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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลยัพะเยา 
  
 มหาวทิยาลยัพะเยาในฐานะทีเ่ป็นสถาบนัอุดมศกึษา ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัในการสะสมองคค์วามรูเ้พื่อน าไป
พฒันาชุมชนทัง้เชงิพืน้ทีแ่ละประเดน็ โดยหวงัเป็นสว่นหนึ่งทีช่่วยใหชุ้มชนเกดิความเขม้แขง็ มคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้  

ดงัปณิธานของมหาวทิยาลยั “ปัญญาเพื่อความเขม้แขง็ของชุมชน” เพื่อเป็นการขบัเคลื่อนและสรา้งกลไกให้
น าไปสู่เป้าหมายดงักล่าว มหาวทิยาลยัจงึไดจ้ดัประชุมวชิาการพะเยาวจิยั 2558 ขึน้ อนัประกอบไปดว้ย การประชุม
วชิาการระดบัชาต ิ“พะเยาวจิยั ครัง้ที ่4” และการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิThe 3 rd International Conference 
on “Herbs for Health and Beauty” เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิตและนักศึกษาในระดับ
บณัฑติศกึษา ทัง้ภายในและภายนอก ไดร้่วมเรยีนรูป้ระสบการณ์พรอ้มทัง้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ ตลอดจนเปิดโอกาส
ใหม้กีารเผยแพร่ผลงานทางวชิาการสู่สาธารณะ  และเป็นการกระตุ้นใหน้ักวจิยัผลติผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ เพื่อสรา้ง
องคค์วามรูน้วตักรรมใหม่ๆ ไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่ชุมชนและสงัคม 
 ความพิเศษของปีนี้คือ เราได้รับความร่วมมอืจากส านักงานพฒันาวิจยัการเกษตร (สวก.) ที่เข้าร่วมจดั
นิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ  อนัสบืเนื่องจากความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานในการพฒันาต่อยอดโครงการวจิยั
การเกษตรสูก่ารใชป้ระโยชน์ พฒันาขดีความสามารถของนกัวจิยั  
 โดยวทิยากรพเิศษนัน้ไดร้บัเกยีรตจิาก รศ. ดร.พรีเดช ทองอ าไพ ผูอ้ านวยการ สวก. ทีไ่ดม้าช่วยแนะแนวทาง
เพื่อสรา้งโอกาส และความเขม้แขง็แก่ภาคการเกษตรในเขตภาคเหนือของไทยในปีแห่งการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน และ ผศ.ดร.บณัฑติ อนิณวงศ ์นักวจิยัผูท้ีจ่ะมาร่วมฉายภาพ “อาชพีวจิยั” จาก “เสรจ็” สู่ “ส าเรจ็” อนัจะช่วย
เป็นแรงบนัดาลในใหก้บันกัวจิยัในการผลติผลงานวจิยัใหม้คีุณภาพต่อไป 
 นอกจากการน าเสนอผลงานวจิยัและกจิกรรมดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ ภายในงานยงัประกอบไปดว้ย นิทรรศการ
โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล นิทรรศการโครงการกว๊านพะเยา นิทรรศการจากหน่วยงานทัง้ภายในภายนอก การจ าหน่าย
สนิคา้ ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนดา้นวชิาการจากมหาวทิยาลยัพะเยา และอื่น ๆ ทีน่่าสนใจอกีมากมาย 
 มหาวทิยาลยัพะเยา หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการประชุมวชิาการครัง้นี้ จะสามารถสรา้งเครอืขา่ยในการพฒันานกัวจิยัของ
มหาวทิยาลยัพะเยาและนักวจิยัของประเทศใหส้ามารถน าความรู้และประสบการณ์เพื่อช่วยแก้ปัญหาของสงัคมโดยรวม จงึ
ขอขอบคุณวทิยากร ผูท้รงคุณวุฒ ิผูบ้รหิาร คณาจารย ์บุคลากร รวมทัง้ผูม้สีว่นสนบัสนุนการจดักจิกรรมครัง้นี้ใหส้ าเรจ็ดว้ยด ี
           
           
 
 
 
 
 

ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร.มณฑล สงวนเสรมิศร ี
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัพะเยา 
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เก่ียวกบัการประชุมวิชาการพะเยาวิจยั 2558 
 

 มหาวทิยาลยัพะเยาในฐานะทีเ่ป็นสถาบนัอุดมศกึษา ไดต้ระหนักถงึความส าคญั ในการสะสมองคค์วามรูเ้พื่อ
น าไปพฒันาชุมชนทัง้เชงิพืน้ทีแ่ละประเดน็ โดยหวงัเป็นส่วนหนึ่ง ทีช่่วยใหชุ้มชนเกดิความเขม้แขง็ มคีุณภาพชวีติทีด่ี
ขึน้ ในการสรา้งกลไกใหน้ าไปสู่เป้าหมายดงักล่าว มหาวทิยาลยัจงึไดจ้ดัประชุมวชิาการพะเยาวจิยั  2558 ประกอบไป
ดว้ย 
 

1) การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“พะเยาวจิยั ครัง้ที ่4”   
2) The  3 rd. International Conference on  “Herbs for Health and Beauty”          
 

 เพื่อเป็นเวทีให้กบัคณาจารย์ นักวจิยั บุคลากร นิสติ นักศกึษาในระดบัอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชาสงัคม ได้ร่วมเรยีนรู้ประสบการณ์พร้อมทัง้แลกเปลี่ยนความคิดเหน็  ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการสู่สาธารณะ  และเป็นการกระตุ้นให้นักวจิยัผลติผลงานวจิยัที่มคีุณภาพ  เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
นวตักรรมใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่ชุมชนและสงัคม  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปณิธานมหาวทิยาลยัพะเยาที่ว่า 
“ปัญญาเพื่อความเขม้แขง็ของชุมชน” ต่อไป 
 

วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหอ้าจารย ์นกัวจิยั บุคลากร นิสติ นกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษา 
ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั รวมไปถงึหน่วยงานภาครฐั เอกชน และภาคประชาสงัคม 
ไดร้่วมเรยีนรูป้ระสบการณ์พรอ้มทัง้แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบับทบาทของสถาบนัอุดมศกึษา 
 2. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาใน
ระดบัอุดมศกึษาภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั รวมไปถงึหน่วยงานภาครฐั เอกชน ภาคประชาสงัคม และอื่น ๆ  
 3. เพื่อเป็นการสรา้งเครอืขา่ยนักวจิยัในการพฒันางานวจิยัทัง้ขององคก์ร ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
 

รปูแบบการประชุม 
 1. การปาฐกถาพเิศษโดยวทิยากรกติตมิศกัดิ ์(Keynote speaker) 
 2. นิทรรศการผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล 
 3. นิทรรศการผลงานวจิยัของหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก มหาวทิยาลยั รวมถงึหน่วยงานภาครฐั
และภาคเอกชน 
 4. การน าเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
 5. การน าเสนอผลงานวจิยัภาคโปสเตอร ์(Poster Presentation) 
 6. การประกวดการน าเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยายและภาคโปสเตอร ์
 7. การจดัเวทเีสวนางานวจิยัในพืน้ที ่ABC 
 8. การจดัเวทปีระชมุกลุ่มเฉพาะดา้นการศกึษา ดา้นการท านุบ ารุงศลิปและวฒันธรรม 
 

กลุ่มงานวิจยั / นิทรรศการผลงานวิจยัท่ีเปิดรบัพิจารณา ได้แก่ 
 1. กลุ่มการวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 
 2. กลุ่มการวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 3. กลุ่มการวจิยัมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
 4. วจิยัสถาบนั  (R2R) 
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ก ำหนดกำร 
กำรประชุมวิชำกำรพะเยำวิจัย 2558 

วันที่ 29 -30 มกรำคม 2558 
ณ หอประชุมพญำง ำเมือง มหำวิทยำลัยพะเยำ 

วันพฤหัสบดีที่  29  มกรำคม 2558 
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เวลำ กิจกรรม 
07.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 09.15 น. กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
กล่าวรายงาน โดย ผศ. ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

09.15 น. – 09.30 น. พิธีมอบรางวัล   โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล และมอบของท่ีระลึก ร่วมกันถ่ายรูป 

09.30 น. – 10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  
“บทบำทของ สวก. ต่อกำรพัฒนำระบบวิจัยกำรเกษตรของประเทศและกำรผลักดันผลงำนวิจัยไปสู่กำร
ใช้ประโยชน์: มิติกำรพัฒนำกำรเกษตรในเขตภำคเหนือ” และชี้แจงกรอบงำนวิจัยของส ำนักงำน
พัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร ประจ ำปี 2558 
โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอ าไพ  
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

10.30 น. – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
11.00 น. – 12.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  

“สวก. กับกำรขับเคลื่อนเส้นทำง “อำชีพวิจัย” จำก “เสร็จ” สู่ “ส ำเร็จ”” 
โดย ผศ.ดร.บัณฑิต  อินณวงศ์ 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

วันพฤหัสบดีที่  29  มกรำคม 2558 
 

เวลำ 
พพะเยำวิจัย 

ครั้งที่4 
 

สวก.กับนักวิจัยในพื้นที่ 
 

วิจัยเพื่อพัฒนำเชิงพื้นที่(ABC) 

13.00 น. – 14.00 น. 
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ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  
“นวัตกรรมและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
จำกกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตร 
ที่ยั่งยืน (Success case)”  
โดย ผศ.ดร.บัณฑิต  อินณวงศ์ 
 

เวทีสำธำรณะ  
“งำนวิจัยรับใช้สังคมเพื่อกำรพัฒนำ 
พื้นที่จังหวัดพะเยำ” 
เรื่อง“มำตรกำรส่งเสริม ป้องกัน  
กลุ่มเสี่ยงเบำหวำนจังหวัดพะเยำ” 
โดย คณะพยาบาลศาสตร์   
มหาวิทยาลัยพะเยา 14.00 น. –14.30 น.  

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.30 น.-16.30 น. เวทีเสวนา“แนวทำงกำรวิจัยพัฒนำ 

และต่อยอด อำชีพด้ำนกำรเกษตร 
และอำหำรจังหวัดพะเยำเพื่อรองรับ 
กำรเข้ำร่วมประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  
อย่ำงยั่งยืน” 
 

 
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสรุปการจัดเวทีสาธารณะ 

16.30 น. – 19.00 น. งานเลี้ยงรับรอง Welcome Night 
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วันพฤหัสบดีที่  29  มกรำคม 2558  (ต่อ) 
 

เวลำ 
The 3rd 

International 
Conf. 

 
ท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม 

 
วิทยำลัยกำรศึกษำ 

 
 
 
 
13.00 น. – 
16.00 น.  
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 การด าเนินงานมีการจัดนิทรรศการ 
และการแสดงผลงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 การเสวนาทางวิชาการ  
“กำรสร้ำงนวัตกรรมทำงศิลป 
และวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์” 
 

น าเสนอผลการด าเนินงาน 
“เครือข่ำยยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  
จังหวัดพะเยำ” 
ปาฐกถาพิเศษ  
“ควำมร่วมมือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ   
โรงเรียนในสังกัดร่วมกับมหำวิทยำลัยพะเยำ” 
โดย ผู้อ านวยการเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา เขต36 
 น าเสนอ ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  

จ านวน 8 หลักสูตร 
 น าเสนอผลงานวิจัยชั้นเรียน  

จ านวน 50 ผลงาน 
16.30 น.-
19.00 น. 

งานเลี้ยงรับรอง Welcome Night) 

 

 
 

  

วันศุกร์ที่  30  มกรำคม 2558 
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เวลำ 

พะเยำวิจัย 
ครั้งที่4 

 
สวก. กับนักวิจัยในพื้นที่ 

 
วิจัยเพื่อพัฒนำเชิงพื้นที่(ABC) 
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ลงพื้นท่ีเยี่ยมชมโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
พะเยา 
 สถานีวิจัยทดสอบพันธ์สัตว์พะเยา 

โดย น.สพ.สมชาติ ธนะ และคณะผู้วิจัย 
 ศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน้ ามันจาก

สมุนไพร   
 คณะเภสัชศาสตร์ ณ ไร่ชาวดิน  

โดย ผศ.ดร.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง  
และคณะผู้วิจัย 

 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์  
และเยี่ยมชมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
งาม้อน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.
ไมตรี สุทธจิตต์ และคณะผู้วิจัย 

 

การน าเสนอความก้าวหน้ารอบ 9 เดือน 
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี จังหวัด
พะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2557 
โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำเชิงพื้นที่จังหวัด
พะเยำ (นักวิจัยรุ่นใหม่) 
 
การน าเสนอความก้าวหน้ารอบ 9 เดือน 
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี จังหวัด
พะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2557 
โครงงำนวิจัยเพื่อพัฒนำเชิงพื้นที่จังหวัด
พะเยำ  (ระดับปริญญำตรี) 
 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 
 
10.30 น. – 
12.00 น. 

1 2 . 0 0  น  - 
13.00 น.. 
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วันศุกร์ที่  30  มกรำคม 2558 (ต่อ) 
เวลำ The 3rd International Conf วิทยำลัยกำรศึกษำ 

09.00 น. – 
12.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 

 - 8 invited speakers 

น าเสนอผลการด าเนินงาน  
“เครือข่ำยยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ จังหวัดพะเยำ” 
 มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ โรงเรียนและครู 
ท่ีได้รับคัดเลือกผลงานระดับเหรียญทอง  

จ านวน 16 ผลงาน 
 น าเสนอ ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  

จ านวน 8 หลักสูตร 
 น าเสนอผลงานวิจัยชั้นเรียน (Oral Presentation)  

จ านวน 8 ผลงาน 
12.00 น. – 
13.00 น. 

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 
16.00 น. 

น าเสนอผลการด าเนินงาน  
“เครือข่ำยยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ จังหวัดพะเยำ”  
 น าเสนอ ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  

จ านวน 8 หลักสูตร 
 น าเสนอผลงานวิจัยชั้นเรียน (Oral presentation)  

จ านวน 8 ผลงาน (ต่อ) 
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สารจากอธิการบดี……………………………………………………………………….....………………………………ก 
เก่ียวกบัการประชุมวิชาการพะเยาวิจยั 2558………………………………………………………......………………ข 
ก าหนดการการประชุมทางวิชาการ “พะเยาวิจยั 2558” …………………………………………………......….……ค 
 
 
 
 

ทศันคติและปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในช่วงอายุ 15-18 ปี ของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่ง
หน่ึงในอ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสีมา (Attitudes and factors that influencing smoking behavior of students 
during 15-18 years of age in a secondary school, in Sungnoen District, Nakhon Ratchasima Province) โดย 
ทวิากรณ์ ราชธูร และนพรตันาพร สรฤทธิ ์(Thiwakorn Rachutorn and Noparattanaporn Sonrit).............................2 
 

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและโรค
ความดนัโลหิตสูง หน่วยบริการปฐมภมิูต าบลนาปรงั อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา (The Effectiveness of Health 
Promotion and Health Behaviors Modificated Program for risk groups of Diabetes Mellitus and Hypertension 
in Na Prung Primary Care Unit, Pong district, Phayao province) โดย จนิดาภรณ์ ดุสติากร และวรนุช วงคเ์จรญิ  
(Jindaporn Dusitakorn and Woranuch Wonrcharoen).........................................................................................12 
 

การศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและผลต่อส่ิงมีชีวิตของสารสกดัเปลือกส้มเขียวหวาน (Antioxidant Activity and 
Bioefficacy of Mandarine Orange Peel Extract) โดย ปวณีา โพธิน์อก ปราโมทย ์บดิหล่า และจณิณวตัร ์ 
มานะเสถยีร (Paveena Phoenok, Pramote Bidlha and Jinnawat Manasathien)..................................................22 
 

การประเมินสภาวะสขุาภิบาลอาหารของรา้นอาหารในจงัหวดันครศรีธรรมราช : กรณีศึกษารา้นอาหารใน
ค่ายวชิราวธุและรา้นอาหารทัว่ไป (Food Sanitation Condition Assessment in Nakhon Si Thammarat Province: 
A Case Study in camp Vajiravudh and restaurants) โดย พมิาน ธรีะรตันสนุทร สวุสิา มวีาสนา และ มนสั โคตรพุย้ 
(Phiman Thirarattanasunthon, Suwisa mivasana and Manas Kotepu).............................................................30 
 

ฤทธ์ิยบัยัง้การแพรก่ระจายของเซลลม์ะเรง็ชนิดรกุรานและต้านการอกัเสบจากสารสกดัข้าวแดงท่ีปลูกใน
อ าเภอดอกค าใต้ จงัหวดัพะเยา (Anti-metastasis and Anti-inflammatory Effect of Human Invasive Carcinoma 
Cell from Red Jasmine Rice Extract cultivated in Dok khomtai District Phayao Province ) โดย คมศกัดิ ์พนิธะ 
ศุภชยั ยอดครี ีและ พรงาม เดชเกรยีงไกรกุล (Komsak Pintha, Supachai Yodkeeree and Pornngarm Limtrakul)............42 
 

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณผงยากับจ านวนรอบของถงัผสมผงยาสมุนไพรท่ีเหมาะสมตาม
ข้อก าหนดลกัษณะทางกายภาพของโรงพยาบาลบ้านตาก (The Study of Relationship Between The Volume 
Herb Powders with The Number of Cycle of Mixed Tank for Physical Requirements of The Bantak Hospital.)  
โดย มาโนช น าฟู และ ธงชยั เบญ็จลกัษณ์ (Manoch Numfu and Tongchai Benjurlux)..........................................44 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมพะเยาวิจยั  
กลุ่มการวิจยัวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
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อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชียงราย (Depression and Factors Related to Depression Among People in 
Phayamengrai Municipality, Phayamengrai District, Chiang Rai Province) โดย พชัรนิทร ์วนิยางคก์ลู  
วชัรพงษ์ เรอืนค า และพชัรา กอ้ยชสูกุล (Phatcharin Winyangkul, Watcharapong Ruankhum and  
Patchara Koychusakun)…………………………………………………………………………………………………..77 
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และชมุชน ในอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา (Holistic Health CareRole of Older, Family and Community for 
Ageing in Maung District, Phayao Province) โดย เทยีนทอง ต๊ะแกว้ (Tienthong Takaew)……...………………..88 
 

ผลการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงแบบมีส่วนรว่ม (The Effects of Participation 
Health Promotion among Hypertensive Patients) โดย องอาจ มณีใหม่ ธนษิฐา นวนพนดั นพมาศ แกว้ใจบญุ,  
นลนิ วฒันจนิดาเลศิ พชิญุตม ์รตันธญัพทัธ ์และจ าลอง เสมอเชือ้ (Ong-art Maneemai, Tanistha Nuanpanad, 
Noppamas Kaewjaiboon, Nalin Wattajindalert Pitchayaut Rattanatanyapat and Jumlong Samerchua)…….....94 
 

ผลของการจดัการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาต่อความตัง้ใจเป็นพยาบาลท่ีดีของนักศึกษา
พยาบาล (The Effect of Contemplative Education on Nursing Students’ Willingness to be a Good Nurse)  
โดย ศศธิร ชดินาย ี(Sasidhorn Chidnayee)……………………………………………………………………………104 
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รปูแบบความไวต่อยาปฏิชีวนะของเช้ือ Escherichia coli และ Klebsiella spp. ท่ีแยกได้จากแมลงวนัหวัเขียว  
ในอ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก ประเทศไทย (Antibacterial Susceptibility Patterns of Escherichia coli and 
Klebsiella spp. Isolated from Blow Flies Collected in Mae Sot, Tak Province, Thailand) โดย ชดิชนก ชมชาต ิ 
กนกวรรณ พลอยนิล ณฐมน กมลวรเดช แสงรว ีสรุยิกานต ์สงบ สนิท ด ารงพนัธุ ์ทองวฒัน์ นพวรรณ บุญช ูและ  
สภุาพร ล ้าเลศิธน (Chitchanok Chomchat, Kanokwan Ploynin, Nathamon Kamonvoradej, Sangrawee Suriyakan 
Sangob Sanit, Damrongpan Thongwat, Nophawan Bunchu and Supaporn Lamlertthon)……..………………195 
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บทคดัย่อ  

 

 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิพรรณนา มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาทศันคติที่มีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่และ
ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการสบูบุหรี่ของนักเรยีนโรงเรยีนมธัยมศกึษาแห่งหนึ่งในอ าเภอโนนสงู จงัหวดันครราชสมีา 
โดยท าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างนักเรยีนในช่วงอายุ 15 -18 ปี จ านวน 60 คน ผลการวจิยั พบว่านักเรยีนกลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่อาศยัอยู่กบับดิามารดา บดิามารดาส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัมธัยมศกึษา นักเรยีนกลุ่มตวัอย่างมีรายรบัเฉลี่ย 
52.50 บาทต่อวนั ขอ้มูลดา้นการสบูบุหรีข่องนกัเรยีน พบว่า นกัเรยีนสบูบุหรีท่ ัง้หมดทุกคน โดยอายุทีเ่ริม่สบูบุหรี่ อายุ 
15 ปี สบูบุหรีว่นัละ 1 มวน มากทีสุ่ด รอ้ยละ 33 รองลงมาสบูบุหรีว่นัละ 13 มวน รอ้ยละ 21.7 ดา้นทศันคตต่ิอการสบู
บุหรีส่ว่นใหญ่ไม่เหน็ดว้ยต่อการสบูบหุรี ่รอ้ยละ 66.7 รองลงมา คอืเหน็ดว้ยต่อการสบูบุหรี ่รอ้ยละ 23.3 (การสบูบุหรีจ่ะ
ท าใหรู้ส้กึดขีึน้เวลาไม่สบายใจ การสบูบุหรีไ่ม่ใช่สิง่ผดิและบุหรีไ่ม่เป็นอนัตรายไวว้างใจได)้ ดา้นปัจจยัทีม่ผีลต่อการสบู
บุหรี ่ของนักเรยีน จ าแนกออกเป็น ดา้นตนเอง ดา้นสงัคม ดา้นสิง่แวดลอ้ม และดา้นครอบครวั พบว่าปัจจยัทีม่ผีลมาก
ทีสุ่ดต่อการสบูบุหรี ่คอื ปัจจยัด้านตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 61.0 (เคยทดลองสบูบุหรี่ เพราะความอยากรูอ้ยากลองดว้ย
ตนเอง) รองลงมา คอื ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม คดิเป็นรอ้ยละ 56 (ไดร้บัขอ้มูลขา่วสารเกีย่วกบับุหรีจ่ากสือ่โฆษณาต่างๆ 
รา้นขายบุหรีอ่ยู่ใกลบ้า้นและโรงเรยีน) ดา้นครอบครวั คดิเป็นร้อยละ 51.3 (ผูป้กครองไม่มเีวลา ท างานนอกบา้น) และ
ดา้นสงัคม คดิเป็น รอ้ยละ 33.3 ส าหรบัการทดสอบความสมัพนัธพ์บว่าทศันคตมิคีวามสมัพนัธก์บัปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
สูบบุหรี่ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั p<0.05 และมีความสมัพนัธ์ในระดบัปลานกลางแบบทศิทางตรงกนัข้าม  
(r = -0.377) 

 

ค าส าคญั:  ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการสบูบุหรีข่องนกัเรยีน  
 

Abstract  
 

 This descriptive research aimed to study attitudes toward smoking behavior and factors that 
influenced the behavior of students in a secondary school, in Sung Noen District, Nakhon Ratchasima 
Province. The students were randomly and purposively selected with aging between 15 to 18 years. All of 60 
sampling students were males. The results found that most students lived with his parents. The educational 
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level of the parents was mostly in elementary education. Students earned an average of 52.50 Baht per day. 
All sampling students were smokers. Age at starting smoking was 15 years; amount of smoking was 1 
cigarette to a maximum of 33 percent, followed by a day smoker of 13 cigarettes at 21.7 percent. Regarding 
their attitudes toward smoking, most of them opposed smoking at 66.7 percent whereas 23.3 percent agreed 
with smoking (smoking would make the experience better, smoking was not wrong and smoking was not 
dangerous and trustworthy). The factors that influenced smoking among students were classified into 
personal, social, environmental and family aspects. Personal factor had the greatest effect on smoking which 
accounted for 61.0 percent (tried smoking because wanted the true experience of smoking), followed by 
environmental factor at 56 percent (received smoking news from various media, from shops selling tobacco 
and nearby schools), the family factor contributed to 51.3 percent (the parents had no time and worked 
outside), and the social factor was equivalent to 33.3 percent. For the correlation test, it was found that 
attitudes were correlated with factors influencing smoking with the statistically significance at the p value < 
0.05 level, and with the moderate relationship in the negative direction (r = -0.377). 
 

Keyword:  Factors affecting smoking behavior of students. 
 

บทน า 
 

 การสบูบุหรีเ่ป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ าคญัในสงัคมไทย เน่ืองจากเป็นปัจจยัเสีย่งก่อใหเ้กดิโรคทีคุ่กคามชวีติ
มนุษยไ์ดถ้งึ 36 โรค เป็นเหตุให้เสยีชวีติก่อนวยัอนัควร ก่อให้เกดิผลเสยีทางเศรษฐกิจ และสงัคม และการสบูบุหรีย่งั
น าไปสู่ปัญหาการเสพตดิสารอื่นๆ ซึง่เป็นรากฐานของปัญหาต่างๆ ในสงัคม องคก์ารอนามยัโลกไดย้นืยนัแลว้ว่าบุหรี่
เป็นสาเหตุการตาย และความพกิารทีส่ าคญัอนัดบัสอง และเป็นปัจจยัเสีย่งต่อการเจบ็ป่วยทีส่ าคญั อนัดบัสีข่องโลก ซึง่
อาจกล่าวได้ว่าการตายและการเจบ็ป่วยจากสาเหตุทีเ่กี่ยวกบับุหรีน่ัน้ สามารถป้องกนัไม่ใหเ้กดิขึน้ได ้จากการส ารวจ
อตัราการสบูบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึน้ไป จ านวน 53.9 ล้านคน พบว่าอตัราการสบูบุหรี่รอ้ยละ 21.4 โดย
เป็นผู้ที่สูบเป็นประจ ารอ้ยละ 18.4 สูบนานๆ ครัง้ รอ้ยละ 2.9 ผู้ชายสูบมากกว่าผู้หญิง 20 เท่าและเมื่อเปรยีบเทยีบ
อตัราการสูบบุหรีข่องผูท้ี่สบูเป็นประจ ากบัผลการส ารวจในปี 2552 พบว่า มอีตัราการสบูเพิม่ขึน้ คอืจากรอ้ยละ 18.1 
เป็นรอ้ยละ 18.4 (ส านกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2554)  
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่มีจ านวนผู้สบูบุหรีเ่ป็นจ านวนมากที่สุด คอื ประมาณ 3.9 ลา้นคน คดิ
เป็น รอ้ยละ 36.1 ของประชากร ( ศูนยว์จิยัและจดัการความรูเ้พื่อการควบคุมยาสบู, 2553 ) ขอ้มูลของส านักงานสถติิ
แห่งชาต ิพบว่า ในปี 2554 มคีนไทยทีส่บูบุหรีอ่ยู่จ านวน 11.5 ลา้นคนหรอื รอ้ยละ 21.4 ของประชากรทีม่อีายุ 15 ปี 
ขึน้ไป โดยผูช้ายสบูบุหรีร่อ้ยละ 41.7 สว่นผูห้ญงิทีส่บูบุหรีม่เีพยีงรอ้ยละ 2.1 และจะเหน็ว่าแนวโน้มการสบูบุหรีข่องคน
ไทยในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาลดลงเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้และที่น่าเป็นห่วงอกีสิง่หนึ่งคอื คนไทยเริม่สบูบุหรี่ อายุน้อยลง
กล่าวคอืใน ปี 2544 อายุเฉลีย่ทีเ่ริม่สบูบุหรีเ่ท่ากบั 18.5 ปี ในขณะทีปี่ 2555 อายุเฉลีย่ทีเ่ริม่สบูบุหรีล่ดลงเป็น 17.9 ปี 
นัน่หมายความว่า การสบูบุหรีข่องคนไทยมแีนวโน้มการเริม่สบูตัง้แต่วยัเดก็มมีากขึน้  
 การตดิบุหรีข่องคนไทยมอีตัราเพิม่ขึน้เรื่อยๆ โดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นเตม็ไปดว้ยความอยากรูอ้ยากลองและ
ตอ้งการการยอมรบัจากเพื่อนในกลุ่มหรอืสงัคมของวยัรุ่นเอง เนื่องจากพฤตกิรรมการสบูบุหรีข่องกลุ่มเพื่อนมอีทิธพิล
สงู การปฏเิสธพฤตกิรรมของกลุ่มเป็นเรื่องยาก วยัรุ่นเริม่ตน้สบูบุหรีต่ัง้แต่อายุยงัน้อย มกีารเริม่สบูมากทีส่ดุในช่วงอายุ    
15-19 ปี ซึง่ถอืว่ายงัอยู่ในระดบัการ ศกึษามธัยมศกึษาศกึษาตอนปลายถงึมหาวทิยาลยัโดยในช่วงอายุนี้ถอืว่าเป็นช่วง
อายุในการเขาสูว่ยัรุ่น และเป็นช่วงหวัเลีย้งหวัต่อ จงึมเีหตุผลหลายๆ เหตุผลในการทีจ่ะเริม่สบูบุหรี ่เช่น เครยีดจากการ
เรยีน การสอบ ท าตามเพื่อน อยากลอง เป็นตน้ อกีทัง้พ่อแม่ ผูป้กครองเหน็ว่าบุตรหลานของตนโตขึน้ใกลเ้ป็นผูใ้หญ่ที่
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จะบรรลุนิตภิาวะแลว้จงึไม่เขม้งวดเหมอืนเคยจงึท าใหช้่วงอายุ 15-19 ปี ม ีจ านวนผูเ้ริม่สบูบุหรีม่ากทีสุ่ดมโีอกาสเป็น
ผูใ้หญ่ทีต่ดิบุหรีส่งูและมโีอกาสเลกิสบูบุหรีไ่ดย้าก 
 ปัญหาการสบูบุหรีใ่นต าบลดอนชมพู เป็นปัญหาส าคญัของอ าเภอโนนสงูทีต่้องแก้ไข การสบูบุหรีน่ัน้พบว่า
สว่นใหญ่จะเป็นกลุ่มนักเรยีนทีก่ าลงัศกึษาอยู่ชัน้มธัยมศกึษาในกลุ่มอายุ 15-18 ปี ซึง่นอกจากจะพบว่ามนีกัเรยีนชายที่
สบูบุหรีแ่ลว้ ยงัมนีกัเรยีนหญงิบางสว่นทีส่บูบุหรีอ่กีดว้ย แต่นกัเรยีนชายมพีฤตกิรรมการสบูบุหรีม่ากกว่านักเรยีนหญงิ 
ซึง่ปัญหานี้สง่ผลกระทบต่อปัญหาอื่นๆ หลายดา้น เช่น ปัญหาดา้นสขุภาพ ปัญหาดา้นการเรยีน ปัญหาดา้นสงัคมอื่นๆ 
อกีทัง้ยงัส่งผลกระทบต่อการตดิบุหรีข่องนักเรยีนในระยะยาว ซึง่การเริม่สบูบุหรีข่องนักเรยีนในช่วงวยันี้ กลุ่มเพื่อนมี
อิทธิพลมากต่อการสูบบุหรี่ และการยุ่งเกี่ยวกบัสารเสพติดอื่นๆ อาจจะส่งผลเสยีต่ออนาคตของนักเรยีนและอาจ
ก่อให้เกดิปัญหาระดบัประเทศตามมาได้ ด้วยปัญหาดงักล่าวขา้งต้น เหน็ได้ว่าการสูบบุหรีใ่นนักเรยีนน าไปสู่ปัญหา
หลายอย่าง โดยเฉพาะปัญหาที่เหน็ได้ชดั และเป็นปัญหาเรื้อรงั กค็อื ปัญหาต่อสุขภาพนัน่เอง ดงันัน้ ผู้วจิยัมคีวาม
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  จึงมีความจ าเป็นที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย ทัศนคติที่ และปัจจัยมีผลต่อ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในช่วงอายุ 15 - 18 ปี ของนักเรยีนโรงเรยีนมธัยมศึกษาแห่งหนึ่งในอ าเภอโนนสูง จงัหวดั
นครราชสมีา  ว่ามปัีจจยัใดบา้งทีส่่งผลท าใหน้ักเรยีนมพีฤตกิรรมการสบูุหรี่ และมทีศันคตอิย่างไรต่อการสบูบุหรี่ เพื่อ
หามาตรการหรอืแนวทางในการลดจ านวนผูส้บูบุหรีล่งต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

 1. เพื่อศกึษาทศันคตขิองนกัเรยีนโรงเรยีนศรสีขุวทิยาทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการสบูบุหรี ่ 
 2. เพื่อศกึษาปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งต่อพฤตกิรรมการสบูบุหรีข่องนกัเรยีน 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องทศันคตแิละพฤตกิรรมการสบูบหุรี ่

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนของโรงเรยีนแห่งหนึ่ง ใน ต าบลดอนชมพ ูอ าเภอโนนสงู 
จงัหวดันครราชสมีา ทีม่พีฤตกิรรมสบูบุหรี ่จ านวน 60 คน 
 การสุ่มตวัอยา่ง 
 การวจิยัครัง้นี้ไดสุ้ม่กลุ่มตวัอย่าง ในชว่งอาย ุ15 -18 ปี จ านวน 60 คน เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(purposive sampling) 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชร้วบรวมขอ้มลูในการวจิยัครัง้นี้เป็น แบบสอบถาม (questionnaire) แบ่งออกเป็นจ านวน 3 ตอนดงันี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของนักเรยีน เป็นแบบสอบถามให้เลอืกตอบ ได้แก่ เพศ สภาพการพกัอาศยั ระดบั
การศกึษาของผู้ปกครอง สถานภาพสมรสของบดิามารดา ขอ้มูลเกี่ยวกบัการสูบบุหรีข่องนักเรยีนและแบบสอบถาม
ปลายเปิด ไดแ้ก่ อาย ุรายไดข้องบดิามารดา รายไดต่้อวนัของนกัเรยีน 
 ตอนท่ี 2 ทศันคตทิีม่ต่ีอการสบูบุหรีเ่ป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมนิค่า 4 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอย่าง
ยิง่ เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 28 ขอ้ โดยมทีศันคตทิางบวก จ านวน 18 ขอ้ และทศันคตทิางลบ 
จ านวน 10 ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการสบูบุหรี ่เป็นแบบสอบถามใหเ้ลอืกตอบ 2 ค าตอบ คอื ใช ่และ ไมใ่ช ่โดยมี
พฤตกิรรมทีเ่สีย่งต่อการสบูบหุรี ่จ านวน 20 ขอ้ 
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วิธีการวิเคราะหข์้อมูล 
 1. ขอ้มลูพืน้ฐานของนกัเรยีน ไดแ้ก่ อายุ เพศ สภาพการพกัอาศยั ระดบัการศกึษาของผูป้กครอง สถานภาพ
ของบดิามารดา รายไดข้องผูป้กครอง รายไดเ้ฉลีย่ต่อวนัของนกัเรยีนและขอ้มูลเกีย่วกบัการสบูบุหรีข่องนักเรยีน น ามา
แจกแจงความถี ่หาค่ารอ้ยละ และค่าเฉลีย่ 
 2. ทศันคติที่มต่ีอการสูบบุหรีข่องนักเรยีนโรงเรยีนมธัยมศกึษาแห่งหนึ่ง ใน ต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสูง 
จงัหวดันครราชสมีา น ามาแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลีย่ และจดักลุ่มทศันคต ิ
 3. ปัจจยัทีม่ผีลต่อการสบูบุหรีข่องนกัเรยีนโรงเรยีนมธัยมศกึษาแห่งหนึ่ง ใน ต าบลดอนชมพ ู
อ าเภอโนนสงู จงัหวดันครราชสมีา น ามาแจกแจงความถี ่หาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และจดักลุ่มระดบัปัจจยั   
 4. ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพยีร์สนั เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่าง ทศันคติกบั
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการสบูบุหรีข่องนกัเรยีนโรงเรยีนมธัยมศกึษาแห่งหนึ่ง ซึง่ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

 

ผลการศึกษา 
 ลกัษณะขอ้มลูสว่นบุคคลทัว่ไป พบว่า นกัเรยีนสว่นใหญ่มอีายุ 17 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 35.0 เป็นเพศชาย 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 สภาพการพักอาศัยของนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดามารดา  คิดเป็นร้อยละ 56.7 ระดับ
การศกึษาของผู้ปกครองส่วนใหญ่ มกีารศกึษาระดบัประถมศกึษา คดิเป็นร้อยละ 70.0 รอง ลงมา มกีารศกึษาระดบั
มธัยมศกึษาศกึษา / ปวช. คดิเป็นรอ้ยละ 21.6 สถานภาพสมรสของบดิามารดา อาศยัอยู่ดว้ยกนั คดิเป็นรอ้ยละ 75.0 
รายได้ของผู้ปกครองอยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมา คอื มีรายได้น้อยกว่า 
5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.0 รายรับของนักเรียนเฉลี่ย 52.50 บาทต่อวัน และข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของ
นกัเรยีน พบว่า นักเรยีนในกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนทีส่บูบุหรีท่ ัง้หมด (100%) ซึง่อายุทีเ่ริม่สบูบุหรีม่ากทีส่ดุ คอื อายุ 
15 ปี   คดิเป็นรอ้ยละ 31.6 รองลงมา คอื อาย ุ13 ปี โดยมกีารสบูบุหรีว่นัละ 1 มวน มากทีส่ดุ คดิเป็น รอ้ยละ 33.3 
 

ตารางท่ี 1 ระดบัทศันคตทิีม่ต่ีอการสบูบุหรี ่
ระดบัทศันคติ จ านวน (คน) รอ้ยละ 

ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 6 10.0 
ไม่เหน็ดว้ย 40 66.7 
เหน็ดว้ย 14 23.3 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ - - 
รวม 60 100.0 

 

 จากตารางแสดง ระดบัทศันคตทิีม่ต่ีอการสบูบหุรี ่พบว่า สว่นใหญ่นกัเรยีนโรงเรยีนมธัยมศกึษาแห่งหนึ่ง รอ้ยละ 
76.7 มทีศันคตไิม่เหน็ดว้ยต่อการสบูบุหรี ่กล่าวคอื รอ้ยละ 66.7 ไม่เหน็ดว้ยต่อการสบูบหุรีแ่ละ รอ้ยละ 10.0 ไม่เห็นดว้ย
อย่างยิง่ต่อการสบูบุหรี ่ส าหรบันกัเรยีนทีเ่หน็ดว้ยต่อการสบูบุหรี ่ มรีอ้ยละ 14.0 
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ตารางท่ี 2 ผลแสดงระดบัทศันคตต่ิอการสบูบหุรี ่ 
                                                                                 ระดบัทศันคต ิ                               
             ขอ้ความ                              เหน็ดว้ย    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย 

                                                          อย่างยิง่              อย่างยิง่ 
*1.ผูห้ญงิทนัสมยัตอ้งสบูบุหรีเ่ป็น                  4              6             15                35   
       (6.7)        (10.0)         (25.5)            (58.3)  
*2.คนรุ่นใหมจ่ะตอ้งสบูบุหรี ่        4              5              23                28        
       (6.7)          (8.3)         (38.3)            (46.7)  
*3.เพื่อนในกลุ่มสบูบุหรี ่ถา้ไม่สบูบุหรี ่    2             11              20                27           
    จะเขา้กบัเพื่อนไม่ได ้                      (3.3)         (18.3)         (33.3)           (45.1)  
*4.ลกูผูช้ายตอ้งสบูบหุรี ่                         4               7             24                 25            
       (6.7)          (11.7)        (40.0)           (41.6)  
*5.ผูห้ญงิสว่นใหญ่จะชอบผูช้ายสบูบุหรี ่     5              11            20                 24            
       (8.3)          (18.3)        (33.3)           (40.1)  
*6.การสบูบุหรีจ่ะช่วยใหรู้ส้กึมัน่ใจมากขึน้    4              12             23                 21            

 (6.7)          (20.0)        (38.3)            (35.0)  
 *7.การสบูบุหรีท่ าใหรู้ส้กึเป็นผูใ้หญ่มากขึน้     3               14            25                 18              

 (5.0)          (23.3)         (41.7)           (30.0)  
 8.ถงึเป็นเพื่อนสนิทกนักไ็ม่จ าเป็นตอ้ง  .22               22              8                  8            
   สบูบุหรีต่ามเพื่อน                   (36.7)         (36.7)         (13.3)           (13.3)   
 9.คนสว่นใหญ่ไม่อยากอยูใ่กลค้นสบูบุหรี ่  21               21             11                 7           
       (35.0)         (35.0)         (18.3)           (11.7)  
*10.คนสบูบุหรีเ่ป็นคนอ่อนแอ       4              10              32                14            
     บงัคบัตวัเองไม่ได ้                        (6.7)           (16.7)        (53.3)            (23.3)       
 11.การสบูบุหรีเ่ป็นการสิน้เปลอืงโดยใช่เหตุ  19               23             13                 5            

(31.7)          (38.3)        (21.7)             (8.3) 
 12.คนสบูบุหรี ่เป็นคนไม่รกัสขุภาพ               23               20             10                 7             
                   (38.3)         (33.3)         (16.7)            (11.7)  
*13.การสบูบุหรีท่ าใหส้มองโปร่ง สามารถ         6               10              28                16              
     คดิสิง่ต่างๆไดด้ ี   (10.0)         (16.7)         (46.7)            (26.6) 
  *14.การสบูบุหรีช่่วยลดความเคอะเขนิใน        7               11              24                18            
     การเขา้สงัคม                        (11.7)          (18.3)         (40.0)           (30.0)  
15.คนสบูบุหรีจ่ะมกีลิน่ตวัหน้ารงัเกยีจ         18              21              16                 5         
       (30.0)         (35.0)          (26.7)           (8.3)  
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 ตารางท่ี 2 ผลแสดงระดบัทศันคตต่ิอการสบูบหุรี ่(ต่อ) 
                                                                                    ระดบัทศันคต ิ                               
            ขอ้ความ                               เหน็ดว้ย      เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย      ไม่เหน็ดว้ย     
                                                                      อย่างยิง่                               อย่างยิง่    
*16.เพื่อนในกลุ่มจะชอบคนสบูบุหรีม่ากกว่า       4               16                26               14        
     คนทีส่บูไม่เป็น                                (6.7)           (26.7)           (43.3)          (23.3)   
   
 *17.การสบูบุหรีเ่ป็นเรื่องปกต ิใครๆกส็บูกนั       5               17                24               14         
          (8.3)            (63.3)            (40.1)           (23.3)  
 *18.การสบูบุหรีจ่ะท าใหรู้ส้กึสดชื่นขึน้              6               19                 20               15        
           (10.0)          (31.7)             (33.3)          (25.0)  
  *19.บุหรีเ่ป็นเพื่อนทีด่ทีีส่ดุยามเหงา              11              10                 23               16   
          (18.3)         (16.7)             (38.3)           (26.7)  
*20.ทุกคนมสีทิธเิสรภีาพในการสบูบุหรี ่           7              16                  24               13     
     ในทีต่่างๆ                                      (11.7)          (26.7)            (40.0)            (21.7)  
 21.คนทีม่คีวามรูจ้ะไม่สบูบุหรี ่                     14              19                 19                  8              
          (23.3)          (31.7)            (31.7)            (13.3)  
 22.ผูห้ญงิทีส่บูบหุรีเ่ป็นผูห้ญงิทีไ่ม่ด ี              14              23                  8                 15           
          (23.3)          (38.4)            (13.3)            (25.0)  
23.คนสบูบุหรีเ่ป็นคนไม่รบัผดิชอบ           12             15                   20               13          
    ต่อสิง่แวดลอ้ม                      (20.0)         (25.0)              (33.3)            (21.7)  
*24.การสบูบุหรีจ่ะท าใหรู้ส้กึดขีึน้เวลา          12             22                   15                11         
     ไม่สบายใจ                                 (20.0)         (36.7)              (25.0)            (18.3)  
*25.การสบูบุหรีไ่ม่ใช่สิง่ผดิ                       10             26                   15                9          
         (16.7)        (43.3)               (25.0)           (15.0)  
 26.คนสบูบุหรีเ่ป็นคนไม่รบัผดิชอบต่อผูอ้ื่น      12            12                    22               14        
         (20.0)        (20.0)               (36.7)           (23.3)  
*27.คนทีต่ดิบหุรี ่อยากเลกิเมื่อใดกเ็ลกิได ้        11            26                    14                9      
                   (18.3)        (43.3)               (23.3)          (15.1)  
 28.คนสบูบุหรีไ่ม่เป็นอนัตราย ไวว้างใจได ้         3            13                    16               28          
              (5.0)          (21.6)              (26.7)          (46.7)  
      * หมายถงึ ทศันคตทิางบวก 

จากตารางแสดงทศันคติที่มผีลต่อการสูบบุหรี่ของนักเรยีน  พบว่าที่นักเรยีนส่วนใหญ่มีทศันคติต่อการสูบ             
บุหรีข่องนักเรยีนทีอ่ยู่ในระดบัไม่เหน็ดว้ย จ านวน 21 ขอ้ สามล าดบัแรก คอื คนรุ่นใหม่จะต้องสบูบุหรี่ จ านวน 28 คน 
เพื่อนในกลุ่มสูบบุหรี่ถ้าไม่สูบบุหรี่เข้ากับเพื่อนไม่ได้ จ านวน 27 คน และลูกชายต้องสูบบุหรี่ จ านวน 24 คน                
ส่วนหวัขอ้ที่มีคะแนนล าดบัท้าย คอื ผู้หญิงที่สูบบุหรี่ เป็นผู้หญิงที่ไม่ดี จ านวน 8 คน ทศันคติที่มีผลต่อการสูบบุหรี่   
ของนักเรยีนในระดบัเหน็ดว้ย มทีัง้หมด 6 ขอ้ คอื คนสบูบุหรีเ่ป็นคนไม่รบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม การสบูบุหรีจ่ะทาให้
รูส้กึดขีึ้น เวลาไม่สบายใจ การสูบบุหรี่ไม่ใช่สิง่ผดิ คนสูบบุหรี่เป็นคนไม่รบัผิดชอบต่อสงัคม คนที่ติดบุหรี่อยากเลิก



 
 

8 
 

เมื่อใดกเ็ลกิไดแ้ละคนบุหรีไ่ม่เป็นอนัตราย ไวว้างใจได ้สว่นระดบัทศันคตทิีม่ผีลต่อการสบูบุหรีข่องนักเรยีนไม่เหน็ดว้ย           
อย่างยิง่ คอื ผูห้ญงิทนัสมยัตอ้งสบูบุหรีเ่ป็น จ านวน 35 คน 

 

ตารางท่ี 3 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการสบูบุหรีข่องนกัเรยีน 

                 ขอ้ความ                                  ใช่               ไม่ใช่  

                        (รอ้ยละ)               (รอ้ยละ)    

ด้านตนเอง  
 1.เคยทดลองสบูบุหรีเ่พราะความอยากรูอ้ยากลองดว้ยตนเอง          81.7  13.8  
 2.ทดลองสบูบุหรีท่ ัง้ทีรู่ว้่าบุหรีม่อีนัตรายและมโีทษ                      75.0            25.0  
 3.สบูบุหรีเ่พื่อระบายความเครยีด                                           73.3            26.7  
 4.สบูบุหรีเ่มื่อไม่รูจ้ะท าอะไร                                                 45.0            55.0  
 5.เคยศกึษาหาขอ้มลูเกีย่วกบับหุรีด่ว้ยตนเอง                            30.0            70.0  
                                 �̅�    =  61.0            39.0 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
 6.เคยไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบับุหรีจ่ากสือ่โฆษณาต่างๆ           68.3         31.7  
 7.นกัเรยีนซือ้บุหรีจ่ากรา้นคา้ใกลบ้า้น ใกลโ้รงเรยีน                     65.0            35.0  
 8.คบเพื่อนในโรงเรยีนทีส่บูบุหรี ่                                            60.0            40.0  
 9.เวลาทีส่บูบหุรีจ่ะเป็นเวลาทีไ่ม่มคีรหูรอืผูป้กครองอยู่ดว้ย            53.3            46.7  
10.สบูบหุรีเ่พราะเหน็เพื่อนสบูเลยสบูตาม                                 33.3            66.7  
                                            �̅� =  56.0         44.0 

ด้านครอบครวั  
 11.ผูป้กครองไม่เคยสอบถามเรื่องเกีย่วกบัการสบูบหุรี ่                                                                                                                                                                                         
     เพราะไมม่เีวลาตอ้งท างานนอกบา้น                                    76.7           23.3  
 12.ผูป้กครองเคยชีแ้จงถงึโทษของการสบูบุหรีใ่หฟั้ง                    76.7           23.3  
 13.สบูบหุรีต่ามอย่างบุคคลในครอบครวั                                  26.7           73.3  
 14.ผูป้กครองไม่เคยดุด่า เมื่อเหน็นกัเรยีนสบูบุหรี ่                     25.0             5.0 
                                            �̅� =  51.3           48.7 

ด้านสงัคม  
 15.เคยเขา้ร่วมกจิกรรมรณรงคก์ารไม่สบูบุหรีก่บัทางโรงเรยีน        63.3            36.7    
 16.ไม่กลา้ปฏเิสธบหุรีท่ีเ่พื่อนใหส้บู เพราะเกรงใจเพื่อน               48.3            51.7  
 17.สบูบหุรี ่เพราะเพื่อนชกัชวนใหส้บู                                     28.3            71.7  
 18.สบูบหุรีเ่ฉพาะเมื่ออยู่กบัเพือ่น                                         23.3            76.7  
 19.สบูบหุรีเ่พราะไม่ตอ้งการแตกต่างจากเพื่อน                         21.7             8.3  
 20.สบูบหุรีเ่พื่อหลกีเลีย่งค าต่อว่า ว่าไม่เป็นลกูผูช้าย                  15.0            85.0  
                                            �̅� =  33.3           66.7 
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จากตารางแสดงคะแนนปัจจยัทีม่ผีลต่อการสบูบุหรี ่ของนกัเรยีนโรงเรยีนมธัยมศกึษาแหง่หนึ่ง ในอ าเภอ            

สงูเนิน โดยจ าแนกออกเป็นปัจจยัดา้นตนเอง ดา้นสงัคม ดา้นสิง่แวดลอ้ม และดา้นครอบครวั พบว่าปัจจยัทีม่ผีลมาก               

ต่อการสบูบุหรี ่ไดแ้ก ่ปัจจยัดา้นตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 61.0 รองลงมา คอืปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม คดิ เป็นรอ้ยละ 56.0       

ดา้นครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 51.3 ตามล าดบัและปัจจยัดา้นสงัคม เป็นปัจจยัทีม่ผีลน้อยต่อการสบูบุหรี ่คดิเป็น                

รอ้ยละ 33.3  

เมื่อพจิารณาคะแนนปัจจยัที่มผีลต่อการสบูบุหรี่รายขอ้มากที่สุดพบว่า คอื เคยทดลองสูบบุหรี่ เพราะความ
อยากรู้อยากลองด้วยตนเอง คดิเป็นร้อยละ 81.7 รองลงมา คือ ผู้ปกครองไม่เคยสอบถามเรื่องเกี่ยวกบัการสูบบุหรี่
เพราะไม่มเีวลา ต้องท างานนอกบ้าน คดิเป็นร้อยละ 76.6 นักเรยีนซื้อบุหรี่จากร้านค้าใกลบ้้าน ใกล้โรงเรยีน คดิเป็น
รอ้ยละ 65.0 รองลงมา คอื เคยเขา้ร่วมกจิกรรมรณรงคก์ารไม่สบูบุหรีก่บัทางโรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 63.3  

ส าหรบัการทดสอบความสมัพนัธ ์โดยใชส้ถติคิ่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธเ์พยีรส์นัโปรดกัโมเมนต์ พบว่าทศันคติ
มคีวามสมัพนัธ์กบัปัจจยัที่มผีลต่อการสูบบุหรีอ่ย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั p<0.05 และมคีวามสมัพนัธ์ในระดบั              
ปลานกลางแบบทศิทางตรงกนัขา้ม (r= -0.377) 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

 ด้านทศันคติท่ีมีต่อการสูบบุหร่ีของนักเรียน 
นักเรยีนโรงเรยีนมธัยมศกึษาศกึษาแห่งหนึ่ง ในอ าเภอสงูเนิน ส่วนใหญ่มทีศันคตต่ิอการสบูบุหรีอ่ยู่ในระดบั            

ที่ไม่เห็นด้วยต่อการสูบบุหรี่สูงที่สุด จ านวน  21 ข้อ สามล าดบัแรก คือ คนรุ่นใหม่จะต้องสูบบุหรี่ จ านวน 28 คน              
เพื่อนในกลุ่มสบูบุหรีถ่า้ไม่สบูบุหรีเ่ขา้กบัเพื่อนไม่ได ้จ านวน 27 คน และลกูชายตอ้งสบูบุหรี ่จ านวน 24 คน สว่นหวัขอ้
ที่มคีะแนนล าดบัท้ายสุด คอื ผู้หญิงที่สูบบุหรี่เป็นผู้หญิงที่ไม่ดี จ านวน 8 คน ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของ (อรนุช 
หงษาชาต,ิ 2542) ทีศ่กึษาความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมการสบูบุหรี่ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาศกึษาปีที ่1 ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่านักเรยีนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกบับุหรี่ในระดบัต ่า มทีศันคติในระดบัไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง             
ต่อการสูบบุหรี่ (x = 3.31) และมีพฤติกรรมไม่เสี่ยงต่อการสูบบุหรี่อยู่ในระดับดีมาก นอกจากนี้มีนักเรียนจ านวน             
35 คน ที่มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับทัศนคติที่ว่าผู้หญิงทันสมัยต้องสูบบุหรี่เป็น  ซึ่งสอดคล้องกับ (อรนุช    
หงษาชาติ, 2542) ที่พบว่าทศันคติที่มีต่อการสูบบุหรี่ของนักเรยีนซึ่งอยู่ในระดบัไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ ผู้หญิง
ทนัสมยัต้องสบูบุหรี่ การสบูบุหรีเ่ป็นสิง่โก้เก๋ และลูกผูช้ายต้องสบูบุหรี่ ส าหรบัทศันคตทิีม่ต่ีอการสบูบุหรีใ่นระดบัเหน็
ดว้ย คอื คนทีต่ดิบุหรีอ่ยากเลกิเมื่อใดกท็ าได ้สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัทีพ่บว่าทศันคตทิีม่ต่ีอการสบูบุหรีข่องนักเรยีน 
ในระดบัเหน็ดว้ยต่อการสบูบุหรี่ ซึง่เป็นทศันคตทิีไ่ม่ถูกไม่ควรในการประพฤตปิฏบิตัเิกีย่วกบัการสบูบุหรี่ คอื คนทีต่ดิ
บุหรีอ่ยากเลกิเมื่อใดกไ็ด้ ซึง่เป็นทศันคตทิี่ควรไดร้บัการแก้ไข ขอ้มูลเกีย่วกบัการสูบบุหรีจ่ากคลนิิกบ าบดัยาเสพติด 
พบว่าผูท้ีเ่ขา้รบัการการบ าบดัยาเสพตดิเกอืบทัง้หมดไม่สามารถเลกิบุหรีไ่ดแ้ละกลบัไปสบูบุหรีอ่กีในทีส่ดุ  

 

 ด้านปัจจยัท่ีมีผลต่อการสูบบหุร่ี 
 จากการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการสบูบุหรีข่องนักเรยีนโรงเรยีนมธัยมศกึษาแห่งหนึ่ง ในอ าเภอสงูเนิน พบว่า 
ปัจจยัทีส่่งผลมากทีสุ่ดต่อการสบูบุหรี่ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นตนเอง( �̅�= 61.1)  คอื เคยทดลองสบูบุหรีเ่พราะความอยากรู้
อยากลองดว้ยตนเอง รอ้ยละ 81.1 รองลงมาดา้นสิง่แวดลอ้ม ( �̅�= 56.0) คอื เคยไดร้บัขอ้มูลขา่วสารเกีย่วกบับุหรีจ่าก
สื่อโฆษณาต่างๆ ร้อยละ 68.3 และนักเรยีนซื้อบุหรี่จากร้านค้าใกล้บ้าน ใกล้โรงเรยีน ร้อยละ 65.0 ซึ่งสอดคล้องกบั     
(วรรเพ็ญ ชมดง, อรอุมา สมคเน และกฤษณา กุลวมิล, 2552) ที่ได้ศึกษาปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ               
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สบูบุหรีข่องวยัรุ่น อาย ุ15 -24 ปี ต าบลหว้ยโจด อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ พบว่า วยัรุ่นทีเ่คยสบูบุหรีส่ว่นใหญ่
ปัจจุบนัยงัสบูบุหรีอ่ยู่สาเหตุทีส่บูบุหรีส่ว่นใหญ่ คอื อยากรูอ้ยากลอง 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะสาหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ผูป้กครอง ครู /อาจารย ์สถาบนัการศกึษา 
และหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหค้วามรู ้ปรบัเปลีย่น ทศันคตแิละพฤตกิรรมการสบูบุหรี ่ดงันี้ 
 1. ควรมกีารจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เช่น นิทรรศการ ภาพยนตร ์วดีทิศัน์ เพื่อเพิม่ ความรูเ้กีย่วกบับุหรีแ่ก่
นักเรยีนและควรมกีารจดักจิกรรมรณรงค์ เพื่อการไม่สบูบุหรีอ่ย่างต่อเน่ืองในโรงเรยีน เพื่อให้นักเรยีนมคีวามต่อเนื่อง     
ในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
 2. ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งควรบรรจุเน้ือหาเกีย่วกบับุหรีแ่ละอนัตรายเน่ืองมาจากการสบูบุหรีล่งใน
หลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัสารเสพตดิ รวมถงึการก าหนดหนงัสอืเรยีนและหนังสอือ่านประกอบทีม่เีนื้อหาเกีย่วกบัอนัตราย
จากบุหรีใ่หม้จี านวนเพิม่มากขึน้ 
 3. ในสว่นของภาครฐับาลควรมกีารก าหนดใหบุ้หรีเ่ป็นสารเสพตดิชนิดหนึ่งและมกีารควบคุมการจ าหน่ายบุหรี่
อย่างจรงิจงั และควรมกีารควบคุมไม่ใหม้กีารแพร่ภาพการสบูบุหรีใ่นละคร ภาพยนตร ์และการต์ูน ซึ่งเป็นสื่อส าหรบั
เยาวชน 
 4. สื่อมวลชนควรมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษและอันตรายของบุหรี่ผ่านทางสื่อต่างๆ  เช่น วิทยุ 
โทรทศัน์ ใหม้คีวามละเอยีดของเน้ือหามากขึน้ เพราะเป็นสือ่ทีส่ามารถจดจ าไดด้ ีนอกจากนี้ควรเน้นการผลติสือ่ทีเ่ขา้ใจ
ไดง้่ายส าหรบัเยาวชนใหม้ากขึน้ 
 5. บุคคลที่เป็นผูใ้กลช้ดิของนักเรยีน เช่น บดิามารดา ครู หรอืบุคคลทีเ่ป็นแบบอย่างของนักเรยีน ควรมกีาร
ปฏบิตัิตนเป็นตวัอย่างที่ดใีห้แก่นักเรยีน โดยการไม่สูบบุหรี่ และควรให้เวลาดูแลเอาใจใส่ ตรวจตราใกล้ชดิเรื่องการ           
สบูบุหรีข่องนกัเรยีน 
 

ข้อเสนอแนะสาหรบัการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 จากผลการวิจยัครัง้นี้ พบว่า ทศันคติและปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่มีความความสมัพันธ์กัน                
จงึเหน็สมควรใหม้กีารเน้นในงานวจิยัเกีย่วกบัทศันคต ิปัจจยั ซึง่มผีลต่อพฤตกิรรมเสีย่งต่อการสบูบุหรีต่่อไป ดงัต่อไปนี้ 
 1. ศกึษาอทิธพิลของการสบูบุหรีท่ีม่ต่ีอการเสพสารเสพตดิอื่นๆ ร่วมดว้ย 
 2. ศกึษาทศันคตขิองครทูีม่ต่ีอการเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบับุหรีใ่นสถาบนั 
 3. ศกึษาปัจจยัอื่นทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตแิละปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการสบูบุหรีข่อง 
นกัเรยีน เช่น วฒันธรรม 
 4. ศกึษาอทิธผิลของสือ่ทีใ่ชใ้นการรณรงคเ์พื่อการไม่สบูบุหรีท่ีม่ต่ีอการเลกิสบูบุหรีข่อง นกัเรยีน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 ขอขอบพระคุณ คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา ทีไ่ดใ้หก้ารสนับสนุนการท าวจิยั           
ครัง้นี้ และขอขอบคุณผูเ้กีย่วขอ้งทุกท่านทีท่ าใหง้านวจิยันี้ส าเรจ็เรยีบรอ้ยดว้ยดี 
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โรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสงู หน่วยบริการปฐมภมิูต าบลนาปรงั อ าเภอปง 
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Program for risk groups of Diabetes Mellitus and Hypertension in Na Prung 
Primary Care Unit, Pong district, Phayao Province 

 

จนิดาภรณ์ ดุสติากร1 และวรนุช วงคเ์จรญิ1  
Jindaporn Dusitakorn1 and Woranuch Wonrcharoen1 

  

บทคดัย่อ 
 

 การศกึษานี้เป็นการวจิยักึง่ทดลอง (Quasi-experimental research) โดยการวดัผลก่อนและหลงั เพื่อศกึษา
สรา้งโปรแกรมการส่งเสรมิสุขภาพ การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเปรยีบเทยีบผลก่อนและหลงัการเขา้ร่วม
โปรแกรมการส่งเสรมิสุขภาพและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพกลุ่มเสีย่งโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสูง 
หน่วยบรกิารปฐมภูมติ าบลนาปรงั อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา กลุ่มตวัอย่างประชากรกลุ่มเสีย่งต่อการเกดิโรคเบาหวาน
และความดนัโลหติสงู อายุ 15 ปีขึน้ไป ของหน่วยบรกิารปฐมภูมติ าบลนาปรงั จ านวน 39 คน ช่วงระยะเวลา ตัง้แต่วนัที ่
1 ธันวาคม 2556–31 พฤษภาคม 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพกลุ่มเสีย่งโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงู วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา 
(Descriptive Statistics) เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์หาความสมัพันธ ์
วเิคราะหโ์ดยสถติเิชงิวเิคราะห ์(Analytical statistics) ไดแ้ก่ Paired simple T-Test และ Chi-square 
 ผลการศกึษา พบว่า น ้าหนัก รอบเอว และระดบัน ้าตาลในเลอืดหลงัการอดอาหาร 8 ชัว่โมง ของกลุ่มตวัอย่าง
ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 แต่ค่าความดนัโลหติไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 
 

ค าส าคญั :  โป รแก รม การส่ ง เส ริม สุ ขภ าพ  การป รับ เป ลี่ ย นพ ฤติ ก รรม สุ ข ภ าพ  โรค เบ าห วาน  
โรคความดนัโลหติสงู 

 

 

 

 

                                                 
1หน่วยบรกิารปฐมภมูติ าบลนาปรงั พะเยา 56140 
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Abstract 
 

 The research design was quasi-experimental research. The aims were to study the effectiveness program 
health promotion and behaviors-modificated program, and compare the before and after program of health 
promotion and behaviors-modificated program for risk groups of Diabetes Mellitus  program health  
promotion and behaviors-modificated program, and compare the before and after program of health 
promotion and behaviors-modificated program for risk groups of Diabetes Mellitus and Hypertension in Na 
Prung Primary Care Unit, Pong district, Phayao province. The sample size was selected by purposive 
sampling and specified criteria, consisted of 39 risk groups of Diabetes Mellitus and Hypertension. The data 
was collected from December, 1st 2013 to May, 31st 2014. The instrument of research was self-constructed 
questionnaire to evaluate the effectiveness program. The automatically program was used to analyze the 
descriptive statistic in terms of frequency, percentage standard deviation, and analytical statistics in terms of 
paired simple T-Test and chi-square. 
 The results showed that the mean of body weight, waist and fasting blood glucose before and after 
was significantly different (p>.005). In contrast with the blood pressure was not difference (p>.005). 

