่า มี
ค่าใชจ้่ายทีถู่กกว่า ตลอดจนจากการจดัอนัดบัของ The Travel & Tourism Competitiveness ในปี 2552 ของ World 
Economic Forum(WEF) พบว่าภาพรวมขดีความสามารถในการแข่งขนัดา้นการเดนิทางท่องเทีย่วของไทยจดัอยู่ใน
อนัดบั 3 ของอาเซยีน รองจากสงิคโปรแ์ละมาเลเซยี[2]  
 เมื่อกลุ่มลูกค้ามีตวัเลือกในการท่องเที่ยวมากขึ้น สิง่ที่ประเทศไทยจ าเป็นต้องเตรียมให้พร้อมรองรบัการ
แขง่ขนักค็อื การสรา้งผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วใหมท่ีน่่าสนใจเพิม่ขึน้ ทีแ่ตกต่างมคีุณภาพมาตรฐาน  มศีกัยภาพ และไม่
สามารถเลยีนแบบไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเรว็โดยสิง่หนึ่งทีถ่อืว่าเป็นจุดแขง็ของไทยคอืเรื่องสุขภาพ เป็นทีย่อมรบัไปทัว่
โลก ทัง้ในเรื่องสปา หรอืการดแูลสขุภาพ[3] 
 การดแูลสขุภาพ ประเทศไทยนบัว่าเป็นประเทศทีม่กีารพฒันามาอย่างต่อเนื่องและเป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป
ว่ามศีกัยภาพมากประเทศหนึ่งในโลก และมศีกัยภาพมากกว่าประเทศต่างๆในอาเซยีน  มศีนูยส์ง่เสรมิสขุภาพหรอืศนูย์
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ดูแลสุขภาพเป็นจ านวนมาก มีมูลค่าการใช้จ่ายในแต่ละปีเป็นวงเงินที่สูงมาก แต่ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการเป็นคน
ภายในประเทศเท่านัน้[4] หากมกีารน าศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพ เขา้มาเป็นจุดขายในการท่องเทีย่ว นอกจากจะน าศกัยภาพ
ของไทยออกมาใชร้่วมกนัแลว้ ยงัเป็นแหล่งการสรา้งรายไดท้ีส่ าคญัใหก้บัชุมชน ทอ้งถิน่ และประเทศชาตอิกีดว้ย  [5] 
อย่างไรกต็ามพบว่าในขณะนี้ยงัไม่มกีารน าเรื่องการดูแลสุขภาพเข้ามาบูรณาการกบัการท่องเที่ยวอย่างชดัเจน [6]
 เพื่อใหเ้ป็นการเตรยีมพรอ้มการเปิดประตูสู่อาเซยีน สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารวจิยัการท่องเทีย่วแห่งชาต ิ
พศ. 2555-2559 และสอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาลที่ส่งเสรมิให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งภูมภิาคเอเซยี
ผูว้จิยัจงึสนใจในการพฒันาศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพใหเ้ป็นผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วใหม่เพื่อรองรบัการแข่งขนัทางดา้นการ
ท่องเทีย่วในอนาคต โดยศกึษากรณีศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพแห่งหนึ่งในจงัหวดัสระบุร ี

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อศกึษาสภาพการด าเนินการของศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพในปจัจุบนั กรณีศกึษา ศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพใน

จงัหวดัสระบุร ี
2. เพื่อศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพใหเ้ป็นผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ 
3. เพื่อศกึษาแนวทางในการพฒันาศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพใหเ้ป็นผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วรองรบัการเปิด

ประชาคมอาเซยีน 
 

แนวคิด 
 ตามยุทธศาสตรก์ารวจิยัการท่องเที่ยวแห่งชาติ พศ. 2555 -2559. [3] ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การวจิยัไว้ 3 
ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นการสนับสนุนการวจิยัในพื้นที่เฉพาะที่มศีกัยภาพทางการท่องเที่ยวและพื้นที่
เชื่อมโยง  ให้เกดิการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรคแ์ละยัง่ยนื และในกลยุทธ์ที ่2.2 เป็นการส่งเสรมิการวจิยัในกลุ่มคลสั
เตอรข์องทรพัยากรทางการท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพ ซึง่การท่องเทีย่วกลุ่มสุขภาพความงามจดัอยู่ในกลุ่มคลสัเตอร์ในกล
ยุทธด์งักล่าว 
 การท่องเทีย่วกลุ่มสขุภาพความงาม เป็นกลุ่มการท่องเทีย่วทีม่นีักท่องเทีย่วชาวต่างชาตเิขา้มารบับรกิารทาง
การแพทย์มากกว่าปีละ 1.4 ล้านคน สรา้งรายได้มากกว่า 45 ,000 ล้านบาท บรกิารทางการแพทย์ที่นิยมได้แก่ การ
ตรวจเชค็สขุภาพ เลสกิ ศลัยกรรมเสรมิความงาม ทนัตกรรม การผ่าตดั การรกัษาโรคเฉพาะทางและกายภายบ าบดั[2]
 ตลาดการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพโลกและภูมภิาคเอเชยี มอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้จากประมาณรอ้ยละ 20 เป็น
รอ้ยละ 28 โดยในปี 2553 มนีักท่องเที่ยวเชงิสุขภาพต่างชาติถึงร้อยละ 60 ซึ่งส่วนใหญ่มวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อการ
ท่องเทีย่วและถอืโอกาสบรกิารทางสขุภาพดว้ย ตลอดจนนโยบายรฐับาลที่ส่งเสรมิใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทย์
แห่งภูมภิาคเอเซยีช่วยเสรมิใหต้ลาดการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพขยายตวัอย่างต่อเนื่อง[2] 
 

วิธีการศึกษา 
การวิจยันี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจ ัยท าการศึกษาเป็น 3 ขัน้ตอนคือ ศึกษาสภาพการด าเนินการใน

ปจัจุบนั ศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันาเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และศกึษาแนวทางในการพฒันาให้เป็น
ผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ ท าการศกึษาโดยวธิกีารสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม การสงัเกตแบบมสี่วนร่วม และ
การสมัภาษณ์ระดบัลกึ กบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัศนูยส์ง่เสรมิสุขภาพ ทัง้ผูใ้หบ้รกิารและผูม้ารบับรกิาร ในจงัหวดัสระบุรี ผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัการท่องเทีย่ว ตลอดจนผูบ้รหิารการท่องเทีย่ว มจี านวนผูถู้กถูกสมัภาษณ์ทัง้สิน้ 98 ราย ไดผู้้ทีใ่ห้
ขอ้มลูหลกัทีส่ามารถใชข้อ้มลูในการวเิคราะหท์ัง้  3 ขัน้ตอนรวม 32 ราย ขอ้มลูทีไ่ดผู้ว้จิยัวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยการน ามา
ท าการตรวจสอบแบบสามเสา้ 
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ผลการศึกษา 
ผลการศกึษาพบว่า  
ขัน้ตอนท่ี 1.สภาพการด าเนินการในปัจจุบนัขัน้ตอนนี้ท าการศกึษาดว้ยการสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม การ

สงัเกตแบบมสีว่นร่วม และการสมัภาษณ์ระดบัลกึ กบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัศูนยส์่งเสรมิสุขภาพในจงัหวดัสระบุร ีขอ้มูลหลัก
ไดจ้ากผูใ้หบ้รกิาร 3 คน และผูม้ารบับรกิาร 7 คน รวม 10 คนพบว่า 

1.สภาพทัว่ไป 
ศูนย์ส่งเสรมิสุขภาพในจงัหวดัสระบุรมีพีืน้ทีอ่ยู่ ในอ าเภอหนึ่งทีเ่ป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตทิี่ส าคญั มี

แหล่งท่องเทีย่วจ านวนมากทัง้ในจงัหวดัสระบุร ีและจงัหวดัใกลเ้คยีง อยู่ไม่ห่างจากจงัหวดัสระบุรมีากนัก สถานทีต่ัง้
ศูนย์สุขภาพอยู่ในพื้นที่ท่ามกลางขุนเขา มอีากาศบรสิุทธิ ์อากาศเยน็สบายตลอดปี การเดนิทางสามารถเดนิทางได้
อย่างสะดวก สถานที่ในการด าเนินการของศูนย์ ประกอบด้วยอาคารส านักงาน ห้องพกั 30 ห้อง บ้านพกั 2 หลงั 
สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสนามกฬีา สามารถรองรบัผูใ้ชบ้รกิารได ้60-70 คน และใหบ้รกิารกลุ่มเลก็ ตัง้แต่ 10 
คนเป็นตน้ไป เวลาท าการ อาทติยถ์งึศุกร ์หยุดวนัเสาร ์เพื่อท าพธิกีารทางศาสนา  ค่าบรกิารของศูนยส์ุขภาพนี้คดิรวม
ค่าใชจ้่ายต่างๆทัง้เรื่องทีพ่กั  อาหาร การใชอุ้ปกรณ์ การใชห้อ้งทดสอบ ห้องอบไอน ้า หอ้งสนัทนาการต่างๆ ตลอดจน
ค่าวทิยากร ในราคาเฉลีย่ต่อวนัทีค่่อนขา้งต ่าอยู่ในเกณฑค์่าทีพ่กัในโรงแรมระดบัสีด่าวเท่านัน้ ทัง้นี้ค่าบรกิารขึน้อยู่กบั
จ านวนคนในกลุ่ม และเงื่อนไขต่างๆของกลุ่มทีร่บับรกิาร 

2.หลกัการในการด าเนินการ 
ศูนย์ส่งเสรมิสุขภาพในจงัหวัดสระบุรมีกีารด าเนินการตามหลกัวชิาทางการแพทย์ ภายใต้การควบคุมของ

หน่วยงานทางการแพทย ์ โดยเรยีกหลกัการนี้ว่า หลกั “NEWSTART” ซึง่ประกอบดว้ย การดูแลสุขภาพดว้ยหลกั 8 
ประการ คอืNutritionการบรโิภคสารอาหารทีม่เีสน้ใยสงู ไขมนัต ่า ไม่ผ่านขบวนการปรุงแต่งมากExerciseการออกก าลงั
กายอย่างสม ่าเสมอให้ร่างการได้รบัการผ่อนคลายสูงสุดWaterการบริโภคน ้าบริสุทธิแ์ละการรกัษาด้วยการใช้น ้า 
ตลอดจนการอบไอน ้า เพื่อช าระและปรบัสมดุลในระดบัเซลล์Sunshine การใชป้ระโยชน์จากแสงแดดปรบัดุลยภาพใน
ร่างกาย ลดระดบัคอเรสเตอรอล และน ้าตาลTemperanceการประมาณตนหรอืการเดนิสายกลางในการรบัประทาน
อาหาร รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์อย่างพอด ีการลดอาหารทีไ่ม่มปีระโยชน์ การงดอาหารทีท่ าใหเ้กดิการเสพตดิ
ทุกประเภท  Airการท าใหร้่างกายไดร้บัออกซเิจนอย่างพอเพยีง ทัง้การอยู่ในทีท่ีม่อีากาศบรสิุทธิก์ารหายใจลกึเพื่อให้
ออกซเิจนกระตุน้การไหลเวยีน เกดิการขบัพษิหรอืของเสยีจากร่างกายอย่างธรรมชาต ิRestการพกัผ่อนอย่างเพยีงพอ 
การไม่สร้างภาวะความเครยีดก่อนการนอน การนอนอย่างเพยีงพอเป็นการปรบัดุลยภาพและล้างพษิที่ดทีี่สุด Trust
ความไวว้างใจในศาสดาทีเ่คารพนบัถอื การมสีต ิเพื่อสรา้งความมัน่คงในจติใจ ทีจ่ะน าไปสูมุ่มมองทีด่ ีความคดิทีด่ ีการ
คดิดคีดิบวก ก่อใหเ้กดิความสบายใจ ผ่อนคลาย มสีขุภาพจติและสขุภาพกายทีด่ ี

3.กจิกรรมในการด าเนินการ 
ศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพ มกีจิกรรมในการด าเนินการ ทัง้ในระยะยาวและระยะสัน้ โดยระยะยาวเป็นโปรแกรม 21 

วนั ส าหรบัระยะสัน้มโีปรแกรม 2 คนื 3 วนั  โปรแกรม 3 คนื 4 วนั และโปรแกรม 4 คนื 5 วนั   ผูม้าใชบ้รกิารสว่นใหญ่
นิยมโปรแกรมระยะสัน้  โปรแกรมระยะสัน้ที่ด าเนินการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพทัว่ไป 
โปรแกรมสง่เสรมิสขุภาพบุคลากรในองคก์ร โปรแกรมลา้งพษิเพื่อสุขภาพ โปรแกรมเตรยีมตวัก่อนเกษียณ โดยในทุก
โปรแกรมมกีารจดักจิกรรมหลากหลายกจิกรรมจดัเป็นตารางเวลาที่ชดัเจน และมกีารปฏบิตัิให้เป็นไปตามหลกัการ 
NEWSTART เริม่ตัง้แต่เวลา 06.00 น และสิ้นสุดที่เวลา 20.30 น  ทัง้นี้ตารางเวลาสามารถปรบัเปลี่ยนตามความ
ต้องการของกลุ่มได้ เช่นเพิ่มเรื่องการให้ความรู้ตามความต้องการขององค์กร ทัง้นี้ต้องเป็นไปตามหลักการ 
NEWSTART ดว้ย 
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ขัน้ตอนท่ี 2.ความเป็นไปได้ในการพฒันาเป็นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพขัน้ตอนนี้ท าการศกึษาดว้ยการ
สมัภาษณ์ระดบัลกึ จากผูใ้หข้อ้มูลหลกัทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารศูนยส์่งเสรมิสุขภาพในจงัหวดัสระบุร ี3 คน ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัที่
เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการท่องเทีย่ว 5 คนผูบ้รหิารการท่องเทีย่ว 1 คน และนักท่องเทีย่วต่างชาต ิ7 คน รวมผูใ้ห้
ขอ้มลูหลกั 17 คน พบว่ามคีวามเป็นไปไดใ้นการพฒันาศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพใหเ้ป็นการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ จากปจัจยั
ต่างๆ  5 ประการคอื 

1.ทีต่ัง้ ทีต่ ัง้ในปจัจุบนัเป็นทีต่ัง้ทีส่ามารถเดนิทางไดส้ะดวกทัง้จากกรุงเทพ และสระบุร ีตลอดจนนักท่องเทีย่ว
ที่จะมาจากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทัง้ในจงัหวดัสระบุรีและ จากจังหวัดใกล้เคียงเช่น นครนายก หรือนครราชสมีา 
สามารถเดนิทางมายงัศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพไดส้ะดวก 

2.กลุ่มลูกค้าลูกค้าในปจัจุบนัมีทัง้ลูกค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยลูกค้าในประเทศส่วนใหญ่เป็น
หน่วยงานราชการ และรฐัวสิาหกจิ กลุ่มละ 60-70 คน โดยในช่วงเดอืน เมษายน-สงิหาคม ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรม
เตรยีมตวัก่อนเกษยีณอายุราชการ ระยะเวลา 5 วนั 4 คนื   และในช่วงเดอืน มนีาคม-มถุินายน สว่นใหญ่เป็นโปรแกรม
เสริมสร้างสุขภาพ และโปรแกรมล้างพิษเพื่อสุขภาพ ทัง้ระยะเวลา 4 วนั 3 คืน และ 3 วนั 2 คนื ส าหรบัลูกค้าใน
ต่างประเทศ มทีัง้จากสงิคโปรฮ่องกง และเกาหล ีมาตลอดทัง้ปี และบางรายมาปีละ 2 -3 ครัง้ กลุ่มละประมาณ 20 คน 
ส่วนใหญ่มาโปรแกรมลา้งพษิ 3 วนั 2 คนื ในภาพรวมมลีูกคา้มาใช้บรกิารตลอดทัง้ปี โดยช่วงทีม่ลีูกคา้น้อย เป็นช่วง
เดอืนตุลาคม-ธนัวาคม ความเป็นไปไดใ้นประเดน็กลุ่มลูกคา้ มคีวามเป็นไปได ้ทัง้จากการมกีลุ่มลูกคา้จากองคก์รเดมิ 
กลุ่มลูกคา้ทีม่าซ ้า และกลุ่มลูกค้าที่จะพฒันาเพิม่ขึน้ในช่วงเวลาการท่องเทีย่ว คอืในเดอืน ตุลาคม -กุมภาพนัธ์ ซึ่งไม่
กระทบกบักลุ่มลกูคา้หลกัทีม่อียู่ในปจัจุบนั 

3.ผลตอบรบัจากกลุ่มลูกคา้จากการตรวจสอบการใชบ้รกิารของลูกคา้ พบว่าลูกคา้ที่มาใช้บรกิารทัง้ในระดบั
องค์กร และในระดบับุคคล ตลอดจนลูกค้าจากต่างประเทศ มกีารใช้บรกิารซ ้า กรณีในระดบับุคคล หลายรายมาใช้
บรกิารซ ้าปีละ 2-3 ครัง้ ตดิต่อกนัมานาน 3-4 ปีแลว้ สิง่ทีล่กูคา้รูส้กึไดอ้ย่างชดัเจนคอื ร่างกายไดร้บัการผ่อนคลาย และ
ระบบการขบัถ่ายของเสยีออกจากร่างกายดีขึ้น ความเป็นไปได้ในประเด็นผลตอบรบัจากกลุ่มลูกค้ า จึงมีประเด็น
ผลลพัธท์ีล่กูคา้จะไดร้บัอย่างชดัเจน สามารถพฒันาใหเ้ป็นผลติภณัฑส์รา้งเสรมิสขุภาพได้ 

4.รูปแบบการด าเนินกิจกรรมพฒันารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิง
สขุภาพ พบว่ามคีวามเป็นไปไดส้งูทัง้จากผูบ้รหิารศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพ และผู้บรหิารในกลุ่มท่องเทีย่ว โดยผูร้บัผดิชอบ
ศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพระดบัสงูกล่าวว่า มคีวามเป็นไปไดส้งูทีจ่ะจดัใหเ้ป็นการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ และทางศนูยเ์องกเ็คย
เขา้ไปประชุมร่วมกบักลุ่มท่องเทีย่วบางกลุ่ม เช่นกลุ่มชอ็ปป้ิง โดยตามแนวความคดิจากการประชุมร่วมกนัสองสามครัง้ 
มคีวามเหน็ร่วมกนัว่าสามารถด าเนินการได้โดยใช้การผูกกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเข้าการท่องเที่ยวอื่นๆ เช่นการ
ท่องเทีย่วกลุ่มชอ็ปป้ิง การท่องเทีย่วกลุ่มธรรมชาต ิ หรอืการท่องเทีย่วกลุ่มมรดกโลก ซึง่สว่นใหญ่มาท่องเทีย่ว 5-7 วนั 
อยู่แลว้ ใหม้าสิน้สดุการท่องเทีย่วทีศ่นูยส์ง่เสรมิสขุภาพ ซึง่ทางศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพอาจจะจดัโปรแกรมส่งเสรมิสุขภาพ
ทัว่ไป หรอืโปรแกรมล้างพษิเพื่อสุขภาพ ระยะเวลา 3 คนื 2 วนั ให้ได้รบัอาหารและอากาศที่ด ีรวม 7 มื้อ และการ
ด าเนินการอื่นๆตามตารางทีก่ าหนด  สขุภาพทีเ่ป็นผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วทีว่ดัได้คอื นักท่องเทีย่วมรีะบบการท างาน
ต่างๆของร่างกายไดร้บัการผ่อนคลาย และระบบขบัถ่ายทีด่ขี ึน้และรูส้กึไดอ้ย่างชดัเจน อย่างไรกต็ามการด าเนินการยงั
ไม่ไดข้อ้ยุตทิี่ชดัเจน ทีแ่ต่ละกลุ่มยงัจดัสรรกนัไม่ลงตวั ซึง่หากมคีนกลางร่วมพจิารณา น่าจะเกดิขึน่ได้ สอดคลอ้งกบั
แนวความคดิของผูบ้รหิารกลุ่มการท่องเทีย่ว ทีเ่หน็ว่ามคีวามเป็นไปไดส้งู และเป็นผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วใหม่ทีน่่าจะ
บุกตลาดอาเซยีนได ้ทัง้นี้ตอ้งท างานร่วมกนัอกีระยะหนึ่ง 
 5.กลุ่มการท่องเทีย่วทีส่ามารถเชื่อมโยงไดจ้ากการศกึษาพบว่ามกีลุ่มการท่องเทีย่วทีส่ามารถเชื่อมโยงกบัการ
ท่องเทีย่วเชงิสุขภาพนี้ได้หลายกลุ่มโดยผู้บรหิารหน่วยงานที่เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวกล่าวว่า การพฒันาศูนย์ส่งเสรมิ
สุขภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่สามารถ ด าเนินการได้ทัง้เป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเอง และเป็น
ผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วทีจ่ดัผ่านการเชื่อมโยงกบักลุ่มการท่องเทีย่วอื่นๆทีม่ตีลาดอยู่แลว้เช่น กลุ่มการจดัประชุมและ
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นิทรรศการ กลุ่มท่องเทีย่วดา้นชอ็บป้ิงและบนัเทงิ กลุ่มท่องเทีย่วเชงินิเวศปา่รอ้นเขตชืน้ กลุ่มท่องเทีย่วเชงิเกษตร กลุ่ม
ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ ตลอดจนกลุ่มท่องเที่ยวเชงิมรดกโลก และจากการสมัภาษณ์นักท่องเทีย่วต่างชาติในแต่ละกลุ่ม
พบว่ามคีวามสนใจแสดงความประสงคว์่าจะใชบ้รกิารหากมโีอกาสมาอกีครัง้   

ขัน้ตอนท่ี 3.แนวทางในการพฒันาให้เป็นผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพขัน้ตอนนี้ท าการศกึษา
ด้วยการสมัภาษณ์ระดบัลกึ จากผู้ให้ขอ้มูลหลกัที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการท่องเที่ยว 5 คนและผู้บรหิารการ
ท่องเที่ยว 3 คน รวมผู้ให้ขอ้มูลหลกั 8 คน (โดยผูใ้หข้อ้มูลส่วนหนึ่ง เป็นกลุ่มผู้ให้ขอ้มูลในขัน้ตอนที่ 2)ผลการศกึษา
พบว่า แนวทางในการพฒันาศูนยส์่งเสรมิสุขภาพใหเ้ป็นผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วใหม่ทีจ่ะบุกตลาดอาเซยีนได ้ ต้องมี
การพฒันาผลิตภัณฑ์ ทัง้การพฒันาที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง โดยมหีน่วยงานกลางเช่นการ
ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานส่งเสรมิ สนับสนุน ประสานงานใหเ้กดิการท างานร่วมกนั โดยใชจุ้ดแขง็ของ
การท่องเทีย่วที่มอียู่เดมิ ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่สร้างระบบ ตรวจสอบ ประเมนิผล และยกระดบัการด าเนินการ ให้
เป็นการท่องเทีย่วใหม่ทีม่คีุณภาพ  ประเดน็ทีส่ าคญัในการพฒันาประกอบดว้ย 6 ประเดน็ คอื 

1. การพฒันาคนที่ให้บรกิาร ทัง้ก าลงัคนในศูนยส์ุขภาพ และคนในกลุ่มการท่องเที่ยวทีเ่ชื่อมโยงโดยคนใน
ศนูยส์ขุภาพมุ่งพฒันาคุณภาพการบรกิาร เช่นการเรยีนรูธ้รรมชาตขิองนักท่องเทีย่วในแต่ละกลุ่มการท่องเทีย่ว การใช้
ภาษาองักฤษ  ส าหรบัคนในกลุ่มการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง มุ่งสร้างการรบัรู้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์การท่องเที่ยวใหม่  แต่
พฒันากระบวนการเชื่อมโยงรองรบัการท่องเทีย่วร่วมกนั 

2. การสร้างรูปแบบกจิกรรมของศูนย์ส่งเสรมิสุขภาพโดยรูปแบบกจิกรรมที่จดัขึน้ในศูนย์สุขภาพ ต้องเป็น
กจิกรรมทีเ่ป็นไปตามหลกัการทางการแพทย ์มกีจิกรรมที่ยดืหยุ่นได ้ สามารถวดัผลสุขภาพทีด่ขี ึน้ด้วยหลกัการทาง
การแพทยไ์ด ้ตลอดจนกจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพสามารถเชื่อมโยงเขา้กบักจิกรรมการท่องเทีย่วของกลุ่มการท่องเทีย่ว
ต่างๆได ้

3. การสร้างมาตรฐานในการด าเนินการของศูนย์ส่งเสรมิสุขภาพและรกัษามาตรฐานการด าเนินการ เพื่อให้
เป็นการท่องเทีย่วใหม่ทีม่คีุณภาพ  อย่างน้อยใหไ้ดม้าตรฐานตามความตกลงความร่วมมอืในการพฒันา ระดบัอาเซยีน
หรอืระดบัสากล 

4. การคน้หานกัท่องเทีย่ว ผ่านการประชาสมัพนัธ ์การสรา้งภาพลกัษณ์ ตลอดจนการจดักจิกรรมส่งเสรมิการ
ขายจากภาคธุรกจิการท่องเทีย่ว  มุ่งเน้นนกัท่องเทีย่วทีม่คีุณภาพ มรีะยะเวลาในการท่องเทีย่วนาน 5-7 วนั ทีส่ามารถ
ผกูกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพเขา้การท่องเทีย่วกลุ่มต่างๆได้ 

5. การท างานเชิงเครือข่ายทัง้ในระดบัการรวมกลุ่มของภาคธุรกิจศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และในระดบัการ
รวมกลุ่มภาคธุรกจิศูนยส์่งเสรมิสุขภาพและกลุ่มท่องเทีย่วทีเ่ชื่อมโยง เพื่อสร้างความแขง็แกร่งของการด าเนินการใน
ระยะยาว 

6. การสร้างระบบการประเมนิในทุกระดบั  ตัง้แต่การประเมนิผลการรับบริการจากศูนย์ส่งเสรมิสุขภาพที่
ชดัเจนตามมาตรฐานทางการแพทย์ การประเมินฐานทรพัยากรที่ใช้ในการจดัตัง้ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพที่กระทบกบั
สิง่แวดล้อม  การประเมินการผลิตและการธ ารงรกัษาศกัยภาพของทรพัยากรมนุษย์ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  การ
ประเมนิผลกระทบทางเศรษฐกจิ และการประเมนิความเสีย่งในการด าเนินการตลอดจนผลกระทบทางลบทีจ่ะเกดิจาก
การด าเนินการพฒันาศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพใหเ้ป็นผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วใหม่ทีจ่ะบุกตลาดอาเซยีน 

 

สรปุผลการศึกษา 
จากผลการศกึษา สรุปไดว้่า  
1. สภาพการด าเนินการของศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพในปจัจุบนั กรณีศกึษา ศูนยส์่งเสรมิสุขภาพในจงัหวดัสระบุรี

พบประเดน็ที่น่าสนใจ 3 ประการคอื 1)สภาพทัว่ไป มพีื้นที่อยู่ท่ามกลางขุนเขา อากาศเยน็สบายตลอดปี มอีากาศ
บรสิทุธิ ์2)หลกัการในการด าเนินการ ใชห้ลกั NEWSTART ซึง่เป็นไปตามหลกัวชิาทางการแพทย ์ภายใต้การควบคุม
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ของหน่วยงานทางการแพทยแ์ละ  3)กจิกรรม จดัท าเป็นโปรแกรมส่งเสรมิสุขภาพ มทีัง้ทีใ่ชเ้วลาในระยะสัน้และระยะ
ยาวตัง้แต่ 2 วนั – 21 วนั โปรแกรมทีเ่ป็นทีน่ิยมคอื ใชร้ะยะเวลาสัน้ๆ ในโปรแกรมลา้งพษิเพื่อสขุภาพ 

2. ความเป็นไปไดใ้นการพฒันาศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพใหเ้ป็นผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ พบว่า มคีวาม
เป็นไปไดส้งูในการพฒันาเป็นการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ อย่างน้อย 5 ประเดน็คอื ทีต่ัง้ กลุ่มลูกคา้ ผลตอบรบัจากกลุ่ม
ลกูคา้  รปูแบบการด าเนินกจิกรรม และกลุ่มการท่องเทีย่วทีเ่ชื่อมโยงได ้

3. แนวทางในการพฒันาศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพใหเ้ป็นผลติภณัฑก์ารท่องเที่ยวรองรบัการเปิดประชาคมอาเซยีน
ประกอบดว้ย การพฒันาคนทัง้ในศูนยส์ุขภาพ และคนในกลุ่มการท่องเทีย่วทีเ่ชื่อมโยง  การสรา้งรูปแบบของกจิกรรม 
การสร้างและรกัษามาตรฐานในระดบัอาเซยีนหรอืระดบัสากล การค้นหานักท่องเที่ยว การท างานเชงิเครอืข่าย และ 
การสรา้งระบบการประเมนิในทุกระดบั 
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การพฒันาผลิตภณัฑข์องท่ีระลึกแบบลดต้นทุนและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ผ้าหม้อ
ห้อมสีธรรมชาติ จงัหวดัแพร่ 
Development in the Souvenir to reduce costs and environmentally friendly of 
Phrae Textile Product “MorHom” natural color 

 

ศริศิกัดิ ์ ถมปลกิ1 

SirisakThomplik1 

 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษา “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแบบลดต้นทุนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ้าหม้อห้อมสี
ธรรมชาติ จังหวัดแพร่” ได้ศึกษาบริบทผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ  ทัง้ประวัติความเป็นมา 
กระบวนการผลติ วฏัจกัรชวีติของผลติภณัฑ ์และการประเมนิค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Carbon Footprint) พบว่า 
“บ้านทุ่งโฮ้ง” เป็นแหล่งผลิตผ้าหม้อห้อมแหล่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดแพร่ โดยผลิตจากธรรมชาติทุก
กระบวนการ แต่ดว้ยปจัจุบนัมคีวามตอ้งการสนิคา้ในตลาดสงูจงึน าสเีคมมีาใชใ้นการยอ้มผา้ อกีทัง้พบว่า ผา้หมอ้หอ้มสี
ธรรมชาตนิัน้ไดร้บัความนิยมลดน้อยลงทัง้ทีเ่ป็นผลติภณัฑท์ีใ่ส่ใจสิง่แวดลอ้ม ผูว้จิยัจงึประเมนิค่าการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกตลอดวฏัจกัรชวีติของผลติภณัฑ ์ซึง่พบค่าเท่ากบั 1.5542 กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่าต่อปี โดยพบว่า
กระบวนการยอ้มสมีปีรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากทีสุ่ด ท าใหท้ราบแนวทางการพฒันาดงันี้ (1) ระดบัต้นน ้า 
คอื การรวบรวมกระบวนการผลติใหม้าอยู่ในพื้นที่เดยีวกนั ตัง้แต่การปลูกต้นฝ้าย, ต้นห้อมและการผลติเสน้ใย (2) 
ระดบักลางน ้า คือ การทอผ้า การตัดเยบ็ผ้า การท าส ีและปรบัปรุงขัน้ตอนการย้อมส ี (3) ระดบัปลายน ้า คอื การ
ฝึกอบรมการพฒันาและออกแบบผลติภณัฑ ์การโฆษณา และประชาสมัพนัธ ์แหล่งศกึษาเรยีนรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ และ
เป็นกจิกรรมทางการท่องเทีย่วทีม่คีุณค่าใหก้บันกัท่องเทีย่ว 

 

ค าส าคญั: ผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึ, ผา้หมอ้หอ้มสธีรรมชาต,ิ วฏัจกัรชวีติของผลติภณัฑ,์ คารบ์อนฟุตพริน้ท ์
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Abstract  
 This article is concerning on the Development in the Souvenir to reduce costs and environmentally 
friendly of Phrae Textile Product “MorHom” natural color. Including the History, Process, Life Cycle 
Assessment and Carbon Footprint of Product found that “Ban Thong Hong” is the major source of origin of 
the most famous in Phrae. Produce by natural all processes, but high demand in the current market, thus 
leading chemical dye used to dye cloth. It also revealed that the “MorHom” natural color diminish popular 
even as the environmentally conscious products. Objective was to evaluate the process and greenhouse gas 
emissions over the life cycle of the product which is equal to 1.5542 kg of carbon dioxide equivalent per year. 
Also found in the dyeing process, is the most volume of carbon dioxide equivalent per year. Makes aware the 
guidelines as following: (1) Upstream:  
Is a compilation of the production process in the same area since the planting and fiber products. (2) 
Midstream: Is weaving, cutting, sewing, coloring and staining procedure. (3) Downstream: Is training and 
development, product design, advertising local source of learning and the valuable Tourism activities to 
tourists. 
 

Key words: Souvenir, Phrae Textile Product “MorHom”, Life Cycle Assessment, Carbon footprint 
 

บทน า 

ในปจัจุบนัการท่องเทีย่วถอืได้ว่าเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิที่มบีทบาทสูงในการพฒันาระบบเศรษฐกจิของ
ประเทศและมกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ เป็นอุตสาหกรรมทีก่่อใหเ้กดิธุรกจิต่อเนื่อง อาทเิช่น โรงแรมและทีพ่กั บรษิทั
น าเทีย่ว ภตัตาคาร รา้นอาหาร และธุรกจิส าคญัในการสรา้งงาน สรา้งอาชพี นัน่กค็อื ธุรกจิจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ และ
สนิคา้พืน้เมอืง ซึง่ก่อใหเ้กดิการจา้งงานและการกระจายรายไดสู้่ทอ้งถิน่ ถอืเป็นแหล่งใชจ้่ายทีส่ าคญัของนักท่องเทีย่ว 
อนัสามารถน ารายได้เขา้สู่ประเทศถึงกว่า 700,000 ล้านบาท [1] และในขณะที่หลายประเทศมุ่งเน้นที่จะพฒันาการ
ท่องเที่ยว การท่องเทีย่วกบัปญัหาด้านสิง่แวดล้อมยงัคงมคีวามสมัพนัธ์กนั ทัง้ที่เป็นสาเหตุและได้รบัผลกระทบจาก
สิง่แวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมกับประชาคมโลก ในการให้สตัยาบันในกรอบอนุสญัญา
สหประชาชาติ เมื่อวนัที่ 28 ธนัวาคม  พ.ศ. 2537 ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ภายใต้พธิสีารเกยีวโต เพื่อใชเ้ป็นเวทใีนการสรา้งความ
ร่วมมอืจากนานาชาต ิในการแกไ้ขปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ซึง่อาจสรา้งความกดดนัใหป้ระเทศก าลงั
พฒันาตอ้งรบัผดิชอบในการลดก๊าซเรอืนกระจกมากขึน้ ดงัที ่ มิง่สรรพ ์ขาวสะอาด และคณะ [2] ไดร้ะบุใน แผนแม่บท
รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศแห่งชาต ิพ.ศ. 2553-2562 ไวว้่า ประเทศไทยจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งมกีารเตรยีม
ความพรอ้มเพื่อรองรบัพนัธกรณีทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นอนาคตภายใตพ้ธิสีารเกยีวโต อาท ิเช่น 

(1) มาตรการทางการค้าในการควบคุมก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวด เพื่อมิให้ประเทศผู้ส่งออก
สนิคา้เขา้มาในประเทศไดเ้ปรยีบทางการคา้เหนือผูผ้ลติภายในประเทศและอาจกลายเป็นมาตรการกีดกนัทางการคา้ ที่
สง่ผลกระทบต่อประเทศผูส้ง่ออกสนิคา้ไปยงัประเทศคู่คา้ทีส่ าคญัของไทย  

(2) มาตรการเรื่องการติดฉลากคาร์บอน  (Carbon Label) หรือ คาร์บอนฟุตปริ้น (Carbon 
Footprint) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และสรา้งมาตรฐานของสนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมผีลท าใหผู้ผ้ลติ
สนิคา้และบรกิารตอ้งปรบัตวัมากขึน้ โดยเฉพาะสนิคา้สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นภาคธุรกจิทีม่คีวามส าคญัต่อเศรษฐกจิ
ของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยกอบโกยรายไดจ้ากการส่งออกสนิคา้สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นเงนิ
ถึง 98,754 ล้านบาท [3] ดงันัน้ ผู้ประกอบการไทยควรต้องให้ความส าคญักบัสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อพฒันา
ผลติภณัฑแ์ละปรบัปรุงกระบวนการผลติทีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหน้้อยทีส่ดุ 
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ผลิตภัณฑ์สิง่ทอที่เป็นของที่ระลึกในประเทศไทยมีจ านวนมาก ที่นอกจากจะสร้างรายได้และยงัแสดงถึง
เอกลกัษณ์และคุณค่าของชุมชนหรอืแหล่งท่องเทีย่วทีน่ักท่องเทีย่วไดไ้ปเยอืน เช่นเดยีวกบั “ผลติภณัฑผ์า้หมอ้หอ้ม” 
เป็นผลติภณัฑส์ิง่ทอทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นของฝาก ของทีร่ะลกึของจงัหวดัแพร่มายาวนาน ถอืเป็นผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึ 
ทีค่วรตอ้งกา้วทนัต่อสถานการณ์และกระแสความตื่นตวัเรื่องมาตรการทางการคา้ทีใ่สใ่จสิง่แวดลอ้ม โดยจะเหน็ไดว้่าใน
ปี พ.ศ. 2553 ผลติภณัฑส์ิง่ทอสามารถท ารายไดเ้ขา้จงัหวดัมากกว่า 2.5 ลา้นบาท [4]  อกีทัง้ยงัพบว่า ไดม้กีารน าสี
ยอ้มผา้ทีผ่ลติจากสารเคมมีาใช้ในกระบวนการยอ้มส ีเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในกระบวนการผลติ และเช่นเดยีวกนัก็
เป็นการเพิม่ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกอกีทางหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม รวมทัง้ยงัขาดกจิกรรมที่ส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วในพืน้ที ่ทีส่ามารถใหน้ักท่องเทีย่วไดร้่วมสรา้งสรรค์ผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึผา้หมอ้หอ้ม ผูว้จิยัจงึตระหนักถงึ
ความส าคญัของผลติภณัฑท์ีร่ะลกึผา้หมอ้หอ้มสธีรรมชาติ ว่ามกีระบวนการผลติอย่างไร มปีรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกทีเ่ท่าไหร่ สามารถพฒันาเป็นกจิกรรมส่งเสรมิการท่องเทีย่วไดห้รอืไม่ เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดม้าใชเ้ป็นแนวทางการ
พฒันา ปรบัปรุง และสง่เสรมิเอกลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์เพื่อเป็นโอกาสในการพฒันาสนิคา้ออกสูต่ลาด ทีส่ามารถรองรบั
มาตรการกดีกนัทางการคา้ทีอ่าจจะส่งผลกระทบในอนาคตขา้งหน้า  รวมถงึเป็นการสรา้งองคค์วามรู้ใหม่ ทีจ่ะช่วยลด
ต้นทุนในการผลิตผ้าหม้อห้อมสธีรรมชาติแก่ชุมชนและจงัหวดั ที่ส าคญัเป็นการช่วยอนุรกัษ์วฒันธรรม ภูมิปญัญา
ทอ้งถิน่ดัง้เดมิของชุมชน ใหค้งอยู่สบืไป 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 1. บรบิทเกีย่วกบัผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึผา้หมอ้หอ้มสธีรรมชาตจิงัหวดัแพร่ ไดแ้ก่ ประวตัคิวามเป็นมา และ
กระบวนการผลติผา้หมอ้หอ้มสธีรรมชาต ิ 

2. ศกึษาวฏัจกัรชวีติของผลติภณัฑแ์ละประเมนิค่าการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Carbon Footprint) ของ
ผลติภณัฑห์มอ้หอ้มสธีรรมชาต ิ
 

วิธีวิทยาการวิจยั 
การศึกษา “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแบบลดต้นทุนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ้าหม้อห้อมสี

ธรรมชาต ิจงัหวดัแพร่” ในครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action Research) โดยผสมผสานวธิกีารแบบเชงิคุณภาพ 
(Qualitative Method) และเชงิปรมิาณ (Quantitative Method) สามารถน าเสนอเป็นตารางสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
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ตาราง แสดงวธิกีารศกึษาวจิยัตามขัน้ตอนของแต่ละวตัถุประสงค ์

วตัถปุระสงค ์
กลุ่ม

ตวัอยา่ง 
การเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่ง 
เครือ่งมือท่ีใช้
ในการศึกษา 

การเกบ็
รวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์
ข้อมูล 

1) เพื่อศกึษาบรบิทเกีย่วกบั
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกผ้า
หม้อห้อมจงัหวดัแพร่ ได้แก่ 
ประวัติความเป็นมา และ
กระบวนการผลิตผ้าหม้อ
หอ้มสธีรรมชาต ิ

ตวัแทน 
กลุ่มผู้ผลติผ้า
ห ม้ อ ห้ อ ม สี
ธ ร ร ม ช า ต ิ
ได้แก่   ร้าน
แกว้วรรณา 

การสุม่เฉพาะ 
เจาะจง 
(Purposive 
Sampling) 

- การวจิยั
เอกสาร
(Document 
Research) 
-แบบสมัภาษณ์ 

- เอกสารขอ้มลู
และผลงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง  
 
- การสมัภาษณ์  
 

การวเิคราะห ์
เชงิเนื้อหา 

2) เพื่อศึกษาวฏัจกัรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์และประเมิน
ค่ า ก า ร ป ล่ อย ก๊ า ซ เ รื อ น
กระจก (Carbon Footprint) 
ของผลติภณัฑผ์า้หมอ้หอ้มสี
ธรรมชาต ิ

ตวัแทน 
กลุ่มผู้ผลติผ้า
ห ม้ อ ห้ อ ม สี
ธ ร ร ม ช า ต ิ
ไ ด้ แ ก่  ร้ า น
แกว้วรรณา 

การสุม่เฉพาะ 
เจาะจง 
(Purposive 
Sampling) 

- แบบส ารวจ 
LCA และ CFP 
 
 

- การวจิยั 
เชงิส ารวจ 
(Survey 
Research) 
 

การประเมนิค่า
การปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกของ
ผลติภณัฑ ์(CFP) 
ตลอดวฎัจกัรชวีติ
ผลติภณัฑ ์(LCA) 

 

โดยมรีายละเอยีดแต่ละวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 
 

วตัถปุระสงคท่ี์ 1 เพื่อศกึษาบรบิทเกีย่วกบัผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึผา้หมอ้หอ้มสธีรรมชาตจิงัหวดัแพร่ ไดแ้ก่  
ประวตัคิวามเป็นมา และกระบวนการผลติผา้หมอ้หอ้มสธีรรมชาต ิ

1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ตวัแทนกลุ่มผูผ้ลติผลติภณัฑผ์า้หมอ้หอ้มสธีรรมชาต ิไดแ้ก่ รา้นแกว้วรรณา 

1.2 การเลือกกลุ่มตวัอยา่งและแผนการสุ่มตวัอยา่ง 
ผูว้จิยัท าการสุ่มตวัอย่าง โดยวธิกีารสุ่มตวัอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากการลงพืน้ที่

ส ารวจ รา้นจ าหน่ายผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึผา้หมอ้หอ้ม พบว่า มทีัง้หมด 55 รา้น โดยมกีระบวนการผลติผา้หมอ้หอ้มสี
ธรรมชาติ และกระบวนการผลิตผ้าหม้อห้อมสเีคมี แต่มีเพียงร้านเดียวที่มีกระบวนการผลิตแบบดัง้เดิม ครบทุก
กระบวนการผลติ ตัง้แต่การท าส ีการยอ้มส ีการทอผา้ การซกัผา้ การรดีผา้ และการตดัผา้ คอื รา้นแกว้วรรณา และยงั
เป็นแหล่งศกึษาเรยีนรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ในดา้นกระบวนการผลติผา้หมอ้หอ้มสธีรรมชาตหิรอืแบบดัง้เดมิ อกีดว้ย ผูว้จิยั
จงึท าการเลอืกรา้นแกว้วรรณา เป็นตวัแทนกลุ่มผลติภณัฑผ์า้หมอ้หอ้มสธีรรมชาตหิรอืมกีระบวนการผลติแบบดัง้เดมิ  

1.3 เครือ่งมือท่ีใช้ในการศึกษา 
    1.3.1 ผูว้จิยัใชเ้ทคนิคการวจิยัเอกสาร (Document Research) ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อศกึษาแนวคดิทฤษฎแีละผลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัครัง้นี้ คอื บรบิทดา้นผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึผา้หมอ้หอ้มสี
ธรรมชาต ิไดแ้ก่ ประวตัคิวามเป็นมา รวมทัง้ เอกสารขอ้มูลเกีย่วกบัการศกึษาวฏัจกัรคารบ์อนของผลติภณัฑ ์(LCA) 
และการประเมนิค่าการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (CFP) ของผลติภณัฑ ์

    1.3.2 แบบสมัภาษณ์เป็นแนวทางข้อค าถามตามแบบของการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ( In– depth 
Interview) ที่เผชญิหน้ากนั (Face to Face) ประกอบด้วยค าถามเปิด ซกัไซ้ติดตามประเดน็ตามหวัขอ้หลกั (Key 
Topic) เกีย่วกบักระบวนการผา้หมอ้หอ้มสธีรรมชาต ิโดยด าเนินการกบัตวัแทนกลุ่มผลติภณัฑผ์า้หมอ้หอ้มสธีรรมชาต ิ
ไดแ้ก่ รา้นแกว้วรรณา 
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1.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
    1.4.1 ไดจ้ากแหล่งขอ้มลูผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมา ของผลติภณัฑผ์า้หมอ้หอ้มสี

ธรรมชาต ิรวมทัง้เอกสารขอ้มลูเกีย่วกบัการศกึษาวฏัจกัรคารบ์อนของผลติภณัฑ ์(LCA) และการประเมนิค่าการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกของผลติภณัฑ ์(CFP) 

    1.4.2 ไดจ้ากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In– depth Interview) โดยด าเนินการกบัตวัแทนกลุ่มผลติภณัฑ์
ผา้หมอ้หอ้มสธีรรมชาต ิคอื รา้นแกว้วรรณา เพื่อใหผู้ต้อบใหข้อ้มลูเกีย่วกบักระบวนการผลติผา้หมอ้หอ้มสธีรรมชาต ิ

1.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
      ผูว้จิยัน าขอ้มูลสภาพการณ์ดา้นการท่องเทีย่วทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ ประวตัิความเป็นมาและ
กระบวนการผลติผา้หมอ้หอ้มสธีรรมชาต ิมาวเิคราะหเ์ชงิเนื้อหาในรปูแบบของการพรรณนาและตคีวาม  

 

วตัถปุระสงค์ท่ี 2 เพื่อศึกษาวฏัจกัรชวีิตของผลิตภัณฑ์ และการประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
(Carbon Footprint) ของผลติภณัฑผ์า้หมอ้หอ้มสธีรรมชาต ิ

2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
    ตวัแทนกลุ่มผูผ้ลติผลติภณัฑผ์า้หมอ้หอ้มสธีรรมชาต ิไดแ้ก่ รา้นแกว้วรรณา 
2.2 การเลือกกลุ่มตวัอยา่งและแผนการสุ่มตวัอยา่ง 
     ผูว้จิยัท าการสุ่มตวัอย่าง โดยวธิกีารสุ่มตวัอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากการลงพืน้ที่

ส ารวจ รา้นจ าหน่ายผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึผา้หมอ้หอ้ม พบว่า มทีัง้หมด 55 รา้น โดยมกีระบวนการผลติผา้หมอ้หอ้มสี
ธรรมชาติ และกระบวนการผลิตผ้าหม้อห้อมสเีคมี แต่มีเพียงร้านเดียวที่มีกระบวนการผลิตแบบดัง้เดิม ครบทุก
กระบวนการผลติ ตัง้แต่การท าส ีการยอ้มส ีการทอผา้ การซกัผา้ การรดีผา้ และการตดัผา้ คอื รา้นแกว้วรรณา ผูว้จิยั
จงึท าการเลอืกรา้นแกว้วรรณา เป็นตวัแทนกลุ่มผลติภณัฑผ์า้หมอ้หอ้มสธีรรมชาตหิรอืมกีระบวนการผลติแบบดัง้เดมิ 

2.3 เครือ่งมือท่ีใช้ในการศึกษา 
     แบบส ารวจวฏัจกัรชวีติของผลติภณัฑ์ Life Cycle Assessment (LCA) เป็นแบบส ารวจในการลงพืน้ที่

ทางดา้นกายภาพ เกีย่วกบัปรมิาณสารขาเขา้และสารขาออกของกระบวนการผลติผา้หมอ้หอ้มสธีรรมชาต ิ
2.4 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ผู้วจิยัใช้เทคนิคการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จากการลงพื้นที่

ทางด้านกายภาพเกี่ยวกบัปรมิาณมวลสารขาเขา้และขาออกในกระบวนการผลติผ้าหม้อห้อมสธีรรมชาติ ตัง้แต่การ
ไดม้าซึง่วตัถุดบิ การผลติสนิคา้ การกระจายสนิคา้ การใชง้าน และการจดัการซากผลติภณัฑ์ 

2.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
    ผูว้จิยัไดท้ าการประเมนิค่าปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของผลติภณัฑห์มอ้หอ้มอย่างเป็นระบบ ดงัที ่

องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก องคก์ารมหาชน[5] ไดพ้ฒันาการใช้คารบ์อนฟุตพริน้ท์ของผลติภณัฑ์หรอืวฏั
จกัรคารบ์อนของผลติภณัฑ ์(Carbon footprint of Product: CFP) คอื ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีป่ล่อยออกมาจาก
ผลติภณัฑแ์ต่ละหน่วย ตลอดวฎัจกัรชวีติของผลติภณัฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) ตัง้แต่การไดม้าซึง่วตัถุดบิ 
กระบวนการผลติสนิคา้ การกระจายสนิคา้ การใชง้าน และการจดัการซากผลติภณัฑ ์ดงันี้ 
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        ภาพท่ี  1  แสดงวฎัจกัรชวีติของผลติภณัฑ ์(Life Cycle Assessment : LCA) 
          ทีม่า        องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

 

ส าหรบัการประเมนิค่า Carbon Footprint of Product (CFP) มขีัน้ตอนประเมนิดงันี้ 
ขัน้ตอนท่ี 1 การก าหนดวตัถุประสงค ์(Setting Objective) 
ขัน้ตอนท่ี 2 การเลอืกผลติภณัฑ ์(Choosing Product) 
ขัน้ตอนท่ี 3 การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการประเมนิ (Defining boundary) ไดแ้บ่งออกเป็น 2 

ประเภท คอื 1) Business to Consumer (B2C) หมายถงึ ผลติภณัฑท์ีจ่ าหน่ายใหก้บัผูบ้รโิภคโดยตรง ซึง่ครอบคลุม
กระบวนการผลิตตัง้แต่ การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิตสินค้า การกระจายสินค้า  การใช้งานและการจัดการซาก
ผลติภณัฑ ์ 
2) Business to business (B2B) หมายถงึ ผลติภณัฑท์ีจ่ าหน่ายใหก้บัองคก์รธุรกจิหรอืผูผ้ลติรายต่อไป ครอบคลุม
กระบวนการผลติตัง้แต่ การไดม้าซึง่วตัถุดบิ การผลติสนิคา้ และการกระจายสนิคา้  

ขัน้ตอนท่ี 4 การสรา้งแผนผงัของผลติภณัฑ์ (Building Process Map) เป็นขัน้ตอนในการแสดงใหเ้หน็
ขัน้ตอนกระบวนการผลติของผลติภณัฑ ์ตัง้แต่การไดม้าซึง่วตัถุดบิ จนถงึการจดัการซากผลติภณัฑใ์หช้ดัเจนยิง่ขึน้  

ขัน้ตอนท่ี 5 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล (Collecting data) ผูว้จิยัท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลปรมิาณสารขา
เขา้และขาออกของผลติภณัฑ์หม้อห้อม  ตัง้แต่การไดม้าซึ่งวตัถุดบิ จนถึงการจดัการซากผลติภณัฑ์ ได้แก่ สารเคม ี
พลงังานและเชือ้เพลงิ ทรพัยากรธรรมชาต ิและมลพษิหรอืของเสยีต่างๆ หลงัจากการใชผ้ลติภณัฑ ์ซึง่หาไดจ้าก การ
ตรวจวดัจรงิ การค านวณ  ขอ้มูลการซื้อขายสนิคา้ ฐานขอ้มูลค่า Emission Factor ในประเทศไทย และขอ้มูลจาก
วทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จะอยู่ในรูปของเชงิปรมิาณ เช่น ลติร กโิลกรมั กโิลวตัต์ -ชัว่โมง และในรูปของ
เชงิคุณภาพ เช่น ประเภทของผลติภณัฑห์มอ้หอ้ม และองคป์ระกอบในกระบวนการผลติ ขอ้มลูทีไ่ดส้ว่นใหญ่เป็นขอ้มูล
โดยภาพรวม และต้องมกีารปนัส่วน ซึ่งจะพจิารณาตามสดัส่วน มวลสาร ปรมิาตร และจ านวนของผลติภณัฑ์ รวมถึง
พจิารณาตามมูลค่าของผลติภณัฑโ์ดยขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมไดจ้ากทุกกระบวนการจะถูกน ามาค านวณให้เป็นค่าต่อ 1 
หน่วยการท างานของผลติภณัฑ ์ 

การไดม้าซึง่วตัถุดบิ 

กระบวนการผลติ 

การใชง้านผลติภณัฑ ์

การจดัการเศษซากของผลติภณัฑ ์

กา
รข
นส

่ง 

การจ าหน่ายสนิคา้ 
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ขัน้ตอนท่ี 6 การค านวณคารบ์อนฟุตพริน้ท์ (Calculating CF) การค านวณปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกทีป่ล่อยออกมาจากผลติภณัฑผ์า้หมอ้หอ้มสธีรรมชาตติลอดวฎัจกัรชวีติของผลติภณัฑ ์ตัง้แต่การไดม้าซึง่วตัถุดบิ 
การผลติสนิคา้ การกระจายสนิคา้ การใชง้าน และการจดัการซาก โดยแสดงปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัง้หมด
ทีเ่กดิขึน้ ในหน่วยของปรมิาณเทยีบเท่ากบัการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ 

 

องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (2554) มสีตูรการค านวณปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ดงันี้ 
   
 
 
 

 

ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก    =          ปริมาณการใช้    x    ค่าสมัประสิทธ์ิในการปล่อย 
 

ผลการศึกษา 
 1. บริบทเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องท่ีระลึกหม้อห้อมจงัหวดัแพร ่ 

    1.1 ประวตัิความเป็นมา จากการศกึษาและทบทวนจากเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัประวตัิความเป็นมา
ผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึหมอ้หอ้มจงัหวดัแพร่ ท าใหท้ราบว่า “หมอ้หอ้ม” หรอื “ผา้หมอ้หอ้ม” เกดิจากค าว่า หมอ้และหอ้ม 
“หมอ้” เป็นภาชนะอย่างหนึ่งทีใ่ชบ้รรจุน ้า ส่วนค าว่า “หอ้ม” มาจากค าว่า ต้นหอ้ม เป็นพชืลม้ลุกในตระกูลคราม ซึ่ง
ชาวบา้นน าเอาสว่นทีเ่ป็นล าตน้และใบมาหมกัในหมอ้ทีบ่รรจุน ้า ท าใหไ้ดน้ ้าสกีรมท่าน ามาสกดัเป็นสทีีจ่ะน ามายอ้มผา้
ขาวให้เป็นผ้าสกีรมท่า เป็นผ้าที่ชาวแพร่นิยมใช้ทัง้หญิงและชาย เน่ืองจากเป็นผ้าฝ้ายที่มีความทนทาน เน้ือผ้ามี
น ้าหนกัเบา สวมใสส่บายไม่รอ้นเกนิไป และจากการศกึษายงัพบว่า “บา้นทุ่งโฮง้” คอื แหล่งผลติผา้หมอ้หอ้มแหล่งใหญ่
ทีส่ดุและมชีื่อเสยีงทีส่ดุของจงัหวดัแพร่ มกีารพฒันารปูแบบผา้หมอ้หอ้มใหห้ลากหลาย เช่น ตดัเยบ็เป็นเสือ้เชิต้ เสือ้คอ
พระราชทาน กางเกงแบบต่าง ๆ เสือ้ผา้ส าหรบัเดก็ เสือ้สตร ีและกระโปรง เป็นตน้ โดยมกีระบวนการผลติในการท าผา้
หมอ้หอ้มทัง้แบบดัง้เดมิและแบบใช้สารเคม ีและเนื่องดว้ยกระบวนการผลติแบบใชส้ารเคมีสะดวกและผลติไดร้วดเรว็
กว่า บวกกบัมปีรมิาณความตอ้งการสนิคา้มากขึน้ จงึท าใหม้กีระบวนการผลติแบบสารเคมีเพิม่มากขึน้ เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาด ท าให้เป็นการเพิ่มปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกทางหนึ่งด้วย อีกทัง้ยงัพบว่า 
ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมแบบดัง้เดิมนัน้ได้รับความนิยมลดน้อยลงทัง้ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผู้วิจยัจึง
ตระหนกัถงึความส าคญัของผลติภณัฑท์ีร่ะลกึผา้หมอ้หอ้มสธีรรมชาต ิและไดท้ าการศกึษากระบวนการผลติผา้หมอ้หอ้ม
สธีรรมชาต ิโดยท าการเลอืกพืน้ทีศ่กึษา “รา้นแกว้วรรณา” ทีม่กีระบวนการผลติแบบดัง้เดมิ ครบทุกกระบวนการผลติ 
ตัง้แต่การท าส ีการยอ้มส ีการทอผา้ การซกัผา้ การรดีผา้ และการตดัผา้ เป็นตวัแทนกลุ่มผูผ้ลติผา้หมอ้หอ้มสธีรรมชาติ
หรอืแบบดัง้เดมิ 

    
  

CO2 emission  =  activity data      x     Emission Factor             
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  ตาราง แสดงการเปรยีบเทยีบระหว่างผลติภณัฑผ์า้หมอ้หอ้มสธีรรมชาตแิละผลติภณัฑผ์า้หมอ้หอ้มสเีคม ี

 

1.2 กระบวนการผลติผา้หมอ้หอ้มสธีรรมชาต ิม ี6 ขัน้ตอน ดงันี้ 
ขัน้ตอนท่ี 1 การท าสยี้อมผ้าจากต้นห้อม โดยการน าล าต้นและใบของต้นห้อม มาผูกเป็นมดักนั 

ประมาณ 5 กโิลกรมั มาแช่น ้าไวใ้นโอ่งน ้า ขนาด 50 ลติร ทิง้ไวป้ระมาณ 2-3 วนั กระทัง่ตน้และใบหอ้มเน่าจนไดน้ ้าทีม่ ี
สกีรมท่าเขม้ แลว้น าปนูขาว 2 กโิลกรมั มาผสม ตจีนเป็นฟองใหเ้ขา้กนัแลว้กรองน ้าออกจะเหลอืแต่โคลนส ี(ยอ้มสมีดั
ดา้ย ประมาณ 20 มดั) น าโคลนสทีีไ่ด้ไปละลายในน ้าด่างที่ได้จากขีเ้ถ้า คนให้เขา้กนัในโอ่ง สดัส่วนของสต่ีอน ้าด่าง
ขึน้อยู่กบัอุณหภูมแิละความช านาญของผูผ้ลติ  

ขัน้ตอนท่ี 2 การยอ้มส ีน ามดัดา้ยฝ้าย มาแช่ในน ้ารอ้นทีต่้มดว้ยฟืน เพื่อใหเ้น้ือดา้ยดูดซมึไดท้ัว่ถงึ 
แลว้น ามดัดา้ยขึน้จากน ้า ผึง่ใหห้มาดแลว้น าใส่ลงในตะกรา้ สวมถุงมอืยางแลว้กดมดัดา้ยลงในตะกรา้ใหส้ยีอ้มท่วมมดั
ดา้ยทัง้หมด ใหเ้น้ือดา้ยดูดซมึซบัสใีหไ้ดม้ากทีสุ่ด ใชม้อืขย าผา้ใหส้ตีดิสยีอ้มจนทัว่ทัง้ผนื ต่อมาน ามดัดา้ยทีไ่ดร้บัการ
ขย ายอ้มสจีนทัว่แลว้ ออกจากตะกรา้แลว้น าไปผึง่แดดจนแหง้ แลว้ยอ้มซ ้า อกี 3-5 ครัง้ เพื่อใหแ้น่ใจว่าสทีีย่อ้มเสมอกนั
ดแีลว้ การยอ้มซ ้าหลายครัง้มขีอ้ด ีคอื สจีะตดิทนนาน 

ขัน้ตอนท่ี 3 การทอผ้า น ามดัด้ายที่ผ่านการย้อมและแห้งสนิทเรียบร้อยแล้ว มาทอด้วยมือ จน
ออกมาเป็นผนื (ผา้ทอมอื 1 หลา ใชด้า้ยฝ้ายประมาณ 2 มดั)  

ขัน้ตอนท่ี 4 การซกัผา้ น าผา้ทอเป็นผนื มาซกัในน ้าสะอาด แลว้น ามาตากใหแ้หง้สนิท  
ขัน้ตอนท่ี 5 การรดีผา้ น าผา้ทอทีไ่ดร้บัการซกัและแหง้สนิทเรยีบรอ้ยแลว้ มารดีใหเ้รยีบ เพื่อใหผ้า้

ขยายตวัและอยู่ทรง สามารถจ าหน่ายไดท้นัท ี
ขัน้ตอนท่ี 6 ตดัเยบ็ผา้ น าผา้ทอมอืทีผ่่านกระบวนการรดี มาตดัเยบ็ดว้ยมอืตามรปูแบบทีต่อ้งการ 

  

ผลิตภณัฑ ์ ข้อดี ข้อเสีย โอกาส 

ผลติภณัฑ ์
ผา้หมอ้หอ้ม 
สธีรรมชาต ิ

- เน้ือผา้นุ่ม สวมใสส่บาย 
- เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
- เป็นกจิกรรมสง่เสรมิการท่องเทีย่ว 
- ช่วยสง่เสรมิและอนุรกัษ์ภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ 

- สตีกไว 
- ราคาแพง 
- วตัถุดบิ หายาก 
 

- เป็นสนิคา้ใหม่ทีใ่สใ่จ
สิง่แวดลอ้ม 
- รองรบัมาตรการกดีกนั
ทางการคา้ 
- ช่วยกระตุน้และปลกู
จติส านึกทีด่ ี

ผลติภณัฑ ์
ผา้หมอ้หอ้ม 

สเีคม ี

- ใหส้คีรามเขม็ 
- ราคาถูก 

- เน้ือผา้แขง็ 
กระดา้ง 
- ในน ้าทิง้มี
สารเคมปีนเป้ือน 
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2. วฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์และการประเมินค่าการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก (Carbon Footprint) ของ
ผลิตภณัฑผ์า้หม้อห้อมสีธรรมชาติ 

2.1 ผลการศกึษาวฏัจกัรชวีติ (Life Cycle Assessment : LCA) ผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึผา้หมอ้หอ้มสธีรรมชาต ิ
ไดด้งันี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2   แสดงวฎัจกัรชวีติของผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึผา้หมอ้หอ้มสธีรรมชาต ิ
 

จากผลการศกึษาและลงพื้นที่เกบ็รวบรวมขอ้มูลท าให้ทราบกระบวนการผลติของผ้าหม้อห้อมสธีรรมชาต ิ
ตัง้แต่การไดม้าซึง่วตัถุดบิ กระบวนการผลติสนิคา้ การกระจายสนิคา้ การใชง้าน และการจดัการซากผลติภณัฑ ์โดยมี
ข ัน้ตอนเริม่ต้นตัง้แต่ การน าต้นครามมาหมกั แล้วน าด้ายจากต้นฝ้ายมาย้อมส ีต่อมาเป็นกระบวนการทอผ้าโดยใช้
แรงงานคน ใหอ้อกมาเป็นผนื เสรจ็แลว้น าไปซกัและตากแดดใหแ้หง้ น ามารดีใหเ้รยีบ พรอ้มจดัจ าหน่ายหรอืส่งตดัเป็น
ตามรปูแบบต่าง ๆ มกีารกระจายสนิคา้ สูก่ระบวนการใช ้และสดุทา้ยการก าจดัของเสยี  

2.2 การประเมนิค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Carbon Footprint) ของผลติภณัฑ์ของที่ระลกึผ้าหม้อห้อมสี
ธรรมชาต ิ 

ผูว้จิยัไดศ้กึษาขอ้มลูจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และไดล้งพืน้ทีส่ ารวจ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลทางดา้นกายภาพ เกีย่วกบัสารขาเขา้และสารขาออกของกระบวนการผลติ ตลอดวฎัจกัรชวีติของ
ผลติภณัฑ์ และท าการประเมนิปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของผลติภณัฑห์ม้อห้อมอย่างเป็นระบบ โดยแสดง
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ ในหน่วยของปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า
ต่อปี ดงันี้ 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าปรมิาณการใชว้ตัถุดบิและค่าสมัประสทิธิใ์นการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ตามกระบวนการผลติ ของ
ผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึผา้หมอ้หอ้มสธีรรมชาต ิต่อ 1 หน่วยผลติภณัฑ ์

ขัน้ตอน
กระบวนการ 

วตัถดิุบและค่า
สมัประสิทธ์ิในการปล่อย 

(kgCO2-e/หน่วย) 
แหล่งอ้างอิง 

วิธีการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล 

รวมค่าสมัประสิทธ์ิ
ในการปลอ่ย 

(kgCO2-e/หน่วย) 

การท าส ี

น ้า 0.0060 
ตน้คราม 0.2254 
ปนูขาว 0.0782 
น ้าด่าง 0.0207 

Thai national 
database, 

IPCC 

สมัภาษณ์ผูผ้ลติ 
 

0.3303 

การยอ้มส ี
น ้าส ี0.0267 

ดา้ยฝ้าย 0.5950 
ฟืน 0.5254 

Thai national 
database, 

IPCC 
สมัภาษณ์ผูผ้ลติ 1.1471 

การทอผา้ ไม่ม ี  สมัภาษณ์ผูผ้ลติ ไม่ม ี

การซกัผา้ น ้า 0.0060 IPCC สมัภาษณ์ผูผ้ลติ 0.0060 

การรดีผา้ ไฟฟ้า 0.0975 
Thai national 

database 
สมัภาษณ์ผูผ้ลติ 0.0975 

การตดัผา้ ไม่ม ี  สมัภาษณ์ผูผ้ลติ ไม่ม ี

รวมค่าปริมาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก เท่ากบั 1.5542 

 
จากสตูร ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เท่ากบั ปรมิาณการใช ้คูณดว้ย ค่าสมัประสทิธิใ์นการปล่อย ซึง่

พบค่าปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตลอดกระบวนการผลติ ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลกึผ้าหม้อห้อมสธีรรมชาติ เท่ากบั 
1.5542 กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่าต่อปี  

ส าหรบัเกณฑก์ารขอขึน้ทะเบยีนฉลากลดคารบ์อน จะไดร้บัการอนุมตัถิา้หาก  
1. กระบวนการผลติมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลดลงเฉลีย่ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป ระหว่างปี พ.ศ. 2545 

ถงึปีล่าสดุทีค่รบ 12 เดอืน หรอื 
2. กระบวนการผลติมรีะบบผลติไฟฟ้าจากวสัดุชวีมวลหรอืจากของเสยีเพื่อใชภ้ายในโรงงาน โดยอาจซือ้

ไฟฟ้าจากผูผ้ลติภายนอกไดแ้ต่ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของปรมิาณไฟฟ้าทัง้หมดทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้ ทัง้น้ีจะไม่มกีารใช้
เชือ้เพลงิฟอสซลิ ในกระบวนการผลติ (ยกเวน้เพื่อการเริม่ตน้เดนิระบบผลติไฟฟ้าและเพื่อการเคลื่อนยา้ยสิง่ของภายใน
พืน้ทีส่ถานประกอบการเท่านัน้และไม่มกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากของเสยี (น ้าเสยีหรอืกากของเสยี/ขยะมูลฝอย) 
หรอื 

3. กรณีที่กระบวนการผลิตมีการใช้เทคโนโลยีที่มปีระสทิธภิาพสูงในภาคอุตสาหกรรมประเภทนัน้ๆ 
คณะท างานสง่เสรมิการใชฉ้ลากลดคารบ์อนจะพจิารณาเป็นกรณีไป 
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Step 6: Calculation CF (การค านวณคารบ์อนฟุตพริน้ท)์ 

Step 5: Collecting data (การเกบ็รวบรวมขอ้มลู) 

Step 4: Building process map (การสรา้งแผนผงัผลติภณัฑ)์ 

Step 3: Defining boundary (ก าหนดขอบเขต) 

Step 2: Choosing Product (เลอืกผลติภณัฑ)์ 

Step 1: Setting Objective (ก าหนดวตัถุประสงค)์ 

สรปุผลและอธิปรายผล 

1. บริบทเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของท่ีระลึกผ้าหม้อห้อมจงัหวดัแพร่ ได้แก่ ประวติัความเป็นมา และ
กระบวนการผลิตผา้หม้อห้อมสีธรรมชาติ  

จากการศกึษาพบว่า ผลติภณัฑข์องที่ระลกึผา้หม้อห้อมในปจัจุบนัมกีระบวนการผลติที่แตกต่างจากไปจาก
เดมิ เนื่องจากมคีวามต้องการในตลาดสงู โดยได้น าสยีอ้มผา้ทีผ่ลติจากสารเคมมีาใช ้เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ใน
กระบวนการผลติ อกีทัง้ยงัพบว่า ผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึผา้หมอ้หอ้มสธีรรมชาตหิรอืแบบดัง้เดมินัน้ ไดร้บัความนิยมลด
น้อยลงและอาจจะได้รบัผลกระทบจากปญัหามาตรการกีดกนัทางการค้าที่เกดิขึน้ ผู้วิจยัได้ตระหนักถึงความส าคญั
ผลติภณัฑข์องที่ระลกึผา้หมอ้หอ้มสธีรรมชาต ิจงึท าการประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของผลติภณัฑ ์เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางการพฒันา โดยได้ท าการเลือกพื้นที่ตัวแทนกลุ่มที่มีกระบวนการผลิตผ้าหม้อห้อมสี
ธรรมชาต ิคอื รา้นแกว้วรรณา เป็นพืน้ที่ศกึษา พบว่า “รา้นแกว้วรรณา” มกีระบวนการผลติที่สบืทอดภูมปิญัญาการ
ยอ้มสหีมอ้หอ้มธรรมชาตหิรอืแบบดัง้เดมิที่ได้มาจากธรรมชาตทิัง้หมดทุกกระบวนการผลติ เป็นภูมปิญัญาท้องถิน่ที่
ควรแก่การอนุรกัษ์และไดร้บัการถ่ายทอด มขี ัน้ตอนการผลติ ดงันี้ คอื 1) การท าสยีอ้มผา้จากตน้หอ้ม ปจัจุบนัไดน้ าเขา้
โคลนสจีากกรุงเวยีงจนัทร ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เพราะต้นหอ้มในพืน้ทีผ่ลติมไีม่เพยีงพอทีจ่ะรองรบั
การผลติ 2) การยอ้มส ีเป็นกระบวนการทีผู่ผ้ลติตอ้งมทีกัษะ ประสบการณ์และความเชีย่วชาญในการยอ้มส ีเพราะต้อง
ขึน้อยู่กบัปรมิาณและอุณหภูมใินพืน้ทีก่ารผลติ 3) การทอผา้ ปจัจุบนัสง่มดัดา้ยฝ้ายทีผ่่านการยอ้มแลว้ ไปทอมอืทีบ่า้น
หนองน ้ารตั อ าเภอหนองม่วงไข่ จงัหวดัแพร่  4) การซกัผา้  ในปจัจุบนัไดใ้ชเ้ครื่องทุ่นแรงในกระบวนการซกัและป ัน่
หมาดจากเครื่องซกัผา้  5) การรดีผา้ น าผา้ทอมอืทีไ่ดร้บัการซกัและแหง้สนิทเรยีบรอ้ยแลว้ น ามารดีใหเ้รยีบ เพื่อใหผ้า้
ขยายตวัและอยู่ทรง สามารถจดัจ าหน่ายไดท้นัท ี6) การตดัเยบ็ผา้ เป็นการใชท้กัษะและความเชีย่วชาญ เพราะตอ้งเยบ็
ดว้ยมอืตามรปูแบบทีต่อ้งการ  

 

2. วฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์ และประเมินค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) 
ของผลิตภณัฑผ์า้หม้อห้อมสีธรรมชาติ 

จากผลการศกึษาวฏัจกัรชวีติ (Life Cycle Assessment : LCA) ของผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึผา้หมอ้หอ้มสี
ธรรมชาต ิผูว้จิยัท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ตัง้แต่การไดม้าซึง่วตัถุดบิ การน าต้นครามมาหมกั แลว้น าดา้ยจากต้นฝ้าย
มายอ้มส ีต่อมาเป็นกระบวนการทอผา้โดยการทอมอื ใหอ้อกมาเป็นผนื เสรจ็แลว้น าไปซกัและตากแดดใหแ้หง้ น ามารดี
ใหเ้รยีบ พรอ้มจดัจ าหน่ายหรอืสง่ตดัตามรปูแบบต่าง ๆ และสดุทา้ยการก าจดัของเสยี ส าหรบัการประเมนิค่าการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก (Carbon Footprint) ของผลติภณัฑ์ของที่ระลกึผา้หม้อห้อมสธีรรมชาติ มขี ัน้ตอนการประเมนิ 6 
ขัน้ตอน ดงันี้ 
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ผลจากการประเมนิค่าการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Carbon Footprint) ของผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึผา้หมอ้
หอ้มสธีรรมชาต ิพบว่า มปีรมิาณค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เท่ากบั 1.5542 กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า
ต่อปี และยังพบว่า ในขัน้ตอนการย้อมสี มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือ 1.1471 กิโลกรัม
คารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่าต่อปี รองลงมาคอื ขัน้ตอนการท าส ีมปีรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเท่ากบั 0.3303 
กโิลกรมัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อปี ต่อมาคอื ขัน้ตอนการรดีผ้า มปีรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเท่ากบั 
0.0975 กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่าต่อปี และขัน้ตอนการซกัผา้ มปีรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเท่ากบั 
0.0060 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี กระบวนการที่ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเลย ได้แก่ 
กระบวนการทอผา้และกระบวนการตดัผา้ ดงันี้ 

 

 
รปูภาพ  แสดงปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ตามกระบวนการผลติของผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึ 

    ผา้หมอ้หอ้มสธีรรมชาต ิต่อ 1 หน่วยผลติภณัฑ ์
 
ซึง่จากผลการศกึษาขัน้ตอนดงักล่าว ท าให้ทราบถงึปญัหาของผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึผา้หมอ้หอ้มสธีรรมชาติ

หรอืแบบดัง้เดมิ ในกระบวนการยอ้มสผีา้ ทีม่กีารใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิในกระบวนการผลติ มผีลท าใหม้ปีรมิาณการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกสงู ผูว้จิยัจงึท าการศกึษาคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อปรบัปรุงกระบวนการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพและลดปรมิาณ
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยการใช้เตาประสทิธภิาพสงู[6] แทนกระบวนการผลติเดมิที่มอียู่ เป็นการใช้เชื้อเพลงิ
อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต สามารถแสดงการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นความแตกต่างในตาราง 
ดงัต่อไปนี้ 
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กระบวนการผลิตผลิตภณัฑข์องท่ีระลึกผา้หม้อห้อมสีธรรมชาติ 

ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก (kgCO2-eq/ปี) 
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ตาราง แสดงความแตกต่าง ของการใชก้ระบวนการผลติแบบดัง้เดมิกบัเตาประสทิธภิาพสงู 

กระบวนการผลิตแบบดัง้เดิม 
(เตาอัง้โล่) 

กระบวนการผลิตใน
ปัจจบุนั 

(เตาอัง้โล่ + เตาแกส๊) 
เตาประสิทธิภาพสูง 

- น ้าหนกัมาก เคลื่อนยา้ยล าบาก 
- รงัผึง้บาง ช ารุดง่าย ดดูอากาศไม่ด ี
- ถงัเปลอืกเตาบางผุกร่อนเรว็ 
- ใหค้วามรอ้น 500-600 องศาเซลเซยีส 
- อายุการใชง้านสัน้ ประมาณ 1 ปี 
- สิ้นเปลืองถ่านสูง เกิดการเผาไหม้
ฟอสซลิในปรมิาณมาก 
- มปีรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสงู 

- น ้ าหนักมาก เคลื่อนย้าย
ล าบาก 
- ตน้ทุนการผลติสงู 
- สิน้เปลอืงพลงังาน เกดิการ
เผาไหม้ฟอสซิลในปริมาณ
มาก 
- มีปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกสงู 

- น ้าหนกัเบา เคลื่อนยา้ยสะดวก 
- วางหมอ้ได ้9 ขนาด เบอร ์16-32 
- รงัผึง้หนาและทนทาน ดดูอากาศไดด้ ี
- มฉีนวนกนัความรอ้น 
- ถงัเปลอืกเตาหนา ผุกร่อนชา้ 
- อายุการใชง้าน มากกว่า 2 ปี 
- สิน้เปลอืงถ่านน้อย  
- เผาไหมส้มบรูณ์ปราศจากควนั 
- ไม่มกี๊าซพษิเป็นอนัตรายต่อผูใ้ช ้
- ให้ความร้อน 1,000-1,200 องศา
เซลเซยีส 
- มปีรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต ่า 

 

จากเกณฑก์ารขอขึน้ทะเบยีนฉลากลดคารบ์อน ขอ้ที ่(1) กระบวนการผลติมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลดลง
เฉลี่ยตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ถ้าหากผู้ประกอบการได้ปรบัปรุงกระบวนการผลติโดยการใช้เตาประสทิธิภาพสูง จะ
สามารถลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได ้รอ้ยละ 80 เลยทเีดยีว (2) ไม่มกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากของเสยี 
(น ้าเสยีหรอืกากของเสยี/ขยะมูลฝอย) ส าหรบักระบวนการผลติผ้าหม้อห้อมสธีรรมชาติ ทุกกระบวนการได้มาจาก
ธรรมชาติทัง้สิ้น ย่อมไม่มสีารเคมใีดๆ ที่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม กากของเสียที่ได้จากกระบวนการผลิต
สามารถน าไปเป็นปุ๋ยใสต่น้ไมไ้ด ้และเกณฑก์ารขอขึน้ทะเบยีนขอ้ที ่(3) กรณีทีก่ระบวนการผลติมกีารใชเ้ทคโนโลยทีีม่ ี
ประสทิธภิาพสงูในภาคอุตสาหกรรม ส าหรบัผลติภณัฑผ์า้หมอ้หอ้มสธีรรมชาตนิัน้ ทุกกระบวนการผลติใชแ้รงงานจาก
ทรพัยากรมนุษยเ์ท่านัน้ ซึง่จากการพฒันาผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึผา้หมอ้หอ้มสธีรรมชาติ ไม่เพยีงแต่จะสามารถขอขึน้
ทะเบยีนฉลากลดคาร์บอนได้แล้วนัน้ยงัเป็นการลดต้นทุนการผลติและสร้างรายได้ เกดิการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่น 
และยงัเป็นการรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิมรดกทางวฒันธรรม ภูมปิญัญาใหค้งอยู่สบืต่อไปดว้ย  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายในการด าเนินการพฒันาการท่องเทีย่วของจงัหวดั ดงัที ่ส านกังานจงัหวดัแพร่ ได้
ระบุถึงแผนพฒันาการท่องเที่ยว ในกรอบการพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 พ.ศ. 
2555-2559 ในการเตรยีมพรอ้มไปสูก่ารเป็นเศรษฐกจิและสงัคมคารบ์อนต ่าและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยมแีนวทาง
หลกั คอื ปรบัเปลีย่นกระบวนการผลติภาคอุตสาหกรรมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไปสู่การผลติทีส่ะอาดและ
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มดว้ยการสนบัสนุนการลงทุน เร่งพฒันาหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีน่ าไปสู่การเป็นสงัคมทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้ม อาท ิภาษสีิง่แวดลอ้มภาษคีารบ์อนการพฒันาระบบฉลากคารบ์อนและคารบ์อนฟุตพริน้ท์ สามารถสรุป
ขอ้เสนอแนะ ไดด้งัต่อไปนี้ 
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ข้อเสนอแนะ  
ส าหรบัผูป้ระกอบการ 
1. สามารถน าขอ้มลูไปปรบัปรุงกระบวนการผลติ เพื่อใชใ้นการขอตดิฉลากคารบ์อนฟุตพริน้ท ์ของผลติภณัฑ์

ผา้หมอ้หอ้มสธีรรมชาต ิเป็นการเพิม่มลูค่าและยกระดบัภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์
2. สามารถก าหนดกลยุทธใ์หก้บัผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึผา้หมอ้หอ้ม ทัง้กลยุทธด์า้นการตลาดและกลยุทธด์า้น

สิง่แวดลอ้ม เพราะว่าเป็นสนิคา้ทีม่จี านวนผูผ้ลติแขง่ขนัในตลาดอยู่น้อยราย  
3. สง่เสรมิการปลกูตน้หอ้มภายในพืน้ที ่เพื่อลดปรมิาณการน าเขา้โคลนสจีากภายนอก  
4. พฒันาธุรกจิขายของทีร่ะลกึ ใหเ้ป็นศนูยก์ลางในการรบัซือ้วตัถุดบิและจดัจ าหน่ายผา้ทอมอืยอ้มสธีรรมชาติ

หรอืแบบดัง้เดมิ ยงัจะช่วยสรา้งงานสรา้งรายไดใ้หก้บัคนชุมชนและนอกชุมชนอกีดว้ย 
5. ขยายช่องทางการจ าหน่ายใหก้วา้งขึน้ อาท ิสื่อออนไลน์เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความสะดวกในการซือ้สิน้ค้า

และใหท้ราบว่ามผีลติภณัฑใ์หม่ทีใ่สใ่จสิง่แวดลอ้มออกสูต่ลาด 
6. ปรบัปรุงคุณภาพของสนิคา้ใหด้ขีึน้ โดยการออกแบบทัง้ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์ ให้ดูทนัสมยั

ตามความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นไป  
ประการส าคญัทีจ่ะช่วยลดการใชพ้ลงังานในการเดนิทางและการขนสง่ คอื การรวบรวมกระบวนการผลติใหม้า

อยู่ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั ตัง้แต่ในระดบัตน้น ้า คอื การปลกูตน้ฝ้าย, ตน้หอ้มและการผลติเสน้ใย ระดบักลางน ้า คอื การทอผา้ 
การตดัเยบ็ผ้า การท าส ีการย้อมส ีและระดบัปลายน ้า คือ การพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ์ การฝึกอบรมพฒันา
ประสทิธภิาพบุคลากร ตลอดจนการสื่อสารทางการตลาดในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ ์ใหเ้ป็นแหล่งศกึษาเรยีนรู้
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ และเป็นกจิกรรมทางการท่องเทีย่วทีส่ามารถมอบประสบการณ์ทีม่คีุณค่าใหก้บันกัท่องเทีย่ว 
 

ส าหรบัภาครฐั 
1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการตดิฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ของผลติภณัฑ์ เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลที่สามารถ

รองรบัมาตรการกดีกนัทางการคา้ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต  
2. สง่เสรมิและสนบัสนุนการบรหิารจดัการทีค่รอบคลุมตัง้แต่การไดม้าซึง่วตัถุดบิ โดยการส่งเสรมิการปลูกต้น

ห้อม การจดัหาวสัดุอุปกรณ์การทอผ้า การหาตลาดในการกระจายสนิค้า รวมถึงการให้ค าแนะน าในการออกแบบ
ผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑข์องทีร่ะลกึ  

3. สง่เสรมิและสนบัสนุนการถ่ายทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีเ่น้นกระบวนการเขา้หาเยาวชน โดยจดัใหม้กีจิกรรม
การอบรมเรยีนรู้ กระบวนการผลติผา้หมอ้หอ้มสธีรรมชาติในเชงิปฏบิตั ิแทรกเขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งของวชิาภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ ในโรงเรยีนทีอ่ยู่ในชุมชน 

4. ส่งเสรมิและสนับสนุนการสื่อสารทางการตลาดของผลติภณัฑ์ผา้หมอ้หอ้มทีใ่ส่ใจสิง่แวดลอ้มให้เป็นทีรู่จ้กั 
โดยการให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ผ่านสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บรโิภคได้ อาทเิช่น การ
โฆษณาผ่านทางสื่อสิง่พิมพ์ สื่อออนไลน์ ประชาสมัพนัธ์ตามแหล่งท่องเที่ยวทัว่จงัหวดัแพร่ และตามเทศกาลงาน
ประเพณีต่างๆ ภายในจงัหวดั 

5. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เป็นแหล่งศกึษาเรยีนรู้ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ และเป็นกจิกรรมทางการท่องเทีย่ว ที่
มอบประสบการณ์และมคีุณค่าใหก้บันกัท่องเทีย่ว 

6. สง่เสรมิและรณรงคก์ารสวมใสผ่า้หมอ้หอ้มสธีรรมชาต ิในสถานศกึษาและสถานทีร่าชการภายในจงัหวดั  
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กลยทุธก์ารด าเนินงานของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองขานาง จ ากดั อ าเภอท่ายาง 
จงัหวดัเพชรบรีุ 
The operations strategies of Credit Union Nongkanang Limited, Thayang 
District, Phetchaburi Province. 

 

พนชักร สมิะขจรบญุ1* ณชัชา คงจรีะ1และ บงกชกร พลูผล1 

Panuschagone Simakhajornboon1*, Nutcha  Kongjera1 and Bongkotchakorn  Poonphon1 

 

บทคดัย่อ 
 การศกึษานี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การด าเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จ ากดั  
อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุร ีโดยใชก้ารวจิยัเชงิคุณภาพร่วมกบัการวจิยัเชิงปรมิาณ โดยใชก้ารสมัภาษณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วม และ ใชแ้บบสอบถาม เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย  แลว้น าขอ้มูลมา
วเิคราะหเ์พื่อหาขอ้สรุปจากการศกึษา  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาในครัง้นี้  คอื1) ผูจ้ดัการและพนกังานจ านวน 10คน และ 
2) สมาชกิฯ จ านวน 372 คน 
 ผลการศกึษา พบว่า สหกรณ์เครดติยเูน่ียนหนองขานาง  จ ากดั มผีลสมัฤทธิใ์นการด าเนินงานประกอบดว้ยกล
ยุทธ ์7 ดา้นคอื กลยุทธก์ารบรหิารจดัการ  กลยุทธท์างการตลาด  กลยุทธก์ารบรหิารงานบุคคล  กลยุทธท์างการเงนิ  
กลยุทธท์างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  กลยุทธก์ารบรกิาร  และกลยุทธก์ารพฒันาชุมชน กลยุทธท์ัง้ 7 ดา้น ไดร้บัการ
ยนืยนัความพงึพอใจจากสมาชกิทีม่ต่ีอการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ค่าเฉลีย่ (x  ) = 4.89 
 

ค าส าคญั: กลยุทธก์ารด าเนินงาน  
 

Abstract  
The objective of this research was to study the operations strategies of Credit Union Nongkanang 

Limited, Thayang District, Phetchaburi Province. This research applied both of qualitative (Non-participant 
Observation) and quantitative (Questionnaire) research technique in data collection. The sampling were 1) 10 
of manager and officers, and 2) 372 members of Credit Union Nongkanang Limited. 

The studied found that the operations succession of Credit Union Nongkanang Limited, composed of 7 
strategies as managements strategies, marketing strategies , human resource management strategies , 
financial strategies, technology strategies, service strategies and  community development strategies. Each 
strategy was confirmed about satisfaction by members as maximum,  ̅=4.89. 
 