 

Keywords:  Health Promotion, Health Behaviors Modification Program, Diabetes Mellitus, Hypertension 
 

บทน า 
 

 โรคความดนัโลหติสงู โรคเบาหวาน เป็นปัญหาสาธารณสขุทีส่ าคญัของประเทศ เป็นภยัคุกคามทีลุ่กลามอย่าง
รวดเรว็ไปทัว่โลก และเป็นสาเหตุการตายทีส่ าคญัหรอืท าใหเ้กดิภาวะทุพพลภาพ เป็นภาระต่อครอบครวัสง่ผลกระทบ
กระทบต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิและคุณภาพชวีติของประชาชน ซึง่ปัจจยัเสีย่งส าคญัของการเกดิโรคดงักล่าว ไดแ้ก่ 
พฤตกิรรมสุขภาพทีไ่ม่เหมาะสมเช่น การบรโิภคอาหารหวาน มนั เคม็ ขาดการออกก าลังกาย ภาวะเครยีดจากภาวะ
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง การสบูบุหรี ่ดื่มเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์(กระทรวงสาธารณสขุ, 2552) ในประเทศไทย จาก
ขอ้มูลอตัราป่วยดว้ยโรคความดนัโลหติสงู รวมทัง้ประเทศ พ.ศ. 2548-2552 มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ คอื 544.08, 659.57, 
778.12,860.53 และ1,230.16 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดบั บุคคลที่มภีาวะความดนัโลหติสงูมโีอกาสเป็นอมัพาต
และโรคหวัใจขาดเลอืดมากกว่าคนที่มคีวามดนัโลหติปกติ ประมาณ 2-4 เท่า โดยเป็นสาเหตุของการเกดิโรคหลอด
เลอืดสมองแตก ตีบ ตนัและเกดิโรคหวัใจ โรคของต่อมไรท้่อ โรคตบั โรคไต ถงึ1 ใน 3 (กระทรวงสาธารณสุข, 2553) 
ส าหรบัโรคเบาหวาน พบความชุกของการเกดิโรคเบาหวานอายุ 15 ปีขึน้ไปมอีตัราความชุก รอ้ยละ 6.9 โดยแยกเป็น
เพศหญงิ รอ้ยละ 7.7 เพศชายม ีรอ้ยละ 6 (กระทรวงสาธารณสขุ, 2552) และจากการส ารวจสขุภาพประชาชนไทย ครัง้
ที่ 4 ปี 2551-2552 ของสถาบันวิจัยสาธารณสุขพบว่า ในปี 2554 จะพบผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่เกิดขึ้นจ านวน 
501,229 คนและระหว่างปี 2554-2563 เพิม่ขึน้อยู่ในช่วง 501,299-553,941 คน/ปี ทัง้นี้ผูป่้วยเบาหวานเพิม่ขึน้เป็น 2 
เท่าภายใน 6 ปี ในหน่วยบรกิารปฐมภูมติ าบลนาปรงั อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา มผีูป่้วยโรคเบาหวานในปี 2554-2556 
จ านวน 96, 115 และ 140 ราย ตามล าดบั มผีูป่้วยโรคความดนัโลหติสงูในปี 2554-2556 จ านวน 472, 478 และ 494 
ราย ตามล าดบัและมผีูป่้วยเป็นโรคเบาหวานร่วมโรคความดนัโลหติสงูในปี 2554 -2556 จ านวน 22, 40 และ 35 ราย 
ตามล าดบั (เวชระเบยีนโรงพยาบาลปง, 2557) จากขอ้มูลดงักล่าวจะเหน็ไดว้่าสถานการณ์จ านวนผูป่้วยโรคเบาหวาน
และโรคความดนัโลหติสงูในพืน้ทีร่บัผดิชอบของหน่วยบรกิารปฐมภูมติ าบลนาปรงั อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แนวโน้มมี
จ านวนผูป่้วยเพิม่ขึน้ทุกปี 



 

14 
 

 โรคเบาหวานเป็นความผดิปกตขิองการเผาผลาญของร่างกายซึง่มลีกัษณะส าคญั คอื ระดบัในเลอืดน ้าตาลสงู 
อนัเป็นผลมาจากความบกพร่องของการหลัง่อนิซูลนิ หรอืการออกฤทธิข์องอนิซูลนิหรอืทัง้สองอย่างร่วมกนั การที่มี
ระดบัน ้าตาลในเลอืดสงูเป็นเวลานานจะท าใหเ้กดิการสญูเสยีหน้าทีแ่ละความลม้เหลวของอวยัวะต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ตา ไต ระบบประสาท หวัใจและหลอดเลอืด (Balkau & Exdhwege, 2003; Expert Committee on the Diagnosis 
and Classification of Diabetes Mellitus, 2003; Williams, 2003) สาเหตุการเกดิโรคเบาหวานยงัไม่ทราบแน่ชดั แต่
อาจเกดิจากสาเหตุหลายๆ ประการดงัต่อไปนี้ (จนัทรเ์พ็ญ ประโยงค์, 2550) 1)ปัจจยัทางพนัธุกรรม 2) สาเหตุอื่นที่
ไม่ใช่พนัธุกรรม ไดแ้ก่ ความอว้น ความเครยีด  เชือ้ไวรสั ความผดิปกตขิองฮอรโ์มน ยาบางชนิด การขาดเบต้าเซลล์
หรอืจ านวนเบต้าเซลล์มน้ีอยลง โรคตบั การขาดการออกก าลงักายท าและการตัง้ครรภ์ ซึง่โรคเบาหวานโดยมากเป็น
โรคเบาหวานชนิดที ่2 ซึง่เกดิจากพฤตกิรรมสขุภาพทีไ่ม่ถูกตอ้งเป็นสว่นใหญ่ ส าหรบัความดนัโลหติสงู หมายถงึ ภาวะ
ที่ความดนัโลหิตในขณะที่หวัใจห้องล่างซ้ายบีบตัว (systolic blood pressure [SBP]) มีค่าเท่ากบัหรอืมากกว่า 140 
มลิลเิมตรปรอท และ/หรอื ความดนัโลหติในขณะทีห่วัใจหอ้งล่างซา้ยคลายตวั (diastolic blood pressure [DBP]) มคี่า
เท่ากบัหรอืมากกว่า 90 มลิลเิมตรปรอท (Chobanian, Bakris, Black, Cushman, Green, & Izzo,2003) โรคความดนั
โลหติสงูเป็นโรคเรือ้รงัทีร่กัษาไม่หายและสามารถเกดิภาวะแทรกซอ้นทีท่ าใหเ้กดิความเสือ่มของอวยัวะต่างๆ เช่น โรค
หลอดเลอืดหวัใจ โรคเสน้เลอืดที่ขาตีบ จอประสาทตาเสื่อมและไตเสื่อมหน้าที่ เป็นต้น (ผ่องพรรณ อรุณแสง,  2552) 
ปัจจยัเสีย่งในการเป็นโรคความดนัโลหติสงู ได้แก่ 1) ปัจจยัเสีย่งที่ควบคุมไม่ได้ ไดแ้ก่ พนัธุกรรม อายุ และเพศ เชื้อ
ชาต ิ2) ปัจจยัเสีย่งทีค่วบคุมไดไ้ดแ้ก่ น ้าหนกั โดยเฉพาะคนทีม่ดีชันีมวลกายมากกว่า 30 การรบัประทานอาหารรสเคม็ 
การขาดการออกก าลงักาย ความเครยีด การสบูบุหรี ่ไขมนัในเลอืดสงูและเป็นโรคเบาหวาน ดงันัน้การจะลดความเสีย่ง
ต่อการเกดิโรคความดนัโลหติสงูนัน้ตอ้งลดการเกดิโรคจากปัจจยัเสีย่งทีค่วบคุมได ้ซึง่เป็นปัจจยัที่มผีลมาจากพฤตกิรรม
สขุภาพทัง้สิน้ 
 ดงันัน้ ผูศ้กึษาจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาโปรแกรมการส่งเสรมิสุขภาพและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพกลุ่มเสีย่งโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงู และเพื่อเปรยีบเทยีบผลก่อนและหลงัการ
เข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสรมิสุขภาพและปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูง 
หน่วยบรกิารปฐมภูมติ าบลนาปรงั อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา เพื่อน าผลทีไ่ดม้าเป็นแนวทางในการส่งเสรมิสขุภาพ และเป็น
แนวทางในการปรบัเปลี่ยนแบบแผนการด าเนินชีวิตที่ดี ลดพฤติกรรมสุขภาพที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงูแก่ประชาชนในเขตรบัผดิชอบดงักล่าว ใหม้ชีวีติอยู่ในสงัคมดว้ยความผาสกุและ
มคีุณภาพชวีติทีด่ต่ีอไป 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

 การศกึษาครัง้นี้เป็นการวจิยักึง่ทดลอง (Quasi-experimental research) ชนิดหนึ่งกลุ่มวดั ก่อนและหลงั (One 
Group Pre Test – Post Test Design) โดยศกึษาผลของโปรแกรมการส่งเสรมิสุขภาพและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
สขุภาพกลุ่มเสีย่งโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงู ระหว่างเดอืน 1 ธนัวาคม 2556–31 มนีาคม 2557 ระยะเวลา 
6 เดอืน 
 กลุ่มประชากรที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ประชากรกลุ่มเสีย่งต่อการเกดิโรคเบาหวานและความดนัโลหติสูง 
อาย ุ15 ปีขึน้ไป ซึง่ไดจ้ากการคดักรองโดยใชว้เิคราะหแ์ยกตามกลุ่มส ีปิงปองจราจรชวีติ 7 ส ีองิเกณฑต์ามวชิยัโมเดล 
ที่อาศยัในเขตหน่วยบรกิารปฐมภูมติ าบลนาปรงั อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา จ านวน 1,468 คน (หน่วยบรกิารปฐมภูมิ
ต าบลนาปรงั อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา, 2556) 
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 กลุ่มตวัอย่าง คอื ประชากรกลุ่มเสีย่งต่อการเกดิโรคเบาหวานและความดนัโลหติสูง อายุ 15 ปีขึน้ไป ซึ่งได้
จากการคดักรองโดยใชว้เิคราะหแ์ยกตามกลุ่มส ีปิงปองจราจรชวีติ 7 ส ีของหน่วยบรกิารปฐมภูมติ าบลนาปรงั ทัง้เพศ
ชายและหญงิ ซึง่ก าหนดคุณสมบตัหิลกัไดแ้ก่ เป็นกลุ่มอาสาสมคัรทีส่มคัรใจเขา้ร่วมโครงการ และมคีุณสมบตัริ่วม ดงันี้ 
 1. เป็นกลุ่มเสีย่งอายุ 15 ปีขึน้ไป ทีไ่ดจ้ากการคดักรองภาวะสขุภาพโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงู
จากการคดักรองโดยใชว้เิคราะหแ์ยกตามกลุ่มส ีปิงปองจราจรชวีติ 7 ส ีองิเกณฑต์ามวชิยัโมเดล 

2. เป็นประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบของหน่วยบรกิารปฐมภูมติ าบลนาปรงั 
3. สตสิมัปชญัญะสมบรูณ์ ไม่มภีาวะทีเ่ป็นอุปสรรคต่อกระบวนการคดิ การจ าและการถามตอบ 
4. ไม่มโีรคประจ าตวั ไดแ้ก่ โรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงู 
5. สมคัรใจเขา้ร่วมการวจิยัตัง้แต่เริม่ตน้จนสิน้สดุการวจิยั 

 การคดัเลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นการคดัเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ผู้วิจยั
คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างตามคุณสมบตัทิีก่ าหนด ในประชากรกลุ่มเสีย่งต่อการเกดิโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูซึง่ได้
จากการคดักรองโดยใชว้เิคราะหแ์ยกตามกลุ่มส ีปิงปองจราจรชวีติ 7 ส ีของหน่วยบรกิารปฐมภูมติ าบลนาปรงั จ านวน 
39 คน โดยก าหนดช่วงระยะเวลาในการศกึษาตามโปรแกรม ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2556–31 มนีาคม 2557 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ประกอบดว้ย 
 โปรแกรมการสง่เสรมิสขุภาพและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ ซึง่โปรแกรมดงักล่าวอา้งองิมาจาก ระบบ
การเฝ้าระวงั ควบคุม ป้องกนั โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงูในประเทศไทย : นโยบายสู่การปฏบิตั ิของนายแพทย์
วชิยั เทยีนถาวร ในกรอบการด าเนินงานในบทบาทของหน่วยงานบุคลากรระดบับรกิารปฐมภูม ิโดยผูว้จิยัน าหลกัการ
ของกระบวนการกลุ่ม กระบวนการมสีว่นร่วมและการใชแ้รงสนบัสนุนของสงัคม มาใช้ร่วมในการด าเนินกจิกรรม ซึง่จดั
ใหม้กีารด าเนินการในการดูแลภาวะสุขภาพในรปูแบบสหสาขาวชิาชพีในการท างานร่วมกนั อาท ิแพทย ์พยาบาล นัก
โภชนาการ นักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น โดยโปรแกรมดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบความน่าเชื่อถือจาก
ผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 3 ท่านไดแ้ก่ แพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัจ านวน 1 ท่านและพยาบาลวชิาชพี จ านวน  2 ท่าน โดยมี
กจิกรรมการด าเนินการ ดงันี้ 
 กจิกรรมที่ 1 กจิกรรมการส่งเสรมิให้เกดิความรู ้โดยมกีารให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคความดนั
โลหติสูง ใหค้รอบคลุมในทุกด้าน ไดแ้ก่ สาเหตุของการเกดิโรค พฤตกิรรมเสีย่งทีม่ผีลการเกดิโรค อาการและอาการ
แสดง การรกัษา ภาวะแทรกซ้อนและการใหค้วามรูใ้นเรื่องการปฏบิตัิตวั พฤตกิรรมทีเ่หมาะสมเพื่อลดความเสีย่งต่อ
การเกดิโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงู  
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเน้นการใช้กระบวนการกลุ่ม เดือนละ 1 ครัง้ โดยจัดให้มีการเข้ากลุ่มเพื่อสนทนา
แลกเปลีย่นประสบการณ์ วธิกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของแต่ละบุคคล ปัญหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้และวธิกีารจดัการ
ปัญหาของแต่ละรายโดยเน้นใหก้ลุ่มมสีว่นร่วมในการเสนอและคดิหาวธิกีารแกปั้ญหาโดยใชว้ธิกีารกลุ่ม ซึง่เจา้หน้าทีจ่ะ
ท าหน้าทีอ่ านวยการและใหข้อ้มลูทางดา้นวชิาการเพื่อประกอบการตดัสนิใจของกลุ่ม 

 กจิกรรมที ่3 กจิกรรมสง่เสรมิการออกก าลงักาย เพื่อใหม้คีวามรู ้มทีกัษะ ทศันคตทิีด่ต่ีอการออกก าลงักายและ
มกีารด าเนินกจิกรรมการออกก าลงักายอย่างต่อเน่ืองในชุมชนโดยจดัใหม้กีารกลุ่มออกก าลงักายในหมู่บา้น สปัดาหล์ะ 
3 วนั โดยชนิดการออกก าลงักายจะเน้นความเหมาะสมกบัแต่ละบุคคล อาท ิการเตน้แอโรบคิ การร ากระบีก่ระบอง เป็น
ตน้ 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการกระตุ้นให้เกิดความต่อเนื่อง จดัให้มีการตรวจประเมิน น ้าหนัก รอบเอว ระดับ
น ้าตาลในเลอืดและระดบัความดนัโลหติสงูทุกเดอืน กจิกรรมนี้จะประเมนิร่วมกนัเป็นกลุ่มเพื่อเป็นการกระตุ้นใหแ้ต่ละ
บุคคลมคีวามกระตอืรอืรน้ในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ  
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 กจิกรรมที ่5 กจิกรรมการตดิตามเยีย่มบา้นเพื่อส ารวจวถีกีารด าเนินชวีติ พฤตกิรรมสขุภาพ ชวีติความเป็นอยู่
และตดิตามประเมนิผลตลอดจนการใหข้อ้มลูกบับุคคลในครอบครวั สง่เสรมิใหค้รอบครวัมสีว่นร่วมในการดแูลภาวะ
สขุภาพร่วมกนั ใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลอื ตรงตามบรบิทของแต่ละบุคคล โดยมแีผนการเยีย่มบา้นจะด าเนินการเยีย่ม
อย่างน้อย 2 ครัง้ต่อบุคคล   
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. คดักรองภาวะสขุภาพโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงูของประชากรในพืน้ทีร่บัผดิชอบ โดยใชเ้กณฑ์

การคดักรอง วเิคราะหแ์ยกตามกลุ่มส ีปิงปองจราจรชวีติ 7 ส ีองิเกณฑต์ามวชิยัโมเดล 
 2. ตดิต่อประสานงานกบัเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเพื่อจดัโปรแกรมลดเสีย่ง 

 3. แนะน าตวัชีแ้จงวตัถุประสงคก์ารวจิยัชีแ้จงสทิธิข์องผูร่้วมวจิยัจรรยาบรรณการวจิยัใหผู้ร่้วมวจิยัทราบและ
ขอความยนิยอมและความร่วมมอืในการเขา้ร่วมวจิยัความสมคัรใจโดยใหล้งลายมอืชื่อหรอืพมิพล์ายนิ้วมอืในเอกสาร
แสดงความยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั 

4. อธบิายเกีย่วกบัเกณฑแ์ละวธิกีารเขา้ร่วมโปรแกรม 
 5. ด าเนินการตามโปรแกรมการส่งเสรมิสขุภาพและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพกลุ่มเสีย่งโรคเบาหวาน

และโรคความดนัโลหติสงู 
 6. น าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวเิคราะหท์างสถติเิพื่อทดสอบสมมตฐิานและรายงานผลการวจิยัต่อไป 
 

การวิเคราะหข์้อมูล  

วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู ท าการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

 1.ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มประชากร วเิคราะหโ์ดยการสถติพิรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ย
ละ ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2.การวเิคราะหห์าความสมัพนัธ ์วเิคราะหโ์ดยสถติเิชงิวเิคราะห ์(Analytical statistics) ไดแ้ก่ Paired simple T-Test 

และ Chi-square 
 

 
 
 

โปรแกรมการสง่เสรมิสขุภาพและ
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ
กลุ่มเสีย่งโรคเบาหวานและโรค

ความดนัโลหติสงู 

- น ้าหนกั 
- รอบเอว 
- ระดบัน ้าตาลในเลอืดหลงัการอดอาหาร 

8 ชัว่โมง(FBS) 
- ค่าความดนัโลหติ 

 
 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 
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ผลการศึกษา  
 1. สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป  

   กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รอ้ยละ 74.4 และเพศชาย รอ้ยละ 25.6 อายุระหว่าง 46–55 ปี  รอ้ย
ละ 53.8 และระหว่าง 56–65 ปี รอ้ยละ 20.5 มสีถานภาพสมรส รอ้ยละ 89.7 และสถานภาพโสด รอ้ยละ 7.7  
 2. ส่วนที่ 2 การเปรยีบเทยีบผลก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมการส่งเสรมิสุขภาพและการปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมสขุภาพกลุ่มเสีย่งโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงู 

   2.1 จากการเปรยีบเทียบน ้าหนักเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริม
สขุภาพและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ ของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 39 ราย พบว่า น ้าหนักเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง
ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 (ตาราง 1) 

 

ตาราง 1 เปรยีบเทยีบน ้าหนกัเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมการสง่เสรมิสขุภาพและการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ 
 

น ้าหนัก n x s.d. t P-value 

ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง 

39 
39 

63.92 
62.31 

9.46 
9.17 

4.072 <0.05 

 

2.2 จากการเปรยีบเทยีบรอบเอวเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมการสง่เสรมิสขุภาพ
และการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 39 ราย พบว่า รอบเอวเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างก่อน
และหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมการส่งเสรมิสุขภาพและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 (ตาราง 2) 

 

ตาราง 2 เปรยีบเทยีบรอบเอวเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมการส่งเสรมิสุขภาพและ
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ 
 

รอบเอว n x s.d. t P-value 

ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง 

39 
39 

84.64 
82.59 

8.74 
8.88 

4.140 <0.05 

 

 2.3 จากการเปรยีบเทยีบระดบัน ้าตาลในเลอืดหลงัการอดอาหาร 8 ชัว่โมง (FBS) เฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างก่อน
และหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมการส่งเสรมิสุขภาพและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ ของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 39 
ราย พบว่า ระดบัน ้าตาลในเลอืดหลงัการอดอาหาร 8 ชัว่โมง (FBS) เฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการเขา้ร่วม
โปรแกรมการสง่เสรมิสขุภาพและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 
(ตาราง 3) 
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ตาราง 3 เปรยีบเทยีบระดบัน ้าตาลในเลอืดหลงัการอดอาหาร 8 ชัว่โมง (FBS) เฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัหลงั
การเขา้ร่วมโปรแกรมการสง่เสรมิสขุภาพและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ 
 

ระดบัน ้าตาลในเลือดหลงั 
การอดอาหาร 8 ชัว่โมง(FBS) 

n x s.d.  t P-value 

ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง 

39 
39 

100.88 
91.54 

14.81 
7.72 

 5.498 <0.05 

 

 2.4 ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความดนัโลหิต (Blood pressure) ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลงัการเข้าร่วม
โปรแกรมการส่งเสรมิสุขภาพและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ ของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 39 ราย พบว่า ค่าความ
ดันโลหิต (Blood pressure) ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 (ตาราง 4)  

 

ตาราง 4 ความสมัพันธ์ระหว่างค่าความดันโลหิต (Blood pressure) ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเข้าร่วม
โปรแกรมการสง่เสรมิสขุภาพและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ 
 

ค่าความดนัโลหิต จ านวนกลุม่ตวัอย่างท่ีมีค่า
ค่าความดนัโลหิตปกติ 

จ านวนกลุม่ตวัอย่างท่ีมีค่า
ค่าความดนัโลหิตผิดปกติ 

ก่อนการทดลอง 29 (74.40%) 10 (25.60%) 
หลงัการทดลอง 36 (92.3%) 3 (7.70%) 

P-value= 0.156, X2 = 2.445 ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

วิจารณ์และสรปุผล 
 จากผลการวิจยั พบว่า น ้าหนัก รอบเอว และระดบัน ้าตาลในเลือดหลงัการอดอาหาร 8 ชัว่โมง ของกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมการส่งเสรมิสุขภาพและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพแตกต่างกนั อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถิต ิทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัศกึษาของนุชนาถ ส านักและคณะ (2554) พบว่า การใหโ้ปรแกรม
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ มผีลท าใหก้ลุ่มเสีย่งมกีารปฏบิตัติวัและมคีวามคาดหวงัในความสามารถของตนเอง
ในการควบคุมระดบัความดนัโลหติสงูก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p-value < 0.01) 
สอดคลอ้งกบัศกึษาของสุรพล อรยิะเดช (2555) พบว่า หลงัการเขา้ร่วมโครงการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพในกลุ่ม
ขา้ราชการอ าเภอปลวกแดง กลุ่มเสีย่งมคีะแนนความรูเ้รื่องการผ่อนคลายความเครยีดสงูกว่ากลุ่มผู้ป่วย กลุ่มผูป่้วยมี
ค่าเฉลีย่ของระดบัน ้าตาลในเลอืด ค่าเฉลีย่ของความดนั systolic และ diastolic ลดลง กลุ่มเสีย่งมคี่าเฉลีย่ของความดนั 
systolic และ diastolic ลดลงอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ จากผลการศกึษาของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลเฉลมิ
พระเกยีรติฯบา้นแดง (2556) พบว่า กลุ่มตวัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ มคี่าคะแนนเฉลีย่ ดา้นความรู ้ทศันคติ การปฏบิตัติวั
เรื่องอาหาร ออกก าลงักาย อารมณ์ ค่าดชันีมวลกาย ดกีว่าก่อนเขา้ร่วมโปรมแกรม และสอดคล้องกบัการศกึษาของ
ล าดวน ก้อนสมบตัิ (2552) ประสทิธผิลของโปรแกรมปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสีย่งโรคความดนัโลหติสูง 
สถานีอนามยัน ้าปั้ว อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ภายหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมคี่าเฉลีย่ความแตกต่างของคะแนน
เฉลีย่ดา้นความรู ้การรบัรูค้วามรุนแรงและโอกาสต่อการเกดิโรคความดนัโลหติสงู การรบัรู้ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการ
ปฏบิตัพิฤตกิรรมสุขภาพตามค าแนะน าจากเจา้หน้าที ่การรบัรูอุ้ปสรรคของการแสดงพฤตกิรรมส่งเสรมิสุขภาพ ดกีว่า
ก่อนการทดลองและดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบและสอดคล้องกับการศึกษาสมจิตร ศรีรงัษ์ (2554) ภายหลังเข้าร่วม
โปรแกรมกลุ่มตวัอย่าง มคีะแนนเฉลี่ย ดา้นความรู ้ทศันคต ิการปฏบิตัติวัเรื่องอาหาร ออกก าลงักาย อารมณ์ ค่าดชันี
มวลกาย รอบเอว ดกีว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จะเหน็ไดว้่าการลดความเสีย่งต่อ
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การเกดิโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงูนัน้หากมกีารด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม ไม่ว่าจะใชโ้ปรแกรม
ใดๆ กต็ามกม็ผีลในการลดปัจจยัเสีย่งต่อการเกดิโรคได้ โดยเฉพาะการใชก้ระบวนการการมสี่วนร่วมและกระบวนการ
กลุ่มกเ็ป็นอกีแนวทางหนึ่งทีม่ผีลต่อการลดความเสีย่งของการเกดิโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงู ดงัจะเหน็ได้
จากการศกึษาของไพรชั ปัญญาคง (2550) พบว่าแบบแผนความคดิอ่าน โดยใชแ้นวคดิการเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วม และ
แนวคดิกระบวนการกลุ่ม พบว่า การเรยีนรูร้่วมกนัแบบมสี่วนร่วม ท าใหเ้ปลีย่นทศันคตไิดแ้ละไดร้บัความร่วมมอืมาก
ขึน้ การศกึษาของราศร ีคนัธสีาร (2548) พบว่าการใชก้ระบวนการสรา้งพลงัเพื่อป้องกนัการเกดิโรคเบาหวานในชุมชน
บ้านผาบ่องพบว่า กระบวนการเรยีนรู้จากการแลกเปลีย่นประสบการณ์เกี่ยวกบัความรู้โรคเบาหวาน สามารถน ามา
วเิคราะหว์างแผนและปฏบิตั ิเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการป้องกนัการเกดิโรคเบาหวานไดอ้ย่างเหมาะสมกบัวถิชีวีติ
ของชาวไทใหญ่ จากผลการศึกษาของพิไลวรรณ ยอดประสิทธิ ์(2542)  พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินหลังการเข้าร่วมโปรแกรมปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากการศึกษาของชูชีพ โพชะจา (2550) พบว่า การใช้
กระบวนการกลุ่มสามารถส่งเสริมให้ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 มีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น  ดังนัน้จะเห็นได้ว่าการ
ด าเนินการป้องกนัควบคุมการเกดิโรคเบาหวานและความดนัโลหติสูงนัน้  การเน้นการท างานเชิงรุกในการดูแลและ
ส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่างให้มีความรู้ มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมนัน้มี ผลต่อการลดความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูของกลุ่มตวัอย่างได ้
 จากผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความดนัโลหติ (Blood pressure) ของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงั
การเขา้ร่วมโปรแกรมการสง่เสรมิสขุภาพและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิที่
ระดบั 0.05 จากผลการศกึษาดงักล่าวอาจเป็นผลมาการที่มปัีจจยัหลายอย่างที่มผีลต่อระดบัความดนัโลหติของกลุ่ม
ตัวอย่างจึงท าให้มีการเปลี่ยนแปลงระดับความดันโลหิตตัวล่างไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบลเฉลมิพระเกยีรตฯิบา้นแดง (2556) พบว่า ผลการตดิตามภาวะสขุภาพ ค่าเฉลีย่ความ
ดนัโลหติ ระดบัน ้าตาล คอเลสเตอรอล ไตรกลเีซอรไ์รด ์ไขมนั HDL ในเลอืด ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมไม่แตกต่าง
กนั ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของนิรมล อมัพาผล (2551) ได้ศกึษาการพฒันารูปแบบการให้บรกิารผู้ป่วยเบาหวาน
แบบมีส่วนร่วมในสถานบริการสาธารณสุข จังหวดัอุทัยธานี พบว่า ค่าเฉลี่ย ผลการตรวจร่างกาย Systolic BP, 
Diastolic BP, HDL, HbA1C และ Creatinin ก่อนและหลงัพฒันารูปแบบไม่แตกต่าง และสอดคล้องกบัการศกึษาของ
สมจติร ศรรีงัษ์ (2554) ผลการตดิตามวดัค่าเฉลีย่ความดนัโลหติ ระดบัน ้าตาล คลอเลสเตอรอล ไตรกลเีซอรไ์รด ์ไขมนั 
HDL ในเลอืด ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมไม่แตกต่างกนั 
 จากผลการศกึษาดงักล่าว จะเหน็ไดว้่าการป้องกนัและควบคลุมโรคเบาหวานและโรคความดนัลติสงูนัน้ตอ้งให้
ความส าคญัทัง้พฤตกิรรมสขุภาพทางดา้นร่างกายและจติใจไปพรอ้มๆ กนั และสิง่ส าคญัคอืครอบครวัเป็นหน่วยส าคญัที่
มผีลต่อการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ ซึง่จากการเยีย่มบา้นกลุ่มตวัอย่างรายหนึ่งพดูว่า “ตัง้แต่หมอมาเยีย่มบา้นมา
อูเ้รื่องอาหารการกิน๋ การออกก าลงักาย การป้องกนัโรคเบาหวาน ความดนั หือ้พ่อละอ่อนฟัง แคลนมาจ๊าดนักเมื่อก่อน
กิน๋ก่าจิ้นอย่างเดยีวเดีย๋วนี้กิน๋ผกักิน๋ไม้มาผ่อง มะแลงกห็ื้อไปออกก าลงักบัหมู่ เมื่อก่อนไปกจ็่ม ” จากค าพูดดงักล่าว
แสดงใหเ้หน็ว่าครอบครวัมบีทบาทส าคญัที่มผีลต่อการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ ดัง้นัน้ควรสรา้งความเขา้ใจ ให้
ความรูแ้ละสง่เสรมิใหค้รอบครวัไดม้สีว่นร่วม 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
 1. บุคลากรสาธารณสุขและภาคเีครอืข่ายในพื้นที่ควรให้ความส าคญัในเรื่องของการส่งเสรมิพฤติกรรมการ
ป้องกนัโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงู จดัท าโปรแกรมหรอืกระบวนการต่างๆ ทีใ่หป้ระชาชนเหน็ส าคญัของการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพเพื่อใหล้ดความเสีย่งของการเกดิโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงู 
 2. หน่วยงานสาธารณสุขต้องมกีารประชาสมัพนัธอ์นัตรายของโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสูง การ
ส่งเสรมิ ป้องกนั เน้นการท างานเชงิรุกมากกว่าเชงิรบั การคน้หากลุ่มเสีย่งต่อการเกดิโรคเบาหวานอย่างรวดเรว็และ
ครอบคลุม 
 3. เน้นการมสีว่นร่มของครอบครวั ชุมชน เขา้มามบีทบาทในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ 
 4. ควรมกีารศกึษาปัจจยัอื่นที่อาจจะมผีลต่อการอตัราการเกดิโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูง หรอื
การศกึษาเชงิคุณภาพ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึเพิม่เตมิ 
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บทคดัย่อ 

  เปลือกส้มเขียวหวาน (Citrus reticulata  Blanco.) เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน ้ าผลไม้ใน
ภาคอุตสาหกรรม ซึง่คาดว่าน่าจะมปีระโยชน์ในดา้นฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ การศกึษาในครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อวเิคราะห์
สารประกอบฟีนอลิคโดยรวมด้วยวิธ ีFolin-Ciocalteu หาสารฟลาโวนอยด์วดัโดยวธิกีารวดัส ีวเิคราะห์หาฤทธิต์้าน
อนุมูลอสิระโดยวดัการก าจดัอนุมูล 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) แสดงด้วยค่าความเขม้ขน้ของสารสกดัที่
สามารถลดจ านวนอนุมูลได้หา้สบิเปอรเ์ซน็ต์ (IC50) และทดสอบความเป็นพษิของสารสกดัจากการตายของไรน ้าเคม็ 
(Artemia salina) และลูกน ้ายุงลาย (Aedes aegypti) แสดงโดยใชค้่าความเขม้ขน้ของสารสกดัทีท่ าใหส้ตัวท์ดลองตาย
ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ (LC50) ผลการทดลอง พบว่า สารสกดัมีส่วนประกอบฟีนอลิคโดยรวมเท่ากับ 74.09 ± 0.37 µg 
(GAE)/mg สารสกดั และมสี่วนประกอบที่เป็นฟลาโวนอยดเ์ท่ากบั 0.19 ± 0.06 µg (CE)/mg สารสกดั เปอรเ์ซน็ต์การ
ต้านอนุมูลของสารสกดัทีค่วามเขม้ขน้ต่าง ๆ พบว่า มคี่าอยู่ในช่วง 10.46 ± 1.06 ถึง 43.31 ± 0.86 % และมคี่า IC50 
เท่ากับ 9227.67 ± 119.86 µg/ml และสารสกัดแสดงค่า LC50 ต่อลูกน ้ายุงลาย (67.13 ± 18.98 µg/ml) ต ่ามากเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัค่า  LC50 ต่อไรน ้าเคม็ (575.6 ± 56.78 µg/ml) หลงัทดสอบเป็นระยะเวลา 24 ชม. สรุปไดว้่า สารสกดั
จากเปลอืกสม้เขยีวหวานแสดงบทบาทการเป็นสารตา้นอนุมลูอสิระ โดยมคีวามเกีย่วขอ้งกบัสารพฤกษเคมทีีพ่บในสาร
สกดั และสารสกดัยงัแสดงบทบาทในการเป็นสารควบคุมทางชวีภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่การใชค้วบคุมลกูน ้ายุงลาย 
 

ค าส าคญั: สม้เขยีวหวาน การตา้นออกซเิดชนั ความเป็นพษิ  
 

Abstract 

 

 Mandarine orange (Citrus reticulata) peel is an industrial waste from juice production which is 
expected useful for antioxidative study. This research aimed to investigate some phytochemical properties of 
the peel ethanolic extract (PEE)  by study of total phenolic compound and flavonoids content. And, the 
potential antioxidants was screened by 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl ( DPPH)  radical scavenging assay, 
representing as a median effective concentration (IC50). Also, cytotoxic efficacy of PEE was carried out via a 
lethal determination of Artemia salina and Aedes aegypti larvae, expressing as a median lethal concentration 
(LC50). From the experiment, the findings for total phenolic compounds was approximately 74.09 ± 0.37 µg 
gallic acid equivalent (GAE) /mg extract and for flavonoids value was about 0.19 ±  0.06 µg catechin 
equivalent (CE)/mg extract. The PEE concentrations for radical scavenging activity were ranging from 10.46 ± 
1.06 to 43.31 ± 0.86% with the IC50 of 9227.67 ± 119.86 µg/ml. After 24 hrs experiment, the LC50 was very 
low for Aedes aegypti treatment (67.13 ± 18.98 µg/ml) when comparing with Artemia salina treatment (575.6 ± 
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56.78 µg/ml). In conclusion, PEE demonstrated a pivotal role of the antioxidant activity that involved to its 
phytochemicals, and it plays an important role on biological controlling, especially on Aedes aegypti. 
 

Keywords: Mandarine Orange, Antioxidant Activity, Cytotoxicity 

Introduction 
 

 Free radical is an unstable substance that is also a strongly electron thief. Free radical can rapidly 
react with biomolecules that causes of cellular damage and disorder [1]. Today, there are many agreements 
that free radical is a main harmful cause of human health such as heart disease, atherosclerosis, Alzheimer, 
cancer and so on [2, 3]. The beginning to prevent those diseases is to increase “Antioxidative substance” in 
a dietary such as beta-carotene, vitamin C and vitamin E [4]. 
 Fruit peels such as from orange, banana and mango had been reported that enrich of antioxidative 
substances, especially polyphenols and flavonoids [5]. From the reviews, those bioactive substances had a 
potential on an increase of blood vessel elasticity and anti-cancer as well as a reduction of cholesterol levels 
[4, 6, 7]. Mandarine orange (Citrus reticulate) is one favorite fruit in Thailand because of more juicy, good 
taste, and enrichment of antioxidation [8]. Citrus peel essential oils are known to exhibit various biological 
activities such as antioxidant activities and antimicrobials [9, 10]. As that, there is a number of peel bio-
wastes remaining in environment. According to a local wisdom, dry orange peel can be used to repellant 
mosquitoes that means there are some chemicals significantly effected on cellular, organ or organ systems. 
 Therefore, this study aimed to find a quantity of polyphenols, flavonoids and antioxidative 
substances in mandarine orange peel extract, and also tested a toxicity on brine shrimp and Aedes aegypti 
larvae. The results from this study hopefully fulfill medical documents of mandarine orange peel and offer a 
guideline for bio-waste reduction. 
 

Materials and Methods 
 

Chemicals   
 Folin-Ciocalteau reagent and gallic acid were obtained from Fluka Chemie AG, Buchs, Switzerland. 
Ascorbic acid (AA), catechin (CA) and 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) were purchased from Sigma 
Chemical Company, St. Louis, MO, USA. All other chemicals and reagents were of analytical grade.  
 

Plant Material and Extract Preparation 
 Mandarine orange fruits were collected from local market in Nakhon Ratchasima, Thailand. Peel was 
separated from fruits and then was cleaned, dried and ground to powder. The peel powder was extracted in 
80% ethanol for 24 hrs in a Soxhlet extraction apparatus, and then was evaporated, lyophilized and kept at    
–20ºC for further study.  
 

Total Phenolic Compounds Measurement 
 Total phenolic compounds (TPC) were measured by Folin-Ciocalteu method [11]. To obtain a 
determining concentration, the extract was dissolved with the same solvent of the extraction. One hundred 
microliters of sample was mixed with 2 ml of 2% sodium carbonate solution containing 100 µl Folin-Ciocalteu 
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reagent (Folin-Ciocalteu: methanol, 1 : 1, v/v) allowed to stand for 30 min, and then measured the 
absorbance at 760 nm. TCP content was expressed as microgram of gallic acid equivalents (GAE) per 
equivalent milligram of sample, using a standard curve generated with gallic acid. 

Y = 0.0042X + 0.0408;   R2 = 0.9904  
Flavonoids Content Measurement 
 Flavonoids content (FC) was quantified using a colorimetric method [12]. Two hundred and fifty 
microliters of sample were mixed with 1.25 ml dH2O and 75 µl of 5% NaNO2 for 6 min. One hundred and fifty 
microliters of 10% AlCl3 were added and allowed to stand for 5 min and then 0.5 ml of 1M NaOH was added 
and adjusted to 2.5 ml with dH2O. The optical absorbance was measured at 510 nm. FC was expressed as 
micrograms of catechin equivalents (CE) per milligrams of dried extract.  

Y = 0.0023X + 0.0171;   R2 = 0.9972  
 

Free Radical Scavenging Assay 
 The antioxidant activity of the extract was determined by DPPH˙ (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) 
assay as described by Sanchez-Moreno et al. [13]. Various concentrations of sample 50 µl were mixed with 
1.95 ml of fresh DPPH˙ reagent. The mixture was kept in the dark for 45 min and then the absorbance was 
measured at 515 nm. Ascorbic acid (AA) was served as positive controls. The antioxidant activity of sample 
was calculated using the following formula and expressed as median inhibition concentration, IC50. 
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Where A0 was the absorbance of a control, A1 was the absorbance of DPPH˙ solution in the presence of a 
sample and A2 was the absorbance without DPPH˙ solution. 
 

Brine Shrimp Lethality Assay 
 Cytotoxicity was performed by brine shrimp lethality assay (BSLA) as described by Solis et al. [14]. 
Brine shrimp Artemia salina eggs were purchased from a local fish shop. They were hatched and reared in 
artificial seawater (120 g/l sea salt) under continuous light, at 25ºC for 12 and 24 hrs. Fifteen nauplii were 
transferred onto a 24-well plate containing extract solution at various concentrations for 24 h. The dead 
larvae were counted. The lethal concentrations at 50% (LC50 values) was determined at 12 and 24 h using 
the Probit analysis method [15] and expressed as micrograms of sample per milliliter. Four repeats were 
performed. 
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Where A1 was the live control (the medium without the sample) and A2 was the death in the presence of the 
samples.  
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Cytotoxicity Assay 
 Cytotoxicity was performed by larva stage of Aedes aegypti lethality assay. Aedes aegypti eggs were 
given from Office of Disease Prevention and Control, 5. They were hatched and reared in tap water under 
continuous light, at 25ºC for 5 days. Fifteen larvae were transferred onto a 6-well plate containing extract 
solution at various concentrations for 24 h. The dead larvae were counted. The lethal concentrations at 50% 
(LC50 values) was determined at 12 and 24 h using the Probit analysis method [15] and expressed as 
micrograms of sample per milliliter. Four repeats were performed. 
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Where A1 was the live control (the medium without the sample) and A2 was the death in the presence of the 
samples.  
 

Statistical Analysis 
 Statistical analysis was performed by ANOVA, using the least significant test to determine the level 
of significant at p < 0.05. All data were expressed as mean ± SD. 
 

Results  
 

Total Phenolic Compounds and Flavonoid Contents 
 It has been well known that plant phenolic possess high antioxidant activity. In this study, mandarine 
orange peel ethanolic extract (MPE) contained total phenolic compounds (TPC) of 74.09 ± 0.37 µg GAE/mg 
extract and flavonoid contents (FC) of 0.19 ± 0.06 µg CE/mg extract (Table 1).  

 

Free Radical Scavenging Activity 
 The MPE exhibited proton-donating ability by DPPH method. The antioxidant activity of MPE was 
able to scavenge oxidants following to the extract concentrations. At 1,000 µg/ml MPE could inhibit DPPH˙ 
radicals about 10% (Table 1). The IC50 of MPE was 9,227.67 ± 119.86 µg/ml (Table 1). That means the 
effectiveness of MPE activity involved to TPC and FC. 

 

Cytotoxic Effect 
 From cytotoxicity study, MPE had very low toxic on brine shrimp, but was very high toxic on Aedes 
aegypti larvae. In particular, after 12 and 24 hrs treatment, LC50 in BSLA were 1,572.30 ± 186.60 and 575.60 
± 56.78 µg/ml (Table 2), while LC50 of Aedes aegypti larvae were 122.54 ± 26.71 and 67.13 ± 18.98 µg/ml 
(Table 3). 
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Table 1 Total phenolic compounds and flavonoid contents of mandarine orange peel ethanolic extract and its 
antioxidant activity assessed by DPPH radical scavenging. Data were mean ± SD, n = 4 

Concentration 
(µg/ml) 

Total Phenolics 
 (µg GAE/mg) 

Total Flavonoid 
 (µg CE/mg) 

   Antioxidation 
          (%) 

IC50 

(µg/ml) 
1,000 74.09 ± 0.37a   0.19 ± 0.06a   10.46 ± 1.06a  9,227.67 ± 119.86 

2,000 135.76 ± 0.47b   0.39 ± 0.15b   16.06 ± 0.28b  

4,000 230.28 ± 0.26c   9.08 ± 0.29c   26.91 ± 0.54c  

8,000 420.01 ± 0.51d   25.60 ± 3.18d   43.31 ± 0.86d  

IC50, median inhibitory concentration. Numbers with different letters within the same column are significantly 
different (p < 0.05) 
Table 2 Cytotoxicity, LC50 of mandarine orange peel ethanolic extract assayed by brine shrimp lethality 
(BSLA). Data were mean ± SD, n = 4  

Concentration 
(µg/ml) 

12 hrs 24 hrs 

Death (%)        LC50 (µg/ml) Death (%)     LC50 (µg/ml) 
0 0.00 ± 0.00a 1,572.30 ± 186.60 0.00 ± 0.00a 575.60 ± 56.78 
250 0.00 ± 0.00a  39.58 ± 10.49b  
500 8.30 ± 6.80b  52.08 ± 7.89c  
1,000 27.10 ± 12.50c  83.33 ± 6.80d  
1,500 50.00 ± 6.80d  100.00 ± 0.00e  
2,000 54.20 ± 4.81d  100.00 ± 0.00e  

LC50, median lethal concentration. Numbers with different letters within the same column are significantly 
different (p < 0.05) 
 

Table 3 Cytotoxicity, LC50 of mandarine orange peel ethanolic extract assayed by Aedes aegypti larvae 
lethality assay. Data were mean ± SD, n = 4  

Concentration 
(µg/ml) 

12 hrs 24 hrs 

Death (%)        LC50 (µg/ml) Death (%)     LC50 (µg/ml) 
0 4.44 ± 3.85a 122.54 ± 26.71 13.33 ± 6.67a 67.13 ± 18.98 
25      15.56 ± 3.85b  33.33 ± 6.67b  
50 31.11 ± 10.18c  44.44 ± 3.85c  
75 42.22 ± 7.70d  62.22 ± 3.85d  
100 51.11 ± 10.18e  71.11 ± 7.70e  
125 53.33 ± 11.55e  75.56 ± 10.18e  

LC50, median lethal concentration. Numbers with different letters within the same column are significantly 
different (p < 0.05) 
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Discussion and Conclusion 
 

 Phytochemical constituents of plants importantly indicate the antioxidant activity and cytotoxicity of 
their products which can be used for human health. Mandarin Citrus reticulata peel extract (MPE) contained 
various phytochemicals, mainly phenolic hydroxyl groups, adrenergic amines and flavonoids [16, 17]. There 
were some reports that MPE was rich in three flavonoids, hesperidin, naringin and narirutin [18, 19]. We 
found that MPE possessed TPC (74.09 ± 0.37 µg GAE/mg extract) and FC (0.19 ± 0.06 µg CE/mg extract) at 
low levels. Consistently, Lorsuwan et al. [20] reported that MPE possessed lower total phenolic compounds 
and flavonoid content than other fruit peels (durian, long gong, banana, mango and mangosteen).  
 The substantial amounts of TPC and FC in MPE was well correlated and dominantly responsible for 
the antioxidant activity. MPE demonstrated free radical scavenging activity at low level, via IC50 values. 
Loypimai et al. [8] indicated that fruit peels (mango, banana, papaya and ma fi) showed the amounts of 
antioxidant activity and total antioxidant capacity higher than MPE. As well, durian, long gong, banana, 
mango and mangosteen peels exhibited higher DPPH radical scavenging activity than MPE [20]. 
 The brine shrimp bioassay is considered a useful tool for preliminary assessment of cytotoxicity. A 
wide variety of biologically active chemical compounds, in particular cytotoxic substances, are toxic to brine 
shrimp. In toxicity evaluation of plant extracts by brine shrimp lethality assay, the LC50 value lower than 1,000 
µg/ml is considered bioactive [21]. The results revealed that LC50 values were 1,572.30 ± 186.60 and 575.60 
± 56.78 µg/ml, after 12 and 24 hrs, respectively (Table 2). Therefore, MPE was not toxic to brine shrimp after 
12 hrs, and could have slightly biological activity after 24 hrs. However, the LC50 value on Aedes aegypti 
larvae showed the highest susceptibility to MPE (122.54 ± 26.71 and 67.13 ± 18.98 µg/ml after 12 and 24 
hrs, respectively) 
 Mandarin orange peel is an industrial waste that contained antioxidant activity. This peel was also 
proved as strong corresponding with phytochemicals especially phenolic compounds and flavonoids. And, the 
peel is more toxic on Aedes aegypti larvae, but less effect on brine shrimp. The further use hopefully focuses 
on a controlling of mosquito population and this refers to a value added for bio-waste as well.   
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บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาสภาวะสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในจงัหวดันครศรธีรรมราช :กรณีศกึษาร้านอาหารในค่าย

วชริาวุธและร้านอาหารทัว่ไปของจงัหวดันครศรธีรรมราช  มีวตัถุประสงค์เพื่อการประเมินสภาวะสุขาภิบาลอาหาร 

ระดบัความรูแ้ละระดบัทศันคตขิองผูป้ระกอบกจิการรา้นอาหาร โดยการส ารวจขอ้มลู โดยแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้และ 

แบบเกณฑ์การประเมนิสุขาภิบาลอาหารของกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 49 ร้าน  ผลการส ารวจพบว่าผู้ประกอบ

กิจการร้านอาหารส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 61.2 มีอายุอยู่ ในช่วง 35-41 ปีคิดเป็นร้อยละ44.9  

ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 49.0  ซึ่งมีหน้าที่ในการประกอบปรุงอาหาร มีระยะเวลาในการ

ปฏบิตังิานมากกว่า 10 ปี รา้นอาหารสว่นใหญ่จะเป็นอาหารประเภทตามสัง่ ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่เคยไดร้บัการอบรม

ด้านสุขาภิบาลอาหารจากหน่วยงานเทศบาลอ าเภอเมอืงจงัหวดันครศรธีรรมราช  ส าหรบัความรูเ้กี่ยวกบัสุขาภิบาล

อาหารพบว่าผูป้ระกอบกจิการรา้นอาหารมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัสงูคดิเป็นรอ้ยละ 51.0 และมรีะดบัทศันคตอิยู่ในระดบัดคีดิ

เป็นรอ้ยละ81.6ส าหรบัการตรวจประเมนิรา้นจ าหน่ายโดยใชเ้กณฑม์าตรฐานดา้นสุขลกัษณะส าหรบัสถานทีร่า้นอาหาร 

พบว่า ร้านจ าหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามขอ้ก าหนดสุขาภิบาลอาหาร คิดเป็นร้อยละ71.3 และไม่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน คดิเป็นรอ้ยละ28.7 และการการตรวจประเมนิโดยสุ่มตวัอย่างภาชนะอุปกรณ์และมอืผู้สมัผสัอาหาร 

เพื่อตรวจหาการปนเป้ือนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรยีด้วยชุดทดสอบ SI-2 พบว่า ภาชนะอุปกรณ์ที่ตรวจพบการ

ปนเป้ือนเชือ้โคลฟิอรม์มากทีส่ดุคอืจาน รองลงมา ชาม ชอ้นสอ้มเขยีง และแกว้น ้าตามล าดบั 
 

ค าส าคญั :  สภาวะสขุาภบิาลอาหาร  
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Abstract 

 The study of Food sanitation condition in Nakhon Si Thammarat Province a case study in camp 
Vajirawut and restaurant the objective of the study is to assess food sanitation condition, knowledge, attitude 
of the handle of food. The questionnaire was created and the evaluation criteria of the food sanitation in 49 
restaurants and created and applied from Ministry of Public Health form was were used. The result showed 
most of the responses were female 61.2 percent, age group between 35-41 year old 44.9 percent most of 
them have education under than bachelor degree level on the duty of cooking response and work more than 
10 years. Most of them are the order food and have training in food sanitation from staff of municipality. The 
knowledge of them on the good level 51 percent attitude 81.6 percent and for the asses by the research 
team and found that 71.3 percent of restaurant were pass the criterion 28.7 percent and measure of coliform 
bacteria in container and hand of food contact with SI-2 found that the contaminate of coliform bacteria in 
container were plate bowl spoon and chopping utensils and glass, respectively 
 

Keyword:  Food Sanitation 

บทน า 

อาหารและน ้าเป็นปัจจยัทีส่ าคญัในการด ารงชวีติของมนุษย ์นอกจากความเพยีงพอแลว้ ต้องมคีวามสะอาด 

ปลอดภยั และมคีุณค่า ในปี พ.ศ. 2547 รฐับาลไดป้ระกาศเป็นปีอาหารปลอดภยั เพื่อใหป้ระชาชนไดบ้รโิภคอาหารที่

ปลอดภยัและยกระดบัอาหารไทยใหไ้ดม้าตรฐานสากล ส าหรบัการสขุาภบิาลอาหาร (Food Sanitation) คอืการบรหิาร

จดัการและควบคุมสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหอ้าหารปลอดภยั รบัประทานแลว้ไม่ท าใหเ้กดิโรค จากรายงานโรคทีเ่กดิเน่ืองจาก

อาหารเป็นสือ่พบว่ายงัมอีุบตักิารณ์ของโรคสงู โดยในแต่ละปีพบผูป่้วยโดยรวมมากกว่า 1 ลา้นคน โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 

2553 ทีผ่่านมาพบว่ามกีารระบาดของอหวิาตกโรคเป็นวงกวา้งในหลายจงัหวดัทัว่ประเทศ โดยมกีารระบาดเริม่แรกใน

กลุ่มแรงงานต่างดา้วและแพร่กระจายไปยงักลุ่มคนไทย โดยพบว่าปัจจยัเอือ้และปัจจยัเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของเชือ้

อหวิาตกโรค  ได้แก่สภาพสุขาภิบาลสิง่แวดล้อม  การสุขาภิบาลอาหาร  และสุขวทิยาส่วนบุคคลที่ไม่ถูกสุขลกัษณะ 

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจยัสีท่ีม่นุษยจ์ าเป็นต้องใชใ้นการด ารงชวีติ เพื่อช่วยเสรมิสรา้งร่างกายใหเ้จรญิ เตบิ โตซ่อมแซม

สว่นทีช่ ารุดสกึหรอและท าใหอ้วยัวะ ต่าง  ๆ ท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นปกต ิ ดงันัน้มนุษยจ์งึตอ้ง บรโิภคอาหารทุกวนั  และ

อาหารทีบ่รโิภคนัน้ควรม ีความครบถ้วนทัง้ดา้นปรมิาณ  คุณค่าสารอาหาร และ คุณภาพดา้นความสะอาด ปลอดภยั 

สมกบัเป็นรากฐาน ส าคญัของสุขภาพ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบนัพบว่า อาหารทีบ่รโิภคกลบัเป็นช่องทางน าสิง่ที่เป็น

อนัตราย เขา้สู่ร่างกาย  และเป็นสาเหตุของความเจบ็ป่วยด้วยโรค ต่าง  ๆ  โดยสาเหตุมาจากการปนเป้ือนเชื้อโรค  

พยาธ ิสารเคมี และโลหะหนัก ประกอบกบัแบบแผนการ บรโิภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมยั  จากเดิมมีก ารปรุง 

ประกอบอาหารรบัประทานกนัในครวัเรอืน สามารถ ควบคุมสภาพแวดล้อมในการผลติ  การเตรยีม  และ การปรุง

อาหารได้  เปลี่ยนเป็นการซื้ออาหารปรุงส าเร็จ หรือรบัประทานจากแหล่งผลติภายนอก   เช่น ร้านหรอื แผงลอย

จ าหน่ายอาหารทัว่ไป ดงันัน้  ผูบ้รโิภคควรม ีหลกัการพจิารณาร้านอาหารทีส่ะอาดไดม้าตรฐาน เพื่อ ช่วยลดความเสีย่ง

ต่อการเกิดโรค ซึ่งเป็นปัญหาต่อสุขภาพ ของผู้บริโภค และผู้ประกอบการ ต้องมีความสามารถ ในการควบคุม

สภาพแวดลอ้มในการผลติใหไ้ด ้มาตรฐานตามเกณฑท์ีก่ าหนดมาตรฐานของรา้นอาหารเช่นเดยีวกนัทัง้ประเทศ  
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รา้นอาหารจงึต้องให้ความส าคญัในเรื่อง “ความสะอาดและความปลอดภยั” ของอาหารเพื่อป้องกนัอนัตราย

ต่างๆ ทีเ่กดิจากอาหารไม่สะอาด โดยจดัรา้นและปฏบิตัตินใหถู้กตอ้งตามหลกัการสขุาภบิาลอาหาร   

 ดงันัน้ผู้วิจยัจงึได้ศึกษาเพื่อส ารวจสภาวะสุขาภิบาลของร้านอาหารในจงัหวดันครศรธีรรมราชทัง้นี้เพื่อน า

ขอ้มลูทีไ่ดเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันามาตรฐานรา้นอาหารสบืต่อไป 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

 เพื่อศกึษาสภาวะสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในจงัหวดันครศรธีรรมราช ศกึษาระดบัความรู้และระดบั

ทศันคตขิองผูป้ระกอบกจิการรา้นอาหารทีม่ต่ีอดา้นสขุาภบิาลอาหาร 

ขอบเขตการศึกษา 

 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ลักษณะการวิจัยใช้เทคนิควิธีวิจัยแบบใช้แบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานส าหรับ

รา้นอาหารและแบบสอบถามดา้นความรู ้ทศันคตขิองผูป้ระกอบกจิการรา้นอาหารในค่ายวชริาวุธและรา้นอาหารทัว่ไป 

จ านวน49รา้น  
 

นิยามศพัท ์

สภาวะสุขาภบิาล หมายถงึ สภาพการสุขาภิบาลทีม่กีารจดัการและควบคุมอาหารใหส้ะอาดปลอดภยัจากเชือ้

โรค และสารเคมทีีม่พีษิต่างๆตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ของรา้นจ าหน่ายอาหารในค่ายวชริาวุธและรา้นอาหาร

ทัว่ไปในจงัหวดันครศรธีรรมราช 

การสุขาภิบาลอาหาร หมายถึงการจดัการและควบคุมสถานที่ ระบบอุปกรณ์เครื่องมอื ภาชนะ คน อาหาร 

เพื่อใหม้รีะเบยีบ สะอาด ปลอดภยัจากเชือ้โรค จุลนิทรยี ์พยาธ ิและสารเคมทีีเ่ป็นพษิต่างๆ ซึง่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ

อนามยัและการด ารงชวีติ 

รา้นอาหาร หมายถึง ร้านที่จ าหน่ายอาหารในค่ายวชริาวุธและรา้นอาหารทัว่ไปที่สมคัรใจจากการเข้าร่วม

โครงการอาหารปลอดภยัมทีัง้หมดจ านวน 49 รา้น 

ระยะเวลาท าการวิจยั 

 21 เมษายน – 8 สงิหาคม 2557 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 ทราบสภาวะสขุาภบิาลอาหารของรา้นอาหารในจงัหวดันครศรธีรรมราช 

ทราบระดบัความรูด้า้นสขุาภบิาลอาหารของผูป้ระกอบกจิการรา้นอาหาร 

ทราบระดบัทศันคตดิา้นสขุาภบิาลอาหารของผูป้ระกอบกจิการรา้นอาหาร 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

  (1) แบบสอบถามผูป้ระกอบกจิการรา้นอาหารในจงัหวดันครศรธีรรมราช 

   - ขอ้มลูทัว่ไปของผูป้ระกอบกจิการรา้นอาหาร 

การศกึษาครัง้นี้ จะท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบั เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ต าแหน่ง

หน้าทีใ่นการปฏบิตังิาน  ระยะเวลาในการปฏบิตัหิน้าที่ในการจ าหน่ายอาหาร การไดร้บัการอบรม

ด้านสุขาภิบาลอาหาร และ หน่วยงานที่เข้ามาช่วยอบรมในด้านสุขาภิบาลอาหาร ใช้สถิติเชิง

พรรณนา อธบิายเป็นรอ้ยละ    

-แบบทดสอบเกี่ยวกบัความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร มลีกัษณะค าถามเป็นแบบเลอืกตอบ 

โดยเลอืกเพยีงค าตอบเดยีว จ านวน 20 ขอ้ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

  ตอบถูก  ให ้ 1 คะแนน 

ตอบผดิ  ให ้ 0 คะแนน 

-แบบสอบถามเกีย่วกบัทศันคตดิา้นสุขาภบิาลอาหาร มลีกัษณะค าถามเป็นเชงิบวก 7 ขอ้ 

เชงิลบ 3 ขอ้ เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

-สภาวะสขุาภบิาลของรา้นอาหาร 

-ระดบัความรูด้า้นสขุาภบิาลอาหาร 

-ระดบัทศันคตดิา้นสขุาภบิาลอาหาร 

 

ขอ้มลูทัว่ไปของผูป้ระกอบกจิการรา้นอาหาร 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดบัการศกึษา 

-ประเภทอาหารทีจ่ าหน่าย 

-ต าแหน่งหน้าทีใ่นรา้น 

-การไดร้บัการอบรมดา้นสขุาภบิาล

อาหาร 

• ความรูด้า้นสขุาภบิาลอาหาร 

• เจตคตดิา้นสขุาภบิาลอาหาร 

• การปนเป้ือนเชือ้โคลฟิอรม์

แบคทเีรยีในภาชนะอุปกรณ์และมอื

ผูส้มัผสัอาหาร  
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  ค าถามเชงิลบ เหน็ดว้ย  0  ไม่แน่ใจ 1  ไม่เหน็ดว้ย 2    

  ค าถามเชงิบวก  เหน็ดว้ย  2  ไม่แน่ใจ 1  ไม่เหน็ดว้ย 0 

(2)  แบบฟอร์มการตรวจร้านอาหารตามข้อก าหนดด้านสุขาภิบาลอาหารจ านวน 15 ข้อ ซึ่งจะมี

เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 

ปฏบิตัคิรบทัง้   15 ขอ้  คอื ผ่าน 

ปฏบิตัไิม่ครบอย่างน้อย  1 ขอ้  คอื ไม่ผ่าน 

-การบนัทกึการเกบ็ตวัอย่าง สวอปภาชนะอุปกรณ์  และสวอปมอืผูส้มัผสัอาหาร โดยใช ้ชุด

ทดสอบการ ปนเป้ือนทางแบคทเีรยีขัน้ต้น (SI-2) จะเกบ็ตวัอย่างภาชนะอุปกรณ์ 5 ตวัอย่างต่อ 1 

รา้นอาหาร และมอืผูส้มัผสัอาหารจ านวน 49 ตวัอย่าง   
 

ผลการศึกษา 
 ผลการศกึษาพบว่า เจา้ของประกอบกจิการรา้นอาหารสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิคดิเป็นรอ้ยละ 61.2 เพศชายคดิ

เป็นรอ้ยละ 38.8 ตามล าดบั ซึง่ส่วนใหญ่มอีายุอยู่ในช่วง 35-41 ปีคดิเป็นรอ้ยละ 44.9 รองลงมามอีายุอยู่ในช่วง 42 ปี

ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 20.4 อายุ 21-27 ปีและ อายุ 28-34 ปีคดิเป็นรอ้ยละ 16.3  และน้อยกว่า 20ปี คดิเป็นรอ้ยละ 2.0 

ตามล าดบั ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่ต ่ากว่าปรญิญาตรคีดิเป็นรอ้ยละ 49.0  รองลงมาระดบัปรญิญาตรคีดิเป็นรอ้ยละ 

30.6 และสงูกว่าปรญิญาตรคีดิเป็นรอ้ยละ 20.4 ตามล าดบั เจา้ของประกอบกจิการรา้นอาหารส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบ

อาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 55.1 และผูเ้สริฟ์คดิเป็นรอ้ยละ 44.9 ตามล าดบัจะมรีะยะเวลาการท างานมากกว่า 10 ปีคดิเป็น

รอ้ยละ 30.6 รองลงมา 3-6 ปีคดิเป็นรอ้ยละ 28.6 น้อยกว่า 1 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 18.4 6-10 ปีคดิเป็นรอ้ยละ 14.3 และ 1-

3 ปีคดิเป็นรอ้ยละ 8.2 ตามล าดบั ประเภทอาหารทีจ่ าหน่ายในรา้นอาหารสว่นใหญ่จะเป็นอาหารตามสัง่คดิเป็นรอ้ยละ 

65.3รองลงมาเป็นประเภทก๋วยเตีย๋วคดิเป็นรอ้ยละ 24.5  กาแฟคดิเป็นรอ้ยละ 6.1และ ขนมหวานคดิเป็นรอ้ยละ 4.1 

สว่นใหญ่เคยไดร้บัการอบรมดา้นสุขาภบิาลอาหารคดิเป็นรอ้ยละ 71.3 ไม่เคยไดร้บัการอบรมดา้นสขุาภบิาลอาหารมา

คดิเป็นรอ้ยละ 28.7 หน่วยงานทีเ่ขา้มาช่วยอบรมในดา้นสขุาภบิาลอาหารส่วนใหญ่มาจากเทศบาลคดิเป็นรอ้ยละ 40. 8

จากส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัคดิเป็นรอ้ยละ 34.7 และอื่นๆคดิเป็นรอ้ยละ 24.5 ตามล าดบั  

 ด้านความรู้เกี่ยวกบัสุขาภิบาลอาหารจ านวน 20 ขอ้มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 49 คน ซึ่งเรื่องที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามมดีงันี้ ขอ้ที ่1 โรคที่สามารถตดิต่อไดจ้ากผูส้มัผสัอาหารไปสู่ผูบ้รโิภค ตอบถูกคดิเป็นรอ้ยละ 69.4 ตอบ

ผดิคดิเป็นรอ้ยละ 30.6 ขอ้ที ่2 สาเหตุทีท่ าใหอ้าหารทีเ่ราท าขึน้สกปรกปนเป้ือน  ตอบถูกคดิเป็นรอ้ยละ40.8  ตอบผดิ

คดิเป็นรอ้ยละ 59.2 

ขอ้ที ่3 ขอ้ปฏบิตัทิีถู่กตอ้งในการบรกิารอาหาร  ตอบถูกคดิเป็นรอ้ยละ100.0ไม่มจี านวนผูท้ี ่ตอบผดิ 

ขอ้ที ่4. การเกบ็จานชามทีถู่กตอ้งทีสุ่ด ตอบถูกคดิเป็นรอ้ยละ59.2ตอบผดิคดิเป็นรอ้ยละ 40.8 ขอ้ 5.  การเลอืกซือ้สาร

ปรุงแต่งอาหาร  ตอบถูกคดิเป็นรอ้ยละ 79.6 ตอบผดิคดิเป็นรอ้ยละ 20.4ขอ้6.การลา้งผกัสดประเภทผกักาดขาวตอบถกู

คดิเป็นรอ้ยละ 49.0ตอบผดิคดิเป็นรอ้ยละ 51.0 ขอ้7.สุขนิสยัทีด่ใีนการเตรยีม ปรุงอาหาร ตอบถูกคดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่มจี านวนผูท้ีต่อบผดิขอ้8. การจดัสถานทีป่รุงอาหาร(ครวั) ตอบถูกคดิเป็นรอ้ยละ 51.0ตอบผดิคดิเป็นรอ้ยละ49.0 ขอ้

9. ภาชนะอุปกรณ์ทีไ่ม่ควรเลอืกใชใ้นการปรุง ตอบถูกคดิเป็นรอ้ยละ 36.7 ตอบผิดคิดเป็นร้อยละ63.3 ข้อ 10. การ

หยบิจบัภาชนะอุปกรณ์ทีถู่กวธิ ี ปรุง ตอบถูกคดิเป็นรอ้ยละ 26.5 ตอบผดิคดิเป็นรอ้ยละ73.5 ขอ้11.การเกบ็
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อาหารปรุงส าเรจ็ทีพ่รอ้มบรโิภคตอบถูกคดิเป็นรอ้ยละ 61.2 ตอบผดิคดิเป็นรอ้ยละ38.8 ขอ้12. การชมิอาหารทีถู่กตอ้ง 

ตอบถูกคดิเป็นร้อยละ 73.5 ตอบผดิคดิเป็นรอ้ยละ26.5 ขอ้13.การเกบ็อาหารที่ปรุงส าเรจ็แลว้ตอบถูกคดิเป็นร้อยละ 

100.0 ไม่มผีูท้ีต่อบผดิ ขอ้14.การเกบ็อาหารประเภทเน้ือสตัว ์ตอบถูกคดิเป็นรอ้ยละ 67.3  ตอบผดิคดิเป็นรอ้ยละ32.7 

ขอ้15. วธิลี้างภาชนะอุปกรณ์  ตอบถูกคดิเป็นรอ้ยละ 8.2  ตอบผดิคดิเป็นรอ้ยละ91.8ขอ้16.  การเกบ็อาหารแห้งที่ด ี

ตอบถูกคดิเป็นรอ้ยละ93.9 ตอบผดิคดิเป็นรอ้ยละ 6.1ขอ้17.  การแต่งกายของผูข้องผูป้รุง ผูเ้สริฟ์ ผูข้ายอาหารตอบถูก

คดิเป็นรอ้ยละ 63.3 ตอบผดิคดิเป็นร้อยละ36.7 ขอ้18.การล้างมอืตอบถูกคดิเป็นร้อยละ 75.5 ตอบผดิคดิเป็นรอ้ยละ 

24.5 ขอ้19. การเจบ็ป่วยขณะปรุง-ประกอบอาหารตอบถูกคดิเป็นรอ้ยละ 100.0  ขอ้20.การป้องกนัและก าจดัแมลงวนั

ตอบถูกคดิเป็นรอ้ยละ 67.3 ตอบผดิคดิเป็นรอ้ยละ32.7 

 ทศันคตขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นสุขาภบิาลของรา้นอาหารในจงัหวดันครศรธีรรมราช จ านวน 10 ขอ้ พบว่า 

ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารมีทศันคติแต่ละข้อดงันี้ ข้อที่1. การดูแลความสะอาดของร้านอาหารเป็นสิง่ส าคญัและ

จ าเป็นตอ้งปฏบิตัเิป็นประจ า ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตเิหน็ดว้ย คดิเป็นรอ้ยละ 69.4  มทีศันคตไิม่แน่ใจคดิเป็นรอ้ย

ละ 24.5 ทศันคติไม่เหน็ด้วยคดิเป็นรอ้ยละ 6.1 ขอ้2. อาหารสด ประเภทผกั ผลไม ้เนื้อสตัว ์ควรลา้งท าความสะอาด

ดว้ยน ้าทุกครัง้ก่อนน าไปปรุง ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตเิหน็ดว้ย คดิเป็นรอ้ยละ 69.4 มทีศันคตไิม่แน่ใจคดิเป็นรอ้ย

ละ24.5 ทศันคติไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 6.1 ขอ้3.สถานที่ใช้ปรุง ประกอบจ าหน่ายอาหารถ้าสกปรกจะเป็นแหล่ง

สะสมและแพร่เชือ้โรคสูผู่ร้บัประทานอาหารได ้ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตเิหน็ดว้ย คดิเป็นรอ้ยละ 73.5 มทีศันคตไิม่

แน่ใจคดิเป็นรอ้ยละ 20.4 มทีศันคติไม่เหน็ดว้ยคดิเป็นรอ้ยละ 6.1 ขอ้4.การเจบ็ป่วยดว้ยโรคติดต่อของผู้สมัผสัอาหาร 

ไม่มผีลต่อความสะอาดหรอืความปลอดภยัของอาหารทีป่รุง ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตเิหน็ดว้ย คดิเป็นรอ้ยละ42.9 

มทีศันคตไิม่แน่ใจคดิเป็นรอ้ยละ 32.7 มทีศันคตไิม่เหน็ดว้ยคดิเป็นรอ้ยละ 24.5 ขอ้5.การป้องกนัสตัวแ์ละแมลงน าโรค

ในรา้นอาหารช่วยป้องกนัการแพร่เชือ้โรคได ้ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตเิหน็ด้วย คดิเป็นรอ้ยละ38.8 มทีศันคตไิม่

แน่ใจคดิเป็นรอ้ยละ 32.7 มทีศันคตไิม่เหน็ดว้ยคดิเป็นรอ้ยละ 28.6 ขอ้6.การพูดคุยกนัขณะปรุงอาหารไม่สามารถแพร่

เชือ้โรคมาสู่ผูร้บัประทานอาหารได ้ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตเิหน็ดว้ย คดิเป็นรอ้ยละ 4.1มทีศันคตไิม่แน่ใจคดิเป็น

ร้อยละ 24.7 มีทัศนคติไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 73.5 ข้อ7.การล้างท าความสะอาดภาชนะ เช่น แก้ว จาน และ

ชอ้นสอ้ม ลา้งโดยใชน้ ้าสะอาด จ านวน 2 ครัง้ถอืว่าสะอาด ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตเิหน็ดว้ย คดิเป็นร้อยละ10.2 มี

ทศันคตไิม่แน่ใจคดิเป็นรอ้ยละ 46.9 มทีศันคตไิม่เหน็ดว้ยคดิเป็นรอ้ยละ 42.9 ขอ้8.รา้นจ าหน่ายอาหารไม่จ าเป็นตอ้งมี

ทีล่า้งจานเฉพาะเป็นสดัสว่นเพราะสามารถใชบ้รเิวณใดในรา้นเป็นทีล่า้งจานกไ็ด ้ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตเิหน็ดว้ย 

คดิเป็นรอ้ยละ 46.9 มทีศันคติไม่แน่ใจคดิเป็นรอ้ยละ 2.4 มทีศันคตไิม่เหน็ดว้ยคดิเป็นรอ้ยละ 30.6 ขอ้9.รา้นจ าหน่าย

อาหารทีม่หีอ้งสว้มสะอาด ถูกสขุลกัษณะช่วยป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้โรคได ้ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตเิหน็ดว้ย 

คดิเป็นร้อยละ 26.5 มทีศันคติไม่แน่ใจคิดเป็นร้อยละ 42.9 มทีศันคติไม่เห็นด้วยคดิเป็นร้อยละ 30.6 ขอ้10.ผู้สมัผสั

อาหารทุกคน ควรไดร้บัการตรวจสขุภาพเป็นประจ าทุกปี ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตเิหน็ดว้ย คดิเป็นรอ้ยละ 55.1 มี

ทศันคตไิม่แน่ใจคดิเป็นรอ้ยละ 20.4 มทีศันคตไิม่เหน็ดว้ยคดิเป็นรอ้ยละ 24.5 

 การตรวจประเมนิรา้นอาหาร จ านวน 49 รา้น โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานดา้นสุขลกัษณะส าหรบัสถานทีจ่ าหน่าย

อาหาร15ขอ้พบว่า ขอ้ที่1.เรื่องสถานที่รบัประทานอาหารเตรยีมปรุง ประกอบอาหาร  ต้องสะอาดเป็นระเบยีบ และ

จดัเป็นสดัส่วน ของร้านอาหารในค่ายวชิราวุธจ านวน 30 ร้าน และร้านอาหารทัว่ไปจ านวน 19 ร้าน ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานขอ้นี้ทัง้หมดทุกรา้น ขอ้ที่2.ไม่เตรยีมปรุงอาหารบนพืน้และบรเิวณหน้า  หรอืในห้องน ้า  ห้องสว้ม  และต้อง
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เตรยีมปรุงอาหารบนโต๊ะทีส่งูจากพืน้อย่างน้อย 60 ซม.ของรา้นอาหารในค่ายวชริาวุธจ านวน 30 รา้น และรา้นอาหาร

ทัว่ไปจ านวน 19 รา้น ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขอ้นี้ทัง้หมดทุกร้าน  ข้อที่3. ใช้สารปรุงแต่งอาหารทีม่คีวามปลอดภยั  มี

เครื่องหมายรบัรองของอาหารทางราชการ เช่น เลขสารระบบอาหาร  เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานของกระทรวง

อุตสาหกรรม(มอก.)ของรา้นอาหารในค่ายวชริาวุธจ านวน 30 รา้น และรา้นอาหารทัว่ไปจ านวน 19 รา้น ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานขอ้น้ีทัง้หมดทุกรา้น ขอ้ที ่4.อาหารสดตอ้งลา้งใหส้ะอาดก่อนน ามาปรุง หรอืเกบ็ การเกบ็อาหารประเภทต่างๆ 

ตอ้งแยกเกบ็เป็นสดัสว่น  อาหารประเภทเน้ือสตัวด์บิ เกบ็ในอุณหภูมทิีต่ ่ากว่า 5 องศาเซลเซยีสของรา้นอาหารในค่าย

วชริาวุธจ านวน 30 รา้น และรา้นอาหารทัว่ไปจ านวน 19 รา้น ผ่านเกณฑม์าตรฐานขอ้นี้ทัง้หมดทุกรา้น ขอ้ที5่.  อาหาร

ทีป่รุงส าเรจ็แลว้  เกบ็ในภาชนะทีส่ะอาดมกีารปกปิด  วางสงูจากพืน้อย่างน้อย 60 ซม.ของรา้นอาหารในค่ายวชริาวุธ

จ านวน 30 ร้าน และร้านอาหารทัว่ไปจ านวน 19 รา้น ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขอ้นี้ทัง้หมดทุกรา้น  ขอ้ที่ 6.น ้าแขง็ทีใ่ช้

บรโิภคต้องสะอาดเกบ็ในภาชนะทีส่ะอาดมฝีาปิด  ใชอุ้ปกรณ์ทีม่ดีา้มส าหรบัคบีหรอืตกัโดยเฉพาะวางสงูจากพืน้อย่าง

น้อย 60ซม.  และต้องไม่มสีิง่ของอย่างอื่นแช่รวมไว้ ของรา้นอาหารในค่ายวชริาวุธจ านวน 30 ร้าน และรา้นอาหาร

ทัว่ไปจ านวน 19 รา้น ผ่านเกณฑม์าตรฐานขอ้น้ีทัง้หมดทุกรา้น  ขอ้ที ่7. ลา้งภาชนะดว้ยน ้ายาลา้งภาชนะแลว้ลา้งดว้ย

น ้าสะอาด 2 ครัง้ หรอืลา้งด้วยน ้าไหล  และทีล่า้งภาชนะ  ต้องวางสงูจากพื้นอย่างน้อย  60  ซม .พบว่าร้านอาหารใน

ค่ายวชริาวุธจ านวน 30 รา้น มรีา้นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน25 รา้นคดิเป็นรอ้ยละ83.3 และร้านอาหารทีไ่ม่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานมีจ านวน 5 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ส่วนร้านอาหารทัว่ไป จ านวน 19 ร้านผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ทัง้หมดทุกรา้น ขอ้ที่ 8. เขยีงและมดี  ต้องมสีภาพดีแยกใช้ระหว่างเนื้อสตัว์สุก  เนื้อสตัว์ดบิ  และผกั  ผลไม้พบว่า

ร้านอาหารในค่ายวชิราวุธจ านวน 30 ร้าน มีร้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน28 ร้านคิดเป็นร้อยละ93.3 และ

รา้นอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมจี านวน 2 ร้าน คดิเป็นร้อยละ 6.7 ส่วนร้านอาหารทัว่ไป จ านวน 19 รา้นผ่าน

เกณฑม์าตรฐานทัง้หมดทุกรา้น  ขอ้ที ่9. ชอ้น  สอ้ม  ตะเกยีบ  วางตัง้เอาดา้มขึน้ในภาชนะโปร่ง  สะอาด  หรอืวางเป็น

ระเบยีบในภาชนะโปร่งสะอาดและมกีารปกปิด  เกบ็สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. พบว่าร้านอาหารในค่ายวชิราวุธ

จ านวน 30 ร้าน มีร้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน28 ร้านคิดเป็นร้อยละ93.3 และร้านอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานมจี านวน 2 ร้าน คดิเป็นรอ้ยละ 6.7 ส่วนรา้นอาหารทัว่ไป จ านวน 19 รา้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานทัง้หมดทุก

รา้น ขอ้ที ่10. มูลฝอยและน ้าเสยีทุกชนิด  ไดร้บัการก าจดัดว้ยวธิทีีถู่กหลกัสุขาภบิาลพบว่ารา้นอาหารในค่ายวชริาวุธ

จ านวน 30 ร้าน มีร้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 29 ร้านคิดเป็นร้อยละ83.3 และร้านอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานมจี านวน 1 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 3.3 ส่วนรา้นอาหารทัว่ไป จ านวน 19 รา้นพบว่ารา้นทีผ่่านเกณฑม์าตรฐานมี

จ านวน 17 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 89.5 และรา้นที่ไม่ผ่านเกณฑม์จี านวน 1 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ11.5 ตามล าดบั ขอ้ที1่1.

ห้องส้วมส าหรับผู้บริโภคและผู้สมัผัสอาหารต้องสะอาด  มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี  และมีสบู่ใช้ตลอดเวลาของ

รา้นอาหารในค่ายวชริาวุธจ านวน 30 รา้น และรา้นอาหารทัว่ไปจ านวน 19 รา้น ผ่านเกณฑม์าตรฐานขอ้นี้ทั ง้หมดทุก

รา้น ขอ้ที1่2.ผูส้มัผสัอาหารแต่งกายสะอาด  สวมเสือ้มแีขน  ผูป้รุงตอ้งผกูผา้กนัเป้ือนทีส่ะอาด  สวมหมวกหรอืเน็ทคลุม

ผมของร้านอาหารในค่ายวชิราวุธจ านวน 30 ร้าน และร้านอาหารทัว่ไปจ านวน 19 ร้าน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้

ทัง้หมดทุกร้าน  ข้อที่13.ผู้สมัผสัอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเตรยีมปรุง  ประกอบ  จ าหน่ายอาหารทุกครัง้ใช้

อุปกรณ์ในการหยบิจบัอาหารที่ปรุงส าเรจ็แล้วทุกชนิดพบว่ารา้นอาหารในค่ายวชริาวุธจ านวน 30 รา้น มีรา้นที่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานจ านวน27 รา้นคดิเป็นรอ้ยละ90.0 และรา้นอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมจี านวน 3 ร้ าน คดิเป็น

รอ้ยละ 10.0 ส่วนร้านอาหารทัว่ไป จ านวน 19 ร้านผ่านเกณฑ์มาตรฐานทัง้หมดทุกร้าน ขอ้ที่14.ผู้สมัผสัอาหารที่มี
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บาดแผลทีม่อืต้องปกปิดแผลใหม้ดิชดิ  หลกีเลีย่งการปฏบิตังิานทีม่โีอกาสสมัผสัอาหารของรา้นอาหารในค่ายวชริาวุธ

จ านวน 30 รา้น และรา้นอาหารทัว่ไปจ านวน 19 รา้น ผ่านเกณฑม์าตรฐานขอ้น้ีทัง้หมดทุกรา้น ขอ้ที1่5.ผูส้มัผสัอาหาร

ทีเ่จบ็ป่วยด้วยโรคที่สามารถตดิต่อไปยงัผู้บรโิภค  โดยมนี ้าและอาหารเป็นสื่อ  ให้หยุดปฏบิตัิงานจนกว่าจะรกัษาให้

หายขาดของรา้นอาหารในค่ายวชริาวุธจ านวน 30 รา้น และรา้นอาหารทัว่ไปจ านวน 19 รา้น ผ่านเกณฑม์าตรฐานขอ้นี้

ทัง้หมดทุกรา้น 

 การตรวจการปนเป้ือนเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยีในภาชนะ และมอืผูส้มัผสัอาหาร จ านวนทัง้หมด 294 ตวัอย่าง 

จากการตรวจเป็นรา้นอาหารในค่ายวชริาวุธ 30 รา้น และรา้นอาหารทัว่ไป 19 รา้นผลการตรวจภาชนะเป็นดงันี้ 1.จาน 

จ านวนที่ตรวจในร้านอาหารในค่ายวชิราวุธ 30 ตวัอย่าง พบการปนเป้ือน จ านวน 23 ตัวอย่างของตวัอย่างที่ตรวจ

ทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 76.7 และรา้นอาหารทัว่ไป จ านวนทีต่รวจ 19 ตวัอย่าง พบการปนเป้ือนจ านวน 13 ตวัอย่างของ

ตวัอย่างที่ตรวจทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 68.4  2.ชาม จ านวนทีต่รวจในรา้นอาหารในค่ายวชริาวุธ30 ตวัอย่าง พบการ

ปนเป้ือน จ านวน 20 ตวัอย่างของตวัอย่างทีต่รวจทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 66.7 และรา้นอาหารทัว่ไป จ านวนทีต่รวจ 19 

ตวัอย่าง พบการปนเป้ือนจ านวน 11 ตวัอย่างของตวัอย่างทีต่รวจทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 57.9 3. ช้อนสอ้ม จ านวนที่

ตรวจในรา้นอาหารในค่ายวชริาวุธ 30 ตวัอย่าง พบการปนเป้ือน จ านวน 18 ตวัอย่างของตวัอย่างทีต่รวจทัง้หมด คดิ

เป็นรอ้ยละ 60.0 และรา้นอาหารทัว่ไป จ านวนทีต่รวจ 19 ตวัอย่าง พบการปนเป้ือนจ านวน 9 ตวัอย่างของตวัอย่างที่

ตรวจทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 47.4 4.แกว้น ้า จ านวนทีต่รวจในรา้นอาหารในค่ายวชริาวุธ 30 ตวัอย่าง พบการปนเป้ือน 

จ านวน 12 ตวัอย่างของตวัอย่างทีต่รวจทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 40.0 และรา้นอาหารทัว่ไป จ านวนทีต่รวจ 19 ตวัอย่าง 

พบการปนเป้ือนจ านวน 3 ตัวอย่างของตัวอย่างที่ตรวจทัง้หมด คิดเป็นร้อยละ 15.8 5. เขียง จ านวนที่ตรวจใน

รา้นอาหารในค่ายวชริาวุธ 30 ตวัอย่าง พบการปนเป้ือน จ านวน 15 ตวัอย่างของตวัอย่างทีต่รวจทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 

50.0 และรา้นอาหารทัว่ไป จ านวนทีต่รวจ 19 ตวัอย่าง พบการปนเป้ือนจ านวน 8 ตวัอย่างของตวัอย่างทีต่รวจทัง้หมด 

คดิเป็นร้อยละ 42.1  6.มอืผู้สมัผสัอาหาร จ านวนที่ตรวจในร้านอาหารในค่ายวชริาวุธ 30 ตวัอย่าง พบการปนเป้ือน 

จ านวน 22 ตวัอย่างของตวัอย่างทีต่รวจทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 73.3 และรา้นอาหารทัว่ไป จ านวนทีต่รวจ 19 ตวัอย่าง 

พบการปนเป้ือนจ านวน 15 ตวัอย่างของตวัอย่างทีต่รวจทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 80.0 

 รา้นอาหารในค่ายวชริาวุธจ านวน 30 คน มผีูไ้ดร้บัการอบรมดา้นสุขาภบิาลอาหารมาแลว้ จ านวน 17 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 56.7 จากจ านวนทัง้หมด 30 คน และรา้นอาหารทัว่ไปมผีูไ้ดร้บัการอบรมมาทัง้หมด  18 คนคดิเป็นรอ้ยละ 

94.7จากจ านวนทัง้หมด19 คน ส่วนผู้ที่ไม่เคยได้รบัการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารของรา้นอาหารในค่ายวชริาวุธมี

จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ43.3 และรา้นอาหารทัว่ไปมผีูไ้ม่ไดร้บัการอบรมดา้นสุขาภบิาลอาหารจ านวน 1 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ5.3 

 

 ระดบัความรูข้องผูท้ีเ่คยไดร้บัการอบรมดา้นสขุาภบิาลอาหารและไม่เคยไดร้บัการอบรมดา้นสขุาภบิาลอาหาร 

พบว่า ผูท้ีเ่คยไดร้บัการอบรมดา้นสขุาภบิาลอาหารมรีะดบัความรูอ้ยู่ในระดบัสงู จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.4 มี

ความรูอ้ยู่ในระดบัปานกลางจ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.6 และไม่มคีวามรูอ้ยู่ในระดบัต ่าเลย  ส าหรบัผู้ทีไ่ม่เคย

อบรมดา้นสุขาภบิาลอาหารมาพบว่า มคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปานกลางจ านวน 10 คนคดิเป็นรอ้ยละ 71.4 มคีวามรูอ้ยู่ใน

ระดบัต ่าจ านวน 4 คนคดิเป็นรอ้นละ 8.2 และไม่มจี านวนคนทีม่คีวามรูอ้ยู่ในระดบัสงูเลย 
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 ระดบัทศันคติของผู้ที่เคยได้รบัการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและไม่เคยได้รบัการอบรมด้านสุขาภิบาล

อาหาร พบว่า ผูท้ีเ่คยไดร้บัการอบรมดา้นสุขาภบิาลอาหารมีระดบัทศันคตอิยู่ในระดบัด ีจ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

100.0 มทีศันคติ ส าหรบัผูท้ีไ่ม่เคยอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารมาพบว่า มทีศันคติอยู่ในระดบัสูงจ านวน 5 คนคดิเป็น

รอ้ยละ 35.5 รองลงมามทีศันคติอยู่ในระดบัปานกลางจ านวน  8 คนคดิเป็นร้อนละ 57.1 และมทีศันคตทิี่ไม่ดจี านวน  

1 คนคดิเป็นร้อยละ 2.1 ตามล าดบั สรุปได้ว่า ผู้ทีต่อบแบบสอบถามดา้นทศันคตเิกี่ยวกบัหลกัสุขาภิบาลอาหารส่วน

ใหญ่มทีศันคตทิีด่ต่ีอดา้นสุขาภบิาลอาหารจ านวน 40 คนคดิเป็นรอ้ยละ 81.6 รองลงมามทีศันคตอิยู่ในระดบัปานกลาง

จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.3 และมทีศันคตอิยู่ในระดบัไม่ดจี านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.1 ตามล าดบั 

 เกณฑข์อ้ก าหนดมาตรฐานส าหรบัรา้นอาหาร15ขอ้ กบัการไดร้บัการอบรมดา้นสขุาภบิาลอาหารและไม่เคยไดร้บัการ

อบรมดา้นสขุาภบิาลอาหาร พบว่า รา้นทีเ่คยไดร้บัการอบรมดา้นสขุาภบิาลอาหารผ่านเกณฑก์ารไดม้าตรฐาน จ านวน 35 รา้น 

คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 สว่นรา้นทีไ่ม่เคยอบรมดา้นสขุาภบิาลอาหารจ านวน 14 รา้นพบว่า ไม่มรีา้นทีผ่่านเกณฑม์าตรฐานเลย 

ตารางท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบกิจการรา้นอาหาร 

ข้อมูลทัว่ไปของผูป้ระกอบกิจการรา้นอาหาร จ านวน รอ้ยละ 

เพศ 
ชาย 
หญงิ 

 
19 
30 

 
38.8 
61.2 

อาย ุ
      < 20 ปี 

21-27 ปี 
28-34 ปี 
35-41 ปี 
42 ขึน้ไป 

 
1 
8 
8 
22 
10 

 
2.0 
16.3 
16.3 
44.9 
20.4 

ระดบัการศกึษา 

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี

เทยีบเท่า/ปรญิญาตร ี

สงูกว่าปรญิญาตร ี

 

24 

15 

10 

 

49.0 

30.6 

20.4 

ต าแหน่งหน้าทีใ่นการปฏบิตังิาน 

ผูป้ระกอบปรุงอาหาร 

ผูต้กัจ าหน่าย/ผูเ้สริฟ์ 

 

27 

22 

 

55.1 

44.9 

ระยะเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการจ าหน่ายอาหาร 

< 1 ปี 

1-3 ปี 

3-6 ปี 

6-10 ปี 

มากกว่า 10 ปี 

 

9 

4 

14 

7 

15 

 

18.4 

8.2 

28.6 

14.3 

30.6 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบกิจการรา้นอาหาร(ต่อ) 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 1. ในการส ารวจสภาวะสุ ข าภิบ าลอาห ารของร้านอาห ารในจังห วัดนครศรีธ รรม ราช  พบว่ า  
ผูป้ระกอบกจิการรา้นอาหารส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุอยู่ในช่วง 35-41 ปี  ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีซึง่มี
หน้าที่ในการประกอบปรุงอาหาร มีระยะเวลาในการปฏิบตัิงานมากกว่า 10 ปี ร้านอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหาร
ประเภทตามสัง่ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เคยได้รบัการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารจากหน่วยงานเทศบาลอ าเภอเมอืง
จงัหวดันครศรธีรรมราช ร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นร้านที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ขอ้ก าหนดสุขาภิบาลอาหารส าหรบั
รา้นอาหาร ซึง่มจี านวน 35 รา้นคดิเป็นรอ้ยละ 61.2 เป็นรา้นอาหารในค่ายวชริาวุธคดิเป็นรอ้ยละ 56.7 และรา้นอาหาร
ทัว่ไปคดิเป็นรอ้ยละ 89.5 ตามล าดบั 
 2. ในการศกึษาความรูด้า้นสขุาภบิาลอาหารของผูป้ระกอบกจิการรา้นอาหารในจงัหวดันครศรธีรรมราชพบว่า 
ผู้ ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ร้ า น อ า ห า ร ส่ ว น ใ ห ญ่ มี ค ว า ม รู้ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ สู ง อ า จ เ นื่ อ ง ม า จ า ก 
ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารส่วนใหญ่เคยได้รบัการอบรมด้านสุขาภิบาลมาแล้ว แต่ทัง้นี้ ยังมีข้อความรู้ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบผดิมากที่สุดคือเรื่องวธิลี้างภาชนะอุปกรณ์ เรื่องการหยบิจบัภาชนะอุปกรณ์ที่ถูกวธิ ีเรื่ องภาชนะ
อุปกรณ์ที่ไม่ควรเลอืกใชใ้นการปรุง-ประกอบ และเรื่องสาเหตุที่ท าให้อาหารสกปรกปนเป้ือน อาจเนื่องมาจากผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่เขา้ใจในขอ้ค าถาม หรอืเร่งรบีในการอ่านขอ้ค าถามไม่ไดท้บทวนขอ้ค าถามใหเ้ขา้ใจ จงึท าใหข้อ้ค าถาม
นัน้เป็นจ านวนทีผู่ต้อบแบบสอบถามผดิมากทีสุ่ด   
 3. ในการศกึษาทศันคตเิกีย่วกบัสขุาภบิาลอาหารพบว่าผูป้ระกอบกจิการรา้นอาหารสว่นใหญ่มทีศันคตทิีด่ต่ีอ
ดา้นสขุาภบิาลอาหาร เน่ืองจากสว่นใหญ่เจา้ของประกอบกจิการรา้นอาหารไดร้บัการอบรมดา้นสขุาภบิาลมาแลว้ จงึท า
ให้มีทศันคติที่ดีในด้านสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งข้อทัศนคติที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดคือ สถานที่ใช้ปรุง 
ประกอบจ าหน่ายอาหารถ้าสกปรกจะเป็นแหล่งสะสมและแพร่เชือ้โรคสู่ผูร้บัประทานอาหารได ้  รองลงมาคอืการดูแล
ความสะอาดของรา้นอาหารเป็นสิง่ส าคญัและจ าเป็นต้องปฏบิตัเิป็นประจ า และอาหารสด ประเภทผกั ผลไม้ เนื้อสตัว ์
ควรลา้งท าความสะอาดดว้ยน ้าทุกครัง้ก่อนน าไปปรุง ตามล าดบั 

ข้อมูลทัว่ไปของผูป้ระกอบกิจการรา้นอาหาร จ านวน รอ้ยละ 

ประเภทอาหารทีจ่ าหน่ายในรา้นอาหาร 

อาหารตามสัง่ 

ก๋วยเตีย๋ว/ชายสีบ่ะหมีเ่กีย๊ว 

ขนมหวาน 

กาแฟ 

 

32 

12 

2 

3  

 

65.3 

24.5 

4.1 

6.1  

การไดร้บัการอบรมดา้นสขุาภบิาลอาหาร 

เคย 

ไม่เคย 

 

35 

14 

 

71.3 

28.7 

หน่วยงานทีเ่ขา้มาชว่ยอบรมในดา้นสขุาภบิาลอาหาร 

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

เทศบาล 

อื่นๆ 

 

17 

20 

12 

 

34.7 

40.8 

24.5 
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 4.การประเมนิรา้นอาหารตามเกณฑ์ขอ้ก าหนดดา้นสุขาภบิาลอาหาร พบว่า รา้นอาหารส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานตามข้อก าหนด เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยผ่านการอบรมด้านนี้มาแล้วแต่ทัง้นี้ยงัพบว่า

รา้นอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด 2 อนัดบัแรกคอื การลา้งภาชนะด้วยน ้ายาล้างภาชนะแลว้ล้างด้วยน ้า

สะอาด  2  ครัง้  หรอืลา้งดว้ยน ้าไหล  และทีล่า้งภาชนะ  ตอ้งวางสงูจากพืน้อย่างน้อย  60  ซม. และผูส้มัผสัอาหารตอ้ง

ลา้งมอืใหส้ะอาดก่อนเตรยีมปรุง  ประกอบ  จ าหน่ายอาหารทุกครัง้  ใชอุ้ปกรณ์  ในการหยบิจบัอาหารทีป่รุงส าเรจ็แลว้  

 5.ในดา้นชวีภาพโดยการตรวจสอบการปนเป้ือนของเชื้อโคลฟิอรม์แบคทเีรยีของภาชนะใส่อาหารและมอืผู้
สมัผสัอาหารโดยใช้ SI-2 พบว่า จานตรวจพบการปนเป้ือนมากที่สุดรองลงมาคือ ชาม ช้อนส้อม เขยีงและแก้วน ้า 
ตามล าดบั ส่วนมือผู้สมัผสัอาหารส่วนใหญ่ยงัตรวจพบการปนเป้ือนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรยี ทัง้นี้เนื่องจากผู้สมัผสั
อาหารยงัไม่รูว้ธิลีา้งมอืทีถู่กหลกัสขุาภบิาล 

จากการศกึษาสภาวะสุขาภบิาลอาหารของรา้นอาหารในจงัหวดันครศรธีรรมราช ผูป้ระกอบกจิการรา้นอาหาร
ที่เคยได้รบัการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารมาจะมีความรู้อยู่ในระดบัสูงและมีทศันคติที่ดีต่อด้านสุขาภิบาลอาหาร
มากกว่าผูท้ีไ่ม่เคยไดร้บัการอบรมดา้นสุขาภบิาลอาหารมา จากการส ารวจพบว่ารา้นอาหารทัว่ไปจะมผีูท้ีเ่คยไดร้บัการ
อบรมดา้นสขุาภบิาลอาหารมามากกว่ารา้นอาหารในค่ายวชริาวุธ ดงันัน้รา้นอาหารทัว่ไปจงึผ่านเกณฑม์าตรฐานส าหรบั
รา้นอาหารมากกว่ารา้นอาหารในค่ายวชริาวุธ เมื่อเทยีบกบัรายงานการวจิยัครัง้ที่ผ่านมาของภรณ์ลดา รกัธรรม เรื่อง
การสุขาภิบาลอาหารโครงการ  “ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย” ในค่ายวชริาวุธและร้านอาหารระดบัพรเีมี่ยมของ
จงัหวดันครศรธีรรมราชพบว่า รา้นอาหารทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานส าหรบัรา้นอาหารมจี านวนรา้นทีผ่่านเกณฑ์มากกว่า
งานวจิยัทีผ่่านมา ทัง้นี้เพราะทางหน่วยงานจากสาธารณสุขจงัหวดันครศรธีรรมราชไดจ้ดัอบรมและการฝึกปฏบิตัดิา้น
สขุาภบิาลอาหารเพิม่มากขึน้แก่ผูป้ระกอบกจิการรา้นอาหาร และไดแ้นะน าขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัเกณฑม์าตรฐานแก่รา้นที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมนิอกีด้วย อกีทัง้ยงัมกีารติดตามการประเมนิเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการรา้นอาหารปฏบิตัิตาม
ขอ้ก าหนดเกณฑม์าตรฐานอย่างเคร่งครดั 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครัง้ต่อไป 
1. ศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการปฏบิตัตินของผูส้มัผสัอาหาร 
2.ศกึษาเกีย่วกบัการปนเป้ือนของสารเคมใีนอาหาร 
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ฤทธ์ิยบัยัง้การแพร่กระจายของเซลลม์ะเรง็ชนิดรกุรานและต้านการอกัเสบ 
จากสารสกดัข้าวแดงท่ีปลกูในอ าเภอดอกค าใต้ จงัหวดัพะเยา 
Anti-metastasis and Anti-inflammatory Effect of Human Invasive Carcinoma Cell 
from Red Jasmine Rice Extract cultivated in Dok khomtai District  Phayao 
Province 
 

คมศกัดิ ์พนิธะ1,2 ศุภชยั ยอดครี1ี และพรงาม เดชเกรยีงไกรกุล1* 
Komsak Pintha1,2, Supachai Yodkeeree1 and Pornngarm Limtrakul1* 
 

บทคดัย่อ 
 

 คณะผูว้จิยัไดน้ าขา้วแดงจากอ าเภอดอกค าใต้ จงัหวดัพะเยา มาสกดัดว้ยเจด็สบิเปอรเ์ซน็ต์เอทานอล จากนั ้น
น าส่วนสารสกดัเอทานอลมาท าการสกดัอย่างเป็นขัน้ตอนด้วยตวัท าละลายอนิทรยี์ชนิดเฮกเซน ไดคลอโรมเีทนและ
เอทิลอะซีเตท แล้ววิเคราะห์สารส าคัญทางพฤกษเคมีกลุ่มมีข ัว้พบว่าทุกส่วนสกัดสามารถวิเคราะห์พบ 
prorocatecheuic acid, catechin, chlorogenic acid และ vanillic acid เป็นองคป์ระกอบหลกัและเฉพาะสว่นสกดัเอทา
นอลเท่านัน้ทีว่เิคราะหพ์บสารกลุ่มโปรแอนโธไซยานิดนิ ส าหรบัสารกลุ่มไม่มขี ัว้ไดแ้ก่อนุพนัธว์ติามนิอแีละแกมม่าออริ
ซานอลพบว่า ส่วนสกดัเฮกเซนสามารถพบแกมม่าออรซิานอลแกมม่า -โทโคไตรอนีอล แอลฟ่า-โทโคไตรอนีอล และ
แกมม่า-โทโคเฟอรอลสูงกว่าส่วนสกดัอื่น เมื่อน าสารสกดัมาศึกษาฤทธิก์ารยบัยัง้การรุกรานของเซลล์มะเรง็เต้านม
มนุษยพ์บว่า สารสกดัส่วนเอทานอล เฮกเซนและไดคลอโรมเีทนที่ความเขม้ขน้ 100 µg/ml สามารถยบัยัง้การยบัยัง้
การรุกรานของเซลลม์ะเรง็ได ้โดยพบว่าส่วนสกดัเฮกเซนและไดคลอโรมเีทนสามารถยบัยัง้การรุกรานของเซลลม์ะเรง็
ไดด้กีว่าส่วนสกดัเอทานอล ส่วนสกดัเอทลิอะซเีตทไม่มผีลต่อการยบัยัง้ดงักล่าว ส าหรบัการศกึษาฤทธิต์า้นการอกัเสบ
พบว่าที่ความเขม้ขน้ 100 ไมโครกรมัต่อมลิลลิติรของสารสกดัเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทลิอะซเีตทและเอทานอล
สามารถยบัยัง้การหลัง่ของอนิเตอรล์วิคนิ-6 จากเซลลม์าโครฟาจทีถู่กเหนี่ยวน าดว้ยไลโปโพลแีซคคาไรด ์จาการทดลอง
นี้จะเหน็ได้ว่าสารประกอบโพลฟีีนอล ออรซิานอล แกมมาโทโคไตรอนีอล ในส่วนสกดัข้าวแดงมผีลต่อการต้านการ
รุกรานของเซลลม์ะเรง็และตา้นการอกัเสบ 
 

ค าส าคญั: การแพร่กระจายของเซลลม์ะเรง็ การอกัเสบ ขา้วแดง โทโคไตรอนีอล 
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Abstract  
 

 Red rice samples were collected from Dok khomtai district, Phayao province. The rice grain was 
extracted with 7 0 %  ethanol. The ethanolic fraction was further partially fractionated with hexane, 
dichloromethane and ethyl acetate. The phenolic compounds such as prorocatecheuic acid, catechin, 
chlorogenic acid and vanillic acid were found in all fractions, whilst proanthocyanidin was predominantly 

found in ethanolic extract. Non-polar phytochemicals such as vitamin E derivatives and -oryzanol was also 

presented in non-polar, hexane fraction. High amounts of -oryzanol, -tocotrienol, -tocotrienol and -
tocopherol were found in this fraction. To determine theanti-invasion effect of red rice extract on human 
invasive cancer cells, each fraction was used to treat cancer cells. It was found that the ethanolic extract, 
hexane and dichloromethane fractions could reduce MDA-MB-23 1  cancer cells invasion. The hexane and 
dichloromethane fractions revealed higher potency levels than that of ethanolic extract, whereas ethyl acetate 
fraction had no effect. For anti-inflammation assay, at 100 µg/ml of all fractions, they can reduced interleukin-
6 secretion in lipopolysaccharides induced raw macrophage cells. These observations suggest that phenolic 

compounds, -oryzanol and -tocotrienol in the red rice extract might be responsible for the anti-invasion 
and anti-inflammation activities. 
 

Keywords: metastasis, inflammation, red rice, tocotrienol 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผงยากับจ านวนรอบของถังผสมผงยา
สมนุไพรท่ีเหมาะสมตามข้อก าหนดลกัษณะทางกายภาพของโรงพยาบาลบา้นตาก 
The Study of Relationship Between The Volume Herb Powders with The Number 
of Cycle of Mixed Tank for Physical Requirements of The Bantak Hospital. 
 

มาโนช  น าฟู1* และธงชยั  เบญ็จลกัษณ์1 
Manoch  Numfu1*  and Tongchai  Benjurlux1 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยันี้ไดท้ าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณผงยากบัจ านวนรอบของเครื่องผสมผงยาสมุนไพรที่
เหมาะสมตามขอ้ก าหนดลกัษณะทางกายภาพของโรงพยาบาลบา้นตาก เพื่อเป็นคู่มอืและขอ้ก าหนดในการผสมผงยา
สมุนไพร โดยก าหนดความสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณผงยากบัจ านวนรอบของถงัผสมผงยาสมุนไพร ทีป่รมิาณ 2, 4 และ 
6 กโิลกรมั และใชจ้ านวนรอบในการผสมผงยาสมุนไพรทีแ่ตกต่างกนัออกไปเพื่อหาจ านวนรอบทีเ่หมาะสม และใชเ้วลา
น้อยที่สุด ด้วยการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเพื่อหาจ านวนรอบที่เหมาะสมที่ใช้ในการผสมผงยา
สมุนไพร 
 โดยผลทีไ่ดค้อืการผสมผงยาสมุนไพร ปรมิาณ 2 กโิลกรมั ใหก้ าหนดใชจ้ านวนรอบในการผสมผงยา 150 รอบ 
เวลาในการผสมผงยา 6 นาท ีปรมิาณ 4 กโิลกรมั ใหก้ าหนดใชจ้ านวนรอบในการผสมผงยา 200 รอบ เวลาในการผสม
ผงยา 8 นาท ีและปรมิาณ 6 กโิลกรมั ให้ก าหนดใช้จ านวนรอบในการผสมผงยา 250 รอบ เวลาในการผสมผงยา 10 
นาท ี
 

ค าส าคญั: การผสมผงยาสมุนไพร  เครื่องผสมผงยาสมุนไพร  การเปรยีบเทยีบค่าความแตกต่างของค่าเฉลีย่ 
 

Abstract  
 

 This research was conducted to study the relationship between the volume herb powders with the 
number of cycles to mixing herb for Bantak hospital. The result from research can be guided and standard for 
mixing the powders. The research defined relationship between the volume herb powders with the number of 
cycles of mixing tank that doses of 2 , 4  and 6 kg, and the number of cycles of mixing tank for mixed herb 
powders had various of number of cycles for determine appropriate of cycles. The research conducted by 
comparing the difference in average number for determine the appropriate of number of cycles. 
 The appropriate result for mixing the herb powders of 2 kg, 4 kg and 6 kg to determine the number 
of cycles in the mixed powder 150 cycles, 200 cycles and 250 cycles. The time to determine for mixing the 
powders of 150 cycles, 200 cycles and 250 cycles was 6 minutes, 8 minutes and 10 minutes. 
 

Keywords:  Mixing the Herbal Powder, Herbal Powder Mixing Machine, Comparing the Difference in 
Averaged 
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บทน า 
 

 จากสภาพเศรษฐกจิถดถอยในเวลานี้ท าใหป้ระชากรสว่นมากหนัมาเน้นการประหยดักนัมากขึน้แต่สิง่ทีห่ลาย
คนยงัใหค้วามส าคญัคอืเรื่อง สขุภาพ และ ความงามโดยเฉพาะการลงทุนกบัสนิคา้และบรกิารทีผ่ลติโดยใชว้ตัถุดบิหลกั
เป็นสมุนไพรจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคม ีอนัเป็นผลมาจากการตื่นตวัของผู้คนเกี่ยวกบัสุขภาพของตัวเอง ซึ่ง
สมุนไพรไทยขึน้ชื่อว่าเป็นสุดยอดสมุนไพรทีม่สีรรพคุณอนัมากมายมหาศาล โดยพชืสมุนไพรทีส่ามารถน ามาใชเ้ป็น
วตัถุดบิมมีากกว่า 214 ชนิดที่อยู่ในบญัชมีาตรฐานเภสชักรรม จากการส ารวจพฤติกรรมคนไทย ของศูนยว์จิยักสกิร
ไทยภายในปี พุทธศกัราช 2553 พบว่าการทีผู่ค้นหนัมาเน้นการประหยดัค่าใชจ้่ายมากขึน้ นับเป็นโอกาสในการขยาย
ตลาดของผลติภณัฑส์มุนไพรทีผ่ลติในประเทศนอกจากนี้ ผูบ้รโิภคสว่นหนึ่งยงัมคีวามเชื่อว่าการบรโิภคผลติภณัฑจ์าก
สมุนไพร อาท ิอาหารเสรมิ ยาสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร จะเป็นการสรา้งภูมคิุม้กนัของร่างกายใหแ้ขง็แรง ท าใหไ้ม่
เจบ็ป่วยไดง้่าย นบัว่าเป็นการรกัษาเชงิป้องกนั ดว้ยเหตุนี้จงึมกีารน าสมุนไพรมาแปรรปูเป็นสนิคา้และบรกิารในรปูแบบ
ต่างๆ ตัง้แต่อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องส าอาง ยารกัษาโรค โดยน าพชืสมุนไพรมาใสเ่ป็นวตัถุดบิหนึ่งในผลติภณัฑ์ หรอืไม่
กส็รา้งจุดแขง็เป็นผลติภณัฑจ์ากธรรมชาตแิบบ 100 เปอรเ์ซน็ต์ ยิง่เป็นผลติภณัฑส์มุนไพรธรรมชาตทิีผ่่านการรบัรอง
จากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุดว้ยแลว้ กย็ิง่ท าใหผู้บ้รโิภคเชื่อมัน่ และใหก้ารตอบรบั 
กนิ ดื่ม ใช ้จนกลายเป็นทีน่ิยมไปทัว่โลก ซึง่คาดว่าผลติภณัฑท์ีท่ าจากส่วนผสมของธรรมชาตแิละปลอดสารเคมจีะยงั
ไดร้บัความนิยม และเตบิโตเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง [1] 
 โรงพยาบาลบา้นตาก ต าบล ตากออก อ าเภอ บา้นตาก จงัหวดัตาก เป็นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในกระทรวง
สาธารณสุขที ่ได้ตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยน าสมุนไพรจากธรรมชาตทิี่มใีนท้องถิ่นมาแปรรูป
เป็นผลติภณัฑ ์ หนึ่งในผลติภณัฑ์นัน้คอื ยาอายุวฒันะ  ซึ่งเป็นผลติภณัฑท์ีน่ิยมมากทีสุ่ดในโรงพยาบาลบา้นตาก ใน
การผลติยาสมุนไพรจะต้องน ายาสมุนไพรที่บดละเอยีดแลว้ 5-7 ชนิด มาผสมกนั ปัจจุบนัทางโรงพยาบาลได้จดัสรา้ง
เครื่องผสมผงยาสมุนไพรมาเพื่อใช้ผสมผงยาสมุนไพร ซึ่งถงัผสมผงยาสมุนไพรสามารถผสมได้ปรมิาณครัง้ละ 2, 4 
และ 6 กโิลกรมั แต่การผสมแต่ละครัง้เภสชักรจะท าการผสมผงยาโดยประมาณจ านวนรอบของการผสมยาสมุนไพร 
พรอ้มตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพของยาสมุนไพรใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของเภสชักรช านาญการ  

 

 
 

ภาพท่ี 1 เครื่องผสมผงยาสมุนไพร 
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 จากการผสมผงยาโดยประมาณจ านวนรอบของการผสมยาสมุนไพรของเภสัชกร ท าให้ไม่สามารถ
ก าหนดเวลาทีแ่น่นอนในการผสมแต่ละครัง้ได ้และไม่ทราบจ านวนรอบทีเ่หมาะสมระหว่างปรมิาณผงยากบัจ านวนรอบ
ของถงัผสมผงยาสมุนไพรตามขอ้ก าหนดลกัษณะทางกายภาพของเภสชักรช านาญการ  

 

 
 

ภาพท่ี 2 ตวัอย่างผลติภณัฑย์าสมุนไพรบางสว่นของโรงพยาบาลบา้นตาก 
 

 ทางคณะวจิยัจงึไดท้ าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณผงยากบัจ านวนรอบของถงัผสมผงยาสมุนไพรที่
เหมาะสมตามขอ้ก าหนดลกัษณะทางกายภาพของโรงพยาบาลบา้นตาก เพื่อเป็นคู่มอืและขอ้ก าหนดในการผสมผงยา
สมุนไพร 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

 1. ก าหนดการทดลองเพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างปรมิาณผงยากบัจ านวนรอบของถงัผสมผงยาสมุนไพรที่
เหมาะสมตามข้อก าหนดลกัษณะทางกายภาพ  โดยจะท าการทดลองการผสมผงยาสมุนไพรที่ปรมิาณ 2 กิโลกรมั 
ก าหนดใชจ้ านวนรอบในการผสมผงยาสมุนไพรที ่50 รอบ 100 รอบ 150 รอบ และ 200 รอบ เพื่อหารอบทีเ่หมาะสม
และใชเ้วลาน้อยทีส่ดุ 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ชุดอุปกรณ์ก าหนดรอบในการผสมผงยาสมุนไพร 
 

 2. ชัง่ผงยาสมุนไพรแต่ละชนิดที่ผ่านการบดละเอยีดมาแล้วให้ได้น ้าหนักในอตัราส่วนที่ก าหนด  แล้วเทผง
สมุนไพรลงในถงัผสม ดงัภาพที ่4 
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ภาพท่ี 4 การชัง่ผงยาสมุนไพรแต่ละชนิดใหไ้ดน้ ้าหนกัในอตัราสว่นทีก่ าหนด แลว้เทลงในถงัผสม 
 

 3. ตัง้รอบการท างานของเครื่องผสมผงยาสมุนไพร ที ่50 รอบ แลว้เปิดระบบท างาน เมื่อครบจ านวนรอบทีต่ัง้
ไวร้ะบบจะหยุดการท างานโดยอตัโนมตั ิดงัภาพที ่5 
 

      
 

ภาพท่ี 5 การตัง้รอบ และการท างานของเครื่องผสมผงยาสมุนไพร 
 4. เมื่อเครื่องผสมผงยาสมุนไพรท างานครบตามจ านวนรอบที่ก าหนดและหยุดท างาน ให้เปิดฝาถงัผสมยา
สมุนไพรออกเพื่อตรวจดลูกัษณะทางกายภาพตามขอ้ก าหนดของเภสชักรช านาญการก าหนด ดงัภาพที ่6 
 

    
 

ภาพท่ี 6 การตรวจดลูกัษณะความเป็นเนื้อเดยีวกนั และสตีามขอ้ก าหนด 
 

 5. บนัทกึผลค่าประมาณค่าสงัเกตของผงยาสมุนไพรจากเภสชักรช านาญการ 2 ท่าน โดยมหีลกัเกณฑก์ารให้
คะแนนในการวดัระดบัความคดิเหน็เป็นค าถามทีใ่ชม้าตรวดัแบบสเกลทศันคต ิ(Likert scale) โดยใหค้ะแนนตามระดบั
ความคดิเหน็ 7 ระดบั ดงัตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1**ตารางระดบัความคดิเหน็ 

ระดบัความคิดเหน็ คะแนน 
พอใจอย่างยิง่ 7 
พอใจ 6 
ค่อนขา้งพอใจ 5 
เฉยๆ 4 
ไม่ค่อยพอใจ 3 
ไม่พอใจ 2 
ไม่พอใจอย่างยิง่ 1 

 

 คะแนนที่ได้จะน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและแปลความหมายจากระดับความคิดเห็นเฉลี่ยของผู้ตอบ
แบบสอบถาม แบบมาตราอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) โดยน าคะแนนมาแบ่งเป็นช่วงเท่าๆกนัตัง้แต่ 1-7 คะแนน 
จ านวน 7 ชัน้ โดยมคีวามกวา้งเท่ากบั 0.86 เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉลีย่ในแบบสอบถามเภสชักรช านาญ
การยดึหลกัเกณฑด์ัง้นี้ [2] 

  ค่าเฉลีย่ 1.00-1.86 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัไม่พอใจอย่างยิง่ 
   ค่าเฉลีย่ 1.87-2.75 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัพอใจ 
 ค่าเฉลีย่ 2.75-3.58 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัไม่ค่อยพอใจ 
 ค่าเฉลีย่ 3.59-4.44 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัเฉยๆ 
 ค่าเฉลีย่ 4.45-5.30 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัค่อนขา้งพอใจ 
 ค่าเฉลีย่ 5.31-6.16 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัพอใจ 
 ค่าเฉลีย่ 6.17-7.00 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัพอใจอย่างยิง่ 
จากระดบัความคดิเหน็เฉลีย่ของเภสชักรช านาญ น ามาเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่เพื่อหาจ านวน

รอบทีเ่หมาะสมทีใ่ชใ้นการผสมผงยาสมุนไพร [3] 
6. ท าการทดลองซ ้าแบบเดมิ ตามขัน้ตอนที ่1-5 และเปลีย่นจ านวนรอบในการผสมผงยาสมุนไพรที ่100 รอบ 

150 รอบ และ 200 รอบ เพื่อหารอบทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 
 7. ท าการทดลองซ ้าแบบเดมิ ตามขัน้ตอนที ่1-6 และปรมิาณผงยาสมุนไพรทีจ่ะท าการผสม ที ่4 กโิลกรมั และ 
6 กโิลกรมั เพื่อหารอบทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 
 8. วจิารณ์ผลจากผลการทดลองผสมผงยาสมุนไพรปริมาณครัง้ละ 2, 4 และ 6 กโิลกรมั ที่จ านวนรอบต่างๆ 
คอื 50 รอบ 100 รอบ 150 รอบ และ 200 รอบ 
 9. สรุปผลการทดลองผสมผงยาสมุนไพรปรมิาณครัง้ละ 2, 4 และ 6 กโิลกรมั ทีจ่ านวนรอบต่างๆ คอื 50 รอบ 
100 รอบ 150 รอบ และ 200 รอบ เพื่อหารอบทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 
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ผลการศึกษา 
 

 ผลการผสมผงยาสมุนไพรดว้ยเครื่องผสมผงยาสมุนไพร ทีป่รมิาณ 2 กโิลกรมั ก าหนดใชจ้ านวนรอบในการ
ทดลองผสมผงยาสมุนไพรที ่50 รอบ 100 รอบ 150 รอบ และ 200 รอบ ไดด้งัตารางที ่2 
 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลีย่ประมาณค่าสงัเกตผงยาสมุนไพรของเภสชักรช านาญการ 2 ท่าน ปรมิาณการผสม 2 กโิลกรมั 

การทดลองครัง้ท่ี 
จ านวนรอบท่ีใช้ในการผสมผงยาสมุนไพร 

50รอบ 100รอบ 150รอบ 200รอบ 
1 3.75 5.75 7 7 
2 3.75 5.75 7 7 
3 3.75 5.75 7 7 
4 3.75 5.5 7 7 
5 3.75 5.75 7 7 

 

 ผลการผสมผงยาสมุนไพรดว้ยเครื่องผสมผงยาสมุนไพร ทีป่รมิาณ 4 กโิลกรมั ก าหนดใชจ้ านวนรอบในการ
ทดลองผสมผงยาสมุนไพรที ่50 รอบ 100 รอบ 150 รอบ และ 200 รอบ ไดด้งัตารางที ่3 
 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลีย่ประมาณค่าสงัเกตผงยาสมุนไพรของเภสชักรช านาญการ 2 ท่าน ปรมิาณการผสม 4 กโิลกรมั 

การทดลองครัง้ท่ี 
จ านวนรอบท่ีใช้ในการผสมผงยาสมุนไพร 

100 รอบ 150 รอบ 200 รอบ 250 รอบ 
1 5 6.5 7 7 
2 5.5 7 7 7 
3 5.5 6.5 7 7 
4 5 6.5 7 7 
5 5 6.5 7 7 

 
 
 ผลการผสมผงยาสมุนไพรดว้ยเครื่องผสมผงยาสมุนไพร ทีป่รมิาณ 6 กโิลกรมั ก าหนดใชจ้ านวนรอบในการ
ทดลองผสมผงยาสมุนไพรที ่50 รอบ 100 รอบ 150 รอบ และ 200 รอบ ไดด้งัตารางที ่4 

 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลีย่ประมาณค่าสงัเกตผงยาสมุนไพรของเภสชักรช านาญการ 2 ท่าน ปรมิาณการผสม 6 กโิลกรมั 

การทดลองครัง้ท่ี 
จ านวนรอบท่ีใช้ในการผสมผงยาสมุนไพร 
150 รอบ 200 รอบ 250 รอบ 300 รอบ 

1 4.0 5.0 7 7 

2 4.0 5.5 7 7 

3 4.0 6 7 7 
4 3.5 6.5 7 7 

5 4.5 5.5 7 7 
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วิจารณ์และสรปุผล 
 จากผลการทดลองที่ปริมาณการผสมผงยาสมุนไพรครัง้ละ 2 กิโลกรมั น ามาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ช่วงความเชื่อมัน่ ค่าสงูสดุ และค่าต ่าสุดของคะแนนทีไ่ดจ้ากเภสชักรช านาญการ ไดด้งัตารางที ่5 และตาราง
ที ่6 
 
 

ตารางท่ี 5  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ช่วงความเชื่อมัน่ ค่าสูงสุด และค่าต ่าสุด ปริมาณการผสม 2 
กโิลกรมั 

จ านวน 
รอบ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Std.error 
ช่วงความเช่ือมัน่ของ 

ค่าเฉล่ียท่ี  95% 
ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด 

50รอบ 3.750 0.0000 0.0000 3.750 3.750 3.75 3.75 
100รอบ 5.700 0.1118 0.0500 5.561 5.838 5.50 5.75 
150รอบ 7.000 0.0000 0.0000 7.000 7.000 7 7 
200รอบ 7.000 0.0000 0.0000 7.000 7.000 7 7 

 

 

 

ตารางท่ี 6 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ปรมิาณการผสม 2 กโิลกรมั 

จ านวนรอบทีใ่ชใ้น
การ 

ผสมยาสมุนไพร(I) 

จ านวนรอบทีใ่ชใ้นการผสมยา
สมุนไพร(J) 

ผลต่างของ
ค่าเฉลีย่ 

(I-J) 
Std.error Sig 

ช่วงความเชื่อมัน่
ของ 

ค่าเฉลีย่ที ่ 95% 

ค่า 
ต ่าสดุ 

ค่า 
สงูสดุ 

 50 รอบ 100 -1.950(*) 0.0353 .000 -2.024 -1.875 
 150 -3.250(*) 0.0353 .000 -3.324 -3.175 
 200 -3.250(*) 0.0353 .000 -3.324 -3.175 

100 รอบ 50 1.950(*) 0.0353 .000 1.875 2.0249 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ปรมิาณการผสม 2 กโิลกรมั 

จ านวนรอบทีใ่ชใ้น
การ 

ผสมยาสมุนไพร(I) 

จ านวนรอบทีใ่ชใ้นการผสมยา
สมุนไพร(J) 

ผลต่างของ
ค่าเฉลีย่ 

(I-J) 
Std.error Sig 

ช่วงความเชื่อมัน่
ของ 

ค่าเฉลีย่ที ่ 95% 

ค่า 
ต ่าสดุ 

ค่า 
สงูสดุ 

 150 -1.300(*) 0.0353 .000 -1.374 -1.225 
 200 -1.300(*) 0.0353 .000 -1.374 -1.374 

150 รอบ 50 3.250(*) 0.0353 .000 3.175 3.324 
 100 1.300(*) 0.0353 .000 1.225 1.374 
 200 .0000 0.0353 1.000 -0.074 0.074 

200 รอบ 50 3.250(*) 0.0353 .000 3.175 3.324 
 100 1.300(*) 0.0353 .000 1.225 1.374 
 150 .0000 0.0353 1.000 -0.0749 0.074 

 

 จากตารางที ่6 จ านวนรอบทีใ่ชใ้นการผสมผงยาสมุนไพร ที ่50 รอบ 100 รอบ 150 รอบ และ 200 รอบ มคี่า
ผลต่างของค่าเฉลีย่ทีน้่อยกว่าค่าวกิฤตทิีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 อยู่ 2 ค่า คอื 150 รอบ กบั 200 รอบ นัน่แสดงว่า จ านวน
รอบทัง้สองค่าไม่แตกต่างกนั 
 ดงันัน้ทีป่รมิาณการผสม 2 กโิลกรมัจงึก าหนดรอบทีใ่ชใ้นการผสมผงยาสมุนไพรที ่150 รอบ เน่ืองจากเวลาที่
ใช้ในการผสมน้อยกว่า 200 รอบ และยงัไดล้กัษณะทางกายภาพ และสขีองผงยาสมุนไพรเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
เภสชักรช านาญการดว้ย 

 

 
 

ภาพท่ี 7 เปรยีบเทยีบเวลาทีใ่ชใ้นการผสมผงยาสมุนไพรทีป่รมิาณการผสม 2 กโิลกรมั ระหว่าง 150 รอบ และ 200 
รอบ 
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 จากผลการทดลองที่ปริมาณการผสมผงยาสมุนไพรครัง้ละ 4 กิโลกรมั น ามาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ช่วงความเชื่อมัน่ ค่าสงูสดุ และค่าต ่าสุดของคะแนนทีไ่ดจ้ากเภสชักรช านาญการ ไดด้งัตารางที ่7 และตาราง
ที ่8 

 

ตารางท่ี 7  แสดงค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ช่วงความเชือ่มัน่ ค่าสงูสดุ และค่าต ่าสดุ ปรมิาณการผสม 4 
กโิลกรมั 

จ านวน 
รอบ 

ค่าเฉลีย่ 
สว่น

เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

Std.error 
ช่วงความเชื่อมัน่ของ 
ค่าเฉลีย่ที ่ 95% 

ค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ 

100 รอบ 5.200 0.2739 0.1225 4.860 5.540 5.00 5.5 
150 รอบ 6.600 0.2739 0.1000 6.322 6.878 6.50 7.0 
200 รอบ 7.000 0.0000 0.0000 7.000 7.000 7.00 7.0 
250 รอบ 7.000 0.0000 0.0000 7.000 7.000 7.00 7.0 

 
ตารางท่ี 8 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ปรมิาณการผสม 4 กโิลกรมั 

จ านวนรอบทีใ่ชใ้นการ 
ผสมยาสมุนไพร(I) 

จ านวนรอบทีใ่ชใ้นการ
ผสมยาสมุนไพร(J) 

ผลต่างของค่าเฉลีย่ 
(I-J) 

ค่าวกิฤตทิีร่ะดบั
นยัส าคญั 0.05 

 100 รอบ 150 -1.400(*) 0.0746 
 200 -1.800(*) 0.0746 
 250 -1.800 (*) 0.0746 

150 รอบ 100 1.400(*) 0.0746 
 200 -0.400(*) 0.0746 
 250 -0.400(*) 0.0746 

200 รอบ 100 1.800(*) 0.0746 
 150 0.400(*) 0.0746 
 250 .0000 0.0746 

250 รอบ 100 1.800(*) 0.0746 
 150 0.400(*) 0.0746 
 200 .0000 0.0746 

 

 จากตารางที ่8 จ านวนรอบทีใ่ชใ้นการผสมผงยาสมุนไพร ที ่100 รอบ 150 รอบ 200 รอบ และ 250 รอบ มคี่า
ผลต่างของค่าเฉลีย่ทีน้่อยกว่าค่าวกิฤตทิีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 อยู่ 2 ค่า คอื 200 รอบ กบั 250 รอบ นัน่แสดงว่า จ านวน
รอบทัง้สองค่าไม่แตกต่างกนั 
 ดงันัน้ทีป่รมิาณการผสม 4 กโิลกรมัจงึก าหนดรอบทีใ่ชใ้นการผสมผงยาสมุนไพรที ่200 รอบ เน่ืองจากเวลาที่
ใช้ในการผสมน้อยกว่า 250 รอบ และยงัไดล้กัษณะทางกายภาพ และสขีองผงยาสมุนไพรเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
เภสชักรช านาญการดว้ย 
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ภาพท่ี 8 เปรยีบเทยีบเวลาที่ใช้ในการผสมผงยาสมุนไพรที่ปรมิาณการผสม 4 กโิลกรมั ระหว่าง 200 รอบ และ 250 
รอบ 
 

 จากผลการทดลองที่ปริมาณการผสมผงยาสมุนไพรครัง้ละ 6 กิโลกรมั น ามาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ช่วงความเชื่อมัน่ ค่าสงูสดุ และค่าต ่าสุดของคะแนนทีไ่ดจ้ากเภสชักรช านาญการ ไดด้งัตารางที ่9 และตาราง
ที ่10 
 

ตารางท่ี 9  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ช่วงความเชื่อมัน่ ค่าสูงสุด และค่าต ่าสุด ปริมาณการผสม 6 
กโิลกรมั 

จ านวน 
รอบ 

ค่าเฉลีย่ 
สว่น

เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

Std.error 
ช่วงความเชื่อมัน่ของ 
ค่าเฉลีย่ที ่ 95% 

ค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ 

150 รอบ 3.900 0.2236 0.1000 3.622 4.178 3.50 4.00 

200 รอบ 5.700 0.5701 0.2550 4.992 6.408 5.00 6.50 

250 รอบ 7.000 0.0000 0.0000 7.000 7.000 7 7 

300 รอบ 7.000 0.0000 0.0000 7.000 7.000 7 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

54 
 

ตารางท่ี 10 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ปรมิาณการผสม 6 กโิลกรมั 

จ านวนรอบทีใ่ชใ้นการ 
ผสมยาสมุนไพร(I) 

จ านวนรอบทีใ่ชใ้นการ
ผสมยาสมุนไพร(J) 

ผลต่างของค่าเฉลีย่ 
(I-J) 

ค่าวกิฤตทิีร่ะดบันยัส าคญั 
0.05 

    150 รอบ 200 -1.800(*) 0.1936 
 250 -3.100(*) 0.1936 
 300 -3.100(*) 0.1936 

   200 รอบ 150 1.800(*) 0.1936 
 250 -1.300(*) 0.1936 
 300 -1.300(*) 0.1936 

250 รอบ            150 3.100(*) 0.1936 
 200 1.300(*) 0.1936 
 300 .0000 0.1936 

300 รอบ 150 3.100(*) 0.1936 
 200 1.300(*) 0.1936 
 250 .0000 0.1936 

 

 จากตารางที ่10 จ านวนรอบทีใ่ชใ้นการผสมผงยาสมุนไพร ที ่100 รอบ 150 รอบ 200 รอบ และ 250 รอบ มี
ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยที่น้อยกว่าค่าวกิฤติที่ระดบันัยส าคญั 0.05 อยู่ 2 ค่า คือ 250 รอบ กบั 300 รอบ นัน่แสดงว่า 
จ านวนรอบทัง้สองค่าไม่แตกต่างกนั 
 ดงันัน้ทีป่รมิาณการผสม 6 กโิลกรมัจงึก าหนดรอบทีใ่ชใ้นการผสมผงยาสมุนไพรที ่250 รอบ เน่ืองจากเวลาที่
ใช้ในการผสมน้อยกว่า 300 รอบ และยงัไดล้กัษณะทางกายภาพ และสขีองผงยาสมุนไพรเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
เภสชักรช านาญการดว้ย 

 

 

ภาพท่ี 9 เปรยีบเทยีบเวลาที่ใช้ในการผสมผงยาสมุนไพรที่ปรมิาณการผสม 4 กโิลกรมั ระหว่าง 250 รอบ และ 300 
รอบ 
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 ผลสรุปไดค้อืการผสมผงยาสมุนไพร ปรมิาณ 2 กโิลกรมั ใหก้ าหนดใชจ้ านวนรอบในการผสมผงยา 150 รอบ 
เวลาในการผสมผงยา 6 นาท ีปรมิาณ 4 กโิลกรมั ใหก้ าหนดใชจ้ านวนรอบในการผสมผงยา 200 รอบ เวลาในการผสม
ผงยา 8 นาท ีและปรมิาณ 6 กโิลกรมั ให้ก าหนดใช้จ านวนรอบในการผสมผงยา 250 รอบ เวลาในการผสมผงยา 10 
นาท ี  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก ทีใ่หใ้ชส้ถานที ่อุปกรณ์รวมทัง้เครื่องมอืต่างๆ ใน
การด าเนินงานในครัง้นี้  
 ขอขอบคุณโรงพยาบาลบ้านตาก บุคลากร รวมทัง้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลบ้านตาก ทุกท่านที่ให้ความ
อนุเคราะหช์่วยเหลอืดา้นขอ้มลู และสถานทีใ่นการทดลอง 
 ผลงานนี้ได้รบัทุนสนับสนุนจากส่วนงาน Innovation park โครงการยกระดบัปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัย
ตพีมิพ ์งานสรา้งสรรค ์และงานบรกิารวชิาการสูชุ่มชน 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

1.  สมุนไพรไทย. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.samunpri.com.  
2.  ชูศร ี วงศร์ตันะ. 2553. เทคนิคการใชส้ถิตเิพื่อการวจิยั. พมิพค์รัง้ที ่12. นนทบุร:ี ไทเนรมติกจิอนิเตอร ์โปรเกรส  
ซฟิ จ ากดั. 
3.  บุญเรยีง  ขจรศลิป์. 2537. สถติวิจิยั II. พมิพค์รัง้ที ่2. กรุงเทพฯ: เบสกราฟฟิค เพรส. 
4.  สุดา  ดิลกพัฒนมงคล. 2548. หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร. โรงพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์ – 
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. กรุงเทพมหานคร. 
5. พรพล  รมย์นุกูล. 2545. การถนอมอาหาร. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์.  
6. เทพนารินท์ ประพนัธ์พฒัน์. 2539. วสัดุอุตสาหกรรม. ซีเอ็ดยูเคชัน่. กรุงเทพมหานคร.  
7. ไพบูลย์  แย้มเผื่อน. 2549. เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม. ซีเอ็ดยูเคชัน่. กรุงเทพมหานคร. 
8. William G. Sullivan Engineering Economy U.S.A : Prentice Hall 2003:266  



 

56 
 

ผลของโปรแกรมส่งเสริมสขุภาพในการดแูลพฤติกรรมตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวาน
ชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอกค าใต้ ต าบลแม่ตีบ 
อ าเภองาว จงัหวดัล าปาง 
The effect of a health promotion program to the caring behavior among diabetes 
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บทคดัย่อ 
 

 กำรศกึษำครัง้นี้เป็นกำรศกึษำเชงิกึง่ทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบกลุ่มเดยีววดัก่อน–หลงั 
(One–Group Before–After Design) มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษำพฤติกรรมในกำรดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบำหวำน 
ชนิดไม่พึ่งอนิซูลนิ โรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพต ำบลบำ้นดอกค ำใต้ ต ำบลแม่ตีบ อ ำเภองำว จงัหวดัล ำปำง และเพื่อ
เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมในกำรดแูลตนเองของกลุ่มตวัอย่ำง ก่อนและหลงัด ำเนินโปรแกรมสง่เสรมิสุขภำพ กลุ่มตวัอย่ำง
เป็นผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดไม่พึ่งอนิซูลนิ โรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพต ำบลบ้ำนดอกค ำใต้ ต ำบลแม่ตบี อ ำเภองำว 
จงัหวดัล ำปำง จ ำนวน 30 รำย เครื่องมอืทีใ่ชใ้นกำรเกบ็ขอ้มลู ไดแ้ก่ โปรแกรมสง่เสรมิสขุภำพ และแบบสอบถำม โดย
สถิติที่น ำมำวิเครำะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนำ สถิติเชิงอนุมำน paired t-test จำกผลกำรศึกษำ พบว่ำ 
ภำยหลงัด ำเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ พฤติกรรมในกำรดูแลตนเอง 4 ด้ำน อยู่ระดบัสูงทัง้หมด ประกอบด้วย 
พฤตกิรรมด้ำนอำหำร ( x = 3.99) พฤตกิรรมดำ้นกำรออกก ำลงักำย ( x = 3.67) พฤตกิรรมด้ำนอำรมณ์ ( x = 2.71) 
และพฤติกรรมกำรปฏิบตัิตัวด้ำนกำรสูบบุหรี่และดื่มสุรำ ( x = 2.88) และพบว่ำคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในกำรดูแล
ตนเอง ประกอบดว้ย พฤติกรรมดำ้นอำหำร พฤติกรรมด้ำนกำรออกก ำลงักำย และพฤตกิรรมดำ้นอำรมณ์ เพิม่สงูขึน้
จำก 2.49 คะแนน เป็น 3.06 คะแนน อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบันยัส ำคญั 0.05 (P-value<0.001)  
 

ค าส าคญั: โปรแกรมสง่เสรมิสขุภำพ พฤตกิรรมกำรดแูลตนเอง ผูป่้วยโรคเบำหวำนชนิดไม่พึง่อนิซลูนิ  
 

Abstract  
 This quasi-experimental study using one–group before–after design aimed at investigating the self-
care behavior, and comparing the changes in self-care behavior after treated by the health promotion 
program of the 30 diabetic patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus who were getting health 
services at Bandokkhamtai Subdistrict Health Promoting Hospital in Maeteep Subdistrict, Ngao District, 
Lampang Province. The health promotion program and questionnaire were used as an instrument of this 
study and its data were analyzed by using descriptive statistics and inferential statistics; paired t-test. The 
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results of this study were that those four aspects concerning self-caring behavior were greater after the 
Health Promotion program had been implemented; diet self-management ( x = 3.99) , exercise ( x = 3.67) , 
emotion ( x = 2.71), Smoking and drinking ( x = 2.88) and the results showed that samples had significantly 
higher score of self-caring behavior after participation than before the Health Promotion program was used at 
.05 of the statistical significance level. The mean score of self-caring behavior; diet self-management, 
exercise and emotion changed from 2.49 to 3.06 scores. 
 

Keywords: Health promotion program, Caring behavior, diabetic patient with non-insulin-dependent 
diabetes mellitus  
 

บทน า 
 

 ปัจจุบนัควำมเจรญิกำ้วหน้ำทำงกำรแพทย ์และสำธำรณสขุทัว่โลกเจรญิกำ้วหน้ำช่วยใหป้ระชำชนมชีวีติอยู่ได้          
ยนืยำว ท ำให้อตัรำกำรเกดิโรคตดิต่อเชือ้ลดน้อยลง แต่อตัรำเกดิโรคไม่ติดเชือ้สงูขึน้ เนื่องจำกกำรแพทยใ์นปัจจุบนัมี
กำรน ำเครื่องมอืทีท่นัสมยัมำใชใ้นกำรตรวจรกัษำผูป่้วยสำมำรถวนิิจฉยั กำรรกัษำอำกำรไดร้วดเรว็ และมปีระสทิธภิำพ
ยิง่ขึน้ แต่ในขณะเดยีวกนักท็ ำให้ปัญหำเรือ้รงัทำงสุขภำพเพิม่สงูขึน้ โรคเบำหวำนกเ็ป็นปัญหำเรื้อรงัทำงสุขภำพโรค
หนึ่งถึงแม้ว่ำจะมกีำรศึกษำค้นคว้ำถึงสำเหตุหรอืปัจจยักำรส่งเสรมิกำรเกิดโรค ตลอดจนวิธกีำรรกัษำต่ำงกนัอย่ำง
มำกมำย แต่กย็งัไม่สำมำรถรกัษำโรคเบำหวำนใหห้ำยได ้โรคเบำหวำนเป็นโรคเรือ้รงัทีเ่กดิจำกควำมผดิปกต ิทำงเมตำ
บอลซิมึทีม่รีะดบัน ้ำตำลในเลอืดสูง เน่ืองจำกมคีวำมผดิปกตขิองกำรหลัง่ของอนิซูลนิ ซึ่งเป็นฮอรโ์มนที่ท ำหน้ำทีเ่ป็น
กลไกส ำคญัในกำรควบคุมระดบัน ้ำตำลในเลอืดของร่ำงกำย [1] ปัจจุบนัเบำหวำนเป็นโรคเรือ้รงัทีพ่บในกลุ่มประเทศที่
พฒันำแลว้และประเทศทีก่ ำลงัพฒันำ ซึง่ประเทศไทยกเ็ป็นประเทศหนึ่งทีม่แีนวโน้มอตัรำผูป่้วยโรคเบำหวำนเพิม่สงูขึน้ 
จำกรำยงำนสถติสิขุภำพทัว่โลกปี พ.ศ. 2555 ขององคก์ำรอนำมยัโลก พบว่ำ 1 ใน 10 ของประชำชนในวยัผูใ้หญ่เป็น
โรคเบำหวำน [2]  ซึง่โรคเบำหวำนเป็นโรคเรือ้รงัทีเ่ป็นปัญหำส ำคญัในศตวรรษที ่21 ปัจจุบนัพบผูป่้วยโรคเบำหวำนทัว่
โลก 371 ล้ำนคน และประมำณ 280 ล้ำนคน เป็นผู้ที่มีควำมเสีย่งต่อโรคเบำหวำน คำดว่ำปี พ.ศ.2573 จะมีผู้ป่วย
โรคเบำหวำนถงึ 500 ลำ้นคน โดยโรคเบำหวำนและภำวะแทรกซอ้นทีเ่กดิขึน้เป็นสิง่ทีส่ำมำรถป้องกนัและควบคุมได ้[3] 
ส ำหรบัประเทศไทย ปี 2555 พบผูเ้สยีชวีติจำกโรคเบำหวำนทัง้หมด 7,749 รำย หรอืเฉลีย่วนัละ 22 คน คดิเป็นอตัรำ
ตำยด้วยโรคเบำหวำน 12.06 ต่อแสนประชำกร และมผีู้ป่วยด้วยโรคเบำหวำนเขำ้พกัรกัษำตวัในโรงพยำบำลสงักดั
กระทรวงสำธำรณสขุ จ ำนวน 674,826 ครัง้ คดิเป็นอตัรำป่วยดว้ยโรคเบำหวำน เท่ำกบั 1,050.05 ต่อแสนประชำกร [4] 
ซึง่โรคเบำหวำนทีพ่บไดบ้่อยและเป็นปัญหำทีส่ ำคญัของประเทศไทย คอื โรคเบำหวำนชนิดที่ 2 (เบำหวำนชนิดไม่พึง่
อนิซูลนิ) กำรเจ็บป่วยด้วยโรคเบำหวำนเป็นปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อบุคคล ครอบครวั และสงัคม เนื่องจำกผู้ป่วย
เบำหวำนมกัพบภำวะแทรกซ้อนอนัเนื่องมำจำกผูป่้วยไม่สำมำรถควบคุมระดบัน ้ำตำลในเลอืดไดแ้ละก่อให้เกดิควำม
สญูเสยีทำงเศรษฐกจิในดำ้นกำรรกัษำพยำบำลและกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ จำกขอ้มลูในกำรประชุมเชงิปฏบิตักิำรควบคุม/
ป้องกนัและรกัษำโรคเบำหวำน/ควำมดนัโลหติสงู เมื่อปี 2553 พบว่ำรฐับำลตอ้งเสยีค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำโรคเบำหวำน
สงูถงึ 3 หมื่นลำ้นบำทและหำกรวมกำรรกัษำโรคแทรกซอ้นเช่น เบำหวำน ขึน้ตำ ไตวำย โรคหวัใจ ค่ำใชจ้่ำยอำจเพิม่
สงูถงึแสนลำ้นบำทต่อปีโรคอมัพฤกษ์อมัพำตเพิม่ขึน้ ปีละ 150,000 คน เสยีค่ำใชจ้่ำยดูแลรกัษำประมำณ 75,000 ลำ้น
บำท ซึง่เป็นภำระแก่ประเทศและครอบครวัของผูป่้วยทีค่่อนขำ้งสงูมำก  
 สถำนกำรณ์ผูป่้วยโรคเบำหวำน จำกส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัล ำปำง [5] พบว่ำ อตัรำผูป่้วยโรคเบำหวำน
ของจงัหวดัล ำปำง ระหว่ำงปี พ.ศ.2552–2556 เป็น 2,575.19, 3,168.07, 3,378.07, 3,146.83, และ 3,588.48 ต่อแสน
ประชำกร ตำมล ำดบั อตัรำผูป่้วยโรคเบำหวำนของอ ำเภองำว ระหว่ำงปี พ .ศ. 2552–2556 เป็น 2,418.16, 2,815.52, 
2,883.65, 2821.83 และ 2,800.82 ต่อแสนประชำกร ตำมล ำดบั ในส่วนของต ำบลแม่ตีบ อ ำเภองำว จงัหวดัล ำปำง 
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พบว่ำอัตรำผู้ป่วยโรคเบำหวำนระหว่ำงปี พ .ศ. 2552–2556 เป็น 1,471.69, 1,758.73, 1,834.86, 2,179.83 และ 
2,018.94 ต่อแสนประชำกร ตำมล ำดบั จำกสภำพกำรณ์ดงักล่ำวจะเหน็ไดว้่ำแนวโน้มกำรป่วยด้วยโรคเบำหวำนเพิม่
สูงขึน้ ส่งผลท ำให้ต้องมกีำรดูแลผู้ป่วยโรคเบำหวำนและลดภำวะแทรกซ้อนที่อำจเกดิขึน้ในอนำคต และผู้วจิยัจงึได้
ท ำกำรศกึษำขอ้มลูเบือ้งตน้โดยกำรสุม่สมัภำษณ์ ในพืน้ทีต่ ำบลแม่ตบี อ ำเภองำว พบว่ำ ผูป่้วยเบำหวำนมกีำรรบัรู ้กำร
ก ำกบัดูแลตนเองเกีย่วกบัพฤตกิรรมกำรดูแลตนเองทีไ่ม่เหมำะสม และไม่สำมำรถกระท ำหรอืปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมใน
กำรดแูลตนเองได ้ 
 ดงันัน้แม้ในทุกวนันี้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทัง้ภำครฐัและหน่วยงำนต่ำงๆ จะมีกำรด ำเนินนโยบำยทำงด้ำน
สขุภำพ  แต่ผูป่้วยเบำหวำนกย็งัคงประสบกบัปัญหำในเรื่องพฤตกิรรมกำรดูแลตนเองทีย่งั ไม่เหมำะสม และก่อใหเ้กดิ
โรคแทรกซ้อนที่เพิ่มขึ้น ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงด ำเนินกำรศึกษำวิจยั เพื่อศึกษำพฤติกรรมในกำรดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบำหวำน  ชนิดไม่พึ่งอนิซูลนิ โรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพต ำบลบ้ำนดอกค ำใต้ ต ำบลแม่ตีบ อ ำเภองำว จงัหวดั
ล ำปำง และเปรยีบเทยีบพฤติกรรมในกำรดูแลตนเองของกลุ่มตวัอย่ำง ก่อนและหลงัด ำเนินโปรแกรมส่งเสรมิสุขภำพ 
เพื่อใหผู้ป่้วยโรคเบำหวำนรบัรู ้กำรก ำกบัดูแลตนเอง ซึง่เป็นแนวคดิทีม่คีวำมส ำคญัในกำรควบคุมควำมคดิ ควำมรูส้กึ 
และกำรกระท ำของตนเอง น ำไปสูท่กัษะทีจ่ะปฏบิตัติวั อย่ำงเหมำะสม สำมำรถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมกำรปฏบิตัติวัใน
กำรดูแลตนเองที่เหมำะสม จนสำมำรถกระท ำหรือปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรดูแลตนเองได้ และเพื่อเป็นข้อมูล
พืน้ฐำนในกำรใหส้ขุศกึษำเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกลุ่มผูป่้วยเบำหวำนชนิดไม่พึง่อนิซลูนิ ต่อไป 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

วิธีการศึกษา 

 

 เป็นกำรศึกษำวจิยักึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบกลุ่มเดียววดัก่อน–หลงั (One–Group 
Before–After Design) โดยไดน้ ำแนวคดิกำรสรำ้งเสรมิพลงัอ ำนำจกระบวนกำรกลุ่ม กำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเอง
และกำรก ำกบัตนเอง เป็นเครื่องมอืในกำรวจิยั  
 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
 ผูป่้วยโรคเบำหวำนชนิดทีไ่ม่พึง่อนิซูลนิ ทีพ่กัอำศยัอยู่ในเขตพืน้ทีใ่หบ้รกิำรของโรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพ
ต ำบล บำ้นดอกค ำใต ้อ ำเภองำว จงัหวดัล ำปำง จ ำนวน 30 รำย 
 

การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  
เกณฑค์ดัเลอืกเขำ้ 

1. ผู้ที่ได้รบัตรวจสุขภำพตำมแบบประเมินสุขภำพและขึ้นทะเบียนว่ำเป็นผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่ไม่พึ่ง
อนิซลูนิของโรงพยำบำลสง่เสรมิสขุภำพต ำบล บำ้นดอกค ำใต ้ 

2. สมคัรเขำ้ร่วมกจิกรรมโดยสมคัรใจ และยนิดเีขำ้ร่วมกจิกรรมตลอดระยะเวลำกำรท ำวจิยั 
3. ไม่มภีำวะแทรกซอ้น เช่น แผลตดิเชือ้ทีอ่วยัวะสว่นปลำย ตำบอด ไตวำยเรือ้รงั เป็นตน้  
4. ตอ้งไม่เป็นผูพ้กิำรและทุพพลภำพ 
5. สำมำรถอ่ำนออกเขยีนได ้ 
6. ในกรณีที่เป็นสตรตี้องไม่อยู่ระหว่ำงกำรตัง้ครรภ์ เนื่องจำกกจิกรรมมกีำรควบคุมอำหำรอำจส่งผลต่อกำร

เจรญิเตบิโตของทำรกในครรภไ์ด ้
เกณฑค์ดัออก 
 1. เกิดภำวะเจ็บป่วยด้วยโรคร้ำยแรงหรือโรคติดต่อร้ำยแรงขณะเข้ำร่วมกิจกรรม เพื่อที่จะป้องกันกำร
แพร่กระจำยของโรคสูผู่อ้ ื่น และเพื่อใหผู้ป่้วยไดม้กีำรดแูลรกัษำตนเองขณะเจบ็ป่วย 
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2. ขำดกำรเขำ้ร่วมกจิกรรมจ ำนวน 1 ครัง้ขึน้ไป 
 

ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
กำรก ำหนดขนำดตัวอย่ำงในกำรศกึษำครัง้นี้  ได้จำกกำรค ำนวณสูตรของ Cohen [6] ค ำนวณโดย Power 

analysis โดยใชผ้ลกำรศกึษำทีผ่่ำนมำทีล่กัษณะใกลเ้คยีงกนั [7] ค ำนวณค่ำ effect size = 0.95 และก ำหนดใหค้่ำ = 

0.05, power (1- ) = 0.90 ได้จ ำนวนอำสำสมคัรเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 21 รำย เพื่อป้องกนักำรสูญหำยจึงเพิ่ม
จ ำนวนกลุ่มตวัอย่ำงอกีรอ้ยละ 45 ดงันัน้ขนำดของกลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ชเ้ท่ำกบั 30 รำย 
 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูล 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ย  
 1. โปรแกรมส่งเสริมสุขภำพในกำรดูแลพฤติกรรมตนเองของผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดไม่พึ่งอินซูลิน  
ประกอบดว้ยกจิกรรมทัง้หมด 4 ครัง้ โดยแต่ละกจิกรรมห่ำงกนั 2 สปัดำห ์ดงันี้ 
กจิกรรมครัง้ที ่1 : สปัดำหท์ี ่1-2 ก ำกบัและรบัรูส้กันิดในกำรพชิติโรคเบำหวำน 

- ให้ผูป่้วยโรคเบำหวำนตอบแบบสอบถำมก่อนเขำ้ร่วมโปรแกรม กจิกรรมชมวดีทีศัน์ เรื่อง โรคเบำหวำน 
สำเหตุ และภำวะแทรกซ้อน เพื่อปรบัควำมรู้เกี่ยวกับโรคเบำหวำน ของผู้ป่วยโรคเบำหวำนหลัง จำกนัน้ผู้ป่วย
โรคเบำหวำนจะได้รบักำรให้ควำมรูเ้รื่องกำรบรโิภคอำหำรจำกวทิยำกร วทิยำกรกำรบรรยำยให้ควำมรูป้ระกอบสื่อ 
power point และโมเดลอำหำร เรื่องกำรบรโิภคอำหำรส ำหรบัผูป่้วยโรคเบำหวำน เพื่อใหผู้ป่้วยเบำหวำนไดม้องไปถงึ
ประสบกำรณ์กำรบรโิภคอำหำรทีผ่่ำนมำว่ำปฏบิตัไิดถู้กต้องหรอืไม่ จำกนัน้ผู้วจิยัแบ่งกลุ่มผูป่้วยโรคเบำหวำนโดยกำร
นบัเลขแยกหญงิชำยทุกคนเขำ้กลุ่มท ำกจิกรรมกลุ่มผูว้จิยัประจ ำแต่ละกลุ่ม และแจกแบบบนัทกึกำรรบัประทำนอำหำร
ใหก้บัผูป่้วยโรคเบำหวำนเพื่อบนัทกึกำรรบัประทำนอำหำรในทุกวนัของสปัดำหต์ลอดระยะเวลำทีเ่ขำ้ร่วมกจิกรรม และ
กจิกรรมส่งเสรมิกำรเกดิทกัษะในกำรออกก ำลงักำย เพื่อใหผู้ป่้วยไดม้กีำรฝึกทกัษะในกำรออกก ำลงัทีเ่หมำะสมกบัโรค 
พร้อมทัง้กำรเปลี่ยนทศันคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกบัเกี่ยวกบักำรออกก ำลงักำย โดยมีวธิกีำร คอื ผู้น ำกลุ่มจะสอบถำม
ควำมคดิเหน็ของผูป่้วย เกีย่วกบัควำมจ ำเป็นของกำรออกก ำลงักำย โดยมนีักกำยภำพบ ำบดัจะเป็นผูส้่งเสรมิใหผู้ป่้วย
โรคเบำหวำนไดเ้หน็ควำมส ำคญัของกำรออกก ำลงักำย พรอ้มใหข้อ้มูลวธิกีำรออกก ำลงักำยทีถู่กตอ้งและเหมำะสมกบั
โรค และใหผู้ป่้วยไดท้ดลองฝึกออกก ำลงักำยพรอ้มกนั 
กจิกรรมครัง้ที ่2 : สปัดำหท์ี ่3-4 ตน้แบบของบุคคลแห่งควำมคดิ 

- กิจกรรมชมวีดทีศัน์ ซึ่งเสนอตัวแบบผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่มีพฤติกรรมที่เหมำะสมโดยเฉพำะเรื่องกำร
บรโิภคอำหำรเพื่อใหผู้ป่้วยโรคเบำหวำนไดต้ระหนกัใหเ้หน็ถงึควำมส ำคญัในกำรดแูลตนเอง ไดส้งัเกตตวัแบบทีจ่ะน ำมำ
เสนอและใหผู้้ป่วยโรคเบำหวำนร่วมกนัสรุปว่ำไดอ้ะไรจำกำรสงัเกตตัวแบบบ้ำง ผูว้จิยัแนะน ำตวัแบบบุคคลให้ผู้ป่วย
โรคเบำหวำนรูจ้กัมกีำรเชญิบุคคลตวัแบบทีด่ ีมำเล่ำประสบกำรณ์ในกำรบรโิภคอำหำรโดยใชค้ ำพูดชกัจงู  บุคคลทีเ่ป็น
ตวัแบบเป็นคนในชุมชนทีทุ่กคนรูจ้กัและเป็นทีน่บัถอื 
กจิกรรมครัง้ที ่3 : สปัดำหท์ี ่5-6 เบำหวำนก ำกบัดแูลตนเองไม่ยำก หำกใสใ่จทีต่วัเรำ   

- ผู้วจิยัสอบถำมกำรเปลีย่นแปลงหลงัจำกกำรท ำกจิกรรมผ่ำนมำทัง้ 2 กจิกรรม ผู้วจิยัประเมนิกำรบรโิภค
อำหำรของผูป่้วยโรคเบำหวำนจำกแบบบนัทกึกำรบรโิภคอำหำรแลว้แจกแบบบนัทกึกำรรบัประทำนอำหำรคนื จำกนัน้
ใหผู้ป่้วยประเมนิตำมกระบวนกำรเทคนิคกำรก ำกบัตนเอง และสรำ้งเสรมิใหผู้ป่้วยไดต้ระหนักถงึประโยชน์ในกำรดูแล
ตนเองทีเ่หมำะสม โดยผูน้ ำกลุ่มไดใ้หผู้ป่้วยไดท้บทวนรวมถงึเปรยีบเทยีบกำรปฏบิตัตินในกำรดแูลตนเอง และใหผู้ป่้วย
ไดแ้ลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ซึง่กนัและกนั 
กจิกรรมครัง้ที ่4 : สปัดำหท์ี ่7-8 วนัแห่งควำมส ำเรจ็และภูมใิจ 

- ให้ผูป่้วยโรคเบำหวำนตอบแบบสอบถำมหลงัเขำ้ร่วมโปรแกรม กจิกรรมที่ผูป่้วยได้ทบทวนแนวทำงกำร
ดูแลตนเองทัง้หมดตลอดกำรเขำ้ร่วมกจิกรรมทีผ่่ำนมำ โดยผูน้ ำกลุ่มจะเปิดโอกำสใหผู้ป่้วยไดพู้ดวธิกีำร แนวทำงกำร
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ดแูลตนเองทีไ่ดร้บักำรเขำ้ร่วมกจิกรรม ปัญหำอุปสรรค กำรช่วยเหลอืจำกกลุ่มผูป่้วยหรอืทมีบุคลำกร พรอ้มใหก้ ำลงัใจ
แก่ผูป่้วยในกำรดแูลตนเอง โดยตลอดกจิกรรมทัง้ 4 กจิกรรมนี้จะมกีำรตดิตำมเยีย่มบำ้นเพื่อใหค้รอบครวั บุคคลใกลช้ดิ 
ไดร้บัทรำบขอ้มูลในกำรช่วยเหลอื สนับสนุนผูป่้วยเบำหวำนขณะทีอ่ยู่บำ้น พรอ้มทัง้ตดิตำมช่วยเหลอืสนับสนุนผูป่้วย
ขณะอยู่บำ้นในเรื่องขอ้มูล และกำรใหก้ ำลงัใจ จ ำนวน 2 ครัง้ และกจิกรรมมอบเกยีรตบิตัรตำมขอ้ตกลงทีต่ัง้ไว ้และตดิ
ชื่อยกย่องชมเชยผูป่้วยทีป่ฏบิตัตินไดด้ใีนกำรควบคุมกำรบรโิภคอำหำร ณ โรงพยำบำลสง่เสรมิสขุภำพต ำบลบำ้นดอก
ค ำใต ้ ทำ้ยกจิกรรมกระตุน้ผูป่้วยใหม้กีำรปฏบิตัอิย่ำงต่อเนื่อง 

2. แบบสอบถำมพฤตกิรรมกำรดแูลตนเองของผูป่้วยเบำหวำน ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป
ไดแ้ก่ อำยุ เพศ สถำนภำพ กำรศกึษำ อำชพี รำยได ้กำรรกัษำโรคเบำหวำน ระยะเวลำกำรเจบ็ป่วย และกรรมพนัธุ์
จำกญำติสำยตรงที่ป่วยเป็นโรคเบำหวำน เป็นต้น ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบำหวำน ได้แก่ พฤติกรรมกำรบรโิภคอำหำร กำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเองในกำรบรโิภคอำหำร กำรก ำกบั
ตนเองในกำรบรโิภคอำหำร ขอ้มูลด้ำนอำรมณ์ ด้ำนกำรออกก ำลงักำย และกำรปฏบิตัิตวัดำ้นกำรสูบบุหรีแ่ละดื่มสุรำ 
ประกอบดว้ย 41 ขอ้ค ำถำม โดยสว่นที ่2 มเีกณฑก์ำรตอบเป็นแบบมำตรำส่วน (rating scale) ทีม่ลีกัษณะขอ้ค ำถำมมี
ทัง้ดำ้นบวกและดำ้นลบ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ขัน้เตรยีมกำร 

ตดิต่อประสำนงำนอำจำรยท์ีป่รกึษำ ติดต่อประสำนงำนกบัโรงพยำบำลงำวและโรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพ
ต ำบลบำ้นดอกค ำใต้ เพื่อยนืยนัขอ้มลูผูป่้วยโรคเบำหวำนชนิดไม่พึง่อนิซูลนิ และจดัเตรยีมเอกสำรและอุปกรณ์ต่ำงๆที่
ใช้ในกำรจดัโปรแกรมส่งเสรมิสุขภำพ และขออนุมตัจิำกคณะกรรมกำรวจิยัในมนุษยข์องมหำวทิยำลยัพะเยำ และขอ
ควำมร่วมมอืจำกผูเ้ชีย่วชำญจ ำนวน 3 ท่ำน ในกำรตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำ (Content Validity) และควำมตรง
ตำมโครงสรำ้ง (Construct Validity) ของแบบสอบถำมทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลู  
2. ขัน้เกบ็รวบรวมขอ้มลู  

ผูว้จิยัเขำ้ชีแ้จงกบักลุ่มตวัอย่ำง เพื่อใหท้รำบรำยละเอยีดของกำรวจิยั อนัประกอบดว้ย วตัถุประสงคก์ำรวจิยั 
ขัน้ตอนกำรวจิยัและระยะเวลำในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลจำกนัน้ขอควำมร่วมมอืให้กลุ่มตวัอย่ำงเขำ้ร่วมโดยสมคัรใจ  
ก ำหนดวนั เวลำ สถำนทีใ่นกำรเกบ็ขอ้มูล และด ำเนินโปรแกรมสง่เสรมิสุขภำพ และด ำเนินกำรรวบรวมขอ้มูลโดยกำร
ใหต้อบแบบสอบถำมทัง้ก่อนและหลงัด ำเนินโปรแกรมสง่เสรมิสขุภำพ 
 

การวิเคราะหข์้อมูล 

เมื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลจำกประชำกร ผูว้จิยัไดน้ ำมำตรวจควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำมทุกชุดแลว้น ำขอ้มูล
มำวเิครำะหด์ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ ำเรจ็รปู วเิครำะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนำ คอื กำรหำควำมถี ่รอ้ยละ ค่ำเฉลีย่ 
ค่ำสูงสุด ค่ำต ่ำสุด ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และใชส้ถติิเชงิอนุมำน ในกำรเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมกำรดูแลตนเองของ
กลุ่มตวัอย่ำง ก่อนและหลงัด ำเนินโปรแกรมสง่เสรมิสขุภำพ โดยใชส้ถติ ิpaired t-test 
 

ผลการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.30 อำยุเฉลี่ย 53.27 ปี อำยุต ่ำสุด 31 ปี อำยุสูงสุด 69 ปี               

มสีถำนภำพสมรส รอ้ยละ 90.00 จบกำรศกึษำระดบัประถมศกึษำปีที ่1-6 รอ้ยละ 70.00 ประกอบอำชพีเกษตรกรรม 
รอ้ยละ 63.30 มรีำยไดเ้ฉลีย่ 6,283 บำทต่อเดอืน รำยไดต้ ่ำสดุ 1,000 บำทต่อเดอืน รำยไดส้งูสดุ 37,000 บำทต่อเดอืน 
ส่วนใหญ่รบักำรรกัษำโรคเบำหวำนและมีระยะเวลำกำรเจ็บป่วยเป็นเวลำน้อยกว่ำ 5 ปี ร้อยละ 50.00 และไม่มี
กรรมพนัธุจ์ำกญำตสิำยตรงทีป่่วยเป็นโรคเบำหวำน รอ้ยละ 76.70 
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ผลกำรวเิครำะห์พบว่ำ ภำยหลงัด ำเนินโปรแกรมส่งเสรมิสุขภำพ พฤติกรรมในกำรดูแลตนเอง 4 ด้ำน อยู่
ระดบัสงูทัง้หมด ประกอบดว้ย คะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมด้ำนอำหำรเท่ำกบั 3.99 คะแนน, คะแนนเฉลีย่พฤติกรรมดำ้น
กำรออกก ำลังเท่ำกับ 3.67 คะแนน, คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมด้ำนอำรมณ์เท่ำกับ 2.71 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย
พฤตกิรรมกำรปฏบิตัติวัดำ้นกำรสบูบุหรีแ่ละดื่มสรุำเท่ำกบั 2.88 คะแนน ดงัตำรำงที ่1  
 

ตารางท่ี 1 พฤตกิรรมในกำรดแูลตนเอง ภำยหลงัด ำเนินโปรแกรมสง่เสรมิสขุภำพ  
พฤติกรรมการดแูลตนเอง x  SD ระดบั 

พฤตกิรรมดำ้นอำหำร 3.99 0.10 สงู 
     1. พฤตกิรรมกำรบรโิภคอำหำร 3.61 0.18 สงู 
     2. กำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเองในกำรบรโิภคอำหำร 4.67 0.14 มำกทีส่ดุ 
     3. กำรก ำกบัตนเองในกำรบรโิภคอำหำร 3.69 0.17 สงู 
พฤตกิรรมดำ้นกำรออกก ำลงักำย 2.71 0.20 สงู 
พฤตกิรรมดำ้นอำรมณ์ 3.67 0.31 สงู 
พฤตกิรรมกำรปฏบิตัติวัดำ้นกำรสบูบุหรีแ่ละดื่มสรุำ 2.88 0.28 สงู 

 

ในกำรเปรยีบเทยีบผลของโปรแกรมส่งเสรมิสุขภำพต่อพฤติกรรมกำรดูแลตนเอง 4 ดำ้น พบว่ำ พฤตกิรรม
กำรบรโิภคอำหำรก่อนและหลงัด ำเนินโปรแกรมส่งเสรมิสุขภำพของกลุ่มตวัอย่ำง เพิม่สูงขึน้จำก 3.05 คะแนน เป็น 
3.61 คะแนน อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบันัยส ำคญั 0.05 (P-value<0.000), กำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเองใน
กำรบรโิภคอำหำรก่อนและหลงัด ำเนินโปรแกรมส่งเสริมของกลุ่มตัวอย่ำง เพิ่มสูงขึ้นจำก 3.67 คะแนน เป็น 4.67 
คะแนน อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบันัยส ำคญั 0.05 (P-value<0.000), กำรก ำกบัตนเองในกำรบรโิภคอำหำรก่อน
และหลงัด ำเนินโปรแกรมส่งเสรมิสุขภำพของกลุ่มตัวอย่ำง เพิ่มสูงขึ้นจำก 2.95 คะแนน เป็น 3.69 คะแนน อย่ำงมี
นัยส ำคญัทำงสถิติที่ระดบันัยส ำคญั 0.05 (P-value<0.000), พฤติกรรมด้ำนกำรออกก ำลงักำยก่อนและหลงัด ำเนิน
โปรแกรมส่งเสรมิสขุภำพของกลุ่มตวัอย่ำง เพิม่สงูขึน้จำก 2.18 คะแนน เป็น 2.71 คะแนน อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิี่
ระดบันยัส ำคญั 0.05 (P-value<0.000),  
พฤตกิรรมดำ้นอำรมณ์ก่อนและหลงัด ำเนินโปรแกรมสง่เสรมิสขุภำพของกลุ่มตวัอย่ำง เพิม่สงูขึน้จำก 3.12 คะแนน เป็น 
3.67 คะแนน อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบันัยส ำคญั 0.05 (P-value<0.000) และพฤตกิรรมกำรปฏบิตัติวัดำ้นกำร
สบูบุหรีแ่ละดื่มสรุำก่อนและหลงัด ำเนินโปรแกรมส่งเสรมิสขุภำพของกลุ่มตวัอย่ำง ไม่แตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัส ำคญัทำง
สถติทิีร่ะดบันยัส ำคญั 0.05 (P-value = 0.354) ดงัตำรำงที ่2 
 

ตารางท่ี 2 กำรเปรยีบเทยีบผลของโปรแกรมสง่เสรมิสขุภำพต่อพฤตกิรรมกำรดแูลตนเอง  
 

พฤติกรรม 
(n=30) t-test P-value 

x  SD   
คะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร     
ก่อนด ำเนินโปรแกรมสง่เสรมิสขุภำพ 3.05 0.31 

-8.06 0.000** 
หลงัด ำเนินโปรแกรมสง่เสรมิสขุภำพ 3.61 0.28 
คะแนนการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง     
ก่อนด ำเนินโปรแกรมสง่เสรมิสขุภำพ 3.67 0.34 

-15.37 0.000** 
หลงัด ำเนินโปรแกรมสง่เสรมิสขุภำพ 4.67 0.14 
คะแนนการก ากบัตนเอง     
ก่อนด ำเนินโปรแกรมสง่เสรมิสขุภำพ 2.95 0.28 -11.19 0.000** 
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พฤติกรรม 
(n=30) t-test P-value 

x  SD   
หลงัด ำเนินโปรแกรมสง่เสรมิสขุภำพ 3.69 0.17 
คะแนนพฤติกรรมการออกก าลงักาย     
ก่อนด ำเนินโปรแกรมสง่เสรมิสขุภำพ 2.18 0.61 

-4.43 0.000** 
หลงัด ำเนินโปรแกรมสง่เสรมิสขุภำพ 2.71 0.20 
คะแนนพฤติกรรมด้านอารมณ์     
ก่อนด ำเนินโปรแกรมสง่เสรมิสขุภำพ 3.12 0.54 

-5.50 0.000** 
หลงัด ำเนินโปรแกรมสง่เสรมิสขุภำพ 3.67 0.31 
คะแนนการปฏิบติัตวัด้านการสูบบุหร่ีและดืม่สุรา     
ก่อนด ำเนินโปรแกรมสง่เสรมิสขุภำพ 2.81 0.38 

-0.94 0.354 
หลงัด ำเนินโปรแกรมสง่เสรมิสขุภำพ 2.88 0.28 

หมำยเหตุ:   ** หมำยถงึ มนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบัต ่ำกว่ำ 0.01 
 

วิจารณ์และสรปุผล 

 

ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ภำยหลงัด ำเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ พฤติกรรมในกำรดูแลตนเอง 4 ด้ำน อยู่
ระดบัสูงทัง้หมด ประกอบด้วย คะแนนเฉลี่ยพฤตกิรรมดำ้นอำหำรเท่ำกบั 3.99 คะแนน อยู่ในระดบัสงู, คะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมด้ำนกำรออกก ำลงัเท่ำกบั 3.67 คะแนน อยู่ในระดบัสูง, คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมด้ำนอำรมณ์เท่ำกบั 2.71 
คะแนน อยู่ในระดบัสงู และคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมกำรปฏบิตัติวัดำ้นกำรสบูบุหรีแ่ละดื่มสรุำเท่ำกบั 2.88 คะแนน อยู่ใน
ระดบัสูง ซึง่สอดคล้องกบักำรศกึษำของ ทพิย์ศุภำงค ์สุวรรณศร (2550) [8] ที่พบว่ำ ผู้ทีเ่ป็นเบำหวำนภำยหลงัไดร้บั
โปรแกรมกำรส่งเสรมิสมรรถนะแห่งตนเองต่อพฤตกิรรมสุขภำพของผูท้ีเ่ป็นเบำหวำน มคีะแนนพฤติกรรมสุขภำพสูง
กว่ำก่อนได้รบัโปรแกรมอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั 0.01 สอดคล้องกบักำรศึกษำของ กำญจนำ เกษกำญน์ 
(2535) [9] ทีศ่กึษำพฤตกิรรมส่งเสรมิสุขภำพของผูส้งูอำยุโรคเบำหวำน จำกโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์  โรงพยำบำลศริิ
รำชและโรงพยำบำลภูมพิลอดุลยเดช พบว่ำ พฤตกิรรมกำรดูแลตนเองของผูป่้วยอยู่ในระดบัดมีำก และสอดคลอ้งกบั
กำรศกึษำของพไิลวรรณ  ยอดประสทิธิ ์(2542) ทีศ่กึษำโปรแกรมกำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภำพเพื่อกำรดแูลตนเอง
ของผูป่้วยเบำหวำนชนิดไม่พึง่อนิซลูนิกลุ่มประชำกรทีม่ำตรวจรกัษำ ณ โรงพยำบำลเชยีงรำยประชำนุเครำะห ์ทีพ่บว่ำ 
ภำยหลงักำรเขำ้ร่วมโปรแกรมกำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภำพของผู้ป่วยกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่ของพฤตกิรรม
กำรดูแลตนเองเพิม่ขึน้กว่ำก่อนกำรเขำ้ร่วมโปรแกรม ในดำ้นกำรรบัประทำนอำหำรและเครื่องดื่ม ดำ้นกำรออกก ำลงั
กำย ด้ำนกำรรบัประทำนยำ และกำรมำตำมนัด แสดงให้เหน็ว่ำผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดไม่พึ่งอนิซูลนิ โรงพยำบำล
สง่เสรมิสขุภำพต ำบลบำ้นดอกค ำใต ้ต ำบลแม่ตบี อ ำเภองำว จงัหวดัล ำปำง มพีฤตกิรรมในกำรดแูลตนเองไดด้ี ในสว่น
กำรเปรยีบเทยีบผลของโปรแกรมสง่เสรมิสุขภำพต่อพฤตกิรรมกำรดแูลตนเอง 4 ดำ้น พบว่ำคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมใน
กำรดแูลตนเอง ประกอบดว้ย พฤตกิรรมดำ้นอำหำร พฤตกิรรมดำ้นกำรออกก ำลงักำย และพฤตกิรรมดำ้นอำรมณ์ เพิม่
สูงขึ้นจำก 2.49 คะแนน เป็น 3.06 คะแนน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับนัยส ำคญั 0.05 (P-value<0.001) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบักำรศกึษำของ พไิลวรรณ ยอดประสทิธิ ์(2542) ทีศ่กึษำโปรแกรมกำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภำพเพื่อ
กำรดูแลตนเองของผูป่้วยเบำหวำนชนิดไม่พึง่อนิซูลนิกลุ่มประชำกรทีม่ำตรวจรกัษำ ณ โรงพยำบำลเชยีงรำยประชำนุ
เครำะห์ ที่พบว่ำควำมแตกต่ำงของคะแนนพฤติกรรมกำรดูแลตนเองในแต่ละด้ำน พบว่ำคะแนนพฤติกรรมกำรดูแล
ตนเองหลงักำรทดลองดขีึน้กว่ำก่อนกำรทดลอง ในดำ้นกำรรบัประทำนอำหำรและเครื่องดื่ม          ดำ้นกำรออกก ำลงั
กำย และกำรรบัประทำนยำ กำรมำตรวจตำมนัด อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถิตทิี่ระดบั 0.01 ทัง้นี้อำจเน่ืองมำจำกในกำร
ศกึษำวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัได้น ำแนวควำมคดิกำรเสรมิพลงัอ ำนำจ (Empowerment) กระบวนกำรกลุ่ม กำรก ำกบัตนเอง
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และกำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเอง ซึง่เป็นแนวคดิทีม่กีระบวนกำรทีเ่สรมิสรำ้งใหผู้ป่้วยเบำหวำน มพีลงัอ ำนำจในกำร
ควบคุมชวีติของตนเอง แกปั้ญหำของตนเอง และใช้ทรพัยำกรทีจ่ ำเป็นเพื่อใหเ้กดิควำมรูส้กึสำมำรถควบคุมชวีติของ
ตนเองได้ โดยกจิกรรมครัง้ที่ 1 จะเป็นกำรส่งเสรมิ ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัโรคเบำหวำน วิธกีำรดูแลตนเอง 
เพื่อใหผู้ป่้วยเบำหวำน เกดิควำมรูส้กึมพีลงัอ ำนำจในเชงิผลลพัธ ์ทีแ่สดงถงึประสทิธภิำพ ควำมสำมำรถ ควำมแกร่งใน
กำรด ำรงชวีติ หรอืในกำรปฏบิตักิจิกรรมต่ำงๆ ในชวีติประจ ำวนั กจิกรรมครัง้ที ่2 เป็นกำรระบุประสบกำรณ์ ทีใ่หผู้ป่้วย
มกีำรแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ กำรฝึกปฏบิตัิในกำรดูแลตนเอง เช่น กำรเลอืกรบัประทำนอำหำร กำรออกก ำลงักำย 
พฤติกรรมด้ำนอำรมณ์ กำรสูบบุหรี่ กำรดื่มสุรำ เป็นต้น กจิกรรมครัง้ที่ 3 เป็นกำรวเิครำะห์ วำงแผน ที่สร้ำงควำม
ตระหนกัใหผู้ป่้วยเบำหวำนเหน็ควำมส ำคญั ในกำรดแูลตนเอง และประโยชน์ในกำรดแูลตนเองทีเ่หมำะสม กจิกรรมครัง้
ที่ 4 เป็นกำรปฏบิตัิที่ให้ผู้ป่วยเบำหวำนทบทวนแนวทำงกำรดูแลตนเอง เพื่อให้เกดิกำรน ำไปใช้ในชวีติประจ ำวนัได้
ตลอดระยะเวลำในกำรเขำ้โปรแกรม ดงันัน้สรุปไดว้่ำ โปรแกรมสง่เสรมิสขุภำพนี้ สง่ผลใหพ้ฤตกิรรมกำรดแูลตนเองของ
ผู้ป่วยเบำหวำนเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดขี ึ้น ท ำให้พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพของผู้ป่วยโรคเบำหวำนหลงัด ำเนิน
โปรแกรมสง่เสรมิสขุภำพแตกต่ำงจำกก่อนด ำเนินโปรแกรมกำรสง่เสรมิสุขภำพ สอดคลอ้งกบักำรศกึษำของ วนีำ เทีย่ง
ธรรม และคณะ (2551) [10] ศึกษำโปรแกรมกำรสร้ำงเสรมิสุขภำพส ำหรบัผู้ป่วยเบำหวำนชนิดที่ 2 ที่ไม่สำมำรถ
ควบคุมระดบัน ้ำตำลในเลอืด เพื่อศกึษำโปรแกรมกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพส ำหรบัผูป่้วยเบำหวำนชนิดที ่2 ทีไ่ม่สำมำรถ
ควบคุมระดบัน ้ำตำลในเลอืดในจงัหวดัพระนครศรอียุธยำ ผลกำรวจิยัพบว่ำ หลงักำรทดลองและระยะตดิตำมผล กลุ่ม
ทดลองมคี่ำเฉลีย่คะแนนควำมรู้เรื่องโรคเบำหวำน กำรรบัรู้ควำมรุนแรง กำรรบัรูโ้อกำสเสีย่ง กำรรบัรูค้วำมสำมำรถ
ตนเอง กำรรับรู้ผลลัพธ์ และพฤติกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพสูงกว่ำก่อนกำรทดลองอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ( p-
value<0.016) และในสว่นของคะแนนเฉลีย่ของพฤตกิรรมกำรปฏบิตัติวัดำ้นกำรสบูบุหรีแ่ละดื่มสรุำก่อนและหลงัด ำเนิน
โปรแกรมส่งเสรมิสขุภำพของกลุ่มตวัอย่ำง ไม่แตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติิ ทีร่ะดบันยัส ำคญั 0.05 (P-value = 
0.354) ทัง้นี้อำจเกดิจำกกำรทีผู่ป่้วยโรคเบำหวำนมกีำรปฏบิตัติวัดำ้นกำรสบูบุหรี ่กำรดื่มสรุำเหมำะสมและดอียู่แลว้ จงึ
ท ำใหก้่อนและหลงัด ำเนินโปรแกรมสง่เสรมิสขุภำพมคีวำมไม่แตกต่ำงกนั  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ควรน ำโปรแกรมกำรส่งเสรมิสุขภำพนี้ ประยุกต์ใช้ในกำรดูแลผูป่้วยเบำหวำน
ในชุมชนใหค้รอบคลุม ทัว่ถงึ โดยมกีำรปรบัปรุงเนื้อหำและช่องทำงทีท่ ำใหเ้กดิพฤตกิรรมในกำรดแูลตนเอง อนัจะสง่ผล
กำรมพีฤตกิรรมทีด่ ีและเหมำะสมต่อไป  

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป ควรมที ำวจิยัติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่องและควรมกีำรศกึษำใน
ลกัษณะกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของ 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มควบคุมกบักลุ่มทดลอง เพื่อสำมำรถเป็นตัวแทนที่
น่ำเชื่อถอืในกำรศกึษำวจิยัใหม้ำกขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

กำรศกึษำคน้ควำ้ดว้ยตนเองฉบบันี้ ส ำเรจ็ลงไดอ้ย่ำงสมบรูณ์โดยไดร้บัควำมอนุเครำะหจ์ำกดร.ทววีรรณ ชำลี
เครือ อำจำรย์ที่ปรึกษำ และคณำจำรย์ในคณะแพทยศำสตร์ทุกท่ำน ที่ได้ประสทิธิป์ระสำทวิชำควำมรู้ ค ำปรึกษำ 
แนะน ำ ช่วยเหลือ และช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ ของกำรศึกษำวจิยั  ผู้วิจยัรู้สกึซำบซึ้ง และขอกรำบ
ขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูงไว้ ณ ที่นี้  ขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่ำนที่กรุณำตรวจสอบแก้ไขเครื่องมอืที่ใช้ใน
กำรศึกษำวิจัยพร้อมทัง้  ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในกำรปรบัปรุงเครื่องมือที่ใช้ด ำเนินกำร
ศกึษำวจิยัให้มปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ ขอขอบพระคุณ กลุ่มตวัอย่ำงทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมอืและควำมอนุเครำะห์
ขอ้มูลที่ส ำคญัและจ ำเป็นต่อกำรศกึษำค้นคว้ำในครัง้นี้  ขอขอบพระคุณ บดิำ มำรดำ และครอบครวัขำ้พเจ้ำที่คอยให้
ก ำลงัใจเสมอมำ และทุกท่ำนทีม่ไิดเ้อ่ยนำมในทีน่ี้ ทีม่สีว่นช่วยใหก้ำรศกึษำวจิยัในครัง้นี้ส ำเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีคุณค่ำและ
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บทคดัย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปร ียบเท ียบความใกล ้เค ียงและความแตกต่าง ระหว่าง กฎหมาย 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศมาเลเซียและประเทศไทย รวมทัง้วเิคราะห์บทบญัญตัิในหมวดที่
แตกต่างของกฎหมายทัง้สองและขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงกฎหมายในอนาคต 
 ผลการศกึษาพบว่าประเทศไทยและประเทศมาเลเซยีมบีทบญัญตัติามพระราชบญัญตัทิีใ่กลเ้คยีงกนัคอื การ
ก าหนดความหมายของลูกจา้งเจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างาน การรายงานอุบตัเิหตุ อ านาจของเจา้หน้าทีผู่ม้ ี
อ านาจตามกฎหมาย เป็นต้น ในด้านความแตกต่างกนัของบทบญัญตัิตามพระราชบญัญตัิในประเทศไทย คือ การ
ยกเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมายส าหรบัส่วนราชการ การก าหนดความหมายของผูบ้รหิารและหวัหน้างาน เป็นต้น ส่วนใน
ประเทศมาเลเซยีคอื การก าหนดเรื่องการอนุมตัิแนวปฏบิตัิ ในโรงงานอุตสาหกรรม คณะกรรมการอุทธรณ์ เป็นต้น 
อย่างไรกต็าม ประเทศไทยควรน าจุดเด่นของประเทศมาเลเซยีมาใช ้เพื่อพฒันากฎหมายและองคก์รดา้นอาชวีอนามยั
และความปลอดภยัในประเทศ เช่น การก าหนดให้ความหมายของนายจา้งใหค้รอบคลุมถงึส่วนราชการ การด าเนินการ
ออกกฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานและการยกระดบัส านักความปลอดภยัแรงงานขึน้
เป็นกรมอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

 

ค าส าคญั: กฎหมายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ประเทศไทย ประเทศมาเลเซยี 
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Abstract 
  

The purpose of this research were to comparative study in similarity and difference of occupational 
safety and health Laws between Thailand and Malaysia. After that, the different provisions of the law were 
analyzed in order to be a suggestion for Thai Laws in the future. 
 The result showed that there are many similarities between Thai and Malaysian Laws; the definition 
of employee and safety officer, the report of accident, and the role of the authority under the law, etc. On the 
other hand, the different of both laws are as follows; Thai laws, the exception of enforcement to the government 
sector, and also, the definition of executives and supervisors, etc. For Malaysian laws, the definition of the 
approval in industrial guideline, and the appeal committees, etc. It is obviously suggested that, Thailand should 
consider the advantage point of Malaysia in order to improve about laws and occupational health and safety 
organization by determination definition of an employer in government sectors, implantation of ministerial 
regulations in term of a safety officer, and enhancement of the Occupational Safety and Health Bureau to be 
the Department of Occupational Safety and Health. 
 