Key words: Strategy operations 
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บทน า 

ประเทศไทยมกีารประกาศใช้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติมาตัง้แต่ปีพ.ศ. 2504  จนถงึปจัจุบนัรวม
แล้ว 11 ฉบบั แต่การพฒันาของประเทศตลอดระยะเวลา50 กว่าปีที่ผ่านมากลบัก่อใหเ้กดิการพฒันาประเทศอย่าง 
ไม่สมดุลและไม่ยัง่ยนื สามารถเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนจากปญัหาวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิของไทยปีพ.ศ. 2540  เกดิ
วกิฤตทางการเงนิส่งผลถงึความอ่อนไหวในความเชื่อมัน่ของประชาชนที่ต้องแบกรบัภาระต้นทุนทางการเงนิทีสู่งขึน้
เป็นระยะเวลายาวนาน ธนาคารพาณิชยช์ะลอการปล่อยสนิเชื่อและมกีารปรบัอตัราดอกเบีย้เงนิกูใ้หส้งูขึน้อย่างต่อเนื่อง
ภาคธุรกจิทยอยปิดกจิการและเลกิกจิการไปในทีสุ่ดเนื่องมาจากการขาดสภาพคล่องไม่สามารถช าระหนี้ได้ทนัก าหนด
ส่งผลให้การจ้างงานลดลงภาวะว่างงานรุนแรงขึ้นรายได้และก าลังซื้อของภาคประชาชนรวมทัง้ภาคธุรกิจลดลง 
[1] หากภาคประชาชนยงัคงมวัแต่รอการแกป้ญัหาจากภาครฐัแลว้อาจจะไม่ทนัต่อเหตุการณ์  วธิกีารแกป้ญัหาระบบ
เศรษฐกจิภายในประเทศทีภ่าคประชาชนสามารถพงึกระท าไดค้อืการจดัตัง้สถาบนัทางการเงนิ  เพื่อช่วยส่งเสรมิการ
ออมเงนิของประชาชน เช่น  สหกรณ์สมบรูณ์  ทีม่กีารขยายตวัของเงนิออมอย่างต่อเนื่องตามการใชบ้รกิารของสมาชกิ
ทีข่ยายตวั[2] 

สหกรณ์เครดติยเูน่ียนเป็นสหกรณ์สมบรูณ์ประเภทหนึ่งทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยได ้ 48 ปีเป็นการจดัตัง้ขึน้โดย
ความสมคัรใจของสมาชกิที่อยู่ในวงสมัพนัธ์เดยีวกนัเช่น  คนในชุมชนเดยีวกนัประกอบอาชพีในสถานประกอบการ
เดยีวกนัหรอืสถาบนัการศกึษาเดยีวกนั มกีารด าเนินงานภายใตห้ลกัประชาธปิไตย  โดยสมาชกิหนึ่งคนมสีทิธิอ์อกเสยีง
ไดห้นึ่งเสยีงสมาชกิจะสะสมทรพัยร์่วมกนัเพื่อเป็นทุนในการด าเนินงานใหส้มาชกิทีม่คีวามจ าเป็นต้องใชเ้งนิมากูเ้งนิไป
ใช้จ่ายการบริหารงานมาจากมติคณะกรรมการบรหิารซึ่งเป็นผู้ที่ได้รบัการเลือกตัง้จากสมาชกิและโดยสมาชิกของ
สหกรณ์เอง ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จะไดร้บัการจดัสรรกลบัไปสู่สมาชกิในรูปแบบของดอกเบีย้เงนิปนัผลและสวสัดกิาร
ต่างๆโดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อส่งเสรมิใหส้มาชกิรูจ้กัประหยดัและรูจ้กัออมทรพัยเ์ป็นส าคญัส่วนการให้บรกิารเงนิกู้
แก่สมาชกิถอืเป็นวตัถุประสงคร์อง 

จงัหวดัเพชรบุรเีป็นจงัหวดัทีม่สีหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเป็นจ านวนมากถงึ39แห่งด าเนินงานครอบคลุมพืน้ที่ทัง้         
8 อ าเภอ[3] เป็นแหล่งสนิเชื่อชุมชนทีส่รา้งความเขม้แขง็ทางดา้นการเงนิอาชพีเป็นศูนยก์ลางการเรยีนรูแ้ละศูนยก์ลาง
การพฒันาสงัคมแก่ชุมชนทีเ่ขม้แขง็สง่เสรมิใหก้ารพฒันาทอ้งถิน่กา้วหน้าไปอย่างรวดเรว็สามารถแกป้ญัหาของชุมชน
ไดเ้ป็นอย่างดมีกีารบรหิารจดัการงบประมาณและทรพัยากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนหนองขานาง
อ าเภอท่ายางจงัหวดัเพชรบุรจีดัตัง้ขึน้มา 30ปี และเป็นสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนที่มผีลการด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ
มากทีส่ดุในจงัหวดัเพชรบุร ี มสีมาชกิเป็นจ านวนมากถงึ12,000 คน  ยอดเงนิฝากสงูถงึ 262,407,383.25  บาท [4] ใช้
หลกัคุณธรรมพืน้ฐาน 5 ประการในการบรหิารงาน  ไดแ้ก่ความซื่อสตัยค์วามเสยีสละความรบัผดิชอบความเหน็อกเหน็
ใจและความวางใจกนัรวมทัง้จรยิธรรมอนัดงีาม  ซึง่สามารถก่อใหเ้กดิประโยชน์แกส่มาชกิและสว่นรวมทัง้ทางเศรษฐกจิ
และสงัคมจนสามารถอยู่ดีกนิดีมสีนัติสุขจากความส าเร็จในการด าเนินงานของสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนหนองขานาง  
อ าเภอท่ายาง  จงัหวดัเพชรบุร ีคณะผูว้จิยัจงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะท าการศกึษาและวเิคราะหถ์งึกลยุทธก์ารด าเนินงาน
ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานางอ าเภอท่ายางจงัหวดัเพชรบุรี  เพื่อใช้เป็นแบบแผนการด าเนินงานที่ดขีอง
สหกรณ์เครดติยเูน่ียนในประเทศไทย 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
เพื่อศกึษากลยุทธก์ารด าเนินงานของสหกรณ์เครดติยเูน่ียนหนองขานางจ ากดัอ าเภอท่ายางจงัหวดัเพชรบุร ี

 

 
  



 

1106 

กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐาน 
กลยุทธท์ี่ใชใ้นการด าเนินงานในด้านต่างๆของสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนหนองขานางจ ากดัอ าเภอท่ายางจงัหวดั

เพชรบุรสีง่ผลใหก้ารด าเนินงานมผีลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายทีค่าดหวงั 
 

วิธีวิทยา 
 การศึกษาเรื่อง“กลยุทธ์การด าเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานางจ ากัดอ าเภอท่ายางจงัหวัด
เพชรบุร”ี  เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพร่วมกบัการวจิยัเชงิปรมิาณการวจิยัเชงิคุณภาพใชว้ธิกีารสมัภาษณ์ (Interview) การ
สงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม (Non-Participant Observation)  ส่วนการวจิยัเชงิปรมิาณใชแ้บบสอบถาม(Questionnaire) 
แบบปลายปิดและปลายเปิดเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาใชว้เิคราะหแ์ละหาขอ้สรุปจากการศกึษา 
ดงันี้ 
 การวิจยัเชิงคณุภาพ 
 1. กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั(Key Informants)  คอืพนักงานที่ด าเนินงานในสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนหนองขานาง
จ ากดั ไดแ้ก่ผูจ้ดัการ  จ านวน 1 คน  และพนกังานของสหกรณ์เครดติยเูน่ียนหนองขานางจ ากดัจ านวน 10 คน รวม 11 
คน 
 2. การรวบรวมขอ้มลูผูว้จิยัด าเนินการเกบ็ขอ้มลูภาคสนามโดยการสมัภาษณ์และการสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม
(Non-Participant Observation)  กบักลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั  มกีารจดบนัทกึการบนัทกึเสยีงบนัทกึภาพ  
 3. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัผูว้ ิจยัใชแ้บบสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ(Formal Interview)  และไม่เป็นทางการ
(Informal Interview)  อุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเช่น  เครื่องบนัทกึเสยีง  ปากกาสมุดจดบนัทกึ 
 4. การตรวจสอบความน่าเชื่อถอืและการวเิคราะหข์อ้มลู 
  4.1การตรวจสอบสามเสา้(Triangulation)   คอืการตรวจสอบขอ้มูลก่อนท าการวเิคราะห์โดยการ
ตรวจสอบขอ้มูลสามเสา้ดา้นผูว้จิยัเป็นการตรวจสอบว่า ผูว้จิยัแต่ละคนจะได้ขอ้มูลแตกต่างกันอย่างไร  แทนที่จะใช้
ผูว้จิยัคนเดยีวกนัสงัเกตหรอืเกบ็ขอ้มลูโดยตลอดและการตรวจสอบขอ้มูลสามเสา้ดา้นวธิกีารเป็นการตรวจสอบขอ้มูลที่
ไดจ้ากวธิกีารเกบ็ขอ้มลูทีต่่างกนัคอืใชว้ธิกีารสงัเกตระบบการท างานหรอืการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังานในการใหบ้รกิาร
แก่สมาชกิการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการและพนกังาน  การใชเ้อกสารโดยใหพ้นกังานตอบแบบสอบถาม 
  4.2  การวเิคราะหข์อ้มูล  การน าขอ้มูลทีไ่ด้จากการรวบรวมด้วยวธิกีารต่างๆ  มาเขยีนสรุปหา
แนวทางทีเ่หมอืนกนั [5](สภุางค ์ จนัทวานิช,2554) 

กลยุทธก์ารด าเนินงาน 

1. กลยุทธด์า้นการบรหิารจดัการ  

2. กลยุทธท์างการตลาด  

3. กลยุทธก์ารบรหิารงานบุคคล  

4. กลยุทธท์างการเงนิ  

5. กลยุทธท์างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

6. กลยุทธก์ารบรกิาร 

7. กลยุทธก์ารพฒันาชุมชน 

ผลสมัฤทธ์ิ 

1. รายไดจ้ากการด าเนินงาน 

2. ความพงึพอใจของสมาชกิ 
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 การวิจยัเชิงปริมาณ 
1.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  เลอืกประชากรจากสมาชกิทีม่ศีกัยภาพทางการเงนิของสหกรณ์เครดติยูเนี่ยน 

หนองขานางจ านวน 5,458   คน  ท าการสุม่ตวัอย่างโดยใชส้ตูร  ยามาเน่ (Taro Yamane)  ก าหนดค่าเคลื่อนในการสุม่
ตวัอย่างเท่ากบั 0.05  ได้กลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 372คนก าหนดขัน้ตอนในการสุ่มตวัอย่างแบบการสุ่มแบบเจาะจง 
(Judgmental Sampling)  

2.  การรวบรวมขอ้มลูผูว้จิยัด าเนินการเกบ็ขอ้มลูภาคสนามโดยการใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง 
3.  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 เครื่องมอืทีใ่ช ้คอืแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 สว่น คอื 
สว่นที1่  ขอ้มลูสว่นบุคคลของสมาชกิไดแ้ก่เพศอายุระดบัการศกึษารายไดต่้อเดอืนอาชพีลกัษณะค าถามเป็น

แบบปลายปิดและการท าธุรกรรมทางการเงนิลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด 
สว่นที2่  แบบสอบถามในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจของสมาชกิสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนหนองขานาง 

จ ากดัอ าเภอท่ายางจงัหวดัเพชรบุรทีัง้หมด 7ดา้นไดแ้ก่  ดา้นการบรหิารจดัการ  ดา้นการตลาด  ดา้นบรหิารงานบุคคล  
และด้านเทคโนโลยี  ดา้นการบรกิารด้านการพฒันาชุมชนลกัษณะค าถามใหต้อบแบบมาตราส่วนประเมนิค่า(Rating 
scale) โดยใชแ้บบวดัของ Likert Scale  ซึง่มคี าตอบใหเ้ลอืก 5 ระดบัคอืมากทีสุ่ดมากปานกลางน้อยและน้อยทีสุ่ด
เท่ากบั 5,4,3,2,1  คะแนนตามล าดบั 

สว่นที3่  ขอ้เสนอแนะของสมาชกิสหกรณ์เครดติยเูน่ียนหนองขานางจ ากดัอ าเภอท่ายางจงัหวดัเพชรบุร ี
ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด 4.  การวเิคราะหข์อ้มลูและประมวลผลขอ้มลูเชงิปรมิาณทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามจะ
ถกูน ามาตรวจสอบความครบถว้นสมบรูณ์ใหค้ะแนนจดักลุ่มของขอ้มลูประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิ
 

ผลการศึกษา 
จากการศกึษากลยุทธ์การด าเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานางจ ากดั อ าเภอท่ายาง  จงัหวดั

เพชรบุร ี ผลการศกึษาแบ่งออกเป็นสองตอนคอื  ตอนที ่1  กลยุทธท์ีใ่ชใ้นการด าเนินงาน  และตอนที ่2 ผลสมัฤทธิ ์ 
ตอนท่ี 1 กลยุทธท่ี์ใช้ในการด าเนินงาน 
1.1กลยุทธด้์านการบริหารจดัการ 

 สหกรณ์เครดติยเูน่ียนหนองขานางไดม้กีารจดัท ากลยุทธก์ารด าเนินงานโดยการจดัท าแผนระยะสัน้3ปี  ขอ้มูล
ที่น ามาวิเคราะห์ในการวางแผนได้มาจากแบบสอบถามที่ตอบโดยสมาชิก  แสดงถึงความต้องการและทศิทางการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ในอกี3  ปีขา้งหน้า  ซึง่เป็นหวัใจหลกัทีจ่ะน ามาจดัแนวทางบรหิารจดัการ  เป็นการใหส้มาชกิมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นโดยยดึถือจากความคดิเหน็ที่ตรงกนัจากเสยีงข้างมากท าให้ลดความขดัแย้งหรือ
ความไม่เหน็ดว้ยในการด าเนินงาน  แลว้จดัท าวสิยัทศัน์ทีส่อดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของสมาชกิ  ดงันี้  “เป็นสหกรณ์ที่
มัน่คง โปร่งใสเทคโนโลยกีา้วไกลสมาชกิอยู่ดกีนิดมีภีูมคิุม้กนัทนัต่อการเปลีย่นแปลง”  
 สหกรณ์ไดจ้ดัท าพนัธกจิเพื่อสานต่อวสิยัทศัน์ใหเ้ป็นรปูธรรมมากขึน้ดงันี้  ประกอบดว้ยพนัธกจิ  5  ดา้น  

พนัธกจิที1่  พฒันาบุคลากร 
เพิม่ศกัยภาพบุคลากรของสหกรณ์ทุกฝา่ยดว้ยการอบรมประชุมสมัมนาประชุมปฏบิตักิารพฒันาทกัษะเฉพาะ

ทางใหก้บักรรมการด าเนินการฝา่ยจดัการทุกต าแหน่งศกึษาดงูานสหกรณ์หรอืหน่วยงานี่เกีย่วขอ้งทีป่ระสบความส าเรจ็
สนบัสนุนใหฝ้า่ยจดัการทุกคนเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศรองรบัประชาคมอาเซยีน  

พนัธกจิที2่  บรหิารเงนิทุน 
เพื่อใหส้หกรณ์มคีวามมัน่คงด้านการเงนิเสรมิสร้างความมัน่คงในเรื่องการเงนิของสหกรณ์โดยระดมหุน้เงนิ

ฝากตดิตามหนี้คา้งช าระน าผลการปฏบิตังิานเปรยีบเทยีบกบัแผนการปฏบิตังิานทุกเดอืนและออกงบทุก3เดอืน 
พนัธกจิที3่  ขยายธุรกจิและเพิม่สาขาย่อย 
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เพื่อใหบ้รกิารสมาชกิครบวงจรสหกรณ์เป็นศูนยก์ลางกระจายสนิคา้ไปยงับา้นสมาชกิที่มรีา้นคา้ตัง้สาขาย่อย
ของสหกรณ์ 

พนัธกจิที ่4สง่เสรมิอาชพีพฒันาสวสัดกิารและห่วงใยชุมชน 
สนับสนุนสมาชกิรวมกลุ่มท าอาชพีเสรมิส่งเสรมิการท าบญัชคีรวัเรอืนจดัท าห้องสมุดการเกษตรเป็นแหล่ง

เรยีนรูด้า้นอาชพีเพิม่สวสัดกิารใหห้ลากหลายเขา้ร่วมกจิกรรมกบัชุมชนตามเทศกาลและโอกาสทีเ่หมาะสม 
พนัธกจิที5่  จดัตัง้ศนูยส์ารสนเทศของสหกรณ์ 
จดัจา้งเจา้หน้าทีค่อมพวิเตอรเ์พิม่ดแูลโปรแกรมจดัท าและพฒันาโปรแกรมขึน้เองส าหรบัรองรบัการใชง้านและ

การบรกิารธุรกรรมทางการเงนิของสหกรณ์ 
นอกจากนี้สหกรณ์เครดติยเูน่ียนหนองขานางจ ากดัไดว้างหลกัการบรหิารจดัการสหกรณ์ โดยยดึ  “ หลกั 5 ม. 

” มอีงคป์ระกอบดงันี้  
1.1มติคิอืการดแูลสมาชกิและมองเหตุผลของสมาชกิถงึความจ าเป็นในทุกๆดา้นใหป้ระโยชน์สงูสุดแก่สมาชกิ 

เช่น  ดา้นการสง่เสรมิการประกอบอาชพี  ดา้นการใหส้วสัดกิาร 
1.2  มาตรฐานสหกรณ์ตอ้งการสรา้งมาตรฐานใหเ้กดิขึน้ในองคก์ารทีส่มาชกิและบุคลาการยดึปฏบิตัแิละความ

เขา้ใจทีต่รงกนั  การสรา้งมาตรฐานยงัสง่ผลใหเ้กดิความเป็นธรรมแก่ทุกคนซึง่ทุกคนตอ้งปฏบิตัตินตามกฎระเบยีบของ
สหกรณ์ 
 1.3  มัน่คงสหกรณ์ตอ้งมคีวามมัน่คงเพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืใหแ้ก่สมาชกิซึง่สง่ผลใหส้มาชกิมคีวามมัน่คงใน
ชวีติ  เช่น  สหกรณ์มกีารวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  โดยด าเนินงานตามวสิยัทศัน์  และพนัธกจิทีต่ัง้ไว ้
 1.4  มัง่มสีหกรณ์มกีารบรหิารจดัการองคก์ารทีด่ีส่งผลใหส้มาชกิสามารถมเีงนิใชจ้่ายในการด ารงชวีติอย่าง
เป็นปกติสุขเช่น  การสนับสนุนจดัท าบญัชีครวัเรือน  เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในครวัเรือน  และวางแผนการเงินใน
ครวัเรอืนใหเ้หมาะสมกบัการด ารงชวีติ 
 1.5  มัง่คัง่สหกรณ์สามารถสรา้งความมัง่คัง่ใหเ้กดิแก่สมาชกิโดยทีส่มาชกิมคีุณภาพชวีติทีด่มีศีกัยภาพในการ
บรหิารเงนิการเกบ็ออมเงนิไวใ้ชจ้่ายในยามจ าเป็น  เช่น  การสนบัสนุนการออมทรพัยข์องสมาชกิ 
 สง่ผลใหส้มาชกิมคีวามพงึพอใจดา้นการบรหิารจดัการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ค่าเฉลีย่( ̅) =4.96
  

1.2 กลยุทธท์างการตลาดการวางแผนการตลาดมกีารด าเนินงาน คอื 
1.2.1 การแบ่งสว่นตลาด  

 สหกรณ์เครดติยเูน่ียนหนองขานางไดท้ าการแบ่งสว่นตลาดออกเป็นสองลกัษณะ ดงันี้ 
-  กลุ่มนักเรยีน  โดยการจดัตัง้โครงการออมทรพัยก์บัผึง้น้อยโดยเขา้ร่วมกบัโรงเรยีน 21  แห่งใน

จงัหวดัเพชรบุรรีวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 4,079,081 บาท  คดิเป็นรอ้ยละ  1.80  ของยอดเงนิฝากทัง้หมด 
- กลุ่มอาชพี  แบ่งเป็น  เกษตรกรรม  คา้ขาย  ขา้ราชการ  รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 257,675,899.25บาท 

คดิเป็นรอ้ยละ  98.20  ของยอดเงนิฝากทัง้หมด 
นอกจากนี้ยงัได้จดัประเภทของสมาชกิ  โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คอื  ลูกค้าชัน้ด ี และ  สมาชกิที่ไม่

ปฏบิตัติามขอ้ก าหนด  โดยจะใหเ้ครดติในการท าธุรกรรมทีแ่ตกต่างกนั  คอื  ลกูคา้ชัน้ด ี จะไดเ้ครดติในการท าธุรกรรม
สามารถกู้เงนิไดใ้นวงเงนิ  2  เท่าของเงนิฝาก  และไม่ต้องมผีู้ค ้าประกนั  ส่วนสมาชกิทีไ่ม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ
สหกรณ์จะไม่ไดร้บัสทิธใินการรบัสวสัดกิารและการกูย้มืเงนิทีค่วรจะไดร้บั 

1.2.2  กลยุทธท์างการตลาด มดีงันี้ 
1.2.2.1  สนิคา้หรอืบรกิาร (Product)  

-  ดา้นเงนิฝาก  ก าหนดใหส้มาชกิมกีารฝากประจ าทุกเดอืน  โดยมวีงเงนิขัน้ต ่า  คอื  100 บาท  ซึง่สมาชกิที่
ไม่ไดท้ าการฝากประจ าทุกเดอืนจะไม่ไดร้บัสทิธใินการกู ้
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-  ดา้นเงนิกู ้ ใหเ้ครดติส าหรบัผูกู้ท้ ีท่ าการช าระเงนิคนืตามขอ้ก าหนดของสญัญา  โดยใหว้งเงนิในการกูเ้ป็น  
2  เท่าของเงนิฝาก  หากลูกหนี้ขาดการช าระเงนิคนื  จะมกีารติดตามหนี้คา้งช าระภายใน  3  เดอืน  โดยการจดัท า
หนงัสอืเตอืนหรอืใหพ้นกังานเขา้พบสมาชกิโดยตรงทีท่ าเช่นนี้กเ็พื่อผลประโยชน์ของสมาชกิทีจ่ะไดร้บั  

1.2.2.2  ราคา(Price) 
-  การเกบ็ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ในการเป็นสมาชกิ100บาท  
- อตัราดอกเบีย้เงนิฝาก  รอ้ยละ7  ต่อปี 
- อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้

เงนิกูป้กต ิ เช่น  เงนิกูฉุ้กเฉินอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  12ต่อปี 
เงนิกูส้วสัดกิาร  เช่น  โครงการรถจกัรยานยนต ์ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ9 ต่อปี 
เงนิกูพ้เิศษสวสัดกิาร  เช่น  เงนิกูพ้เิศษเพื่อปลกูสรา้งทีอ่ยู่อาศยั  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 8ต่อปี 

การก าหนดราคาในการท าธุรกรรมที่แตกต่างกนั  เนื่องมาจากการพจิารณาความเหมาะสมที่สมาชิก
สามารถช าระได้  และสร้างรายได้ให้กบัสหกรณ์รายได้ที่ได้รบัองค์การน าไปใช้จ่ายในเรื่องของเงินเดือนบุคลากร 
สวสัดกิารของบุคลากรและสมาชกิและใชจ้่ายในดา้นการดแูลภายในองคก์าร 

1.2.2.3  การสง่เสรมิการขาย  (Promotion)  
การน าใบเสรจ็จากการช าระเงนิกู้ภายในวนัที ่ 1 – 25  ของทุกเดอืน  มาร่วมส่งชงิโชคเพื่อรบัของ

สมัมนาคุณจากสหกรณ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ลูกค้ามาท าธุรกรรมในระยะเวลาก่อนช่วงสิน้เดอืน  โดยจะช่วยให้
สหกรณ์แบ่งเบาภาระในการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ในช่วงสิน้เดอืน 

1.2.2.4  สถานที ่ (Place) 
การขยายธุรกจิและเพิม่สาขาย่อยเพื่อใหบ้รกิารสมาชกิแบบครบวงจรเช่นสหกรณ์เป็นศูนยก์ลางกระจาย

สนิคา้ไปยงับา้นสมาชกิทีม่รีา้นคา้การตัง้สาขาย่อยของสหกรณ์  และการจดัตัง้รา้นคา้สหกรณ์  เพื่อเป็นการระดมทุน
เขา้สหกรณ์ โดยจะจดัจ าหน่ายสนิคา้ทัว่ไป  ส าหรบับุคคลภายนอก  และสนิคา้ตามความตอ้งการของสมาชกิ  เช่น  ปุ๋ย
และยา ผลติภณัฑท์ีส่มาชกิเป็นผูผ้ลติ  
 สมาชกิมคีวามพงึพอใจดา้นการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุค่าเฉลีย่( ̅) =  4.68 

3.  กลยุทธท์างการบริหารงานบุคคล 
3.1  การคดัเลอืกพนกังานมอบหมายใหห้วัหน้าฝา่ยงานร่วมกบัผูจ้ดัการท าการสมัภาษณ์ผูส้มคัรโดยคดัเลอืก

ตามหลกัเกณฑท์ีต่อ้งการในแต่ละฝา่ยงาน เพื่อใหส้ามารถคดัเลอืกพนกังานทีต่รงใจทัง้หวัหน้าฝา่ยงานและผูจ้ดัการ 
3.2  การอบรมและพฒันาพนักงาน  ท าการพฒันาทกัษะเฉพาะทางใหก้บักรรมการด าเนินการและฝ่าย

ปฏบิตัิการได้ศึกษาดูงานสหกรณ์หรอืหน่วยงานอื่นที่ประสบความส าเรจ็  สนับสนุนให้ฝ่ายปฏบิตัิการทุกคนเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนมกีารฝึกอบรมพฒันาทมีงานใหม้ศีกัยภาพทีส่งูขึน้  

3.3  สวสัดกิาร  มกีารสนับสนุนดา้นการศกึษาต่อของพนักงานโดยช าระค่าการศกึษาให้ส่วนหนึ่ง  การ
จดัท าประกนัสงัคม การดแูลสขุภาพของบุคคลในครอบครวัพนกังานโดยการใหเ้บกิค่ารกัษาพยาบาล  

สมาชกิมคีวามพงึพอใจดา้นการบรหิารงานบุคคลโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุค่าเฉลีย่ ( ̅) =  4.93 
4. กลยุทธท์างการเงิน 
รายได้หลกัของสหกรณ์ได้มาจาก  ค่าธรรมเนียมของสมาชกิ  และอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ซึ่งจดัเกบ็ในอตัราที่

แตกต่างกนัไป  นอกจากนัน้ยงัมกีารระดมทุนหุน้  การก าหนดใหส้มาชกิมกีารลงทุนในหุน้เป็นประจ าทุกเดอืน  โดย
ก าหนดราคาหุน้ ขัน้ต ่า  คอื 100 บาท  สงูสุดไม่เกนิ 5,000 บาทต่อเดอืน  สมาชกิผูถ้อืหุน้ไดร้บัสทิธใินการออกเสยีง
เพยีง 1 เสยีงต่อ 1 บญัช ี การจ่ายเงนิปนัผลจะจ่ายตามจ านวนเงนิทีล่งทุน 
 การน าทรพัยากรทางดา้นการเงนิไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
 - จดัสรรตามกฎหมายเช่น เงนิส ารอง ค่าบ ารุง สนันิบาตสหกรณ์ 
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 - จดัสรรโดยทีป่ระชุมใหญ่ เช่นเงนิปนัผล เงนิเฉลีย่คนื  ทุนการศกึษาทุนเพื่อการจดัสวสัดกิารสมาชกิทุนเพื่อ
สง่เสรมิกลุ่มอาชพี ทุนสาธารณประโยชน์ โบนสัพนกังาน สนบัสนุนกจิกรรมชุมชน 

สมาชกิมคีวามพงึพอใจดา้นการเงนิโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุค่าเฉลีย่( ̅) = 4.84 
5. กลยุทธท์างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สหกรณ์เครดติยเูน่ียนหนองขานาง  พฒันาโปรแกรมขึน้เองเพื่อรองรบัการใชง้านทีเ่หมาะกบัการท าธุรกรรม
ของสมาชกิคอืการด าเนินงานบน Web Applicationทีม่คีวามสะดวกรวดเรว็ในการใหบ้รกิารก่อใหเ้กดิการเกบ็ฐานขอ้มลู
ทีใ่หญ่ และสามารถน าออกมาใชไ้ดง้่าย มกีารป้องกนัความปลอดภยัโดยการใชร้ะบบAuthenticationเพื่อป้องกนัความ
เสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้และการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู 

สมาชกิมคีวามพงึพอใจดา้นเทคโนโลยโีดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุค่าเฉลีย่( ̅) =4.95 
6. กลยุทธก์ารบริการ 

6.1ความรวดเรว็เนื่องจากสมาชกิเขา้มาใชบ้รกิารในเวลาใกลเ้คยีงกนั ท าใหส้หกรณ์ใหบ้รกิารสมาชกิไม่
ทนัต่อความตอ้งการเพราะสมาชกิมจี านวนมากและคบัคัง่ จงึใชว้ธิกีารใหส้มาชกิทีม่าถงึก่อนท าการลงชื่อเพื่อจบับตัรควิ
เขา้รบัการบรกิาร การจดัท าบตัรควิ 2 ชัน้ คอื การมาลงชื่อจองควิไวท้ีส่หกรณ์ หากสมาชกิมธีุระกส็ามารถไปปฏบิตัิ
ก่อน แต่ตอ้งกลบัมาใหท้นัเวลาทีล่งไว ้หากเลยเวลาไปกไ็ม่สามารถขา้มควิใหไ้ด ้ตอ้งเริม่ลงชื่อรบัควิใหม่  

6.2 ความมรีะเบยีบโดยการแบ่งฝา่ยในการใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ จุดบรกิารเงนิฝาก จุดบรกิารช าระเงนิกู ้จุด
บรกิารสนิเชื่อ 

6.3สภาพแวดลอ้ม มกีารพฒันาและปรงัปรุงภูมทิศัน์บรเิวณภายในสหกรณ์เป็นประจ า และรกัษาความ
สะอาด เพื่อสรา้งภูมทิศัน์ทีด่ใีหก้บัลกูคา้ในระหว่างการรอท าธุรกรรม 

6.4 การอ านวยความสะดวกมรีถตูโ้มบายเคลื่อนทีว่ิง่บรกิารแก่สมาชกิภายในชุมชนบรเิวณสหกรณ์โดย
ใน 1 เดือนจะมีบริการ10 วันเพื่อสร้างความสะดวกในการท าธุรกรรมให้กับสมาชิกสมาชิกมีความพึงพอใจ                                         
 โดยภาพรวมดา้นกลยุทธก์ารบรกิารอยู่ในระดบัมากทีส่ดุค่าเฉลีย่ ( ̅) =4.94  

7. กลยุทธก์ารพฒันาชุมชน 
7.1มติดิา้นสงัคมการด าเนินงานทีใ่หส้ทิธใินการด าเนินงานแก่สมาชกิ โดยจดัใหส้มาชกิมกีารเลอืกผูน้ า

ชุมชน เพื่อท าหน้าทีดู่แลสมาชกิในชุมชนของตนเองและการทีใ่หส้มาชกิเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ซึง่
คณะกรรมการนัน้มาจากสมาชกินัน่เองเพื่อเขา้ใจและเขา้ถึงการพฒันาที่ตรงจุดที่สมาชกิต้องการรวมถึงการประสาน
ความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างสหกรณ์กบัสมาชกิ 

7.2 มติิด้านเศรษฐกจิการด าเนินงานที่มุ่งเน้นให้สมาชกิอยู่ดีกนิด ีมีภูมคิุ้มกนั ซึ่งเป็นวสิยัทศัน์ของ
สหกรณ์มกีารสนับสนุนการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนสนับสนุนด้านอาชพีโดยการเลี้ยงสตัวเ์ศรษฐกจิ แปรรูปสนิค้าเกษตร
และอาหารสตัว์ สนับสนุนการจดัท าแหล่งเรยีนรู้และการท่องเที่ยวเชงิเกษตรภายในชุมชนโดยให้สมาชกิร่วมตวักนั
พฒันาพืน้ทีก่ารเกษตรใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วเพื่อเพิม่รายได ้

7.3มติดิา้นอนุรกัษ์ มกีารสนับสนุนกจิกรรมที่บ ารุงศาสนา และอนุรกัษ์ประเพณี และวฒันธรรมภายใน
ชุมชน เช่น การท าบุญทอดผา้ปา่สามคัคกีารจดังานประเพณีวนัสงกรานตเ์ป็น สง่ผลใหส้มาชกิมคีวามพงึพอใจดา้นการ
พฒันาชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุค่าเฉลีย่ ( ̅) =4.97 

 

ตอนท่ี 2 ผลสมัฤทธ์ิ 
2.1 รายได้จากการด าเนินงานอยู่ในเกณฑต์ดิอนัดบั1ใน 10 ของสหกรณ์ทัง้ประเทศ พบว่ามกี าไรสุทธจิาก

การด าเนินงาน ปี 2555ทัง้สิน้ 27,803,638.60 บาท เพิม่จากปี 2554 เป็นเงนิ 4,660,493.17 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.57 
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2.2 ความพึงพอใจของสมาชิก 
 

ความพึงพอใจของสมาชิกในแต่ละด้าน ค่าเฉล่ีย( ̅) 
กลยุทธก์ารบรหิารจดัการ 4.96 
กลยุทธท์างการตลาด 4.68 
กลยุทธท์างการบรหิารงานบุคคล 4.93 
กลยุทธท์างการเงนิ 4.84 
กลยุทธท์างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.95 
กลยุทธก์ารบรกิาร 4.94 
กลยุทธก์ารพฒันาชุมชน 4.97 
   ความพงึพอใจโดยรวมของสมาชกิทุกดา้น 4.89 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
จากการศึกษากลยุทธ์การด าเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานางจ ากดัอ าเภอท่ายางจงัหวัด

เพชรบุรพีบว่าผลสมัฤทธิใ์นการด าเนินงานประกอบดว้ยการประยุกตใ์ชก้ลยุทธ ์ 7 ดา้น คอื  กลยุทธก์ารบรหิารจดัการ
กลยุทธ์ทางการตลาดกลยุทธก์ารบรหิารงานบุคคลกลยุทธ์ทางการเงนิกลยุทธท์างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศกลยุทธ์
การบรกิารและกลยุทธก์ารพฒันาชุมชน 

กลยุทธก์ารบรหิารจดัการ จดัเป็นกลยุทธแ์รกทีส่หกรณ์เครดติยูเนี่ยนใชใ้นการด าเนินงานโดยมหีลกัมาจาก
การมสี่วนร่วมของสมาชกิที่ร่วมกนัสร้างวิสยัทศัน์และพนัธกจิ จากนัน้แปลงวิสยัทศัน์และพนัธกจิมายงักลยุทธ์ทาง
การตลาด กลยุทธ์การบรหิารงานบุคคลกลยุทธ์ทางการเงนิกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศกลยุทธก์ารบรกิาร
และกลยุทธก์ารพฒันาชุมชน 

กลยุทธท์ัง้ 7 ดา้น  ไดร้บัการยนืยนัความพงึพอใจจากสมาชกิทีม่ต่ีอการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด ( ̅) =4.89 โดยสหกรณ์ฯมผีลก าไรสุทธ ิจากการด าเนินงาน  ปี 2555 ทัง้สิน้ 27,803,638.60 บาท ตดิ 1 ใน 10 
ของประเทศนับเป็นสหกรณ์ที่มผีลสมัฤทธิใ์นการด าเนินที่ด ีมกีารให้สมาชกิมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็เพื่อ
น ามาปรบัเป็นกลยุทธใ์นการด าเนินงานและเหน็คุณค่าของชุมชนโดยการพฒันาชุมชนไปพรอ้มกบัสมาชกิ เมื่อชุมชน
เขม้แขง็จงึสง่ผลใหก้ารด าเนินงานของสหกรณ์มผีลสมัฤทธิต์ามทีค่าดหวงัและสมาชกิเกดิความพงึพอใจ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรท าการวจิยักลยุทธก์ารด าเนินงานของสหกรณ์อื่นทีต่ดิอยู่ใน 10 อนัดบั
แรกของสหกรณ์เครดติยเูน่ียนแห่งประเทศไทยทีม่ผีลสมัฤทธิใ์นการด าเนินงานทีด่เีพื่อน ามาหาขอ้สรุปแนวทางในการ
ปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุใหแ้ก่สหกรณ์เครดติยเูน่ียนในประเทศไทยต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณคุณจนัทกานตพ์ุ่มเพช็รผูจ้ดัการสหกรณ์เครดติยเูน่ียนหนองขานางจ ากดัอ าเภอท่ายาง จงัหวดั

เพชรบุรพีนกังาน  และสมาชกิทุกท่านทีใ่หค้วามร่วมมอืในการเกบ็ขอ้มลูและตอบแบบสอบถามในการวจิยั 
ขอขอบพระคุณผศ.สวุิทย์เปียผ่องทีป่รกึษาชุมนุมสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย  จ ากดั  ทีก่รุณาให้

ขอ้มลูเบือ้งตน้และน าแนวทางในการท างานวจิยัครัง้นี้ 
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บทคดัย่อ 
การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาแนวคดิรูปแบบรรจุภณัฑท์ี่เหมาะสมในการพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑก์ลุ่ม

วสิาหกจิชุมชนผลติภณัฑเ์กลอืทะเลกงัหนัทอง และเพื่อพฒันารปูแบบบรรจุภณัฑท์ีเ่หมาะสมต่อสว่นผสมดา้นการตลาด
ของผลติภณัฑก์ลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ ทีม่สี่วนร่วมกบัชุมชนโดยตรง  เริม่
ตัง้แต่ศกึษาปญัหา ความเป็นมา สิง่ทีชุ่มชนตอ้งการใหแ้กไ้ขและวเิคราะหร่์วมกนั ตามความต้องการของผูบ้รโิภค และ
ชุมชนเป็นหลกั เป็นการวจิยัเพื่อทอ้งถิ่นอย่างสมบูรณ์ วธิกีารวจิยั ไดป้ระยุกต์การวจิยัเชงิปฏบิตัิการแบบมสี่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) โดยเน้นการมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย  จ านวน 10 คน คอื 
ประธานและสมาชกิกลุ่มวสิาหกจิชุมชน  จ านวน 3 คน คณะผู้วจิยั จ านวน 3 คน นักท่องเที่ยว จ านวน 2 คน และ
ผูใ้ชบ้รกิารในสว่นของสปาภายในวสิาหกจิชุมชน จ านวน 2 คน  เกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบผสมผสานทัง้การศกึษาขอ้มูล
จากเอกสาร การลงพืน้ทีเ่ขา้ไปศกึษาชุมชน การสมัภาษณ์ขอ้มลูเชงิลกึ การสงัเกต การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ การ
ประชุมทมีวจิยั ส ารวจความพงึพอใจของผูบ้รโิภคว่าบรรจุภณัฑน์ัน้มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคหรอืไม่ เมื่อได้
ค าตอบที่เกดิจากการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัรูปแบบบรรจุภณัฑ์ โดยบรรจุภณัฑต์้องมรีูปแบบที่สวยงาม ดูน่าเชื่อถือ เป็นที่ดงึดูดความสนใจ ระบุ
รายละเอยีดทีส่ าคญัเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์มเีอกลกัษณ์อย่างชัดเจนทีบ่่งบอกความเป็นเกลอืสปา ส่วนดา้นความทนทาน
ของบรรจุภณัฑผ์ูบ้รโิภคมองว่าเป็นสิง่ส าคญัเช่นกนั เพราะช่วยป้องกนัความเสยีหายทีเ่กดิจากอุบตัเิหตุต่าง ๆ ได ้และ
ในเรื่องของราคาทีม่บีรรจุภณัฑม์าเพิม่จากก่อนทีไ่ม่มบีรรจุภณัฑ ์ราคาเพิม่ขึน้ตามสมควร ตามสภาพเศรษฐกจิ 
 

ค าส าคญั: การออกแบบบรรจุภณัฑ ์ วสิาหกจิชุมชน การตดัสนิใจซือ้  ผลติภณัฑเ์กลอืสปา 
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Abstract 
 The research aimed to study packaging design concept that appropriate for Kunghunthong Sea Salt 
Product and to develop packaging for suiting the market mix 4P’s. This research applied participatory action 
research as a research methodology. The results of the study indicate that almost customers give 
precedence to beautiful, reliable, attractive, more important details about products and unique packaging. For 
durability of packaging, the customers think it important because, it prevents the products from the accidents. 
And price of products, the customers think it reasonable and depends on economic situations. 

 

Key Words: Packaging Design, Small and Micro Community Enterprise, Buying decision, Sea Salt Product 
 

บทน า 

 

โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑเ์ป็นโครงการระดบัประเทศทีร่ฐับาลมุ่งเน้นใหป้ระชาชนชาวไทยในต าบล
ต่าง ๆ มคีวามเป็นอยู่ที่ดขี ึน้ และมกีารพฒันาอย่างยัง่ยนืต่อเนื่อง สามารถด ารงชวีติดว้ยตนเองและยงัลดการพึง่พา
สนิคา้ต่างประเทศ เป็นผลใหเ้ศรษฐกจิของประเทศไทยมลีกัษณะเศรษฐกจิทีพ่อเพยีง และมรีากฐานทีม่ ัน่คงตลอดจนลด
ปญัหาการอพยพยา้ยถิ่นฐานเขา้สู่เมอืง ดงันัน้การทีโ่ครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภณัฑจ์ะประสบผลส าเรจ็ไดน้ัน้ การ
ยอมรบัผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคเป็นปจัจยัทีส่ าคญัอย่างหน่ึง กลุ่มวสิาหกจิชุมชนผลติภณัฑเ์กลอืทะเลกงัหนัทอง ต าบล
บางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบุรี เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จดัตัง้เพื่อสนองนโยบายหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์
ด าเนินงานภายใตช้ื่อตราสนิคา้ไอสปา (Ispa) ผลติผลติภณัฑป์ระเภทสปาเกลอื เช่น เกลอืขดัหน้าสมุนไพรพเิศษ เกลอื
ขดัผวิสมุนไพรพเิศษ เกลอืขดัผิวขมิ้น เกลือขดัผิวในน ้าแร่ เกลอืขดัผวิในน ้านม สบู่เหลวดอกเกลอืสมุนไพร โลชัน่
สมุนไพรบ ารุงผิว น ้ ามันนวดตัว ดอกเกลือแช่ และดอกเกลือบริสุทธิเ์พื่อบริโภค เป็นต้น ในปจัจุบันผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางเป็นทีน่ิยมของผู้บรโิภคอย่างมาก จากสภาวะการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิและกระแสความนิยมผลติภณัฑ์
เครื่องส าอางทีผ่ลติจากธรรมชาต ิแต่ขณะเดยีวกนัสภาวะการตลาดของผลติภัณฑเ์ครื่องส าอางมกีารแข่งขนัสงู และมี
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายอันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในปจัจุบัน เพราะสภาพสังคม การด ารงชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป ผู้บรโิภคเป็นผู้เลอืกซื้อผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัการด ารงชวีติประจ าวนัเหล่านัน้ด้วยตวัเอง จาก
หา้งสรรพสนิคา้ และซุปเปอรม์ารเ์กต็ เป็นตน้ 
 การออกแบบผลติภณัฑ์จงึถอืเป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะช่วยสรา้งจุดเด่นและเอกลกัษณ์ใหก้บับรรจุภณัฑใ์ห้
สามารถมคีวามโดดเด่นเหนือคู่แข่ง ซึง่การออกแบบบรรจุภณัฑใ์หต้รงกบัภาพลกัษณ์ของเครื่องส าอางและต้องมสี่วน
สรา้งแรงจูงใจในการเลอืกใชผ้ลติภณัฑเ์ครื่องส าอาง นักออกแบบจงึควรเน้นรูปแบบบรรจุภณัฑใ์หม้รีูปทรงทีส่วยงาม 
ง่ายต่อการใชง้าน เพื่อไม่ให้ผูบ้รโิภครู้สกึยุ่งยากในการใชง้าน ในการออกแบบกราฟฟิกรูปแบบของตวัอกัษรทีใ่ชก้บั
บรรจุภณัฑ ์ตวัอกัษรทีส่ามรถสือ่ความหมายทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของตวัอกัษรทีใ่ช ้เช่น ลกัษณะตวัอกัษร
แบบตวัพมิพห์นา จะสื่อถงึความแขง็แกร่งของผลติภณัฑ ์ลกัษณะตวัอกัษรแบบตวัเขยีนทีป่ระณีต จะสื่อถงึความอ่อน
นุ่ม นุ่มนว  [3] สิง่ส าคญัก่อนท าการออกแบบบรรจุภณัฑ ์เราควรทีจ่ะเขา้ใจและท าความรูจ้กักบัผูบ้รโิภคใหด้เีสยีก่อน
ว่าผู้บริโภคต้องการและมองหาผลิตภัณฑ์แบบใด เพื่อน ามาออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามรถดึงดูดความสนใจ เร้า
ความรูส้กึ กระตุน้การตดัสนิใจ และสรา้งการจดจ าใหก้บัผูบ้รโิภคได ้[1] 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นพื้นฐานส าคญัที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของผู้ประกอบการ และเป็นตัวก าหนด
แนวทางของการตลาด ในการออกแบบผลติภณัฑ ์ผู้ประกอบการควรมคีวามเขา้ใจและมคีวามชดัเจนในเรื่องต่อไปนี้  
1) สว่นประสมผลติภณัฑ ์หมายถงึ กลุ่ม ประเภท และจ านวนรายการของสนิคา้หรอืบรกิารทีก่จิการน าเสนอ เพื่อสรา้ง
ความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย 2) คุณภาพที่แตกต่าง ซึ่งจะน าเสนอสินค้าหรือบริการให้เป็นที่น่าพอใจ  
3) เครื่องหมายการคา้และตราสนิคา้ จะท าใหก้ลุ่มเป้าหมายจดจ า และชื่นชอบสนิคา้หรอืบรกิารทีน่ าเสนอ นอกความรู้
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เกีย่วกบัการออกแบบผลติภณัฑน์ัน้ ผูป้ระกอบการควรมคีวามรู ้ความเขา้ใจในเรื่องกลยุทธก์ารตลาดหรอื 4P’s ดว้ย 
เพื่อผลกัดนัธุรกจิไปสูจุ่ดหมายปลายทางทีห่วงัเอาไวไ้ด ้ซึง่ [7] ไดอ้ธบิายหลกัการตลาด 4P’s ไวด้งัต่อไปนี้ 1) Product 
คอืสนิค้าหรอืบริการที่เราจะเสนอให้กบัลูกค้า ซึ่งต้องก าหนดแนวทางตัวผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  
2) Price ราคาเป็นสิง่ทีส่ าคญัในการตลาด เน่ืองจากตอ้งตัง้ราคาใหเ้หมาะสมกบัผลติภณัฑแ์ละกลุ่มเป้าหมาย 3) Place 
สถานที่ซึ่งเราจะน าผลิตภัณฑ์ของเราไปวางจ าหน่าย ซึ่งผู้ประกอบการต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นใคร มี
พฤตกิรรมอย่างไร ซึง่การวางต าแหน่งทีด่นีัน้ย่อมส่งผลดต่ีอยอดขายตามมา 4) Promotionคอืการท ากจิกรรมต่าง ๆ 
เพื่อบอกลกูคา้ถงึลกัษณะสนิคา้ของเรา เช่น โฆษณาในสือ่ต่าง ๆ หรอืกจิกรรมทีเ่ชญิชวนใหผู้บ้รโิภคมาซือ้สนิคา้  

จากความส าคญัดงักล่าว คณะผูว้จิยัจงึไดล้งพืน้ที ่เพื่อศกึษาและหาขอ้มูล โดยพบว่า รูปแบบบรรจุภณัฑข์อง
กลุ่มวสิาหกจิชุมชนผลติภณัฑเ์กลอืทะเลกงัหนัทอง ยงัขาดความทนัสมยั ไม่น่าสนใจ และไม่ดงึดูดผูบ้รโิภคมากพอ จงึ
สง่ผลใหผ้ลติภณัฑด์ไูม่น่าเชื่อถอื และท าใหผู้บ้รโิภคมองว่าเป็นผลติภณัฑท์ีไ่ม่ไดม้าตรฐาน 
 ดงันัน้คณะผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาและพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ ์เพื่อเป็นการเพิม่มูลค่าใหส้นิคา้ และสรา้ง
เอกลกัษณ์ที่โดดเด่นให้กบัผลิตภัณฑ์เกลอืทะเลกงัหนัทอง รวมทัง้สร้างความเชื่ อมัน่ที่ดกีบัผู้บรโิภค โดยที่สนิค้ามี
คุณภาพและไดม้าตรฐาน 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
1. เพื่อศกึษาแนวคดิรูปแบบบรรจุภณัฑ์ที่เหมาะสมในการพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผลติภณัฑเ์กลอืทะเลกงัหนัทอง 
2.เพื่อพฒันารปูแบบบรรจุภณัฑท์ีเ่หมาะสมต่อสว่นผสมดา้นการตลาดของผลติภณัฑก์ลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอื

ทะเลกงัหนัทอง 
 

วิธีวิทยาการวิจยั 

งานวจิยันี้ ไดป้ระยุกตใ์ชก้ารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) โดย
เน้นการมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย ทัง้ประธานกลุ่มและสมาชกิกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง 
คณะผู้วจิยั นักท่องเที่ยว และผู้ใช้บรกิารในส่วนของสปาภายในวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง โดยมกีารเก็บ
รวบรวมขอ้มูลแบบผสมผสานทัง้การศกึษาขอ้มูลจากเอกสาร การลงพืน้ทีเ่ขา้ไปศกึษาชุมชน การสมัภาษณ์ขอ้มูลเชงิ
ลกึ (In-depth Interview) การสงัเกต (Observation) การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ และการประชุมทมีวจิยั มกีาร
ตรวจสอบขอ้มลู แลว้วเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) 
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ผลการศึกษา 

คณะผูว้จิยัน าแบบส ารวจ 10 ชุด สมัภาษณ์ผูบ้รโิภค โดยท าการสมัภาษณ์ เพศชาย 5 คน หญงิ 5 คน ซึง่อยู่
ในช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี 2 คน 31-40 ปี 5 คน และ มากกว่า 41 ปี ขึน้ไป 3 คน ประกอบอาชพีนักเรยีนหรือ
นกัศกึษา 2 คน ขา้ราชการพนกังาน และรฐัวสิาหกจิ 5 คน และธุรกจิสว่นตวั 3 คน  
เมื่อแยกขอ้ค าถามในแบบส ารวจเป็นทลีะขอ้ ผูว้จิยักจ็ะไดแ้นวทางค าตอบทัง้หมด ดงันี้ 

1. ถ้าท่านมาซ้ือผลิตภณัฑเ์กลือทะเลกงัหนัทอง ท่านจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีบรรจุภณัฑ์เพราะอะไร 
และซ้ือแบบไม่มีบรรจภุณัฑเ์พราะอะไร 
 6 คน ใหค้วามเหน็ซือ้แบบมบีรรจุภณัฑ ์ส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลว่า “ดูด ีมรีาคา สวยงาม ดงึดูดความสนใจ ดูน่า
ซื้อไปเป็นของฝาก ท าให้ทราบถึงการผลิต มาตรฐานการผลิต และคุณภาพ และการที่ผลิตภัณฑ์มบีรรจุภายนอก 
(กล่อง) ท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึว่าผลติภณัฑ์เป็นของใหม่ ยงัไม่มกีารเปิดใช”้ 3 คน ใหค้วามเหน็ซื้อแบบไม่มบีรรจุภณัฑ ์
ดว้ยเหตุผลที่ว่า“ต้องการมองเหน็ตวัผลติภณัฑ ์ราคาอาจถูกกว่าผลติภณัฑท์ีม่บีรรจุภณัฑ ์สะดวกต่อการพกพา และ
หากผูบ้รโิภครูว้่าผลติภณัฑม์คีุณภาพดอียู่แลว้หรอืเคยใชม้าก่อน กจ็ะเลอืกซือ้แบบทีไ่ม่มบีรรจุภณัฑ์ ” และ 1 คน ให้
ความเหน็ของทัง้สองแบบ ดว้ยเหตุผลทีว่่า “ถา้ซือ้แบบมบีรรจุภณัฑก์จ็ะซือ้เพื่อเป็นของฝากเท่านัน้ และถา้ซือ้แบบไม่มี
บรรจุภณัฑก์เ็หมาะส าหรบัน าไปใชเ้อง” 

2. ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ได้ใส่บรรจุภณัฑ์ราคา 100 บาท ถ้าใส่บรรจุภณัฑ์แล้วราคาเพ่ิมขึ้นเป็น 120 บาท 
ท่านคิดว่าราคาท่ีสูงขึน้น้ี เมื่อเทียบกบัไม่ใส่บรรจภุณัฑแ์ล้วท่านจะเลือกส่ิงใด 
 2 คนซือ้ผลติภณัฑท์ีใ่สบ่รรจุภณัฑ ์โดยใหเ้หตุผลว่า “ท าใหส้นิคา้ดมูรีาคา และช่วยยกระดบัสนิคา้ขึน้ ไดท้ราบ
ถงึทีม่าของแหล่งผลติ และสามารถวเิคราะหถ์งึคุณภาพของสนิคา้ได”้ 6 คนไม่ซือ้ผลติภณัฑท์ีใ่สบ่รรจุภณัฑด์ว้ยเหตุผล
ทีว่่า “จะไดป้ระหยดัวสัดุในการท าบรรจุภณัฑ ์ช่วยลดโลกรอ้น มรีาคาที่ถูกกว่า แต่คุณภาพของสนิคา้ต้องเหมอืนกบั
ผลติภณัฑท์ี่มบีรรจุภณัฑ์” และ 2 คน ทีใ่หค้วามเหน็ทัง้สอง เหตุผลเพราะ “ถ้าซือ้มาใชเ้องกไ็ม่จ าเป็นต้องเอาบรรจุ
ภณัฑ ์เน่ืองจากไม่ไดน้ าบรรจุภณัฑก์ลบัมาใชอ้กีครัง้ แต่ถา้ซือ้ไปเป็นของฝากกเ็ลอืกทีจ่ะซือ้แบบมบีรรจุภณัฑ์” 

3. ท่านคิดว่าบรรจภุณัฑจ์ าเป็นหรอืไม่อย่างไร ส าหรบัการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า 
7คน เหน็ดว้ยว่า จ าเป็นอย่างยิง่ ทีบ่รรจุภณัฑม์สีว่นช่วยเพิม่มลูค่าของสนิคา้ ทัง้ยงัสรา้งภาพลกัษณ์ให้สนิคา้

ดูด ีมคีวามโดดเด่น ทนัสมยั   และยงัเป็นทีจ่ดจ าของผูบ้รโิภค (Brand Equity) ยิง่มบีรรจุภณัฑห์ลากหลายรูปแบบ
ผูบ้รโิภคกม็ทีางเลอืกทีห่ลากหลายในการเลอืกซือ้สนิคา้ และอกี 3 คน ไม่ใหค้วามเหน็ 

4. ท่านคิดว่าบรรจภุณัฑค์วรได้รบัการพฒันาอย่างต่อเน่ืองหรอืไม่อย่างไร 
 8 คน ใหค้วามเหน็ว่า “เน่ืองจากในปจัจุบนั มเีทคโนโลยทีีท่นัสมยั จงึควรพฒันาอย่างต่อเน่ืองแต่ต้องยงัคง
ความเป็นเอกลกัษณ์เดมิของผลติภณัฑ์ หรอืมกีารปรบัเปลีย่นรูปแบบบรรจุภณัฑเ์ลก็น้อยเพื่อสร้างความน่าสนใจต่อ
ผลติภณัฑ”์ และ 2 คน ให้ความเหน็ว่า “ไม่ควรมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพราะจะท าให้ผู้บรโิภคไม่สามารถจดจ า
ผลติภณัฑไ์ด”้ 

5. ท่านมีความคิดเหน็อย่างไรต่อบรรจุภณัฑ์ในด้านรปูแบบ ด้านสีสนั และด้านความทนทาน และ
รปูแบบดงักล่าวมีผลต่อการเลือกซ้ือมากน้อยเพียงใด 
 7 คน ใหค้วามเหน็ว่า มผีลต่อการเลอืกซือ้ เพราะทัง้ดา้นรปูแบบและดา้นสสีนั หากบรรจุภณัฑน์ัน้สามารถน า
กลบัมาใชง้านได ้กจ็ะเพิม่แรงจงูใจต่อการเลอืกซือ้มากขึน้ และอกี 2 คน ใหเ้หตุผลว่า ผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากธรรมชาตไิม่
จ าเป็นตอ้งมสีฉูีดฉาด สว่นดา้นทนทาน ทุกคนเหน็ดว้ยเพราะจะช่วยในการป้องกนั ผลติภณัฑจ์ากอุบตัเิหตุต่าง ๆ ได ้
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6. เมื่อท่านซ้ือผลิตภณัฑเ์กลือทะเลกงัหนัทองท่านให้ความส าคญักบับรรภุณัฑห์รอืไม่อย่างไร 
 3 คน ให้ความเห็นว่า ให้ความส าคัญกับบรรจุภัณฑ์ “เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ เปรียบเสมือนหน้าตาของ
ผลติภณัฑ ์หากหน้าตาด ีสามารถสรา้งความสนใจไดก้จ็ะไดร้บัการพจิารณาในเบือ้งตน้” และ 7 คน ไม่ใหค้วามเหน็ 

7. ท่านคิดอย่างไรหากบรรจภุณัฑมี์ภาพผลิตภณัฑพิ์มพอ์ยู่บนกล่องบรรจภุณัฑ ์
 7 คนให้เหตุผลเดียวกนัว่า “การที่บรรจุภณัฑ์มรีูปผลิตภณัฑ์พมิพ์อยู่บนกล่องจะท าให้ง่ายต่อการเขา้ใจว่า 
ผูผ้ลติตอ้งการจะขายอะไร” 2 คน ใหค้วามเหน็ว่า “การพมิพร์ปูผลติภณัฑบ์นบรรจุภณัฑน์ัน้ ไม่มคีวามจ าเป็น เน่ืองจาก
บรรจุภณัฑ์ภายนอก (กล่อง) มชีื่อผลติภณัฑบ์อกไวอ้ย่างชดัเจนอยู่แล้ว และดูเกะกะ หากต้องการมรีูปภาพประกอบ
ควรเป็นภาพทีเ่กีย่วกบัส่วนผสมหลกัของผลติภณัฑ์นัน้แทน” และ 1 คน ใหค้วามเหน็ว่า “การพมิพร์ูปผลติภณัฑบ์น
บรรจุภณัฑน์ัน้ เป็นการสรา้งความชดัเจน และผูบ้รโิภคสามารถตดัสนิใจไดเ้รว็ขึน้” 

8. บรรจุภณัฑ์ภายนอก (กล่อง) มีผลหรือไม่อย่างไรต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เกลือทะเลกงัหนั
ทอง 
 8 คน ให้ความเห็นว่า มีผลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์ เพราะบรรจุภัณฑ์ต้องบอกรายละเอียด วันผลิต วัน
หมดอายุ ขอ้บ่งใชข้องผลติภณัฑเ์อาไว้ เป็นการสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผู้บรโิภคได้อกีทางหนึ่ง 1 คน ใหค้วามเหน็ว่า 
บรรจุภณัฑ์ภายนอก (กล่อง) มผีลต่อการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บรโิภคสนใจ และพจิารณาผลติภณัฑ์ และอกี 1 คน ให้
ความเหน็ว่า บรรจุภณัฑ์ภายนอก (กล่อง) ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ ์เนื่องจากพจิารณาจากคุณภาพของ
สนิคา้เป็นหลกั 
จากวตัถุประสงคก์ารศกึษา พบว่า 

1. เพื่อศกึษาแนวคดิรูปแบบบรรจุภณัฑท์ีเ่หมาะสมในการพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑก์ลุ่มวสิาหกจิชุมชน
ผลติภณัฑเ์กลอืทะเลกงัหนัทอง จากการศกึษาพบว่าผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ใหเ้หตุผลว่าบรรจุภณัฑห์่อหุ่มภายนอกนัน้ ต้อง
ดสูวยงาม มเีอกลษัณ์เฉพาะตวัทีบ่่งบอกความเป็นผลติภณัฑ ์ดนู่าเชื่อถือ น่าซือ้ และใหค้วามรูส้กึว่าผลติภณัฑน์ัน้ยงัไม่
มกีารถูกใชง้านมาก่อน  

2. เพื่อพฒันารปูแบบบรรจุภณัฑท์ีเ่หมาะสมต่อสว่นผสมดา้นการตลาดของผลติภณัฑก์ลุ่มวสิาหกจิชุมชน
เกลอืทะเลกงัหนัทอง จากการศกึษาพบว่าเอกลกัษณ์ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทองนัน้ มคีวามโดดเด่น
เรื่องของดอกเกลอืและความเป็นไทย ดงันัน้ตวับรรจุภณัฑภ์ายนอกจงึมกีารออกแบบโดยเน้นความเป็นไทย ใชล้กัษณะ
ตวัอกัษรทีเ่ป็นแบบลายไทย (TH Charmornman) ใชล้าย Medieval Diamonds แสดงถงึความบรสิุทธิข์องดอกเกลอื
ธรรมชาติดุจเพชร และสสีนัของบรรจุภณัฑ์ ใช้โทนสนี ้าตาลที่ เน้นความเป็นธรรมชาติ โดยการพฒันาบรรจจุภณัฑ์
ดงักล่าว สามารถรองรบัแผนทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ การมบีรรจุภณัฑภ์ายนอกท าให้มคีวามชดัเจนขึน้ 
ผูบ้รโิภคสามารถรบัรูไ้ดว้่าผูผ้ลติตอ้งการจะขายผลติภณัฑอ์ะไร รวมทัง้รบัรูถ้งึเอกลกัษณ์ของบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑ์
ดว้ย ดา้นราคา เนื่องจากการพฒันาบรรจุภณัฑน์ัน้เป็นการสรา้งมูลค่าเพิม่ของผลติภณัฑ ์หากผลติภณัฑม์บีรรจุภณัฑ์
ภายนอกที่สวยงามและมเีอกลกัษณ์ที่โดดเด่น เมื่อผู้บรโิภคซือ้ผลติภณัฑ์แล้ว ผู้บรโิภครู้สกึว่าคุ้มค่ากบัเงนิที่เสยีไป 
เน่ืองจากมองดแูลว้สวยงาม มคีวามน่าเชื่อถอื และเหมอืนไดซ้ือ้สนิคา้ใหม่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เนื่องจากทาง
กลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทอง มชี่องทางการจดัจ าหน่ายหลายช่องทาง เช่น จ าหน่ายทีบ่า้น(สปา) และจดั
แสดงสนิคา้ตามงานแสดงสนิคา้(OTOP)ทีต่่างจงัหวดั ดงันัน้วธิกีารจดัจ าหน่ายดงักล่าวเป็นเสมอืนโอกาสทีผ่ลติภณัฑ์
นัน้จะเป็นทรีูจ้กัมากยิง่ขึน้ และเกดิความสนใจในผลติผลติภณัฑด์ว้ย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด ทางกลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนเกลอืทะเลกงัหนัทองมกีารขายสนิคา้แพค็คู่ เช่น การขายผลติภณัฑส์บู่เหลวดอกเกลอืสมุนไพรคู่กบัโลชัน่บ ารุง
ผวิสมุนไพร ทางคณะผูว้จิยัจงึไดท้ าการออกแบบรปูแบบบรรจุภณัฑใ์หม้ลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั เพื่อสอดคลอ้งกบัการ
สง่เสรมิการตลาดดงักล่าว และสามารถน าไปเป็นของฝากหรอืของขวญัไดเ้ช่นกนั 
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ภาพท่ี 1 รปูแบบบรรจุภณัฑส์ าหรบัผลติภณัฑเ์กลอืทะเลกงัหนัทอง 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
จากการศกึษาสามารถสรุปผลไดด้งันี้ การออกแบบและพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑผ์ลติภณัฑเ์กลอืทะเลกงัหนั

ทอง เน้นบรรจุภณัฑท์ีส่วยงาม ดนู่าเชื่อถอื น่าซือ้ มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัอย่างชดัเจน และผูบ้รโิภคเองกใ็หค้วามส าคญั
กบัรูปแบบบรรจุภณัฑใ์นเหตุผลทีแ่ตกต่างกนัเช่นกนั เช่น การซือ้ผลติภณัฑ์เพื่อเป็นของฝาก ผู้บรโิภคกจ็ะใส่ใจ ให้
ความส าคญักบัรูปแบบบรรจุภณัฑ์เป็นหลกั โดยพจิารณาว่าบรรจุภณัฑ์นัน้มรีูปแบบที่สวยงาม ดูน่าซื้อ เป็นทีด่งึดูด
ความสนใจ มเีอกลกัษณ์อย่างชดัเจนหรอืไม่ นอกจากเรื่องของรูปแบบบรรจุภณัฑ์ รวมทัง้ด้านสสีนั และด้านความ
ทนทานของบรรจุภณัฑ ์ผูบ้รโิภคกม็องว่าเป็นสิง่ทีส่ าคญั เพราะช่วยป้องกนัความเสยีหายทีเ่กดิจากอุบตัเิหตุต่าง ๆ ได ้ 
โดยรปูแบบบรรจุภณัฑน์ัน้ไดร้องรบัส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องการจดัจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสรมิการตลาด ซึ่งการออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภณัฑ์เป็นการสรา้งมูลค่าเพิม่ของผลติภณัฑ์
เกลอืทะเลกงัหนัทอง ซึง่ไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัการพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑเ์พื่อส่งเสรมิการตลาด: กรณีศกึษากลุ่ม
พฒันาสตรผีา้ไทย จงัหวดัอุบลราชธานี   [5] กล่าวว่า บรรจุภณัฑใ์หม่ทีเ่ป็นทีต่้องการของผูบ้รโิภค และตวัผลติภณัฑ์
เองเมื่อมบีรรจุภณัฑใ์หม่มาเป็นหนึ่งในการสนับสนุนกท็ าใหม้ผีูบ้รโิภครูจ้กัมากขึน้ เมื่อมผีู้บรโิภครู้จกัและสนใจในตวั
บรรจุภณัฑใ์หม่แลว้จะเกดิกระบวนการซือ้ขายทีเ่พิม่ขึน้อกีดว้ย และจากผลวจิยั คณะผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้  

1. ขอ้เสนอแนะเพื่อผูป้ระกอบการ หากต้องการใหส้นิคา้เป็นทีย่อมรบั ควรค านึงถงึขัน้ตอนและกระบวนการ
ผลติและบรหิารจดัการงานให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลใหไ้ด้ตามมาตรฐาน เตรยีมความพร้อมดา้นบุคลากร 
ปรบัโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมเพื่อเขา้สู่ตลาดการค้าเสร ี(AEC) ในอนาคต และการออกแบบบรรจุภณัฑจ์ าต้อง
พจิารณาถงึความสามารถในการลดปรมิาณบรรจุภณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป ควรมีการต่อยอดในเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดลอ้ม เพื่อใหเ้ศษวสัดุทีจ่ะกลายเป็นขยะจากบรรจุภณัฑน์ัน้สามารถย่อยสลายไดง้่าย การออกแบบบรรจุภณัฑท์ี่
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มจะตอ้งพจิารณาถงึความสามารถในการลดปรมิาณบรรจุภณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้กลายเป็นขยะ และการใช้
วสัดุทีจ่ะน ามาผลติเป็นบรรจุภณัฑจ์ะตอ้งไม่มสีารพษิเหลอือยู่หลงัการย่อยสลาย และควรมตี้นทุนทีต่ ่า ควรศกึษาดา้น
เทคโนโลยีเพื่อการละต่อการผลิต เพื่อที่จะได้น ามาเป็นส่วนประกอบในการด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ผู้ประกอบการ และแข่งขันเพื่อเข้าสู่ตลาดการค้าเสรี และควรศึกษาในส่วนของผู้ประกอบการ SMEs ใน
ภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อวเิคราะหเ์ตรยีมความพรอ้มสูต่ลาดการคา้เสร ี(AEC) ทีจ่ะเกดิขึน้ดว้ย 
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5.5 cm. 

9 cm. 

ลิน้กล่องส าหรบัพบั
เพื่อตดิกาว 

ขนาด 17 x 1 cm. 

5.5 cm. 

ฉลุช่องสีเ่หลีย่ม 
ขนาด 11 x 2.5 cm. 
เพื่อแสดงสนิคา้ 
ภายในกล่อง 5.5 cm. 

3 cm. 

17 cm. 

5.5 cm. 

5.5 cm. 

ลิน้กล่องส าหรบัพบั
เพื่อปิดฝากล่อง 

ขนาด 1 x 5.5 cm. 

Concept: เป็นรูปแบบบรรจุภณัฑท์ีเ่น้นเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ทัง้ลายของกล่องทีม่าจากลายผา้ไหมไทย รูปแบบ
อกัษรที่ดงึความเป็นลายไทยออกมาผ่านตราสนิค้า ชื่อของสนิค้า สรรพคุณของผลติภณัฑ์ ค าขวญัผลติภณัฑ์ และ
สถานทีจ่ดัจ าหน่าย และสทีีใ่ชค้อื สนี ้าตาล ซึง่เป็นสทีีแ่ทนความหมายของดนิทีอ่ยู่ในนาเกลอื และแสดงถงึความเป็น
ธรรมชาติของผลติภณัฑ์ โดยตวักล่องจะเน้นให้ผู้บรโิภคเหน็ผลติภณัฑ์ด้านในกล่อง เนื่องจากผลติภณัฑด์อกเกลอื
ส าหรบัแช่นัน้มดีอกเกลอืทีม่สีสีนัสดใส เช่น สฟ้ีา สชีมพ ูและสเีขยีว 

ภาพท่ี 2 รปูแบบบรรจุภณัฑส์ าหรบัผลติภณัฑด์อกเกลอืส าหรบัแช่ 
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ชื่อผลติภณัฑ ์(ภาษาไทย) มกีารน ารูปแบบตวัอกัษร TH Charmonman แบบตวั
หวดัแกม มาใชเ้พื่อแสดงถงึความเป็นไทยของผลติภณัฑ ์
 

น าเอกลกัษณ์ของลายไทยมาใชเ้ป็นรปูแบบตวัอกัษร DRU Thai pra yuk เพื่อสะทอ้น
ถงึความอ่อนชอ้ย ละเอยีดประณีต และคงความเป็นเอกลกัษณ์ไทย โดยสเีหลอืงทอง
บนตวัอกัษรนัน้ยงัแสดงถึงความสว่างไสวดุจแสงเทยีน และตราสนิคา้ Ispa(ไอสปา) 
นัน้ยงัแสดงถงึความสะดวกสบาย สามารถท าสปาไดด้ว้ยตนเอง 
(ใชร้หสัส ีCMYK ดงัรปู) 

 

ใชล้าย Medieval Diamonds ซึ่งเป็นลายเพชร
ประยุกต์ โดยเพชรนัน้หมายถึงความบริสุทธิ ์
ดงันัน้ลาย Medieval Diamonds จงึแสดงถงึความ
บรสิทุธิข์องเกลอืธรรมชาตดุิจเพชร 

ค าขวญัของผลติภณัฑ์เกลอืทะเลกงัหนัทอง มกีารใช้
รปูแบบอกัษรเพื่อแสดงถงึเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 

(ใชร้หสัส ีCMYK ดงัรปู) 

สรรพคุณของผลติภณัฑ ์

สนี ้าตาล ซึ่งเป็นสทีีแ่ทนความหมายของดนิที่อยู่
ในนาเกลือ และแสดงถึงความป็นธรรมชาติของ
ผลติภณัฑ ์
 

สถานทีจ่ดัจ าหน่ายและสถานทีผ่ลติผลติภณัฑ ์

วนัทีผ่ลติและวนัหมดอายุของผลติภณัฑ ์

ภาพท่ี 3 สว่นประกอบและรายละเอยีดของบรรจภุณัฑ ์(ส าหรบัทุกรปูแบบบรรจุภณัฑ)์ 

(ใชร้หสัส ีCMYK ดงัรปู) 
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7 cm. 

25 cm. 

ลิน้กล่องส าหรบัพบั
เพื่อตดิกาว 

ขนาด 7 x 1 cm. 

ลิน้กล่องส าหรบัพบั
เพื่อตดิกาว 

ขนาด 18 x 1 cm. 

18 cm. 

5 cm. 

5 cm. 

7.5 cm. 9 cm. 

ภาพท่ี 4 รปูแบบบรรจุภณัฑส์ าหรบัผลติภณัฑส์บู่เหลวดอกเกลอืสมุนไพร 

Concept: เป็นรปูแบบบรรจุภณัฑท์ีเ่น้นเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ทัง้ลายของกล่องทีม่าจากลายผา้ไหมไทย รูปแบบอกัษรที่
ดึงความเป็นลายไทยออกมาผ่านตราสนิค้า ชื่อของสนิค้า สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ ค าขวญัผลิตภัณฑ์ และสถานที่จ ัด
จ าหน่าย และสทีี่ใช้คอื สนี ้าตาล ซึ่งเป็นสทีี่แทนความหมายของดนิที่อยู่ในนาเกลอื และแสดงถึงความ เป็นธรรมชาติของ
ผลติภณัฑโ์ดยมกีารออกแบบบรรจุภณัฑใ์ห้คลา้ยกบับรรจุภณัฑข์องโลชัน่สมุนไพรบ ารุงผวิ เพื่อส่ งเสรมิการขาย (เน้นการ
ขายแบบแพค็คู่) 

ลิน้กล่องส าหรบัพบัเพื่อปิดฝากล่อง 
ขนาด 1 x 5 cm. 

 

5 cm. 5 cm. 
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5 cm. 5 cm. 

7 cm. 

5 cm. 

ลิน้กล่องส าหรบัพบั
เพื่อตดิกาว 

ขนาด 7 x 1 cm. 

ภาพท่ี 5 รปูแบบบรรจุภณัฑส์ าหรบัผลติภณัฑโ์ลชัน่สมุนไพรบ ารุงผวิ 

Concept: เป็นรูปแบบบรรจุภณัฑท์ีเ่น้นเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ทัง้ลายของกล่องที่มาจากลายผา้ไหมไทย รูปแบบ
อกัษรที่ดึงความเป็นลายไทยออกมาผ่านตราสนิค้า ชื่อของสนิค้า สรรพคุณของผลติภณัฑ์ ค าขวญัผลติภัณฑ์ และ
สถานทีจ่ดัจ าหน่าย และสทีีใ่ชค้อื สนี ้าตาล ซึง่เป็นสทีีแ่ทนความหมายของดนิทีอ่ยู่ในนาเกลอื และแสดงถงึความ เป็น
ธรรมชาติของผลติภณัฑ์โดยมกีารออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้คล้ายกบับรรจุภณัฑข์องสบู่เหลวดอกเกลอืสมุนไพร เพื่อ
สง่เสรมิการขาย (เน้นการขายแบบแพค็คู่) 

25 cm. 

18 cm. 

ลิน้กล่องส าหรบัพบั
เพื่อตดิกาว 

ขนาด 18 x 1 cm. 

7.5 cm. 

5 cm. 

9 cm. 

ลิน้กล่องส าหรบัพบัเพื่อปิดฝากล่อง 
ขนาด 1 x 5 cm. 
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5.5 cm. 

5.5 cm. 

5.5 cm. 

5.5 cm. 
 

9 cm. 

3 cm. 

11.5 cm. 

ลิน้กล่องส าหรบัพบัเพื่อตดิกาว 
ขนาด 11.5 x 1 cm. ฉลุตราสนิคา้ (Ispa) 

เพื่อแสดงสนิคา้ภายใน
กล่อง 

ภาพท่ี 6 รปูแบบบรรจุภณัฑส์ าหรบัผลติภณัฑด์อกเกลอืบรสิทุธิ ์

Concept: เป็นรปูแบบบรรจุภณัฑท์ีเ่น้นเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ทัง้ลายของกล่องทีม่าจากลายผา้ไหมไทย รูปแบบ
อกัษรทีด่งึความเป็นลายไทยออกมาผ่านตราสนิคา้ ชื่อของสนิคา้ สรรพคุณของผลติภณัฑ ์ค าขวญัผลติภณัฑ ์และ
สถานทีจ่ดัจ าหน่าย และสทีีใ่ชค้อื สนี ้าตาล ซึง่เป็นสทีีแ่ทนความหมายของดนิทีอ่ยู่ในนาเกลอื และแสดงถงึความเป็น
ธรรมชาตขิองผลติภณัฑโ์ดยตวักล่องจะเน้นใหผู้บ้รโิภคเหน็ดอกเกลอืสขีาวบรสิทุธิท์ีอ่ยู่ดา้นในกล่อง  
 

ลิน้กล่องส าหรบัพบัเพื่อปิดฝากล่อง 
ขนาด 1 x 5.5 cm. 
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การตดัสินใจใช้น ้ามนัไบโอดีเซลจากน ้ามนัพืชท่ีใช้แล้วของเกษตรกรในต าบลหนองแก๋ว 
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
Agriculturist’s Decision on the use of Biodiesel from used vegetable oil in Nong 
kaew Sub-district, Hang dong District, Chiang Mai Province 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาในครัง้นี้  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสนิใจใช้น ้ามนัไบโอดีเซลจากน ้ามนัพืชที่ใช้แล้วของ

เกษตรกรในต าบลหนองแก๋ว อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหมโ่ดยอาศยัการรวบรวมขอ้มลูจากการใชแ้บบสอบถามถามผู้
ทีเ่ป็นเกษตรกร ในต าบลหนองแก๋ว อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ จ านวน 286 ราย และขอ้มูลจากหนังสอื วารสาร 
บทความ รายงานการวจิยั และสถติต่ิางๆทีเ่กี่ยวขอ้ง วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา แบ่งออกเป็น  5 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร ์2) ขอ้มูลเกีย่วกบัความรูใ้นเรื่องน ้ามนัไบโอดีเซล 3) ปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจใชน้ ้ามนัไบโอดเีซล 4) ขอ้มลูเกีย่วกบัปญัหาทีพ่บจากการใชน้ ้ามนัไบโอดเีซล 5) ขอ้มูลทางดา้นความสมัพนัธ์
ระหว่างประชากรศาสตรแ์ละพฤตกิรรมการใชน้ ้ามนัไบโอดเีซลของเกษตรกร ซึง่สามารถสรุปผลการศกึษาไดด้งันี้ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 42-49 ปี การศกึษาอยู่ในระดบัประถมศกึษามากทีสุ่ด 
มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนระหว่าง 3,001-6,000 บาท ส าหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัความรูข้องผูต้อบแบบสอบถามในเรื่องน ้ามนัไบโอ
ดเีซล พบว่า ผู้ใช้น ้ามนัไบโอดีเซลได้รบัข้อมูลข่าวสารจากโทรทศัน์มากที่สุด ความรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามก่อนใช้
ผลติภณัฑ์น ้ามนัไบโอดเีซล พบว่าประเดน็ที่ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามรู้มากที่สุด คอื น ้ามนัไบโอดเีซลเป็นผลติภณัฑ์ที่
ช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้ม และผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมดทราบว่าน ้ามนัไบโอดเีซลเป็นผลติภณัฑท์ีม่รีาคาถูกกว่าน ้ามนัดเีซล
ธรรมดา สว่นพฤตกิรรมในการใชน้ ้ามนัไบโอดเีซล  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมเีหตุผลในการเลอืกใชน้ ้ามนัไบโอดเีซลเพราะ
อยากทดลองและราคาน ้ามนัไบโอดเีซลมรีาคาถูกกว่าดเีซลธรรมดา และผู้ตอบแบบสอบถามเติมน ้ามนัไบโอดเีซลที่สถานี
บรกิารชุมชนมคี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด ส่วนใหญ่ตดัสนิใจซือ้น ้ามนัไบโอดเีซลดว้ยตนเอง และมคีวามถี่ในการใชน้ ้ามนัไบโอดเีซล 
3-4 ครัง้ต่อเดอืน ปญัหาที่มคีวามส าคญัมากทีสุ่ด ได้แก่ ราคาน ้ามนัไบโอดเีซลต ่ากว่าน ้ามนัดเีซลธรรมดาไม่มาก และรฐั
ไม่ได้มีการสนับสนุนอย่างจริงจงั และปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการใช้น ้ามันไบโอดีเซลพบว่า ทุกปจัจัยมี
ความส าคญัในระดบัมาก เรยีงตามล าดบัค่าเฉลี่ยดงัน้ี ปจัจยัด้านราคา ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.33 ปจัจยัด้านการจดัจ าหน่าย 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการขาย ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.21 และปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 
นอกจากนี้ยงัพบว่า ขอ้มลูทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และรายไดข้องเกษตรกรมคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมของเกษตรกรต่อการใชน้ ้ามนัไบโอดเีซลจากน ้ามนัพชืทีใ่ชแ้ลว้อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(P0.05) 

 

ค าส าคญั ไบโอดเีซล พลงังานทดแทน โลกสเีขยีว เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 

                                                           
1
 สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมเกษตร บรหิารธุรกจิ, มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่50200  

1Agro-Industry Management, Faculty of Business Administration, Chiangmai University, Chiamg Mai Province 50200  
*Corresponding author email: orapin_2551@hotmail.com  
 



 

1126 

Abstract 
Agriculturist’s decision on the use of biodiesel from used vegrtable oil in Nong Kaew sub-district, 

Hang Dog District, Chiang Mai Province was studied using questionnaire which were collected from 286 
farmers in Nong Kaew sub-district. The data were analyzed using descriptive statistics. It could be divided 
into 5 sections: 1) general demographic data of agriculturist, 2) biodiesel knowledge, 3) factors affecting the 
decision on the use of biodesel from used vegetable oil 4) problem from the use of biodiesel and 5) 
relationship between the general demographic data and agriculturists’s behavior The investigation of 
information revealed that most respondents were male with age range between 42-49 years old, elementary 
education and average income of 3,001-6,000 baht/month. Most respondents knew the information about 
biodiesel from television. Knowledge of the respondents before using biodiesel revealed that the two highest-
rated issues were biodiesel help protecting the environment and the price of biodiesel was  cheaper than 
regular diesel. From the data of agriculturist’ behavior on the use of biodiesel, it showed that the respondents 
used biodiesel because they wanted to try and biodiesel was cheaper than regular diesel. The majority of 
respondents purchased biodiesel from community service station. Most of the respondents decided to use 
biodiesel by themselves and their refilling frequency was 3-4 times per month. The respondents indicated that 
the most two important problems occurred from using biodiesel were the price of biodiesel not far from the 
regular diesel and government did not support pragmatically. The study of marketing mix factors revealed 
that all factors were rated at high level as the following:  price (average score of 4.33), place (4.22), 
promotion (4.21) and product (3.98), respectively. Additionally, the behavior data also indicated that the 
general demographic data namely sex, age, education level and salary, significantly affected the 
agriculturists’ behavior. 
 

Key words: biodiesel, Alternative Energy, Green World, Environmentally friendly 
 

บทน า  
จากสถานการณ์ราคาน ้ามนัในตลาดโลกที่ปรบัตวัสูงขึน้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่กลางปี 2547 ท าให้ทัว่โลกต้อง

เผชญิกบัวกิฤตพลงังานอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ประเทศไทยต้องเสยีเงนิตราต่างประเทศในการน าเขา้น ้ามนั ประกอบกบัการ
ใชน้ ้ามนัของประเทศโดยเฉพาะน ้ามนัดเีซลมอีตัราเพิม่สูงขึน้อย่างรวดเรว็ รฐับาลจงึมนีโนยาบทีจ่ะลดการพึ่งพาการ
น าเขา้น ้ามนัและใชพ้ลงังานทดแทนน ้ามนัเพิม่มากขึน้ [5] (กระทรวงพลงังาน, 2550. ออนไลน์) จงัหวดัเชยีงใหม่โดย
สถาบนัวจิยัและพฒันาพลงังานมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ภายใตก้ารสนบัสนุนของส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวง
พลงังาน ได้ศกึษาการน าน ้ามนัพชืใช้แล้วมาผลติน ้ามนัไบโอดเีซลเพื่อนทดแทนน ้ามนัดีเซล และขยายผลสู่ชุมชนเพื่อ
เผยแพร่เทคนิค ขัน้ตอน วธิกีาร และแนวทางการสรา้งเครื่องผลติไบโอดเีซลใชใ้นชุมชนของตนเอง ซึง่ไดร้บัความสนใจ
เป็นอย่างมากจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐั เอกชน ชุมชนและประชาชนทัว่ไปเขา้ร่วมโครงการอบรมอย่างต่อเนื่อง[2] 
(สถาบนัวจิยัและพฒันาพลงังานมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2551. ออนไลน์) จากการส่งเสรมิการผลติน ้ามนัไบโอดเีซล
ดงักล่าวท าใหชุ้มชนและผูป้ระกอบการบางรายสนใจผลติออกมาเป็นน ้ามนัทีชุ่มชนสามารถใชแ้ละจ าหน่ายได้จรงิ จงึมี
การรวมตวัจดัตัง้กลุ่มผลติน ้ามนัไบโอดเีซลโดยใชน้ ้ามนัพชืหรอืน ้ามนัสตัว์ที่ใช้แล้วขึน้ กลุ่มไบโอดเีซลของกลุ่มแม่บ้าน 
ต าบลหนองแก๋ว อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นกลุ่มตน้แบบแรกทีม่กีารจดัตัง้ มสีมาชกิทัง้หมด 167 คน มลีกัษณะการ
ด าเนินงานแบบสหกรณ์ไดร้บัการสนบัสนุนเงนิทุนจากองคก์ารบรหิารส่วนต าบลและระดมเงนิทุนจากสมาชกิกลุ่มโดยจะ
ผลติและจ าหน่ายให้กบัสมาชกิในกลุ่มก่อนหลงัจากนัน้หากมปีรมิาณน ้ามนัมากเกินความต้องการจงึจดัจ าหน่ายให้กบั
ชุมชนใกลเ้คยีงซึง่ถอืว่าการด าเนินการของกลุ่มตน้แบบประสบความส าเรจ็ การจดัตัง้สถานีบรกิารน ้ามนัดงักล่าวสรา้ง
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ความส าเรจ็ให้ชุมชนและผู้ผลติเป็นอย่างด ีแต่ปญัหาที่ชุมชนและผู้ผลติพบคือ ผลติภัณฑ์ยงัมคุีณภาพไม่ดกีบัตาม
ความตอ้งการของผูบ้รโิภค อกีทัง้ปรมิาณน ้ามนัทีม่ใีหบ้รกิารกม็ปีรมิาณไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการใช ้และในสว่นการ
บริการก็ยังมีปญัหาคือพนักงานยังขาดความช านาญ อีกทัง้ยังมีราคาไม่แตกต่างกับราคาน ้ามันไบโอดีเซลตาม
ทอ้งตลาด [3] (จากการสมัภาษณ์, ตุลาคม. 2553) 
 ดงันัน้การศกึษาการตดัสนิใจใช้น ้ามนัไบโอดเีซลจากน ้ามนัพชืที่ใชแ้ล้วของเกษตรกรในต าบลหนองแก๋ว 
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่เป็นชุมชนตน้แบบในเรื่องการผลติไบโอดเีซลขึน้ใชเ้องในชุมชน เพื่อใหท้ราบถงึการ
ตดัสนิใชน้ ้ามนัไบโอดเีซล และสิง่ทีเ่กษตรกรตอ้งการ ตลอดจนปญัหาทีเ่กษตรกรไดพ้บจากการใชน้ ้ามนัไบโอดเีซล อกี
ทัง้ยงัเป็นการใชท้รพัยากรน ้ามนัอย่างคุม้ค่า เนื่องจากน ้ามนัทีน่ ามาท าเป็นวตัถุดบิเพื่อผลติไบโอดเีซล ส่วนใหญ่ไดม้าจาก
อุตสาหกรรมของทอดต่างๆ ซึ่งเป็นการน าน ้ามนัที่เหลือจากการใช้แล้วมาท าให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าเป็ นการ
ส่งเสรมิและอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และช่วยลดปญัหาเรื่องขยะและมลพษิทางน ้า และเพื่อเป็นประโยชน์กบัชุมชนอื่นที่
ตอ้งการจดัตัง้ในอนาคต 
 

วตัถปุระสงค ์
 เพื่อศกึษาการตดัสนิใจใชน้ ้ามนัไบโอดเีซลจากน ้ามนัพชืทีใ่ชแ้ลว้ของเกษตรกรในต าบลหนองแก๋ว อ าเภอหาง
ดง จงัหวดัเชยีงใหม่  
ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศกึษาครัง้นี้ไดก้ าหนดขอบเขต วธิกีารศกึษา การเกบ็รวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อใหผ้ล
การศกึษาทีไ่ดม้คีวามถูกตอ้งและสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

ขอบเขตการศึกษา 
  ขอบเขตเน้ือหา 
การศกึษาการตดัสนิใจใชน้ ้ามนัไบโอดเีซลจากน ้ามนัพชืทีใ่ชแ้ลว้ของเกษตรกรในต าบลหนองแก๋ว อ าเภอหาง

ดง  จังหวัด เชียง ใหม่มีขอบเขตศึกษาปจัจัยที่มีผล ต่อการตัดสินใจใช้น ้ ามันไบโอดีเซลโดย ใช ้ทฤษฎี 
(6Ws,1H)พฤติกรรมผู้บรโิภค  และปจัจยัส่วนส่วนประสมทางการตลาด  รวมถึงการศกึษาปญัหาและขอ้เสนอแนะ
ของเกษตรกรทีม่ต่ีอการใชน้ ้ามนัไบโอดเีซล 

  ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศกึษาครัง้นี้คอืเกษตรกรทีใ่ชน้ ้ามนัไบโอดเีซลทีผ่ลติจากน ้ามนัพชืทีใ่ชแ้ลว้ ในต าบลหนอง

แก๋วอ าเภอหางดงจงัหวดัเชยีงใหม่ซึง่มจี านวนหมู่บ้าน9 หมู่บา้นไดแ้ก่บา้นละโว้ บา้นสนัปูเลย บ้านเหมอืงง่า บา้นบวก 
บา้นรอ้งแหย่ง บา้นยัง้ปวน บา้นสนัทราย บา้นหนองแก๋วและบา้นสนัทรายพฒันามจี านวน 639 ครวัเรอืน (ประชากรตามขอ้มูล
ทะเบยีนราษฎรอ์ าเภอหางดงปี2551) 

  ขนาดตวัอย่างและวิธีการคดัเลือกตวัอย่าง 
การศกึษาการตดัสนิใจใชน้ ้ามนัไบโอดเีซลจากน ้ามนัพชืที่ใช้แลว้ของเกษตรกรในต าบลหนองแก๋ว 

อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใชว้จิยัเชงิส ารวจ(Survey 
Research Method) และวธิกีารเกบ็ขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม(Questionnaire) ซึ่งผู้วจิยัไดก้ าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการวจิยัโดยมรีายละเอยีดในเรื่องการก าหนดประชากรการสุ่มกลุ่มตวัอย่างการเกบ็รวบรวมขอ้มูลการจดัท าและ
การวเิคราะหข์อ้มลูสถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัดงันี้ 

ขนาดของตวัอย่างทีค่ านวณไดเ้ท่ากบั 247 ตวัอย่าง และใชว้ธิกีารคดัเลอืกตวัอย่างแบบโควตาตาม
พื้นที่ (Quota Sampling) โดยแบ่งจ านวนแบบสอบถามตามหมู่บ้าน และเพื่อป้องกนัความผิดพลาดจากการตอบ



 

1128 

แบบสอบถามอย่างไม่สมบรูณ์ จงึไดท้ าการส ารองแบบสอบถามเพิม่อกี 39 ชุดรวมแบบสอบถามทัง้สิน้ 286 ชุดโดยใช้
วธิสีุม่สะดวก (Simple Random Sampling) 
 วิธีการศึกษา 

  การเกบ็รวมรวมข้อมูล 
1)  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากเกษตรกรที่ใช้

น ้ามนัไบโอดเีซลจากน ้ามนัพชืทีใ่ชแ้ลว้ ในต าบลหนองแก๋ว อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่จ านวน 286 ราย 
2)  ข้อมูลทุติยภมิู (Secondary Data) ศกึษารวบรวมขอ้มลูจากหนงัสอื วารสาร บทความ รายงาน

การวจิยั ขอ้มลูจากหน่วยงานราชการต่างๆ และเอกสารอา้งองิอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูคอื แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 สว่นดงันี้ 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ (DemographicData) ของกลุ่ม

ตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ และที่อยู่อาศยัของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความรูใ้นเรื่องน ้ามนัไบโอดเีซล  
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้น ้ามนัไบโอดีเซลโดยจะศึกษา

พฤตกิรรมเกษตรกร และปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดต่อการตดัสนิใจใชน้ ้ามนัไบ-โอดเีซล 
ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปญัหาทีพ่บจากการใชน้ ้ามนัไบโอดเีซล 

  การทดสอบความเท่ียงตรง/เช่ือมัน่ 
1.  ความเทีย่งตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามทีผู่ศ้กึษาสรา้งขึน้เสนอทีป่รกึษาการคน้ควา้แบบ

อิสระเพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้อง เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของค าถามในแต่ละข้อว่า ตรงตามจุดมุ่งหมายของ
การศกึษาครัง้นี้หรอืไม่ หลงัจากนัน้กน็ ามาแกไ้ขปรบัปรุงเพื่อด าเนินการในขัน้ต่อไป 

2.  ความเชื่อมัน่ (Reliability) ผู้ศกึษาจะหาความเชื่อมัน่โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่ม
ผูต้อบแบบสอบทีม่อีาชพีเกษตรในต าบลหนองแก๋ว อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ จ านวน 286 ราย โดยการวเิคราะห์
หาความเชื่อมัน่เป็นรายขอ้ โดยวเิคราะหก์ารหาความสอดคลอ้งภายใน (internal consistency method) โดยใชส้ตูรของ 
Pearson product moment correlation coefficient และหาความเชื่อมัน่รวมของการตดัสนิใจใชน้ ้ามนัไบโอดเีซลจาก
น ้ามนัพืชที่ใช้แล้วของเกษตรกรในต าบลหนองแก๋ว อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่โดยรวมเท่ากบั 0.95 แสดงว่า
แบบสอบถามมคีวามเชื่อมัน่ในระดบัสงู สามารถน าไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างได ้
   การวิเคราะหข้์อมลู                      

ขอ้มูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวเิคราะห์โดยใช้สถิติเชงิพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ซึง่เป็นวธิกีารทางสถติทิีจ่ะชว่ยใหท้ราบถงึคุณลกัษณะของกลุ่มต่างๆ ทีต่อ้งการศกึษาในตวัแปรต่างๆ การหา
จ านวนร้อยละ การแจกแจงความถี่ (Frequency) การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) 

 
 สถานท่ีใช้ในการด าเนินงานวิจยัและรวบรวมข้อมลู 
 สถานที่ผลิตไบโอดีเซลจากน ้ามนัที่ใช้แล้วกลุ่มไบโอดีเซลแม่บ้านต าบลหนองแก๋ว อ าเภอหางดง จงัหวัด
เชยีงใหม่ และคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. ระยะเวลาในการศึกษา 
 พฤษภาคม 2555 ถงึ เดอืนตุลาคม 2555 
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ผลการศึกษา 
 1. ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาทัง้หมด 286 ครวัเรอืนทีเ่ป็นเกษตรกรในต าบลหนองแก๋ว อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
จาก 9 หมู่บา้น ผูต้อบแบบสอบถาม มอีายุอยู่ระหว่าง 42-49 ปี รอ้ยละ 47.20 รองลงมาคอื อายุ 34-41 ปี ร้อยละ 
23.08 และไม่พบผูต้อบแบบสอบถามทีม่ชี่วงอายุน้อยกว่า 18 ปี และช่วงอายุมากกว่า 57 ปี โดยทีม่รีะดบัการศกึษา
สงูสดุคอื ระดบัประถมศกึษารอ้ยละ 53.56 รองลงมาคอื มธัยมศกึษาตอนตน้รอ้ยละ 25.20 โดยทีม่รีายรบัเฉลีย่ต่อเดอืน
ที ่3,000 – 6,000 บาท มากทีส่ดุรอ้ยละ 50.35 รองลงมาคอื รายรบัต ่ากว่า 3,000 บาท รอ้ยละ 27.62  

2. ความรูใ้นเรือ่งน ้ามนัไบโอดีเซล 
 สว่นใหญ่รบัทราบขา่วสารเกีย่วกบัน ้ามนัไบโอดเีซลจากโทรทศัน์มากทีสุ่ดรอ้ยละ 47.2 รอง ลงมาคอืวทิยุรอ้ย
ละ 30.07 ทัง้หมดทราบว่าเป็นผลติภณัฑท์ีช่่วยสิง่แวดลอ้ม และมรีาคาถูกกว่าน ้ามนัดเีซลธรรมดา ส่วนใหญ่ทราบว่ามี
สถานีบรกิารน ้ามนัไบโอดเีซลในต าบลหนองแก๋ว อ าเภอหางดง จงัหวัดเชยีงใหม่ ทราบว่าเป็นผลติภณัฑท์ีส่ามารถใช้
ทดแทนน ้ามนัดเีซลธรรมดาไดร้อ้ยละ 92.66 ทราบว่าเป็นผลติภณัฑท์ีช่่วยเหลอืเกษตรกรใหส้ามารถขายผลติผลทาง
การเกษตรซึง่เป็นวตัถุดบิทีน่ ามาใชใ้นการผลติไดใ้นราคาทีส่งูขึน้รอ้ยละ 89.51 ส่วนใหญ่เคยไดย้นิข่าวสารทีเ่กีย่วกบั
น ้ามนัไบโอดเีซลจากสื่อต่างๆ ก่อนทีจ่ะใชเ้ป็นครัง้แรกรอ้ยละ 69.93 ทราบว่าควรจะต้องมกีารเพิม่อุปกรณ์บางชนิด 
เช่น ตวัอุ่นน ้ามนัก่อนการเตมิรอ้ยละ 24.48 ทราบว่าควรจะต้องมกีารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัดเีซลธรรมดาเดมิทิง้ก่อนทีจ่ะ
เปลีย่นมาใชร้้อยละ 19.58 ทราบว่ามรีาคาขายที่แน่นอนไม่เปลีย่นแปลงบ่อยครัง้ตามอตัราแลกเปลีย่นเหมอืนน ้ามนั
ดเีซลธรรมดารอ้ยละ 19.58 ทราบว่าเมื่อใชแ้ลว้จะไม่มเีขม่าควนัด าหรอืกลิน่เหมน็เหมอืนน ้ามนัดเีซลธรรมดารอ้ยละ 
17.48 และทราบว่าเป็นผลติภณัฑ์ทีม่คีวามสามารถในการประหยดัพลงังานเพราะสามารถใชไ้ดน้านกว่าน ้ามนัดี เซล
ธรรมดาในปรมิาณทีเ่ท่ากนัรอ้ยละ 11.18 ตามล าดบั ส่วนประเดน็ทีผู่ต้อบแบบสอบถามตอบไม่ทราบมากทีสุ่ดคอืเป็น
ผลิตภณัฑ์ที่มีความสามารถในการประหยดัพลงังานเพราะสามารถใช้ได้นานกว่าน ้ามนัดเีซลธรรมดาในปรมิาณที่
เท่ากนัรอ้ยละ 88.81  

3. พฤติกรรมในการใช้น ้ามนัไบโอดีเซล 
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามถีใ่นการใช ้3-4 ครัง้ต่อเดอืนรอ้ยละ 41.61 รองลงมาคอื น้อยกว่า 2 ครัง้
ต่อเดอืนรอ้ยละ 27.27 ส่วนใหญ่ใชม้าเป็นระยะเวลา 1-6 เดอืนรอ้ยละ 39.17 รองลงมาคอื น้อยกว่า 1 เดอืนรอ้ยละ 
26.22 มคี่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อคนต่อครัง้ที ่ต ่ากว่า 200 บาท รอ้ยละ 55.59 รองลงมาคอื 201-600 บาท รอ้ยละ 34.61 
มากกว่า 600 บาท ตามล าดบั ส่วนใหญ่เตมิรถกระบะรอ้ยละ 34.27 รองลงมาคอื รถอแีต๋นและรถไถรอ้ยละ 33.92 
เครื่องสบูน ้าและเครื่องป ัน่ไฟรอ้ยละ 22.02 สาเหตุทีใ่ชเ้พราะอยากทดลองรอ้ยละ 43.01 รองลงมาคอืราคาถูกรอ้ยละ 
22.72 สว่นใหญ่ตดัสนิใจเองรอ้ยละ 70.63 รองลงมาคอื ครอบครวัรอ้ยละ 10.14 ส่วนใหญ่มรีะดบัความเขา้ใจและรูจ้กั
วธิกีารใช้อยู่ในระดบัน้อยร้อยละ 43.01 รองลงมาคอืระดบัดรีอ้ยละ 32.87 ระดบัดมีาก โดยเตมิในช่วงเวลาก่อนไป
ท างานรอ้ยละ 58.40 และช่วงเวลาระหว่างวนัรอ้ยละ 41.60 ใหค้วามพอใจกบัราคาถูกมากทีสุ่ดเป็นล าดบัแรกรอ้ยละ 
51.39 รองลงมาคอืตอ้งการคุณภาพดจีากรอ้ยละ 22.38 ส่วนใหญ่เลอืกกจิกรรมส่งเสรมิการขายทีช่อบคอืส่วนลดราคา
รอ้ยละ 75.90 รองลงมาคอื ส่วนลดพเิศษส าหรบัลูกคา้ประจ ารอ้ยละ 19.20 มกีารแนะน าบุคคลอื่นใหเ้ลอืกใชร้อ้ยละ 
89.16 รองลงมาคอืไม่แนะน าคดิเป็นรอ้ยละ 7.34 ตามล าดบั 

4. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ามนัไบโอดีเซล 
 ขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนน้ีเป็นการศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อได้แก่ ปจัจยัด้านผลติภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดงัมรีายละเอยีดดงันี้ ใหร้ะดบัความส าคญัของปจัจยัดา้น
ผลติภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 โดยปจัจยัย่อยทีผู่ต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบั
มากไดแ้ก่ อตัราการสิน้เปลอืงในการใช ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.46 ความเชื่อมัน่ของผูผ้ลติมคี่าเฉลีย่เท่ากับ 4.15 มกีาร
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ปรบัแต่งเครื่องยนตก์่อนใช ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 และสขีองมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 สว่นปจัจยัทีผู่ต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ กลิน่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.18  
 ระดบัความส าคญัของปจัจยัด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคีาเฉลีย่ 4.33 โดยปจัจยัย่อยทีผู่้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ราคาใกลเ้คยีงกบัราคาน ้ามนัดเีซลธรรมดา มคี่าเฉลีย่ 4.87 ราคา
ของถูกกว่าน ้ามนัดเีซลธรรมดา มคี่าเฉลีย่ 4.80 และในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การสนบัสนุนดา้นราคาจากกองทุนน ้ามนั 
มคี่าเฉลีย่ 3.32 สว่นความส าคญัของปจัจยัดา้นการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่ 4.29 โดยปจัจยัย่อย
ทีผู่ต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่จ านวนสถานีบรกิารมคี่าเฉลีย่ 4.60 และปจัจยัย่อยทีผู่ต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ สถานีบรกิารตัง้อยู่ในพืน้ทีเ่หมาะสมมคี่าเฉลีย่ 3.98  

ความส าคญัของปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการขายโดยรวมอยู่ในระดบัมากมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.21โดยปจัจยัย่อยที่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากที่สุด ได้แก่ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น วทิยุ โทรทศัน์ มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.80 การใหข้อ้มลูคุณสมบตัขิองมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.66 ปจัจยัย่อยทีผู่ต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบั
มาก ไดแ้ก่ การมชี่างทีม่คีวามรูค้อยใหค้ าแนะน า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.27 ป้ายโฆษณาในสถานีบรกิารมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 
3.88 และปจัจยัย่อยทีผู่้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง คอื ตัง้ชมรมผู้ใช้เพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูล
เกีย่วกบัมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.44 

5. ปัญหาท่ีพบจากการใช้น ้ามนัไบโอดีเซล  
 ความส าคญัของปญัหา ทีเ่กดิจากการใชโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมากมค่ีาเฉลีย่ 3.99 ปญัหาทีผู่ต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามส าคญัในระดบัมากทีส่ดุไดแ้ก่ ราคาต ่ากว่าน ้ามนัดเีซลธรรมดาไม่มาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.87 และรฐัไม่ไดม้กีาร
สนบัสนุนอย่างจรงิจงัมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.64 สว่นระดบัความส าคญัในระดบัมากไดแ้ก่ การใหข้อ้มูลข่าวสารเกีย่วกบัไม่
เพยีงพอมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 มปีญัหากบัเครื่องยนต์ เช่น เครื่องยนต์เดนิสะดุดมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18 ขาดช่างทีม่ี
ความรูค้อยใหค้ าแนะน าในเรื่องการใชม้คี่าเฉลีย่ 3.94 การโฆษณาไม่น่าสนใจมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 มจี านวนสถานี
บรกิารทีข่ายน้อยมคี่าเฉลีเ่ท่ากบั 3.57 คุณภาพน ้ามนัไม่ไดม้าตรฐานมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51 และระดบัความส าคญัใน
ระดบัปานกลางไดแ้ก่ ไอเสยีมคีราบเขม่าหรอืควนัด ามคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.67 และระดบัความส าคญัในระดบัน้อยไดแ้ก่ 
อตัราการสิน้เปลอืงของสงูกว่าน ้ามนัดเีซลธรรมดามคี่าเฉลีย่ 2.42 
 

สรปุผลและอธิปรายผล 
 ในการศกึษาการตดัสนิใจใชน้ ้ามนัไบโอดเีซลจากน ้ามนัพชืทีใ่ชแ้ลว้ของเกษตรกรใน ต าบลหนองแก๋ว อ าเภอ
หางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยใชท้ฤษฎกีารวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคสามารถอภปิรายผลการศกึษาไดด้งันี้ 
 1. ด้านความรู้ความเข้าใจ ของผูต้อบแบบสอบถามสามารถอธบิายไดว้่า ส่วนใหญ่มคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
เรื่อง ผลติภณัฑท์ี่ช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้ม เป็นผลติภณัฑท์ีม่รีาคาถูกกว่าน ้ามนัดเีซลธรรมดา และรูว้่ามสีถานีบรกิารใน 
ต าบลหนองแก๋ว อ าเภอหาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นน ้ามนัทีชุ่มชนผลติเอง ทีส่ามารถใชท้ดแทนน ้ามนัดเีซลธรรมดาได ้
และเป็นผลติภณัฑท์ีช่่วยเหลอืเกษตรกรใหส้ามารถขายผลติผลทางการเกษตรซึง่เป็นวตัถุดบิทีน่ ามาใชใ้นการผลติไดใ้น
ราคาทีส่งูขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ธรีะชยั วาสนาสมสกุล (2545) ไดศ้กึษาทศันคตขิองผูบ้รโิภคต่อน ้ามนัไบ
โอดีเซลในจงัหวดัเชยีงใหม่ ที่พบว่าเกษตรกรรู้ว่าเป็นผลติภัณฑ์ที่ช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถขายผลิตผลทาง
การเกษตรซึง่เป็นวตัถุดบิทีน่ ามาใชใ้นการผลติไดใ้นราคาทีส่งูขึน้ 

ส่วนที่ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบไม่ทราบ มากที่สุด คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการประหยัด
พลงังานเพราะสามารถใชไ้ด้นานกว่าน ้ามนัดเีซลธรรมดาในปรมิาณที่เท่ากนั จ านวน 254 ราย คดิเป็นร้อยละ 88.81
และรองลงมาคอื ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ ไม่ทราบว่า เมื่อใชแ้ลว้จะไม่มเีขม่าควนัด าหรอืกลิน่เหมน็เหมอืนน ้ามนั
ดเีซลธรรมดา คดิเป็นรอ้ยละ 82.52  
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 2. พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 1) ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 
  จากการศกึษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามทีใ่ชน้ ้ามนัไบโอดเีซลของชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 
42-49 ปี ส่วนมากมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา และมีรายได้ต่อเดือน 3,000-6,000 บาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
การศกึษาของ ชยัวฒัน์ ชยัเรอืงวทิย ์(2552) ไดท้ าการศกึษาเรื่องปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้
ของผู้บรโิภคในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุ 20-40 ปี ส าเรจ็
การศกึษาสงูสดุ หรอืก าลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีและมรีายไดต่้อเดอืน 5,001-15,000 บาท 
 2) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร  
  จากการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามต้องการซือ้ผลติภณัฑน์ ้ามนัไบโอดเีซล ทีผ่ลติเองในชุมชนเพราะมี
ราคาถูก ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ ชยัวฒัน์ ชยัเรอืงวทิย ์(2552) และธรีะชยั วาสนาสมสกลุ (2545) ทีพ่บว่า 
ราคามผีลต่อการซือ้น ้ามนัไบโอดเีซลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 3) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ  

จากการศกึษาพบว่า เหตุผลทีเ่ลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์พราะอยากทดลองและมรีาคาถูกกวา่น ้ามนัดเีซลธรรมดา จงึ
ตดัสนิใจเลอืกใชน้ ้ามนัดว้ยตวัเอง ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ชยัวฒัน์ ชยัเรอืงวทิย ์(2552) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง
ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่ใชเ้น่ืองจากไดร้บัค าแนะน าจากเพื่อน ญาต ิคนรูจ้กัหรอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นเครื่องยนต์ 
 4) ใครมีส่วนรว่มในการตดัสินใจซ้ือ 

 จากผลการศกึษาพบว่า ส่วนใหญ่ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ด้วยตนเอง  ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ สมยั 
เรอืงเดช (2549) ซึง่ศกึษาพฤตกิรรมและทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อการเลอืกใช ้กรณีศกึษากลุ่มลกูคา้ในเขตจงัหวดั
สระบุร ีโดยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามตดัสนิใจเลอืกเตมิน ้ามนัไบโอดเีซลดว้ยตนเอง 
 5) ผูบ้ริโภคซ้ือเมื่อใด  

จากผลการศกึษาพบว่าส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการใช้ 3-4 ครัง้ต่อเดอืน ส่วนใหญ่จะเตมิในช่วงเวลา ก่อนไป
ท างาน ซึ่งไม่สอดคล้องกบัการศึกษาของ ชยัวฒัน์ ชยัเรอืงวทิย์ (2552) ได้ท าการศกึษาเรื่องปจัจยัส่วนผสมทาง
การตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกใชน้ ้ามนัไบโอดเีซลของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ โดยพบว่า ช่วงเวลาทีเ่ตมิน ้ามนั
คอืหลงัเลกิงาน หรอืในช่วงเยน็ 
 6) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 

จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเติมน ้ามนัไบโอดเีซล ที่สถานีบริการชุมชน ต าบลหนองแก๋ว 
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ เพราะสะดวก ซึ่งสอดคล้องและใกล้เคยีงกบัการศึกษาของ ชยัวฒัน์ ชยัเรอืงวทิย ์
(2552) ไดท้ าการศกึษาเรื่องปจัจยัสว่นผสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกใชน้ ้ามนัไบโอดเีซลของผูบ้รโิภคในอ าเภอ
เมอืงเชยีงใหม่ โดยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเตมิทัง้สถานีบรกิาร ปตท.และบางจาก ตามความสะดวก 
 7) ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร 

 จากผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเตมิน ้ามนัไบโอดเีซล 3-4 ครัง้ต่อเดอืน จ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายใน
การเตมิน ้ามนัแต่ละครัง้ ต ่ากว่า 200 บาท ซึง่สอดคลอ้งและใกลเ้คยีงกบัการศกึษาของ ชยัวฒัน์ ชยัเรอืงวทิย ์(2552) 
ได้ท าการศกึษาเรื่องปจัจยัส่วนผสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้น ้ามนัไบโอดเีซลของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง
เชยีงใหม่ โดยพบว่า ความถีใ่นการเตมิน ้ามนัคอืมากกว่า 2 ครัง้ต่อเดอืน 
 3. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้น ้ามนัไบโอดีเซลจากน ้ามนัพืชท่ีใช้แล้ว
ของเกษตรกรในต าบลหนองแก๋ว อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  
 ปจัจยัด้านผลิตภณัฑ์ จากการศกึษา พบว่า ปจัจยัด้านผลิตภณัฑ์ที่มผีลต่อการเลอืกใช้น ้ามนัไบ-โอดเีซลของ
ผูต้อบแบบสอบถาม มากทีส่ดุคอื อตัราการสิน้เปลอืงในการใชน้ ้ามนัไบโอดเีซลน้อยกว่าน ้ามนัดเีซลธรรมดา ซึง่สอดคลอ้ง
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กบัการศกึษาของ ชยัวฒัน์ ชยัเรอืงวทิย ์(2552) ทีพ่บว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑม์ผีลต่อการเลอืกใชข้องผูต้อบแบบสอบถาม 
มคี่าเฉลีย่มากทีส่ดุคอื อตัราการสิน้เปลอืงในการใชน้้อยกว่าน ้ามนัดเีซลธรรมดา แต่ ไม่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ธรีะชยั 
วาสนาสมสกุล (2545) ทีพ่บว่าปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชม้ากทีส่ดุคอืคุณภาพของน ้ามนัไบโอดเีซล 
 ปจัจยัดา้นราคา จากการศกึษา พบว่า ปจัจยัดา้นราคาทีม่ผีลต่อการเลอืกใชข้องผูต้อบแบบสอบถามมากทีสุ่ด
คอื ราคาใกลเ้คยีงกบัราคาน ้ามนัดเีซลธรรมดา และราคาของถูกกว่าน ้ามนัดเีซลธรรมดา ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ 
ชยัวฒัน์ ชยัเรอืงวทิย ์(2552) ทีพ่บว่า ปจัจยัดา้นราคามผีลต่อการเลอืกใชข้องผูต้อบแบบสอบถามมากทีส่ดุคอื ราคาถูก
กว่าน ้ามนัดเีซลธรรมดา และยงัสอดคล้องกบั ธรีะชยั วาสนาสมสกลุ (2545) และวราภรณ์ รอดโพธิท์อง (2551) ทีใ่ห้
ความส าคญัในเรื่องราคาทีถู่กกว่าน ้ามนัดเีซลมากทีส่ดุ 
 ปจัจยัด้านการจดัจ าหน่าย จากการศกึษา พบว่า ปจัจยัด้านการจดัจ าหน่ายทีม่ผีลต่อการเลอืกใชข้องผูต้อบ
แบบสอบถาม มากที่สุดคอื จ านวนสถานีบรกิาร ซึ่งไม่สอดคล้องกบัการศกึษาของ ชยัวฒัน์ ชยัเรอืงวทิย์ (2552) ที่
พบว่าปจัจยัดา้นการจดัจ าหน่ายทีม่ผีลต่อการเลอืกใชข้องผูต้อบแบบสอบถามมากทีสุ่ดคอื ความมชีื่อเสยีงของตวัแทน
จ าหน่าย และยงัไม่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ธรีะชยั วาสนาสมสกลุ (2545) ทีพ่บว่าปจัจยัดา้นการจดัจ าหน่ายทีม่ผีล
ต่อการเลอืกใชข้องผูต้อบแบบสอบถามมากทีส่ดุคอื การมอีู่ ซ่อมรถ ปะยาง และลา้งรถภายในสถานีบรกิาร   

ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด จากการศกึษาพบว่าปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้
ของผูต้อบแบบสอบถามมากทีส่ดุคอื การโฆษณาผ่านสือ่ต่างๆ เช่น วทิยุ โทรทศัน์ การใหข้อ้มลูคุณสมบตัขิองน ้ามนัไบ
โอดเีซล ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ชยัวฒัน์ ชยัเรอืงวทิย ์(2552) ทีพ่บว่า ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดมผีลต่อ
การเลอืกใช้มากที่สุดคือ การลดราคา เนื่องจากการเติมน ้ามนัด้วยตวัเอง และการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ 
โทรทศัน์ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ธรีะชยั วาสนาสมสกลุ (2545) ทีพ่บว่าปจัจยัดา้นการส่งเสรมิทีม่ผีลต่อการ
เลอืกใชม้ากทีส่ดุคอืการสง่เสรมิการขายดว้ยวธิกีารต่าง ๆ เช่น การแจกของแถม คปูอง 
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บทคดัย่อ 
การศกึษาเรื่องพฤตกิรรมและปจัจยัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑน์มในโครงการส่วนพระองคส์วนจติรลดา

ของผู้บริโภคในเขตปทุมธานี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์นมในโครงการส่วนพระองคส์วนจติรลดา  และเพื่อเปรยีบเทยีบปจัจยั
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑน์มในโครงการส่วนพระองคส์วนจติรลดา กบัผลติภณัฑ์นม
พรอ้มดื่ม ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ไดก้ลุ่มตวัอย่างจากผูบ้รโิภคนมพรอ้มดื่มในเขตปทุมธานี จ านวน 400 คน 
 ผลการศกึษาพบว่าผู้บรโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 63.3อายุ 15-20 ปี รอ้ยละ 41.3 สถานภาพโสด
รอ้ยละ 83.0 ประกอบอาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา รอ้ยละ 55.3 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั10,000 บาท 
รอ้ยละ 58.8 พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑน์มพรอ้มดื่มของผูบ้รโิภคพบว่า  ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่รูจ้กันมโครงการส่วน
พระองคส์วนจติรลดา   รอ้ยละ 87.8 เคยบรโิภคนมโครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดารอ้ยละ 68.8  นมพรอ้มดื่มอื่นๆที่
บรโิภคสว่นใหญ่คอื โฟรโมสต ์รอ้ยละ 86.8 วตัถุประสงคท์ีซ่ือ้นมพรอ้มดื่มคอื ดื่มเอง รอ้ยละ 73.8 รสชาตทิีบ่รโิภคเป็น
ประจ าคอื รสจดื ร้อยละ 43.8 ความถี่ในการซื้อคอื สปัดาหล์ะ 4-5 ครัง้ หรอืมากกว่า ร้อยละ 32.3 โดยซือ้จากรา้น
สะดวกซือ้7-11 รอ้ยละ 56.8 จ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้คอื ไม่เกนิ 50 บาท รอ้ยละ 47 บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการ
เลอืกซื้อคือ บดิา มารดา ร้อยละ49.8 และสื่อประเภทที่จูงใจคอื โทรทศัน์ ร้อยละ 86.3 ปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดมีความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (mean = 3.65,S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านส่งเสริมการตลาดมีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง ปจัจยัที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (mean = 3.96,S.D.=0.67) รองลงมาคือ ด้านราคา (mean = 3.71,S.D.= 0.86) ด้านส่งเสริม
การตลาด (mean = 3.48,S.D.= 1.03) ตามล าดบั และ ปจัจยัที่ม ีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย (mean = 3.45,S.D.=0.93) จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่าปจัจยัด้านระดบัการศึกษาและด้านอาชีพมี
การบริโภคนมพร้อมดื่มที่แตกต่างกนั จากการเปรียบเทียบปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมในโครงการส่วนพระองค์สวน จิตรลดา กับ  ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม พบว่า ปจัจ ัย
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด มีความแตกต่างกัน  
 

ค าส าคญั: ปจัจยัสว่นประสมการตลาด การตดัสนิใจ นมโครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดา 
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Abstract. 
A Comparative study of factors in the decision to purchase a dairy project with the Royal 

Chitralada and Dairy Products inPathumThani. The purpose is to study the behavior and the 
marketing mix to deliver to effect on the decision to buy the Royal Chitralada Dairy Project. To 
compare the marketing mix that resulted in the purchase The Royal Chitralada Dairy Products and 
DairyProducts. In this study a sample of consumers drinking milk in 400 locations. 

The results showed that,  Most consumers were female, aged 15-20 years (63.3%) ,single 
(41.3%) ,students(83.0%) and The average monthly income is less than or equal to 58.8 percent of 
10,000.(55.3%)Consumption of dairy products and drinking habits of consumers found that most 
consumers. recognize, milk of the Royal Chitralada(87.8%) And milk of Chitralada(68.8%), and other 
brand is Foremost (86.8%)The objectives for drinking milk were to drink(73.8%)The taste which was 
most mostfrequest bought was bland (43.8%) The purchase frequency is 4-5 times per week 
(32.3%)more than a place to buy from 7-11 super market 56.8 percent of the average amount of the 
purchase is less than 50 baht per person (47%) The influence is the parents (49.8%)and the 
television media to attract (86.3%).marketing mix is an important factor in overall level (mean = 3.65) 
considering it was also found that The marketing and promotion are important in the medium. Factors 
influencing the most Products (mean = 3.96, SD. = 0.67), followed by price (mean = 3.71, SD. = 0.86) 
and promotion (mean = 3.48, SD. = 1.03), respectively. The average minimum distribution (mean = 
3.45, SD. = 0.93) to test the hypothesis. It was found that the level of education and occupation 
affected different drinking behavior.ForA comparison of the marketing mix factors affecting the 
selection of projects for The Royal Chitralada dairy products, and dairy product. Was of in the price 
factor. The channels and the Promotion were different. 
 

key words: Marketing mix, Royal Chitralada dairy project 
 

บทน า 
ในปจัจุบนัเป็นยุคที่มกีารรณรงคเ์รื่องสุขภาพ เพื่อใหป้ระชาชนมร่ีางกายแขง็แรง ทัง้การออกก าลงักายและ

การดูแลรกัษาสุขภาพดว้ยการบรโิภคอาหารทีม่ปีระโยชน์ทั ง้ก ลุ่ม เด็ก  วัยรุ่น  ว ัยท างาน และวัยสูงอายุท า ให้
ผู้บริโภคให้ความส าคัญ ในการดูแลสุขภาพดว้ยวธิต่ีางๆมากขึน้ นมคอืแหล่งอาหารที่ดทีีสุ่ดเพราะอุดมไปดว้ยแร่
ธาตุต่างๆ ทีร่่างกายตอ้งการมากมาย เช่น แคลเชีย่ม และฟอสฟอรสัซึง่มคีวามส าคญัอย่างมากในการเสรมิสรา้งกระดูก
และฟนัใหแ้ขง็แรง ช่วยไม่ใหค้วามดนัโลหติสงูเกนิกว่าปกต ินอกจากน้ีนมยงัใหค้วามสดชื่นไม่แตกต่างจากการดื่มน ้า
เพราะการดื่มนมเพยีงหนึ่ง หรอืสองแกว้จะช่วยท าใหร้่างกายรูส้กึสดชื่น เรยีกไดว้่าเป็นเครื่องดื่มสุขภาพส าหรบัทุกวยั 
อยากมสีขุภาพดคีวรดื่มนมเป็นประจ า [4] 

อุตสาหกรรมนมพร้อมดื่มของไทยเป็นการผลิต และจ าหน่ายภายในประเทศเป็นหลกัโดยมากกว่า ร้อย
ละ 80 เป็นการผลิตนมสดพาสเจอร์ไรซ์  นอกจากนัน้เป็นการผลิตนมยูเอชที และนมสเตอริไรซ์ในปจัจุบนั
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มแบบพาสเจอร์ไรส์ส่วนใหญ่ผลิตมาจากน ้านมดิบภายในประเทศ ผลผลิตนมพาณิชย์จะ
ออกมาในรูปนมสดซึ่งมีทัง้รสจืด และรสหวาน และในรูปนมปรุงแต่งที่ม ีการเติมกลิ่น และรสต่างๆ ตามความ
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นิยมของผู้บริโภคซึ่งตลาดจะมีการแข่งขนัระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีระบบกระจายสนิค้าทัว่ประเทศสูง
มากท าให้ผู้ผลิตขนาดเล็กไม่สามารถแทรกตัวเข้าตลาดได้ง่ายนัก [2] 

ผล ิตภ ัณฑ ์นมโครงการส ่วนพระองค ์สวนจ ิตรลดา มุ ่ง เน้นการด า เนินงานโดยย ึดหลกัปรชัญา
“เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัซึ่งให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพชีว ิตของ
เกษตรกรอย่างยัง่ย ืนให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ควบคู่ไปกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และ
สิง่แวดล้อม มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย และการแปร
รูปน ้านมดิบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมทัง้ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคนม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน ้านมซึ่งมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพโดยท าการบรรจุทัง้ในบรรจุภัณฑ์ แบบกล่อง และแบบถุงแต่ด้วยผลิตภัณฑ์ในโครงการ
ส่วนพระองค์จะไม่มุ่งประกอบการในเชิงพาณิชย์มากจนเกินไป จึงท าให้ชื่อของผลิตภัณฑ์ยงัไม่ค่อยเป็นที่รู้จกั
กนัอย่างกว้างขวาง หรือหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ยาก 

จากความส าคญัของปญัหาดงักล่าวท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการเปรียบเทียบปจัจยัในการ
ตัดสนิใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กบัผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มในเขตปทุมธานี 
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสนิใจวางแผน และพฒันากลยุทธ์ทางด้านการตลาดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค และมีความสามารถในการแข่งขนักบัผู้ผลิตรายอื่นได้ในสภาวะที่มีการแข่งขนัสูงใน
ปจัจุบนั 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปจัจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อนมในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 

ของผู้บริโภคในเขตปทุมธานี 
2. เพื่อเปรียบเทียบปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์“นมใน

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กับผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม ” ในเขตปทุมธานี 
 

สมมติุฐานการวิจยั 
สมมุตฐิานขอ้ที ่ 1 :ปจัจยัส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตปทุมธานีที่แตกต่างกนัได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศกึษา อาชพี และ รายได ้มปีจัจยัสว่นประสมทางการตลาดของการบรโิภคนมโครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดา 
 สมมุตฐิานขอ้ที ่ 2 :สว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑน์มโครงการสว่น
พระองคส์วนจติรลดา กบัผลติภณัฑน์มพรอ้มดื่มมคีวามแตกต่างกนั 
 

วิธีการวิจยั 
 การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ  โดยมกีารด าเนินการดงันี้ 

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง คือผู้บริโภคนมพร้อมดื่มในเขตปทุมธานีที่มีอายุตัง้แต่ 15 ปีขึ้นไป 
จ านวน 400 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับปจัจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มรวมทัง้ปญัหาและข้อเสนอแนะในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นม
พร้อมดื่ม 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยเก็บในแหล่งที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มในเขต
ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 24 มกราคม 2556  ได้ข้อมูลจ านวน 400 ชุด 
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การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานทัง้ น้ีการวัดระดับความส าคัญของแต่ละปจัจัยในแต่ละค าถาม  จะใช้เกณฑ์การแบ่งระดับออกเป็น 5
ระดับ  ได้แก่ 

 
5 หมายถงึ ส าคญัมากทีส่ดุ 
4 หมายถงึ ส าคญัมาก 
3 หมายถงึ ส าคญัปานกลาง 
2 หมายถงึ ส าคญัน้อย 
1 หมายถงึ ส าคญัน้อยทีส่ดุ 

 

โดยแต่ระดับมีการก าหนดคะแนนและค่าเฉลี่ยตามวิธี Rating Scales [6] ดังนี้ 
 

ระดบัความส าคญั คะแนน การแปลผล 
ส าคญัมากทีส่ดุ 5 4.50 – 5.00 
ส าคญัมาก 4 3.50 – 4.49 
ส าคญัปานกลาง 3 2.50 – 3.49 
ส าคญัน้อย 2 1.50 – 2.49 
ส าคญัน้อยทีส่ดุ 1 1.00 – 1.49 

 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

 

 

 เพศ 
 อาย ุ
 ระดบัการศกึษา 
 อาชพี 
 รายได ้

 
 สว่นประสมทาง

การตลาดของนม
พรอ้มดื่มทัว่ไป 
 

ปจัจยัดา้นสว่นประสมการตลาด
ผลติภณัฑน์มโครงการสว่น
พระองค ์สวนจติรลดา 

 ดา้นผลติภณัฑ ์
 ดา้นราคา 
 ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย 
 ดา้นการสง่เสรมิ

การตลาด 
 

 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 
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สรปุผลการวิจยั 
1. ขอ้มูลเชงิประชากรศาสตร์พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.3 และเพศชาย ร้อยละ 

36.8 อายุ 15 -20 ปี ร ้อยละ 41.3 อายุ 21 -25 ปี ร ้อยละ 27.5 อายุ 26 -30 ปี ร ้อยละ 11.8 ตามล าดบั 
สถานภาพโสดร้อยละ 83.0 สมรสร้อยละ 16.8 อื่น ๆ เช่น หย่าร้าง ร้อยละ 0.3 จบการศึกษาในระดบัปริญญา
ตรี ร ้อยละ 65.8  ต ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 32.3  สูงกว่าปริญญาตรี ร ้อยละ 2  ประกอบอาชีพ นักเร ียน/
นักศึกษา ร้อยละ 55.3 ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 15.5 รบัจ้าง ร้อยละ 10.5 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่า กว่าหรือ
เท่ากบั10,000 บาท ร้อยละ 58.8 ระหว่าง10,001 -20,000 บาท ร้อยละ 22 ระหว่าง20,000 -30,000 บาท ร้อย
ละ 10.3 ตามล าดบั 

2. พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑน์มพรอ้มดื่มของผูบ้รโิภคพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่  รู้จ ักนมโครงการ
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ร้อยละ 87.8 ไม่รู ้จ ัก ร้อยละ 12.3  เคยบริโภคนมโครงการส่วนพระองค์สวน
จิตรลดา 

ร้อยละ 68.8 ไม่เคยบริโภค ร้อยละ 31.2 นมพร้อมดื่มอื่น ๆ ที่บริโภคส่วนใหญ่ คือโฟรโมสต์ ร้อยละ 
86.8 ตราหมี ร้อยละ 64.3 ไทย-เดนมาร์ค ร้อยละ 61 ตามล าดับ วัตถุประสงค์ที่ซื้อนมพร้อมดื่มคือดื่มเองร้อย
ละ 73.8 ซื้อให้สมาชิกในครอบครัวร้อยละ 22.3 ซื้อเยี่ยมผู้ป่วยร้อยละ 2.5 รสชาติที่บริโภคเป็นประจ า คือรส
จืดร้อยละ 43.8 รสหวาน ร้อยละ 28.5 รสช็อกโกแลต ร้อยละ 13 ตามล าดับ ความถี่ในการซื้อ คือ สปัดาห์ละ 
4-5 ครัง้ หรือ มากกว่า ร้อยละ 32.3 สปัดาห์ละ 2-3ครัง้ ร้อยละ 29.5 สปัดาห์ละ 1 ครัง้ ร้อยละ 18.5  
สถานที่ในการซื้อจาก ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ร้อยละ56.8 ร้านค้าใกล้บ้าน ร้อยละ 19 ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้อยละ 
9.5 จ านวนเงินเฉลี่ยในการซื้อต่อครัง้ คือไม่เกิน 50 บาท ร้อยละ 47.3 ระหว่าง 51-100 บาท ร้อยละ 32.8  
ระหว่าง201-500 บาท ร้อยละ 6.0 บุคคลที่มีอิทธิพล คือบิดา มารดา ร้อยละ 49.8 เพื่อน ร้อยละ 20 ตนเอง 
ร้อยละ 11.8 และสื่อประเภทที่จูงใจ คือ โทรทัศน์ ร้อยละ 86.3 อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 5.5 โฆษณากลางแจ้ง 
ร้อยละ 3 
 
ตารางท่ี 1 การบรโิภคนมพรอ้มดื่มยีห่อ้อื่นๆ 

ย่ีห้อ จ านวน รอ้ยละ อนัดบั 
โฟรโมสต ์ 347 86.8 1 
ตราหม ี 257 64.3 2 

ไทย-เดนมารค์ 244 61.0 3 
เมจ ิ 239 59.8 4 

หนองโพ 222 55.5 5 
โชคชยั 174 43.5 6 
มะล ิ 159 39.8 7 

ยีห่อ้อื่นๆ เช่น แอนลนี, 
ไมโล 

22 5.5 8 

 

3. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในการต ัดสนิใจเล ือกซื้อผล ิตภ ัณฑ์นมโครงการส่วนพระองค์สวน
จิตรลดาของผู ้บร ิโภคในเขตปทุมธานี พบว่าผู ้บร ิโภคให้ความส าค ัญก ับปจัจ ัยส่วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภ ัณฑ์มากที่ส ุด รองลงมา ค ือด้านราคา  ด ้านส่งเสร ิมการตลาด และด้านช่องทางการจ ัดจ าหน่าย 
ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่เสนอขายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์จึงถูก
ให้ความส าคัญมาเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากหากผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดความพึงพอใจมากเท่าใดผู้บริโภคก็จะ
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ตอบรับมากเท่านัน้ปจัจัยด้านราคาเป็นอีกหน่ึงปจัจัยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญ เนื่องจากราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อ  
 

ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัสว่นประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ 
ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 
x̄  S.D. ระดบัความส าคญั 

ดา้นผลติภณัฑ ์ 3.96 0.67 มาก 
ดา้นราคา 3.71 0.86 มาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.45 0.93 ปานกลาง 
ดา้นสง่เสรมิการตลาด 3.48 1.03 ปานกลาง 

รวม 3.65 0.87 มาก 
 

4. ผลการทดสอบสมมุตฐิาน สรุปไดด้งันี้  
(1) ปจัจยัส่วนบุคคลพบว่าปจัจยัด้านเพศ และรายได้ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนม

โครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดาไม่แตกต่างกนั ปจัจยัด้านอายุมีความแตกต่างกนัในด้านราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ส่วนปจัจยัด้านระดบัการศึกษา และอาชีพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
นมพร้อมดื่มมีความแตกต่างกนัในทุกด้านที่ระดบันัยส าคญั 0.05 
 

ตารางท่ี 3 ตารางทดสอบสมมุตฐิานที ่1 
ปัจจยัด้าน

ประชากรศาสตร ์
ด้านผลิตภณัฑ ์
ด้านราคา 

ด้านราคา ช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

ด้านส่งเสริม
การตลาด 

ยอมรบั ปฎิเสธ Sig. ยอมรบั ปฎิเสธ Sig. ยอมรบั ปฎิเสธ Sig. ยอมรบั ปฎิเสธ Sig. 

ความแตกต่าง 
ดา้นเพศ 

√  0.682 √  0.896 √  0.604 √  0.406 

ความแตกต่าง 
ดา้นอายุ 

√  0.408  √ 0.002  √ 0.010  √ 0.007 

ความแตกต่างดา้น 
ระดบัการศกึษา 

 √ 0.002  √ 0.001  √ 0.000  √ 0.000 

ความแตกต่าง 
ดา้นอาชพี 

 √ 0.005  √ 0.000  √ 0.000  √ 0.000 

ความแตกต่าง 
ดา้นรายได ้

√  0.676 √  0.469 √  0.555 √  0.074 

 

(2) การเปรียบเทียบปจัจ ัยส่วนประสมทางการตลาดที่ม ีต่อนมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ก ับ 
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มทัว่ไป พบว่าปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์นมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กับผลิตภัณฑ์
นมพร้อมดื่ม ไม่มีความแตกต่าง ส่วนปจัจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ ด้าน
การส่งเสริมการขาย มีความแตกต่างกัน ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
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ตารางท่ี 4 ตารางทดสอบสมมุตฐิานที ่2 
ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 
นมโครงการส่วนพระองคส์วน

จิตรลดา 
ผลิตภณัฑน์มพรอ้มด่ืมอ่ืนๆ Sig 

x̄  S.D x̄  S.D 
ดา้นผลติภณัฑ ์ 3.96 0.67 3.98 0.67 0.66 
ดา้นราคา 3.71 0.86 3.89 0.72 0.00** 
ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.45 0.93 3.97 0.73 0.00** 

ดา้นการสง่เสรมิ
การตลาด 

3.48 1.03 3.92 0.72 0.00** 

 

อภิปรายผล 
การว ิเคราะห ์ระด ับความส าค ัญของปจัจ ัยส่วนประสมทางการตลาดในการต ัดส ินใจ เล ือกซื ้อ

ผลิตภัณฑ์นมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และนมพร้อมดื่มในเขตปทุมธานีอยู่ในระด ับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าด้านที่ม ีระดับความส าคัญมากที่สุดคือด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือด้านราคา และ
ด้านการส่งเสริมการขายตามล าดับ  ส่วนด้านที่มีระดับความส าคัญปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดน้อยที่สุด 
คือด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

ด้านผลิตภัณฑ์ มีระดับความส าคัญปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
นมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มอยู่ในระดับมาก ทัง้น้ีเพราะปจัจัยผลิตภัณฑ์
สามารถก่อให้เกิดความพึงพอใจกับผู้บริโภคโดยตรง โดยอาจมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม ดึงดูดใจ มีการ
ออกแบบที่แปลกตา  แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น มีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน และรสชาติอร่อย จึงเป็น
ส่วนส าคัญที่ต้องค านึงถึงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ  [5] ได้ศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ์นมจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจ ัยพบว่า
ด้านผลิตภ ัณฑ์ ม ีผลต่อการต ัดส ินใจระด ับมาก รวมถึงควรค านึงถ ึงความแตกต่างของปจัจ ัยด้านระด ับ
การศึกษา และอาชีพที่แตกต่างก ัน เพื่อน าไปใช้การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงจ าแนกกลุ่มผู ้บร ิโภ ค
เป้าหมาย เพื่อท าการตลาดได้ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากที่สุด 

ด้านราคา มีระดับความส าคัญปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นม
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม อยู่ในระดับมาก ในยุคที่มีค่าครองชีพสูง ปจัจัย
ด้านราคาเป็นปจัจัยที่ต้องค านึงถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาย่อมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [1] ได้ศึกษาปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนมเปรี้ยว
พร้อมดื่มของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จ ังหวัดเชียงใหม่  ผลการวิจ ัยพบว่า  ด้านราคา มีผ ลต่อการตัดสินใจ
ระด ับมาก ควรค าถ ึงถ ึงการตัง้ราคาของผลิตภ ัณฑ์ตามปจัจ ัยด้านอายุ การศึกษา อาช ีพ ที่ส ่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

ด้านการส่งเสริมการตลาดมีระดับความส าคัญปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์นมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มในระดับปานกลาง การโฆษณา 
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ ให้เป็นที่รู ้จ ักกันอย่างแพร่หลาย สามารถจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
นัน้ๆ  อีกทัง้การลดราคาเมื่อถึงเทศกาลต่างๆ หรือทดลองชิมฟรี ก็สามารถจูงใจผู้บริโภคเช่นกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ[3] ได้ศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมถัว่เหลืองยูเอชทีในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ผลการวิจ ัยพบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจระดับปานกลาง และควรค าถึงปจัจ ัยด้าน
อายุ การศึกษา อาชีพ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีระดับความส าคัญปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม  อยู่ในระดับปาน
กลาง ความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑ์เป็นอีกช่องทางในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ หากมีการกระจาย
สินค้าที่แพร่หลาย หรือหาซื้อได้ตามร้านค้าทัว่ไป ย่อมง่ายต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคและควรค าถึง
ปจัจัยด้านอายุ การศึกษา อาชีพ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

ดังนัน้การจ าแนกกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์นมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา จึงควรพิจารณา
ตาม ปจัจัยด้านอายุ การศึกษา อาชีพ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  เพื่อการวางแผนการตลาดได้
ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภค 

 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาผู้บริโภคส่วนใหญ่ยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ควรสร้าง

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาดบริโภค ควรมีหลายขนาดให้เลือกบริโภค เช่น 120 มล. 450 
มล. 830 มล. เป็นต้น ในแบบขวด และขนาด 125 มล. 180 มล. 225 มล. เป็นต้น ในแบบกล่อง  ควรมี
รูปแบบที่สวยงาม ดึงดูดใจ หรือแปลกตา แตกต่างกับยี่ห้ออื่นอย่างชัดเจนและควรค านึงถึงปจัจัยด้านระดับ
การศึกษา และอาชีพ 

2. ด้านราคา จากการศึกษาผู้บริโภคให้ความส าคัญกับทางด้านราคา แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์นม
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดามีข้อจ ากัดด้านการผลิตจึงมีต้นทุนที่สูง ควรให้ความส าคัญด้านคุณภาพ
มากยิ่งขึ้นเช่นเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารเพื่อให้มีจุดเด่นเหมาะสมกับกับราคาที่สูงและควรค านึงถึงปจัจัยด้าน
อายุ ระดับการศึกษา และอาชพี  จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคให้ความเห็นว่าผลิตภัณฑ์นมในโครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดามีความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มยี่ห้ออื่นๆ ในด้านราคา  

3. ด้านช่องทางการจ ัดจ าหน่าย จากการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์นมโครงการส่วนพระองค์สวน
จิตรลดา สามารถหาซื้อได้ยากจึงควรเพิ่มช่องทางการจ ัดจ าหน่าย เพื่อให้ผู ้บริโภคมีความสะดวกในการ
เลือกซื้อ และควรค านึงถึงปจัจัยด้านระดับการศึกษา และอาชีพ จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคให้ความเห็น
ว่าผลิตภัณฑ์นมในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดามีความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มยี่ห้ ออื่นๆ
ในด้านช่องทาง 

การจัดจ าหน่าย 
4. ด้านการส่ง เสร ิมการตลาดจากการศ ึกษาพบว่า  ผล ิตภ ัณฑ์นมโครงการส่วนพระองค ์สวน

จิตรลดา ผู้บริโภคได้รับข้อมูล หรือสื่อโฆษณาต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้อย  ท าให้ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่นิยม
อย่างแพร่หลาย  จึงควรจัดท าสื่อโฆษณา  ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น และควรค านึงถึง
ปจัจ ัยด้านระด ับการศึกษา และรายได้  จากการศึกษาพบว่า ผู ้บร ิโภคให้ความเห็นว่าผลิตภัณฑ์นมใน
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดามีความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มยี่ห้ออื่นๆ ในด้านช่องทางการ
ส่งเสริมการขาย 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธต่ิอการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของผูร้บับรกิารโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตจงัหวดัชลบุร ีและตรวจสอบโมเดลการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของผูร้บับรกิารโรงพยาบาลเอกชนในเขตจงัหวดัชลบุรกีบั
ขอ้มูลเชงิประจกัษ์ ตวัแปรที่ใช้ในการวจิยั ประกอบดว้ยตวัแปร 5 ตวัแปร ได้แก่ ความน่าเชื่อถอื การสร้างความมัน่ใจ 
รูปลกัษณ์ทางกายภาพ การดูแลเอาใจใส่ และการตอบสนอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผู้ที่เข้ารบัการรกัษาใน
โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุร ีจ านวน 400 ราย เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม แบบมาตรประมาณค่า 
ตามแบบของลเิคริท์ (Likert's Scale) ม ี5 ระดบั วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิบรรยาย และวเิคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้ง  
 ผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของผูร้บับรกิารโรงพยาบาลเอกชนในเขตจงัหวดัชลบุร ี
ประกอบดว้ยตวัแปร 5 ตวัแปร ได้แก่ การตอบสนอง การดูแลเอาใจใส่ การสรา้งความมัน่ใจ ความน่าเชื่อถือ และ
รูปลกัษณ์ทางกายภาพ ตามล าดบั และโมเดลการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของผูร้บับรกิารโรงพยาบาลเอกชนในเขตจงัหวดั
ชลบุร ีตามสมมติฐาน  มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ โดยพจิารณาจากค่าพจิารณาจากค่า χ2 = 0.13; p = 
.990; df = 3; Relative χ2 = .000; GFI = 1.000; AGFI = 1.000; SRMR = .000; RMSEA = .000 แสดงว่า โมเดลการ
วจิยัมคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
  

ค าส าคญั: คุณภาพบรกิาร  โรงพยาบาลเอกชน 
  

Abstract   
 The purpose of this research were to study perceptions of customers toward service quality and validate 
consistency with  empirical data the model of Customer Perception of Service Quality of Private Hospital, 
Chonburi Province. The model was consisted of 5 latent variables; reliability, assurance, tangibility , empathy, 
and responsiveness. The samples were consisted of 400 patients. The research instrument was a five rating 
scale questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics and linear structural equation model analysis. 
 The result indicated that the adjusted model was consistent with empirical data. Model validation of a 
good fitted model provided χ2 = 0.13; p = .990; df = 3; Relative χ2 = .000; GFI = 1.000; AGFI = 1.000; SRMR = 
.000; RMSEA = .000.  
 