Keywords: Occupational Safety and Health Laws, Thailand, Malaysia 
 

บทน า 
 

 ในปี  พ.ศ.  2558 ประเทศไทยจะเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โดยประชาคมอาเซียน คือ การรวมตวั
กนัของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซ ียน (ที่อยู ่ในเอเช ียตะวนัออกเฉียงใต้) ทัง้ในด้านการเมืองและความมัน่คง 
เศรษฐกิจ รวมทัง้สงัคมและวฒันธรรม ซึ่งประเทศไทย รฐับาลต้องพฒันาศกัยภาพของประเทศในทุกด้านเพื่อ
รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน ดงันัน้การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัอิาชวีอนามยัและความปลอดภยั พ.ศ.2554 จงึ
เป็นสว่นหนึ่งในการพฒันาเพื่อรองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนในอนาคต 
 ประเทศมาเลเซยีเป็นประเทศเพื่อนบา้นของประเทศไทยมพีรมแดนตดิต่อกบัภาคใต้ของประเทศไทยและอยู่
ในภูม ิภาคเอเช ียตะว ันออกเฉียงใต้มาเลเซีย [1 ] ม ีพื้นที่329,847 ตารางกิโลเมตรมีประชากร26,920,000 คน 
มาเลเซยีเป็นประเทศทีม่คีวามการพฒันาทางเศรษฐกจิสงูประเทศหนึ่งมกีารสนับสนุนการลงทุนในด้านอุตสาหกรรม
และการก่อสร้างเป็นจ านวนมากในส่วนของดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในยุคแรก งานดา้นอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยัจะถูกก าหนดโดยพระราชบัญญัติเครื่องจักรและโรงงาน ค.ศ.  1967ซึ่งมีรายละเอียดและข้อมูล
ทางเทคนิคเป็นจ านวนมาก ท าให้การปรบัเปลี่ยนให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนไปเป็นเรื่องยาก  ท าให้ในปี  ค.ศ.  
1994  หรอื พ.ศ.  2537 สภานิติบญัญตัแิห่งประเทศมาเลเซยีได้ออกกฎหมาย คอื พระราชบญัญตัอิาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยั ค.ศ.  1994 เพื่อคุ้มครองแรงงานในประเทศมาเลเซยี โดยมคีวามยืดหยุ่นเนื่องจากสามารถออก
กฎกระทรวงได้ และมีการก าหนดอ านาจของเจ้าพนักงานที่ชดัเจนเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพในการบงั คบัใช้ 
 ส าหรบัประเทศไทยในช่วงก่อน พ.ศ. 2554 กฎหมายอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในประเทศไทยอยู่ภายใต้
พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึง่มจีุดมุ่งหมายคุม้ครองลกูจา้งและสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างนายจา้งและ
ลูกจา้ง ท าใหข้าดความคุม้ครองกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม เช่นแรงงานนอกระบบบุคคลอื่นทีอ่ยู่ภายในสถานประกอบการและท า
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการเป็นต้น นอกจากนี้พนักงานตรวจแรงงานซึ่งมอี านาจหน้าที่ตามพระราชบญัญตัิคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.  2541ไม่ไดม้คีวามรูใ้นดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทีเ่พยีงพอ และมภีาระงานทีม่ากเน่ืองจากต้อง
ดูแลเรื่องการคุม้ครองแรงงาน ซึ่งปัญหาดงักล่าว ท าให้การบงัคบัใชก้ฎหมายไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าที่ควร ก่อใหเ้กดิ
ความสญูเสยีและกระทบต่อภาพลกัษณ์ของประเทศไทยได ้น ามาสู่การออกกฎหมาย คอืพระราชบญัญตัอิาชวีอนามยัและ
ความปลอดภัย พ.ศ.  2554 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  17 มกราคม 2554 และมผีลบงัคบัใช ้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/1_E8_m%C2%B2
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16 กรกฎาคม 2554 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อยกระดบัการบงัคบัใชก้ฎหมายใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้โดยมกีารปรบัปรุง
ในหลายๆ ด้านเช่น การก าหนดอ านาจของพนักงานตรวจความปลอดภยัไวอ้ย่างชดัเจน และก าหนดนิยามของลูกจา้งให้
ครอบคลุมถงึกลุ่มบุคคลอื่นทีอ่ยู่ภายในสถานประกอบการและท าประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า ควรท าการศกึษากฎหมายอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของประเทศมาเลเซยี
และประเทศไทยเพื่อท าการศึกษาเชงิเปรียบเทียบกฎหมายอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของทัง้2 ประเทศ ใน
ประเดน็ว่ามจีุดทีใ่กล้เคยีงกนัหรอืความแตกต่างกนัอย่างไรและสามารถน าขอ้ดขีองกฎหมายอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยัของประเทศมาเลเซยีมาใชพ้ฒันาพระราชบญัญตัอิาชวีอนามยัและความปลอดภยัในประเทศไทยทีอ่ยู่ในระยะ
เริม่ต้น นอกจากนี้  สามารถน าผลการวจิยัฉบบันี้ไปใชใ้นการใหค้วามรู้แก่แรงงานไทยในประเทศมาเลเซยี ใหรู้ถ้งึสทิธิ
และหน้าที่ของแรงงานในด้านที่เกี่ยวข้องกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัโดยเปรยีบเทยีบ จากบรบิทของ
กฎหมายอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของประเทศไทย 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 การวิจยัครัง้นี้เป็นการศกึษาแบบวจิยัเอกสาร (Document study research) เพื่อเปรยีบเทยีบกฎหมาย 
อาชวีอนามยัและความปลอดภยัของมาเลเซยีและไทย ในจุดทีเ่หมอืนหรอืแตกต่างกนัและช่องว่างทางกฎหมาย โดย
อา้งองิจากกฎหมายอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของประเทศไทยเป็นเกณฑก์ าหนดหวัขอ้และใชก้ฎหมายอาชวีอนา
มยัและความปลอดภยัของมาเลเซยีเป็นกฎหมายเปรยีบเทยีบ   
 เมื่อด าเนินการเปรยีบเทยีบกฎหมายอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของประเทศไทยและมาเลเซียเสร็จ 
ผู้วิจ ัยน าจุดที่น่าสนใจและมีประโยชน์ มาวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะทีส่ามารถน าไปปรบัปรุงกฎหมายได ้

 

ผลการศึกษา 
 ผูว้จิยัไดเ้ปรยีบเทยีบกฎหมายโดยการอา้งองิจากกฎหมายอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของประเทศไทยเป็น
เกณฑก์ าหนดหวัขอ้และใชก้ฎหมายอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของมาเลเซยีเป็นกฎหมายเปรยีบเทยีบ และท าการ
เพิ่มเติมในส่วนของการเปรียบเทียบหน่วยงานผู้มีอ านาจบังคับใช้กฎหมาย โดยสรุป ผู้วิจ ัยได้แบ่ งหัวข้อตาม
วตัถุประสงคอ์อกเป็น 2 หวัขอ้ ดงันี้ 
 1.  การเปรียบเทียบความใกล้เคียงกนัและความแตกต่างกนัระหว่างพระราชบญัญัติความปลอดภยัอาชวีอ
นามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานพ.ศ. 2554 (ประเทศไทย) กบัพระราชบญัญตัอิาชวีอนามยัและความปลอดภยัค.ศ.
1994 หรอื พ.ศ. 2537(ประเทศมาเลเซยี) 

1.1 พระราชบญัญตัทิีม่คีวามใกลเ้คยีงกนัระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเชยี 
จากการเปรียบเทียบพบว่าประเทศไทยและประเทศมาเลเซยีมบีทบญัญตัิตามพระราชบญัญตัิที่

ใกลเ้คยีงกนัจ านวน 9 ขอ้ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  
1.1.1การก าหนดความหมายของลกูจา้งและนายจา้ง เจา้หน้าทีต่ามกฎหมาย 
1.1.2การก าหนดหน้าทีใ่หน้ายจา้งเป็นผูร้บัผดิชอบในค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัความปลอดภยัและ

ไม่เรยีกรบัจากลกูจา้ง  
1.1.3เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน 
1.1.4หน้าทีข่องลกูจา้ง  
1.1.5คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

แห่งชาต ิ 
1.1.6หน้าทีข่องนายจา้ง  
1.1.7 การรายงานอุบตัเิหตุ  
1.1.8อ านาจของเจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจตามกฎหมาย  
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1.1.9การอุทธรณ์การออกค าสัง่  
1.2 พระราชบญัญตัทิีม่คีวามแตกต่างกนัระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเชยี 

จากการเปรียบเทียบพบว่าประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีความแตกต่างกันของบทบัญญัติตาม
พระราชบญัญัติในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยที่ประเทศไทย มี 4 ข้อ และ ประเทศมาเลเชียมี 6 ข้อ 
รายละเอยีด ดงัตารางที ่1  

 

ตารางท่ี 1 พระราชบญัญตัทิีม่คีวามแตกต่างกนัระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเชยี 
ประเทศไทย [2] ประเทศมาเลเซยี [3] 

1. การยกเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมายส าหรบัส่วนราชการ
ใ น 
ประเทศไทย  
2. การก าหนดความหมายของผูบ้รหิารและหวัหน้างาน  
3. การจ่ายค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดในระหว่าง
หยุด 
การท างานหรอืหยุดกระบวนการผลติ  
4. การห้ามนายจ้างเลกิจ้างลูกจ้าง หรอืโยกย้ายหน้าที่
การ 
งานของลูกจ้างเพราะเหตุที่ลูกจ้างด าเนินการฟ้องร้อง
หรือเป็นพยานหรือให้หลักฐานหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความ 
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ต่อพนกังานตรวจความปลอดภยัหรอืคณะกรรมการตาม 
พระราชบญัญตันิี้ หรอืต่อศาล  

1. การก าหนดความหมายของสหภาพแรงงาน ผู้
ประกอบอาชพีอสิระ เจา้ของสถานทีท่ างานและสถานที่
ท างาน  
2.การก าหนดหน้าทีโ่ดยทัว่ไปของนายจา้งและผู้
ประกอบอาชพีอสิระต่อบุคคลอืน่ทีม่ใิช่ลกูจา้ง  
3.การก าหนดหน้าที่โดยทัว่ไปของหน่วยงานที่เป็น
เจา้ของสถานทีท่ างานต่อบุคคลอื่นทีม่ใิช่ลกูจา้ง  
4. การก าหนดเรื่องการอนุมัติแนวปฏิบัติในโรงงาน 
อุตสาหกรรม  
5.  คณะกรรมการอุทธรณ์ 
6.  การออกกฎกระทรวง 

 

2.  การเปรยีบเทยีบระหว่างส านักความปลอดภยัแรงงาน (ประเทศไทย)  กบักรมอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั (ประเทศมาเลเซยี) 
  2.1  ประเทศไทย  มอีงค์กรทีร่บัผดิชอบกฎหมายอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในประเทศไทย  
คือ  ส านักความปลอดภัยแรงงาน[4] เป็นหน่วยงานในระดบักอง  ภายใต้การบงัคบับญัชาของกรมสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ประกอบด้วยหน่วยงานทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค มลีกัษณะเป็นการวาง
แนวนโยบายและวชิาการดา้นความปลอดภยัในการท างานมากกว่าการบงัคบัใชก้ฎหมายโดยตรง เน่ืองจากมสี านกังาน
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่  ในกรุงเทพมหานคร  และส านักงานสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงานจงัหวดั  ในส่วนภูมิภาค  ที่สงักัดกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ท าหน้าที่บงัคบัใช้กฎหมาย ในส่วน
ของการบงัคบัใชก้ฎหมาย  พระราชบญัญตัอิาชวีอนามยัและความปลอดภยั พ.ศ.  2554ไดก้ าหนดใหพ้นักงานตรวจ
ความปลอดภยัมอี านาจตามกฎหมาย เช่น เขา้ไปในสถานประกอบกจิการ การออกค าสัง่ใหแ้กไ้ข เป็นตน้ และพนกังาน
ตรวจความปลอดภยัสามารถถูกตรวจสอบการใช้อ านาจตามกฎหมายโดยอธบิดหีรอืคณะกรรมการวนิิจฉัยอุทธรณ์
ขึน้อยู่กบัค าสัง่ของพนกังานตรวจความปลอดภยัรายละเอยีดดงัภาพที ่1  
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ภาพท่ี 1 โครงสรา้งองคก์รของส านกัความปลอดภัยแรงงานในประเทศไทย 
 
  2.2  ประเทศมาเลเซยี  มอีงคก์รทีร่บัผดิชอบกฎหมายอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในประเทศ
มาเลเซีย  คือ  กรมอาชีวอนามยัและความปลอดภัย [5] เป็นหน่วยงานในระดบักรม ภายใต้การบงัคบับญัชาของ

กระทรวงแรงงาน   

ส านกัความปลอดภยัแรงงาน 

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่(ใน
กรุงเทพมหานคร) 
และส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครอง
แรงงานจงัหวดั (ในสว่นภูมิภาค) 

ศนูยค์วามปลอดภยัแรงงาน แบง่ออกเป็น12 ศนูย ์ดงันี้ 
1.ศนูยค์วามปลอดภยัแรงงานพืน้ที ่๑ (จงัหวดัอยธุยา)  
2.ศนูยค์วามปลอดภยัแรงงานพืน้ที ่๒ (จงัหวดัชลบุร)ี  
3.ศนูยค์วามปลอดภยัแรงงานพืน้ที ่๓ (จงัหวดันครราชสมีา)  
4.ศนูยค์วามปลอดภยัแรงงานพืน้ที ่๔ (จงัหวดัอุดรธานี)  
5.ศนูยค์วามปลอดภยัแรงงานพืน้ที ่๕ (จงัหวดัล าปาง)  
6.ศนูยค์วามปลอดภยัแรงงานพืน้ที ่๖ (จงัหวดันครสวรรค)์  
7.ศนูยค์วามปลอดภยัแรงงานพืน้ที ่๗ (จงัหวดัราชบุร)ี  
8.ศนูยค์วามปลอดภยัแรงงานพืน้ที ่๘ (จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี)  
9.ศนูยค์วามปลอดภยัแรงงานพืน้ที ่๙ (จงัหวดัสงขลา)  
10.ศนูยค์วามปลอดภยัแรงงานพืน้ที ่๑๐ (จงัหวดัสมุทรปราการ)  
11.ศนูยค์วามปลอดภยัแรงงานพืน้ที ่๑๑ (เขตตลิง่ชนั  
กรุงเทพมหานคร)  
12.ศนูยค์วามปลอดภยัแรงงานพืน้ที ่๑๒ (เขตมนีบุร ี 
กรุงเทพมหานคร)  
 

กลุ่มงานสว่นกลาง แบง่ออกเป็น 7 กลุ่มงาน ดงันี้ 
1.กลุ่มงานบรหิารทัว่ไป 
2.กลุ่มงานยทุธศาสตรค์วามปลอดภัยแรงงาน 
3.กลุ่มงานพฒันามาตรฐานความปลอดภัยแรงงาน 
4.กลุ่มงานสง่เสรมิความปลอดภัยแรงงาน 
5.กลุ่มงานทะเบยีนความปลอดภัยแรงงาน 
6.กลุ่มงานเครอืขา่ยความปลอดภัยแรงงาน 
7.กลุ่มงานกองทุนความปลอดภัยแรงงาน 
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กระทรวงทรพัยากรมนุษย์ ประกอบด้วยหน่วยงานทัง้ในส่วนกลางที่แบ่งหน้าที่ตามความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่
เกีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัในการท างาน และมหีน่วยงานส่วนภูมภิาคในแต่ละรฐั ท าหน้าทีบ่ ังคบัใชก้ฎหมายโดยตรง 
ในส่วนของการบงัคบัใช้กฎหมาย พระราชบญัญัติอาชีวอนามยัและความปลอดภัยค.ศ .  1994 (พ.ศ. 2537)  ได้
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มีอ านาจตามพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบญัญัติ  เช่น  การเข้าไปในสถานที่ท างานเพื่อท าการค้นหรือยึด  การออกค าสัง่ให้แก้ไข  เป็นต้น  และ
เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถถูกตรวจสอบการใช้อ านาจตามกฎหมายโดยอธิบดีและ
คณะกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์รายละเอยีดดงัภาพที ่2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี 2 โครงสรา้งองคก์รของกรมอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในประเทศมาเลเซยี 
 
 
 
  

กระทรวงทรพัยากรมนุษย ์

กรมอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

ห น่วยง าน ในส่ วนกลาง  แบ่ ง
ออกเป็น 10 หน่วยงาน ดงันี้ 
1 . ส า นั ก ค ว า มปลอดภัยท า ง
อุตสาหกรรม 
2.ส านกัการจดัการอนัตรายส าคญั 
3.ส านกัการท างานนอกชายฝัง่ 
4.ส านกัการจดัการสารเคม ี
5.ส านักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และการยศาสตร ์
6.ส านกัอาชวีอนามยั 
7.กลุ่มงานทีป่รกึษากฎหมาย 
8.ส านกันิตวิศิวกรรม 
9.ส านกันโยบายและการวจิยั 
10.ส านักเลขานุการคณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท า ง า น
แห่งชาต ิ 
 

หน่วยงานในสว่นภูมภิาคแบ่งออกเป็น2รปูแบบดงันี้ 

ส านกังานประจ ารฐั มจี านวน  15  ส านกังาน  ดงันี้ 
1.W.P. Kuala Lumpur States Division 
2.Johor States Division 
3.Selangor States Division 
4.Pulau Pinang States Division 
5.Perak States Division 
6.Pahang States Division 
7.Negeri Sembilan States Division 
8.Terengganu States Division 
9.Melaka States Division 
10.Kelantan States Division 
11.Kedah States Division 
12.Perlis States Division 
13.Sarawak States Division 
14.Sabah States Division 
15.W.P. Labuan States Division 
 

กลุ่มงานสาขามจี านวน  
5  สาขา  ดงันี้ 
1.Sibu Branch 
2.Miri Branch 
3.Bintulu Branch 
4.Sandakan Branch 
5.Tawau Branch 
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วิจารณ์และสรปุผล 
 

 จากผลการเปรียบเทียบผู้ว ิจยัได้น าประเด็นที่น่าสนใจและมีประโยชน์   มาวเิคราะหแ์ละใหข้อ้เสนอแนะที่
สามารถน าไปปรบัปรุงกฎหมายและการบรหิารจดัการได ้ทัง้นี้ประกอบไปดว้ย 3 หวัขอ้ ดงันี้ 
 1. อภปิรายจุดเด่นของพระราชบญัญตัอิาชวีอนามยัและความปลอดภยัค.ศ. 1994 หรอื พ.ศ.2537 (ประเทศ
มาเลเซยี)ทีค่วรน ามาปรบัใชใ้นพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานพ.ศ. 2554 
(ประเทศไทย)   
 จากการเปรยีบเทยีบพระราชบญัญตัิ ผู้วจิยัได้น าประเดน็ที่น่าสนใจและมปีระโยชน์ของพระราชบญัญตัิใน
ประเทศมาเลเซยี  มาวเิคราะห์และให้ขอ้เสนอแนะที่สามารถน าไปปรบัปรุงกฎหมายและการบรหิารจดัการได้ ทัง้นี้
ประกอบไปดว้ย 7 หวัขอ้ ดงันี้ 
  1.1. มาตรา 3 ตามพระราชบญัญตัอิาชวีอนามยัและความปลอดภยัค.ศ. 1994 (ประเทศมาเลเซยี)ได้
มกีารก าหนดความหมายของสหภาพแรงงาน ผูป้ระกอบอาชพีอสิระ เจา้ของสถานทีท่ างานและสถานทีท่ างาน ซึง่ผูว้จิยั
มคีวามคดิเหน็ว่า ควรมกีารก าหนดนิยามไวใ้นกฎหมายไทย เน่ืองจาก 
   1.1.1. ในบางสถานการณ์สหภาพแรงงานเป็นตวัแทนของลูกจา้งในการเจรจากบันายจ้าง
ในเรื่องความปลอดภยัในสถานประกอบการ จงึควรก าหนดนิยาม สทิธแิละหน้าทีข่องสหภาพแรงงานไวด้้วย เพื่อให้
สหภาพแรงงานรูถ้งึขอบเขตทีต่นสามารถด าเนินการโดยไม่กระท าการละเมดิต่อนายจา้ง และนายจา้งรูถ้งึสทิธหิน้าที่
ของสหภาพแรงงานในเรื่องความปลอดภยัในสถานประกอบการและด าเนินการแก้ไขสถานประกอบการให้มคีวาม
ปลอดภยั 
   1.1.2. ในปัจจุบนัผู้ประกอบอาชีพอิสระมีบทบาทในการท างานมากขึ้นเนื่องจากสถาน
ประกอบการหลายแห่งตอ้งการลดการจา้งแรงงานลง และเปลีย่นมาเป็นการจา้งผูป้ระกอบอาชพีอสิระเขา้มาด าเนินการ
มากขึ้น เพื่อให้การท างานมีประสทิธภิาพและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกจ้าง ดงันัน้ ประเทศไทยควรมกีาร
ก าหนดเรื่อง ผูป้ระกอบอาชพีอสิระเขา้มาในกฎหมายดว้ย เพื่อใหก้ฎหมายมคีวามครอบคลุมการท างานในทุกประเภท 
   1.1.3. ในบางสถานการณ์สถานที่ท างานไม่ได้เป็นสถานที่ประจ า เช่น การท าการเกษตร
ตามฤดกูารณ์ การจดันิทรรศการในสถานทีส่าธารณะเป็นตน้ จงึควรมกีารก าหนดนิยามค าว่าสถานทีท่ างานและเจา้ของ
สถานทีท่ างานเพื่อก าหนดใหเ้จา้ของพืน้ทีม่บีุคคลเขา้ไปท างานมหีน้าทีต่อ้งดแูลใหก้ารท างานเกดิความปลอดภยั แมว้่า
จะไม่ใช่นายจา้งกต็าม   
  1.2. มาตรา 3 ตามพระราชบญัญตัอิาชวีอนามยัและความปลอดภยัค.ศ. 1994 (ประเทศมาเลเซยี)ได้
มกีารก าหนดฝ่ายบรหิารในประเทศมาเลเซยี กรมที่อยู่ในฝ่ายบรหิาร และรฐับาลท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งในนิยามของ
นายจ้างหลกัที่มีหน้าที่ในการปฏิบตัิตามตามพระราชบญัญตัิอาชวีอนามยัและความปลอดภัยค.ศ. 1994 (ประเทศ
มาเลเซีย) ผู้วิจยัมีความคดิเหน็ว่าควรมกีารก าหนดไว้ในกฎหมายไทยเพราะส่วนราชการมหีน้าที่ที่จะต้องท าตาม
กฎหมายการมขีอ้ยกเวน้ต่อสว่นราชการจะสง่ผลใหส้ว่นราชการไมป่ฏบิตัติามหรอืไม่ปฏบิตัติามใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย
ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อบุคลากรและผูเ้กีย่วขอ้งทีท่ างานในสว่นราชการ     
  1.3. มาตรา 17 ตามพระราชบญัญตัอิาชวีอนามยัและความปลอดภยัค.ศ. 1994 (ประเทศมาเลเซยี)
ไดม้กีารก าหนดหน้าทีโ่ดยทัว่ไปของนายจา้งและผูป้ระกอบอาชพีอสิระต่อบุคคลอื่นทีม่ใิช่ลูกจา้ง  ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็
วา่  ควรมกีารก าหนดไวใ้นกฎหมายไทยเพราะประเทศไทยมผีูป้ระกอบอาชพีอสิระทีใ่นบางกรณีมกีารจา้งบุคคลเพื่อเขา้
มาด าเนินการท าประโยชน์ใหแ้ก่นายจา้ง  ซึง่ในการจา้งงานบางครัง้มไิดม้กีารจา้งตามสญัญาจา้งแรงงานแต่เป็นการจา้ง
ตามผลลพัธ์ของการท างาน  ดงันัน้การก าหนดหน้าที่โดยทัว่ไปของผู้ประกอบอาชพีอิสระให้มีหน้าที่เทยีบเท่ากบั
นายจา้ง  จงึเป็นสิง่จ าเป็นและสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่บุคคลทีท่ างานใหแ้ก่ผูป้ระกอบอาชพีอสิระ  ว่าจะต้องไดร้บัความ
ปลอดภยัในการท างานขัน้ต ่าตามกฎหมายจากผูป้ระกอบอาชพีอสิระ 
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  1.4. มาตรา 18 ตามพระราชบญัญตัอิาชวีอนามยัและความปลอดภยัค.ศ. 1994 (ประเทศมาเลเซยี)
ไดม้กีารก าหนดหน้าทีโ่ดยทัว่ไปของหน่วยงานที่เป็นเจา้ของสถานทีท่ างานต่อบุคคลอื่นทีม่ใิช่ลูกจา้งซึง่ผูว้จิยัมคีวาม
คดิเหน็ว่า  ควรมกีารก าหนดไวใ้นกฎหมายไทย  เน่ืองจาก  ในบางกรณี  มหีน่วยงานไม่ใช่เจา้ของสถานทีท่ างาน  ไดม้ี
การใชบ้รกิารจากบุคคลอื่นทีม่ใิช่ลูกจา้งเช่น  บรษิทัลูกทีต่ัง้อยู่ในอาคารของบรษิทัแม่จดัจา้งผูร้บัเหมาจากภายนอกให้
เขา้มาด าเนินการเดินระบบไฟฟ้า  จงึควรมีการก าหนดให้หน่วยงานไม่ใช่เจ้าของสถานที่ท างานมมีาตรการในการ
ควบคุมการเขา้ออกภายในหน่วยงาน  และมกีารท างานทีป่ลอดภยัต่อบุคคลอื่นทีม่ใิช่ลกูจา้ง 
  1.5. มาตรา 37ตามพระราชบญัญตัอิาชวีอนามยัและความปลอดภยัค.ศ. 1994 (ประเทศมาเลเซยี)
ได้มกีารก าหนดเรื่องการอนุมตัแินวปฏิบตัใินโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งผู้วจิยัมคีวามคดิเหน็ว่า  ควรมกีารก าหนดไวใ้น
กฎหมายไทย  เพราะจะเป็นแนวทางในการก าหนดการด าเนินการดา้นความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรมทีช่ดัเจน  
ซึง่ควรประกอบไปดว้ยหลกัเกณฑ ์ มาตรฐาน  ขอ้บงัคบั  รายละเอยีด  บทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั  และควรก าหนดแนวทางในการน าไปใช ้ รวบรวมหรอือา้งถงึเอกสารทีบ่ญัญตัหิรอืประกาศโดยองคก์รอื่นซึง่
สามารถใชเ้ป็นมาตรฐานได ้
  1.6.มาตรา 63 – 65 ตามพระราชบัญญัติอาชีวอนามยัและความปลอดภัยค.ศ. 1994 (ประเทศ
มาเลเซยี)ได้มกีารก าหนดเรื่องคณะกรรมการอุทธรณ์ซึง่ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่า  ควรมกีารก าหนดไวใ้นกฎหมายไทย  
เพราะคณะกรรมการในการพจิารณาเรื่องอุทธรณ์ควรมคีวามเป็นอสิระจากอ านาจในการบรหิารงานภาครฐั  เพื่อใหก้าร
ท างานเป็นอิสระและโปร่งใส  ปราศจากการแทรกแซงทัง้จากภายในองค์กรและจากฝ่ายการเมืองไม่ควรที่จะให้
คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน  เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์เนื่องจาก
กรรมการสว่นหนึ่งมาจากฝ่ายขา้ราชการประจ า  และบุคลากรจากฝ่ายการเมอืง 
  1.7. มาตรา 66 ตามพระราชบญัญตัอิาชวีอนามยัและความปลอดภยัค.ศ. 1994 (ประเทศมาเลเซยี)
ได้มกีารก าหนดเรื่องการออกกฎกระทรวงซึ่งผู้วจิยัมคีวามคดิเหน็ว่าควรมกีารก าหนดนิยามไวใ้นกฎหมายไทยแยก
ออกมาเป็นมาตราเฉพาะเพื่อให้มคีวามชดัเจนในการออกกฎกระทรวงเพื่อการบงัคบัใชแ้ละเกดิความสะดวกในการ
คน้หาส าหรบัประชาชนทัว่ไป 
 2.อภปิรายเรื่องเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซยี  
  2.1 ประเทศมาเลเซยี 
  ในประเทศมาเลเซยี[6] เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานนัน้จะตอ้งมคีุณสมบตัทิีค่รบถว้น  เช่น  
ผ่านการอบรมประกาศนียบตัร  หรอืมปีระสบการณ์ท างานด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  และไม่เป็นบุคคล
ต้องห้ามตามกฎหมาย  จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนต่ออธิบดีและได้รบัการอนุมตัิใบอนุญาตให้เป็นเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภยัในการท างานได ้ ทัง้นี้ใบอนุญาตในการท างานมอีายุ  3  ปี  และจะต้องเขา้รบัการอบรมอย่างต่อเนื่องอย่าง
น้อยปีละ  1  ครัง้  เพื่อใหส้ามารถต่อใบอนุญาตใหเ้ป็นเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานได ้ ในบางกรณีเจา้หน้าที่
รฐัมอี านาจในการไม่ต่อใบอนุญาต  เช่น  การไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
   2.1.1. หน้าที่ของนายจ้าง  ได้แก่  มหีน้าที่ในการแจ้งแต่งตัง้หรอืยกเลกิเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภยัในการท างานภายใน  1  เดอืน  มหีน้าทีใ่นการอ านวยความสะดวก  (ทัง้อุปกรณ์และขอ้มลูทีจ่ าเป็น)  ในการ
ท างานใหแ้ก่เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน  อนุญาตใหเ้จา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานเขา้รบัการอบรม
อย่างน้อยปีละ  1  ครัง้  และร่วมท าการสอบสวนอุบตัเิหตุ  เหตุการณ์เกอืบเกดิอุบตัเิหตุ  เหตุการณ์อนัตราย  โรคและ
พษิจากการท างานร่วมกบัเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน 
   2.1.2. หน้าทีข่องเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน  ไดแ้ก่  หน้าทีใ่นการใหค้ าแนะน า
นายจ้างในเรื่องความปลอดภัยในการท างาน  หน้าที่ในการตรวจตราด้านความปลอดภัย  หน้าที่ในการสอบสวน
อุบตัเิหตุ  เหตุการณ์เกอืบเกดิอุบตัเิหตุ  เหตุการณ์อนัตราย  โรคและพษิจากการท างาน  หน้าทีใ่นการบรหิารจดัการ
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คณะกรรมการความปลอดภยัในสถานประกอบการ  หน้าทีใ่นการเกบ็รวบรวมสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ  เหตุการณ์อนัตราย  
โรคและพษิจากการท างาน  และหน้าทีอ่ื่นๆ   
 นอกจากนี้เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานและนายจา้งมหีน้าทีร่่วมกนั  คอื  เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั
ในการท างานมหีน้าที่ในการส่งรายงานการด าเนินการด้านความปลอดภยัในการท างานให้แก่นายจา้งในทุกปี  และ
นายจา้งจะต้องด าเนินการอภปิรายเรื่องรายงานการด าเนินการดา้นความปลอดภยักบัเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการ
ท างานและลงมือชื่อในรายงานการด าเนินการด้านความปลอดภัย  ทัง้นี้ให้เก็บรายงานการด าเนินการด้านความ
ปลอดภยัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  10 ปี เพื่อใหเ้จา้หน้าทีส่ามารถตรวจสอบได ้
  2.2 ประเทศไทย 
  ในสว่นของเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานในประเทศไทย(7)ประกอบไปดว้ยเจา้หน้าทีค่วาม
ปลอดภยัในการท างานหลายระดบั ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิค เจ้าหน้าที่
ความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิคขัน้สูงและเจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัวชิาชพี ซึ่งมหีน้าที่
ขึน้อยู่ประเภทของเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานเช่น หน้าทีว่เิคราะหง์านเพื่อบ่งชีอ้นัตรายของเจา้หน้าทีค่วาม
ปลอดภยัในการท างานทุกระดบั การประเมนิความเสีย่งดา้นความปลอดภยัในการท างานของเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั
ในการท างานระดบัวชิาชพี เป็นตน้ และไม่มกีารก าหนดอายุของใบอนุญาตในการท างาน ในสว่นของสถานประกอบการ
จะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานประเภทต่างๆ จะขึ้นอยู่กับจ านวนคนงานและประเภทของสถาน
ประกอบการ และนายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานและจะต้องส่ง
รายงานผลการด าเนินงานของเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดับเทคนิคขัน้สูงและเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพต่อหน่วยราชการผูร้บัผดิชอบทุก 3 เดอืนครัง้ตามปีปฏทินิ 
  2.3 การเปรยีบเทยีบเน้ือหา 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเปรยีบเทยีบเนื้อหาเรื่องเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระหว่างประเทศไทยและ
มาเลเซยีพบว่ามปีระเดน็ทีใ่กลเ้คยีงกนัและแตกต่างกนั ดงันี้ 
   2.3.1 ประเดน็ทีใ่กลเ้คยีงกนั ไดแ้ก่ การมเีจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานและการ
ก าหนดหน้าทีต่ามกฎหมายของเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน เป็นตน้ 
   2.3.2 ประเดน็ทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
    (1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานมกีารแบ่งออกเป็นหลายระดบั เช่น 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิค เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิคขัน้สูงและ
เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัวชิาชพี ในขณะทีป่ระเทศมาเลเซยีไม่ไดม้กีารแบ่งประเภทของเจา้หน้าที่
ความปลอดภยัในการท างาน 
    (2) เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานในประเทศไทยไม่ไดม้กีารก าหนดอายุ
ของใบอนุญาต ในขณะทีป่ระเทศมาเลเซยีมกีารก าหนดใบอนุญาตในการท างานใหม้อีายุ  3 ปี และจะต้องเขา้รบัการ
อบรมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
    (3) เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานในประเทศไทยจะตอ้งน าสง่รายงานผล
การด าเนินงานของเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัต่างๆ ต่อหน่วยราชการผู้รบัผดิชอบทุก 3 เดอืนครัง้
ตามปีปฏทินิ ในขณะทีป่ระเทศมาเลเซยีเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานมหีน้าทีใ่นการสง่รายงานการด าเนินการ
ด้านความปลอดภยัในการท างานให้แก่นายจ้างในทุกปี  และนายจ้างจะต้องเก็บรายงานการด าเนินการด้านความ
ปลอดภยัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  10  ปี  เพื่อใหเ้จา้หน้าทีส่ามารถตรวจสอบได ้
  2.4 ความคดิเหน็ของผูว้จิยั 
  ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่าควรน าบทบญัญตัดิงักล่าวมาบงัคบัใชใ้นกฎหมายไทยเพื่อใหบ้ทบาทหน้าที่
ของเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานมคีวามชดัเจน  และด าเนินการท างานไดอ้ย่างคล่องตวัภายใต้การช่วยเหลอื
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ของนายจา้ง  โดยเฉพาะควรมกีารก าหนดใหใ้บอนุญาตในการท างานมอีายุ  3  ปี  เพื่อใหเ้จา้หน้าทีค่วามปลอดภยัใน
การท างานมกีารปรบัปรุงพฒันาความรูใ้หท้นัสมยัอยู่เสมอ  ซึง่ในประเทศมาเลเซยีก าหนดใหเ้จา้หน้าทีค่วามปลอดภยั
ในการท างานจะต้องเขา้รบัการอบรมอย่างน้อยปีละ  1  ครัง้  โดยทีน่ายจา้งจะต้องใหก้ารสนับสนุนในการเขา้รบัการ
อบรมของเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน  และหากไม่เขา้รบัการอบรมตามทีก่ าหนด  เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั
ในการท างานจะไม่ไดร้บัการต่อใบอนุญาตในการท างานภายใตก้ารพจิารณาของเจา้หน้าทีร่ฐั 
 3.อภิปรายจุดเด่นของกรมอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  ของกระทรวงทรพัยากรมนุษย์  ประเทศ
มาเลเซยี  ทีค่วรน ามาปรบัใชใ้นประเทศไทย   
  3.1 ประเทศมาเลเซยี 
  กรมอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  เป็นหน่วยงานในระดบักรม  ภายใต้การบงัคบับญัชาของ
กระทรวงทรพัยากรมนุษย ์ ประกอบด้วยหน่วยงานทัง้ในส่วนกลางทีแ่บ่งหน้าที่ตามความเชีย่วชาญในแต่ละสาขาที่
เกีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัในการท างาน  และมหีน่วยงานสว่นภูมภิาคในแต่ละรฐั  ท าหน้าทีบ่งัคบัใชก้ฎหมายโดยตรง 
  3.2 ประเทศไทย 
  ในส่วนของส านักความปลอดภัยแรงงานเป็นหน่วยงานในระดับกอง  ภายใต้การบังคับบญัชา
ของกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ประกอบดว้ยหน่วยงานทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค  
มลีกัษณะเป็นการวางแนวนโยบายและวชิาการดา้นความปลอดภยัในการท างานมากกว่าการบงัคบัใชก้ฎหมายโดยตรง  
เนื่องจากมีส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่   ในกรุงเทพมหานคร  และส านักงาน
สวสัดกิารและคุ้มครองแรงงานจงัหวดั  ในส่วนภูมภิาค  ที่สงักดักรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  ท าหน้าทีบ่งัคบั
ใชก้ฎหมาย 
  3.3 ขอ้ดขีองกรมอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทีป่ระเทศไทยควรน ามาปรบัใช ้
ประเทศไทยควรยกระดบัส านกัความปลอดภยัแรงงานเป็นกรมอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  เน่ืองจากขอ้ด ี ดงันี้ 
   3.3.1.สถิติการบาดเจบ็เนื่องมาจากการท างานในประเทศมาเลเซยี  ปี  2555  มจี านวน
ผูบ้าดเจบ็เนื่องมาจากการท างาน  จ านวน  2,391  คน หรอื 0.19 ต่อประชากร 1,000 คน  ต ่ากว่าประเทศไทยทีม่สีถติิ
การบาดเจบ็เนื่องมาจากการท างานในประเทศไทย  ปี  2555  ซึง่มจี านวนผูบ้าดเจบ็เนื่องมาจากการท างาน  จ านวน  
129,272  คน หรอื 3.32 ต่อประชากร 1,000 คน ซึง่มคีวามแตกต่างกนัเป็นอย่างมาก  แต่ทัง้นี้  ระบบในการเกบ็ขอ้มูล
ด้านสถิติการบาดเจบ็เนื่องมาจากการท างานในประเทศไทยแตกต่างจากในประเทศมาเลเซยี เพราะในประเทศไทย 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่เกบ็ขอ้มูล คอื กองทุนเงนิทดแทน ส านักงานประกนัสงัคม ท าให้มกีารรายงานเป็นจ านวนมาก 
เน่ืองจากนายจา้งตอ้งด าเนินการเบกิประโยชน์ทดแทนใหแ้ก่ลกูจา้ง ในสว่นของประเทศมาเลเซยี หน่วยงานทีท่ าหน้าที่
เกบ็ขอ้มลู คอื กรมอาชวีอนามยัและความปลอดภยั กระทรวงทรพัยากรมนุษย ์ซึง่นายจา้งมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการ
รายงานขอ้มลูตามความเป็นจรงิต่อกรมอาชวีอนามยัและความปลอดภยั        
   3.3.2. กรมอาชีวอนามยัและความปลอดภัยเป็นหน่วยงานในระดบักรมมอี านาจในการ
บรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพมากกว่า เนื่องจากอธบิดกีรมอาชวีอนามยัและความปลอดภยัมอี านาจในการด าเนินการ
ตามพระราชบญัญตัอิาชวีอนามยัและความปลอดภยั ค.ศ.1994 (ประเทศมาเลเซยี)โดยตรงแตกต่างจากส านักความ
ปลอดภยัแรงงาน ซึง่อธบิดกีรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานเป็นผูม้อี านาจตามพระราชบญัญตัอิาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั  พ.ศ. 2554(ประเทศไทย)ผูอ้ านวยการส านกัความปลอดภยัแรงงานไม่ไดม้อี านาจตามพระราชบญัญตัอิาชวีอ
นามยัและความปลอดภยั พ.ศ. 2554(ประเทศไทย)ท าใหข้าดความคล่องตวัในการด าเนินการตามกฎหมาย 
   3.3.3.กรมอาชวีอนามยัและความปลอดภยัมกีารบงัคบัใชก้ฎหมายโดยเจา้หน้าทีอ่าชวีอนามยั
และความปลอดภยัซึ่งมหีน้าทีเ่ฉพาะในการดูแลงานด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  แตกต่างจากส านักความ
ปลอดภยัแรงงานทีไ่ม่ไดม้เีจา้หน้าทีโ่ดยตรงทีดู่แลงานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  แต่ส านักความปลอดภยั
แรงงานไดม้อบหมายใหพ้นักงานตรวจแรงงานเป็นพนกังานตรวจความปลอดภยัตามพระราชบญัญตัอิาชวีอนามยัและ
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ความปลอดภัย  พ.ศ.  2554  (ประเทศไทย)  ท าให้เกิดปัญหาในการบงัคบัใช้กฎหมาย  เนื่องจากพนักงานตรวจ
แรงงานมิได้มีความเข้าใจในงานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย  ท าให้ในการตรวจสอบสถานประกอบการ  
พนักงานตรวจแรงงานมุ่งเน้นทีจ่ะบงัคบัใชก้ฎหมายต่อสถานประกอบการมากกว่าการส่งเสรมิสถานประกอบการให้
ปฏบิตัติามกฎหมาย  เกดิผลกระทบท าใหพ้นกังานตรวจแรงงานไม่สามารถท างานทัง้ในดา้นการตรวจแรงงานและการ
ตรวจความปลอดภยัได้อย่างมีประสทิธภิาพ  และท าให้การแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภยัในการท างานในสถาน
ประกอบการเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ  เช่น  การก าหนดโทษปรบัสถานประกอบการ  การเข้าไปตรวจสถาน
ประกอบการหลงัเกดิอุบตัเิหตุแลว้  เป็นตน้ 
   3.3.4. กรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีการจัดการหน่วยงานที่เหมาะสม  โดย
หน่วยงานในส่วนกลางท าหน้าที่ตามความเชีย่วชาญในแต่ละสาขาที่เกี่ยวขอ้งกบัความปลอดภยัในการท างาน  เช่น  
Industrial Safety Division(ส านักความปลอดภยัทางอุตสาหกรรม)  Occupational Health Division(ส านักอาชวีอนา
มยั)  เป็นต้น  และหน่วยงานส่วนภูมภิาคในแต่ละรฐั  ท าหน้าที่บงัคบัใช้กฎหมายโดยตรง  เช่น  Selangor States 
Division, Pulau Pinang States Division เป็นต้น  ท าให้การท างานมปีระสทิธภิาพครอบคลุมทุกพื้นที่มากกว่าส านัก
ความปลอดภยัแรงงานทีป่ระกอบดว้ยหน่วยงานทัง้ในสว่นกลางและสว่นภูมภิาค  ซึง่มลีกัษณะเป็นการวางแนวนโยบาย
และวชิาการดา้นความปลอดภยัในการท างาน  และในส่วนการบงัคบัใชก้ฎหมายไดม้อบอ านาจให้ส านักงานสวสัดกิาร
และคุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพืน้ที่  ในกรุงเทพมหานคร  และส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั  
ในสว่นภูมภิาค  เป็นผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายต่อสถานประกอบการ 
   3.3.5  เนื่องจากพระราชบญัญตัอิาชวีอนามยัและความปลอดภยั  ค.ศ.  1994 (ประเทศ
มาเลเซยี)  มาตรา  3  ไดก้ าหนดใหห้น่วยงานภาครฐัเป็นนายจา้งตามกฎหมาย  ในขณะทีพ่ระราชบญัญตัอิาชวีอนามยั
และความปลอดภยั  พ.ศ.  2554  (ประเทศไทย)  มาตรา  3  ไดย้กเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมายต่อหน่วยงานภาครฐั  ท า
ใหใ้นการบนัทกึสถติกิารประสบอนัตรายจากการท างาน  ของกองทุนเงนิทดแทน  ส านกังานประกนัสงัคม  ไม่ไดม้กีาร
บนัทกึการประสบอนัตรายเนื่องจากการท างานของหน่วยงานภาครฐั  ท าใหไ้ม่สะทอ้นผลทีเ่กดิขึน้จรงิของการประสบ
อนัตรายในหน่วยงานภาครฐั  ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย  มกีารบนัทกึการประสบอนัตรายเนื่องจากการท างานของ
หน่วยงานภาครฐั  ท าใหข้อ้มูลของประเทศมาเลเซยีมคีวามครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจรงิ  ทัง้นี้ในปี  2555  
ประเทศมาเลเซยีมผีูป้ระสบอนัตรายจากการท างานในหน่วยงานภาครฐั  จ านวน  49  คน     
  3.4 ความคดิเหน็ของผูว้จิยั 
  ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่าควรยกระดบัส านกัความปลอดภยัแรงงานขึน้เป็นกรมอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั  เพื่อใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายมปีระสทิธภิาพ  มกีารจดัสรรบุคลากร  งบประมาณส าหรบังานดา้นอาชวีอนา
มยัและความปลอดภัยเป็นการเฉพาะ  ทัง้นี้ควรน าโครงสร้างการจดัการองค์กรของประเทศมาเลเซียมาปรบัใช้ให้
เหมาะสม  โดยก าหนดใหห้น่วยงานในสว่นกลางของกรมอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในประเทศไทยเป็นหน่วยงาน
วชิาการทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะในแต่ละสาขาทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัในการท างาน  และในส่วนของการบงัคบั
ใชก้ฎหมาย  ควรมกีารจดัตัง้กลุ่มงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและส านกังานอาชวีอนา
มยัและความปลอดภยัจงัหวดัเพื่อให้การบงัคบัใช้กฎหมายด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัมปีระสทิธภิาพและ
ครอบคลุมทุกพืน้ที ่ ในสว่นของพืน้ทีอ่ยู่ในเขตอุตสาหกรรม  ควรมกีารจดัตัง้ส านกังานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
สาขา  เพื่อใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพและคล่องตวัเนื่องจากอยู่ในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม  เช่น  เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด  เป็นตน้ 
 ทัง้นี้ ประเทศไทยควรด าเนินการโอนงานในส่วนของกองทุนเงินทดแทน ที่อยู่ในการดูแลของส านักงาน
ประกนัสงัคมไปยงักรมอาชวีอนามยัและความปลอดภยั เนื่องจากเป็นงานในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบักบังานดา้นอาชวีอนา
มยัและความปลอดภยั และการทีก่รมอาชวีอนามยัและความปลอดภยัด าเนินการจ่ายค่าทดแทนใหแ้ก่ลูกจา้งเอง จะท า
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ให้การท างานมคีวามคล่องตวัเนื่องจากอยู่ภายในหน่วยงานเดยีวกนัและมกีารใช้ทรพัยากรทัง้ในด้านบุคลากรและ
เครื่องมอือย่างคุม้ค่า  
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ภาวะซึมเศร้าและปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะซึมเศร้าของประชาชน ในเขตเทศบาล
ต าบลพญาเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชียงราย 
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บทคดัย่อ 
  

การวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ Survey Research เพื่อศกึษาภาวะซมึเศรา้ของประชาชนและ 
ปัจจยัส่วนบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์กบัภาวะซมึเศรา้ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพญาเมง็ราย  ทัง้ 6 ชุมชน สุ่ม
กลุ่มตวัอย่างไดจ้ านวน 370ราย ใชแ้บบสอบถาม ไดแ้ก่  ขอ้มลูสว่นบุคคล, แบบคดักรองภาวะซมึเศรา้ กรมสุขภาพจติ 
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2547, สาเหตุของภาวะซมึเศรา้และแนวทางการแกปั้ญหาเมื่อเกดิภาวะซมึเศรา้  โดยใชส้ถิติ
เชงิพรรณนาแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติ Chi square วเิคราะห์หาความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจยัและภาวะซมึเศรา้  
 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมภีาวะซมึเศรา้จ านวน 43 คน (คดิเป็นรอ้ยละ 11.6) เพศหญงิมภีาวะซมึเศรา้มากกว่าเพศ
ชาย ช่วงอายุ 50-59 ปี มภีาวะซมึเศรา้มากทีส่ดุ รอ้ยละ 16.9 สถานภาพ แยกกนัอยู่ มภีาวะซมึเศรา้สงูถงึรอ้ยละ 33.3 
คนทีไ่ม่ไดร้บัการศกึษามภีาวะซมึเศรา้สงูถงึรอ้ยละ 18.8  คนทีว่่างงานมภีาวะซมึเศรา้สงูทีสุ่ด รอ้ยละ 16.0 ผูม้รีายได ้
2001-3000 บาทต่อเดอืนมภีาวะซมึเศรา้รอ้ยละ 20.8 คน ผูม้รีายไดไ้ม่เพยีงพอในแต่ละเดอืนมคีวามภาวะซมึเศรา้สงูถงึ
รอ้ยละ 25.0คน ผูม้โีรคประจ าตวัมภีาวะซมึเศรา้มากกวา่คนทีไ่มม่โีรคประจ าตวั โดยพบว่า ภาวะซมึเศรา้และปัจจยัสว่น
บุคคล ในประเดน็ เพศ ช่วงอายุ และรายไดต่้อเดอืน มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05  
 

ค าส าคญั: ภาวะซมึเศรา้ ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาวะซมึเศรา้ เขตเทศบาล  
 

Abstract  
 

 This study Survey Research to study the depression of public and personal factors that were 
associated with depression among people in municipalities in 6 communities 370 cases random sample. 
Questionnaires include personal information, screening for depression (Department of Mental Health in 2004), 
cause of depression and problem solving on depression. Using descriptive statistics, frequency, percentage 
and standard deviation statistics Chi - square analysis associated between factors and depression.  
 Found that people with depression 43 (11.6 percent) women with depression more than men, aged 
between 50-59 years had the highest depression status (16.9 percent) Separated live had high depression up 
to 33.3 percent, people who had uneducated (18.8 percent) unemployment (16.0 percent) Low income 2001 - 
3000 baht per month (20.8 percent) people who have insufficient income (25.0 percent) people who have 
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disease found depression more than people without disease and personal factors in the gender, age and 
income were associated statistically significant at the 0.05 level. 
 

Keywords:  Depression, Factors Related to Depression, Municipality 
 

บทน า 
 

 ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาทางสุขภาพจติและจติเวชที่มแีนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาร่วมกนัระหว่าง
องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลกร่วมและ Harvard School of Public Health ในการคาดการณ์ภาระโรคที่มีต่อ
ประชากรทุกภูมภิาคของโลก โดยวดัความสญูเสยีเป็นจ านวนปี ทีด่ ารงชวีติอย่างมสีขุภาพด ีคาดว่าโรคซมึเศรา้จะอยู่ใน
อนัดบั 2 ในปี ค.ศ.2020 ซึง่หมายถงึโรคซมึเศรา้จะก่อใหเ้กดิความสญูเสยีดา้นสุขภาพของประชากรโลกทีรุ่นแรงมาก
ขึน้เรื่อยๆ[1] ส าหรบัประเทศไทย โรคซมึเศร้ากเ็ป็นส าเหตุส าคญัของการสูญเสยีปีสุขภาวะ (Disability adjusted lift 
years: DALYs) โดยเมื่อวดัจากจ านวนปีทีส่ญูเสยีไปเนื่องจากความพกิารและการเจบ็ป่วย (Year Live with Disability: 
YLD) ข้อมูลปี 2547 พบว่า โรคซึมเศร้าก่อความสูญเสยีเป็นอนัดับที่ 4 ในผู้หญิงและเป็นอันดบั 9 ในผู้ชาย เมื่อ
เปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มโรคทางสุขภาพจิตและจติเวช พบว่าโรคซึม เศร้าเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสยีปี สุขภาวะ 
(DALYs) สงูทีส่ดุ[2] แสดงใหเ้หน็ว่าโรคซมึเศรา้ถงึแมว้่าจะไม่มกีารสญูเสยีชวีติก่อนวยัอนัควรแต่ผูป่้วยกต็อ้งทนอยู่กบั
อาการเจบ็ป่วยนี้เป็นเวลานานกว่าโรคอื่นๆ และจากรายงานขอ้มูลการรกัษาโรคซึมเศร้าของโรงพยาบาลจติเวชทัว่
ประเทศ พบจ านวนผูป่้วยต่อประชากรหนึ่งแสนคนเพิม่สงูขึน้อย่างมาก จากจ านวนผูป่้วย 99.5 รายต่อแสนประชากร 
ในปี 2542 เป็น 260.8 รายต่อแสนประชากรในปี 2552[3] ในประเทศไทยพบว่าผูป่้วยโรคซมึเศรา้ 100 คน มโีอกาส
เขา้ถงึบรกิารและไดร้บัการรกัษาเพยีง 11 คนเท่านัน้ จากการศกึษาของกรมสุขภาพจติพบว่า โรคซมึเศรา้ในประเทศ
ไทยมคีวามชุกประมาณ 5% [4] ในปี 2552 อ าเภอพญาเมง็รายมสีถิตกิารฆ่าตวัตายส าเรจ็เป็นอนัดบัหนึ่งของจงัหวดั
เชยีงรายและหนึ่งในจ านวนผู้ทีฆ่่าตวัตายส าเรจ็เป็นผู้ป่วยโรคซมึเศรา้ ส่วนผูท้ี่ฆ่าตวัตายส าเรจ็คนอื่นๆกม็แีนวโน้มมี
โรคซมึเศรา้ร่วมอยู่ดว้ย [4] 
 ภาวะซมึเศร้า เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ที่ชดัเชน เช่น อารมณ์เศร้า อาการแสดงของผู้มภีาวะ
ซมึเศรา้มลีกัษณะเบีย่งเบน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์ ผูป่้วยมกัจะมอีารมณ์เศรา้เป็นอาการส าคญั เช่น หดหู่ เศรา้ซมึ 
มคีวามรูส้กึต่อตนเองในดา้นลบ รอ้งไหง้่าย ความสนใจบุคคลอื่นลดลง อารมณ์หงุดหงดิหรอืฉุนเฉียวง่าย ดา้นปัญญา มี
การประเมินคุณค่าของตนเองต ่า มองโลกในแง่ร้าย สิ้นหวงั ต าหนิหรอืโทษตนเอง ตัดสนิใจล าบาก ด้านแรงจูงใจ 
สญูเสยีแรงจูงใจ ท้อแท้ สิน้หวงั รู้สกึเหนื่อยง่าย หรอือยากตาย อาการทางกาย มคีวามผดิปกติของการรบัประทาน
อาหาร การนอนผดิปกต ิความต้องการทางเพศลดลง หรอืไม่มเีลย รูส้กึเหนื่อย อ่อนเพลยีตลอดเวลา น ้าหนักลด เชื่อ
ว่าตนเองป่วยหรือมีความผิดปกติ โดยมีอาการเป็นแทบทุกวนันานอย่างน้อย 2 สปัดาห์ [5] ผลกระทบจากภาวะ
ซมึเศรา้มไีม่น้อยไปกว่าโรคทางร่างกายทีส่ าคญัอื่นๆ เป็นสาเหตุส าคญัของการสญูเสยีความสามารถ ต้องทนทุกขอ์ยู่
กบัภาวะซมึเศรา้ การปฏบิตัภิารกจิต่างๆ บกพร่องลงจากเดมิหรอือาจท างานไม่ไดเ้ลย ท าใหข้าดรายได ้[6] เป็นสาเหตุ
ส าคญัที่ท าให้เกดิการท ารา้ยตนเอง แม้ว่าจะได้รบัการรกัษาแต่อาจมอีาการกลบัเป็นซ ้าได้ ผู้ที่มภีาวะซมึเศร้าเกนิ 1 
เดอืน จะเสยีเสยีชวีติด้วยการท าร้ายตนเอง ร้อยละ 15 [7] ซึ่งจากการศึกษาย้อนหลงัในผู้ที่ฆ่าตวัตายพบว่ามภีาวะ
ซมึเศรา้ถึงร้อยละ 45-64 [8] มกีารประมาณว่าคนที่ฆ่าตวัตาย 1 คน ส่งผลกระทบต่อบุคคลใกล้ชดิ อย่างน้อย 6 คน 
และส่งผลต่อคนในสงัคมอย่างน้อย 100 คน [9] ภาวะซมึเศรา้นอกจากจะท าใหเ้กดิโรคทางกายแลว้ ยงัท าใหบุ้คคลนัน้
ไม่สนใจสุขภาพตนเอง เกดิการเปลีย่นแปลงของชวีเคมใีนสมอง ส่งผลให้เกดิการเจบ็ป่วย มคีวามคดิเชงิลบ สญูเสยี
ความสามารถในการด าเนินชวีิตประจ าวนั [7] ผู้มีภาวะซึมเศร้า จะมีความคิดในทางลบต่อตนเอง สิง่แวดล้อมและ
อนาคต ต าหนิตนเอง รูส้กึตนเองไรค้่า แยกตวัจากสงัคม ไม่สนใจในการท ากิจกรรมต่างๆ มคีวามคดิอยากตาย เบื่อ
อาหารและนอนไม่หลบั [5] ภาวะซมึเศรา้นอกจากจะมผีลต่อบุคคลแล้ว ยงัส่งผลต่อครอบครวั ท าให้คนในครอบครวั
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เศรา้หมอง ต้องใชเ้วลาในการดูแลผูม้ภีาวะซมึเศรา้ เสยีเวลาในการท างาน ท าใหสู้ญเสยีรายได ้และยงัเป็นภาระของ
ครอบครวัเพิม่ขึน้จากค่ายา และค่าใชจ้่ายในการดแูลรกัษา รวมทัง้สง่ผลกระทบต่อสงัคมประเทศ กระทบต่อองคก์ร [10] 
ท าใหส้ญูเสยีทรพัยากรมนุษยไ์ปโดยเปล่าประโยชน์ ซึง่ผลกระทบเหล่านี้ไม่สามารถประเมนิค่าได ้ [11] กล่าวว่า ผูท้ี่มี
ภาวะซมึเศรา้สามารถรกัษาใหห้ายไดด้ว้ยการรกัษาดว้ยยาร่วมกบัการท าจติบ าบดัซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ว่าภาวะซมึเศรา้มี
ความส าคญั และจ าเป็นในการตรวจพบผู้มีภาวะซึมเศร้าให้ได้ในระยะแรกเพื่อให้การดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้อง
เหมาะสม จะไดผ้ลดกีว่าการปล่อยใหเ้ป็นเรือ้รงัอยู่นาน 
  จากสภาวะความเจรญิและความเปลีย่นแปลงของโลก ทัง้ดา้นสงัคมและเศรษฐกจิไดส้ง่ผลทางลบต่อ
วถิชีวีติและภาวะทางจติใจของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ประชาชนมกีารหาทางออกจากปัญหาทีรุ่มเรา้ทีไ่ม่เหมาะสม
เลอืกวธิกีารปฏบิตัิตวัที่ไม่ถูกต้อง โดยจากขอ้มูลของโรงพยาบาลอ าเภอพญาเมง็ราย พบว่าปัญหาสุขภาพจติต่างๆ 
รวมถงึปัญหาการพยายามฆ่าตวัตายและฆ่าตวัตายส าเรจ็ ส่วนใหญ่เกดิจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลก์นัเกอืบทัง้ปี 
ทุกโอกาส ทุกสถานที ่ไม่ว่าจะดื่มเพื่อคลายเครยีด ตามเทศกาลงานบุญหรอืเพื่อเขา้สงัคม จึงก่อใหเ้กดิปัญหาทีต่ามมา
จากการดื่มแอลกอฮอล์มากมาย ทัง้ปัญหาสุขภาพของผู้ดื่มเอง ปัญหาอุบตัิเหตุการจราจร ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครวั ปัญหาสุขภาพจติอนัเน่ืองมาจากแอลกอฮอล์ จากสภาพปัญหาดงักล่าวผู้วจิยัจงึสนใจศกึษาภาวะซมึเศร้า 
และปัจจยัส่วนบุคคลว่ามีความสมัพันธ์กบัภาวะซึมเศร้าของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลพญาเม็งราย หรอืไม่
อย่างไร เพื่อใหป้ระชาชนไดต้ระหนักถงึปัญหาและผลกระทบทีจ่ะตามมาของปัญหาสุขภาพจติ อกีทัง้เพื่อน าความรูท้ี่
ได้มาเป็นข้อมูลในการวางแผนในการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกนัไม่ให้ชาวเขาเกิดภาวะซึมเศร้าหรือไม่เกิดภาวะ
ซึมเศร้าในระดับรุนแรง และเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า หรือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
สอดคลอ้งกบัปัญหาของพืน้ทีไ่ดอ้ย่างเหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ์  
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

 การศกึษาครัง้นี้ เป็นแบบพรรณนา (Descriptive study) เกีย่วกบัการศกึษาภาวะซมึเศรา้ของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลพญาเมง็รายจ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลพญาเมง็ราย จ านวน 4,332 คน เป็นชาย 2,083 คน 
หญงิ 2,249 คน (ขอ้มูลจากเทศบาลต าบลพญาเมง็ราย, 2557) โดยค านวณกลุ่มตวัอย่างในเขตเทศบาลต าบลพญาเมง็
ราย ทัง้ 6 ชุมชน 1,784 หลงัคาเรอืนได้ทัง้สิน้ จ านวน 370 ราย ระยะเวลาการด าเนินงาน 6 เดอืน ตัง้แต่ มถุินายน 
2557-ธนัวาคม 2557 สามารถติดต่อสื่อสาร ด้วยภาษาไทยได้ หรือภาษาพื้นเมือง (ภาคเหนือ) ได้เข้าใจเป็นอย่าง
ดีและยินดีเข้าร่วมโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ยแบบสอบถาม 4 สว่น ไดแ้ก่ 
ขอ้มลูสว่นบุคคล, แบบคดักรองภาวะซมึเศรา้ กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ ปี 2547, สาเหตุของภาวะซมึเศรา้
และแนวทางการแกปั้ญหาเมื่อเกดิภาวะซมึเศรา้ 
 ขอ้มูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องน าไปวเิคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป ดงันี้ ขอ้มูลส่วน
บุคคลและขอ้มลูภาวะซมึเศรา้ โดยใชส้ถติพิรรณนา โดยการแจกแจงความถี ่ค านวณหาค่ารอ้ยละ ค านวณค่าเฉลีย่ และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัและภาวะซมึเศรา้ โดยใช ้Chi square 
ผลการศกึษา 
 ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงรายจ านวน 370 คน
จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพรายได้ของตนเองต่อเดอืน ความพอเพียงของรายได้ โรค
ประจ าตวั ลกัษณะครอบครวั สมัพนัธภาพกับสมาชกิในครอบครวัในปัจจุบนั โดยน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของจ านวน
และรอ้ยละดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามข้อมูลพืน้ฐาน (n=370) 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน รอ้ยละ 
เพศ   
     ชาย 181 48.9 
     หญงิ 189 51.1 
ช่วงอาย ุ   
     30-39 45 12.2 
     40-49 69 18.6 
     50-59 124 33.5 
     60-69 59 15.9 
     70-79 58 15.7 
     มากกว่า 80 ปี 15 4.1 
สถานภาพ   
     โสด 36 9.7 
     สมรส 253 68.4 
     หมา้ย 69 18.6 
     หย่า 9 2.4 
     แยกกนัอยู ่ 3 0.9 
ระดบัการศึกษา   
     ไม่ไดร้บัการศกึษา 32 8.6 
     ประถมศกึษา 223 60.3 
     มธัยมศกึษา 62 16.8 
     อนุปรญิญา/ปรญิญาบตัร 14 3.8 
     ปรญิญาตร ี 35 9.5 
     สงูกว่าปรญิญาตร ี
อาชีพ 
      เกษตรกรรม 
      รบัจา้ง 
      คา้ขาย 
      ธุรกจิสว่นตวั 
      รบัราชการ 
      พ่อบา้นแม่บา้น 
      ว่างงาน 