Key word: Service Quality, Private Hospital 
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บทน า 
 ใน พ.ศ. 2552 ประเทศไทยได้ก าหนดต าแหน่งทางการตลาดว่าจะเป็นศูนย์กลางการรกัษา หรือ  ศูนย์การ
ท่องเที่ยวเชงิการแพทยข์องภูมภิาคเอเชยี (Medical Tourism) ซึ่งเป็นนโยบายอย่างชดัเจนในการขบัเคลื่อนพฒันา 
การท่องเทีย่วเชงิการแพทย ์และการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ  โดยากระทรวงอุตสาหกรรมไดจ้ดัท าบนัทกึขอ้ตกลงความ
ร่วมมือในการผลกัดนัยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพ (Healthcare Industries) หรือ อุตสาหกรรมทาง
การแพทย์ ร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
หอการค้าไทย โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ประสานงานหลกัเร่งผลกัดนัยุทธศาสตรอ์ุตสาหกรรมสุขภาพ หรอื 
อุตสาหกรรมทางการแพทย์ โดยไดต้ัง้เป้าหมายภายใน พ.ศ. 2563 ประเทศไทยจะต้องก้าวไปสู่การมอีุตสาหกรรม
การแพทย ์และสุขภาพแห่งอาเซยีน (Medical and Health Industry) [1] ใน พ.ศ. 2551 ประเทศไทย มรีายไดจ้าก
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเชงิการแพทยเ์ป็นเงนิกว่า 50,000 ลา้นบาท และในดา้นการท่องเทีย่วมรีายไดก้ว่า 13,000 
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.4 ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ และจากการคาดการณ์ของศูนย์วจิยักสกิรไทย คาด 
การว่าตลาดท่องเทีย่วเชงิสขุภาพในปี พ.ศ. 2555 จะสรา้งรายไดเ้ขา้ประเทศไม่ต ่ากว่า 140,000 ลา้นบาท [2] จากการ
ร่วมมอืของหลาย ๆ ฝา่ย ท าใหป้ระเทศไทยไดก้ลายเป็นประเทศชัน้น าในเรื่องการแพทยเ์ชงิท่องเทีย่วอกีประเทศหนึ่ง
ในภูมิภาคเอเชียที่ชาวต่างชาตินิยมเดินทางเข้ามารกัษา และประเทศไทยยงัมีคู่แข่งส าคัญอีก 4 ประเทศ ได้แก่  
ประเทศอนิเดยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์และประเทศสงิคโปร ์[3] 
 ปจัจัยที่ท าให้อุตสาหกรรมการแพทย์ประเทศไทยได้รับความสนใจจากชาวต่างประเทศ เพราะระบบการ
รกัษาพยาบาลของประเทศไทย เจรญิกา้วหน้าทดัเทยีมกบัประเทศทางแถบตะวนัตก มเีครื่องมอืทีท่นัสมยั มแีพทยท์ี ่
มคีวามรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นเป็นจ านวนมาก มปีระสทิธภิาพในการรกัษา ไม่ต้องรอควินาน และค่าใชจ้่ายในการ
รักษาไม่แพง เมื่อเทียบกับการแพทย์ของประเทศแถบตะวันตก  โรงพยาบาลในปะเทศไทยได้รับการรับรอง 
ในมาตรฐานสากลระดบัโลก ประเทศไทยมชีื่อเสยีงในการใชเ้ซลล์ต้นแบบ (Stem cell) รกัษาโรคที่รกัษาไม่ได้ให้
หายขาด ในขณะประเทศทางตะวนัตกมกีารห้ามใช้การรกัษา หรอื ได้ผลในการรกัษาเป็นบางรายเท่านัน้ [3] และ 
ความโดดเด่นอกีประการหนึ่งทีป่ระเทศใด ๆ ในโลกไม่ม ีคอื อตัลกัษณ์ของความเป็นไทย (Thai-Ness) ไดแ้ก่ รอยยิม้  
ความมนี ้าใจ มไีมตรจีติ ยิม้แยม้แจ่มใส สภุาพ เป็นมติร อาหารไทย ศาสนาพุทธ มรดกทางวฒันธรรม และอื่น ๆ ซึง่สิง่
เหล่าน้ีเป็นสว่นประกอบทีท่ าใหค้นไทยมอีธัยาศยัในการบรกิาร และสรา้งความประทบัใจใหก้บัผูร้บับรกิาร ซึง่ปจัจยัต่าง 
ๆ ทีก่ล่าวมาเป็นสว่นสง่เสรมิโอกาสในการท าธุรกจิดา้นการท่องเทีย่ว [4] การทีป่ระเทศไทยจะเป็นศนูยก์ลางการแพทย์
แห่งภูมภิาคเอเชยีไดน้ัน้ ประเทศไทยจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งพฒันาความพรอ้มดา้นบุคคลากรทางการแพทยใ์หม้คีวามรู ้
ความเชีย่วชาญเฉพาะทาง จดัหาอุปกรณ์เครื่องมอืทางการแพทยท์ีท่ดัเทยีมกบันานาประเทศ ส่งเสรมิ หรอื สนับสนุน
ใหม้พีฒันาโรงพยาบาลในประเทศไทยใหไ้ดร้บัการรบัรองมาตรฐานทางการแพทยร์ะดบัโลกเพิม่มากขึน้  และสิง่ส าคญั
อกีประการหนึ่งที่ส าคญัพอๆ กบัคุณภาพการรกัษาพยาบาล คอื  คุณภาพการบริการ เป็นการรบัรู้ของผู้รบับรกิาร
เกี่ยวกับการบริการในขณะที่มีปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ร ับบริการ หรือ หลังจากการบริการสิ้นสุดลง  
โดยผู้รบับรกิารจะท าการประเมนิคุณภาพการบรกิารที่ผูร้บับรกิารไดร้บัสามารถตอบสนองตรงต่อความต้องการของ
ผู้รบับริการได้หรือหรือไม่ หากผู้รบับริการประเมินคุณภาพในทางบวกจะท าให้เกิดผลลพัธ์ที่ดี และผู้รบับริการมี 
ความพงึพอใจให้กบัการบริการ โดยมปีจัจยัที่เกี่ยวข้องกบัคุณภาพบรกิาร ได้แก่ ความเป็นมืออาชีพ และเป็นผู้ม ี
ความช านาญ (Professionalism and Skill) ทศันคติ และพฤตกิรรม (Attitudes and Behavior) การเขา้ถงึ และ 
ความยดืหยุ่น (Accessibility and Flexibility) ความเทีย่งตรง และความไวว้างใจ (Reliability and Trustwortiness)  
การปรบัขอ้ผดิพลาดจากการใหบ้รกิาร (Service Recovery) ภูมทิศัน์ของการบรกิาร  (Service Scape) ความมเีชื่อ
เสยีง และความน่าเชื่อถอื (Reputation and Credibility) [5] และต่อมา Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. & Berry, 
L.L. [6] ได้เสนแนวคดิการวดัคุณภาพบรกิาร 10 ด้าน ได้แก่ 1) การเขา้ถึงบรกิาร (Accessibility) มคีวามง่ายใน 
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การเขา้ถึง และการติดต่อในการให้บรกิาร 2) การติดต่อสื่อสาร (Communications) สามารถติดต่อสื่อสารให้ลูกค้า
เขา้ใจไดง้่าย และรบัฟงัปญัหาจากลูกคา้เสมอ 3) สมรรถนะ (Competence) บุคลากรมทีกัษะ ความรู ้ความเชีย่วชาญ 
ช านาญการในการปฏบิตังิาน 4) ความสภุาพ (Courtesy) พนกังานทีใ่หบ้รกิารมคีวามสภุาพอ่อนน้อม มอีธัยาศยัดี และ
มกีารเอาใจใส่ลูกคา้ผูร้บับรกิาร 5) ความเชื่อถอืในผูใ้หบ้รกิาร (Credibility) บุคลากรทีใ่หบ้รกิารจะต้องมคีวามซื่อสตัย ์ 
น่าเชื่อถือ และมีความจริงใจ 6) ความเชื่อถือได้ (Reliability) บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบตัิงานได้อย่าง
น่าเชื่อถอืในมาตรฐานการบรกิาร และมคีวามถูกตอ้ง 7) การตอบสนอง (Responsiveness) บุคลากรมคีวามเตม็ใจทีจ่ะ
ใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้ และบรกิารไดอ้ย่างรวดเรว็ฉับไว 8) ความปลอดภยั (Security) ลูกคา้มคีวามปลอดภยั ไม่มี
ความเสีย่งในการเขา้มาใชบ้รกิาร 9) ลกัษณะทางกายภาพ (Tangible) ลกัษณะของสิง่อ านวยความสะดวกทีส่ามารถจบั
ตอ้งได ้เช่น วสัดุ อุปกรณ์ พนกังานทีใ่หบ้รกิาร  และ 10) ความเขา้ใจในลกูคา้ (Understanding) ต่อมา Parasuraman, 
A., Zeithaml, V.A. & Berry, L.L. [7] ไดท้ าการศกึษาการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารท าการวจิยัเพิม่เตมิ และไดล้ดปจัจยั 
ในการก าหนดคุณภาพบรกิารจากเดมิ 10 ประการ ใหค้งเหลอืเพยีง 5 ประการ โดยเรยีกว่า SERVQUAL  Dimensions 
ประกอบด้วย 1) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) 2) การสร้างความมัน่ใจ (Assurance)  3) รูปลกัษณ์ทางกายภาพ 
(Tangibles) 4) การดแูลเอาใจใส่ (Empathy) และ 5) การตอบสนอง(Responsiveness)   
 เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าประสงค์ที่จะเป็นศูนย์กลางการแพทย์ของภูมิภาคเอเชีย ในปี พ.ศ. 2563 และ 
มศีกัยภาพเหนือคู่แข่งที่ส าคญั ประเทศจงึจ าเป็นต้องมกีารวางแผนยุทธศาสตรต่์าง ๆ เพื่อเป็นทศิทางในการพฒันา
ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเพิม่จ านวนโรงพยาบาลในประเทศใหไ้ดร้บัการรบัรองมาตรฐานทางการแพทย์ระดบัโลก (Joint 
Commission International: JCI) จดัหาเครื่องมอืทางการแพทยท์ีท่นัสมยั ทดัเทยีมกบันานาประเทศ หรอื มคีุณภาพ
มากกว่า พฒันาบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดบัใหม้คีวามรู้ ความช านาญเฉพาะด้าน เพื่อรองรบัการเดนิทางเขา้มา
รกัษา พฒันาลกัษณะทางกายภาพของโรงพยาบาล พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง
รกัษา การพกัแรม และดา้นอื่น ๆ รวมถงึพฒันาดา้นคุณภาพบรกิาร ซึง่ผูว้จิยัสนใจในการพฒันาการส่งมอบคุณภาพ
บรกิาร โดยใชแ้นวคดิการวดัการรบัรู้คุณภาพบรกิาร SERVQUAL  Dimensions [7] ซึ่งประกอบดว้ยปจัจยั 5 ดา้น 
ได้แก่ 1) ความน่าเชื่อถือ 2) การสร้างความมัน่ใจ 3) รูปลกัษณ์ทางกายภาพ 4) การดูแลเอาใจใส่ และ 5)  
การตอบสนอง (Responsiveness) โดยผูว้จิยัเลอืกศกึษาในโรงพยาบาลเอกชนของจงัหวดัชลบุร ีเพราะในจงัหวดัชลบุรี
มโีรงพยาบาลทีม่ศีกัยภาพในการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนมโีรงพยาบาลทีไ่ด้รบัการรบัรอง
มาตรฐานทางการแพทย์ระดบัโลก มคีวามพรอ้มที่จะเป็นโรงพยาบาลทีใ่หบ้รกิารดา้นสุขภาพในระดบัสากล มผีูป้่วย
ชาวต่างชาตเิขา้รบัการบรกิาร มจี านวนปีละกว่า 300,000 ราย [8] ทัง้นี้ โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุร ีมบีุคลากร
ทางการแพทย์ที่สามารถให้บรกิารผูร้บับรกิารชาวต่างชาตโิดยเฉพาะ มสีิง่อ านวยความสะดวกแก่ผู้เขา้มาใชบ้รกิาร
ชาวต่างชาต ิมเีตยีงรองรบัผูป้ว่ยมากกว่า 500 เตยีง มโีรงพยาบาลทีม่คีวามพรอ้มในการตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ชบ้รกิาร และเป็นหนึ่งในจงัหวดัทีท่ าหน้าทีใ่นฐานะที่เป็นผูน้ าในดา้นการท่องเทีย่วเชงิการแพทย ์เป็นโรงพยาบาล
ระดบัตตยิภูม ิมศีกัยภาพในการใหร้กัษาพยาบาลเฉพาะทาง มผีูเ้ชีย่วชาญทางการแพทยท์ าการรกัษาในขัน้ตอนต่าง ๆ 
ดว้ยอุปกรณ์การแพทยอ์นัทนัสมยั [8]  
 จากความส าคญัที่กล่าวมา รวมถงึการศกึษาแนวคดิ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัจงึสนใจในการศกึษา โดย 
มุ่งศกึษาโมเดลการรบัรู้คุณภาพบรกิารของผู้รบับริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตจงัหวดัชลบุรี  โดยใช้วธิวีิทยาการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโมเดลลสิเรลซึ่งเป็นเทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูลที่ครอบคลุมเทคนิควเิคราะหข์อ้มูลขัน้สูงเกอืบทุก
ประเภท และยงัเป็นเครื่องทีใ่ชใ้นการตรวจสอบแนวคดิทีผู่ว้จิยัต้องการจะศกึษาทัง้ในดา้นการตรวจสอบความตรงเชงิ
โครงสรา้ง และตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลการวจิยัทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ทีผู่ว้จิยัเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล นอกจากนี้เพื่อให้บุคลากรที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการให้บรกิารทางการแพทย์ ได้แก่ ผู้บรหิารของโรงพยาบาล 
แพทย ์พยาบาล เภสชักร พนักงานทางการแพทย์ทุกระดบั รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดนโยบายการใหบ้รกิาร
ทางการแพทย์ได้ใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุน และส่งเสรมิให้การบรกิารทางการแพทย์ที่มปีระสทิธิภาพ ซึ่งเป็น 
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การสง่เสรมิใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางของการท่องเทีย่วเชงิการแพทย ์หรอื เป็นศูนยก์ลางการรกัษาแห่งเอเชยีใน
อนาคตอนัใกลน้ี้ ตลอดจนน าขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากการศกึษาไปวางแผน ปรบัปรุง และพฒันาการใหบ้รกิารทางการแพทย์
ให้มคีุณภาพยิง่ขึน้ ผูว้จิยัจงึสนใจที่จะค้นหาว่ามตีวัแปรใดบ้างทีม่คีวามส าคญั มคีวามส าคญัมากน้อยประการใดต่อ 
การรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร  
 

วสัดอุปุกรณ์ และวิธีการศึกษา 
1. ประชากร และกลุม่ตวัอย่าง 

  1.1 ประชากร เป็นผู้รบับริการที่เข้ารบับริการในโรงพยาบาลเอกชนในเขตจงัหวดัชลบุรี มจี านวนกว่า 
700,000 คน [8] 
  1.2 กลุ่มตวัอย่าง เป็นผูร้บับรกิารทีเ่ขา้รบับรกิารในโรงพยาบาลเอกชนในเขตจงัหวดัชลบุร ีจ านวน 400 คน 
โดยค านวณจากสตูรของ  Yamane, T [9] 
  1.3 วธิกีารเลอืกตวัอย่างเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืกโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดั
ชลบุรทีี่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานระดบัสากล ต่อจากนัน้เลอืกตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนด
สดัส่วนจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนผู้รบับริการ และล าดบัสุดท้าย เลอืกตัวอย่างในโรงพยาบาล โดยการเลือก
ตวัอย่างแบบอาสาสมคัร (Volunteer Sampling) เพื่อไม่ใหก้ารตอบแบบสอบถามกระทบต่อการบรกิารของโรงพยาบาล 
  2. ตวัแปรท่ีศึกษา คอื การรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรความน่าเชื่อถอื การสรา้ง
ความมัน่ใจ รปูลกัษณ์ทางกายภาพ การดแูลเอาใจใส ่และตวัแปรการตอบสนอง 

3. เครือ่งมือในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน มดีงันี้ 
 ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพีหลกั ความถี ่ 
ในการเข้ารบับริการ รายได้เฉลี่ย ภูมิล าเนาและแหล่งข้อมูลในการตัดสนิใจเลือกใช้บริการฯ  มลีกัษณะเป็น 
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2 การรับรู้คุณภาพบริการ ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้นจากเครื่องมือการวัดคุณภาพบริการ ; SERVQUAL 
Dimensions ของ Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. [7] มลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดบั จ านวนขอ้ค าถาม 27 ขอ้ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความน่าเชื่อถอื การสรา้งความมัน่ใจ รูปลกัษณ์
ทางกายภาพ การดแูลเอาใจใส ่และการตอบสนอง มคี่าความเชื่อมัน่ .934     

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง และมผีูช้่วยนกัวจิยั โดยไดแ้บบสอบถามคนืมารอ้ยละ 100 คอื จ านวน 
400 ฉบับ และน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจความสมบูรณ์ของการตอบ ลงรหัสเพื่อเตรียมข้อมูลส าหรับ 
การวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 

5. การวิเคราะหข์อ้มูล 
 ผูว้จิยัน าขอ้มลูมาวเิคราะหต์ามขัน้ตอน ดงันี้ 
 1. วเิคราะห์ค่าสถติิพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง  
และค่ารอ้ยละ โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิเพื่อทราบลกัษณะการแจกแจงของตวัแปร 
 2. วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรสงัเกตได้ทัง้หมดในโมเดล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ   
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรบัน าไปตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล 
 3. ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตามโมเดลสมมติฐานกบัข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรม 
LISREL (Student edition) 
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ผลการศึกษา 
 ผลการตรวจสอบโมเดลการรบัรู้คุณภาพบรกิารของผูร้บับรกิารโรงพยาบาลเอกชนในเขตจงัหวดัชลบุรี พบว่า 
โมเดลตามสมมตฐิานมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ เมื่อพจิารณาจากผลการตรวจสอบค่าสถติไิค-สแควร ์(χ2) 

มคี่าเท่ากบั .13 ที่ค่าองศาอสิระ เท่ากบั 3 มีค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .99 ดชันีวดัระดบัความกลมกลนื (GFI)  
เท่ากบั 1.00 ดชันีวดัระดบัความกลมกลนืที่ปรบัแก้แล้ว (AGFI) เท่ากบั 1.00 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลงัสองของเศษ
เหลอืในรปูคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากบั .00 และค่ารากของค่าเฉลีย่ก าลงัสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(RMSEA) เท่ากบั .000 มคี่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสงูสดุ เท่ากบั .03  ซึง่มคี่าต ่ากว่า 2.00 ดงัแสดงภาพที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        * p < .05  
 
   

ภาพท่ี 1 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัโมเดลการวดัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร 
 

ผลการศึกษา  
 ผลการศึกษา แบ่งตามสมมตฐิาน ม ี 2 ขอ้ ดงันี้ 
 1. ปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อการรบัรู้คุณภาพบรกิาร ประกอบด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ การสร้าง 
ความมัน่ใจ รปูลกัษณ์ทางกายภาพ การดแูลเอาใจใส ่และการตอบสนอง สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีก่ าหนดไว ้
 2. โมเดลการรบัรู้คุณภาพบริการของผู้รบับรกิารโรงพยาบาลเอกชนในเขตจงัหวดัชลบุรี  ตามสมมติฐาน  มี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ โดยพจิารณาจากค่าพจิารณาจากค่า χ2 = 0.13; p = .990; df = 3; Relative  
χ2 = .000; GFI = 1.000; AGFI = 1.000; SRMR = .000; RMSEA = .000 แสดงว่า โมเดลการวจิยัมคีวามสอดคลอ้ง
กลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงัแสดงตารางที ่1 

.11 

.07 

.10 

.19 

.22 

ความน่าเชื่อถอื 

การสรา้งความมัน่ใจ 

รปูลกัษณ์ทางกายภาพ 

การดแูลเอาใจใส ่

การตอบสนอง 

 

การรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร 1.00 

.39*
 

.31*
 

.49* 

.57* 

.41*
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ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัปจัจยัทีม่ผีลต่อการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารฯ 
ตวัแปร Factor Loading SE t R2 

ความน่าเชื่อถอื  .39 .03 15.84* .44 
การสรา้งความมัน่ใจ  .41 .02 20.44* .62 
รปูลกัษณ์ทางกายภาพ  .31 .03 12.28* .31 
การดแูลเอาใจใส ่ .49 .02 19.50* .68 
การตอบสนอง .57 02 22.07* .82 

* p <. 05 
 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัปจัจยัที่มผีลต่อการรบัรู้คุณภาพบรกิารของผู้รบับรกิารโรงพยาบาล
เอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี พบว่า ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการ ประกอบด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่  
ความน่าเชื่อถือ การสร้างความมัน่ใจ รูปลกัษณ์ทางกายภาพ การดูแลเอาใจใส่ และการตอบสนอง  โดยโมเดลม ี
ความสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ พจิารณาจากค่า χ2 = 0.13; p = .990; df = 3; Relative χ2 = .000; GFI 
= 1.000; AGFI = 1.00; SRMR = .000; RMSEA = .000 แสดงว่า โมเดลการวจิยัมคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มูล
เชงิประจกัษ์ เมื่อพจิารณาค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบพบว่ามคี่าอยู่ระหว่าง .31 ถงึ .57 โดยตวัแปรทีม่นี ้าหนกัองคป์ระกอบ
มากทีสุ่ด คอื ตวัแปรการตอบสนอง รองลงมาเป็นตวัแปรการดูแลเอาใจใส่ และตวัแปรที่มนี ้าหนักองค์ประกอบน้อย
ทีส่ดุ คอื ตวัแปรรูปลกัษณ์ทางกายภาพ โดยมนี ้าหนักองคป์ระกอบเท่ากบั .57, .49 และ .31 ตามล าดบั และแตกต่าง
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

การวจิยันี้ ผู้วจิยัสามารถสรุปได้ว่าการรบัรู้คุณภาพบริการของผู้รบับรกิารโรงพยาบาลเอกชนในเขตจงัหวดั
ชลบุร ีขึน้อยู่กบัความน่าเชื่อถือ การสร้างความมัน่ใจ รูปลกัษณ์ทางกายภาพ การดูแลเอาใจใส่ และการตอบสนอง  
ซึง่เป็นไปตามโมเดลสมมติฐานของผู้วจิยั  ตวัแปรที่มอีทิธิมากที่สุด คอื ตวัแปรการตอบสนอง รองลงมาเป็นตวัแปร 
การดแูลเอาใจใส ่และตวัแปรทีม่นี ้าหนกัองคป์ระกอบน้อยทีส่ดุ คอื ตวัแปรรปูลกัษณ์ทางกายภาพ 
 

วิจารณ์ และสรปุผล 
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้ พบว่า ความน่าเชื่อถอื การสรา้งความมัน่ใจ รูปลกัษณ์ทางกายภาพ การดูแลเอาใจใส ่ 
และการตอบสนองมอีทิธพิลต่อการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของผูร้บับรกิารโรงพยาบาลเอกชนในเขตจงัหวดัชลบุรี เป็นไป
ตามสมมตฐิานการวจิยัทีผู่ว้จิยัก าหนด สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. 
[6], ครรชติพล ยศพรไพบูลย ์[10], Gronroos [11], Kumar [12], Ladhari [13], Lee [14], & Oh [15] ทีก่ล่าวไวว้่า 
การรบัรู้คุณภาพบรกิาร ประกอบดว้ย 5 ปจัจยั ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ การสร้างความมัน่ใจ รูปลกัษณ์ทางกายภาพ 
การดูแลเอาใจใส่ และการตอบสนอง สอดคล้องกบั Lovelock, C.H. [16] สอดคล้องกบังานวจิยัของ Padma, 
P.,Rajendran, C., & Lokachari, P.S.. [17] ทีไ่ดค้ณุภาพบริการที่สง่ผลต่อความพึงพอใจของลกูค้าในโรงพยาบาล
ประเทศอินเดีย พบว่า ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาลประเมินคุณภาพบริการจาก 5 ปจัจัย ได้แก่  
ความน่าเชื่อถือ การสร้างความมัน่ใจ รูปลกัษณ์ทางกายภาพ การดูแลเอาใจใส่  และการตอบสนอง สอดคล้องกบั  
จติติมา ธรีพนัธ์เสถียร [18] ได้ศกึษาคุณภาพบรกิารแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว พบว่า ปจัจยัที่ส่งผล 
ต่อคุณภาพการบริการ มี 8 ด้าน ได้แก่ ด้านความสะดวกในการให้บริการ อธัยาศยัไมตรี ความ เป็นรูปธรรมของ 
การบริการ การให้ความรู้ ค าแนะน า และการให้ค าปรึกษา ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมที่จะให้การรกัษาพยาบาล 
จรยิธรรมของเจา้หน้าที ่และดา้นราคา 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจยั 
 ขอ้คน้พบของการวจิยัชีใ้หเ้หน็ว่าปจัจยัทีม่อีทิธผิลต่อการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของโรงพยาบาลเกดิขึน้จาก 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ ความน่าเชื่อถอื การสรา้งความมัน่ใจ รปูลกัษณ์ทางกายภาพ การดแูลเอาใจใส ่ 
และการตอบสนอง เพื่อใหผู้ร้บับรกิารมกีารรบัรูคุ้ณภาพบรกิารในทางบวก ผูว้จิยัจงึขอน าเสนอวธิกีารในการเตรยีมความ
พร้อมดา้นบุคลากรทางการแพทย์ สิง่สนับสนุนในการรกัษาพยาบาล หรอื สิง่อ านวยความสะดวกดา้นต่าง ๆ ไวบ้รกิาร
ใหก้บัผูเ้ขา้รบับรกิาร โดยสิง่ทีโ่รงพยาบาลตอ้งจดัเตรยีมไวส้ าหรบัการบรกิาร มดีงันี้ 
 1. รูปลักษณ์ทางกายภาพ โรงพยาบาลต้องเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพให้มีความพร้อม  
และทนัสมยั สิง่ต่าง ๆ ต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้แก่ เครื่องมอื อุปกรณ์ รวมถึงความสะอาด เป็นระเบยีบ การจดั 
วางผงัของห้องอาคารสถานที่ต่าง ๆ ในโรงพยาบาล ห้องคอยพบแพทย์ ห้องตรวจ บรกิารรถพยาบาล ห้องจ่ายยา 
ธนาคารเลอืด มป้ีายต่าง ๆ ทีบ่่งชีก้ารใหข้อ้มลูแก่ผูร้บับรกิารใหเ้หน็ชดัเจน และเขา้ใจไดง้่าย เป็นตน้ 
 2. ความน่าเชื่อถือ โรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทยข์องโรงพยาบาลต้องสรา้งความน่าเชื่อถือให้เกดิ
ขึน้กบัผูร้บับรกิาร มดีงันี้   
 2.1 กระบวนการดแูลทางการแพทย ์โรงพยาบาลต้องสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีหเ้กดิขึน้กบัผูเ้ขา้รบัการบรกิาร
ทีม่ต่ีอกระบวนการบรกิารทางการแพทย ์และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูร้บับรกิาร ไดแ้ก่ กระบวนการรกัษา การรกัษา 
และการอธบิาย หรอื ใหข้อ้แนะน าต่าง ๆ ในการรกัษา และฟ้ืนฟูสขุภาพ เป็นตน้ 
 2.2 ขัน้ตอนการบรหิารจดัการ โรงพยาบาลตอ้งสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีหเ้กดิขึน้กบัผูเ้ขา้รบัการบรกิาร ไดแ้ก่ 
ขัน้ตอนการรบัเขา้รกัษา ขัน้ตอนการรกัษา ขัน้ตอนหรือกระบวนการออกจากโรงพยาบาล ขัน้ตอนทางเภสชักรรม  
เป็นตน้ 
 2.3 ตวับ่งชี้เรื่องความปลอดภยั โรงพยาบาลต้องสร้างการรบัรู้ เชงิประจกัษ์ให้ผูเ้ขา้รบับรกิารรบัรู้ในด้าน
มาตรการความปลอดภยัในระหว่างขัน้ตอน หรอื กระบวนการรบัการรกัษา รวมถงึความปลอดภยั 
ขณะทีผู่ร้บับรกิารพกัรกัษาตวัอยู่ในโรงพยาบาล เป็นตน้ 
 2.4 คุณภาพบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลต้องคดัเลอืก พฒันา และจดับุคลากรทางการแพทย์ 
ทีม่คีวามเชีย่วชาญใหผู้เ้ขา้รบัการรกัษาไดร้บัการดแูลโดยแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญในศาสตรน์ัน้ ๆ พยาบาล และพนกังานของ
โรงพยาบาลทีใ่หค้วามช่วยเหลอืผูร้บับรกิารอย่างเป็นมอือาชพี เป็นปจัจยัส าคญัของผูร้บับรกิารเกดิความพงึพอใจกบั
การใหบ้รกิารทัง้ระบบตัง้แต่ผูร้บับรกิารลงจากรถ และผูเ้ขา้รบับรกิารบรกิารเสรจ็สิน้ และเดนิออกจากโรงพยาบาล โดย
ทกัษะของบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย ทกัษะวิชาชีพ  ประสบการณ์  การตอบสนอง และกิรยิามารยาท 
ทีป่ฏสิมัพนัธก์บัผูร้บับรกิารดว้ยความสภุาพ 
 3. การตอบสนอง บุคลากรทางการแพทยท์ุกระดบัมคีวามพร้อมทีจ่ะบรกิารผูร้บับรกิารอยู่เสมอ ผู้ให้บรกิาร  
มคีวามตัง้ใจที่แสดงออกถึงความพร้อม แสดงความยินดีให้บริการเสมอ และรวดเรว็เมื่อผู้รบับริการร้องขอ หรือ 
ผูร้บับรกิารเขา้มาตดิต่อ 
 4. การสรา้งความมัน่ใจ บุคลากรทางการแพทยข์องโรงพยาบาลทุกระดบัต้องแสดงใหผู้ร้บับรกิารมคีวามรูส้กึใน
เชงิบวกต่อสิง่ทีไ่ด้พบเหน็ หรอื สมัผสั และรู้สกึไม่กงัวลใด ๆ ทัง้สิน้ต่อการรบับรกิารทุก ๆ ขัน้ตอนของการรบับรกิาร 
กบัโรงพยาบาล 
 5. การดูแลเอาใจใส่ โรงพยาบาลต้องส่งมอบคุณภาพบรกิารใหผู้เ้ขา้รบับรกิารไดร้บัประสบการณ์ทีด่ใีนทุก ๆ 
กระบวนการของการบรกิาร ใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัประสบการณ์ทีด่ทีีม่ต่ีอโรงพยาบาลในภาพรวม บุคลากรทางการแพทย์
ให้บริการต่อผู้รบับรกิารทางการแพทย์ประดุจเป็นญาติ แสดงออกพฤติกรรมทางกาย และทางใจ แสดงให้เหน็ว่า
บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับมีความเป็นห่วงเป็นใย มีความเอื้ออาทร แสดงความเข้าใจในความรู้สึก และ  
ความตอ้งการของลกูคา้ หรอื ผูร้บับรกิารดว้ยการเอาใจใส่ และใหค้วามส าคญัต่อผลประโยชน์ของผูร้บับรกิารเป็นส าคญั 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
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 เพื่อใหก้ารคน้พบ แนวทางในการพฒันาคุณภาพบรกิารของโรงพยาบาลในภาพรวมทัง้ทีส่งักดัภาครฐับาล  
และสงักดัภาคเอกชน ผูว้จิยัเหน็สมควรเสนอแนะการศกึษาครัง้ต่อไปดง้นี้ 
 1. ศึกษาตัวแปรที่เชื่อมโยงกบัการรบัรู้คุณภาพบรกิาร เพิม่เติม ได้แก่ ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้
คุณภาพบรกิาร ความพงึพอใจ และการแสดงออกทางพฤตกิรรม เช่น การบอกต่อ การซือ้ซ ้า การกล่าวถงึมนทางบวก
เสมอ เป็นตน้ เพื่อทีจ่ะเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ ์การพฒันา และเป็นแนวปฏบิตัใิหก้ารบรกิารมคีุณภาพทีเ่ป็น
เลศิ 
 2. เพิม่การศกึษาในโรงพยาบาลของภาครฐับาลดว้ย เพื่อทีจ่ะไดข้อ้คนพบการใหบ้รกิารของโรงพยาบาลทีส่งักดั
ภาครฐัดว้ย 
 3. ศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างโรงพยาบาลเอกชนทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลนะดบัสากล
กบัโรงพยาบาลเอกชนทีเ่ตรยีมตวัเขา้รบัการประเมนิการรับรองมาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงคุณภาพ
บรกิารก่อนทีจ่ะรบัการประเมนิจรงิ 
 4. ศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างผูร้บับรกิารทีเ่ป็นชาวไทย และชาวต่างประเทศ เพื่อทีจ่ะได้ขอ้คน้พบ และน ามา
ออกแบบการบรกิารใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิารชาตต่ิาง ๆ เพื่อสรา้งความพึงพอใจเป็นรายบุคล  
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บทคดัย่อ 

 วตัถุประสงคข์องงานวจิยัเพื่อ 1) ศกึษาแนวคดิเกีย่วกบัขัน้ตอนการวางแผนงานก่อสรา้งโรงแรมลโีอซอรแ์ละ

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 2) วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างขัน้ตอนการวางแผนงานการก่อสรา้งโรงแรมลโีอ

ซอรก์บัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 4 ขัน้ตอน คอื 1) การเลอืกทําเลทีต่ัง้ 2) การศกึษาความเป็นไปได ้3) การ

ออกแบบโครงสรา้งและงานระบบ และ 4) การกําหนดงบประมาณ กบัหลกัความพอประมาณ หลกัความมเีหตุผล และ

หลกัความมภีูมคิุม้กนัทีด่ใีหก้บัตนเอง และ 2 เงื่อนไขสาํคญั คอื เงื่อนไขความรู ้และเงื่อนไขคุณธรรม ผลการวจิยัพบว่า 

การเลอืกทาํเลทีต่ัง้ ผูป้ระกอบการเลอืกใชก้ารเช่าทีด่นิแทนการซือ้ สอดคลอ้งกบัหลกัความพอประมาณ มกีารวเิคราะห์

ความไดเ้ปรยีบ เสยีเปรยีบและความเหมาะสมของทีต่ัง้ตามหลกัการตลาดและกฎหมาย สอดคลอ้งกบัเงื่อนไขความรู ้ 

มกีารจดัทาํรายงานผลกระทบการจราจรสอดคลอ้งกบัเงื่อนไขคุณธรรม  การศกึษาความเป็นไปได ้มกีารสาํรวจตลาด

และนําขอ้มลูมาจดัทาํแผนการตลาด สอดคลอ้งกบัเงื่อนไขความรู ้การกําหนดประเภทหอ้งพกั ราคา วธิบีรกิาร และสิง่

อํานวยความสะดวกสอดคล้องกบัหลกัความพอประมาณและหลกัความมีเหตุผล มีแผนธุรกิจและแผนการเงินที่

สอดคลอ้งกบัหลกัความมภีูมคุิ้มกนัที่ดแีละเงื่อนไขคุณธรรม การออกแบบโครงสร้างและงานระบบ มทีีป่รกึษาธุรกจิ 

สถาปนิกและวศิวกรเขา้มาเกีย่วขอ้งใหค้าํแนะนําแก่เจา้ของในดา้นการออกแบบอาคารและการแบ่งพืน้ทีใ่ชส้อยสาํหรบั

ลูกค้าและพนักงานตามหลกัการบริหารงานโรงแรม สอดคล้องกบัหลกัความพอประมาณ หลกัความมีเหตุผลและ

เงื่อนไขความรู ้และไดนํ้าเงื่อนไขคุณธรรมมาใชใ้นการประมลูงานก่อสรา้งอาคาร การกาํหนดงบประมาณ มกีารกําหนด

วงเงนิกูย้มืและการจดัสรรเงนิงบประมาณอย่างเพยีงพอ สอดคลอ้งกบัหลกัความพอประมาณ หลกัความมเีหตุผลและ

หลกัความมภีูมคุิ้มกนัที่ด ีนอกจากน้ียงัมขีอ้ค้นพบเพิม่เติมที่น่าสนใจอกีประการหน่ึง คอื ขัน้ตอนทางความคดิของ

ผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอธุรกจิโรงแรม กล่าวคอื ผูป้ระกอบการรูจ้กัหลกัปรชัญา แต่ไม่เขา้ใจวธิทีีจ่ะนํามาประยุกตใ์ชก้บัการ

วางแผนงาน ทัง้น้ีเพราะเขา้ใจว่าโรงแรมเป็นธุรกจิที่มุ่งให้การบรกิาร และเช่นเดยีวกนัจะต้องมอีงค์ประกอบอื่นๆ ที่

สวยงาม หรหูรา ซึง่ขดัแยง้กบัหลกัความพอเพยีง 
 

คาํสาํคญั: ขัน้ตอนการวางแผนงานการก่อสรา้งโรงแรม, หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
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Abstract  

 The purposes of this research were 1) to study and analyze the processes of construction plan of 

LeoSor hotel with The Philosophy of Sufficiency Economy, and 2) to analyze the coherence between the 

processes of construction plan of LeoSor hotel and The Philosophy of Sufficiency Economy in 4 different 

processes: 1) site selection, 2) feasibility study, 3) building design and utilities systems, and 4) budget 

allocating with: Moderation, Reasonableness, Self-immune system, and 2 conditions: Knowledge and 

Morality.  The research results revealed that: Site selection, the entrepreneur chose to rent land instead of 

purchase, coherent with the Moderation. There was an analysis of the advantages and disadvantages of the 

location, coherent with the Knowledge of marketing and laws. Also, there was a report of traffic impact which 

was coherent with Self-immune and Morality. Feasibility study, the marketing survey and a marketing plan 

were well prepared, coherent with the Knowledge. Room types, services, and facilities were designed related 

to price, coherent with Moderation and Reasonableness. There were a business plan and financial plan 

which were coherent with Self-immune and Morality. Building design and utilities systems, to design the 

functions of building related to business, a consultant, architects, and engineers were involved with the owner 

by giving an advice for building and allocating space area for guests and employees. These were coherent 

with Moderation, Reasonableness, and Knowledge. Morality was also applied for bidding. Budget allocating, 

there were adequately allocated budget and a ratio of loan which were coherent with Moderation, 

Reasonableness, and Self-immune. Besides, there was an interesting additional result about the 

entrepreneur’s thinking concept toward the hotel business. That’s the entrepreneur perceived the philosophy 

well, but he did not know how to apply with the business. Owing to his understanding, the business aims to 

service as well as the other facilities must be luxurious and elegant which contrary to the Sufficiency.   
 

Key words: the processes of construction plan of hotel, The Philosophy of Sufficiency Economy 
 

บทนํา 

ธุรกจิโรงแรม เป็นธุรกจิที่สร้างเกยีรตแิละรายไดใ้ห้กบัผู้ประกอบการ แต่การจะเป็นเจ้าของโรงแรมสกัแห่ง

หน่ึงคงไม่ใช่เรื่องธรรมดาๆ สําหรบัคนทัว่ๆ ไป เพราะโรงแรมเป็นธุรกจิที่ต้องใช้เงนิลงทุนเป็นจํานวนมากและผู้ทีจ่ะ

เป็นเจ้าของโรงแรมควรมคีวามรอบรู้เกี่ยวกบัการธุรกจิการบรหิารจดัการเป็นอย่างด ีต้องเป็นผู้มวีสิยัทศัน์ทีส่ามารถ

คาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า มทีกัษะดา้นการวางแผนงานและบรหิารงานอย่างรอบคอบเป็นระบบ มแีผนสาํรองฉุกเฉิน

สาํหรบักรณีเกดิเหตุสุดวสิยัเพื่อเป็นการสรา้งระบบภูมคิุ้มกนัที่ดใีห้กบัธุรกจิ ซึง่อาจจะเกดิขึน้ได้ทุกเวลา ทัง้เหตุจาก

ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก  

กจิการโรงแรมในประเทศไทย เริม่ต้นในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่4 [1] โดยได้

จดัตัง้หน่วยงานขึน้มาเพื่อดแูลและสนบัสนุน มพีฒันาการมาอย่างต่อเน่ือง เริม่จากในปี 2467 พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรม

พระกําแพงเพชรอคัรโยธนิ ไดจ้ดัตัง้แผนกการโฆษณาของการรถไฟขึน้ เพื่อทําหน้าทีใ่หก้ารรบัรองและอํานวยความ

สะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดนิทางมายงัประเทศไทย และเพื่อเผยแพร่ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จกัของชาวต่างชาติ  ปี  

2479 กระทรวงเศรษฐการ (กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม) ได้เสนอโครงการบํารุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน

ประเทศสยาม มวีตัถุประสงค ์3 ประการ คอื เพื่องานโฆษณาชกัชวนนักท่องเทีย่ว เพื่องานรบัรองนักท่องเทีย่ว และ

เพื่องานบํารุงสถานทีท่่องเทีย่วและทีพ่กั ปี 2492 รฐับาลไดโ้อนกรมโฆษณาการจากกระทรวงเศรษฐการ ให้มาอยู่ใน

สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีและมชีื่อใหม่ว่า “สาํนกังานสง่เสรมิการท่องเทีย่ว” ต่อมาในปี 2502  จอมพลสฤษดิ ์ธนะรตัน์ 

นายกรฐัมนตรไีดม้ปีระกาศพระราชกฤษฎกีาจดัแบ่งส่วนราชการกรมประชาสมัพนัธ ์พ.ศ. 2502 เปลีย่นชื่อสาํนักงาน
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ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น “องค์การส่งเสรมิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” [2] ปี 2535 รฐัได้สนับสนุนธุรกจิการ

โรงแรมและการท่องเที่ยวโดยกําหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ปี 

2536 รฐับาลไดอ้นุญาตใหส้ถาบนัการเงนิจดัตัง้กจิการวเิทศธนกจิ (Bangkok International Banking Facilities) เพื่อ

สรา้งแรงจงูใจและความคล่องตวัในการระดมทุนสาํหรบัการลงทุนดา้นธุรกจิโรงแรม ส่งผลใหธุ้รกจิโรงแรมเตบิโตอย่าง

รวดเรว็ มผีู้ประกอบการสนใจหนัมาลงทุนสร้างโรงแรมกนัมากขึน้ ธุรกจิโรงแรมได้ขยายตวัออกจากกรุงเทพฯ ไป

ต่างจงัหวดัอย่างรวดเรว็ ขอ้มลูของกองสถติแิละการวจิยัการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (โรงแรมของประเทศไทย-FTA) 

ระบุว่าปี 2537-2540  มโีรงแรม เกสต์เฮาสแ์ละรสีอรท์ในประเทศไทยทีจ่ดทะเบยีนจํานวนทัง้สิน้ 4,762 แห่ง จํานวน

ห้องพักในปี 2537 มี  246,113 ห้อง ปี 2538 จํานวน 255,573 ห้อง ปี 2539 จํานวน 265,542 ห้อง และปี 2540 

จํานวน 272,993 ห้อง เฉพาะจงัหวดันครราชสมีา มหี้องพกัรวม 4,278 ห้อง ภาพลกัษณ์ของโรงแรมไทยจะใหญ่โต 

หรหูรา ราคาไม่แพง จดัอยู่ในระดบั 4 หรอื 5 ดาว ใชว้สัดุอุปกรณ์ เครื่องมอืและเครื่องใชท้ีม่มีาตรฐานสงู ราคาแพง นํา

เทคโนโลยสีารสนเทศจากต่างประเทศมาใชใ้นการบรหิารจดัการ ต่อมาในปี 2540 เกดิวกิฤตเิศรษฐกจิทีเ่รยีกว่า “วกิฤติ

ตม้ยาํกุง้” สง่ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศไทยอย่างรุนแรง เมื่อรฐับาลไดป้ระกาศลอยตวัค่าเงนิบาทในวนัที ่

2 กรกฎาคม 2540 จากอตัราการแลกเปลีย่นปกติที ่25.60 บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั เป็น 28.75 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

สหรฐั และตํ่าสุดที ่55 บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั การลดค่าเงนิบาทส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรมทีกู่ย้มื

เงนิจากแหล่งเงนิทุนต่างประเทศตามนโยบายการเงนิ BIBF มาใชเ้พื่อการลงทุนเพราะทาํใหย้อดจาํนวนเงนิกูเ้พิม่สงูขึน้

ทนัท ีโดยเฉพาะผูป้ระกอบการโรงแรมของคนไทยในต่างจงัหวดัทีส่รา้งเอง บรหิารเอง เมื่อประสบกบัวกิฤตโิรงแรมตอ้ง

ทําการปรบัตวัเพื่อความอยู่รอด ใชว้ธิแีละมาตรการแตกต่างกนัไป เช่น ขายกจิการ ปิดส่วนบรกิารบางส่วนที่ไม่เกดิ

รายได้ เลิกจ้างพนักงาน ลดทอนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การบํารุงรักษา ไม่ชําระหน้ี เพื่อบรรเทาปญัหาและ

ประคบัประคองให้ธุรกจิอยู่ต่อไปได้  โรงแรมบางแห่งแก้ปญัหาโดยใช้วธิปีระสมประสานการบรหิารจดัการกบัหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง นําหลกัความพอประมาณ หลกัเหตุและผล และหลกัคุณธรรมมาใชใ้นการแกไ้ขปญัหา 

ตวัอย่าง คอื คอื โรงแรมชุมพร คาบาน่า จงัหวดัชุมพร [3] และโรงแรม คําแสด รสีอรท์ จงัหวดักาญจนบุร ี[4] สามารถ

ประคบัประคองธุรกจิให้อยู่รอดพ้นจากวกิฤตใินครัง้นัน้มาได้ สภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้ สะทอ้นให้เหน็ว่าผู้ประกอบการ

ลงทุนที่เกนิตวั ขาดความพอประมาณ สร้างโรงแรมใหญ่โต หรูหรา มอุีปกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวกเกนิความ

ต้องการของลูกค้า และเกนิความสามารถในการดูแลบํารุงรกัษา ผู้ประกอบการควรมกีารจดัทําแผนธุรกจิ (business 

plan) ทีย่ดึแนวทางปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คอื ความพอประมาณ ความมเีหตุผล และมภีูมคิุม้กนั [5] นําหลกั

ความมเีหตุผล มาใชว้างแผนทัง้ระยะสัน้และระยะยาว มเีหตุผลประกอบว่าสิง่ใดควรทํา สิง่ใดไม่ควรทํา ควรลงทุนตาม

กาํลงัความสามารถของตนเอง [6]   

จากเหตุของปญัหาและวิธีการแก้ไขปญัหาที่ปลายเหตุดงักล่าวข้างต้น ทําให้ผู้วิจ ัยสนใจที่จะศึกษาแนว

ทางการป้องกนัปญัหาตัง้แต่เริม่ต้นการทําธุรกจิ กล่าวคอื ควรนําหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใชต้ัง้แต่

ขัน้ตอนการวางแผนธุรกจิและแผนงานการก่อสรา้งโรงแรม ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึเป็นการศกึษาแนวคดิการวางแผนงาน

ก่อสรา้งโรงแรมลโีอซอร ์ตัง้อยู่ที่ ถนนโพธิก์ลาง ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ทีผู่้วจิยัได้ประยุกต์

แนวคดิมาจาก พูนศริ ิ วจันะภูม ิและ Talun Teng [7] ปรชีา แดงโรจน์ [1] และ Angelo and Vladimir [8] สรุปไดเ้ป็น 

4 ขัน้ตอน ดงัน้ี คอื (1) การเลอืกทําเลทีต่ัง้ (2) การศกึษาความเป็นไปได ้(3) การออกแบบโครงสรา้งและงานระบบ 

และ (4) การกําหนดงบประมาณ และนํามาวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์กบัหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั [9] ประกอบดว้ยหลกัสาํคญั 3 ประการ คอื  หลกัความพอประมาณ (Moderation)  หลกั

ความมเีหตุผล (Reasonableness) และหลกัความมภีูมคิุม้กนัทีด่ใีหก้บัตนเอง (Self-Immunity system) และ 2 เงื่อนไข

สําคญั คือ เงื่อนไขความรู้ (Knowledge) และเงื่อนไขคุณธรรม (Morality) ผลการวิจยัที่ได้จะช่วยให้เข้าใจถึง

ความสมัพนัธ์และคุณค่าของหลกัปรชัญาที่มีความสําคญัต่อขัน้ตอนการวางแผนงานก่อสร้างโรงแรม และจะเป็น
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ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการทีต่อ้งการนําไปเป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนงานก่อสรา้งโรงแรมไดต้ามบรบิทและความ

ตอ้งการของแต่ละบุคคล 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิการวเิคราะหแ์ผนงานการก่อสรา้งโรงแรมลโีอซอรด์ว้ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

   ท่ีมา: ดดัแปลงจาก วรเดช จนัทรศร (2554) 
  

ความพอประมาณ ความมเีหตุผล ความมภูีมคิุม้กนั 

เงือ่นไขความรู ้ เงือ่นไขคณุธรรม 

ขัน้ตอนวางแผน หลกัปรชัญา แนวคดิและทฤษฎ ี

1. เลอืกทาํเลทีต่ัง้ 

2. ศกึษาความ

เป็นไปได ้

3. ออกแบบอาคาร 

และกาํหนดพืน้ทีใ่ช้

 

4. กาํหนดงบประมาณ 

 

ความพอประมาณ 

ความพอประมาณ 

ความมเีหตุผล 

ความพอประมาณ 

ความมเีหตุผล 

ความมภูีมคิุม้กนั 

ความพอประมาณ 

ความมเีหตุผล 

ความมภูีมคิุม้กนั 

-วเิคราะหค์วามได้เปรยีบ-เสยีเปรยีบของ

ทําเลที่ตัง้ ระบบสาธารณูปโภค ความ

สะดวกต่อการเขา้ถงึทีต่ัง้  

-วเิคราะห์การตลาด คู่แข่ง ราคา กลุ่ม

ลกูคา้  แผนการเงนิ รายรบั รายจ่าย         

-วเิคราะหก์ารกําหนดสดัส่วนพื้นทีใ่ชส้อย

ของลกูคา้กบัพนักงาน ความสมัพนัธ์ของ

พื้นที ่ สิง่อํานวยความสะดวกและบรกิาร  

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

-วิเคราะห์วิธีการกําหนดงบประมาณ

โครงส ร้ า ง  ง าน ระบบและอุ ปกร ณ์

เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ แผนสํารองด้าน

การเงนิ   

  

โรงแรมทีม่ขีนาดเหมาะสมต่อเงนิลงทุน มสีนิคา้และการบรกิารสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของกลุม่ลูกคา้ ธุรกจิสรา้งผลตอบแทนสมํ่าเสมอและคุม้คา่ต่อการลงทุน ธุรกจิมี

ความยัง่ยนื และมคีวามเสีย่งตํ่า 

 
  



 

1156 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาแนวคดิเกีย่วกบัขัน้ตอนการวางแผนงานก่อสรา้งโรงแรมลโีอซอรแ์ละหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

2. เพื่อวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างขัน้ตอนการวางแผนงานการก่อสรา้งโรงแรมลโีอซอร์กบัหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

 รปูแบบการวจิยัเป็นงานวจิยัแบบคุณภาพ (qualitative research) เชงิวเิคราะหพ์รรณนา เฉพาะกรณีโรงแรมลี

โอซอร ์ถนนโพธิก์ลาง ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา โรงแรมขนาดเลก็ 7 ชัน้สงู 21 เมตร พืน้ทีใ่ช้

สอย 3,600 ตารางเมตร หอ้งพกั 76 หอ้ง หอ้งอาหารขนาด 120 ทีน่ัง่ 1 หอ้ง และหอ้งประชุมขนาด 120-150 ทีน่ัง่ 1 

หอ้ง 

ประชากร         

 ผูว้จิยัไดก้าํหนดผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัทีเ่ป็นกลุ่มบุคคลทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการวางแผนงานการก่อสรา้งโรงแรมลี

โอซอร ์เป็นผูใ้หข้อ้มูลในการสมัภาษณ์เชงิลกึ และการสมัภาษณ์แบบเน้นเฉพาะกลุ่ม จํานวน 7 คน คอื 1) กรรมการ

ผูจ้ดัการ โรงแรมลโีอซอร์ 2) สถาปนิกผู้ออกแบบอาคาร 3) วศิวกรโครงสร้างอาคาร 4) วศิวกรงานระบบไฟฟ้าและ

สือ่สาร 5) วศิวกรงานระบบปรบัอากาศ 6) วศิวกรงานระบบประปา สุขาภบิาลและดบัเพลงิ 7) วศิวกรออกแบบตกแต่ง 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

เครือ่งมือและวิธีเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจยั     

 ผู้วิจยัขอความร่วมมือจากต้นสงักดัของกลุ่มประชากรที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยการขอหนังสอือนุญาตจาก

มหาวทิยาลยัพะเยาเพื่อขอสมัภาษณ์ผู้ให้ขอ้มูล แบ่งเครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยัออกเป็น 3 ชนิด และมวีธิีเกบ็รวมรวม

ขอ้มลู ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้อง        

 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ดา้นวชิาการ อาท ิตําราทีก่ล่าวถงึแนวคดิหรอืทฤษฎกีารวางแผนงาน

ก่อสรา้งโรงแรม บทความวชิาการ งานวจิยั และเอกสารดา้นวชิาชพี อาท ิแบบแปลนและรปูภาพทีส่ถาปนิก วศิวกรและ 

มณัฑนากรนําเสนอ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีน่่าเชื่อถอืจากหลายๆ ฝา่ย สอดคลอ้งกบัเทคนิคสามเสา้ (triangulation)  

2. การสนทนากลุ่ม (focus group)        

 ผูว้จิยัเขา้ร่วมสนทนากบัผูป้ระกอบการ สถาปนิก วศิวกรและมณัฑนากรในช่วงทีม่กีารประชุมกลุ่มเพื่อระดม

ความคดิเหน็ในการวางแผนงานก่อสร้าง ผู้วจิยักําหนดปญัหาและนํามาตัง้คําถาม นําขอ้มูลที่ได้มาจดัระเบยีบและ

วเิคราะห ์นอกจากน้ีจะศกึษาจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง อาทเิช่น แบบแปลนอาคาร แบบแปลนงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 

แบบแปลนงานระบบสขุาภบิาล ประปาและดบัเพลงิ แบบแปลนงานระบบปรบัอากาศและแบบแปลนงานตกแต่งภายใน

และภายนอก  

3. การสมัภาษณ์ (interview) รายบุคคล       

 ใช้การสมัภาษณ์เชงิลกึ (in-depth interview) แบบไม่มโีครงสร้างใช้วธิีจดบนัทกึและบนัทึกเทปกบัผู้ที่

เกีย่วขอ้งในขัน้ตอนการวางแผนงานการก่อสรา้งโรงแรมลโีอซอร ์ประกอบดว้ยกลุ่มบุคคล ดงัต่อไปน้ี  

3.1 ผูป้ระกอบการ ผูว้จิยัสมัภาษณ์เจา้ของโครงการ จาํนวน 1 คน โดยแบ่งคาํถามออกเป็น 2 สว่น คอื 

  3.1.1 แนวคําถามเกี่ยวกบัธุรกจิ ประกอบด้วย แนวคดิและแรงจูงใจที่มีต่อธุรกจิ ความรู้เกี่ยวกบั

ธุรกจิ รูปแบบโรงแรมทีต่้องการ บรกิารและสิง่อาํนวยความสะดวกมอีะไรบา้ง กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัและเป้าหมาย

รองคอืใคร ราคาทีจ่ะขายและรายไดเ้ป็นเท่าไร จะใชรู้ปแบบการบรหิารจดัการอย่างไร จํานวนเงนิลงทุนเท่าไร มาจาก

ไหน และสมัภาษณ์ความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มกีารนําหลกัปรชัญามาใชเ้ป็น

แนวทางการวางแผน การลงทุนหรอืไม่ อย่างไร ฯ  เป็นตน้  
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3.1.2 แนวคาํถามเกีย่วกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบดว้ย ความรูแ้ละความเขา้ใจ

ในหลกัสาํคญั 3 ประการและ 2 เงื่อนไขสาํคญั ความเชื่อหรอืศรทัธาในหลกัปรชัญา มกีารนําหลกัปรชัญามาใชใ้นการ

วางแผนงานและการลงทุนหรอืไม่ อย่างไร ฯ 

   3.2 สถาปนิก วศิวกร และมณัฑนากร จาํนวน 6 คน ใชก้ารสมัภาษณ์แบบรายบุคคลและการสมัภาษณ์แบบ

เน้นเฉพาะกลุ่ม แนวคําถามทีใ่ช้จะเน้นไปในด้านความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ความเชื่อและศรทัธา วธิกีารนํามาประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนงาน ฯ  เป็นตน้  

การวิเคราะหข์้อมูล        

 ผูว้จิยัถอดขอ้ความและขอ้มลูดา้นเน้ือหา  กล่าวคอื ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ จากเอกสารต่างๆ แบบสอบถาม

ที่ยังไม่ได้ตีความหรือวิเคราะห์มาจัดประเภทหรือเปรียบเทียบเพื่อให้สามารถนํามาวิเคราะห์ว่าข้อมูลต่างๆ มี

ความหมายอะไรทีน่่าจะตรงประเดน็กบัเรื่องงานวจิยั แลว้นําขอ้มูลมาจดักลุ่มโดยการใชต้ารางแสดงขอ้มูล ก่อนทีจ่ะ

นําไปตรวจสอบขอ้มูล ซึ่งผู้วจิยัเลอืกใชห้ลกัการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเสา้ (triangulation) และการอธบิายอย่าง

เขม้ขน้ (thick description) [10] 

การตรวจสอบสามเสา้ (triangulation) ประกอบดว้ย (1) การตรวจสอบขา้มแหล่งขอ้มูล (data triangulation) 

โดยจะตรวจสอบขอ้มูลประเภทเดยีวกนัจากแหล่งทีแ่ตกต่างกนั กล่าวคอื นําขอ้มูลของวศิวกรมาเปรยีบเทยีบกบัของ

ผูร้บัเหมาหรอืตวัแทนจําหน่ายสนิค้าและเอกสารสาธารณะ (2) การตรวจสอบสามเสา้ขา้มวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

(methodological triangulation) เป็นการตรวจสอบขอ้มูลจากการสงัเกต การสมัภาษณ์และเอกสาร และ (3) การ

ตรวจสอบขา้มทฤษฎ ี(theoretical triangulation) เปรยีบเทยีบทฤษฎทีีนํ่ามาศกึษา วเิคราะหห์าความเหมอืนและความ

แตกต่าง นําผลทีไ่ดม้าตรวจสอบ 

การอธบิายอย่างเขม้ขน้ (thick description) ผูว้จิยัจะใชก้ารอธบิายและอภิปรายวธิกีารดําเนินงานของการ

วางแผนงานก่อสรา้งโรงแรมอย่างละเอยีดเพื่อใหผู้อ่้านไดม้องเหน็ภาพและเกดิความเขา้ใจชดัเจนเพื่อใหผู้อ่้านสามารถ

ตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง 
 

ผลการศึกษา 

 เน่ืองจากงานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาเฉพาะกรณีโรงแรมลโีอซอร ์เป็นตวัอย่างขนาดเลก็เพยีงแห่งเดยีว ผูว้จิยัจงึ

ไม่ไดมุ้่งเน้นทีจ่ะสรุปผลการอา้งองิไปยงัโรงแรมอื่นๆ ดงันัน้ การนําไปใชห้รอืการถ่ายโอนผลการวจิยัจงึขึน้อยู่กบัดุลย

พนิิจของแต่ละบุคคล ซึง่ผลการศกึษา มดีงัน้ี 

ขัน้ตอนท่ี 1 การเลือกทาํเลท่ีตัง้        

 ทาํเลทีต่ัง้ของโรงแรมมผีลต่อความสาํเรจ็หรอืลม้เหลวของธรุกจิ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการจงึควรทีจ่ะตอ้งพจิารณา

และวเิคราะหอ์ย่างถี่ถ้วนก่อนทีจ่ะตดัสนิใจลงทุนซือ้หรอืเช่าทีด่นิ โดยมปีระเดน็สาํคญัๆ กล่าวคอื ควรวเิคราะหค์วาม

ไดเ้ปรยีบและเสยีเปรยีบของทําเลทีต่ัง้ ขนาดของพืน้ที่เพยีงพอหรอืเหมาะสมกบัประเภทโรงแรมและขนาดหรอืไม่ มี

สถานทีท่ีเ่อือ้และสง่เสรมิธุรกจิ เช่น สถาบนัการเงนิ ศูนยก์ารคา้และสถาบนัทางธุรกจิ [7] การคมนาคม ลูกคา้สามารถ

เขา้ถงึโรงแรมไดส้ะดวก [8]  พืน้ทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมาย มรีะบบสาธารณูปโภค น้ําประปา ไฟฟ้า และสือ่สาร [1]  

ผูว้จิยัได้นําประเดน็ดงักล่าวมาศกึษาเปรยีบเทยีบกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง กล่าวคอื นําหลกั

ความพอประมาณและหลกัความมเีหตุผล มาใชศ้กึษาขนาดของทีด่นิและงบลงทุนในทีด่นิ นําเงื่อนไขความรูแ้ละหลกั

ความมเีหตุผล มาใชศ้กึษาความไดเ้ปรยีบและความเสยีเปรยีบของทําเลทีต่ัง้ นําหลกัความมภีูมคิุม้กนัทีด่แีละเงื่อนไข

คุณธรรม มาใชศ้กึษาทีต่ัง้ของโรงแรมกบัขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กฎหมายธุรกจิโรงแรม กฎหมายควบคุมอาคาร 

ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก ฯ 
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ขัน้ตอนท่ี 2 การศึกษาความเป็นไปได้  การศกึษาความเป็นไปได ้เป็นขัน้ตอนการศกึษาและวเิคราะห์

ขอ้มูลการตลาด โดยการสํารวจและจดัเกบ็ขอ้มูลพื้นฐานดา้นการตลาด ความต้องการห้องพกั บรกิารและสิง่อํานวย

ความสะดวก [7] วเิคราะหค์ู่แขง่ขนั [8] สาํรวจแรงงาน [1] นําขอ้มลูทีไ่ดม้าใชท้าํแผนธุรกจิและแผนการเงนิ 

 ผูว้จิยัได้นําประเดน็ดงักล่าวมาศกึษาเปรยีบเทยีบกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง กล่าวคอื นําเงื่อนไข

ความรู้และหลกัความมเีหตุผลมาศึกษาวิธกีารตลาด การสํารวจความต้องการห้องพกั สํารวจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและ

วเิคราะหโ์รงแรมคู่แขง่ขนั นําหลกัความพอประมาณมาศกึษาวธิกีารกาํหนดราคาหอ้งพกั ค่าบรกิาร รายไดแ้ละรายจ่าย นํา

หลกัความมภีูมคุิม้กนัทีด่ ีมาใชใ้นการวเิคราะหจ์ุดอ่อน จุดแขง็ โอกาสและภยัคุกคาม (SWOT) แผนธุรกจิและแผนการเงนิ  

ขัน้ตอนท่ี 3 การออกแบบโครงสรา้งและงานระบบ 

การออกแบบอาคารและงานระบบตอ้งไม่ขดักบัขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คอื 

1) การออกแบบคร่าวๆ 2) การพฒันาแบบ และ 3) การประมูลงานและทําสญัญา [7] ออกแบบโรงแรม ออกแบบสนิคา้

และบรกิาร งานตกแต่งและบรรยากาศใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ [8]  

ผูว้จิยัไดนํ้าประเดน็ดงักล่าวมาศกึษาเปรยีบเทยีบกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง กล่าวคอื นําหลกัความ

พอประมาณและเงื่อนไขความรูม้าศกึษาแนวคดิและหลกัการออกแบบโครงสรา้งอาคาร งานระบบ การแบ่งพืน้ทีใ่ชส้อย

และการบรกิารในประเดน็ความพอเพยีง ความสมัพนัธก์บัราคาและความต้องการของลูกคา้ นําหลกัความมเีหตุผลและ

เงื่อนไขความรูม้าศกึษากบัผู้ประกอบการในประเดน็การเลอืกสถาปนิก วศิวกรและที่ปรกึษาโครงการ นําหลกัความมี

ภูมคิุม้กนัทีด่แีละเงื่อนไขคุณธรรม มาศกึษาการปฏบิตัติามขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้งอาคาร เช่น กฎหมาย

ธุรกจิโรงแรม กฎหมายการเช่าทีด่นิราชพสัดุ กฎหมายควบคุมอาคาร  นําเงื่อนไขความรู ้เงื่อนไขคุณธรรมและหลกัความ

มภีูมคิุม้กนัทีด่มีาศกึษาวธิกีารประมลูงานก่อสรา้ง การคดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้ง นําเงื่อนไขความรูแ้ละเงื่อนไขคุณธรรม

มาศกึษากบัแนวคดิและหลกัการพจิารณาเอกสารแบบแปลน และ BOQ (bill of quantities) หรอืบญัชแีสดงปรมิาณวสัดุ

และค่าแรงงานของผูร้บัเหมา กาํหนดกฎเกณฑก์ารพจิารณาเพื่อจะไดผู้ร้บัเหมาทีเ่หมาะสมทีส่ดุ  

ขัน้ตอนท่ี 4 การกาํหนดงบประมาณ 

งบประมาณการก่อสร้างมาจากเงนิลงทุนของผู้ประกอบการและเงนิกู้ยมื [8] ในขัน้ตอนน้ีเป็นการจดัสรร

จํานวนเงนิเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในดา้นต่างๆ กล่าวคอื ค่าพฒันาโครงการ ค่าก่อสรา้งอาคาร งานระบบ และเฟอรนิ์เจอร ์

ค่าใช้จ่ายก่อนการเปิดดําเนินการ [7]  อุปกรณ์เครื่องมอืและเครื่องใช้ ค่าใช้จ่ายก่อนการเปิดดําเนินการ และทุน

ดาํเนินการ [1]  

ผูว้จิยัได้นําประเดน็ดงักล่าวมาศกึษาเปรยีบเทยีบกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง กล่าวคอื นําหลกั

ความพอประมาณและหลกัความมเีหตุผลมาศกึษาในการกําหนดวงเงนิลงทุนและการจดัสรรเงนิลงทุน มกีารแบ่งเงนิ

ลงทุนออกเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนของเจ้าของและส่วนทีกู่จ้ากสถาบนัการเงนิ อตัราส่วนร้อยละ 50:50 โดยมเีหตุผลคอื  

ผูป้ระกอบการไม่มเีงนิทุนเพยีงพอ และผู้ประกอบการมคีวามเชื่อมัน่ในธุรกจิและศกัยภาพของตนเองว่าธุรกจิจะให้

ผลตอบแทนเพียงพอต่อการลงทุนและสามารถใช้คืนเงินกู้ได้ มีการจดัสรรเงินค่าใช้จ่ายออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) 

งบประมาณก่อนการก่อสร้าง 2) งบประมาณสําหรบัการก่อสร้าง 3) งบประมาณเพื่อจดัซื้ออุปกรณ์ เครื่องมอืและ

เครื่องใช ้และ 4) งบประมาณทดลองเปิดดําเนินการ นําหลกัความมภีูมคิุม้กนัทีด่มีาใชศ้กึษาในการจดัทําแผนการเงนิ

สาํรองฉุกเฉิน โดยใชเ้งนิทุนสาํรองจํานวนหน่ึงในส่วนของตนเอง ไม่ต้องกูย้มื นําเงื่อนไขความรูแ้ละเงื่อนไขคุณธรรม

มาใชใ้นการจดัเตรยีมงบประมาณก่อนการเปิดดาํเนินการ การคดัเลอืกตวัแทนผูจ้าํหน่ายอุปกรณ์เครื่องมอืและเครื่องใช ้

ใช้เกณฑ์ที่เป็นธรรม กล่าวคือ มีการเปรียบเทียบราคาไม่น้อยกว่า 3 บริษัท ให้ความสําคัญกับคุณภาพสินค้า 

ภาพลกัษณ์ผูผ้ลติ ราคาทีเ่หมาะสมกบังบประมาณ การจดัส่ง นําหลกัความมภีูมคิุม้กนัทีด่ ีนํามาศกึษากบัเกณฑก์าร

ประกนัสนิคา้และการบํารุงรกัษา นําหลกัความพอประมาณ หลกัความมเีหตุผล หลกัความมภีูมคิุม้กนัทีด่แีละเงื่อนไข

คุณธรรมมาศกึษาในงานบรหิารบุคคลทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายแรงงาน กล่าวคอื การกําหนดอตัราค่าจา้งและเงนิเดอืน 

การเลื่อนตําแหน่ง และสวสัดกิารอื่นๆ   
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วิจารณ์และสรปุผล 

ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องขัน้ตอนแผนงานการก่อสรา้งโรงแรมลโีอซอรด์ว้ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง อภปิรายไดด้งัน้ี 

1. ขัน้ตอนการเลือกทาํเลท่ีตัง้       

 ผูป้ระกอบการเลอืกใช้วธิกีารเช่าที่ดนิแทนการซื้อ โดยเช่าที่ดนิจากกรมธนารกัษ์ บนเน้ือที่ 1 ไร่ 3 งาน 18 

ตารางวา ระยะเวลาเช่า 30 ปี ไดท้ีด่นิทีม่ขีนาดเหมาะสมและเพยีงพอสาํหรบัการสรา้งโรงแรมขนาดไม่ใหญ่โตจนเกนิ

ความต้องการของตลาดและการบริหารจดัการ โดยมีพื้นที่ใช้สอย 3,600 ตารางเมตร สูง 7 ชัน้ ห้องพกั 76 ห้อง 

หอ้งอาหาร 1 หอ้ง และหอ้งประชุม 1 หอ้ง แสดงถงึการนําหลกัความพอประมาณมาใชใ้นการตดัสนิใจเพื่อการลงทุนที่

ไม่เกนิตวั และไม่เป็นภาระในระยะยาว   

 ผูป้ระกอบการนําความรูด้้านการตลาดมาประกอบการเลอืกทําเลที่ตัง้ เพราะทําเลที่ตัง้ดจีะทําใหไ้ดเ้ปรยีบ

ทางการค้า มกีารวเิคราะห์ความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบของที่ตัง้ พืน้ที่อยู่ใจกลางเมอืงรอบล้อมไปด้วยสถาบนัการเงนิ 

ศูนย์การค้า สํานักงานเทศบาลนคร สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ตลาดค้าปลีกและค้าส่ง ลูกค้าสามารถเข้า-ออกได้ 2 

เสน้ทางคอื จากดา้นถนนโพธิก์ลางและดา้นถนนสรุะนาร ี 

 ผูป้ระกอบการไดนํ้าหลกักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิมาประกอบการพจิารณาทีต่ัง้ กล่าวคอื นํากฎกระทรวง

มหาดไทย เรื่อง กําหนดประเภทและหลกัเกณฑ์การประกอบธุรกจิโรงแรม พ.ศ. 2551 ทีก่ําหนดว่า โรงแรมต้องไม่

ตัง้อยู่ในจุดทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพและอนามยัของผูพ้กั ไม่ตัง้อยู่ในบรเิวณหรอืใกลเ้คยีงกบัโบราณสถาน ศาสนสถาน

หรอืสถานอนัเป็นทีเ่คารพทางศาสนา หรอืสถานทีอ่ื่นใดอนัจะทําใหเ้กดิทศันียภาพไม่เหมาะสม มกีารคมนาคมสะดวก

ปลอดภยั ไม่ก่อปญัหาดา้นการจราจร โดยมกีารจดัทํารายงานผลกระทบการจราจร  ซึง่ถือไดว้่าเป็นการนําเงื่อนไข

ความรู ้(รอบรู ้รอบคอบ ระมดัระวงั) และเงื่อนไขคุณธรรมตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใช ้

นอกจากน้ีพบว่า ผูป้ระกอบการไดนํ้าหลกัฮวงจุย้มาประกอบการพจิารณาทําเลทีต่ัง้ การกําหนดทศิทีต่ัง้และ

เสน้ทางเขา้-ออก การทีผู่ป้ระกอบการนําหลกัฮวงจุย้มาใชไ้ม่ใช่เป็นเพราะความเชื่ออย่างไรเ้หตุผล แต่หลกัการของฮวง

จุย้นัน้ถอืว่าเป็นเรื่องของเหตุและผล  

 

 

 
 

 

ภาพ 2 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างขัน้ตอนการเลอืกทาํเลทีต่ัง้กบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

2. ขัน้ตอนการศึกษาความเป็นไปได้  

ผูป้ระกอบการได้นําความรูด้า้นการตลาดมาใชใ้นการวางแผน มกีารศกึษาและสาํรวจสภาพตลาดในจงัหวดั

นครราชสมีา และใกลเ้คยีงอย่างไม่เขม้ขน้ ใชว้ธิวีเิคราะหจ์ุดอ่อน จุดแขง็ โอกาสและภยัคุกคาม (SWOT) นําขอ้มูลมา

จดัทาํแผนธุรกจิและแผนการเงนิ และใชใ้นการออกแบบอาคาร งานระบบ จาํนวนและขนาดของส่วนบรกิาร ใหส้มัพนัธ์

กบัความต้องการและกําลงัซื้อของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในปจัจุบนัและอนาคต เช่น ห้องพกั ห้องอาหาร ห้องประชุม 

ราคาหอ้งพกัเฉลีย่อยู่ที ่1,000-1,200 บาท  แสดงใหเ้หน็ว่าผูป้ระกอบการไดนํ้าเงื่อนไขความรู ้หลกัความพอประมาณ 

และหลกัความมเีหตุผลมาใชอ้ย่างรอบคอบ  

นําขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการศกึษามาทําแผนธุรกจิและแผนการเงนิระยะยาว 8 ปี แสดงผลประกอบการรายไดแ้ละ

รายจ่ายและผลกําไรจากการลงทุนพอเพยีงกบัการปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้และส่งคนืเงนิกูใ้หก้บัสถาบนัการเงนิไดภ้ายใน

ระยะเวลา 8 ปี การมแีผนธุรกจิและแผนการเงนิระยะยาวแสดงใหเ้หน็ว่าผูป้ระกอบการได้นําเงื่อนไขความรู ้หลกัมี
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ภูมคิุ้มกนัที่ดแีละเงื่อนไขคุณธรรมมาปรบัใช ้นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการได้นําขอ้มูลจากการศกึษาความเป็นไปได้มา

จดัทําแผนบุคลากร การกําหนดอตัราเงนิเดอืน ค่าจ้าง และสวสัดกิาร จดัทําแผนก่อนเปิดและหลงัเปิดดําเนินการอกี

ดว้ย  

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างขัน้ตอนการศกึษาความเป็นไปไดก้บัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

3. ขัน้ตอนการออกแบบโครงสรา้งอาคารและงานระบบ     

 ผูป้ระกอบการ สถาปนิกและวศิวกรได้นําขอ้มูลจากรายงานผลการศกึษาความเป็นไปไดม้าใชพ้จิารณาการ

ออกแบบโครงสร้างอาคาร งานระบบ และแบ่งพื้นที่ใช้สอย ออกแบบโรงแรมขนาด 7 ชัน้ สูง 21 เมตร พื้นที่ใช้สอย 

3,600 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่อาคารออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกสําหรับลูกค้า ประกอบด้วยห้องพัก 76 ห้อง 

หอ้งอาหาร 1 หอ้ง หอ้งประชุม 1 หอ้ง และโถงตอ้นรบัลงทะเบยีน สว่นทีส่องพืน้ทีส่ว่นของพนักงาน ประกอบดว้ยฝ่าย

บรหิาร ต้อนรบั อาหารและเครื่องดื่ม ห้องครวั บญัชแีละการเงนิ จดัซือ้ ห้องเกบ็สนิค้า แม่บ้าน บุคคล และช่างซ่อม

บํารุง โรงแรมมขีนาดและการบรกิารเพยีงพอต่อการรองรบัลูกคา้ได ้120-150 คน สมัพนัธ์กบัรายไดแ้ละรายจ่าย ให้

ผลตอบแทนภายในระยะเวลา 8 ปี การดําเนินงานโดยการยดึหลกัการดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่า ไดม้กีารนําหลกัความ

พอประมาณและเงื่อนไขความรูม้าปรบัใชอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม  

ผู้ประกอบการเลือกใช้นักวิชาชีพเพื่อการออกแบบ และจ้างที่ปรึกษาด้านธุรกิจโรงแรมเพื่อให้คําแนะนํา

ประกอบการออกแบบและแบ่งพืน้ทีใ่ชส้อย โดยแบ่งการออกแบบเป็น 3 ระยะ คอื 1) การออกแบบขัน้ต้นอย่างคร่าวๆ 

ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูรายงานการศกึษาความเป็นไปได ้กล่าวคอื จํานวนและขนาดพืน้ทีข่องหอ้งพกั หอ้งอาหาร หอ้ง

ประชุมต้องสอดคลอ้งกบัความต้องการของลูกคา้ ราคาและส่วนของพนักงาน 2) การแกไ้ขแบบแปลนและพฒันาตาม

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากระยะที ่1 ใหม้คีวามสมบูรณ์มากขึน้ และ 3) เมื่อไดแ้บบทีส่มบูรณ์เป็นทีพ่อใจแลว้จงึนําแบบมา

จดัพมิพเ์พื่อใชใ้นการขออนุญาตก่อสรา้ง และการประมลูงาน การดาํเนินงานในขัน้ตอนน้ีเป็นการนําเงื่อนไขความรูด้า้น

วชิาการและวชิาชพีประกอบกบัหลกัความมเีหตุผลและมาใชอ้ย่างรอบคอบ 

 ความสําคญัของการออกแบบอาคารคือ ต้องไม่ขดัต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ต้องสอดคล้องกับ 

พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบบัที ่61 (2550) กฎกระทรวงเรื่อง กําหนดประเภทและหลกัเกณฑก์าร

ประกอบธุรกจิโรงแรม พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518 การปฏบิตัติามหลกักฎหมาย สมัพนัธก์บั

หลกัความมภีูมคุิม้กนัทีด่ใีนระยะยาวและแสดงใหเ้หน็ถงึการมคีุณธรรมเพราะอาคารต้องมคีวามแขง็แรง ปลอดภยัต่อ

ผูใ้ช้ประโยชน์ ไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อม (โครงการน้ีไม่ต้องทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) 

ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2555 เพราะขนาดโรงแรมไม่เขา้เงื่อนไข คอื มหีอ้งพกั

น้อยกว่า 80 หอ้ง พืน้ทีใ่ชส้อยตํ่ากว่า 4,000 ตารางเมตร สงูน้อยกว่า 23 เมตร) 

 ผูป้ระกอบการนําเงื่อนไขความรู ้เงื่อนไขคุณธรรมและความมภีูมคิุม้กนัมาใชเ้พื่อการประมูลงาน การประมูล

งานมผีูเ้กีย่วขอ้งหลกั คอื เจา้ของโครงการ ทีป่รกึษาโครงการ และผูร้บัเหมา ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต้องใชค้วามรูป้ระสบการณ์

และคุณธรรมมาเป็นกลไกในการพจิารณาตรวจสอบและวเิคราะห ์เขา้ใจวธิกีารเจรจาต่อรอง การอ่านเอกสารแบบแปลน 

และ BOQ (bill of quantities) หรอืบญัชแีสดงปรมิาณวสัดุและค่าแรงงานของผู้รบัเหมา เพื่อคดัเลอืกผูร้บัเหมาที่
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เหมาะสมที่สุด ข้อมูลที่ได้จะใช้เป็นบรรทดัฐานในขัน้ตอนการก่อสร้างการชําระเงิน และการเสียภาษี นํามาเป็น

ภูมคิุม้กนัป้องกนัปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพ 4 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างขัน้ตอนการออกแบบโครงสรา้งและงานระบบกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

4. ขัน้ตอนการกาํหนดงบประมาณ 

 ผูป้ระกอบการแบ่งเงนิลงทุนออกเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนของเจา้ของและส่วนทีกู่จ้ากสถาบนัการเงนิ อตัราส่วน

รอ้ยละ 50:50 (งบ 110 ลา้นบาท) เมื่อนําหลกัความมเีหตุผลและหลกัความมภีูมคิุม้กนัมาวเิคราะหพ์บว่า การกูย้มืเงนิ

เพื่อการลงทุนระยะยาว ไม่ไดนํ้าไปใช้ในระยะสัน้ๆ ไม่ขดักบัหลกัปรชัญา ตรงกนัขา้มหลกัปรชัญาไดแ้สดงให้เหน็ว่า 

“บุคคลและธุรกจิทัว่ไปมคีวามจําเป็นในการเป็นหน้ีเพื่อการลงทุนหรอืการใช้จ่ายสนิค้าคงทนที่มมีูลค่าสูง เช่น ทอียู่

อาศยั [11] หากจาํนวนหน้ีไม่เกนิความสามารถในการใชค้นืและนํามาเพื่อการลงทุนทีเ่กดิประโยชน์ หากผูป้ระกอบการ

เลอืกการซือ้ทีด่นิจะตอ้งมงีบประมาณสาํหรบัการซือ้ทีด่นิ อาจจะต้องเป็นหน้ีมากกว่าความสามารถในการใชค้นืได ้จะ

เกดิความเดอืดรอ้นในภายหน้า และอาจเป็นการรบกวนผูอ้ื่น ขดักบัหลกัความพอประมาณ เหตุผลอกีประการหน่ึงคอื 

ผูป้ระกอบการมคีวามเชื่อมัน่ในธุรกจิและศกัยภาพของตนเองทีจ่ะสรา้งรายไดอ้ย่างเพยีงพอต่อจนสามารถใชค้นืเงนิกู้

ไดภ้ายในระยะเวลา 8 ปี  (เงนิกูไ้ดร้บัความเหน็ชอบจากสถาบนัการเงนิทีต่้องใชห้ลกัความรู ้ความมเีหตุผลและความ

พอประมาณในการพจิารณาความเป็นไปไดข้องโครงการจากแผนธุรกจิและแผนการเงนิ ประกอบกบัพื้นภูมหิลงัและ

ประสบการณ์ของผูป้ระกอบการ ความพอประมาณและความมเีหตุผลกบัเงนิลงทุน) 

   ผูป้ระกอบการนําเงนิงบประมาณมาจดัแบ่งเป็นเงนิค่าใชจ้่าย 4 สว่น คอื 1) งบประมาณก่อนการก่อสรา้ง รอ้ย

ละ 2.72 ประกอบดว้ยค่าใช้จ่ายสําหรบัทีป่รกึษา การออกแบบ การศกึษาความเป็นไปได ้2) งบประมาณสําหรบัการ

ก่อสร้าง ร้อยละ 82.64  ประกอบด้วยงานโครงสร้างและสถาปตัยกรรม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบประปา 

สขุาภบิาลและดบัเพลงิ ระบบปรบัอากาศ งานตกแต่งภายในและภายนอก 3) งบประมาณเพื่อจดัซือ้อุปกรณ์ เครื่องมอื

และเครื่องใช้ เฟอรนิ์เจอร์ และเอกสารร้อยละ 10 4) งบประมาณทดลองเปิดดําเนินการ ร้อยละ 4.64 ประกอบด้วย 

เงนิเดอืน ค่าจา้ง ค่าวตัถุดบิ อาหารและเครื่องดื่ม และค่าประชาสมัพนัธ ์การจดัสรรเงนิออกเป็นสว่นๆ เพื่อใหเ้กดิความ

เหมาะสมและเพยีงพอต่อการดาํเนินงาน นําหลกัเหตุผล และเงื่อนไขความรูม้าประกอบการพจิารณา  

การจดัสรรเงนิงบประมาณ ผูป้ระกอบการได้จดัสรรเงนิจํานวนหน่ึงไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน (แผนการเงนิ) กรณี

งบประมาณเกินกว่าที่กําหนดหรือผลการดําเนินการตํ่ากว่าเป้าหมาย โดยใช้เงินทุนสํารองจํานวนหน่ึงในส่วนของ

ตนเอง ไม่ตอ้งกูย้มื แสดงใหเ้หน็ถงึหลกัความมภีูมคิุม้กนัในตวัทีด่ ี

 การคดัเลอืกผู้รบัเหมางานและผู้จําหน่ายสนิค้าให้สอดคล้องกบังบประมาณ ผู้ประกอบการได้นําเงื่อนไข

ความรูแ้ละเงื่อนไขคุณธรรมมาใชใ้นการพจิารณาคดัเลอืกตวัแทนผูจ้าํหน่ายอุปกรณ์เครื่องมอืและเครื่องใช ้เปรยีบเทยีบ

ราคาอย่างน้อย 3 บริษัท ใช้เกณฑ์คุณภาพสินค้า ภาพลกัษณ์ผู้ผลิต ราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณ การจัดส่ง 

เงื่อนไขการประกนัสนิคา้และการบาํรุงรกัษามาใชอ้ย่างรอบคอบ 
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 ผูป้ระกอบการได้นําหลกัความพอประมาณ หลกัความมเีหตุผล และเงื่อนไขคุณธรรมมาใชเ้พื่อการกําหนด

งบประมาณเงนิเดอืนและค่าจา้งพนกังาน สอดคลอ้งกบักฎหมายแรงงาน การว่าจา้งและการใหเ้งนิเดอืนค่าจา้ขึน้อยู่กบั

ความรูแ้ละประสบการณ์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 5  แสดงความสมัพนัธข์องขัน้ตอนการกาํหนดงบประมาณกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. จากการศกึษาขัน้ตอนการวางแผนงานการก่อสรา้งโรงแรมลโีอซอรพ์บว่า มขี ัน้ตอนสําคญันอกเหนือจาก

ขัน้ตอนทัง้ 4 อกีหน่ึงขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนทางความคดิ (conceptual) ของผูป้ระกอบการ ทีม่ต่ีอการลงทุน การศกึษา

และวิเคราะห์พบว่า กรณีโรงแรมลีโอซอร์ ผู้ประกอบการมีแรงจูงใจต่อการลงทุนมากกว่าหน่ึงแรงจูงใจ กล่าวคือ 

แรงจงูใจแรก คอื การลงทุนในธุรกจิโรงแรมเป็นการลงทุนระยะยาวสามารถสรา้งรายไดแ้ละเป็นหลกัประกนัความมัน่คง

ของครอบครวั ประการทีส่อง ธุรกจิโรงแรมเป็นธรุกจิทีม่มีลูค่าเพิม่และมเีกยีรต ิทนัททีีส่รา้งโรงแรมและเปิดดําเนินการ 

มูลค่าจะเพิม่ขึน้และผู้ที่เป็นเจา้ของจะได้รบัการยอมรบัในชุมชนและสงัคม แรงจูงใจดงักล่าวสมัพนัธก์บัหลกัความมี

เหตุผลและหลกัการมีภูมคุิ้มกนัที่ด ีประกอบกบัเงื่อนไขความรู้ นอกจากน้ีผู้ประกอบยงัมีการพจิารณาไตร่ตรองใน

ประเดน็สาํคญั คอื 

1.1 ประเภทโรงแรมและรูปแบบการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสมต่อพืน้ที ่โดยผูป้ระกอบการนําขอ้มูลเบือ้งดา้น

พืน้ทีต่ัง้ของโรงแรมมาประกอบการพจิารณาแลว้เหน็ว่าพืน้ทีเ่หมาะสมกบัโรงแรมประเภทในเมอืง (city hotel) 

 1.2 จาํนวนเงนิลงทุน และทีม่าของเงนิลงทุน       

 1.3 วเิคราะหส์ภาพธุรกจิปจัจุบนัและอนาคตอย่างคร่าวๆ ก่อนจะดาํเนินการในขัน้ตอนต่างๆ 

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเสนอว่าควรเพิม่ข ัน้ตอนทางความคดิ (conceptual) ไวใ้นการวางแผนงานการก่อสรา้งโรงแรม

อกี 1 ขัน้ตอน และควรเป็นขัน้ตอนเริม่ตน้ รวมเป็น 5 ขัน้ตอน โดยแสดงไวใ้นภาพ 6 ดงัน้ี 

 

 

 

 
 

 

ภาพ 6 แสดงความสมัพนัธข์องขัน้ตอนทางความคดิกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

2. เน่ืองจากงานวจิยัน้ีเป็นกรณีศกึษาและวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องการวางแผนงานการก่อสรา้งโรงแรมลโีอ

ซอรด์้วยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ผู้วจิยัได้พยายามศกึษาค้นคว้างานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งหรอืใกล้เคยีงที่อาจ

เกดิขึน้ก่อนหน้าน้ี เพื่อนํามาศกึษาเปรยีบเทยีบแต่ไม่พบ การศกึษาส่วนหน่ึงจงึมาจากความรูแ้ละประสบการณ์ของ
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ผูว้จิยัทีม่ปีระสบการณ์ต่อการเป็นทีป่รกึษางานก่อสรา้งโรงแรมในจงัหวดันครราชสมีา 4 แห่ง บุรรีมัย ์1 แห่ง และเป็น

พนักงานระดบัผู้บรหิารโรงแรมมากกว่า 5 โรงแรม  หากนักวชิาชพีหรอืผูท้ี่ทําหน้าที่ให้คําปรกึษาในธุรกจิโรงแรม

รวมทัง้ผูท้ีส่นใจตอ้งการศกึษาเพื่อเป็นความรู ้เมื่อตอ้งการนําผลการศกึษาน้ีไปใชป้ระโยชน์ควรพจิารณาตามบรบิทของ

แต่ละโรงแรมทีอ่าจจะแตกต่างกนัในดา้นทาํเลทีต่ัง้ ขนาดโรงแรม และกลุ่มลกูคา้ ทีแ่ตกต่างไปจากกรณีศกึษาน้ี  

3. ผูว้จิยัมแีนวคดิทีจ่ะนําผลการวจิยัมาใชศ้กึษาแบบต่อเน่ืองในขัน้ตอนการก่อสรา้งโรงแรม และการบรหิาร

จดัการโรงแรม เพื่อวเิคราะห์หาความสมัพนัธแ์บบบูรณาการในการลงทุนธุรกจิโรงแรมกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงต่อไป 
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การสาํรวจความคิดเหน็ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีใช้โซล่ารเ์ซลล ์ของประชากร

ในกรงุเทพมหานคร 

The survey on opinion towards image of the organization using solar cell of 

people in Bangkok  
 

พรทพิย ์พานิช0

1 

Pornthip Panich
1 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจัยเรื่องการสํารวจความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรที่ใช้โซล่าเซลล์ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาปจัจยัสว่นบุคคลทีม่ผีลต่อความคดิเหน็ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รทีใ่ชโ้ซล่า

เซลล ์ การรบัขอ้มูลข่าวสารเกีย่วกบัโซล่าเซลล ์และ ความคดิเหน็ต่อเครื่องหมายรบัรองคุณภาพด้านการเป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม    การวจิยัครัง้น้ีไดศ้กึษาจากลุ่มตวัอย่างทีค่ดัเลอืกเฉพาะผูท้ีม่คีวามเขา้ใจเกีย่วกบัโซล่ารเ์ซลลอ์ย่างน้อยใน

ระดบัเบือ้งตน้คอืเคยไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัโซล่ารเ์ซลล ์และมคีวามเขา้ใจในรูปลกัษณ์ และประโยชน์ในการใชง้านของโซ

ล่ารเ์ซลล ์ จาํนวน 150 คน 

ผลการวจิยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลลอ์ยู่ในระดบัดทีัง้ 4 ดา้น

ไดแ้ก่ ดา้นสงัคมและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  ดา้นความเป็นผูนํ้า  ดา้นภาพรวมองคก์ร และดา้นทีม่สีว่นร่วมต่อนโยบาย

พลังงานของประเทศ  ด้านที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมและเป็นมิตรกับ

สิง่แวดลอ้ม  ช่องทางการรบัขอ้มลูขา่วสารทีก่ลุ่มตวัอย่างไดร้บัมากทีส่ดุคอืดา้นอนิเตอรเ์น็ต  และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

เหน็ดว้ยว่าองคก์รทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลลค์วรมเีครื่องหมายรบัรองคุณภาพดา้นการเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่ไดร้บัการรบัรอง

จากสถาบนัพลงังานและสิง่แวดลอ้มระดบัสากล โดยควรมกีารต่ออายุทุกปี และสื่อสารให้ผู้มสี่วนได้เสยีต่อองคก์รได้

รบัทราบขอ้มลู 

จากการทดสอบสมมุตฐิานพบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์

ขององคก์รทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลล ์และต่อเครื่องหมายรบัรองคุณภาพไม่แตกต่างกนัอย่างเป็นนัยสาํคญัทางสถติ ิ ปจัจยัส่วน

บุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่แตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรู้ข่าวสารเกี่ยวกบัโซล่าร์เซลล์ไม่

แตกต่างกนัอย่างเป็นนยัสาํคญัทางสถติ ิแต่ปจัจยัสว่นบุคคลดา้นอาชพีทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการรบัรูข้า่วสารเกีย่วกบัโซ

ล่าร์เซลล์แตกต่างกนัอย่างเป็นนัยสําคญัทางสถิติ ดงันัน้องค์กรที่ใช้โซล่าร์เซลล์ควรให้ความสําคญักบัช่องทางการ

สือ่สารไปยงักลุ่มเป้าหมายในอาชพีต่าง ๆ  
 

คาํสาํคญั: ภาพลกัษณ์  ความคดิเหน็  โซล่ารเ์ซลล ์ การสาํรวจ  
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Abstract  

 The research of the survey on attitudes of people in Bangkok towards the image of organizations 

using solar cell aims to study personal factors that affect attitudes towards the image of organizations using 

solar cell, information acknowledgement about solar cell, and attitudes towards environmentally-friendly 

hallmark. The sample of the research is a group of 150 people who have at least basic level of 

understanding about solar cell; that is, those who used to receive information about solar cell and have 

perception on its figure and advantages.     