4 
 

122 
65 
65 
37 
23 
10 
50 

1.1 
 

33.0 
17.6 
17.0 
10.0 
6.2 
2.7 
13.5 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามข้อมูลพืน้ฐาน (n= 370) 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน รอ้ยละ 
รายได้ต่อเดือน   
     < 2000 74 20.0 
     2001-3000 53 14.3 
     3001-5000 120 32.5 
     5001-10000 85 23.0 
     > 10000 38 10.2 
ความเพียงพอต่อรายได้   
     พอเพยีง 149 40.3 
     พอใชแ้ละมเีงนิเกบ็ 81 21.9 
     ไม่พอใช ้ 8 2.2 
     ไม่พอใชแ้ละมหีนี้สนิ 106 28.6 
     ไม่พอใชแ้ละพึง่พาคนอื่น 26 7.0 
โรคประจ าตวั   
     ไม่ม ี 229 61.9 
     ม ี 141 38.1 
   

 

 จากตารางที ่1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 189 คน (คดิเป็นรอ้ยละ 51.1)  อยู่ในช่วง
อายุ 50 – 59 ปี จ านวน 124 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.5) สถานภาพสมรสจ านวน 253คน (คิดเป็นร้อยละ 68.4) 
การศึกษาระดับประถมศึกษาที่มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 223คน (คิดเป็นร้อยละ 60.3) อาชีพส่วนใหญ่คือ 
เกษตรกรรมจ านวน 122 คน (คดิเป็นรอ้ยละ 33.0) รายได้ต่อเดอืนระหว่าง 3,001- 5,000 บาทจ านวน 120 คน (คดิ
เป็นรอ้ยละ 32.5) ความพอเพยีงของรายไดท้ี่ได้รบัจ านวน 149 คน (คดิเป็นรอ้ยละ 40.3) และส่วนใหญ่ทีพ่บไม่มโีรค
ประจ าตวัจ านวน 229 คน (คดิเป็นรอ้ยละ 61.9) 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและรอ้ยละของภาวะซึมเศรา้ของกลุ่มตวัอย่าง (n=370) 

ภาวะซึมเศรา้ จ านวน รอ้ยละ 
ปกต ิ 327 88.4 
มภีาวะซมึเศรา้ 43 11.6 

จากตารางที่ 2 เมื่อท าการส ารวจภาวะซมึเศรา้ของกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มตวัอย่างมภีาวะซมึเศรา้จ านวน 43 
คน (คดิเป็นรอ้ยละ 11.6) โดยกลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ไม่มภีาวะซมึเศรา้ มสีุขภาพจติอยู่ในเกณฑป์กต ิจ านวน 327 คน 
(คดิเป็นรอ้ยละ 88.4) 
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ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและรอ้ยละจากสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่างท่ีพบภาวะซึมเศรา้ จ าแนกตามข้อมูลพืน้ฐาน  
 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน พบภาวะซึมเศรา้ สดัส่วน(รอ้ยละ) 
เพศ    
     ชาย 181 15 8.3 
     หญงิ 189 28 14.8 
ช่วงอาย ุ    
     30-39 45 2 4.4 
     40-49 69 2 2.9 
     50-59 124 21 16.9 
     60-69 59 8 13.6 
     70-79 58 9 15.5 
     มากกว่า 80 ปี 15 1 6.7 
สถานภาพ    
    โสด 36 3 8.3 
     สมรส 253 26 10.3 
     หมา้ย 69 12 17.4 
     หย่า 9 1 11.1 
     แยกกนัอยู่ 3 1 33.3 
ระดบัการศึกษา    
     ไม่ไดร้บัการศกึษา 32 6 18.8 
     ประถมศกึษา 223 29 13.0 
     มธัยมศกึษา 62 5 8.1 
     อนุปรญิญา/ปรญิญาบตัร 14 0 0.0 
     ปรญิญาตร ี 35 3 8.6 
     สงูกว่าปรญิญาตร ี 4 0 0.0 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) แสดงจ านวนและสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามข้อมูลพืน้ฐาน (n=370) 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน ภาวะซึมเศรา้ สดัส่วน(รอ้ยละ) 
อาชีพ    
เกษตรกรรม 122 16 13.1 
รบัจา้ง 65 5 7.7 
คา้ขาย 63 9 14.3 
ธุรกจิสว่นตวั 37 4 10.8 
รบัราชการ 23 0 0.0 
พ่อบา้นแมบ่า้น 10 1 10.0 
ว่างงาน 50 8 16.0 
รายได้ต่อเดือน    
< 2000 74 8 10.8 
2001-3000 53 11 20.8 
3001-5000 120 18 15.0 
5001-10000 85 5 5.9 
> 10000 38 1 2.6 
ความเพียงพอต่อรายได้    
พอเพยีง 149 17 11.4 
พอใชแ้ละมเีงนิเกบ็ 81 8 9.9 
ไม่พอใช ้ 8 2 25.0 
ไม่พอใชแ้ละมหีนี้สนิ 106 10 9.4 
ไม่พอใชแ้ละพึง่พาคนอื่น 26 6 23.1 
โรคประจ าตวั    
ไม่ม ี 229 24 10.5 
ม ี 141 19 13.5 
    

 
 จากตารางที ่3 พบว่า เพศหญงิมภีาวะซมึเศรา้มากกว่าเพศชาย ช่วงอายุ 50 -59 ปี มภีาวะซมึเศรา้มากทีสุ่ด 
รอ้ยละ 16.9 สถานภาพ แยกกนัอยู่ มภีาวะซมึเศรา้สงูถงึรอ้ยละ 33.3 คนทีไ่ม่ไดร้บัการศกึษามภีาวะซมึเศรา้สงูถงึรอ้ย
ละ 18.8  คนที่ว่างงานมภีาวะซมึเศร้าสูงที่สุด ร้อยละ 16.0 รายได้ 2001 -3000 บาทต่อเดอืนมภีาวะซึมเศรา้ร้อยละ 
20.8 คนทีม่รีายไดไ้ม่เพยีงพอในแต่ละเดอืนมคีวามภาวะซมึเศรา้สงูถงึรอ้ยละ 25.0คนทีม่โีรคประจ าตวัมภีาวะซมึเศรา้
มากกว่าคนทีไ่ม่มโีรคประจ าตวั 
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ตารางท่ี 4 ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัพืน้ฐานกบัภาวะซึมเศรา้  
 

ข้อมูลพืน้ฐาน 2 p-value 

เพศ 3.836* 0.036 
ช่วงอายุ 12.209* 0.032 
สถานภาพ 4.440 0.350 
ระดบัการศกึษา 5.446 0.364 
อาชพี 5.684 0.459 
รายไดต่้อเดอืน 11.401* 0.022 
ความเพยีงพอต่อรายได ้ 5.456 0.244 
โรคประจ าตวั 0.762 0.239 
   

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า มคีวามสมัพนัธ์อย่างมีนัยส าคญั ที่ระดบั 0.05 ระหว่างภาวะซมึเศร้าและปัจจยัส่วน
บุคคล ในประเดน็ เพศ ช่วงอายุ และรายไดต่้อเดอืน 

วิจารณ์และสรปุผล 

จากการศกึษาภาวะซมึเศรา้ของกลุ่มตวัอย่างในเขตเทศบาลต าบลพญาเมง็ราย พบว่ามภีาวะซมึเศรา้โดยใช้
แบบคดักรองภาวะซมึเศรา้ กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2547 ในการประเมนิจ านวน 43 คน (คดิเป็นรอ้ย
ละ 11.6) โดยพบว่า เพศหญงิมภีาวะซมึเศรา้มากกวา่เพศชาย ช่วงอายุ 50-59 ปี มภีาวะซมึเศรา้มากทีส่ดุ รอ้ยละ 16.9 
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของเบค็ กล่าวถงึ เพศหญงิมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัค่าของคะแนนภาวะซมึเศรา้ (r =.18) มี
แนวโน้มทีจ่ะพบภาวะซมึเศรา้ในเพศหญงิมากกว่าเพศชาย [5] และแนวโน้มทีจ่ะเกดิภาวะซมึเศรา้ไดม้ากกว่าเพศชาย 
จากการศกึษางานวจิยัเชงิระบาดวทิยาของโรคซมึเศร้า พบว่าโรคซึมเศร้าพบในเพศหญิงมากกว่าชาย [12] ซึ่งพบ
อุบตักิารณ์ในผูห้ญงิประมาณ 2 เท่าของผูช้าย [13] ส าหรบัในประเทศไทย จากการศกึษาของกรมสขุภาพจติพบความ
ชุกของโรคซมึเศรา้ ในเพศหญงิมากกวาเพศชาย อตัราส่วน 1.6 ต่อ 1 และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของสุวรรณา อรุณ
พงศไ์พศาลและสมพร รุ่งเรอืงกลกจิ (2553) [14] ศกึษาการปรบัปรุงเครื่องมอืคดักรองภาวะซมึเศรา้ KKU-DI เพื่อใหม้ี
ความไวต่อเพศภาวะ พบอตัราความชุกของภาวะซมึเศรา้ในเพศหญงิมากกว่าเพศชาย 1.5 เท่า โดยพบว่าอายุมผีลต่อ
ภาวะซมึเศร้าของกลุ่มตัวอย่างอายุ เป็นปัจจยัหนึ่งที่เกี่ยวขอ้งกบัการเกิดภาวะซึมเศร้า จากการศึกษาของเบค็ [5] 
พบว่า อายุมคีวามสมัพนัธ์ชัว่ขณะหนึ่ง (moment correlation) กล่าวคอื ภาวะซมึเศรา้สามารถพบได้ทุกช่วงอายุ มกั
พบในวยักลางคน หรอืวยัผูใ้หญ่ตอนปลายและวยัสงูอายุ มากกว่าวยัอื่นๆสอดคลอ้งกบัการศกึษาของจ าลอง ดษิยวณิช 
และพริม้เพรา ดษิยวณิช (2546) [15] พบว่าการเผชญิกบัความเครยีดชา้ๆ สามารถน าไปสูก่ารฝ่อหรอืการท าลายของ
เซลลป์ระสาทมากขึน้เรื่อยๆ จนท าใหเ้กดิภาวะซมึเศรา้ได ้และวยัผูใ้หญ่ตอนปลายหรอืวยัสงูอายุ (ช่วงอายุ 60 ปี ขึน้
ไป) ถือเป็นระยะสุดท้ายของชวีิต มคีวามเสื่อมของอวยัวะต่างๆ ของร่างกาย บทบาททางสงัคมถูกจ ากดัเนื่องจาก
สขุภาพไม่เอือ้อ านวย ถูกทอดทิง้ใหอ้ยู่บา้นล าพงั หรอืเป็นภาระใหค้นใกลช้ดิ บางรายสญูเสยีคนทีร่กัและใกลช้ดิ บาง
รายอาจไม่ไดร้บัการเอาใจใสจ่ากคนในครอบครวั ท าใหเ้กดิปัญหาทางอารมณ์ เศรา้ เบื่อหน่าย ทอ้แท ้เหงา น้อยใจง่าย 
สิน้หวงั หงุดหงดิง่าย เครยีด ขีบ้่น เป็นตน้ 

จากการศกึษาภาวะซมึเศรา้ของกลุ่มตวัอย่างในเขตเทศบาลต าบลพญาเมง็ราย พบว่าสถานภาพ แยกกนัอยู่ 
มผีลกระทบต่อภาวะซึมเศร้าสูงถึงร้อยละ 33.3 สอดคล้องกบัการศกึษาของ พิเชษฐ์ อุดมรตัน์, สุวรรณา อรุณพงศ์
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ไพศาล, และมาโนช หล่อตระกูล (2550) [16] ศกึษาปัจจยัเสีย่งโรคซมึเศรา้ของคนไทย ปี 2549 พบว่าปัจจยัเสีย่งการ
เลกิกบัคนรกัหรอืสาม ีหรอืภรรยา ท าใหเ้กดิโรคซมึเศรา้ 6.65 เท่า เมื่อเปรยีบเทยีบกบัคนทีไ่ม่มภีาวะเสีย่ง ซึง่อุมาพร 
ตรงัคสมบตั,ิ(2547) [17] กล่าวว่าชวีติคู่มกีารเปลีย่นแปลงหลายขัน้ตอน มหีลายสิง่หลายอยางเกดิขึน้ ทัง้ภาระหน้าที ่
ความตงึเครยีด ความสุขและความทุกข ์สถานภาพสมรสต่างๆ ไม่ไดเ้ป็นตวับ่งชีโ้ดยตรงต่อการเกดิภาวะซมึเศรา้ แต่
ขึน้อยู่กบัความสมัพนัธร์ะหว่างคู่สมรสดว้ย และระยะเวลาทีอ่ยู่ดว้ยกนัมผีลกบัการเกดิภาวะซมึเศรา้ กล่าวคอืในช่วง 5 
ปี แรกของการแต่งงาน จะเป็นช่วงของการปรบัตวั ใหอ้ภยักนัและกนั มคีวามอดทนเพราะต่างกม็องว่าเป็นช่วงทีต่้อง
ปรบัตวั แต่หลงัจาก 5 ปี ไปแลว้ จะเป็นการอยู่แบบพึง่พากนัและเริม่มคีวามคาดหวงัจากกนัและกนัมากขึน้ ประกอบ
กบัภาระความรบัผดิชอบทีม่ากขึน้ เกดิการสะสมเป็นความเครียดในช่วงหลงัของชวีติสมรส จงึพบอตัราโรคซมึเศรา้สงู
ในคู่สมรสทีอ่ยู่กนัมานาน (อุมาพร ตรงัคสมบตั,ิ 2544) [18] 

จากการศกึษาภาวะซมึเศรา้ของกลุ่มตวัอย่างในเขตเทศบาลต าบลพญาเมง็ราย พบว่าคนทีไ่ม่ไดร้บัการศกึษา
มภีาวะซมึเศรา้สงูถงึรอ้ยละ 18.8  คนทีว่่างงานมภีาวะซมึเศรา้สงูทีส่ดุ รอ้ยละ 16.0 รายได ้2001-3000 บาทต่อเดอืนมี
ภาวะซมึเศรา้รอ้ยละ 20.8 คนทีม่รีายไดไ้ม่เพยีงพอในแต่ละเดอืนมคีวามภาวะซมึเศรา้สงูถงึรอ้ยละ 25.0 สอดคลอ้งกบั
การศกึษาเป็นปัจจยัที่เกีย่วขอ้งกบัภาวะซมึเศร้า เบค็ (Beck, 1967) [5] กล่าวว่า ระดบัการศกึษาเป็นตวัชีบ้่งสถานะ
ทางสงัคม จากการศกึษาพบว่า ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธท์างลบกบัค่าคะแนนภาวะซมึเศรา้อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิอธบิายว่า ผูท้ีม่กีารศกึษาต ่ามคีะแนนภาวะซมึเศรา้มากกว่าผูม้กีารศกึษาสงู จากการศกึษาของเจษฎา ทองเถาว์
และคณะ (2552) [19] ศกึษาความชุกของภาวะซมึเศรา้ในพยาบาลของโรงพยาบาลศรนีครนิทร ์พบว่า ผูท้ีจ่บปรญิญา
ตรมีคีวามชุกของภาวะซมึเศรา้มากกว่าผูท้ีจ่บปรญิญาโท คอื รอ้ยละ 35.1 และ รอ้ยละ 21.5 ตามล าดบั ซึง่ชาญกญัญา 
ตนัติลปิีกร (2547) [20] กล่าวว่า การศกึษาต ่ามกัจะมตี าแหน่งหน้าที่การงานที่ไม่ด ีเกิดความไม่มัน่คงในงาน ขาด
สวสัดกิารหรอืรายไดท้ี่แน่นอน ที่ท าใหไ้ม่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได ้คนทีม่โีรคประจ าตวัมภีาวะ
ซมึเศรา้มากกว่าคนทีไ่ม่มโีรคประจ าตวัจากการศกึษาพบว่าการเจบ็ป่วยสง่ผลต่อการเกดิภาวะซมึเศรา้ ภาวะร่างกายที่
ไม่สมบูรณ์ ความเครยีดจากสุขภาพ การเจบ็ป่วยดว้ยโรคทางกาย ส่งผลใหบุ้คคลเกดิภาวะซมึเศรา้ (นิพทัธ ์กาญจนธ
นาเลศิ, 2548) [21]เน่ืองจากการเจบ็ป่วยท าใหบุ้คคลรูส้กึกงัวล ไม่แน่ใจ หวาดกลวั รูส้กึตนเองไรค้่า เป็นภาระแก่คนอื่น 
รูส้กึทอ้แท ้พ่ายแพ ้สญูเสยีและหมดหวงั (ธนา นิลชยัโกวทิย ์และดาวชมพ ูพฒันประภาพนัธุ์, 2548) [22] 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศกึษาครัง้นี้พบปัจจยัสว่นบุคคลทีม่ต่ีอภาวะซมึเศรา้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ และรายไดซ้ึง่สามารถน ามา
ท านายโอกาสการเกดิภาวะซมึเศรา้ในกลุ่มประชากรไดต่้อไป 

2. การศกึษาครัง้นี้เป็นการสุม่กลุ่มตวัอย่างซึง่สามารถพบกลุ่มทีม่ภีาวะเสีย่งต่อการเกดิภาวะซมึเศรา้ไดถ้งึ
รอ้ยละ 11 ซึง่หากกลุ่มดงักล่าวในชุมชนไม่ไดร้บัการจดัการเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมหรอืไม่ไดร้บัการ
ดแูลทีด่ยี่อมน าไปสูโ่อกาสการฆา่ตวัตายไดส้งู 

3. ขอ้มูลที่ไดจ้ากการศกึษาการประเมนิภาวะซมึเศร้าได้ถูกน าส่งคนืให้กบัพื้นที่เพื่อด าเนินการแก้ไขและ
วางแผนป้องกนัต่อไป  

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพญาเมง็รายและเจา้หน้าทีโ่รงพยาบาล สง่เสรมิสขุภาพต าบลพญา
เมง็ 

ราย ทุกท่านที่ให้ความร่วมมอืและช่วยเหลอือ านวยความสะดวกในการเกบ็ขอ้มูล และขอขอบคุณ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัเชยีงรายทีส่นบัสนุนทุนในการท าวจิยัครัง้นี้ 
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บทบาทครอบครวัและชุมชนในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแบบองค์รวม ในทศันะ
ของผูส้งูอาย ุครอบครวั และชมุชน ในอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 
Holistic Health Care Role of Older, Family and Community for Ageing in Maung 
District, Phayao Province 
 

เทยีนทอง  ต๊ะแกว้1 
Tienthong  Takaew 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาบทบาทครอบครวัและชุมชนในการดูแลสุขภาพของผูส้งูอายุแบบองค์
รวม ในทศันะของผู้สูงอายุ ครอบครวั และชุมชน อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา เป็นการวิจยัเชงิพรรณนา เลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง จากผูส้งูอายุ คนในครอบครวัและคนในชุมชน ที่เป็นผูใ้หข้อ้มลูส าคญั ดงันี้ ผูส้งูอายุ ครอบครวัของ
ผู้สูงอายุ และคนในชุมชน จ านวนกลุ่มละ 20 คน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้เครื่องมือ  
แบบสอบถาม และแบบบนัทกึการสนทนากลุ่ม ทีส่รา้งขึน้เอง วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติ ิรอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน Mann Whitney U และวเิคราะห์เชงิเนื้อหา ผลการศกึษาพบว่าบทบาทครอบครวัในการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุแบบองคร์วมมากทีสุ่ด ในทศันะของผู้สูงอายุและทศันะของคนในครอบครวัคอื ดูแลเมื่อเจบ็ป่วย ซึ่งมคีวาม
คดิเหน็ตรงกนัมากทีสุ่ดคอื สนใจเอาใจใส่ดแูลสุขภาพ ส่วนบทบาทชุมชนในการดแูลสขุภาพของผูส้งูอายุแบบองคร์วม
มากทีส่ดุ ในทศันะของผูส้งูอายุและทศันะของคนในชุมชนคอื ดแูลใหไ้ดร้บัเบีย้ยงัชพี ซึง่มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากทีส่ดุ
คอื ดูแลใหไ้ดร้บับรกิารทางศาสนา ความแตกต่างระหว่างทศันะของผูส้งูอายุ กบัคนในครอบครวั และกบัคนในชุมชน 
ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ผลการวจิยัที่ได้น าเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการจดักระบวนการ
พฒันาศกัยภาพของครอบครวัและชุมชนใหม้บีทบาทในการดแูลผูส้งูอายุต่อไป 

 

ค าส าคญั :  ผูส้งูอายุ การดแูลสขุภาพแบบองคร์วม บทบาทครอบครวัและชุมชน  
 

Abstract 
 

 The purpose of this study was to investigate the family members and community members role of 
Holistic Health Care for Ageing in Maung district, Phayao province. The data collection was undertaken 
questionnaires and focus group discussions among representative older, family members and community 
members. A questionnaire was developed by the studier. The data were analyzed using statistics, i.e.; 
percentage, mean, standard deviation, Mann Whitney U test and using content analysis. The findings of the 
study are as follows: the family members role of Holistic Health Care for older on older opinion and family 
members opinion was family members take care older when he was ill, the community members role of Holistic 
Health Care for older on older opinion and community members opinion was community members support 
allowance for other expense of older. Testing for the association among various opinion and mean rank score 
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on the family members role of Holistic Health Care for older had no statistically significant association (p-value 
> 0.05) These findings provide baseline information that could be used as a guideline for potential development 
on family members and community members role of Holistic Health Care for older. 

 

Keywords:  Ageing, Holistic Health Care, family and community role 
 

บทน า 
 

 จากรายงานการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย [2]พบว่า การเพิ่มของประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป  
จากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 14 ใช้เวลาเพียงประมาณ 22 ปีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ย่อมหมายความว่า  
ประเทศไทยจะมเีวลาสัน้มากที่จะเตรยีมการทัง้ในดา้นการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมตลอดจนการเตรยีมการในดา้น
สวสัดกิารบรกิารและการสร้างหลกัประกนัต่างๆเพื่อรองรบัประชากรสูงอายุ  คาดกนัว่าภายใน 40 ปีขา้งหน้าจ านวน
ประชากรผู้สูงอายุไทยจะเพิม่เป็นประมาณ 3 เท่าของจ านวนประชากรสูงอายุในปัจจุบนัและสดัส่วนของประชากร
สงูอายุในประเทศไทยจะเพิม่เป็น 1 ใน 4 ของประชากรทัง้หมด[5,4] การทีป่ระชากรมอีายุยนืยาวขึน้ ไม่ไดห้มายความ
ว่าภาวะสขุภาพจะดขีึน้ ประชากรสงูอายุตอ้งเผชญิกบัปัญหาการเจบ็ป่วยดว้ยโรคเรือ้รงัเพิม่ขึน้ ผูส้งูอายุไม่น้อยยงัต้อง
ประสบกบัภาวะทุพพลภาพช่วยตนเองไม่ได้ต้องพึ่งพาผู้อื่นในการด าเนินชวีติประจ าวนั แบบแผนการเจบ็ป่วยของ
ผู้สูงอายุซึ่งเกี่ยวเนื่องกบัการเสื่อมของร่างกายตามวยัและโรคเรื้อรงัยากที่จะรกัษาให้หายขาดแต่ต้องได้รบัการดูแล
รกัษาไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติการบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ นอกจากจะเป็นบุคลากรทมีสหสาขาวชิาชพีแล้ว 
อาสาสมคัร จติอาสาหรอืโดยเฉพาะคนในครอบครวักค็วรใหร้่วมกนัเขา้มามบีทบาทในงานดา้นน้ีเพิม่มากขึน้ดว้ย ดงันัน้ 
ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจในประเดน็ดงักล่าว เพื่อที่จะศกึษาบทบาทครอบครวัและชุมชนในการดูแลสุขภาพของผูส้งูอายุ
แบบองคร์วม ในทศันะของผูส้งูอายุ ครอบครวั และชุมชน และเพื่อศกึษาเพื่อเปรยีบเทยีบบทบาทครอบครวัและชุมชน
ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแบบองค์รวม ระหว่างทศันะของผู้สูงอายุ กบั ทศันะของครอบครวั และชุมชน ซึ่ง
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการน าไปสู่การหารูปแบบและแนวทางที่ครอบครวัและชุมชนจะให้การดูแลสุขภาพ
ผูส้งูอายุทีม่คีวามเหมาะสมใหผู้ส้งูอายุสามารถด ารงชวีติในชุมชนไดอ้ย่างมคีุณภาพชวีติทีด่ี 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 เป็นการวจิยัเชงิพรรณนา (Description Research) 
 กลุ่มตวัอย่าง 
 เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จากผู้สูงอายุ คนในครอบครวัและคนในชุมชนที่เป็น
ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั(key person) ทีส่ามารถเป็นตวัแทนในการใหข้อ้มูลได ้ในต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา โดย
มกีระบวนการคดัเลอืกร่วมกนัแบบเจาะจง โดยคนในชุมชน เจา้หน้าทีเ่ทศบาลต าบล เจา้หน้าทีส่าธารณสุขในพืน้ที ่ได้
กลุ่มตวัอย่าง ดงันี้ ผูส้งูอายุ จ านวน 20 คน ครอบครวัของผูส้งูอายุ จ านวน 20 คน คนในชุมชน จ านวน 20 คน  

 

 เครือ่งมือในการวิจยั 
 เก็บรวบรวมขอ้มูลเชงิปริมาณและเชงิคุณภาพโดยใช้เครื่องมอื ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบบนัทึกการ
สนทนากลุ่ม (focus group discussion)ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง  
 การวิเคราะหข์้อมูล 
 วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณโดยใชส้ถติ ิรอ้ยละ, ค่าเฉลีย่, ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน, Mann Whitney U และขอ้มลู
เชงิคุณภาพโดยใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหา (content analysis) 
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ผลการศึกษา 
 ข้อมูลทัว่ไป 
 ผูส้งูอายุส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 69 มอีายุระหว่าง 70-79 ปี รอ้ยละ 19 สถานภาพหมา้ย รอ้ยละ 55 
ความสามารถในการดแูลตนเองได ้รอ้ยละ 90 มโีรคประจ าตวั รอ้ยละ 75 และมคีนดแูล รอ้ยละ 95คนในครอบครวัส่วน
ใหญ่ เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 75 มอีายุระหว่าง 50-59 ปี รอ้ยละ 30 ไม่ไดป้ระกอบอาชพี/แม่บา้นรอ้ยละ 30 รายไดข้อง
ครอบครวัต ่ากว่า 5,000 บาทรอ้ยละ 65มจี านวนสมาชกิในครอบครวั 5 คน รอ้ยละ 35 มสีถานะเป็นบุตรของผูส้งูอายุ 
ร้อยละ 60 คนในชุมชนส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 85 มอีายุระหว่าง 50-59 ปี ร้อยละ 60 ไม่ได้ประกอบอาชพี/
แม่บา้นรอ้ยละ 40 
 บทบาทครอบครวัในการดแูลสุขภาพของผูสู้งอายุแบบองคร์วม 
 ตารางที ่1 พบว่า บทบาทครอบครวัในการดูแลสุขภาพของผูส้งูอายุแบบองคร์วม ในทศันะของผูส้งูอายุและ
ทศันะของคนในครอบครวัในล าดบัแรกคอืดแูลเมื่อเจบ็ป่วย รองลงมาคอื สนใจเอาใจใสด่แูลสขุภาพ และพดูจาดว้ยถอ้ย
ทีถ้อยอาศยั ตามล าดบั ซึ่งมีความคดิเหน็ตรงกนัมากที่สุดว่าคนในครอบครวัสนใจเอาใจใส่ดูแลสุขภาพ (�̅�= 4.90 
เท่ากนั) และแสดงความรกัและความห่วงใย (�̅�=4.85 เท่ากนั) แต่มคีวามคดิเหน็ต่างกนัเลก็น้อยว่าคนในครอบครวั 
ดูแลเรื่องการรบัประทานยาตามค าสัง่ของแพทย์เมื่อเจบ็ป่วย (�̅�=4.30, 4.60 ตามล าดบั) รู้ว่าชอบและต้องการอะไร 
(�̅�=4.50, 4.80 ตามล าดบั) พาไปโรงพยาบาลเมื่อเจบ็ป่วย (�̅�=4.70, 5.00 ตามล าดบั) 
 

ตารางท่ี 1 บทบาทของครอบครวัในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแบบองค์รวม ในทศันะของผู้สูงอายุ และคนใน
ครอบครวั 
ข้อ 
ท่ี 

บทบาทของครอบครวัในการดแูลสุขภาพของผูสู้งอายุแบบองคร์วม ทศันะของ 
ผูสู้งอาย ุ

ทศันะของ 
ครอบครวั 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1 ดแูลเมื่อเจบ็ป่วย 5.00 0.00 4.95 0.22 
2 สนใจเอาใจใสด่แูลสขุภาพ 4.90 0.31 4.90 0.31 
3 พดูจาดว้ยถอ้ยทถีอ้ยอาศยั 4.90 0.31 4.75 0.55 
4 ดแูลเรื่องค่าใชจ้่าย 4.85 0.67 4.95 0.22 
5 แสดงความรกัและความห่วงใย 4.85 0.49 4.85 0.49 
6 พาไปโรงพยาบาลเมื่อเจบ็ป่วย 4.70 0.92 5.00 0.00 
7 มสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็ต่างๆในครอบครวั 4.70 0.57 4.75 0.55 
8 มสีว่นร่วมในการปรกึษาหารอื และช่วยหาทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 4.70 0.57 4.65 0.59 
9 พดูคุยดว้ยเหตุผล 4.70 0.80 4.60 0.75 
10 ดูแลเรื่องอาหารของผูส้งูอายุ ใหไ้ดร้บัประทานอาหารทีส่ะอาด ปลอดภยั และถูก

สขุลกัษณะ 
4.65 0.59 4.70 0.57 

11 ช่วยเหลอืเมื่อเดอืดรอ้น 4.70 0.68 4.90 0.31 
12 พาไปตรวจเชค็ร่างกายเป็นประจ า 4.60 1.05 4.75 0.55 
13 มโีอกาสท ากจิกรรมร่วมกนั 4.60 0.68 4.55 0.83 
14 ดแูลเรื่องอาหารของผูส้งูอายุ ใหไ้ดร้บัประทานอาหาร ทีม่ปีระโยชน์ครบ 5 หมู่ 4.55 0.76 4.65 0.67 
15 คุยดว้ยเมื่อมเีวลาว่าง 4.55 0.76 4.65 0.59 
16 เชื่อฟังค าสัง่สอน 4.55 0.83 4.60 0.75 
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ข้อ 
ท่ี 

บทบาทของครอบครวัในการดแูลสุขภาพของผูสู้งอายุแบบองคร์วม ทศันะของ 
ผูสู้งอาย ุ

ทศันะของ 
ครอบครวั 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
17 รูว้่าชอบและตอ้งการอะไร 4.50 0.83 4.80 0.52 
18 ดแูลความสะอาดร่างกาย 4.45 1.15 4.40 1.14 
19 ดแูลการออกก าลงักายของผูส้งูอายุ โดยใหท้ ากจิกรรมต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัวยัและ

สภาพร่างกาย 
4.35 0.93 4.00 1.41 

20 ดแูลเรื่องการรบัประทานยาตามค าสัง่ของแพทยเ์มื่อเจบ็ป่วย 4.30 1.13 4.60 0.82 
ภาพรวม (Min = 20, Max = 100) 88.20 8.96 89.25 8.02 

 

 จากการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ในกลุ่มตวัอย่าง ผู้สูงอายุ และคนในครอบครวัพบว่า สิง่ที่
ผูส้งูอายุต้องการใหค้รอบครวัดูแลไดแ้ก่ ใหบุ้ตรหลานอยู่ดูแล มกีารแสดงออกความรกัและเอาใจใส่ เขา้ใจและรูค้วาม
ต้องการของผู้สูงอายุอยากได้อะไรหรือชอบอะไร พูดจาไพเราะถ้อยทีถ้อยอาศยั ไม่อยากรบัภาระเลี้ยงหลาน ท า
กจิกรรมร่วมกนัภายในครอบครวั พาเทีย่วหรอืพาเขา้สงัคม ดูแลเรื่องอาหาร ดูแลเรื่องยาเมื่อเจบ็ป่วย ดูแลเรื่องความ
สะอาดของเสือ้ผา้เครื่องนุ่งห่ม และดแูลเรื่องค่าใชจ้่าย 
 ตารางที ่2 เมื่อพจิารณาความแตกต่างของบทบาทของครอบครวัในการดแูลสขุภาพของผูส้งูอายุแบบองคร์วม 
ระหว่างทศันะของผูส้งูอายุกบัคนในครอบครวัพบว่า ในกลุ่มคนในครอบครวัมคี่า Mean Rank สงูกว่าเลก็น้อย เท่ากบั 
20.83 ในกลุ่มผูส้งูอายุมคี่า Mean Rank เท่ากบั 20.18 แต่เมื่อวเิคราะห์ดว้ยสถติ ิMann Whitney U พบว่า ไม่มคีวาม
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 

ตารางท่ี 2ความแตกต่างของบทบาทของครอบครวัในการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุแบบองคร์วม ระหว่างทศันะของ
ผูส้งูอายุกบัคนในครอบครวั 

กลุ่มตวัอย่าง N Mean Rank P-Value 
ผูส้งูอายุ 20 20.18 0.86 
คนในครอบครวั 20 20.83 

 
 บทบาทชุมชนในการดแูลสุขภาพของผูสู้งอายุแบบองคร์วม 
 ตารางที ่3 พบว่า บทบาทชุมชนในการดแูลสขุภาพของผูส้งูอายุแบบองคร์วม ในทศันะของผูส้งูอายุและทศันข
องคนในชุมชนในล าดบัแรกคอืดูแลใหไ้ดร้บัการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพี รองลงมาคอื ใหบ้รกิารทางสุขภาพเบือ้งต้นจาก
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล โรงพยาบาลรฐั ฯลฯ และใหบ้รกิารจากอาสาสมคัรมาพบปะพดูคุยกบัผูส้งูอายุเพื่อให้
ก าลงัใจ ตามล าดบั ซึง่มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากทีส่ดุว่าคนในชุมชนดแูล ใหไ้ดร้บับรกิารทางศาสนา (�̅�= 4.60 เท่ากนั) 
แต่มคีวามคดิเหน็ต่างกนัว่าคนในชุมชนใหบ้รกิารหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่โดยมเีจ้าหน้าจากโรงพยาบาลส่งเสริม
ต าบลเขา้มาใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ เช่น วดัความดนัโลหติคดักรองเบาหวานทนัตกรรม ฯลฯ(�̅�=4.25, 5.00 ตามล าดบั)
ใหบ้รกิารจากนกัวชิาชพี เช่น นักสงัคมสงเคราะหพ์ฒันากรเกษตรอ าเภอ ฯลฯ มาใหค้ าแนะน าปรกึษา  (�̅�=3.65, 4.30 
ตามล าดบั) ใหบ้รกิารจากทมีแพทย ์พยาบาล เจา้หน้าทีส่าธารณสุข มารกัษาทีบ่า้นในกรณีทีผู่ส้งูอายุไม่สามารถไปรบั
การรกัษาไดเ้อง (�̅�=3.35, 4.00 ตามล าดบั)ใหบ้รกิารจากทมีแพทย ์พยาบาล เจา้หน้าทีส่าธารณสุข มาเยีย่มบา้นเพื่อ
ตดิตามภาวะสขุภาพและประเมนิผลการรกัษาหลงัผูส้งูอายุไปรบัการรกัษาจากโรงพยาบาล(�̅�=3.33, 4.20 ตามล าดบั) 
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ตารางท่ี 3 บทบาทของชุมชนในการดแูลสขุภาพของผูส้งูอายุแบบองคร์วม ในทศันะของผูส้งูอายุ และคนในชุมชน 
ข้อ 
ท่ี 

บทบาทของชมุชนในการดแูลสุขภาพของผูสู้งอายแุบบองคร์วม ทศันะของ 
ผูสู้งอาย ุ

ทศันะของ 
ชุมชน 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1 ดแูลใหไ้ดร้บัการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพี 5.00 0.00 4.90 0.45 
2 ใหบ้รกิารทางสุขภาพเบือ้งต้นจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล โรงพยาบาล

รฐั ฯลฯ 
4.85 0.36 4.80 0.89 

3 ใหบ้รกิารจากอาสาสมคัรมาพบปะพดูคุยกบัผูส้งูอายุเพื่อใหก้ าลงัใจ 4.85 0.49 4.95 0.22 
4 ให้บริการให้ความรู้ต่างๆและข้อมูลข่าวสารที่ทนัสมยัเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพ

ตนเองจากบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
4.70 0.73 4.80 0.41 

5 ใหบ้รกิารทางศาสนา 4.60 1.23 4.60 1.00 
6 ใหบ้รกิารเกีย่วกบัสขุภาพจากสือ่ต่างๆ เสมอ 4.40 1.19 4.50 0.89 
7 ใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารดา้นกฎหมาย และสทิธขิองผูส้งูอายุ 4.40 1.29 4.45 1.05 
8 ใหบ้รกิารหรอืเขา้ร่วมกบัชมรมในชุมชน 4.30 1.30 4.60 1.00 
9 ใหบ้รกิารจากศนูยบ์รกิารทางสงัคม 4.30 1.30 4.20 1.47 
10 ใหบ้รกิารหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนทีโ่ดยมเีจา้หน้าจากโรงพยาบาลส่งเสรมิต าบล 

เขา้มาใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ  
4.25 1.45 5.00 0.00 

11 ใหบ้รกิารเยีย่มเยอืนบรรเทาทุกขจ์ากหน่วยงานของรฐั 3.80 1.47 4.20 1.47 
12 ให้บริการสาธารณะ เช่น สถานที่ออกก าลังกาย ,สวนสาธารณะ ที่มีการจัดให้

เหมาะสมกบัวยั 
3.80 1.74 3.60 1.73 

13 ใหบ้รกิารจากนกัวชิาชพี เช่น นกัสงัคมสงเคราะห,์พฒันากร,เกษตรอ าเภอ ฯลฯ มา
ใหค้ าแนะน าปรกึษา 

3.65 1.46 4.30 1.08 

14 ใหบ้รกิารจากทมีแพทย ์พยาบาล เจา้หน้าทีส่าธารณสุข มารกัษาทีบ่า้นในกรณีที่
ผูส้งูอายุไม่สามารถไปรบัการรกัษาไดเ้อง 

3.35 1.81 4.00 1.69 

15 ใหบ้รกิารจากทมีแพทย ์พยาบาล เจา้หน้าทีส่าธารณสุข มาเยีย่มบา้นเพื่อตดิตาม
ภาวะสุขภาพและประเมินผลการรักษาหลังผู้สูงอายุไปรับการรักษาจาก
โรงพยาบาล 

3.30 1.75 4.20 1.54 

ภาพรวม (Min = 15, Max = 75) 59.25 9.50 62.90 7.33 
  

 จากการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ในกลุ่มตวัอย่าง ผู้สูงอายุ คนในชุมชน พบว่า สิง่ที่ผู้สูงอายุ
ต้องการใหชุ้มชนดแูลไดแ้ก่ออกตดิตามเยีย่มบา้นและตรวจสุขภาพโดยบุคลากรทางการแพทยใ์หบ้่อยขึน้จดัหาคู่มอืใน
การดูแลสุขภาพ จดัอบรมใหค้วามรูใ้นการดูแลสุขภาพ จัดหากายอุปกรณ์ จดัหารถรบั-ส่งไปโรงพยาบาล ใหเ้ทศบาล
จดัสรรงบประมาณเพื่อตดิตามเยีย่มและเพิม่เบีย้ยงัชพีใหค้วามรูใ้นดา้นการสง่เสรมิอาชพี จดักจิกรรมนนัทนาการใหแ้ก่
ผูส้งูอายุ ใหผู้ส้งูอายุใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมต่างๆของชุมชนใหม้ากขึน้ จดัหาเครื่องออกก าลงักายส าหรบัผูส้งูอายุไว้
ประจ าหมู่บา้น และใหเ้พื่อนบา้นมาพดูคุยยามว่างเพื่อคลายเหงา 
 ตารางที ่4 เมื่อพจิารณาความแตกต่างของบทบาทของครอบครวัในการดแูลสขุภาพของผูส้งูอายุแบบองคร์วม 
ระหว่างทศันะของผูส้งูอายุกบัคนในชุมชนพบว่า ในกลุ่มคนในชุมชนมคี่า Mean Rank สงูกว่าเลก็น้อย เท่ากบั 22.83 
ในกลุ่มผูส้งูอายุมคี่า Mean Rank เท่ากบั 18.18 แต่เมื่อวเิคราะหด์ว้ยสถติ ิMann Whitney U พบว่า ไม่มคีวามแตกต่าง
กนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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ตารางท่ี 4ความแตกต่างของบทบาทของชุมชนในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแบบองค์รวม ระหว่างทศันะของ
ผูส้งูอายุกบัคนในชุมชน 

กลุ่มตวัอย่าง N Mean Rank P-Value 
ผูส้งูอายุ 20 18.18 0.21 
คนในชุมชน 20 22.83 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
 ผลการวจิยัพบว่า บทบาทของคนในครอบครวั ดูแลเมื่อเจบ็ป่วย สนใจเอาใจใส่ดูแลสุขภาพ และพูดจาดว้ย
ถ้อยทถี้อยอาศยั สอดคลอ้งกบั ก าทร ดานา[1]ไดศ้กึษาการพฒันาบทบาทครอบครวัในการดูแลผูป่้วยสงูอายุโรคความ
ดนัโลหิตสูง ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนรงั ต าบลบ้านกู่ อ าเภอยางสสีุราช จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า 
ครอบครัวดูแลเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ตอบแทนบุญคุณและความสงสาร ลักษณะการดูแล มี4 ด้านได้แก่ ดูแลใน
ชวีติประจ าวนั ใหค้วามเคารพเหน็อกเหน็ใจ ใหร้บัรูข้า่วสารของสงัคม และดแูลเรื่องค่าใชจ้่ายสว่นบทบาทของชุมชนคอื 
ดูแลให้ได้รบัการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพี  ให้บรกิารทางสุขภาพเบือ้งต้น บทบาทชุมชนในการดูแลสุขภาพของผูส้งูอายุ
แบบองค์รวม ในทศันะของผู้สูงอายุและทศันของคนในชุมชนในล าดบัแรกคอื ดูแลให้ได้รบัการสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี 
รองลงมาคอื ใหบ้รกิารทางสุขภาพเบือ้งต้นจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล โรงพยาบาลรฐั ฯลฯ และใหบ้รกิาร
จากอาสาสมคัรมาพบปะพูดคุยกบัผู้สูงอายุเพื่อใหก้ าลงัใจ และสอดคล้องกบัวนัอดีรีสิ อารง[3]ได้ศกึษาแบบการดูแล
ผูส้งูอายุในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลศาลาใหม่ในเขตต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส พบว่า ผูส้งูอายุมี
ความต้องการใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลดูแลผู้สงูอายุ ทัง้ 3 ดา้น คอื ดา้นสุขภาพอนามยั การส่งเสรมิสุขภาพแบบ
องคร์วม ดา้นทีอ่ยู่อาศยั และดา้นรายได ้ซึง่ผลการวจิยัทีไ่ดน้ าเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการจดักระบวนการพฒันาศกัยภาพ
ของครอบครวัและชุมชนให้มบีทบาทในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแบบองคร์วมและตอบสนองความต้องการของ
ผูส้งูอายุไดอ้ย่างเหมาะสมต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 

 การวิจัยแบบมีส่วนร่วม (participation – action research) นี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการส่งเสริม
พฤติกรรมของผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสูงต่อระดบัความรู้ พฤติกรรม และ ระดบัความดนัโลหิต ด าเนินการโดยให้
ความรูเ้กีย่วกบัโรคความดนัโลหติสงูและฝึกทกัษะการส่งเสรมิสุขภาพแก่กลุ่มตวัอย่าง แลกเปลีย่นประสบการณ์ เพื่อ
ควบคุมโรคและติดตามพฤติกรรมสุขภาพ ร่วมกบัการให้ค าแนะน าในการปฏิบตัิตวัและการใช้ปฏิทนิเตือนความจ า
ส าหรบัสง่เสรมิพฤตกิรรมสุขภาพและวดัค่าความดนัโลหติ ก่อนและหลงัการศกึษา โดยนิสติเภสชัศาสตร ์ชัน้ปีที ่4 ผล
การศกึษาพบว่า มผีูเ้ขา้ร่วมการวจิยัทัง้สิน้ 28 คน ดา้นความรู ้กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนความรูห้ลงัอบรมเพิม่ขึน้อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) ดา้นผลการส่งเสรมิสุขภาพ พบว่ากลุ่มตวัอย่างด้านทีม่พีฤติกรรมการส่งเสรมิสุขภาพใน
ระดบัด ีคอื ด้านการใช้ยาและดา้นการหลกีเลีย่งปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิความรุนแรงของโรค ดา้นที่มพีฤตกิรรมการส่งเสรมิ
สุขภาพในระดบัปานกลาง คือ ด้านอาหารและด้านการออกก าลังกาย ด้านการติดตามค่าความดนัโลหติหลงัการใช้
รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตหลังการเข้าร่วมการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพลดลงอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ (p<0.05) ด้านความพงึพอใจต่อรูปแบบการส่งเสรมิสุขภาพ พบว่า
กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (x̄ = 4.46 ± 0.37) โดยกลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึ
พอใจในระดบัมากทีส่ดุในดา้นรปูแบบการสง่เสรมิสขุภาพ (x̄ = 4.74 ± 0.31)   
 

ค าส าคญั: การสง่เสรมิสขุภาพ ความดนัโลหติสงู เภสชักร 
 

Abstract 

  
 This participation – action research aimed to test the effect of the health promotion program among 
hypertensive patients Participants were 28 hypertensive patients. The health promotion program composed of 
providing health education, practicing self-care behavior, sharing experiences of self-care among 
hypertensive patients as well as using calendar for promoting their health promotion activities and measuring 
their blood pressures. Data were conducted using 1) hypertension knowledge interviewing schedule at pre 
and post intervention, 2) the satisfaction interview questionnaire was use for assessing participants’ 
satisfaction toward the program and 3) blood pressure was measured at before and after intervention. Data 
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were analyzed using descriptive statistic such as percent, mean and standard deviation as well as dependent 
t-test was used to compare hypertension knowledge, systolic and diastolic blood pressure between before 
and post intervention.  Findings indicated that there was a positive effect of the health promotion program 
among hypertensive patients on the increase of hypertension knowledge scores after implementing the 
program (p<0.05), and reduction of the average of systolic and diastolic blood pressure at post intervention 
(p<0.05).  Their self-care behavior about drug use and the ability to avoid factors that caused severe of 
disease were evaluated to be at good level; meanwhile, nutrition and exercise were evaluated at fair level of 
self-care behavior. Participants had high satisfaction toward the program. Research suggests that the health 
promotion program is appropriate in educating the hypertensive patients in order to promote healthy 
behaviors.   
 

Keywords: health promotion, hypertension, pharmacist 
 

บทน า 
 

 โรคความดนัโลหติสงูเป็นโรคเรือ้รงัทีร่กัษาไม่หายขาดและเป็นปัญหาดา้นสาธารณสขุทีส่ าคญั  ความชุกของ
การเกดิโรคความดนัโลหติสงูมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ พบว่าประชากรโลกในวยัผูใ้หญ่เป็นโรคความดนัโลหติสงูประมาณ 972 
ลา้นคนในปี 2000 โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันาและคาดว่าจะเพิม่ขึน้อกีร้อยละ 60 ในปี ค.ศ. 2025 ซึ่งจะท าให้
ประชากรในวยัผู้ใหญ่เป็นความดนัโลหติสงูเป็นจ านวนมากประมาณ 1.56 พนัลา้นคน[1] ผู้ทีม่คีวามดนัโลหติสงูส่วน
ใหญ่ประมาณรอ้ยละ 95 เป็นผูท้ีม่คีวามดนัโลหติสงูชนิดไม่ทราบสาเหตุ[2,3] เน่ืองจากอาการของความดนัโลหติสงูใน
ระยะแรกจะไม่ปรากฏอาการ จงึพบถึงร้อยละ 35 ของผู้ที่มคีวามดนัโลหติสูงที่ไม่ไดร้บัการวนิิจฉัยโรคส าหรบักลุ่มที่
ไดร้บัการวนิิจฉยัแลว้อาจจะมอีาการไมช่ดัเจน ท าใหข้าดสิง่ชกัน าในการปฏบิตัเิกีย่วกบัการดแูลสขุภาพของตนเอง และ
อาจไม่ได้รบัค าแนะน าในการปฏบิตัิตวัในการควบคุมโรคที่ถูกต้อง [4-6] ประกอบกบัเมื่อตรวจวดัความดนัโลหติและ
พบว่าระดบัความดนัโลหติอยู่ในเกณฑป์กตแิลว้ ท าใหผู้ท้ีม่คีวามดนัโลหติสงูคดิว่าตนเองปกต ิสุขภาพด ีหรอืหายจาก
การเป็นโรคแลว้ จงึขาดการตดิตามการรกัษาทีต่่อเนื่อง  หยุดการรกัษา หรอื หยุดรบัประทานยา ซึง่ผูป่้วยกลุ่มนี้จะมา
พบแพทย์อีกครัง้ก็ต่อเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงแล้ว[7-9] ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงประมาณร้อยละ 30 เกิด
ภาวะแทรกซอ้นของหลอดเลอืดใหญ่แขง็ตวัจากการทีม่ไีขมนัสะสมบนผนังหลอดเลอืดแดง ส่งผลให้มกีารหนาตวัและ
เสียความยืดหยุ่น และมากกว่าร้อยละ 50 เกิดอันตรายต่ออวัยวะที่ส าคัญของร่างกาย เช่น ภาวะหัวใจขาดเลือด 
นอกจากนี้การทีห่ลอดเลอืดแดงแขง็ตวั  ส่งผลท าใหเ้ลอืดไปเลีย้งไตน้อย ท าใหเ้กดิภาวะไตวายและภาวะหลอดเลอืดใน
สมองตบีหรอืหลอดเลอืดในสมองแตกจนเกดิเป็นอมัพาตครึง่ซกีได้ [9] 
 ขอ้มูลจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา  มสีถิตผิูม้ารบับรกิารในคลนิิก
โรคความดนัโลหติสงู ในปี พ.ศ. 2555 มาเขา้รบับรกิารทัง้หมด 373 คน โดยเป็นประชากรหมู่ที ่5 บา้นแม่ต ๋าบุญโยง
ทัง้หมด 14 คน อกีทัง้ยงัมผีู้ป่วยโรคความดนัโลหติสงูหมู่ที ่5 บา้นแม่ต ๋าบุญโยงเขา้รบัการรกัษาที่โรงพยาบาลพะเยา
ทัง้หมด 17 คน โดยจากการศกึษาขอ้มลูน าร่อง ระหว่างวนัที ่18 – 25 มนีาคม พ.ศ. 2556 โดยการสมัภาษณ์ประชาชน
หมู่ที ่5 บา้นแม่ต ๋าบุญโยง ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา จ านวน 117 ครวัเรอืน พบว่า มผีูป่้วยโรคความดนั
โลหติสงูจ านวน 35 ราย จากการท าประชาคมหมู่บา้น พบว่าประชาชนในพืน้ทีห่มู่ที ่5 บา้นแม่ต ๋าบุญโยง ต าบลแม่กา 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา ต้องการให้มกีารแก้ไขดูแล คอื ปัญหาการส่งเสรมิสุขภาพในผู้ป่วยโรคความดนัโลหติสูง 
โดยเป้าหมายทีส่ าคญัในการรกัษาความดนัโลหติสงูชนิดไม่ทราบสาเหตุ คอื การควบคุมระดบัความดนัโลหติ เพื่อลด
อุบตักิารณ์ของภาวะแทรกซอ้น และเพื่อสง่เสรมิใหผู้ป่้วยสามารถด ารงชวีติและการปรบัพฤตกิรรมดา้นต่างๆ เช่น การ
ลดน ้าหนกั การออกก าลงักาย การงดสบูบุหรี ่งดดื่มสรุา และลดความตงึเครยีด[2,10–14] 
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 แม้ว่าโรคความดนัโลหิตสูงจะเป็นโรคที่ไม่สามารถรกัษาหายได้ แต่หากผู้ป่วยสามารถควบคุมโรคได้ดี ก็
สามารถมชีวีติทีย่นืยาวและมคีวามสขุเหมอืนคนปกต ิโดยไม่มภีาวะแทรกซอ้นเกดิขึน้หรอืเกดิขึน้น้อย  ดงันัน้เป้าหมาย
การดูแลผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสูง คือ การควบคุมระดบัความดนัให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งการส่งเสรมิพฤติกรรม
สุขภาพการดูแลตัวเองที่เหมาะสม จะส่งผลต่อการควบคุมความดันโลหิตและป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้[15-16] 
คณะผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศึกษาผลการส่งเสรมิพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสูง เพื่อพฒันา
ศกัยภาพการดูแลตนเอง ปรบัพฤตกิรรมและควบคุมโรคและป้องกนัภาวะแทรกซอ้นต่อระดบัความรู ้พฤตกิรรม และ 
ระดบัความดนัโลหติ  
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คอื แบบสมัภาษณ์ ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ 1. 
แบบสมัภาษณ์ขอ้มูลทัว่ไป 2. แบบสมัภาษณ์วดัความรูก้่อนและหลงัเขา้ร่วมอบรม 3. แบบบนัทกึระดบัความดนัโลหติ 
4. แบบส ารวจพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพหลงัการเข้าร่วมอบรม และ 5. แบบส ารวจความพึงพอใจหลงัเข้าร่วม
กจิกรรม  
 

วิธีการศึกษา 
 การด าเนินการวจิยัครัง้นี้เป็นการด าเนินการวจิยัแบบมสี่วนร่วม (participation – action research) โดยใช้
เวลาด าเนินการวจิยัตัง้แต่เดอืนเมษายน – เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ซึง่ผูเ้ขา้ร่วมงานวจิยัคอื กลุ่มผูม้คีวามดนัโลหติ
สงูทีไ่ดร้บัการวนิิจฉัยจากแพทย์ อายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ ไม่มปัีญหาในการไดย้นิ การพูด การมองเหน็และอ่านภาษาไทย
และสมคัรใจเขา้ร่วมงานวจิยั จ านวน 28 คน โดยมขีัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั ดงันี้  
 1. ลงชุมชนเพื่อเกบ็ขอ้มูลพื้นฐานของชุมชน โดยนิสติเภสชัศาสตร์ ชัน้ปีที่ 4 และ อาสาสมคัรสาธารณสุข
ในหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รบัการอบรมเกี่ยวกบัการเกบ็ขอ้มูลและการท างานในชุมชน  
 2. รวบรวมและสรุปขอ้มูล จดัเวทปีระชาคม เพื่อคนืขอ้มูลให้แก่ชุมชน และสร้างแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกนัของชุมชน 
 3. ผู ้วจิยัออกแบบการการศกึษาและเครื่องมอืที่ใช ้ในการให ้ความรู ้ ทบทวนเอกสารและงานวจิยัที่
เกี่ยวขอ้งกบัการวจิยั หลงัจากนัน้จงึน าขอ้มูลที่ได้มาสงัเคราะห์เพื่อน าไปออกแบบเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั  
 2. เกบ็รวบรวมขอ้มลูก่อนเขา้ร่วมโครงการ โดยแบบสมัภาษณ์ทีผู่ว้จิยัสรา้ง  
 3. ด าเนินการส่งเสรมิสุขภาพ โดยจดักจิกรรมในเดอืนที ่1 และมกีารตดิตามเกบ็ผลการวจิยัทุก 1 เดอืน รวม
ระยะเวลา 4 เดอืน  
 

 การส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสูง เป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ผู้วิจยัพัฒนาขึ้น 
ประกอบดว้ย  
 1. การให้ความรูเ้กี่ยวกบัโรคความดนัโลหติสงู ไดแ้ก่ สาเหตุการเกดิโรค พฤติกรรมที่เหมาะสมส าหรบัการ
ดแูลตนเองของผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงู การใชย้าทีถู่กตอ้ง เป็นตน้  
 2. การแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการดแูลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดนัโลหติสงู  
 3. การตดิโปสเตอรเ์กีย่วกบัวธิกีารออกก าลงักายทีบ่า้นของกลุ่มตวัอย่าง  
 

การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวเิคราะหข์อ้มูลในการศึกษาครัง้นี้ ใชโ้ปรแกรมทางสถติสิ าเรจ็รูป และใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มูล ดงันี้       
1) วเิคราะห์ขอ้มูลด้วยความถี่และร้อยละกบัขอ้มูลทัว่ไป พฤติกรรมหลงัการส่งเสรมิพฤติกรรมสุขภาพ และความพงึ
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พอใจหลงัเขา้ร่วมกจิกรรม 2) เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าท ี( t-test) ในด้านความรู้
เกี่ยวกบัโรคความดนัโลหติสงู ก่อนและหลงัเขา้ร่วมกจิกรรม 3) ใช้การทดสอบค่าท ี(t-test) เปรยีบเทยีบค่าความดนั
โลหติก่อนและหลงัเขา้ร่วมอบรม 
 การพทิกัษ์สทิธิข์องกลุ่มตวัอย่าง ในการวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดพ้ทิกัษ์สทิธิข์องผูท้ีส่ามารถเขา้ร่วมการวจิยัโดย
อธบิายการยินยอมการเขา้ร่วมงานวจิยัให้กบักลุ่มตวัอย่าง โดยผู้เขา้ร่วมการวจิยัมสีทิธิจ์ะตอบแบบสมัภาษณ์หรอื
ปฏเิสธในการตอบแบบสมัภาษณ์ และระหว่างการด าเนินกจิกรรมท่านสามารถยกเลกิหรอืออกจากกจิกรรมไดโ้ดยไม่มี
ขอ้แมใ้ดๆ และจะมกีารเกบ็ขอ้มลูของผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัเป็นความลบัและจะแสดงผลในภาพรวม 
 

ผลการศึกษา 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างมทีัง้หมด 28 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ (n=19) อายุเฉลีย่ 64 ± 11.07 ปี 
ไดร้บัการรกัษาดว้ยยาลดความดนัโลหติสงู รอ้ยละ 75 (n=21) รอ้ยละ 50 ของกลุ่มตวัอย่างไม่มโีรคร่วมอื่น นอกจากนี้
สว่นมากไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ละสบูุหรี ่(ตารางที ่1)  

 2. การเปรียบเทียบความรู้ของผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสูงก่อนการให้ความรูแ้ละหลงัการให้ความรู ้
พบว่าคะแนนความรู้หลงัอบรมมากกว่าคะแนนความรู้ก่อนอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ  (p<0.05) โดยมคีะแนน
เพิม่ขึน้จาก 25.05 ± 3.60 คะแนน เป็น 30.25 ± 1.00 คะแนน โดยมคีะแนนเตม็เท่ากบั 32 คะแนน (ตารางที ่2) 

 3. ผลการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสูง พบว่า ด้านที่มีพฤติกรรมการ
สง่เสรมิพฤตกิรรมสขุภาพในระดบัดคีอื ดา้นการใชย้าและดา้นการหลกีเลีย่งปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิความรุนแรงของโรค (x̄ ± 
SD เท่ากบั 2.81 ± 0.17 และ 2.76 ± 0.27 ตามล าดบั) ด้านที่มีพฤติกรรมการส่งเสรมิสุขภาพในระดับปานกลางคือ 
ดา้นอาหารและดา้นการออกก าลงักาย (x̄ ± SD เท่ากบั 2.45 ± 0.50 และ 2.25 ± 0.48 ตามล าดบั) (ตารางที ่3)  

 4. การติดตามค่าความดนัโลหิตของผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสูง หลงัการใช้รูปแบบการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลี่ยระดบัความดนัโลหติซสิโตลคิ (systolic) หลงัการเขา้ร่วมโครงการ 
ลดลงต ่ากว่าก่อนเขา้ร่วมการวจิยัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) และ ค่าเฉลีย่ระดบัความดนัโลหติไดแอสโตลคิ 
(diastolic) หลงัการเข้าร่วมโครงการ ลดลงต ่ากว่าก่อนเขา้การวจิยัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 4) 
นอกจากนี้พบว่าจ านวนกลุ่มตวัอย่างที่มรีะดบัความดนัโลหติอยู่ในเกณฑ์ปกติเพิม่ขึน้หลงัการวจิยั และมจี านวนกลุ่ม
ตวัอย่างทีม่รีะดบัความดนัโลหติสงูระยะที ่2 ลดลงเป็นศนูยร์าย เมื่อสิน้สดุการศกึษา  
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ตารางท่ี 1 ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง   
 

ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน รอ้ยละ 
เพศ 
     หญงิ 

 
19 

 
67.9 

อาย;ุ อายุเฉลีย่  64 ±11.07 ปี 
     อายุ 50 - 60  ปี 
     อายุ 61-70  ปี 
     อายุมากกว่า 70  ปี 

 
13 
7 
8 

 
46.4 
25.0 
28.6 

การได้รบัการรกัษาดว้ยยา 
     ไดร้บัการรกัษาดว้ยยา 
     ไม่ไดร้บัการรกัษาดว้ยยา 

 
21 
7 

 
75 
25 

ดชันีมวลกาย (BMI ;kg/m2) 
     ผอม < 18.5 
     ปกต ิ18.5-22.9 
     อว้นระดบัหนึ่ง   23-24.9 
     อว้นระดบัสอง 25-29.9 
     อว้นระดบัสาม ตัง้แต่ 30 ขึน้ไป 

 
1 
7 
6 
12 
2 

 
3.6 
25 

21.4 
42.9 
7.1 

โรครว่ม 
    ไขมนัในเลอืดสงู 
    เบาหวาน 
    กระดกูพรุน 
    เบาหวาน 
    ปวดขอ้ 
    เอดส ์
    เบาหวานและไขมนัในเลอืดสงู 
    เบาหวาน , ไขมนัในเลอืดสงู , โรคหวัใจ และเก๊าท ์
    เบาหวาน , ไขมนัในเลอืดสงู , โรคหวัใจ และต่อมลกูหมากโต 
    ไขมนัในเลอืดสงู , โรคหวัใจ , โรคไต , กระดกูทบัเสน้และเก๊าท ์
    ไมม่ ี

 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
14 

 
7.1 
7.1 
3.6 
3.6 
7.1 
3.6 
7.1 
3.6 
3.6 
3.6 
50.0 

การสูบบุหร่ี 
     ไม่สบู 

 
26 

 
92.9 

การดื่มสุรา 
     ไม่ดืม่ 

 
26 

 
92.9 

การออกก าลงักาย 
     ออกก าลงักาย 

 
20 

 
71.4 
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ตารางท่ี  2 ระดบัคะแนนความรูข้องกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัใหค้วามรู ้
 

ความรู ้ จ านวน (N) ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน t Sig. 
Pre test 28 25.03 3.60 

9.128 0.000* 
Post test 28 30.25 1.00 
 

ตารางท่ี  3 ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ของพฤตกิรรมการสง่เสรมิสขุภาพของกลุ่มตวัอย่าง  
 

พฤติกรรมการส่งเสริมสขุภาพ x̄  SD 

ดา้นการออกก าลงักาย 2.25 0.48 
ดา้นการใชย้า 2.81 0.17 
ดา้นอาหาร 2.45 0.50 
ดา้นการหลกีเลีย่งปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิความรุนแรงของโรค 2.76 0.27 
 

 5. ความพึงพอใจต่อรปูแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ การดแูลผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง พบว่า 
มคีวามพึงพอใจต่อรูปแบบในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.46 ± 0.37) โดยกลุ่มตวัอย่างมคีวามพึงพอใจใน
ระดบัมากที่สุดในด้านรูปแบบการส่งเสรมิสุขภาพ (x̄ = 4.74 ± 0.31) รองลงไปเป็นด้านผู้ให้ค าแนะน า (x̄ = 4.68 ± 
0.28) และด้านกระบวนการ (x̄ = 4.56 ± 0.50) ด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับดี คือ ด้านสถานที่ /
ระยะเวลา/อาหาร (x̄ = 4.34 ± 0.50) และดา้นการน าความรูไ้ปใช ้(x̄ = 4.01 ± 0.67) (ตารางที ่5)  

 6. รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสูง พบว่า ควรมีแนวทางใน           
การส่งเสรมิพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน คอืการให้ความรู้ขอ้มูลทีถู่กต้องเกีย่วกบัการดูแลตนเองในดา้นการออกก าลงั
กายด้านอาหารด้านการใช้ยาและด้านการหลกีเลี่ยงปัจจยัที่ก่อให้เกดิความรุนแรงของโรคการฝึกทกัษะการส่งเสรมิ
สุขภาพแบบกลุ่มควรมกีจิกรรมการแลกเปลีย่นประสบการณ์ เพื่อควบคุมโรคมกีารใชน้วตักรรมเตอืนความจ าส าหรบั
การสง่เสรมิพฤตกิรรมสขุภาพและสดุทา้ยควรมกีารตดิตามเยีย่มบา้น ทุก 1 เดอืน 

 7. ความต้องการช่วยเหลือของผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสูง ในหมู่บ้านหมู่ท่ี 5 บ้านแม่ต า๋บุญโยง ต. 
แม่กา อ. เมือง จ.พะเยา  พบว่า กลุ่มตวัอย่างต้องการให้ด าเนินการติดตามเยี่ยมในรูปแบบนี้และการให้ค าแนะน า
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และการติดตามเยี่ยมที่บ้านเป็นการกระตุ้นให้ตระหนักและเตือนตนเองและครอบครวัต่อการ
ปฏบิตัิตนให้เหมาะสม ด้านการใช้แผนภาพปฏทิินช่วยจ า ควรมรีูปภาพและตวัหนังสอืขนาดใหญ่เพื่อให้มองเหน็ได้
อย่างชดัเจน  ควรมกีารจดั   การพบปะกนัของกลุ่มผู้ป่วยโรคความดนัโลหติสูงอย่างต่อเนื่อง (เดอืนละ 1 ครัง้) เพื่อ
แลกเปลีย่นประสบการณ์การดูแลตนเองทีด่ ีและเพื่อร่วมทบทวนการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพร่วมกนั เช่น การออก
ก าลงัดว้ยผ้าขาวมา้ (ปัจจุบนัมกีารรวมกลุ่มระหว่างผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงูและกลุ่มผู้สงูอายุ) อยากใหห้น่วยงาน
ดา้นสาธารณสุขมาร่วมน าและจดักจิกรรมส าหรบักลุ่มผู้ป่วยโรคความดนัโลหติสูงในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้ง
ความเข้มแขง็ของกลุ่มโรคความดนัโลหิตสูง เพราะการก่อตัง้กลุ่มผู้ที่เป็นโรคความดนัโลหิตสูง ยั งไม่ได้วางแผน
กจิกรรมการด าเนินงานทีเ่ขม้แขง็ และควรมกีารจดัท าโครงการใหแ้พทยห์รอืบุคลากรดา้นสาธารณสุข ตรวจเยีย่มกลุ่ม
ผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงู และใหก้ารดแูลรกัษาทีต่่อเนื่อง 
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ตารางท่ี  4 ระดบัความดนัโลหติเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการเขา้ร่วมการวจิยั 
 

ระดบัความดนัโลหติ 
ก่อนเขา้ร่วม หลงัเขา้ร่วม  

t P-value 
x̄  SD x̄  SD 

Systolic 136.89 17.04 128.60 11.20 2.22 .035* 
Diastolic 78.21 12.65 73.71 9.50 2.12 .043* 
 

ตารางท่ี 5 ระดบัความพงึพอใจต่อรปูแบบการสง่เสรมิสขุภาพในการดแูลผูป่้วยความดนัโลหติสงูในชุมชน 
 

ความพึงพอใจ x̄  SD ระดบัความพึงพอใจ 

ดา้นผูใ้หค้ าแนะน า 4.68 0.28 มากทีส่ดุ 
ดา้นสถานที/่ระยะเวลา/อาหาร 4.34 0.50 มาก 
ดา้นการน าความรูไ้ปใช ้ 4.01 0.67 มาก 
ดา้นกระบวนการ 4.56 0.50 มากทีส่ดุ 
ดา้นรปูแบบการสง่เสรมิพฤตกิรรมสขุภาพ 4.74 0.31 มากทีส่ดุ 
รวม 4.46 0.37 มาก 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

 กลุ่มตวัอย่างอยู่ในช่วงอายุ 50 – 60 ปี มากที่สุด และพบว่าส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัประถมศกึษาท าให้
สามารถอ่านออกเขยีนไดม้คีวามเขา้ใจต่อการรบัขอ้มลูในการใหค้วามรู ้และมสีถานภาพสมรสมากทีส่ดุ ท าใหม้ีการดแูล
และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัภายในครอบครวัไดก้ลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ไดร้บัการรกัษาดว้ยยา เพื่อควบคุมอาการ โดย
สว่นใหญ่กลุ่มตวัอย่างมกีารไปพบแพทยต์ามนัดอย่างสม ่าเสมอ แสดงถงึมคีวามตระหนกัต่อการตดิตามอาการของโรค
และมคีวามรูใ้นการควบคุมโรคกลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ป่วยเป็นโรคความดนัโลหติสงูโดยไมม่โีรคร่วม และสว่นใหญ่ไม่สบู
บุหรีแ่ละไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถงึมกีารออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ แสดงถึง กลุ่มตวัอย่างมคีวามรูแ้ละมี
การดแูลตวัเองเพื่อป้องกนัภาวะแทรกซอ้น สอดคลอ้งกบัขอ้มลูดา้นการหลกีเลีย่งปัจจยัทีก่่อใหเ้กิดความรุนแรงของโรค
อยู่ในระดบัดกีารเปรยีบเทยีบความรูข้องผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงูก่อนการใหค้วามรูแ้ละหลงัการใหค้วามรู ้อภปิราย
ไดว้่า การให้ความรู้แก่กลุ่มตวัอย่างในดา้นความรูเ้กี่ยวกบัโรคความดนัโลหติสงูและฝึกทกัษะการส่งเสรมิสุขภาพแก่
กลุ่มตวัอย่าง แลกเปลีย่นประสบการณ์เพื่อควบคุมโรคและติดตามพฤตกิรรมสุขภาพร่วมกบัการให้ค าแนะน าในการ
ปฏบิตัติวั และการใชป้ฏทินิเตอืนความจ าส าหรบัส่งเสรมิสุขภาพ ท าใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัโรคความดนั
โลหติสงูเพิม่มากขึน้และลดความเชื่อในทางทีผ่ดิ หลงัจากใหค้วามรูแ้ละตดิตามใหค้ าแนะน าเป็นระยะโดยการเยีย่มที่
บ้าน ท าให้มีความรู้ที่ถูกต้องเพื่อน าไปดูแลตนเอง  ผลการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสูง พบว่า
พฤตกิรรมการส่งเสรมิสุขภาพของผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงู กลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมการส่งเสรมิสุขภาพในระดบัดี
คอื ดา้นการใชย้าและดา้นการหลกีเลีย่งปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิความรุนแรงของโรค อภปิรายไดว้่า กลุ่มตวัอย่าง มกีารดูแล
ตนเองและส่งเสรมิสุขภาพของตนเองในระดบัด ีในด้านการใชย้าและดา้นการหลกีเลีย่งปัจจยัที่ก่อใหเ้กดิความรุนแรง
ของโรค ซึง่มงีานวจิยัทีแ่สดงผลการทดลองไวว้่า วถิกีารด าเนินชวีติหรอืพฤติกรรมสขุภาพทีส่ าคญั ไดแ้ก่ แบบแผนการ
รบัประทานอาหาร การออกก าลงักาย วธิเีผชญิความเครยีด การพกัผ่อนนอนหลบั นนัทนาการ การสบูบุหรี ่การดื่มสรุา
และยาเสพตดิ มคีวามสมัพนัธก์บัสขุภาพ สว่นการรบัประทานมากเกนิไป และออกก าลงักายไม่เพยีงพอ ท าใหน้ ้าหนัก
เกนิมาตรฐาน ซึง่สมัพนัธก์บัโรคหวัใจ โรคหลอดเลอืดตบีตนั เบาหวานและความดนัโลหติสงู [3] แสดงใหเ้หน็ถงึความ
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ตระหนกัถงึความส าคญัของการใชย้าทีต่้องรบัประทานยาใหถู้กตอ้งตามแผนการรกัษาของแพทยต์ามปรมิาณและเวลา
ทีเ่หมาะสม  ซึง่ตรงกบัรูปแบบการส่งเสรมิสุขภาพทีต่ดิตามเยีย่มทุกเดอืนและใหค้ าแนะน า  ประกอบกบัการไปตรวจ
ตามนดัอย่างสม ่าเสมอ  ในดา้นอาหารและดา้นการออกก าลงักาย กลุ่มตวัอย่างมกีารดแูลตนเองและสง่เสรมิสขุภาพของ
ตนเองในระดบัปานกลาง แสดงใหเ้หน็ถงึ ยงัมปัีจจยัที่ท าให้ไม่สามารถปฏบิตัิในการส่งเสรมิและควบคุมโรคไดอ้ย่าง
เต็มที่ เช่น วถิชีวีติดัง้เดมิซึ่งยากต่อการปรบัเปลี่ยนภายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ ความเชื่อและความเขา้ใจในรูปแบบ
การออกก าลงักาย ทัง้ทีก่ารออกก าลงักายเป็นพฤติกรรมที่ส าคญัและมปีระโยชน์ทีช่่วยใหร้ะบบหวัใจและหลอดเลอืด
ท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ[2] การติดตามค่าความดนัโลหติของผู้ป่วยโรคความดนัโลหติสงู หลงัการใช้รูปแบบการ
ส่งเสรมิสุขภาพ พบว่า ระดบัความดนัโลหติของผู้ป่วยโรคความดนัโลหติสูงก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโครงการ กลุ่ม
ตวัอย่างมีค่าเฉลี่ยระดบัความดนัโลหติ systolic หลงัการเขา้ร่วมโครงการ ลดลงต ่ากว่าก่อนเขา้ร่วมโครงการ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) และ ค่าเฉลีย่ระดบัความดนัโลหติ diastoric หลงัการเขา้ร่วมโครงการ ลดลงต ่ากว่าก่อน
เขา้ร่วมโครงการ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) อภปิรายไดว้่า ความดนัโลหติจะลดลงหลงัจากผ่อนคลายเช่น การ
พกัผ่อน การออกก าลงักายทีเ่หมาะสม โดยเฉพาะการออกก าลงักายจะช่วยประสทิธภิาพในการท างานของหวัใจ หลอด
เลอืด และปอด ท าให้การไหลเวยีนน าเอาออกซเิจนไปยงัอวยัวะต่างๆ ได้ดขีึน้  ในด้านความพงึพอใจต่อรูปแบบการ
สง่เสรมิพฤตกิรรมสุขภาพ การดูแลผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงู พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อรูปแบบในภาพ
รวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยกลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุในดา้นรปูแบบการสง่เสรมิสุขภาพ  รองลง
ไปเป็นด้านผู้ให้ค าแนะน า และด้านกระบวนการ อภิปรายได้ว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจในรูปแบบการส่งเสรมิ
สุขภาพที่มกีารติดตามและให้ค าแนะน าเป็นประจ าทุกเดอืน  ในด้านกระบวนการในการอบรมใหค้วามรู้   และตวัผู้ให้
ค าแนะน าเอง  ซึง่เป็นผลใหก้ลุ่มตวัอย่างมคีวามร่วมมอื และตระหนักในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ส่งผลใหพ้ฤตกิรรม
สขุภาพของกลุ่มตวัอย่างเป็นไปในทางทีด่ ีสอดคลอ้งกบัผลการสง่เสรมิพฤตกิรรมสุขภาพของผูป่้วยโรคความดนัโลหติ
สงู รปูแบบการสง่เสรมิสุขภาพของผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงู  พบว่า ควรมแีนวทางในการส่งเสรมิพฤตกิรรมสุขภาพ
ในชุมชน โดยควรมกีารใหค้วามรู้/ ขอ้มูลที่ถูกต้อง แก่ผู้เขา้ร่วมโครงการโดยใหค้วามรูใ้นดา้นการออกก าลงักาย ด้าน
อาหาร ด้านการใช้ยา และด้านการหลกีเลีย่งปัจจยัที่ก่อให้เกดิความรุนแรงของโรค  ควรมกีารฝึกทกัษะการส่งเสรมิ
สุขภาพแบบกลุ่ม ควรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อควบคุมโรค มกีารใช้นวตักรรมเตือนความจ า ส าหรบัการ
สง่เสรมิสุขภาพ และมกีารตดิตามเยีย่มบา้น อภปิรายไดว้่าการสง่เสรมิพฤตกิรรมสุขภาพประกอบดว้ย กจิกรรมทีช่่วย
ยกระดบัสุขภาพของบุคคลให้ดีขึน้ และมีความผาสุก เกดิศกัยภาพที่สูงสุดของบุคคล ครอบครวั ชุมชน และสงัคม  
สามารถน าไปใชไ้ดใ้นการด าเนินชวีติ โดยผสมผสานเขา้ไปในวถิกีารด าเนินชวีติดา้นสขุภาพ ซึง่เป็นผลใหป้ระสบการณ์
ดา้นสุขภาพเป็นไปในทางบวก หากมกีารปฏบิตัิพฤติกรรมสุขภาพทีถู่กต้องและเหมาะสม จนเป็นพฤตกิรรมส่ งเสรมิ
สขุภาพแลว้นัน้ จะช่วยลดภาวะแทรกซอ้นของโรคไดเ้ป็นอย่างด[ี3]  

ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจยัพบว่า ระดบัความดนัโลหิตของผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสูงก่อนและหลงัการเขา้ร่วม
โครงการการสง่เสรมิพฤตกิรรมสุขภาพ พบว่า ระดบัความดนัโลหติ systolic และ diastolic  หลงัการเขา้
ร่วมโครงการ ลดลงต ่ากว่าก่อนเขา้ร่วมโครงการ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) ดงันัน้ บุคลากรดา้น
สขุภาพ เช่น โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลควรมกีารส่งเสรมิพฤตกิรรมสขุภาพของผูป่้วยโรคความ
ดนัโลหติสงูในชุมชนและตดิตามเยีย่มอย่างต่อเนื่อง 

2. การใชร้ปูแบบการส่งเสรมิพฤตกิรรมสุขภาพของผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงูมผีลต่อ การดูแลตนเองของ
ผูป่้วย จงึควรน ารูปแบบการส่งเสรมิสุขภาพ ไดแ้ก่ การใหค้วามรูใ้นดา้นการออกก าลงักาย ดา้นอาหาร 
ด้านการใช้ยา และด้านการหลกีเลี่ยงปัจจยัที่ก่อให้เกิดความรุนแรงของโรค  ควรมีการฝึกทกัษะการ
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ส่งเสรมิสุขภาพแบบกลุ่ม ควรมกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์ดีๆ  เพื่อควบคุมโรค     มกีารใชน้วตักรรม
เตอืนความจ า ส าหรบัการสง่เสรมิสขุภาพ และมกีารตดิตามเยีย่มบา้น เพื่อน าไปใชก้บัชุมชนต่อไป 

3. ควรศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อระดบัความดนัโลหติและปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมสุขภาพในการดูแล
ตนเองของผูป่้วยความดนัโลหติสงู ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการดแูลตนเอง
ของผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงู โดยใชก้ลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
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ขอ้มูลในการท าวจิยั ร่วมถึงประสานงานระหว่างผูว้จิยัและกลุ่มตวัอย่างตลอดระยะเวลาท าวจิยั ขอบคุณกลุ่มตวัอย่าง 
อสม. และผูน้ าชุมชน หมู่ที่ 5 บา้นแม่ต ๋าบุญโยง ทีไ่ดใ้หค้วามร่วมมอืในการใหข้อ้มูลประกอบการด าเนินงานวจิยัและ
การเขา้ร่วมการวจิยัในครัง้นี้ด้วยความเต็มใจ ขอขอบคุณ อ. ภก. ศริยุทธ พฒันโสภณ อ. ภก. ดร. สุรศกัดิ ์เสาแก้ว 
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ผลการจดัการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาต่อความตัง้ใจเป็น
พยาบาลท่ีดีของนักศึกษาพยาบาล 
The Effect of Contemplative Education on Nursing Students’ Willingness to be a 
Good Nurse  

 

 

ศศธิร  ชดินาย1ี 
Sasidhorn Chidnayee1      
 

 

บทคดัย่อ 
 การวจิยันี้ครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลของการใชก้จิกรรมจติตปัญญาศกึษาต่อความตัง้ใจเป็นพยาบาล
วชิาชพีของนักศกึษาพยาบาลศาสตร ์กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาพยาบาลศาสตรช์ัน้ปีที ่3 วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี อุตรดติถ์ จ านวน 97 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามความตัง้ใจเป็นพยาบาลวชิาชพีทีผู่ว้จิยัสรา้ง
ขึน้ หาความเชื่อมัน่โดยใช้สมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาช (Cronbach’s alpha coefficient) โดยรวมเท่ากบั .76 วเิคราะห์
ขอ้มูลโดยใชร้อ้ยละ สถติทิดสอบท ีและการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ  ผลการวจิยัพบว่า ความตัง้ใจเป็นพยาบาลทีด่ี
ภายหลงัการท ากจิกรรมสูงกว่าก่อนท าอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 (p<.05)  นักศกึษาพยาบาลมคีวามตัง้ใจ
เป็นพยาบาลวิชาชพีร้อยละ 100 โดยมีความมัน่ใจว่าสามารถเป็นพยาบาลที่ดีได้ร้อยละ 87.63 ที่เหลือยงัไม่มัน่ใจ
เนื่องจากการเป็นพยาบาลที่ดมีปัีจจยัเขา้มาเกี่ยวขอ้งหลายประการ   จะเห็นได้ว่าการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
กจิกรรมจติตปัญญาศกึษาจะช่วยพฒันาความตัง้ใจเป็นพยาบาลทีด่ขีองนักศกึษาพยาบาลได้ ดงันัน้อาจารยจ์งึควรมี
การประยุกตก์จิกรรมจติตปัญญาศกึษาไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง   
 

ค าส าคญั:  จติตปัญญาศกึษา ความตัง้ใจ พยาบาล 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to determine the effect of the contemplative education on nursing 
students’ willingness to be a good nurse. The samples consisted of 97 nursing students, Borommarajonani 
College of Nursing, Uttaradit in Academic Year 2014. Data were collected by using the questionnaire about the 
willingness to be a good nurse, developed by the researcher. Its internal reliability with Cronbach’s alpha-
coefficient was .76. The data were analyzed by using descriptive statistics, paired t-test and categorization.  
The results of this study showed that after using this activity, nursing students had significant the willingness 
to be a good nurse higher than before using it at level .05.  ) p<.0 5(  and the nursing students’ intention to be a 
good nurse 100 percentage. There was  36.78  percentages of nursing students’ that confident they could be 
a good nurse but the rest did not sure to be a good nurse because there were many factors which someone 
to be a good nurse. The findings suggests that the contemplative education may affect willingness of nursing 
students to be a good nurse. Therefore, nursing instructors should apply the contemplative education in other 
subjects in order to promote good attitude in nursing students. 
 

Keywords:  Contemplative Education, Willingness, Nurse  
 

บทน า 
 

สถาบนัพระบรมราชชนกและวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดติถ์ไดก้ าหนดอตัลกัษณ์บณัฑติคอื บรกิาร
สุขภาพด้วยหวัใจความเป็นมนุษย ์หมายถงึ การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรกั ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและ
ความทุกขข์องผู้รบับรกิารและผู้ที่เกีย่วขอ้ง ใหบ้รกิารตามปัญหาและความตอ้งการของผูร้บับรกิารทีเ่ป็นจรงิโดยรบัฟัง
ความคดิเหน็ของผูร้บับรกิารเป็นหลกั ซึง่สมรรถนะบณัฑติทีต่อบสนองอตัลกัษณ์ คอื SAP S: Service mind จติบรกิาร 
จิตที่พร้อมจะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญาเพื่อสาธารณะประโยชน์ เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ท าความดี A: 
Analytical thinking การคดิเชงิวเิคราะห ์ความสามารถในการจ าแนกแจกแจงองคป์ระกอบต่างๆ ของสิง่ใดสิง่หนึ่ง และ
หาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลระหว่างองคป์ระกอบเหล่านัน้เพื่อคน้หาสาเหตุทีแ่ทจ้ริงของสิง่ทีเ่กดิขึน้ P: Patient Right / 
Participation การค านึงถงึสทิธขิองผูป่้วยและการใหผู้ป่้วยมสี่วนร่วมในการรกัษาโดยค านึงถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์
ดงันัน้สิง่ส าคญัเพื่อใหบ้ณัฑติเกดิสมรรถนะดงักล่าวจงึควรปลูกฝังใหน้ักศกึษาพยาบาลมีความรกั ความตัง้ใจทีจ่ะเป็น
พยาบาลวชิาชพีทีด่ใีนอนาคต [1]  

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดติถ์ด าเนินการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ได้
ก าหนดวตัถุประสงคข์อ้ที ่1 คอื แสดงคุณลกัษณะส่วนบุคคลทีจ่ าเป็นส าหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลดงัต่อไปนี้ 
1) เคารพในคุณค่า ศกัดิศ์รแีละความเป็นปัจเจกของตนเองและบุคคลอื่น 2) มจีติส านึกในการใหบ้รกิาร 3) มสีุขภาพ
และวุฒภิาวะทางอารมณ์ 4) ยดึมัน่ในคุณธรรม จรยิธรรมและจรรณยาบรรณวชิาชพี 5) คดิอย่างมวีจิารณญาณและ
สร้างสรรค์ 6) มีภาวะผู้น า สามารถบรหิารจดัการตนเองและผู้อื่น มีความรบัผดิชอบ 7) ท างานได้ อย่างอสิระ และ
ร่วมกบัผูอ้ื่นได ้8) แสวงหาความรูแ้ละเรยีนรูต้ลอดชวีติ และ 9) เป็นสมาชกิทีด่ขีองวชิาชพีและพลเมอืงดขีองสงัคม [1]   
ซึง่จะเหน็ว่าการทีจ่ะเป็นพยาบาลทีด่เีป็นสิง่ทีต่อ้งปลูกฝังใหม้คีวามรกัในวชิาชพีและความตัง้ใจเป็นพยาบาลทีด่ตีัง้แต่
อยู่ในสถาบนัการศกึษา  

ความตัง้ใจเป็นเจตนาหรอืความพยายามท าพฤตกิรรมนัน้ๆ การทีค่นจะแสดงพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนัน้
เกดิจากปัจจยัทีส่ าคญั 3 ประการ คอื ปัจจยัภายในเป็นความเชื่อในพฤตกิรรมโดยเชื่อว่าหากท าพฤตกิรรมนัน้ๆแลว้จะ
ไดร้บัผลทางบวกจะท าใหบุ้คคลมแีนวโน้มทีจ่ะมพีฤตกิรรมนัน้ๆ ความเชื่อในกลุ่มอา้งองิคอืการทีเ่หน็บุคคลทีม่ี
ความส าคญัต่อตนเองกระท าบุคคลมแีนวโน้มทีจ่ะท าตาม และความเชื่อว่าตนเองสามารถท าพฤตกิรรมเช่นนัน้ได ้บุคคล
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จะมแีนวโน้มท าพฤตกิรรมนัน้ [2,3] ถา้บุคคลนัน้ๆสามารถควบคุมตนเองอย่างเตม็ทีก่จ็ะสามารถท าตามทีต่นเองตัง้ใจ
ได ้ แต่หากยงัมคีวามไมม่ัน่ใจหรอืไมม่คีวามตัง้ใจอย่างเตม็ทีแ่ลว้ การมสีถานการณ์เพยีงเลก็น้อยกจ็ะท าใหบุ้คคลเกดิ
ความลงัเล ไม่สามารถมพีฤตกิรรมอย่างทีต่ัง้ใจไวไ้ด[้4] ทัง้นี้การพฒันานกัศกึษาใหเ้ป็นพยาบาลวชิาชพีทีพ่งึประสงค์
ตามทีส่งัคมตอ้งการจะเริม่ตัง้แต่การก าหนดไวใ้นหลกัสตูร รายวชิาและกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร สิง่ส าคญัคอืควรสง่เสรมิ
ใหน้กัศกึษามคีวามตัง้ใจเป็นพยาบาลทีด่ตีัง้แต่อยูใ่นสถาบนัการศกึษาและมกีาระบวนการสง่เสรมิอย่างต่อเนื่อง จาก
การศกึษาพบวา่พฤตกิรรมของบุคคลมคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูห้รอืทศันคตทิีด่ต่ีอความสามารถในการควบคุม
พฤตกิรรม [5] สง่ผลใหบุ้คคลมเีจตนาในการใหบ้รกิารหรอืกระท าการ จะเหน็ไดว้่าเจตนามผีลต่อพฤตกิรรมเช่นกนั [6]  

 การจดัการเรยีนการสอนโดยใชแ้นวคดิจติตปัญญาศกึษาเป็นวธิกีารเรยีนรูท้ีน่ าผูเ้รยีนสู่การเปลีย่นแปลง ท า
ใหค้นเขา้ไปสมัผสัความด ีความงาม ท าใหผู้ค้นนึกถงึบุคคลอื่นมากขึน้ ไม่มุ่งแต่เฉพาะตนเอง กระบวนการจติตปัญญา
จงึอาศยัความใคร่ครวญสิง่ต่างๆอย่างปราศจากอคต ิท าใหเ้กดิปัญญาทีจ่ะเขา้ใจสรรพสิง่รอบตวั เกดิความรกั เมตตา
ต่อเพื่อนมนุษย ์[7] ท าใหผู้เ้รยีนตระหนกัรูคุ้ณค่าความเป็นมนุษย ์สามารถปฏบิตักิารพยาบาลแบบองคร์วมและน าไปใช้
ในชวีติประจ าวนัได้ [8] เครื่องมอืในการจดักระบวนการเรยีนรูต้ามแนวคดิจติตปัญญาศกึษาทีม่หีลากหลายกจิกรรมที่
เน้นการเปลีย่นแปลงความคดิ เกดิจติส านึกใหม่ ไดแ้ก่ การเรยีนรูผ้่านกระบวนการเชงิความสมัพนัธท์ีมุ่่งฝึกสต ิมอง
สภาวะภายใน สะทอ้นตนเอง โดยมกีจิกรรมเช่น สมาธ ิสนุทรยีสนทนา การฝึกฟังอย่างลกึซึง้ การสะทอ้นความคดิ การ
เรยีนรูผ้่านการเคลื่อนไหว กระบวนการเชงิสรา้งสรรค ์การท ากจิกรรมทางสงัคม กจิกรรมดงักล่าวท าใหผู้เ้รยีนเกดิการ
เปลีย่นแปลงแนวคดิ จากการศกึษาผลการบูรณาการจติตปัญญาศกึษาในรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปัีญหา
สุขภาพ 3 ของนักศกึษาพยาบาลชัน้ปีที่ 3 วทิยาลยัพยาบาลศรมีหาสารคาม พบว่า กจิกรรมช่วยใหค้ดิและมองดา้น
บวกมากขึน้ เกดิก าลงัใจและพรอ้มส าหรบัการมุ่งมัน่ในการฝึกภาคปฏบิตัิ ค่าเฉลีย่การประเมนิตนเองหลงัการเขา้ร่วม
กจิกรรมเพิม่ขึน้ทุกคน [9] 

จากผลการศกึษาดงักล่าวผูส้อนในฐานะอาจารย์พยาบาลมองเหน็ความส าคญัของการเสรมิสรา้งความตัง้ใจ
อยากเป็นพยาบาลวชิาชพีทีด่ ีจงึน ากระบวนการของจติตปัญญาศกึษา ไดแ้ก่ การท าสมาธ ิสุนทรยีสนทนา การฝึกฟัง
อย่างลึกซึ้ง การสะท้อนความคดิ การเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหว มาใช้ในการจดัการเรยีนการสอนวิชาวชิาชพีการ
พยาบาลและแนวโน้มเรื่องคุณลกัษณะของวิชาชีพการพยาบาล เพื่อศึกษาความตัง้ใจในการเป็นพยาบาลที่ดีของ
นกัศกึษาพยาบาลศาสตรช์ัน้ปีที ่3 ปีการศกึษา 2557 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดติถ์  

  

วิธีการศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้นี้ คือ นักศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  ชัน้ปีที่ 3  วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดติถ์ ปีการศกึษา 2557 จ านวน 98 คน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชเ้ป็นนักศกึษาหลกัสตูรพยาบาล 
ศาสตรบณัฑติ ชัน้ปีที ่3  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดติถ์ ปีการศกึษา 2557 จ านวน 97 คน ด าเนินการจดัการ
เรยีนการสอนโดยใชก้จิกรรมจติตปัญญาศกึษา เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็นแบบสอบถามความตัง้ใจใน
การเป็นพยาบาลทีด่ลีกัษณะของค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณ (rating scale) 5 ช่วง จ านวน 5 ขอ้ ผูว้จิยัสรา้งจาก
การทบทวนวรรณกรรม แต่ละข้อมีค าถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็น   ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผูท้รงคุณวุฒติรวจสอบจ านวน 3 ท่าน พจิารณาเลอืกขอ้ทีม่คีะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 0.60 -1.00 น าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุง 
น าไปทดลองใชก้บันกัศกึษาพยาบาลพยาบาลศาสตรช์ัน้ปีที่ 4 ทีผ่่านการเรยีนการสอนแบบจติตปัญญา จ านวน 30 คน 
ค านวณหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้สูตรสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความ
เชื่อมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั .76  
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วิธีการเกบ็ข้อมลู 
 1. ผูส้อนแนะน าตนเอง บอกวตัถุประสงคก์ารเรยีนการสอนและการวจิยั  

2. กจิกรรม Check in ใหน้กัศกึษานัง่ลอ้มเป็นวงกลม หลบัตาพรอ้มทัง้ก าหนดใหม้สีตดิลูมหายใจทีเ่ขา้และ
ออก ใชเ้วลา 5 นาท ีเพื่อใหม้สีมาธแิละเตรยีมพรอ้มต่อการเรยีนรู ้ 
 3. ใหเ้ดนิไปมาตามทีต่อ้งการ แลว้ใหน้กัศกึษาหยุดเดนิจบักลุ่ม 4 คน โดยมกีตกิาว่าคนทีพ่ดูคอืคนทีม่หีนิอยู่
ในมอื ในขณะทีม่คีนพดูใหค้นทีเ่หลอืตัง้ใจฟังโดยไมม่คี าถามแทรกกลาง พรอ้มกบัมองดตูนเองดว้ยว่าคดิอยา่งไร ถา้ใน
กลุ่มไม่พดูกใ็หน้ัง่เงยีบๆ  ใชเ้วลา 10 นาท ี
 4. ใหน้กัศกึษาจบักลุ่มละ 5 คน ใชห้ลกัสนุทรยีสนทนาตอบค าถามในประเดน็ท าไมพยาบาลเป็นวชิาชพี มี
ความแตกต่างจากอาชพีอย่างไร ใหเ้วลา 10 นาทใีนการหารอืกนัโดยใชห้ลกัการสนุทรยีสนทนาคอืเมื่อมคีนหนึ่งพดูคน
อื่นๆตัง้ใจฟัง ใหแ้ต่ละกลุ่มเสนอผลการประชุมของกลุ่ม นกัศกึษาร่วมกนัสรุปผลการเรยีนรู ้ 

5. ใหน้กัศกึษาใชห้ลกัสนุทรยีสนทนา นาน 30 นาท ีในประเดน็  
5.1 เอกลกัษณ์ของพยาบาลวชิาชพี คอือะไร 

  5.2 สิง่ทีก่่อใหเ้กดิเอกลกัษณ์เชงิวชิาชพีการพยาบาลคอือะไร  ใหน้กัศกึษาวเิคราะหเ์รื่องหมวก
พยาบาลและความเกีย่วขอ้งกบัวชิาชพี 
  5.3 ประชาชนหรอืผูร้บับรกิารตอ้งการพยาบาลวชิาชพีทีม่เีอกลกัษณ์แบบใด 
  5.4 ในระบบบรกิารสขุภาพ ในความเป็นจรงิพยาบาลยนือยูจุ่ดไหน ผูป่้วยมองเหน็ความส าคญัของ
พยาบาลหรอืไม่ หรอืมองว่าทีต่นเองหายเกดิจากการรกัษาของแพทย ์ 
  5.5 การพฒันาเอกลกัษณ์ของพยาบาลวชิาชพีดา้นบรกิาร บรหิาร และวชิาการควรท าอย่างไร 
 6. ภายหลงัการประชมุกลุ่มย่อยใหน้ าผลการประชุมเสนอในทีป่ระชุมกลุ่มใหญ่ มกีารซกัถามเพิม่เตมิใชเ้วลา
ประมาณ 30 นาท ีอาจารยส์ะทอ้นการคดิและสรุปเพิม่เตมิ 
 7. แต่ละกลุ่มวเิคราะหบ์ทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของพยาบาลวชิาชพี ใหเ้วลา 10 นาท ีและใหแ้ต่ละ
กลุ่มอาสาตอบค าถาม อาจารยแ์ละนกัศกึษาร่วมกนัสรุป  

8. ใหน้กัศกึษานัง่เป็นวงกลมและบอกว่าอะไรทีต่นเองรูส้กึกลวัหรอืไม่ปลอดภยั ใหน้กัศกึษาเดนิไปเรื่อยๆแลว้
หยุดเดนิ ใหจ้บัคู่กบัคนขา้งๆหรอืใหเ้ลอืกจบัคู่กบัคนที่ยงัไม่เคยพดูดว้ย หรอืไม่สนิทแลว้ปิดตาคนหนึ่ง อกีคนเป็นผูท้ี่
พาไปสมัผสัสิง่ต่างๆทีต่นเองอยากพาไป สลบักนัท าหน้าที ่ภายหลงัเสรจ็สิน้ใหน้กัศกึษาบอกความรูส้กึในขณะทีต่นเอง
เป็นผูน้ ากบัเป็นผูท้ีถู่กผกูตา   
 9. ใหน้กัศกึษาเปรยีบเทยีบกจิกรรมนัน้ว่า ผูท้ีถู่กตาคอืผูป่้วยเปรยีบเสมอืนคนทีม่องไม่เหน็ ผูป่้วยตอ้งการ
พยาบาลทีเ่ขาไวว้างใจเพื่อพาเขาไปหาแสงสว่าง บทบาทนี้พยาบาลท าไดห้รอืไม่  
 10. มอบหมายงานใหน้กัศกึษาคน้ควา้งานเพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
  10.1 เอกสทิธิข์องวชิาชพีการพยาบาล 
  10.2 ขอบเขตการท าหน้าทีข่องพยาบาลวชิาชพี และสมรรถนะหลกัของสภาการพยาบาล 

11. ใหน้กัศกึษาเขยีนผลการเรยีนรูโ้ดยแบง่กระดาษออกเป็น 4  ช่อง ช่องแรกเป็นสิง่ทีเ่ราเขยีน  ในประเดน็  
ใหส้รุปเนื้อหาทีท่่านเรยีนวนัน้ี และ สิง่ทีอ่ยากบอกหรอือยากถามคอือะไร ช่องที ่2 ใหเ้พื่อเขยีนเพิม่เตมิ ช่องที ่3 ให้
เพื่อนคนอื่นเขยีนบอกความรูส้กึต่อการเรยีน ช่องที ่4 การประเมนิการเรยีนและขอ้เสนอแนะ ใหน้กัศกึษาเขยีนสะทอ้น
ความรูส้กึทีม่ต่ีอการเรยีนโดยใชก้จิกรรมจติตปัญญาศกึษา  
 12. ผูส้อนสรุปความรูท้ีไ่ดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู ้แนะน าวารสารหรอืบทความเพิม่เตมิ ใหน้กัศกึษาท า
แบบสอบถามความตัง้ใจต่อการเป็นพยาบาลทีด่ใีชเ้วลา 15 นาท ี 
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การวิเคราะห์ 
 ขอ้มลูเกีย่วกบัความตัง้ใจต่อการเป็นพยาบาลทีด่ทีีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถาม วเิคราะหโ์ดยใช ้รอ้ยละและ
สถติทิดสอบท ี(paired t-test)  ขอ้มลูจากค าถามปลายเปิดน ามาจดัหมวดหมูข่องเน้ือหาอย่างเป็นระบบ รวมทัง้
เชื่อมโยงหาความสมัพนัธข์องขอ้มลู  
  

ผลการศึกษา 
 1.ความตัง้ใจเป็นพยาบาลวชิาชพีทีด่ีของนักศกึษาพยาบาลศาสตรช์ัน้ปีที ่3 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

อุตรดติถอ์ยู่ในระดบัสงูรอ้ยละ 87.63 ระดบัปานกลางรอ้ยละ 7.22 และระดบัต ่ารอ้ยละ 5.15  
2.เปรยีบเทยีบคะแนนความตัง้ใจเป็นพยาบาลวชิาชพีที่ดขีองนักศกึษาระหว่างก่อนท ากจิกรรมกบัหลงัท า

กจิกรรมพบว่าภายหลงัท ากจิกรรมจติตปัญญาสงูกว่าก่อนท ากจิกรรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 (p<.05) ดงั
ตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 เปรยีบเทยีบคะแนนความตัง้ใจเป็นพยาบาลวชิาชพีทีด่ขีองนกัศกึษาระหว่างก่อนท ากจิกรรมกบัหลงัท า
กจิกรรม 

การประเมนิ ก่อนการรว่มกจิกรรม หลงัการท ากจิกรรมจติตปัญญา t P value 

x  SD x  SD 

ค ว ามตั ้ง ใ จ เ ป็ นพย าบาล
วชิาชพีทีด่ ี

4.527 .459 4.674 .474 12.626 .000 

 

ข้อมูลคณุภาพจากค าถามปลายเปิด 
ขอ้มลูปลายเปิดน ามาสรุปและจดัหมวดหมูข่อ้มลูดงันี้ 
1.ความตัง้ใจอยากเป็นพยาบาลทีด่ ี 
กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ว่าหลงัจากทีจ่ดักจิกรรมจติตปัญญาแลว้ ตนเองสามารถเป็นพยาบาลทีด่ไีดท้ัง้นี้

ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิความมัน่ใจเน่ืองจาก รบัรูว้่าตนเองสามารถท าไดเ้ริม่ตน้ทีใ่จ ไดร้บัการปลกูฝังจนมคีวามรูจ้าก
ภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิจากการทีโ่ดยมจีติใจอยากใหผู้ป่้วยหายจากโรคภยั มคีวามเอาใจใสต่่อผูอ้ื่น มคีวามเอือ้อาทรต่อ
ทุกคน 

“คดิว่าเป็นพยาบาลทีด่ไีด ้เพราะขึน้อยู่กบัตวัเองก่อน เริม่ทีใ่จเรา ถา้คดิว่าไดเ้รากจ็ะท าได.้.. การไดร้บัการ
ปลกูฝังในเรื่องความรูแ้ละการพฒันาจติใจ ทศันคตทิีด่ต่ีอวชิาชพี จะท าใหเ้รามคีวามเขม้แขง็ในการพฒันาวชิาชพี” 

“หลงัเรยีนแลว้รูส้กึอยากเป็นพยาบาลทีด่มีากขึน้ เดมิไมค่่อยสนใจ ตอนนี้มองตวัเองแลว้คดิว่าพรอ้มมากขึน้ 
คดิว่าเรามคีวามรกัในสิง่ทีเ่ราท าหรอืไม่ ถา้รกัเราจะท าต่อ จะท าใหม้กีารพฒันามากขึน้ ...เป็นไดเ้พราะเราถูกฝึกใหม้ี
ความอดทน ความเสยีสละ มคีวามเอือ้อาทร สามารถดแูลผูป่้วยดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยไ์ด้” 

“หลงัท ากจิกรรมแลว้คดิว่าเป็นได ้เมื่อเราไปถงึจุดนัน้ จุดทีไ่ดป้ระกอบวชิาชพีพยาบาล ไดพ้บเหน็และปฏบิตัิ
กจิกรรมการพยาบาล ใชก้ระบวนการพยาบาล มเีอกลกัษณ์และเอกสทิธิข์องพยาบาล และมคีวามอ่อนน้อมถ่อมตน
ยอมรบัฟังผูอ้ื่น เราจะเป็นพยาบาลทีด่ไีด”้ 

2. ความเชื่อมัน่ในตนเองเป็นสิง่ส าคญั  
นกัศกึษาคดิว่าการเป็นพยาบาลทีด่เีกดิจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเองทีส่ามารถกระท าได ้เป็นสิง่ทีไ่ม่

ยากล าบาก  
“หลงัท ากจิกรรมเชื่อว่าท าได ้เราตอ้งเชื่อมัน่ในตนเองและตัง้ใจท าใหด้ทีีส่ดุ โดยการท าทุกวนัใหด้ทีีส่ดุ คดิ

ก่อนและหลงัท า จะไม่เกดิโทษต่อตนเองและผูอ้ื่น ” 
3. บุคคลทีเ่ป็นตวัแบบทีท่ าใหอ้ยากเป็นพยาบาลทีด่ ี  
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กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิว่าการทีต่นเองจะเป็นพยาบาลทีด่นีัน้มพีอ่แม่ทีค่าดหวงัว่าอยากใหเ้ป็นพยาบาล และ
จากการฝึกปฏบิตัทิีห่อผูป่้วยไดพ้บพยาบาลทีใ่หก้ารพยาบาลผูป่้วยอย่างดที าใหเ้กดิแรงบนัดาลใจทีอ่ยากเป็นพยาบาล
ทีด่ ี

“...เรามพี่อแม่ญาตพิีน้่องใหก้ารสนบัสนุน มอีาจารยค์อยสัง่สอน ทีท่ าใหเ้ราอยากเป็นพยาบาล...จากการขึน้
ฝึกปฏบิตังิาน เหน็ตวัอย่างพีห่ลายคนทีทุ่ม่เท เลยตัง้ใจว่าจะเป็นพยาบาลทีด่ที ัง้กายและใจ...  ” 

4. สิง่สนบัสนุนทีช่่วยใหเ้ป็นพยาบาลทีด่ ี
สิง่ทีช่่วยสนบัสนุนใหเ้ป็นพยาบาลทีด่มีาจากหลายประการ ไดแ้ก่ ความคดิทีจ่ะพฒันา การมคีวามรกั ความรู ้

การฝึกปฏบิตั ิ 
“ท ากจิกรรมแลว้ ตอ้งมอีงคค์วามรูเ้พิม่มากขึน้ มคีวามรูใ้หม่ๆ  มคีวามสขุกบัการท างาน ท างานภายใต้

กฎหมาย จรยิธรรม คุณธรรม มคีวามรบัผดิชอบ ความซื่อสตัย ์มใีจในการดแูล มเีมตตา ใฝ่หาความรู ้ทกัษะอยู่
สม ่าเสมอใหม้คีวามช านาญ ยิม้แยม้แจ่มใส”  

5.การพฒันาเพื่อเป็นพยาบาลทีด่ ี
การท ากจิกรรมจติตปัญญาจะใหผู้เ้รยีนใคร่ครวญถงึตนเอง พบวา่มบีางคนทีค่ดิว่าตนเองยงัไม่มคีวามพรอ้มที่

จะเป็นพยาบาลทีด่โีดยสะทอ้นออกมาว่า ในขณะน้ียงัไมม่คีวามมัน่ใจทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีพ่ยาบาล โดยตอ้งมกีารพฒันาทัง้
ความรู ้ประสบการณ์ บุคลกิภาพและความรบัผดิชอบ 

“ยงัไมม่ัน่ใจ เพราะยงัมคีวามรูไ้ม่พอและคดิว่าตอ้งเพิม่ความมัน่ใจและรกัในสิง่ทีต่นเองท า ตอ้งตัง้ใจเรยีน มี
ความรูม้ากกว่านี้ ตอ้งมคีวามรบัผดิชอบในตวัเองก่อนทีจ่ะไปรบัผดิชอบผูอ้ื่น” 

“คดิว่าเป็นไดถ้า้เราตัง้ใจและตอ้งการพฒันาตนเองจรงิๆ ตอนนี้ยงัคดิว่าเรายงัไม่ดพีอ ตอ้งพยายามพฒันา
ตนเอง... อกีอย่างทีค่วรพฒันาคอืบุคลกิภาพ” 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
 จากการศกึษาครัง้นี้พบว่านกัศกึษาพยาบาลศาสตรช์ัน้ปีที ่3 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดติถม์คีวาม
ตัง้ใจเป็นพยาบาลในระดบัสงูรอ้ยละ 87.63 ทัง้นี้เมื่อพจิารณาจากขอ้มลูจากค าถามปลายเปิดพบว่า นกัศกึษาประเมนิว่า
ตนเองสามารถเป็นพยาบาลวชิาชพีทีด่ไีดน้ัน้มาจากมาจากความตัง้ใจจรงิเพราะเชื่อว่าใจส าคญัทีส่ดุทีจ่ะท าใหท้ าในสิง่
ตนเองรกัไดแ้ละการรบัรูค้วามสามารถของตนเองว่าสามารถเป็นพยาบาลทีด่ไีด ้ สิง่เหล่านี้เป็นปัจจยัดา้นบวกทีช่ว่ย
กระตุน้ใหน้กัศกึษาประเมนิว่าตนเองมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเป็นพยาบาลทีด่ ี การศกึษาครัง้นี้สอดคลอ้งกบัการศกึษาอื่นๆที่
พบว่าเจตคตหิรอืทศันคตมิคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจในการท ากจิกรรมหรอืการมพีฤตกิรรม [10] เพราะบุคคลทีม่เีจต
คตทิีด่แีละมคีวามตัง้ใจมแีนวโน้มทีจ่ะมพีฤตกิรรมตามทีต่ัง้ใจไวเ้ป็นไปตามทฤษฎพีฤตกิรรมทีม่กีารวางแผน (Theory 
of Planned Behavior)  
 การศกึษาพบวา่ภายหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบจติตปัญญาท าใหน้กัศกึษามคีวามตัง้ใจเป็น
พยาบาลทีด่มีากกว่าก่อนท ากจิกรรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 และจากค าถามปลายเปิดนกัศกึษาสะทอ้นว่า
ภายหลงัการท ากจิกรรมท าใหท้ราบความส าคญัของวชิาชพีพยาบาลต่อประชาชนและระบบสขุภาพมากขึน้ ท าให้
นกัศกึษาเกดิเจตคตทิีด่ต่ีอวชิาชพี การเรยีนการสอนแบบจติตปัญญาท าให้เกดิการทบทวนไตร่ตรองความคดิของ
ตนเอง การสะทอ้นคดิในแต่ละระยะท าใหน้กัศกึษามคีวามเขา้ใจทีด่ต่ีอวชิาชพีพยาบาลดขีึน้ ประกอบกบับรรยากาศที่
เป็นมติรท าใหเ้กดิความไวว้างใจ สามารถเปิดเผยความจรงิออกมา เกดิการเรยีนรูท้ีเ่ปลีย่นแปลงมากขึน้ ประกอบกบั
การใชค้ าถามกระตุน้การคดิท าใหเ้กดิการวเิคราะห ์ ท าใหน้กัศกึษารูจ้กัเปิดใจตอบรบัสิง่ต่างๆ นกัศกึษามคีวามมุ่งมัน่ที่
จะเป็นพยาบาลทีด่ ี[11]   

ส าหรบัการคลอ้ยตามบุคคลอา้งองิหรอืตวัแบบในการศกึษาครัง้นี้พบว่า บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อนกัศกึษาคอืพ่อ
แม่ ทีใ่หก้ารสนบัสนุนและคอยใหค้วามชว่ยเหลอื ซึง่ในสงัคมไทยพ่อแม่มกัคาดหวงัว่าลกูผูห้ญงิควรประกอบอาชพี
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พยาบาลเพราะจะเป็นทีพ่ึง่ใหก้บัพ่อแม่ ญาตพิีน้่องไดใ้นยามเจบ็ป่วย [12]  ซึง่สิง่เหล่านี้ถูกถ่ายทอดจนเป็นสิง่ทีย่อมรบั
ส าหรบัเพศหญงิ การศกึษานี้สอดคลอ้งกบัการศกึษาของเบญจพรทีศ่กึษาพบว่าทศันคต ิ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิและ
การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมมผีลต่อความตัง้ใจมพีฤตกิรรม การศกึษาครัง้นี้บุคคลทีเ่ป็นตวัแบบให้
คลอ้ยตามไม่ค่อยเด่นชดัมากนกั ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากในวชิาชพีพยาบาลไม่มกีารประชาสมัพนัธต์วัแบบทีช่ดัเจนมาก
นกั ท าใหก้ารรบัรูเ้กีย่วกบัตวัแบบหรอืบุคคลทีม่อีทิธต่ิอนกัศกึษาไม่ชดัเจน แตกต่างจากการศกึษาของเบญจพร [13] ที่
พบว่าการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิมผีลท านายต่อพฤตกิรรมไดอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 
 การศกึษาครัง้นี้พบว่ากลุ่มทีม่คีวามตัง้ใจต่อการเป็นพยาบาลวชิาชพีระดบัปานกลางหรอืระดบัต ่านัน้รอ้ยละ 
12.37 โดยใหเ้หตุผลทีไ่ม่มัน่ใจในการเป็นพยาบาลทีด่เีนื่องจาก คดิว่าตนเองยงัมคีวามรูย้งัไม่เพยีงพอ ตอ้งการพฒันา
ตนเองใหม้คีวามรบัผดิชอบเพิม่มากขึน้ และพฒันาใหม้บีุคลกิภาพทีเ่หมาะสม ทัง้นี้เนื่องจากในการจดัการเรยีนการสอน
นกัศกึษาไดส้ะทอ้นภาพของพยาบาลว่าตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้มใีจรกัต่อวชิาชพี บุคลกิภาพด ีซื่อสตัย ์อดทน อ่อนน้อม
ถ่อมตน รบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ยิม้แยม้แจ่มใส และอื่นๆ ท าใหเ้มื่อนกัศกึษาเปรยีบเทยีบตนเองกบัสิง่ทีค่าดหวงัไว้
แลว้ยงัมอีกีปลายประการทีย่งัพฒันาท าใหน้กัศกึษาประเมนิว่าตนเองมคีวามตัง้ใจเป็นพยาบาลทีด่รีะดบัไม่สงู   
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. จากการศกึษาพบว่านกัศกึษามคีวามตัง้ใจทีจ่ะเป็นพยาบาลทีด่แีละรบัรูใ้นทางบวกว่าตนเองสามารถทีจ่ะ
เป็นพยาบาลทีด่ไีดน้ัน้  ซึง่เจตคต ิความตัง้ใจเหล่านี้สามารถเปลีย่นแปลงไดห้ากผูท้ีต่ ัง้ใจไม่แน่วแน่เพยีงพอ อาจารยจ์งึ
ควรจดักจิกรรมทีจ่ะสง่เสรมิความตัง้ใจ เจตคตทิีด่ต่ีอวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง   
 2. ดา้นการวจิยัวจิยัเปรยีบเทยีบระหว่างนกัศกึษาแต่ละชัน้ปี รวมทัง้ในพยาบาลวชิาชพีเพื่อดคูวามตัง้ใจทีจ่ะ
เป็นพยาบาลทีด่ ี 
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ผลการใช้โปรแกรมจดัการความปวดต่อระดบัความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลงัผ่าตัด 
ช่องท้องแบบเร่งด่วน 
The Effect of the Pain Management Program on Pain level in Post-operative 
Patients with Urgency Abdominal Surgery  
 

อุทุมพร มาลยัทอง1* ทรงศกัดิ ์  จ าปาแพง1 และสุวรรณ ี สรอ้ยสงค2์  
Utumporn Malitong1*, Songsak Jumpapang1 and Suwannee Sroisong2 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยักึง่ทดลอง มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เปรยีบเทยีบผลการใชโ้ปรแกรมจดัการความปวด
ต่อระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วน ใน 24, 48 และ 72 ชัว่โมงหลงัผ่าตัด  และ 2) 
เปรยีบเทียบความพึงพอใจของผู้ป่วยฯในการจดัการความเจ็บปวดหลงัผ่าตัด กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยหลงัผ่าตัด       
ช่องท้องแบบเร่งด่วน จ านวน 60 คน ซึ่งได้จากการคดัเลอืกจากเกณฑ์ที่ก าหนด แบ่งเป็น กลุ่มควบคุม 30 คน และ 
กลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุมไดร้บัการพยาบาลตามปกต ิกลุ่มทดลองไดร้บัโปรแกรมจดัการความปวด  เครื่องมอื       
ที่ใช้ในการวิจยั คือ 1) โปรแกรมจดัการความปวดหลงัผ่าตัด  2) แบบบนัทึกการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย            
แบบบนัทกึขอ้มูลส่วนบุคคล  แบบบนัทกึขอ้มูลความเจบ็ปวด 3) มาตรวดัความเจบ็ปวดแบบตวัเลข 4) แบบวดัความ
พงึพอใจในการจดัการความเจบ็ปวดผ่าตดั การวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติทิดสอบ Paired t-test และ Independent t-test   
 ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มทดลองมคีะแนนความเจบ็ปวดใน 24, 48 และ 72  ชัว่โมงหลงัผ่าตดั น้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั (p< 0.05) และกลุ่มทดลองมีคะแนนความพึงพอใจในการจดัการความ
เจบ็ปวดมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั (p< 0.05) จึงสรุปได้ว่าโปรแกรมจดัการความปวด
สามารถลดความเจบ็ปวด และท าใหผู้ป่้วยมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการความเจบ็ปวดหลงัผ่าตดั  

 

ค าส าคญั:  การใชโ้ปรแกรมจดัการความปวด ระดบัความเจบ็ปวด ความพงึพอใจ ผูป่้วยหลงัผ่าตดัช่องทอ้งแบบ
เร่งด่วน  
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Abstract 

 This study was a Quasi-experimental research employing two groups pretest-posttest design. The 

objectives of the study aimed to compare effects of the pain management program on pain level in post-

operative patients with urgency abdominal surgery within 24, 48, and 72-hours postoperative day as well as 

the patients’ satisfaction in pain management. The subjects were 60 postoperative patients with urgency 

abdominal surgery and selected by a purposive sampling. The subjects were arranged into a control group 

and an experimental group. Each group comprised 30 persons. The control group received a conventional 

nursing care. The experimental group received a pain management program. The research instruments 

consisted of four types: 1) the pain management program, 2) the collecting data questionnaire, 3) a pain 

measurement tool used the Numerical Rating Scale and, 4) the questionnaire of patients’ satisfaction in pain 

management. The data were analyzed by Paired t-test and Independent t-test.  

 The results revealed that the mean of pain scores in the experimental group was significantly 

lower than that of the control group within 24, 48 and 72 hours post-operation. (p< 0.05) Moreover, the 

most mean of the post-operative patients’ satisfaction scores in pain management in the experimental 

group was significantly greater than that of the control group. (p< 0.05) It was conclude that the program can 

directly reduce post-operative pain and also enhance the pleasant of the patient.  
 