The research indicates that the subjects have good attitudes towards the image of organizations 

using solar cell in entirely 4 aspects including social and environmentally-friendly aspect, leadership, overall 

image of the organization, and engagement in energy policy of the country. The aspect received the highest 

score is responsibility and environmentally-friendly aspect. Communication channel from which the subjects 

acquire most information is the internet. Most of the subjects agree that organizations using solar cell should 

have an environmentally-friendly hallmark warranted by an international energy and environment institution 

under the annual renewal, and should communicate to all stakeholders.  

According to the hypothesis testing, the subjects with different personal factors have no difference in 

attitudes towards the image of organizations using solar cell, and the hallmark. Different personal factors 

including gender, age, education level, and average income per month do not have different effect on solar 

cell information acknowledgement, while different occupations do. Therefore, the organizations using solar cell 

should pay more attention to communicating with the target group of various profession. 
 

Keywords: image , Opinion , solar cell , survey 
 

บทนํา 

ปจัจุบันการรณรงค์เรื่องการใช้พลังงานทดแทนของรัฐบาล และแนวคิดเรื่องการดําเนินกิจการที่เป็นมิตร 

กบัสิง่แวดล้อมได้รบัความสนใจอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ทัง้หน่วยงานของภาครฐัและเอกชนเกิดการตื่นตัว หนัมา 

ใหค้วามสาํคญักบัโซล่ารเ์ซลลม์ากขึน้ ประกอบกบันโยบายในการขายคนืไฟฟ้าทีผ่ลติจากโซล่ารเ์ซลลใ์หก้บัการไฟฟ้า 

ไดร้บัการอนุมตัแิลว้  จงึมหีลายองคก์รตอ้งการทีจ่ะใชไ้ฟฟ้าทีผ่ลติจากโซล่ารเ์ซลลม์ากขึน้แต่ทัง้น้ีพบว่าจํานวนคนหรอื

องคก์รทีต่ดัสนิใจใช้โซล่ารเ์ซลลจ์รงิๆ นัน้ ยงัมจีํานวนไม่มากและยงัไม่แพร่หลายเท่าทีค่วร ดว้ยระยะเวลาการคนืทุน

เมื่อเทยีบกบัการใช้ไฟฟ้าปกติคือ 8-10 ปี โดยประมาณ ทําให้หลายหน่วยงานชะลอการตดัสนิใจ เน่ืองจากเห็นว่า

ระยะเวลาการคนืทุนหากเทยีบกบัการลงทุนดา้นอื่น อาจเป็นระยะเวลาทีน่านกว่า 

การวจิยัในครัง้น้ีจงึมุ่งประเดน็ไปทีก่ารศกึษาเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ขององคก์รทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลลใ์นมุมมองของผูบ้รโิภค 

เพื่ อนําผลที่ ได้รับมาประยุกต์ ใช้ ในเชิงการตลาด นั น่คือ การต่อยอดการสร้างภาพลักษณ์องค์กรสีเขียว   

เพื่อสามารถใชจุ้ดเด่นน้ี ในการกาํหนดยุทธศาสตรอ์งคก์ร และเป็นการสรา้งมติใิหม่ในการแขง่ขนั  เพื่อชดเชยระยะเวลาคนืทุน

ทีถู่กมองว่านานเกนิไป หรอืมากกว่าการลงทุนรปูแบบอื่น แต่หากยงัสามารถนําภาพลกัษณ์ขององคก์รทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลลม์าต่อ

ยอดเพื่อการสรา้งฐานลกูคา้ใหก้วา้งขึน้และการพฒันาเป็นองคก์รทีย่ ัง่ยนืต่อไป  ดงันัน้การลงทุนในโซล่ารเ์ซลลจ์ะไม่เป็นเพยีง

การลงทุนในแง่ของประหยดัค่าไฟฟ้าเท่านัน้ แต่ยงัถอืเป็นการลงทุนในดา้นการตลาด และการสรา้งแบรนดไ์ดอ้กีดว้ย 

การแข่งขนัด้านการตลาดมีความรุนแรง ทัง้ในด้านราคา  คุณภาพ และนวตักรรม องค์กรต่าง ๆ จงึต้องเร่ง

พฒันาตวัเองเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัใหม้ศีกัยภาพมากยิง่ขึน้ แนวคดิเรื่องการสรา้งภาพลกัษณ์ของ

องคก์รเพื่อแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility หรอื CSR) ในดา้นต่าง ๆ จงึเขา้มามี
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บทบาทในการประชาสมัพนัธ์และสร้างความเชื่อมัน่ให้กบัผู้บริโภค และเป็นตัวแปรสําคญัอีกตวัหน่ึงที่ผู้บริโภคใน

ปจัจุบนั นํามาเป็นตวัตดัสนิใจในการเลอืกซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร 

ในอนาคต ผลกระทบจากภาวะโลกรอ้นจะส่งผลใหม้นุษยต์้องลดการใชท้รพัยากรทีเ่ป็นภยัต่อสิง่แวดลอ้มลงถงึ

รอ้ยละ 60.85  ซึง่หมายความว่า วถิชีวีติของผูค้นจะเปลีย่นแปลงไปอย่างสิน้เชงิ การอนุรกัษพ์ลงังานและกจิกรรมใด ๆ 

กต็ามเพื่อพทิกัษ์สิง่แวดล้อมจะไม่เป็นเพยีงแต่กระแสหรอืแฟชัน่  หากแต่จะเป็นแนวโน้มใหม่ที่มาจากแรงผลกัและ

ความจาํเป็น และคงอยู่ต่อไปในระยะยาว 

ปญัหาภาวะโลกร้อนเน่ืองจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นปญัหาที่ทัว่โลกกําลงัให้ความสนใจและเร่งหา

มาตรการเพื่อควบคุม โดยมาตรการกดีกนัทางการค้ากเ็ป็นมาตรการหน่ึงที่มแีนวโน้มจะนํามาใช้อย่างแพร่หลายใน

อนาคต และถงึแมว้่าประเทศไทยยงัไม่ถูกบงัคบัใชต้ามมาตรการดงักล่าวในปจัจุบนั แต่กค็วรตอ้งดาํเนินการพฒันาและ

สง่เสรมิพลงังานทดแทน ซึง่เป็นหน่ึงในแนวทางลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก รวมทัง้เป็นจุดเริม่ต้นใหป้ระเทศ

ไทยเริม่กา้วสู่เสน้ทางของการเป็นสงัคมคาร์บอนตํ่า (Low Carbon Society) และให้เป็นแบบอย่างของสงัคมโลกที่

กล่าวขวญัถงึประเทศไทยว่าเป็นประเทศทีม่คีวามมุ่งมัน่และสนบัสนุนใหม้กีารใชพ้ลงังานทดแทน  

ในกลุ่มผู้ประกอบธุรกจิเองกเ็ช่นเดยีวกนั จากผลกระทบเรื่องภาวะโลกร้อนที่ทําให้ผู้บรโิภคต้องบรโิภคอย่าง

ประหยดัและรอบคอบมากขึน้  ส่งผลใหก้ลุ่มผูป้ระกอบธุรกจิกไ็ดร้บัผลกระทบไปดว้ย  เมื่อองคก์รทัง้หลาย ทัง้ขนาด

เลก็ ปานกลาง และขนาดใหญ่  ทัง้ทีเ่ป็นสว่นตวัและองคก์รสาธารณะ  ต่างกต็อ้งแขง่ขนัและแสวงหาวธิกีารดงึดูดความ

สนใจจากผู้บริโภคด้วยการสร้างกจิกรรมที่แสดงถึงความเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม  มกีารปรบักระบวนการในองค์กร

ตัง้แต่การผลติ  การทํางานปกติ  กจิกรรมทางการตลาด จนกระทัง่การสร้างโครงสร้างองค์กรใหม่โดยเพิม่ตําแหน่ง

ผู้บริหารด้านสิง่แวดล้อม หรือการพัฒนาเพื่อความยัง่ยืนขึ้นมา  พร้อมกับมุมมองใหม่ ๆ ภายในสํานักงานเพื่อ

ประชาสมัพนัธแ์ละปลกูฝงัใหบุ้คลากรในองคก์ร มจีติสาํนกัดา้นการเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มจรงิ ๆ  

องคก์รใดกต็าม ทีย่งัคงเน้นการเตบิโตทางเศรษฐกจิเพยีงมติเิดยีวไม่สนใจมติอิื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่เรื่องของ

คุณภาพชวีติและสิง่แวดลอ้ม ย่อมหมายถงึการสญูเสยีโอกาสในการเพิม่ส่วนแบ่งการตลาด (Market share) รายจ่ายที่

น่าจะลดลง ตลอดจนมลูค่าของภาพลกัษณ์และแบรนดท์ีส่มควรจะเพิม่ขึน้เน่ืองจากทางฟากฝ ัง่ของผูบ้รโิภค ทีต่่างกาํลงั

จบัตาดอูยู่ว่า องคก์รเหล่าน้ีจะสรา้งแบรนด ์ สรา้งองคก์รและสรา้งสรรคข์อ้ความทางการตลาดไดอ้ย่างน่าสนใจมากขึน้

หรอืไม่ในการดแูลปกป้องสิง่แวดลอ้ม  

การสรา้งความยัง่ยนืขององคก์ร (Corporate Sustainability) จงึเป็นกระบวนทศัน์ทีส่าํคญัอย่างยิง่ในการบรหิาร

จดัการองคก์รสมยัใหม่ แนวคดิน้ีเสนอว่า การเตบิโตและผลกําไรขององคก์ร (Corporate Growth and Profitability) 

เป็นสิง่สาํคญั แต่ไม่เพยีงพอทีจ่ะทําใหอ้งคก์รอยู่รอดอย่างยัง่ยนืได ้จําเป็นจะต้องมเีป้าหมายเชงิสงัคมที่เกีย่วขอ้งกบั

การพฒันาอย่างยัง่ยนืควบคู่กนัไปดว้ย อาท ิการปกป้องสิง่แวดลอ้ม การสรา้งความเสมอภาคและความเป็นธรรมทาง

สงัคม เป็นตน้  

อย่างไรกด็ใีนยุคทีเ่ทคโนโลยยีงัคงไดร้บัการพฒันาอย่างไม่สิน้สดุเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค เรา

จงึพบเหน็สนิคา้ต่าง ๆ มากมายต่างทยอยเขา้สู่ตลาดไม่เวน้แต่ละวนั ยิง่เมื่อรวมกบัสนิคา้เดมิในตลาดซึง่มนีับไม่ถ้วน

อยู่แล้ว  ดงันัน้ การที่สนิค้าชิ้นหน่ึงชิ้นใดจะแทรกตัวเข้าไปยืนอย่างโดดเด่น ณ จุดที่ผู้บรโิภคสามารถมองเห็นได ้

ท่ามกลางกระแสของการแขง่ขนัอนัรุนแรงในปจัจุบนั ย่อมมคีวามจาํเป็นอย่างยิง่ทีส่นิคา้ชิน้นัน้จะตอ้งเขา้สูก่ระบวนการ

สาํคญัทีเ่รยีกว่า “การสรา้งแบรนด”์ (Branding)  

ในการทาํวจิยัครัง้น้ีจะมุง่เน้นการศกึษาเรื่อง การยอมรบัของผูบ้รโิภค ทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์ขององคก์รทีใ่ชพ้ลงังาน

ทดแทนจากโซล่ารเ์ซลล ์ทัง้ในดา้นของการเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  ดา้นการเป็นผูนํ้า ดา้นการเป็นองคก์รสมยัใหม่และ

การดาํเนินกจิการทีส่อดคลอ้งกบันโยบายพลงังานทดแทนของประเทศ 

ในด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กรนัน้ เสรี วงษ์มณฑา  ได้กล่าวไว้ว่า “ภาพลกัษณ์”เป็นผลรวมระหว่าง

ขอ้เทจ็จรงิ (Objective Facts) กบัการประเมนิส่วนตวั (Personal Judgment) ซึง่มผีลมาจากการรบัรูข้องบุคคลทีม่ต่ีอ
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สิง่ใดสิง่หน่ึงตวัอย่างเช่น ภาพลกัษณ์ทีเ่กดิขึน้ต่อมหาวทิยาลยัแหง่หน่ึงจะขึน้อยู่กบัขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัมหาวทิยาลยันัน้ 

คอืสถานทีต่ัง้ คณะทีเ่ปิดสอน อาจารย ์ นกัศกึษา  ชื่อเสยีงเกยีรตคิุณทีป่รากฏ เป็นตน้ สว่นการประเมนิส่วนตวัของแต่

ละบุคคลนัน้ เช่น ถา้ถามถงึสถานทีต่ัง้กบัคนทีอ่าศยัอยู่ใกลม้หาวทิยาลยักจ็ะไดร้บัคาํตอบเป็นไปในทางบวก เป็นตน้ 

อย่างไรกต็าม ภาพลกัษณ์เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ไดแ้ละเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ซึง่อาจเปลีย่นจากภาพลกัษณ์ที่ดี

เป็นภาพลกัษณ์ที่ไม่ดหีรือเปลี่ยนจากไม่ดกีลายเป็นดกีไ็ด้ ดงันัน้การสร้างภาพลกัษณ์ต้องอาศยัระยะเวลาและการ

สือ่สารดว้ยสาร (Message) ทีถู่กตอ้งตรงกบัทีอ่งคก์รไดก้าํหนดไวแ้ต่แรก ภาพลกัษณ์นัน้จงึจะค่อย ๆ ปรากฏขึน้ในใจ

ของกลุ่มเป้าหมายทลีะน้อยและเพิม่พูนขึน้กระทัง่ฝงัรากลกึในจติใจ จนกลายเป็นภาพลกัษณ์ที่สามารถจดจําได้ และ

เชื่อมโยงเขา้กบัความคิดเหน็ พฤติกรรม และการตดัสนิใจต่าง ๆ ตามมา ซึ่งผลที่ได้รบัตามมากค็ือ การได้รบัการ

สนับสนุน ปกป้องชื่อเสียง จนถึงระดับศรัทธา ดังนัน้ ภาพลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่สามารถสร้างขึ้นได้  ซึ่งวิธีการ

ประชาสมัพนัธก์ม็บีทบาทอย่างมากในการเสรมิสรา้งและเปลีย่นแปลงภาพลกัษณ์ขององคก์ร  

กล่าวโดยสรุปไดว้่า ภาพลกัษณ์ขององคก์รเป็นผลจากการประมวลความคดิของบุคคลโดยผนวกกนัในแง่ของ

ขอ้เทจ็จรงิ และขอ้คดิเหน็ โดยมปีจัจยัเกื้อหนุนคอื ประสบการณ์ของผู้คดิเห็น  ระยะเวลาและความถี่ที่ได้รบัขอ้มูล

ข่าวสาร เหล่าน้ีสามารถประมวลเป็นภาพในใจซึง่เรยีกกนัว่าภาพลกัษณ์  ซึง่ภาพลกัษณ์น้ีจะอยู่ในใจเพยีงระยะเวลา

หน่ึง  เมื่อปจัจยัดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแปรเปลีย่นไป กจ็ะทาํใหภ้าพลกัษณ์นัน้เปลีย่นไปดว้ยเช่นกนั 

ในการทีอ่งคก์รต่าง ๆ หนัมาใหค้วามสนใจดา้นพลงังานทดแทน โดยเฉพาะการใชพ้ลงังานจากแสงอาทติย ์ผ่าน

อุปกรณ์คอืแผงโซล่าร์เซลล์นัน้ นอกจากจะสะท้อนในเรื่องของการช่วยลดมลภาวะแล้ว โซล่าร์เซลล์ยงัสามารถเป็น

เครื่องมือตัวหน่ึงที่จะสะท้อนภาพลกัษณ์ ซึ่งแสดงถึงความมวีิสยัทศัน์ และความเป็นผู้นําขององค์กรนัน้ ๆ ในการ

ผสมผสานเทคโนโลยสีมยัใหม่ เขา้กบัการนํามาปรบัใชใ้นดา้นความมัน่คงทางพลงังานเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มคอื

การช่วยลดการปลดปล่อยคารบ์อนไดออกไซดด์ว้ย 

งานวจิยัฉบบัน้ี ซึ่งเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รด้วยการใชโ้ซล่าร์เซลล์ จะสามารถพฒันา

เป็นเครื่องมอืทางการตลาดดา้นการสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรในด้านบวกได้ และจะสามารถสร้างความได้เปรยีบ

ทางการแขง่ขนั เน่ืองจากปจัจุบนั กลุ่มผูบ้รโิภคไดห้นัมาสนใจและสนบัสนุนองคก์รทีท่าํธุรกจิสเีขยีว และคํานึงถงึความ

รบัผดิชอบต่อชุมชนมากขึน้ การที่องค์กรใดมภีาพลกัษณ์ทีแ่สดงถงึการเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและความเป็นผูนํ้าใน

เรื่องความรบัผดิชอบต่อชุมชนไดน้ัน้ ย่อมเป็นองคก์รทีม่โีอกาสในการต่อยอดการสรา้งฐานลูกคา้แบบยัง่ยนืมากขึน้ใน

อนาคต 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 

1.เพื่อศกึษาปจัจยัสว่นบุคคลทีม่ผีลต่อความคดิเหน็ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลล ์

2.เพื่อศกึษาปจัจยัสว่นบุคคลทีม่ผีลต่อการรบัขอ้มลูขา่วสารขององคก์รทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลล ์

3.เพื่อศกึษาปจัจยัสว่นบุคคลทีม่ผีลต่อความคดิเหน็ดา้นเครื่องหมายรบัรองคุณภาพดา้นการเป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติุฐานการวิจยั 

1.ปจัจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์องคก์รทีใ่ชโ้ซล่าเซลลต่์างกนั 

2.ปจัจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัองคก์รทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลล ์ต่างกนั 

3.ปจัจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั มผีลต่อความคิดเห็นด้านเครื่องหมายรบัรองคุณภาพด้านการเป็นมิตรกบั

สิง่แวดลอ้มต่างกนั 
 

วิธีวิทยาการวิจยั 

การวจิยัในครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research)  โดยการใชแ้บบสอบถามทีม่คี่าความเชื่อมัน่ 

ที ่ 0.87 เพื่อสาํรวจความคดิเหน็ทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์ขององคก์รทีใ่ชโ้ซลารเ์ซลลแ์ละเครื่องหมายรบัรองคุณภาพดา้นการ

เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม รวมถงึช่องทางในการรบัขอ้มลูขา่วสารเรื่องโซล่ารเ์ซลล ์  ทัง้น้ีการสาํรวจความคดิเหน็ดงักล่าว 

ไดท้าํกบักลุ่มตวัอย่างทีค่ดัเลอืกเฉพาะผูม้คีวามเขา้ใจเรื่องโซล่ารเ์ซลลอ์ย่างน้อยในระดบัเบือ้งตน้  คอืเคยไดร้บัขอ้มลู

เกีย่วกบัโซล่ารเ์ซลลแ์ละมคีวามเขา้ใจในรปูลกัษณ์ และประโยชน์ในการใชง้านของโซล่ารเ์ซลล ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 150 คน 

สาํหรบัเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามดงักล่าว แบ่งออกเป็น  

4 ตอนคอื ปจัจยัสว่นบุคคล (ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน)  ความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ของ

องคก์รทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลลก์ารไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัองคก์รทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลลแ์ละความคดิเหน็ต่อเครื่องหมายคุณภาพ

ดา้นการเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

ในการวเิคราะหข์อ้มลูนัน้ ผูว้จิยัไดใ้ชโ้ปรแกรมทางสถติ ิ โดยใชส้ถติ ิ 2 ประเภทคอื สถติเิชงิพรรณา 

(Descriptive statistics) ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation)  สว่นสถติเิชงิอนุมาน (Inferential statistics) ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทาง

เดยีว (One-Way ANOVA) 

 

เพศ 

อายุ 

การศกึษา 

อาชพี 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 

ความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

ทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลล ์

การไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร 

เกีย่วกบัองคก์รทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลล ์

ความคดิเหน็ต่อเครื่องหมายรบัรองคุณภาพ 

ดา้นการเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
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ผลการศึกษา 

ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอผลของการวจิยัเป็น 4 สว่นดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากร 

ผลการวจิยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างทีส่าํรวจทัง้หมดคอื 150 คน เป็นเพศหญงิ 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.3 เพศชาย 

91 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 ทัง้น้ีพบว่ากลุ่มประชาส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 34  

รองลงมาคอื  21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.7  อายุ 41-50 ปี จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 และ 51 ปีขึน้ไป 

จาํนวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14  

ระดบัการศกึษาพบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 87 คน คดิเป็นร้อยละ 58 

รองลงมาคอื ตํ่ากว่าปรญิญาตรจีาํนวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.3  และ สงูกว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 25 คดิเป็นรอ้ยละ 16.7 คน 

อาชพี พบว่า กลุ่มประชากรสว่นใหญ่มอีาชพีพนกังานองคก์รเอกชน/บรษิทั จาํนวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.3  

รองลงมาคอืเจา้หน้าที/่พนักงานของรฐั จํานวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.7  ธุรกจิส่วนตวั จํานวน 21 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 14.0 และอาชพีอื่น ๆ คอืรบัจา้งเลีย้งเดก็และรบัจา้งทัว่ไป จาํนวน 4 คน คดิเป็น 2.7   

ระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนพบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่มรีายไดต้ํ่ากว่า 20,000 บาท จํานวน 56 คน  คดิเป็น

รอ้ยละ 37.3  รองลงมาคอื 20,001-40,000 บาท จํานวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.0  รายได้ 40,001-60,000 บาท 

จาํนวน  31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.7  และ รายได ้60,000 บาทขึน้ไป จาํนวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.0 

ส่วนท่ี 2  ความคิดเหน็ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีใช้โซล่ารเ์ซลล ์

ในสว่นน้ีแบ่งความคดิเหน็ทีม่ต่ีอประเภทของภาพลกัษณ์องคก์รออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. ความคดิเหน็ที่มต่ีอภาพลกัษณ์องค์กรด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม กลุ่มตวั

อย่างไรสว่นใหญ่มคีวามเหน็ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.05 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.78) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

ปจัจยัทัง้ 4 ขอ้ มค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การช่วยลดภาวะโลกรอ้น (ค่าเฉลีย่ 4.07 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

0.87) การช่วยลดการปลดปล่อยคารบ์อนไดออกไซต์ (ค่าเฉลีย่ 3.99 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.88) การเป็นองคก์รสี

เขยีว(ค่าเฉลีย่ 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84) และ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR)  (ค่าเฉลีย่ 3.82 ส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.89) 

2. ความคิดเหน็ที่มีต่อภาพลกัษณ์องค์กรด้านการเป็นผู้นํา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคีวามเหน็ในระดบัมาก 

(ค่าเฉลีย่ 3.93 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.77) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ประเดน็ทัง้ 5 ขอ้ มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบั

มาก ไดแ้ก่ เป็นผูนํ้าดา้นการใชพ้ลงังานทดแทน (ค่าเฉลีย่ 4.15 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.92) เป็นผูนํ้าดา้นการสรา้ง

จติสาํนึกอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม (ค่าเฉลีย่ 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83)   เป็นองคก์รทีม่วีสิยัทศัน์ 

(ค่าเฉลีย่ 3.91ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.80) เป็นผูนํ้าดา้นเทคโนโลย ี(ค่าเฉลีย่ 3.89 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.88) 

และ เป็นองคก์รทีม่ศีกัยภาพในการกา้วสูร่ะดบัสากล (ค่าเฉลีย่ 3.82 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.90)      

3. ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์องคก์รดา้นภาพรวมขององคก์ร กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามเหน็ในระดบั

มาก (ค่าเฉลีย่ 3.86 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.80) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ประเดน็ทัง้ 4 ขอ้ มคี่าเฉลีย่อยู่ใน

ระดบัมาก ไดแ้ก่ มศีกัยภาพดา้นการเงนิ (ค่าเฉลีย่ 3.84 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.90) มสีมรรถนะทีส่ามารถสะทอ้นถงึ

การบรหิารยุคใหม่ (Modern management) (ค่าเฉลีย่ 3.80 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.85) เป็นองคก์รที่ทนัสมยั 
(ค่าเฉลีย่ 3.87 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.85)  และทรพัยากรบุคคลมคีุณภาพ (ค่าเฉลีย่ 3.64 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

0.88)  

4. ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์องค์กรดา้นทีม่สี่วนร่วมต่อนโยบายพลงังานของประเทศ กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่มคีวามเหน็ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 3.99 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.86) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ประเดน็ทัง้  

3 ข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ได้แก่  เป็นองค์กรที่ช่วยขบัเคลื่อนให้เกิดการใช้พลงังานทดแทนในประเทศไทย 

(ค่าเฉลีย่ 4.01 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.90) เป็นองคก์รทีม่สี่วนร่วมในการสรา้งวฒันธรรมการใชพ้ลงังานทดแทนใน
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ประเทศไทย (ค่าเฉลีย่ 3.99 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.96) และ เป็นองคก์รทีด่ําเนินกจิการสอดคลอ้งกบันโยบายของ

ประเทศ ดา้นความมัน่คงทางพลงังาน (ค่าเฉลีย่ 3.89 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.83)      

ส่วนท่ี 3  การได้รบัข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบัองคก์รท่ีใช้โซล่าเซลล ์จากการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่

ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรื่องโซล่ารเ์ซลล ์1-3 ครัง้ต่อเดอืน (ค่าเฉลีย่ 1.98 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.93) เมื่อพจิารณาเป็น

รายข้อพบว่า กลุ่มตวัอย่างได้รบัข่าวสารจากสื่อด้านอินเตอร์เน็ต เป็นอนัดบัหน่ึง (ค่าเฉลี่ย 2.51 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 1.32)  รองลงมาไดแ้ก่ โทรทศัน์ (ค่าเฉลีย่ 2.22 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.12) หนังสอืพมิพ ์(ค่าเฉลีย่ 2.13 

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.15) สือ่บุคคล เช่น คนรูจ้กั เพื่อน ญาตพิีน้่อง (ค่าเฉลีย่ 2.00 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.08) 

นิตยสาร  (ค่าเฉลีย่ 1.93 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.08) นิทรรศการ  (ค่าเฉลีย่ 1.87ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.05) 

โปสเตอร/์โบรชวัร ์(ค่าเฉลีย่ 1.82 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.03) ป้ายโฆษณา (ค่าเฉลีย่ 1.79 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

1.01) และวทิยุ  (ค่าเฉลีย่ 1.69 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.98) ตามลาํดบั  

ส่วนท่ี  4  ความคิดเหน็ต่อเครื่องหมายคณุภาพด้านการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

เหน็ด้วยว่าองคก์รที่ใชโ้ซล่ารเ์ซลล์ควรมเีครื่องหมายรบัรองคุณภาพดา้นการเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม มคี่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.18 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.73) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ประเดน็ทัง้ 5 ขอ้ มคี่าเฉลีย่อยู่

ในระดบัมาก ได้แก่  องคก์รทีไ่ด้รบัการรบัรอง ควรมกีารสื่อสาร ให้ผู้มสี่วนไดเ้สยีต่อองค์กรรบัทราบขอ้มูล (ค่าเฉลี่ย 

4.27 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.75) เครื่องหมายคุณภาพ (ตรารบัรอง)ควรมกีารตรวจสอบและต่ออายุทุกปี (ค่าเฉลีย่ 

4.23 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.80) เครื่องหมายคุณภาพ (ตรารบัรอง) ควรรบัรองโดยองคก์รอสิระ/สถาบนัดา้นพลงังาน

และสิง่แวดลอ้ม ระดบัสากล  (ค่าเฉลีย่ 4.21 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.82) องคก์รทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลลค์วรมเีครื่องหมาย

คุณภาพรบัรองดา้นการเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  (ค่าเฉลีย่ 4.05 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.87) และเครื่องหมายคุณภาพ 

(ตรารบัรอง) ควรรบัรองโดยหน่วยงานของรฐัในประเทศไทย  (ค่าเฉลีย่ 3.89 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.96)       
 

การทดสอบสมมุติฐานการวิจยั 

 จากการทดสอบสมมุตฐิานทางสถติ ิพบว่า  

 1. กลุ่มตวัอย่างทีม่ปีจัจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา รายได ้และอาชพีทีแ่ตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็

ต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลล ์ไม่แตกต่างกนัอย่างเป็นนัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   ค่าทีไ่ดจ้ากการ

ทดสอบสมมุตฐิาน คอื ปจัจยัดา้นเพศ  Prop = 0.233 ปจัจยัดา้นอายุ Prop = 3.343 ปจัจยัดา้นการศกึษา Prop = 

0.702 ปจัจยัดา้นอาชพี  Prop = 0.659  ปจัจยัดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน Prop = 0.827 ซึง่ค่าความน่าจะเป็นของปจัจยั

สว่นบุคคลดงักล่าว มค่ีามากกว่าค่านยัสาํคญัทีก่าํหนดไว ้ณ ระดบั 0.05 ดงันัน้จงึไม่ยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 2. ปจัจยัสว่นบุคคลดา้นอาชพีทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการรบัรูข้่าวสารเกีย่วกบัโซล่ารเ์ซลลแ์ตกต่างกนัอย่างเป็น

นยัสาํคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 ค่าทีไ่ดจ้ากการทดสอบสมมุตฐิานคอื Prop = 0.049  ซึง่มคี่าน้อยกว่าค่านัยสาํคญัที่

กําหนด  ดงันัน้จงึยอมรบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ แต่ปจัจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่

แตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรูข้า่วสารเกีย่วกบัโซล่ารเ์ซลลไ์ม่แตกต่างกนัอย่างเป็นนยัสาํคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 ค่าที่

ไดจ้ากการทดสอบสมมุตฐิาน คอื ปจัจยัดา้นเพศ  Prop = 0.894 ปจัจยัดา้นอายุ Prop = 0.241  ปจัจยัดา้นการศกึษา  

Prop = 0.702 ปจัจยัดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน   Prop = 0.130 ซึง่ค่าความน่าจะเป็นของปจัจยัสว่นบุคคลดา้นเพศ อายุ 

การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีค่ามากกว่าค่านัยสําคญัที่กําหนดไว้ ณ ระดบั  0.05 ดังนัน้จึงไม่ยอมรับ

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้   

 3. ปจัจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา รายได ้และอาชพีทีแ่ตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อมาตรฐานการ

รบัรองด้านความเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ไม่แตกต่างกนัอย่างเป็นนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ค่าที่ได้จากการ

ทดสอบสมมุตฐิาน คอื ปจัจยัดา้นเพศ  Prop = 0.448 ปจัจยัดา้นอายุ Prop = 0.698 ปจัจยัดา้นการศกึษา Prop = 

0.901 ปจัจยัดา้นอาชพี Prop = 0.921  ปจัจยัดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน Prop = 0.930 ซึง่ค่าความน่าจะเป็นของปจัจยั

สว่นบุคคลดงักล่าว มค่ีามากกว่าค่านยัสาํคญั ทีก่าํหนดไว ้ณ ระดบั 0.05 ดงันัน้จงึไม่ยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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สรปุผลและอธิปรายผล 

ผลการวจิยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลลอ์ยู่ในระดบัด ี

โดยภาพลกัษณ์ขององคก์รนัน้ ผูว้จิยัไดแ้บ่งเป็น 4 ดา้น คอื  

1.ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม   

2.ดา้นความเป็นผูนํ้า  

3.ดา้นภาพรวมองคก์ร  

4.ดา้นความมสีว่นร่วมต่อนโยบายพลงังานของประเทศ   

โดยกลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เหน็ดว้ยว่า ภาพลกัษณ์ขององคก์รทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลลเ์ป็นดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม

และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม รองลงมาคอืดา้นความมสีว่นร่วมต่อนโยบายพลงังานของประเทศ ซึง่กลุ่มตวัอย่างมกีารรบั

ขอ้มูลข่าวสารทางอนิเตอรเ์น็ตมากทีสุ่ด รองลงมาคอื โทรทศัน์และหนังสอืพมิพ ์  และและกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็

ดว้ยว่าองคก์รทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลลค์วรมเีครื่องหมายรบัรองคุณภาพดา้นการเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่ไดร้บัการรบัรองจาก

สถาบนัพลงังานและสิ่งแวดล้อมระดับสากล โดยควรมีการต่ออายุทุกปี และสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์กรได้

รบัทราบขอ้มลู 

สมมุติฐานท่ี 1  ปจัจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลลแ์ตกต่างกนั 

จากผลการวจิยัสรุปว่า ปจัจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศกึษา อาชพีและรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน มผีลต่อ

ความคดิเหน็ดา้นภาพลกัษณ์ของโซล่ารเ์ซลลไ์ม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 โดยกลุ่มตวัอย่าง

สว่นใหญ่เหน็ดว้ยกบัภาพลกัษณ์ขององคก์รทีใ่ชโ้ซล่าเซลลใ์นดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

มากทีส่ดุ รองลงมาคอืภาพลกัษณ์ในดา้นความมสีว่นร่วมต่อนโยบายพลงังานของประเทศ 

ดังนัน้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ควรดําเนินการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรที่ใช้โซล่าร์เซลล์ ใน

ภาพลกัษณ์ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ การแสดงถงึความเป็น

องคก์รสเีขยีว  ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate social responsibility) การช่วยลดภาวะโลกรอ้น และการลดการ

ปลดปล่อยคารบ์อนไดออกไซด ์ ทัง้น้ีผลการวจิยัดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ[.5.] ซึง่เป็นงานวจิยัทีท่ําการ

วจิยัทัง้เชงิคุณภาพและเชงิสาํรวจ ผลการวจิยัพบว่าสิง่ทีโ่ดดเด่นในการรบัรูแ้ละมสี่วนในการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคมาก

ทีสุ่ดโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ ดเีอน็เอของแบรนดก์ลาง (ไอเดยี) คอื “การคดิพื่อสิง่ทีด่ขี ึน้” (Think for the 

better) และส่วนเสรมิดเีอ็นเอ (กรีน) ซึ่งมาจากแนวคิดสนิค้าที่เลอืกนําเสนอแก่ผู้บริโภค นัน่คือ “ความเป็นมิตรกบั

สิง่แวดลอ้ม” (For a better Environment) ดงันัน้ ดเีอน็เอของแบรนดใ์หม่น้ี (ไอเดยีกรนี) จงึกลายเป็น “การคดิเพื่อ

สิง่แวดลอ้มทีด่ขี ึน้” (Think for a Better Environment) นอกจากน้ียงัมผีลการวจิยัยงัสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาพลงังาน

ทดแทนและพลงังานทางเลอืก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564)  ซึง่ยุทธศาสตรข์องแผนพฒันาพลงังานทดแทนและ

พลงังานทางเลอืกคอืเพื่อสง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิการใชพ้ลงังานทางเลอืกและพลงังานทดแทน 25% ภายในปี พ.ศ. 

2564 โดยมสี่วนหน่ึงของวตัถุประสงคค์อืเพื่อเสรมิสรา้งการใชพ้ลงังานทดแทนในระดบัชุมชนในรูปแบบชุมชนสเีขยีว

แบบครบวงจร 

อย่างไรกด็ ีขอ้มูลเรื่องโซล่ารเ์ซลลใ์นประเทศไทยเป็นเรื่องทีย่งัไม่แพร่หลาย เน่ืองจากขาดการสนับสนุนอย่าง

จรงิจงั  แต่จากแนวโน้มในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมากน็ับไดว้่าโซล่ารเ์ซลล ์มกีารพฒันามากขึน้อย่างต่อเน่ืองทัง้ในดา้น

ขอ้มูลมูลข่าวสาร  การให้ความสนใจจากองคก์รทัง้รฐับาลและเอกชน รวมถงึภาคประชาชน และรวมถึงจํานวนของ

องคก์รต่าง ๆ ทีใ่หค้วามสนใจเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม กไ็ดห้นัมาใชโ้ซล่ารเ์ซลล์

ในการผลติกระแสไฟฟ้าเพื่อใชใ้นกจิกรรมขององคก์รมากขึน้   

สมมุติฐานท่ี 2  ปจัจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัองคก์รทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลล ์

ต่างกนั 
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ผลการวจิยัสรุปไดว้่า ปจัจยัสว่นบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการ

รบัรูข้า่วสารเกีย่วกบัโซล่ารเ์ซลลไ์ม่แตกต่างกนัอยา่งเป็นนยัสาํคญัทางสถติ ิแต่ปจัจยัสว่นบุคคลดา้นอาชพีทีแ่ตกต่างกนั 

มผีลต่อการรบัรูข้า่วสารเกีย่วกบัโซล่ารเ์ซลลแ์ตกต่างกนัอย่างเป็นนยัสาํคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 

จากผลการวจิยัจะเหน็ไดว้่าปจัจยัสว่นบุคคลดา้นอาชพีทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารแตกต่างกนั

ออกไป ซึง่จากการวจิยัครัง้น้ีพบว่า สือ่อนิเตอรเ์น็ตเป็นช่องทางทีก่ลุ่มเป้าหมายไดร้บัข่าวสารเกีย่วกบัโซล่ารเ์ซลลม์าก

ทีสุ่ด คอื 1-3 ครัง้ต่อเดอืน รองลงมาคอื โทรทศัน์ และหนังสอืพมิพ ์ตามลําดบั  ดงันัน้องค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการสร้าง

ภาพลกัษณ์ควรให้ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีโดยมุ่งเน้นที่สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นหลกั  รองลงมาคือ 

โทรทศัน์และหนงัสอืพมิพ ์ แต่แนวโน้มการใชช้วีติของกลุ่มเป้าหมายจะใชส้ือ่อนิเตอรเ์น็ตสงูขึน้เรื่อยๆ  โดยผลการวจิยั

ในครัง้น้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [3] เรื่องพฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของคนวยัทํางานในเขตกรุงเทพ 

ผลการวจิยัพบว่า พฤตกิรรมการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์มคีวามสมัพนัธ์กบัปจัจยัส่วนบุคคลคอื เพศ อายุ อาชพี 

ระดบัการศึกษาและรายได้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 แสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าของระบบ

อนิเตอรเ์น็ต คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารสือ่สารก่อใหเ้กดินวตักรรมใหม่ทางสงัคมคอื เครอืข่ายทางสงัคมทีรู่จ้กักนั

ในนามใหม่ว่า “สงัคมออนไลน์” (Online Community) หรอืสงัคมเสมอืน (Virtual Community) และพฤตกิรรมการเขา้

ใช้สงัคมออนไลน์ระดบับ่อย โดยใช้เพื่อติดต่อสื่อสาร พบปะสงัสรรค์และติดตามข่าวสารที่กําลงัเป็นกระแสนิยมบน

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 

 สมมุติฐานท่ี  3  ปจัจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความคดิเหน็ดา้นเครื่องหมายรบัรองคุณภาพดา้นความ

เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ต่างกนั 

ผลการวจิยัพบว่าปจัจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความคดิเหน็ดา้นเครื่องหมายรบัรองคุณภาพดา้นการ

เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนัอย่างเป็นนัยสาํคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05  โดยกลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็ดว้ยว่า

องคก์รทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลลค์วรมเีครื่องหมายรบัรองคุณภาพดา้นการเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่ไดร้บัการรบัรองจากสถาบนั

พลงังานและสิง่แวดลอ้มระดบัสากลเป็นอนัดบัแรก และหน่วยงานของรฐับาล ไดร้บัการยอมรบัรองลงมา โดยควรมกีาร

ต่ออายุทุกปี และสือ่สารใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีต่อองคก์รไดร้บัทราบขอ้มลู  ซึง่ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบัมารฐาน ISO 14000 

และ ISO 50001 ซึง่ ISO 14000 เป็นมาตรฐานสาํหรบัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มซึง่ช่วยใหอ้งคก์รมกีารจดัการ

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มจากกจิกรรมทีด่ําเนินการไดด้ขีึน้และเพื่อแสดงถึงการจดัการด้านสิง่แวดล้อมขององคก์ร  ส่วน 

ISO 50001  เป็นมาตรฐานเกีย่วกบัพลงังานเพื่อทาํใหอ้งคก์รมรีะบบและกระบวนการปรบัปรุงสมรรถนะดา้นพลงังานซึง่

มผีลทาํใหล้ดค่าใชจ้่ายดา้นพลงังาน  การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

ทัง้น้ีจากผลการวิจัยทัง้สามสมมุติฐานข้างต้น จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาพลกัษณ์ขององคก์รทีใ่ชโ้ซล่าเซลลไ์ปในทศิทางเดยีวกนั นัน่คอื ภาพลกัษณ์ทีโ่ดนเด่นทีส่ดุขององคก์รทีใ่ชโ้ซล่าเซลล์

เป็นด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม  และกลุ่มตวัอย่างเหน็ว่า องคก์รที่ใช้โซล่าเซลล์ควรมี

มาตรฐานรบัรองดา้นการเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่ส่วนใหญ่เหน็ดว้ยว่าควรรบัรองโดยหน่วยงานอสิระทีเ่กีย่วขอ้งกบั

พลงังานและสิง่แวดล้อมระดบัสากล  จากผลการวจิยัดงักล่าวสามารถนําไปต่อยอดเป็นส่วนหน่ึงของยุทธศาสตรก์าร

สร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รได้นอกจากน้ี การสร้างภาพลกัษณ์องคก์รดว้ยการใชโ้ซล่าร์เซลล ์ยงัสามารถนําไปสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขนั โดยสื่อสารประชาสมัพนัธ์ไปยงักลุ่มเป้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสยีขององค์กร เพื่อให้

รับทราบว่า องค์กรมีกิจกรรมที่เอาใจใส่ต่อสงัคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งปจัจุบันมีผู้บริโภคจํานวนมาก 

โดยเฉพาะชาวต่างชาตทิีใ่หค้วามสาํคญักบัสถาบนัหรอืองคก์รทีด่ําเนินกจิการดว้ยความเอาใจใส่ต่อสิง่แวดลอ้ม  ดงันัน้

ประเดน็การสรา้งภาพลกัษณ์ด้วยโซล่ารเ์ซลล์น้ี ถอืเป็นส่วนหน่ึงของยุทธศาสตรท์ี่สามารถดงึดูดใจกลุ่มเป้าหมาย ให้

เป็นลูกค้าที่ภกัดแีละสนับสนุนองค์กรได้ในระยะยาวได้  โดยในเชงิการตลาดนัน้ หากธุรกจิที่มสีนิค้าหรอืบรกิารเท่า

เทียมกนัทุกด้าน  ผู้บรโิภคจะพิจารณาและตดัสนิใจเลือกสนับสนุนสนิค้าจากองค์กรที่ให้ความสําคญักบัสงัคมและ

สิง่แวดลอ้มมากกว่าคู่แขง่ 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 

 1. จากผลการวจิยั พบว่าความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลลน์ัน้ ไปในทศิทางเดยีวกนั นัน่

คอื เป็นองคก์รทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เป็นผูนํ้าดา้นดา้นเทคโนโลย ีมภีาพลกัษณ์ทีด่โีดยรวมและเป็นองคก์รทีม่สี่วน

ร่วมต่อนโยบายพลงังานทดแทนของประเทศไทย  ซึง่จากขอ้มูลดงักล่าวน้ีผูว้จิยัเหน็ว่าองคก์รทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลลส์ามารถ

นําไปพฒันาต่อยอดเรื่องการสรา้งภาพลกัษณ์และการสรา้งแบรนดข์ององคก์รไดใ้นระยะยาวเพื่อทําใหร้ะยะเวลาในการ

คนืทุนจากการลงทุนตดิตัง้โซล่ารเ์ซลลล์ดลง เน่ืองจากปจัจุบนัองคก์รทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลลส์่วนใหญ่ใชโ้ซล่ารเ์ซลลใ์นแง่ของ

การประหยดัพลงังานไฟฟ้าเพยีงดา้นเดยีวเท่านัน้   

 2.  องคก์รทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลลค์วรทาํการประชาสมัพนัธผ์่านสือ่อนิเตอรเ์น็ต เป็นสือ่หลกั เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลทีแ่สดง

ถงึการใชโ้ซล่ารเ์ซลลข์ององคก์รใหก้บัผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งและประชาชนทัว่ไปไดร้บัทราบ เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่าสื่อ

อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่กลุ่มเป้าหมายเปิดรับมากที่สุดและมีแนวโน้มจะมากขึ้นอีกในอนาคต ทัง้ยงัเป็นสื่อที่รวดเร็ว 

ประหยดังบประมาณและเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดใ้นระดบัทีน่่าพอใจ 

 3. องคก์รทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลลค์วรผลกัดนัใหอ้งคก์รไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานของรฐับาลหรอืสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัสิง่แวดล้อมระดบัสากล จากผลการวจิยัพบว่าภาพลกัษณ์ในดา้นการเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและการทําเพื่อสงัคม 

เป็นภาพลกัษณ์ทีม่คีวามโดดเด่นทีส่ดุ โดยภาพลกัษณ์ในดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

ซึง่มรีายละเอยีดคอื การช่วยลดภาวะโลกรอ้น  การช่วยลดการปลดปล่อยคารบ์อนไดออกไซต์  การเป็นองคก์รสเีขยีว 

และความรบัผิดชอบต่อสงัคม  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะมคีวามเชื่อมัน่และเห็นด้วยหากองค์กรที่ใช้โซล่าร์เซลล์ได้รบัตรา

รบัรองในเรื่องดงักล่าวจากหน่วยงานซึง่เป็นองคก์รอสิระ (Third party)  

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

1. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นทาํวจิยัครัง้ต่อไปสามารถใชก้ลุ่มตวัอย่างเฉพาะเจาะจงและใชว้ธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพ

เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึและสะทอ้นความคดิเหน็ทีเ่ป็นจรงิมากขึน้  เพื่อสามารถนําไปต่อยอดสูก่ารทาํแผนยทุธศาสตรก์าร

เป็นองคก์รสเีขยีวไดใ้นระยะยาว 

2. องคก์รทีใ่ชโ้ซล่ารเ์ซลลส์ามารถนําขอ้มลูจากการวจิยัครัง้น้ีไปต่อยอดเพื่อสรา้งกลยุทธก์ารสรา้งภาพลกัษณ์

ขององคก์รทีใ่ชพ้ลงังานทดแทนและการอนุรกัษ์พลงังานไดต่้อไป 
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