Keywords:  pain management program, pain level, satisfaction, post-operative patients, urgency 
abdominal surgery 

 

บทน า  
 ความเจบ็ปวดหลงัผ่าตดัเป็นอาการเฉียบพลนัที่ผูป่้วยต้องเผชญิอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้หลงัผ่าตดั ซึง่มสีาเหตุ

เกดิจากเนื้อเยื่อและเสน้ประสาทได้รบัการบาดเจบ็ถูกท าลาย ชอกช ้า บวมตึง มกีารดงึรัง้และหดตวัของกล้ามเนื้อที่

ได้รบัการบาดเจบ็ และมกีารกระตุ้นของปลายประสาทอสิระทีบ่าดเจบ็  มผีลต่อสรรีะร่างกาย (physiology response) 

ได้แก่ ความดนัโลหิตสูง หวัใจและหายใจท างานเพิ่มขึน้ เหงื่ออก ความตึงตวัของกล้ามเนื้อและอตัราการเผาผลาญ

อาหารเพิ่มขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและระบบภูมิคุ้มกนั  [1,2,3]  หากไม่สามารถควบคุมความเจบ็ปวด 

จะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงดา้นอารมณ์ (emotional disturbance) ไดแ้ก่ วติกกงัวล กลวั กระวนกระวาย คดิฟุ้งซ่าน 

การรบัรู ้สตแิละความตัง้ใจต่อการท ากจิกรรมลดลง ซึง่จะมต่ีอเกดิภาวะแทรกซอ้นหลงัผ่าตดัได ้[4,5] 

 การผ่าตดัในช่องท้องถือเป็นการผ่าตดัใหญ่ ท าให้ผู้ป่วยมอีาการปวดมากหลงัผ่าตดั  1-3 วนั  หลงัจากนัน้

ความเจบ็ปวดจะบรรเทาลงตามระยะเวลา  [1,2] ซึง่ความปวดหลงัผ่าตดัรบกวนและขดัขวางการเคลื่อนไหวและการมี

กจิกรรมต่างๆ ของผูป่้วย   เมื่อผูป่้วยเคลื่อนไหวร่างกายไดน้้อยลง ท าใหม้โีอกาสเกดิภาวะแทรกซอ้นหลงัผ่าตดั  เช่น 

ภาวะปอดแฟบ การไม่เคลื่อนไหวของล าไส ้ หลอดเลอืดด าขาอุดตนั เป็นต้น โดยเฉพาะผู้ป่วยทีไ่ด้รบัผ่าตดัช่องทอ้ง 

ท าให้ระบบทางเดนิอาหารบาดเจบ็ ชอกช ้าขณะผ่าตดั   ดงันัน้ภายหลงัการผ่าตัดจงึท าให้การท างานของกระเพาะ

อาหารและล าไสล้ดลง  มกีารสะสมแก๊สและน ้าย่อยในกระเพาะอาหารและล าไส ้สง่ผลใหผู้ป่้วยมอีาการอดืแน่นทอ้ง และ
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ปวดแผลมากขึน้ [1,2,3] การลดความปวดและปฏบิตัิตวัฟ้ืนสภาพหลงัผ่าตดั จะช่วยให้ผูป่้วยมคีวามเจบ็ปวดน้อยลง  

สามารถเคลื่อนไหวร่างกายและฟ้ืนสภาพหลงัผ่าตดัไดด้ ี[1,3,6,7] 

 วธิีการจดัการความปวดในผู้ป่วยหลงัผ่าตัด มีทัง้แบบการใช้ยา (pharmacologic) และแบบไม่ใช้ยา (non 

pharmacologic approaches)  วธิกีารจดัการความปวดแบบการใชย้า โดยเฉพาะใน 24 ชัว่โมงหลงัผ่าตดั เป็นช่วงเวลา

ทีป่วดรุนแรง ผูป่้วยควรไดร้บัยาฉีดแกป้วดทุก  4 ชัว่โมง ซึง่ความเจบ็ปวดจะลดลงภายใน 30 นาทหีลงัไดร้บัยาฉีดแก้

ปวด  และการได้รบัยาแก้ปวดลดลงใน 48 และ 72 ชัว่โมงหลงัผ่าตดั ซึ่งอาการปวดจะทุเลาตามระยะเวลาที่เพิ่มขึน้  

[1,2,3]  สว่นการจดัการความเจบ็ปวดแบบไมใ่ชย้า ประกอบดว้ย การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสาเหตุของความเจบ็ปวด การใช้

เทคนิคเบี่ยงเบนความเจบ็ปวด การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเหมาะสม เพื่อลดปวด ลดความทรมาน ช่วยให้สามารถ

ขยบัตวัช่วยเหลอืตนเองไดด้ขีึน้ การหายใจ การไหลเวยีนโลหติดขีึน้ และผูป่้วยสามารถปฏบิตักิารฟ้ืนตวัหลงัผ่าตดัได้

จงึมคีวามจ าเป็นในผูป่้วยหลงัผ่าตดั [1,2,3]   

 จากการศึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการจัดการความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่รอการผ่าตัดได้ (elective 

operation) พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รบัขอ้มูลการจดัการความปวดก่อนผ่าตดั จะมคีวามเจบ็ปวดน้อยกว่าผู้ป่วยที่ไดร้บัการ

พยาบาลแบบปกต ิและช่วยใหฟ้ื้นสภาพไดด้ี และผู้ป่วยมคีวามพงึพอใจใจการจดัการความเจบ็ปวดมากกว่าผูป่้วยที่

ไดร้บัการพยาบาลแบบปกต ิ  ซึง่โปรแกรมการจดัการความเจบ็ปวดหลงัผ่าตดั ประกอบดว้ย  1) การใหข้อ้มูลหลงัการ

ผ่าตดัในเรื่องสาเหตุของความเจบ็ปวด  ผลเสยีต่อความเจบ็ปวดหลงัการผ่าตดั  2) วธิกีารสื่อสารความเจบ็ปวด  3)  

การประเมนิความเจบ็ปวดตนเองและการใช้ยาแก้ปวด 4) การจดัการความเจบ็ปวดโดยไม่ใช้ยา  ได้แก่ การกระตุ้น

ผูป่้วยใหป้ฏบิตัเิพื่อบรรเทาความปวดดว้ยตนเอง  ในเรื่องการหายใจเขา้ออกลกึๆ ยาวๆ  การไออย่างมปีระสทิธภิาพ 

รวมทัง้การเคลื่อนไหวและการบรหิารร่างกาย  การลุกเดนิ เพื่อป้องกนัภาวะแทรกซอ้นหลงัผ่าตดั [7,8,9,10,11] 

 จากขอ้มูลหอผู้ป่วยศลัยกรรมชาย 1  โรงพยาบาลพุทธชนิราช จงัหวดัพษิณุโลก ระหว่าง พ.ศ. 2554 -2556 

พบว่า มผีู้ป่วยเขา้รบัการรกัษาจ านวน 1,985 ราย  ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยผ่าตดัช่องท้อง (abdominal surgery) จ านวน

1,410 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.03  โดยเป็นการผ่าตดัช่องท้องแบบเร่งด่วน จ านวน1,244 ราย คดิเป็นร้อยละ 71.03  

ขณะที่มีผู้ป่วยแบบรอการผ่าตัดได้ (elective case) เพยีง 166 ราย คดิเป็นร้อยละ 13.34  [12]   การรกัษาด้วยการ

ผ่าตดัแบบเร่งด่วน (urgency case)   ตอ้งผ่าตดัภายใน 12-24 ชัว่โมง  [2,6]   

 ในการเตรยีมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วน  ซึ่งผู้ป่วยจะมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้อง 

อ่อนเพลยี หรอืมีความไม่สมดุลของเกลอืแร่ เมื่อเขา้รบัการรกัษาผู้ป่วยจะได้รบัการใส่อุปกรณ์การรกัษาเพื่อเตรยีม

ผ่าตัด ท าให้ไม่สุขสบาย วติกกงัวล รู้สกึทุกข์ทรมาน จึงท าให้ความตัง้ใจและรบัรู้ข้อมูลต่าง ๆ ลดลง [4,5]  อีกทัง้

พยาบาลจะตอ้งปฏบิตักิจิกรรมการพยาบาลเตรยีมดา้นร่างกายผูป่้วยก่อนผ่าตดัใหพ้รอ้ม เพื่อใหผู้ป่้วยไดร้บัการผ่าตดั

ทนักบัเวลา   ทัง้นี้การปฏบิตักิารพยาบาลเพื่อลดปวดและการฟ้ืนสภาพในผูป่้วยทีไ่ดร้บัการผ่าตดัช่องทอ้งแบบเร่งด่วน

ไม่สามารถให้ขอ้มูลกบัผู้ป่วยที่จะเขา้รบัการรกัษาด้วยการผ่าตดัช่องท้องแบบเร่งด่วนได้ อกีทัง้ยงัขาดความชดัเจน 

ความต่อเนื่องในกจิกรรมการให้ขอ้มูลเพื่อลดปวดและการฟ้ืนสภาพที่เหมาะสมส าหรบัผู้ป่วยหลงัผ่าตดัแบบเร่งด่วน 

ดังนัน้คณะผู้วิจ ัยจึงสนใจที่จะจัดท าโปรแกรมจัดการความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วน เพื่อ                        

1) เปรยีบเทยีบผลการใชโ้ปรแกรมจดัการความปวดต่อระดบัความเจบ็ปวดของผูป่้วยหลงัผ่าตดัช่องทอ้งแบบเร่งด่วน 

ใน 24, 48 และ 72 ชัว่โมงหลงัผ่าตดั และ 2) เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูป่้วยหลงัผ่าตดัช่องทอ้งแบบเร่งด่วนใน
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การจดัการความเจบ็ปวดหลงัผ่าตดั 72 ชัว่โมง เพื่อน าผลการศกึษามาปรบัปรุงการพยาบาลเกีย่วกบัการจดัการความ

ปวดและผูป่้วยฟ้ืนสภาพหลงัผ่าตดัช่องทอ้งแบบเร่งด่วนใหม้ปีระสทิธภิาพกบัผูป่้วยหลงัผ่าตดัรายอื่น ๆ ต่อไป  
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยักึง่ทดลอง (Quasi-experimental research) แบบ 2 กลุ่ม วดัผลก่อนและหลงัการ

ทดลอง (two groups- pretest -posttest design) เกบ็ขอ้มลู ณ หอผูป่้วยศลัยกรรมชาย 1 โรงพยาบาลพุทธชนิราช 

จงัหวดัพษิณุโลก   

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการรกัษาในหอผูป่้วยศลัยกรรมชาย 1 โรงพยาบาลพุทธ

ชนิราช ซึง่ไดร้บัการผ่าตดัช่องทอ้งแบบเร่งดว่น   

 กลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษา คอื ผูป่้วยหลงัผ่าตดัช่องทอ้งแบบเร่งด่วน เขา้รบัการรกัษาในหอผูป่้วยศลัยกรรมชาย 1 

โรงพยาบาลพุทธชนิราช จงัหวดัพษิณุโลก  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2557  ถงึกนัยายน 2557  

 โดยมเีกณฑก์ารเลอืกคุณสมบตักิลุ่มตวัอย่าง (inclusion criteria) ดงันี้ 

 1. มอีาย ุ18 ปีขึน้ไป  

 2. ไดร้บัการวนิจิฉยัเป็นโรคเกีย่วกบัอวยัวะในช่องทอ้งมกีารอกัเสบตดิเชือ้ ทะลุ อุดตนั ทีต่อ้งรกัษาดว้ย

 ผ่าตดัการผ่าตดัช่องทอ้งภายใน 12-24 ชัว่โมง  

 3. สามารถสือ่สารภาษาไทยเขา้ใจ  

เกณฑก์ารคดัออก (Exclusion criteria) ไดแ้ก ่

1. ผูป่้วยมภีาวะวกิฤตใสอุ่ปกรณ์การรกัษาดว้ยท่อช่วยหายใจ  และ/หรอืเครื่องช่วยหายใจ 

2. หลงัผ่าตดัผูป่้วยยา้ยเขา้รบัการดแูลในหอผูป่้วยหนกั  

3. ผูป่้วยเกดิภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดั ไดแ้ก่ ภาวะชอ็ค  มไีขส้งู    

4. ผูป่้วยเจบ็ปวดบาดแผลอย่างรุนแรง และ/หรอืไม่สามารถปฏบิตัติามโปรแกรมจดัการความปวดได ้
 

การค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 การก าหนดขนาดตวัอย่างดว้ยโปรแกรม G power โดยก าหนดการค านวณใช ้ t-test  แบบ independent two 

group ขนาดอิทธิพล (effect size) ที่ระดบั 0.30 ก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  (α =.05)  ก าหนด

อ านาจการทดสอบ (power of test) ที่ระดบั 0.85  (ß =0.85)  ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างกลุ่มละ  24 คน  แต่เพื่อป้องกนั

การสญูหายของกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัจงึเพิม่จ านวนอกี 20% จาก 24 คน จงึไดก้ลุ่มตวัอย่างกลุ่มละ 30 คน  

  กลุ่มควบคุม  คอื ผูป่้วยทีไ่ดร้บัการดแูลอาการปวดตามการพยาบาลปกต ิ จ านวน 30 คน 

 กลุ่มทดลอง  คอื ผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการรกัษาดว้ยการผ่าตดัช่องทอ้งแบบเร่งดว่นทีไ่ดร้บัการดแูลดว้ยโปรแกรม

จดัการความปวด จ านวน 30 คน   
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เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยัมี 4 ชุด คอื  
 1. โปรแกรมจดัการความปวดในผูป่้วยหลงัผ่าตดัช่องทอ้งแบบเร่งด่วน ประยุกตม์าจาก จริาภรณ์ สงิหเสนี [7] 

ประกอบดว้ย โปรแกรมการพยาบาลการจดัการความปวดหลงัผ่าตดั แผนการสอนการจดัการกบัความปวดหลงัผ่าตดั 

คู่มอืการสอนของพยาบาล คู่มอืการปฏบิตัเิพื่อลดปวดส าหรบัผูป่้วยผ่าตดัช่องทอ้ง   

 2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ย   

 ตอนที่ 1 แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย ได้แก่  อายุ  สถานภาพสมรส การวนิิจฉัยโรค การผ่าตัด 

ระยะเวลาในการผ่าตดั   

 ตอนที ่2 แบบบนัทกึขอ้มลูความเจบ็ปวดของผูป่้วยหลงัผ่าตดัช่องทอ้ง และยาแกป้วดทีผู่ป่้วยไดร้บัใน 24, 48 

และ 72 ชัว่โมง 

 3. มาตรวดัความเจ็บปวดแบบตัวเลข (the Numerical Pain Scale) มีระดบัความเจ็บปวด 0 - 10 โดยให้

ผูป่้วยประเมนิและบอกความเจบ็ปวดดว้ยตนเอง 

 4. แบบวดัความพงึพอใจในการจดัการความเจบ็ปวดของผูป่้วย  
 

 การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ 

 1. โปรแกรมจดัการความปวดในผู้ป่วยหลงัผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วน โดยผู้วิจยัประยุกต์มาจาก 

จริาภรณ์ สงิหเสนี [7] ซึ่งผู้วจิยัได้ทบทวนเอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มเติมกิจกรรมต่าง ๆ ในการลดความ

เจบ็ปวดและการฟ้ืนสภาพหลงัการผ่าตดั แลว้น าโปรแกรมให้ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของ

เนื้อหา ได้ดชันีความสอดคล้อง (index of congruence; IOC) เท่ากบั 0.67-1.00 จากนัน้น าไปทดสอบใช้กบัผู้ป่วย

ลกัษณะคลา้ยกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 5 ราย แลว้น ามาปรบัปรุงตามค าแนะน าของผูป่้วย แลว้จงึน ามาใชเ้กบ็ขอ้มลู 
 

 2.เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัสรา้งเอง แลว้น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา (content validity) ไดด้ชันคีวามสอดคลอ้ง (index of congruence; IOC) เท่ากบั 

1.00   

 3. มาตรวดัความเจบ็ปวดแบบตวัเลข (Numeric Rating Scale) เป็นเสน้ตรงทีม่ขีดีแบ่งเป็นช่องเท่า ๆ กนั 

และมีหมายเลขก ากับตัง้แต่ 0 – 10 (ดังภาพที่ 1) เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่สถาบันสุขภาพแห่งชาต ิ

(National Institutes of Health) รบัรองว่าสามารถใช้ประเมนิความเจบ็ปวดไดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพ ซึง่ผู้ป่วยสามารถ

ประเมนิและบอกความรุนแรงเจบ็ปวดของตนเอง (self-report) [1,5]  
 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดง มาตรวดัความเจบ็ปวดแบบตวัเลข (Numeric Rating Scale) 

    0   หมายถงึ   ไม่มคีวามเจบ็ปวด   

1-3    หมายถงึ   ความเจบ็ปวดเลก็น้อย                  

4-6    หมายถงึ   ความเจบ็ปวดปานกลาง   

7-10 หมายถงึ   ความเจบ็ปวดรุนแรง  
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4. แบบความพึงพอใจในการจดัการความเจบ็ปวดของผูป่้วยหลงัผา่ตดั โดยผูว้จิยัประยุกตม์าจาก                

จริาภรณ์ สงิหเสนี [7] จากนัน้น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา (content validity) 

จากนัน้น ามาปรบัปรุงแกไ้ข แลว้จงึน าเครื่องมอืไปสอบถามกบัผูป่้วยหลงัผ่าตดัช่องทอ้ง จ านวน 30 ราย และค านวณ

สมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ของแอลฟ่าครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดค้่าเท่ากบั 0.83  
 

ลกัษณะความพงึพอใจในการจดัการความเจบ็ปวดของผูป่้วยเป็นมาตรวดัประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั  ดงันี้ 

 คะแนน  5 หมายถงึ   ผูป่้วยมคีวามพงึพอใจในการจดัการความเจบ็ปวดมากทีส่ดุ   

คะแนน  4   หมายถงึ   ผูป่้วยมคีวามพงึพอใจในการจดัการความเจบ็ปวดมาก   

คะแนน  3    หมายถงึ ผูป่้วยมคีวามพงึพอใจในการจดัการความเจบ็ปวดปานกลาง 

คะแนน  2   หมายถงึ ผูป่้วยมคีวามพงึพอใจในการจดัการความเจบ็ปวดน้อย 

คะแนน  1   หมายถงึ   ผูป่้วยมคีวามพงึพอใจในการจดัการความเจบ็ปวดน้อยทีส่ดุ 
 

เกณฑก์ารแปลผล  แปลความหมายระดบัความพงึพอใจในการจดัการความเจบ็ปวดของผูป่้วย ดงันี้ 

1.00-1.50   หมายถงึ มรีะดบัความพงึพอใจในการจดัการความเจบ็ปวดน้อยทีส่ดุ 

1.51-2.50   หมายถงึ มรีะดบัความพงึพอใจในการจดัการความเจบ็ปวดน้อย 

    2.51-3.50   หมายถงึ มรีะดบัความพงึพอใจในการจดัการความเจบ็ปวดปานกลาง 

3.51-4.50   หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจในการจดัการความเจบ็ปวดมาก 

4.51-5.00   หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจในการจดัการความเจบ็ปวดมากทีส่ดุ 
 

การพิทกัษสิ์ทธ์ิกลุม่ตวัอย่าง  

โครงการการวจิยัไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมเกีย่วกบัการวจิยัในมนุษย ์โรงพยาบาลพุทธชนิ

ราช  จงัหวดัพษิณุโลก เมื่อด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูเ้ขา้ร่วมวจิยัไดร้บัการชีแ้จงอย่างชดัเจน ถงึวตัถุประสงคก์าร

วจิยัและสทิธใินการเขา้ร่วมหรอืปฏเิสธการเขา้ร่วมวจิยัซึง่จะไม่มผีลกระทบใด ๆ ต่อการเขา้รบัการรกัษาพยาบาล ไม่

ก่อให ้เกดิความเสีย่ง ผูเ้ขา้ร่วมวจิยัมสีทิธถิอนตวัออกจากการวจิยัไดต้ลอดเวลา ผลการศกึษาทีไ่ดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วนรายอื่นๆ  ในการวางแผนการรักษาพยาบาลให้มี

ประสทิธภิาพ เมื่อผูเ้ขา้ร่วมวจิยัเขา้ใจและยนิดเีขา้ร่วมการวจิยัจงึใหล้งลายมอืชื่อไวใ้นเอกสารพทิกัษ์สทิธิ ์   
 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
1. ภายหลงัโครงร่างการวจิยัไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมเกีย่วกบัการวจิยัในมนุษย ์และเครื่องมอื

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้ ผู้วจิยัจงึประชุมชีแ้จงวตัถุประสงค์ของการวจิยั ใหก้บัพยาบาลวชิาชพีซึง่ปฏบิตังิาน   

หอผูป่้วยศลัยกรรมชาย 1 โรงพยาบาลพุทธชนิราช จงัหวดัพษิณุโลก เพื่อขอความร่วมมอืในการวจิยั 

2. ผู้วิจยัเตรียมผู้ช่วยวิจยัเพื่อช่วยเก็บข้อมูล โดยผู้วิจ ัยหลกั  2 คน ชี้แจงการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การใช้

เครื่องมอืการเกบ็รวบรวมขอ้มูลผูป่้วย การวดัความเจบ็ปวดดว้ยมาตรวดัความเจบ็ปวดแบบตวัเลข และแบบวดัความ

พงึพอใจในการจดัการความเจบ็ปวดของผู้ป่วยหลงัผ่าตดั จากนัน้ผู้ช่วยวจิยัน าเครื่องมอืไปใช้กบัผู้ป่วยผ่าตดัทัว่ไป
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จ านวน 2 ราย แล้วน าผลการใช้เครื่องมือ มาเปรยีบเทียบคะแนนเพื่อให้ผู้ช่วยวิจยัมีทกัษะในการใช้เครื่องมือเก็บ

รวบรวมขอ้มลูดงักล่าว 

3. ผูว้จิยัเริม่ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในกลุ่มควบคุมก่อนเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนระหว่างกลุ่ม  

4. ผู้วจิยัและผู้ช่วยวจิยัเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างตามเกณฑ์ที่ก าหนด กลุ่มควบคุม

ไดร้บัการพยาบาลหลงัผ่าตดัแบบปกติ กล่าวคอื เมื่อผูป่้วยไดร้บัผ่าตดัช่องทอ้งแบบเร่งด่วนกลบัถงึหอผูป่้วยศลัยกรรม

ชาย 1  จะไดร้บัการประเมนิความปวดหลงัผ่าตดั และตดิตามประเมนิความปวดทุก 4 ชัว่โมง จนครบ  24, 48 และ 72  

ชัว่โมงตามปกติ  ประเมนิความปวดภายหลงัได้รบัยาแก้ปวด 30 นาท ี ส่วนแบบความพงึพอใจในการจดัการความ

เจบ็ปวด ผู้วจิยัให้กลุ่มตวัอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อครบ 72 ชัว่โมงหลงัผ่าตดั ผู้วจิยัด าเนินการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูกลุ่มควบคุมจนครบ 30 คน  

  หลงัจากนัน้จงึเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มทดลอง  ซึ่งกลุ่มทดลองจะได้รบัการพยาบาลด้วยโปรแกรมจดัการ

ความเจบ็ปวดหลงัผ่าตดั โดยผูว้จิยัเตรยีมผูช้่วยวจิยัเพื่อช่วยเกบ็ขอ้มลูกลุ่มทดลองซึง่ไดร้บัการพยาบาลดว้ยโปรแกรม

การจดัการความปวดในผูป่้วยผ่าตดัช่องทอ้งแบบเร่งด่วน  โดยอธบิาย ดงันี้ 

   (1)  การเลอืกกลุ่มตวัอย่างตามเกณฑ์ทีก่ าหนด โดยคดัเลอืกผูป่้วยมอีายุ การวนิิจฉัยโรค  ชนิดการผ่าตดั  

มคีวามคลา้ยคลงึกบักลุ่มควบคุม  

    (2) การใชคู้่มอืโปรแกรมการจดัการความปวดในผูป่้วยผ่าตดัช่องทอ้งแบบเร่งด่วน ประกอบดว้ย  เทคนิคใน

การจดัการกบัสาเหตุความปวด การฝึกเทคนิคผ่อนคลายความเจบ็ปวด  เพื่อบรรเทาความปวดดว้ยตนเอง การไออย่าง

มปีระสทิธภิาพ แนะน าการฟ้ืนสภาพหลงัผ่าตดัหลงัผ่าตดั   

   (3) การใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอ้มูลผู้ป่วย การวดัความเจบ็ปวดด้วยมาตรวดัความเจบ็ปวดแบบ

ตวัเลข และแบบวดัความพงึพอใจในการจดัการความเจบ็ปวดของผูป่้วยหลงัผ่าตดั ทัง้สองเครื่องมอืนี้ใชเ้หมอืนกนัทัง้

สองกลุ่ม 

    ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูกลุ่มทดลองนัน้ ผูว้จิยัหลกัเป็นผูใ้หข้อ้มลูโปรแกรมการจดัการความปวดในผูป่้วย

ผ่าตดัฯ ในช่วงเวรเช้าเวลา 8.30-16.30 น. ส่วนเวรบ่าย- ดึก ผู้ช่วยวจิยัจะเป็นผู้ให้การพยาบาล โดยประเมนิความ

เจบ็ปวดทุก 4 ชัว่โมง ใน 24 ชัว่โมง และประเมนิความปวด, 48 และ 72  ชัว่โมง พร้อมทัง้ให้คู่มอืการปฏบิตัิเพื่อลด

ปวดส าหรบัผูป่้วยผ่าตดัช่องทอ้งไวอ้่านประกอบการปฏบิตักิจิกรรมดงักล่าว  อย่างไรกต็ามผูว้จิยัหลกัจะเป็นผูต้ดิตาม

อย่างต่อเน่ืองใหข้อ้มูลเกีย่วกบัการจดัการความเจบ็ปวดและการฟ้ืนสภาพหลงัผ่าตดัจนกระทัง่ผูป่้วยเขา้ใจ และปฏบิตัิ

ไดด้ว้ยตนเอง   จากนัน้เมื่อครบ 72 ชัว่โมงหลงัผ่าตดั ผูว้จิยัประเมนิความพงึพอใจในการจดัการความเจบ็ปวดของกลุ่ม

ทดลอง เกบ็รวบรวมขอ้มลูกลุ่มทดลองจนครบ 30 คน   

5. เมื่อสิน้สุดการรวบรวมขอ้มูล ผู้วจิยัน าขอ้มูลทัง้หมดมาตรวจสอบความถูกต้อง และน าขอ้มูลไปวเิคราะห์

ทางสถติ ิ 
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การวิเคราะหข์้อมูล  

วเิคราะหข์อ้มลู โดยใชส้ถติ ิ ดงันี้  

1. ขอ้มลูพืน้ฐาน ใชก้ารแจกแจงความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน   

2. เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระดบัความเจบ็ปวดหลงัผ่าตดั ก่อน – หลงัจดัการความเจบ็ปวด ใน  24, 48 และ 72  

ชัว่โมง ตามล าดบั ภายในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ดว้ย Paired  t-test   

3. เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระดบัความเจบ็ปวดหลงัผ่าตดัใน 24, 48 และ 72 ชัว่โมง ตามล าดบั ระหว่างกลุ่ม

ควบคุมและกลุ่มทดลองดว้ย Independent t-test   

4. เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ความพงึพอใจในการจดัการความเจบ็ปวด ระหว่างกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง ดว้ย 

Independent  t-test   
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ผลการศึกษา  
กลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน สว่นใหญ่เป็น อายุ 41-60 ปี  มสีภาพสมรสคู่  การวนิิจฉยัโรคกระเพาะอาหาร/ล าไส้

ทะลุ ไดร้บัการผา่ตดักระเพาะอาหารและล าไส ้ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการผา่ตดั 61- 120 นาท ี ซึง่ขอ้มลูพืน้ฐานมคีวามคลา้ยคลงึกบัของกลุ่ม
ทดลอง จ านวน 30 คน ดงัแสดงในตารางที ่1 

 

ตารางท่ี 1 จ านวน และรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามอาย ุ สภาพสมรส  การวนิิจฉยัโรค การผ่าตดั ระยะเวลา      
ทีใ่ชใ้นการผ่าตดั (n=60) 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน กลุ่มทดลอง (n=30)  กลุ่มควบคมุ (n=30) 
 จ านวน รอ้ยละ        จ านวน รอ้ยละ 
อาย ุ(ปี)      
20-40 ปี 3 10.00  9 30.00 
41-60 ปี 12 40.00  14 46.70 
มากกว่า 60 ปีขึน้ไป 15 50.00  7 23.30 
                                      = 58.67, SD. =15.50,  Min-Max= 24-88       = 51.10, SD.=1.57 Min-Max= 20-87 
สภาพสมรส      
โสด 7 23.33  6 20.00 
คู่ 20 76.70  22 73.30 
หมา้ย / แยก / หย่า   3 10.00  2 6.70 
การวินิจฉัยโรค      
กระเพาะอาหาร/ล าไสท้ะลุ 16 53.30  13 43.30 
ล าไสอุ้ดตนั            4 13.30  5 16.70 
ไสต้ิง่อกัเสบแตกทะล ุ 4 13.30  1 3.30 
ถุงน ้าดทีะลุ                          2 6.70  2 6.70 
ล าไสอ้กัเสบ 4 13.30  3 10.00 
มะเรง็ล าไสใ้หญ่ - -  3 10.00 
การผา่ตดั      
กระเพาะอาหาร 15 50.00  9 30.00 
ล าไสเ้ลก็          2 6.70  6 20.00 
ล าไสใ้หญ่ 7 23.30  9 30.00 

ไสต้ิง่แตกทะลุ 3 10.00  3 10.00 

ตบัและทางเดนิน้าด ี 3 9.90  3 10.00 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการผา่ตดั      
0- 60    นาท ี      12 40.00  8 26.70 
61- 120  นาท ี     14 46.70  12 40.00 
121-180  นาท ี     4 13.30  8 26.70 
มากกว่า 181 นาท ี   0 10.00  2 6.70 
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ตารางท่ี  2 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ความเจบ็ปวดหลงัผ่าตดั ใน 24, 48 และ 72 ชัว่โมง ของ 
กลุ่มทดลอง (n=30) 
  

ช่วงเวลาวดั 
ระดบัความเจบ็ปวด 

 คะแนนความเจบ็ปวด t p-value 
       SD แปลความ 

ใน 24 ชัว่โมง ก่อนใชย้าแกป้วด 6.40 1.40 ปวดปานกลาง 17.96* < 0.001 
 หลงัใชย้าแกป้วด 30 นาท ี 2.07 1.11 ปวดเลก็น้อย   
ใน 48 ชัว่โมง ก่อนใชย้าแกป้วด 4.20 1.54 ปวดปานกลาง 13.90* < 0.001 
 หลงัใชย้าแกป้วด 30 นาท ี 1.37 1.01 ปวดเลก็น้อย   
ใน 72 ชัว่โมง ก่อนใชย้าแกป้วด 2.43 1.36 ปวดเลก็น้อย 11.21* < 0.001 
 หลงัใชย้าแกป้วด 30 นาท ี 0.50 0.90 ปวดเลก็น้อย   
*p< 0.05 
 

        จากตารางที ่2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความเจ็บปวดปานกลางใน 24 และ 48 ชัว่โมง จากนัน้ใน 72 ชัว่โมง    
ระดบัความเจ็บปวดลดลงเป็นเจบ็ปวดเล็กน้อย เมื่อเปรยีบเทียบความแตกต่างความเจ็บปวดทัง้สามช่วงเวลา คือ              
24, 48 และ 72 ชัว่โมง พบว่า ภายหลงัไดร้บัยาแก้ปวด 30 นาท ีกลุ่มตวัอย่างมคีวามเจบ็ปวดลดลงทัง้สามช่วงเวลา  
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p< 0.05) 
 
ตารางท่ี  3 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ระดบัความเจบ็ปวดหลงัผ่าตดั ใน 24, 48 และ 72 ชัว่โมง ของ
กลุ่มควบคมุ (n=30) 
  

ช่วงเวลาวดั 
ระดบัความเจบ็ปวด 

 คะแนนความเจบ็ปวด t p-value 
  SD แปลความ 

ใน 24 ชัว่โมง ก่อนใชย้าแกป้วด 7.34 1.71 ปวดมาก 16.09* < 0.001 
 หลงัใชย้าแกป้วด  30 นาท ี 2.71 1.61 ปวดเลก็น้อย   
ใน 48 ชัว่โมง ก่อนใชย้าแกป้วด 4.89 1.41 ปวดปานกลาง 15.77* < 0.001 
 หลงัใชย้าแกป้วด 30 นาท ี 1.69 1.37 ปวดเลก็น้อย   
ใน 72 ชัว่โมง ก่อนใชย้าแกป้วด 3.24 1.81 ปวดเลก็น้อย 9.94* < 0.001 
 หลงัใชย้าแกป้วด 30 นาท ี 0.70 1.08 ปวดเลก็น้อย   
*p< 0.05 
 

        จากตารางที ่3 พบว่า กลุ่มควบคมุมรีะดบัความเจบ็ปวดมากใน 24 ชัว่โมง จากนัน้ใน 48 ชัว่โมง ความเจบ็ปวด
จะลดลงเป็นความเจบ็ปวดปานกลาง และเจบ็ปวดเลก็น้อยใน 72 ชัว่โมง ตามล าดบั    เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่าง
คะแนนเฉลีย่ความเจบ็ปวดทัง้สามชว่งเวลา คอื  24, 48 และ 72 ชัว่โมง พบว่า ภายหลงัไดร้บัยาแกป้วด 30 นาท ีกลุ่ม
ตวัอย่างมคีวามเจบ็ปวดลดลงทัง้สามชว่งเวลา  อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p < 0.05) 
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ภาพท่ี 2 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ระดบัความเจบ็ปวดหลงัผ่าตดัของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
ใน  24, 48 และ 72 ชัว่โมง 

 

จากภาพที ่2 พบว่าคะแนนความเจบ็ปวดหลงัผ่าตดัของกลุ่มควบคุมมากกว่ากลุ่มทดลองทัง้สามชว่งเวลา และ 
ทัง้สองกลุ่มมคีวามเจบ็ปวดมากทีส่ดุ คอื ใน 24ชัว่โมง และลดลงใน 48 และ 72 ชัว่โมง ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 4  เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ความเจบ็ปวดใน 24, 48 และ 72 ชัว่โมง หลงัผ่าตดัระหว่าง
กลุ่มทดลอง (n=30) และกลุ่มควบคุม (n=30) 
 
 

ช่วงเวลาวดั 
ระดบัความเจบ็ปวด 

กลุ่มทดลอง  กลุ่มควบคมุ 
t 

p-
value  SD แปลความ   SD แปลความ 

ใน  24 ชัว่โมงหลงัผ่าตดั 
   

6.40 1.40 ปวดปานกลาง  7.34 1.71 ปวดมาก  -2.34* 0.011 

ใน  48 ชัว่โมงหลงัผ่าตดั 
 

4.20 1.54 ปวดปานกลาง  4.89 1.41 ปวดปานกลาง  -1.82* 0.037 

ใน  72 ชัว่โมงหลงัผ่าตดั 2.43 1.36 ปวดเลก็น้อย  3.24 1.81  ปวดเลก็น้อย  -1.96* 0.027 
 

*p<.05 
 

             จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความเจ็บปวดน้อยกว่ากลุ่ม ควบคุมทัง้สามช่วงเวลา           
เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความเจบ็ปวดใน  24, 48 และ 72 ชัว่โมง ระหว่างกลุ่มทดลองและ     
กลุ่มควบคุม พบว่า คะแนนเฉลีย่ระดบัความเจบ็ปวดกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
(p < 0.05)  ใน 24 ชัว่โมง (t24 = -2.34, p=.011) ใน 48 ชัว่โมง (t48 = -1.82, p=.037) และ 72 ชัว่โมง (t 72= -1.96, 
p=.027) ตามล าดบั 

 

ระดบัความ

เจ็บปวด 

ระ
ดบั

คว
าม

เจ
บ็ป

วด
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ตารางท่ี  5 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจในการจดัการกบัความเจบ็ปวดหลงัผ่าตดัของ กลุ่มทดลอง (n=30) 
และกลุ่มควบคมุ (n=30) 
  

รายการ 
กิจกรรมการพยาบาล 

คะแนนความพึงพอใจในการจดัการกบัความเจบ็ปวดหลงัผา่ตดั 
t 

p-
value กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคมุ 

 SD แปลความ  SD แปลความ 
1. การให้ข้อมลูเพื่อจดัการกบัความปวดหลงัผา่ตดั         
1.1  ท่านไดร้บัการอธบิายว่าหลงัผ่าตดั  จะมี
ความปวดแผลผ่าตดัมากในระยะแรกหลงัจากนัน้
ความปวดจะทุเลาลง 

4.23 
 

.73 มาก 3.70 .65 มาก 2.28* 0.014 

1.2 ท่านไดร้บัค าแนะน าว่าเมือ่เริม่ม ี
ความรูส้กึปวดใหบ้อกแกพ่ยาบาล 

4.23 .73 มาก 3.53 .57 มาก 3.76* 0.001 

1.3 ท่านไดร้บัค าแนะน าว่า เมือ่รูส้กึปวด ใหข้อ
ยาระงบัปวดไดจ้ากพยาบาล 

4.23 .86 มาก 3.57 .68 มาก 2.69* 0.005 

1.4 ท่านไดร้บัค าแนะน าว่าใหใ้ชม้อืหรอืหมอน
ประคองบรเิวณแผลผ่าตดัขณะทีเ่คลือ่นไหว
ร่างกายหรอืในขณะทีท่่านไอ 

4.23 .86 มาก 3.50 .68 ปานกลาง 2.52* 0.008 

1.5 ท่านไดร้บัค าแนะน าวธิอีอกก าลงักาย       
บนเตยีง การเคลือ่นไหวร่างกาย  และกระตุน้ให้
ท่านปฏบิตัเิมือ่รูส้กึตวัด ี

4.30 .75 มาก 3.53 .73 มาก 2.96* 0.003 

1.6 ท่านไดร้บัค าแนะน าว่า ควรลุกเดนิ 
ภายหลงัผ่าตดั 1-2 วนั 

4.47 .73 มาก 3.63 .56 มาก 3.24* 0.002 

2. การพยาบาลเพ่ือติดตามดแูลและให้
ก าลงัใจ 

        

2.1 ท่านไดร้บัการทกัทาย และซกัถาม 
อาการปวดแผลผ่าตดัจากพยาบาล 

4.37 .62 มาก 3.67 .48 มาก 3.06* 0.002 

2.2 ท่านไดร้บัความสนใจ เอาใจใส่อย่าง 
ใกลช้ดิจากพยาบาล ในการช่วยลดความปวด
แผลผ่าตดั 

4.37 .72 มาก 3.47 .51 ปานกลาง 3.54* 0.001 

2.3 ท่านไดร้บัการตัง้ใจรบัฟังจากพยาบาลเมือ่
ท่านบอกว่าปวดแผลผ่าตดั  

4.43 .68 มาก 3.57 .50 มาก 3.94* 0.001 

2.4 ท่านไดร้บัการพดูปลอบโยน ใหก้ าลงัใจจาก
พยาบาลเมือ่ท่านบอกว่าปวดแผล 

4.30 .75 มาก 3.60 .50 มาก 2.96* 0.004 

2.5 ท่านไดร้บัการสมัผสัทีม่อื หรอืทีแ่ขนจาก
พยาบาลขณะทีพ่ดูคุยซกัถามอาการ 

4.13 .86 มาก 3.60 .56 มาก 1.54  0.070 

3. การพยาบาลพืน้ฐานอ่ืน ๆ เก่ียวกบั
ความสขุสบาย 

        

3.1 ท่านไดร้บัการช่วยเหลอืจากพยาบาลในการ
ท ากจิกรรมต่าง ๆ เช่น ช่วยเชด็ตวั ชว่ยเปลีย่น
เสือ้ผา้ในระยะแรกหลงัผ่าตดั  

4.20 .96 มาก 3.37 .56 ปานกลาง 2.63*  0.003 

3.2 ท่านไดร้บัการดแูลจากพยาบาลใหไ้ดร้บัการ
นอนหลบัพกัผอ่น  

4.23 .82 มาก 3.47 .51 ปานกลาง 2.08* 0.026 

3.3 ท่านไดร้บัการดแูลความสะดวกสบาย 4.07 .83 มาก 3.37 .56 ปานกลาง 2.11* 0.024 
3.4 ท่านไดร้บัการตรวจดแูผล และพลาสเตอร ์  ปิดแผล
จากพยาบาลไมใ่หต้งึหรอืแน่น 

4.47 .68 มาก 3.60 .56 มาก 3.13* 0.003 
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ตารางท่ี  5 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจในการจดัการกบัความเจบ็ปวดหลงัผ่าตดัของกลุ่มทดลอง (n=30)
และกลุ่มควบคมุ (n=30) (ต่อ) 
 

รายการ 
กิจกรรมการพยาบาล 

คะแนนความพึงพอใจในการจดัการกบัความเจบ็ปวดหลงัผา่ตดั 
t 

p-
value กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคมุ 

 SD แปลความ  SD แปลความ 
4.การให้การพยาบาลเพ่ือจดัการกบัความ
ปวดหลงัผา่ตดั 

        

4.1 ท่านไดร้บัการจดัท่านอนทีเ่หมาะสม 4.17 .87 มาก 3.60 .50 มาก 1.18 0.126 

4.2 ท่านไดร้บัการช่วยเหลอืจากพยาบาลใหพ้ลกิ
ตวั และเปลีย่นท่าอย่างถูกตอ้งนุ่มนวล 

4.17 .91 มาก 3.63 .49 มาก 1.54 0.071 

4.3 ท่านไดร้บัค าแนะน าวธิกีารบรรเทาความ
ปวดจากพยาบาล 

4.10 .85 มาก 3.53 .51 มาก 1.51* 0.074 

4.4 ท่านไดร้บัยาระงบัปวดจากพยาบาลทนัท ี
เมือ่ท่านบอกว่าปวดแผลผ่าตดั 

4.40 .77 มาก 3.53 .68 มาก 2.84* 0.005 

4.5 ท่านไดร้บัการสอบถามความรูส้กึจาก
พยาบาลถงึผลการลดความปวด หลงัจากการให้
ค าแนะน า หรอืใหก้ารช่วยเหลอื  

4.20 .76 มาก 3.50 .57 ปานกลาง 3.25* 0.005 

รวม 83.40 14.76  70.97 7.80  3.06* 0.004 

*p< 0.05 
 
 

 จากตารางที ่5  พบว่า ทุกรายขอ้และในภาพรวมของคะแนนความพงึพอใจในการจดัการความเจบ็ปวดหลงั
ผ่าตัดของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม   เมื่อเปรยีบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในการจดัการกบัความ
เจบ็ปวดหลงัผ่าตดั ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  พบว่า คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในการจดัการกบัความ
เจบ็ปวดหลงัผ่าตดัของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 ยกเวน้ 3 รายขอ้ ไดแ้ก่ 
ขอ้ 2.5 ท่านไดร้บัการสมัผสั    ทีม่อื หรอืทีแ่ขนจากพยาบาลขณะทีพู่ดคุยซกัถามอาการ ขอ้ 4.1 ท่านไดร้บัการจดัท่า
นอนที่เหมาะสม และ ขอ้ 4.2 ท่านไดร้บัการช่วยเหลอืจากพยาบาลให้พลกิตวั และเปลีย่นท่าอย่างถูกต้องนุ่มนวล  ที่
คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจในการจดัการความเจบ็ปวดของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างไม่มนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั (p< 0.05) 

 

วิจารณ์และสรปุผล  
 

 ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รบัโปรแกรมจดัการความเจบ็ปวดมีคะแนนความเจบ็ปวดน้อยกว่ากลุ่ม

ควบคุมทีไ่ดร้บัการพยาบาลปกต ิใน  24, 48 และ 72 ชัว่โมงหลงัผ่าตดั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั (p < 0.05)   

 อธบิายว่าเนื่องจากกลุ่มทดลองได้รบัโปรแกรมจดัการความปวด ซึ่งผูป่้วยกลุ่มนี้จะไดร้บัความรู้การจดัการ

ความปวดหลงัผ่าตดั เมื่อรูส้กึตวั โปรแกรมจดัการความปวด  ประกอบดว้ย  การปฏบิตัเิพื่อลดปวดดว้ยยา และไม่ใชย้า   

โดยผูว้จิยัใหข้อ้มูลเกีย่วกบัการประเมนิระดบัความเจบ็ปวดทุก 4 ชัว่โมง การสื่อสารเพื่อขอรบัยาแกป้วดขึน้กบัความ

ตอ้งการของแต่ละราย  การปฏบิตัเิพื่อบรรเทาอาการปวดดว้ยตนเอง เช่น การใชเ้ทคนิคผ่อนคลายความเจบ็ปวด การ

ไออย่างมปีระสทิธภิาพ และการเคลื่อนไหวร่างกายหลงัผ่าตดั  โดยผู้วจิยัอธบิายและให้คู่มอืการปฏบิตัิเพื่อลดปวด

ส าหรบัผูป่้วยผ่าตดัช่องท้องกบัผูป่้วย  ผูป่้วยสามารถปฏบิตัิการลดความเจบ็ปวด เช่น การใชเ้ทคนิคเบี่ยงเบนความ

เจบ็ปวด  ดว้ยการหายใจเขา้ ออก ลกึ ๆ ยาว ๆ และความรูส้กึก าหนดการหายใจเขา้ ออก ขณะการเคลื่อนไหวร่างกาย
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กจิกรรมเหล่าน้ีสามารถช่วยลดการปวดหลงัผ่าตดัได ้[1,3,5] เมื่อกลุ่มตวัอย่างสามารถปฏบิตัติามได ้ความเจบ็ปวดหลงั

ผ่าตัดจงึลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม   ส่วนกลุ่มควบคุมที่ได้รบัการพยาบาลปกติ ซึ่งใน 24 ชัว่โมงหลงัผ่าตัด กลุ่ม

ควบคุมไดร้บัการประเมนิความปวดและไดร้บัยาแกป้วดตามเวลาทุก 4 ชัว่โมง  ตามความตอ้งการของผูป่้วย และไดร้บั

การให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัการจดัการความเจบ็ปวดและการฟ้ืนฟูหลงัผ่าตัด แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบความเจ็บปวด

ภายในกลุ่มควบคุม ใน 24, 48 และ 72 ชัว่โมงหลงัผ่าตัด ระดบัความเจ็บปวดก็ลดลงเช่นเดียวกนั  สอดคล้องกับ

การศกึษาของ จริาภรณ์ สงิหเสนี [7] สริมินต์ ด าร ิ[8] และอุราวด ีเจรญิไชย [9]  ที่พบว่า กลุ่มทดลองที่ใชโ้ปรแกรม

จดัการความปวดสามารถลดความเจบ็ปวดไดด้กีว่ากลุ่มควบคุม [7,8,9,10] 

 อกีทัง้คะแนนความพงึพอใจในการจดัการกบัความเจบ็ปวดหลงัผ่าตดัของกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัโปรแกรมจดัการ

ความเจบ็ปวดมมีากกว่ากลุ่มควบคุมทีไ่ดร้บัการพยาบาลปกต ิใน  24, 48 และ 72 ชัว่โมง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่

ระดบั (p < 0.05)  ยกเว้น 3 รายขอ้ ได้แก่ ข้อ 2.5 ท่านได้รบัการสมัผสัที่มือ หรอืที่แขนจากพยาบาลขณะที่พูดคุย

ซกัถามอาการ ขอ้ 4.1 ท่านไดร้บัการจดัท่านอนทีเ่หมาะสม และ ขอ้ 4.2 ท่านไดร้บัการช่วยเหลอืจากพยาบาลใหพ้ลกิ

ตวั และเปลี่ยนท่าอย่างถูกต้องนุ่มนวล  ที่คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในการจดัการความเจบ็ปวดของกลุ่มทดลอง

มากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั (p > 0.05) 

 อธบิายว่า การใหข้อ้มูลเกีย่วกบัสาเหตุการปวด การสื่อสารเมื่อปวด ไม่รอให้ความเจบ็ปวดมาก และการใช้

เทคนิคเบีย่งเบนความเจบ็ปวดต่าง ๆ  เพื่อลดเจบ็ปวดดว้ยตนเองมาก  ซึ่งความรู ้ความเขา้ใจเป็นปัจจยัทีช่่วยลดการ

กระตุ้นสิง่เรา้จากสมอง (cognitive and affective factors) มผีลใหล้ดการกระตุน้ของเนื้อเยื่อหรอืเสน้ประสาทขนาดเลก็

บริเวณผิวหนังของเนื้อเยื่อที่ได้รบัการบาด มีผลท าให้เกิดความพึงพอใจในจัดการความเจ็บปวดของตน [1,4,5] 

ขณะเดยีวกนักลุ่มควบคุม กไ็ดร้บัการดูแลแบบปกติจากพยาบาล ความเจบ็ปวดลดลงเมื่อการอกัเสบของเนื้อเยื่อและ

การหายของบาดแผลเป็นไปตามธรรมชาติของร่างกาย (neutral wound healing) ผูป่้วยกลุ่มควบคุมจงึมรีะดบัความ

เจบ็ปวดลดลงหลงัผ่าตดั และมคีวามพงึพอใจต่อการปฏบิตักิจิกรรมต่าง ๆ เพื่อลดปวดและสามารถฟ้ืนสภาพหลงัผ่าตดั

ไดเ้ช่นกนั 

 จงึสรุปได้ว่าโปรแกรมจดัการความปวดสามารถลดความเจบ็ปวด และท าให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อการ

จดัการความเจ็บปวดหลงัผ่าตัด  ในการศึกษาวิจยัต่อไป ควรใช้เทคนิคเบี่ยงเบนความเจ็บปวดอื่น ๆ ที่ดี (best 

practice) มาใช้ร่วมกับโปรแกรมการจัดการความปวดนี้  เพื่อ เป็นการพัฒนาการปฏิบัติพยาบาลลดปวดให้มี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยันี้เป็นการวจิยักึง่ทดลอง (Quasi-Experimental research) มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาประสทิธผิลของ
การพฒันาแกนน าดา้นสขุภาพเพื่อป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของวยัรุ่นในชุมชน จงัหวดัพษิณุโลก โดยใชแ้นวคดิ
ของ รูปแบบสงัคมนิเวศวทิยาในการป้องกนัการตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธข์องวยัรุ่น [1] ในการพฒันาโปรแกรม
พัฒนาแกนน าด้านสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนมัธยมศึกษาชัน้ปีที่ 1 -6 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง โดยเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จ านวน 210 คน นกัเรยีนจ านวน 26 คนทีเ่ป็นกลุ่มแกนน าดา้นสขุภาพไดร้บัโปรแกรมพฒันาแกนน าดา้น
สขุภาพ จ านวน 5 ครัง้ๆ ละ 1 ชัว่โมง หลงัจากนัน้กลุ่มแกนน าดา้นสุขภาพไดจ้ดักจิกรรมรณรงคใ์หค้วามรูแ้ก่นักเรยีน
ทัง้โรงเรยีนจ านวน 8 สปัดาห ์โดยใชก้จิกรรมเสยีงตามสาย กจิกรรมหน้าเสาธง จดับอรด์ใหค้วามรู ้และกจิกรรมวนัพบ
ผูป้กครอง ประเมนิผลหลงัเสรจ็สิน้โปรแกรม 1 สปัดาห ์วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา และ Paired sample t-
test    
 เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่างก่อนและหลงัได้รบัโปรแกรม พบว่า 1) ค่าเฉลี่ยคะแนนความรูแ้ละ
ทกัษะดา้นการป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของแกนน าดา้นสุขภาพ หลงัไดร้บัโปรแกรมสงูกว่าก่อนไดร้บัโปรแกรม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p<.05) และ 2)  ค่าเฉลีย่คะแนนพฤตกิรรมการป้องกนัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศของนกัเรยีน
ในโรงเรยีน หลงัไดร้บัโปรแกรมจากแกนน าดา้นสขุภาพ ในเรื่องความเชื่อเกีย่วกบัการมเีพศสมัพนัธ ์ความสามารถของ
ตนเองในการปฏเิสธการมเีพศสมัพนัธ ์ความสามารถของตนเองในการใชถุ้งยางอนามยั การพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศกบั
พ่อแม่ และความสะดวกใจในการพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศกบัพ่อแม่ สูงกว่าก่อนได้รบัโปรแกรมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ(p<.05) 

 

ค าส าคญั: แกนน าดา้นสขุภาพ พฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ วยัรุ่น โรงเรยีน  
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Abstract  
 

 This quasi-experimental research aimed to examine the effectiveness of the development of health 
leaders to prevent risky sexual behaviors among adolescents in a community in Phitsanulok province. A 
socio-ecological model of STD risk and protective factors for adolescents [1] was used as a conceptual 
framework to develop the program. The sample comprised of 210 students grade 7-12 in a public high school 
by purposive sampling. Twenty six students, who were health leaders, enrolled to the development of health 
leader program: 1 hour/week for 5 times. Then, the health leaders prepared the 8 week health education for 
all students by using school broadcasting, morning talk before classroom, health education board, and 
parents meeting day activity. The program was evaluated at 1 week after program completion. Descriptive 
statistic and Paired sample t-test were used to analyze the data. 
 After the program, the mean scores before and after the program showed that 1) the mean scores of 
knowledge and skills to prevent risky sexual behaviors of the health leaders increased significantly (p<.05). 
The mean scores of believed in sexual relationship, self-efficacy in refusal skills to have sexual relationship, 
self-efficacy in condom use, sexual communication with parents, and comfortable to  talk about sex with 
parents increased significantly (p<.05).  
 

Keywords: health leader, risky sexual behaviors, adolescent, school   
 

บทน า 
 

 วยัรุ่นเป็นวยัที่มีการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงจากวยัเด็กสู่วยัผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงทัง้ร่างกาย จติใจ 
อารมณ์ และสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่พฒันาการทางเพศของวยัรุ่น ทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของพฒันาการทางดา้นร่างกายและ
จิตใจ ท าให้เกิดแรงผลักดันแสดงออกถึงบทบาททางเพศ [2] พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในเด็กวัยรุ่น เช่น การมี
เพศสมัพนัธก์่อนวยัอนัควร การดื่มสุราของมนึเมา การดภูาพ/วดีทิศัน์กระตุ้นอารมณ์ และการเทีย่วสถานเรงิรมย ์ลว้น
ส่งผลท าให้วยัรุ่นเสีย่งต่อการติดโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์และการตัง้ครรภ์ไม่พงึประสงค์ได้ [3][4] จากรายงานอายุ
เฉลีย่ของการมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกของวยัรุ่น พบว่าวยัรุ่นมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกเรว็ขึน้ โดยในปี พ.ศ. 2539 อายุเฉลีย่
ของการมเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรก คอื 17.6 ปี อกีสบิปีต่อมาในปี พ.ศ. 2549 มอีายุเฉลี่ยต ่ากว่า 14 ปี และเมื่อปี พ.ศ. 
2554 อายุเฉลี่ยของการมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกของวยัรุ่นต ่ากว่า 12.3 ปี [5] ซึง่การที่วยัรุ่นเริม่มเีพศสมัพนัธท์ี่อายุยงั
น้อย จงึท าให้มโีอกาสเสีย่งต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธแ์ละการตัง้ครรภ์ไม่พงึประสงคม์ากขึน้ สอดคล้องกบั
อตัราการตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธข์องกลุ่มวยัรุ่นและเยาวชนอายุ 15-24 ปี ทีพ่บว่าเพิม่ขึน้จาก 41.5 เป็น 79.8 
ต่อแสนประชากร ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2553 [6] และอตัราการคลอดบุตรกลุ่มมารดาทีอ่ายุต ่ากว่า 15 ปี เพิม่ขึน้จาก
รอ้ยละ 0.03 ในปี พ.ศ. 2503 เป็น รอ้ยละ 0.46 ในปี พ.ศ. 2555 [7] ส าหรบัจงัหวดัพิษณุโลกนัน้ พบว่า มีอตัราแม่
วยัรุ่นคลอดบุตรจากรอ้ยละ 18.65 ในปี พ.ศ. 2553 เพิม่ขึน้เป็น รอ้ยละ 20.69 ในปี พ.ศ. 2555 และมอีตัราการตดิเชือ้
โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธร์ายใหม่ในวยัรุ่นเพิม่ขึน้มากกว่า 1.5 เท่า จาก 347 คนในปี พ.ศ. 2554 เพิม่ขึน้เป็น 552 คน
ในปี พ.ศ. 2556   [8] ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก พบว่าวัยรุ่นใน
สถานศกึษามคีวามรูเ้รื่องโรคเอดสใ์นระดบัน้อยถงึรอ้ยละ 33.3 [9] 
 ถงึแมว้่าจะมอีงคก์รและหน่วยงานต่างๆ เขา้มาแกปั้ญหา รวมไปถงึการน าโปรแกรมทกัษะชวีติเขา้มาใชใ้น
การป้องกนัโรคเอดสส์ าหรบันกัเรยีนในโรงเรยีนของกระทรวงศกึษาธกิาร [10] แต่อตัราการตดิเชือ้โรคตดิต่อทาง
เพศสมัพนัธ ์และเชือ้ เอช ไอ ว ี ในวยัรุ่นยงัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทกุปี ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก การสอนสขุศกึษาในโรงเรยีน
นัน้ใหค้วามส าคญัแก่หลกัสตูร ต าราและสือ่การสอน ลกัษณะวธิกีารสอนทีไ่ม่สอดคล้องกบัเนื้อหา [11] มุ่งเน้นไปทีต่วั
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เดก็นกัเรยีนเพยีงกลุ่มเดยีว โดยละเลยกลุ่มครอบครวั เพื่อน และชุมชน นอกจากน้ี โปรแกรมการแกไ้ขปัญหาสว่นใหญ่
จะเกดิจากนกัวจิยัเป็นผูค้ดิเพยีงฝ่ายเดยีว ไม่น าครอบครวั โรงเรยีน และชมุชนเขา้มามสีว่นร่วมในการจดักจิกรรม [12] 
ซึง่สอดคลอ้งกบัการประชุมสมชัชาสขุภาพแหง่ชาตใินเดอืนธนัวาคม 2553  ทีไ่ดม้กีารหยบิยกปัญหาวยัรุ่นไทยกบัการ
ตัง้ครรภท์ีไ่ม่พรอ้มขึน้มาพจิารณาและมเีครอืขา่ยต่างๆ รวมไปถงึเยาวชนไดเ้สนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันา
ยุทธศาสตรเ์มอืงน่าอยู่ส าหรบัเดก็และเยาวชน [13] โดยมคีรอบครวัและชมุชนเขา้มามสีว่นเกีย่วขอ้ง  

ในการศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยั จงึไดน้ าครอบครวั ชมุชน และวยัรุน่เขา้มามสีว่นร่วมในการแกไ้ขปัญหาพฤตกิรรม
เสีย่งทางเพศในชมุชน โดยใชแ้นวคดิรปูแบบสงัคมนิเวศวทิยาในการป้องกนัการตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธข์อง
วยัรุ่น (A socio-ecological model of STD risk and protective factors for adolescents) ของไดคลเีมนเตแ้ละคณะ 
[1] ทีใ่ชใ้นการอธบิายพฤตกิรรมการป้องกนัของบุคคลทีเ่กดิจากอทิธพิลของ ตนเอง วฒันธรรมความเชื่อ ครอบครวั 
โรงเรยีน เพื่อน สงัคม และสือ่ต่างๆ มาใชเ้ป็นกรอบแนวคดิในการศกึษาเพื่อใหไ้ดโ้ปรแกรมพฒันาแกนน าดา้นสขุภาพ
เพื่อป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของวยัรุ่นในชุมชน ทีเ่กดิจากการใชเ้ทคนิคกระบวนการกลุ่ม (Focus group) ของ
พ่อแม่ วยัรุ่น และกลุ่มตวัแทนชมุชน มารว่มคดิ ร่วมวางแผน รว่มท า และร่วมประเมนิผล ในการแกไ้ขปัญหาพฤตกิรรม
เสีย่งทางเพศในชมุชน ผลทีไ่ดร้บัจากกระบวนการกลุ่มคอื โปรแกรมพฒันาแกนน าดา้นสขุภาพเพื่อป้องกนัพฤตกิรรม
เสีย่งทางเพศของวยัรุ่นในชมุชน โดยใชโ้รงเรยีนเป็นศนูยก์ลาง สรา้งแกนน าดา้นสขุภาพในโรงเรยีน 
 ดงันัน้การศกึษาในครัง้นี้จงึเป็นการวจิยักึง่ทดลอง (Quasi-experimental research) แบบกลุ่มเดยีววดัซ า้ 
(One group pretest-posttest design) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาประสทิธผิลของโปรแกรมพฒันาแกนน าดา้น
สขุภาพเพื่อป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของวยัรุ่นในชมุชน 

 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ด้านการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของแกนน าด้านสุขภาพก่อนได้รับ
โปรแกรมพฒันาแกนน าดา้นสขุภาพในโรงเรยีนและหลงัการไดร้บัโปรแกรม 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการป้องกนัพฤติกรรมเสีย่งทางเพศของนักเรยีนในโรงเรยีนก่อนไดร้บัความรู้
จากแกนน าดา้นสขุภาพและหลงัไดร้บัความรู ้

 

 สมมติฐานในการศึกษา 
 1. ค่าเฉลีย่คะแนนความรูด้า้นการป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของแกนน าดา้นสขุภาพหลงัไดร้บัโปรแกรม
พฒันาแกนน าดา้นสขุภาพในโรงเรยีนสงูกว่าก่อนการไดร้บัโปรแกรม 
 2. ค่าเฉลีย่คะแนนพฤตกิรรมการป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของนกัเรยีนในโรงเรยีนหลงัไดร้บัความรูจ้าก
แกนน าสขุภาพสงูกว่าก่อนไดร้บัความรู ้

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 การวิจัยครัง้นี้ เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประสทิธผิลของการพฒันาแกนน าด้านสุขภาพเพื่อป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของวยัรุ่นในชุมชน เป็นการศกึษา
แบบกลุ่มเดยีววดัซ ้า (One group pretest-posttest design)  

 

 ประชากร ในการศึกษาครัง้นี้ เป็นวัยรุ่นที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรของ
กระทรวงศกึษาธกิาร จงัหวดัพษิณุโลก 

 
 กลุ่มตวัอย่าง คอืกลุ่มวยัรุ่นทีเ่ป็นนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1-6 ปีการศกึษา 2556 ในจงัหวดัพษิณุโลก 
โดยใช้วธิีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ผู้วิจยัได้ท าการวเิคราะห์อ านาจทดสอบโดยใช้โปรแกรม 
PASS (Power Analysis and Sample Size) ก าหนดอ านาจทดสอบ 90% ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 พบว่า
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ตอ้งการกลุ่มตวัอย่างอย่างน้อย 88 คน ทัง้นี้ไดก้ าหนดใหน้กัเรยีนทุกคนในโรงเรยีน จ านวน 215 คน เป็นกลุ่มตวัอย่าง 
เมื่อสิน้สดุการทดลอง พบว่า มนีกัเรยีนเหลอืเพยีง 210 คน เนื่องจากไดล้าออก และยา้ยไปศกึษาทีโ่รงเรยีนอื่น 

 

 การคดัเลือกแกนน าด้านสุขภาพในโรงเรียน ก าหนดใหเ้ป็นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 และ มธัยมศกึษาปี
ที ่5 เน่ืองจากเมื่อไดร้บัการอบรมจากโปรแกรมแลว้ ยงัสามารถท างานเป็นแกนน าต่อไปไดใ้นโรงเรยีนอกี 1 ปีก่อนทีจ่ะ
ส าเรจ็การศกึษา การคดัเลอืกแกนน าประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนแรกจากความสมคัรใจในการท างานเป็นแกน
น าดา้นสุขภาพ จากนัน้น ารายชื่อเสนออาจารยท์ีร่บัผดิชอบดา้นการรกัษาพยาบาล ขัน้ตอนทีส่อง จากการคดัเลอืกของ
อาจารยท์ีร่บัผดิชอบดา้นรกัษาพยาบาลในโรงเรยีน ตามเกณฑ ์ดงันี้ 1) สามารถเขา้กบัเพื่อน ท ากจิกรรม ใหค้ าแนะน า 
และความช่วยเหลอืแก่เพื่อนได้ 2) มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรูใ้ห้กบัผู้อื่นได้ 3) มีความเสยีสละและกล้า
แสดงออก ทัง้นี้ ได้คดัเลอืกกลุ่มแกนน าด้านสุขภาพไว้ 26 คน เป็นเพศหญิงทัง้หมด แบ่งเป็นชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 
จ านวน 16 คน เน่ืองจากไม่มนีกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 สมคัรใจเขา้ร่วมเป็นแกนน า อาจารยจ์งึใหน้กัเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จ านวน 4 คน และมธัยมศกึษาปีที ่6 จ านวน 6 คน ทีม่คีวามสมคัรใจและมคีุณสมบตัติามที่
ก าหนดเขา้ร่วมแทน 

 

 เครือ่งมือท่ีใช้ในการศึกษา มดีงันี้ 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพที่เกิดจากการใช้เทคนิค
กระบวนการกลุ่ม (Focus group) ของพ่อแม่ วยัรุ่น และกลุ่มตวัแทนชุมชน ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลที่
รบัผดิชอบงานดา้นสขุภาพ เจา้หน้าทีต่ ารวจ ผูใ้หญ่บา้น อาสาสมคัรสาธารณสขุ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนมธัยมศกึษา และ
พยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบล ประกอบดว้ยกจิกรรมทีท่ีส่่งเสรมิใหแ้กนน า มคีวามรูใ้นเรื่องการป้องกนั
พฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ 5 ดา้น คอื 1) ความรูเ้รื่องเพศศกึษาความแตกต่างระหว่างชายหญงิ 2) การป้องกนัโรคตดิต่อ
ทางเพศสมัพนัธ ์3) วธิกีารป้องกนัการตัง้ครรภ ์4) การสือ่สารเรื่องเพศกบัพ่อแม่ 5) ศกึษาดงูานทีเ่ซลแมนคลนิิก (Teen 
center) โรงพยาบาลพุทธชนิราชเครื่องมอืที่ใชใ้นการทดลองประกอบดว้ย สื่อการสอนเรื่องเพศศกึษา ภาพสไลด ์วดิิ
ทศัน์ และอุปกรณ์ทีใ่ชคุ้มก าเนิด 
 2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู แบ่งเป็น 2 ชุด ไดแ้ก่  

 2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลกลุ่มแกนน าด้านสุขภาพ ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามด้าน
ความรู ้จ านวน 42 ขอ้ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง แบ่งเป็น เรื่องเพศศกึษา จ านวน 10 ขอ้ โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์15 ขอ้ 
การป้องกันการตัง้ครรภ์ 12 ข้อ และถุงยางอนามัย 10 ข้อ แบบตัวเลือก 4 ค าตอบ (multiple choice) แล้วน ามา
ปรบัปรุงแกไ้ขและท าการตรวจสอบความเทีย่งโดยใชส้ตูร KR 20 ไดค้่าความเทีย่ง 0.75 

 2.2  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มูลนักเรยีน เป็นแบบสอบถามการป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ 
ประกอบดว้ย  

 1) ขอ้มูลทัว่ไป เป็นค าถามเกีย่วกบั อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพครอบครวั ค่าใชจ้่ายส่วนตวัที่
ไดร้บัประจ าวนั  

 2) การรบัรู้ความสามารถของตนเอง ลกัษณะค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คอื 
ไม่มคีวามมัน่ใจเลย (1 คะแนน) จนถงึมคีวามมัน่ใจมากที่สุด (5 คะแนน) ได้แก่ 2.1) การไม่มเีพศสมัพนัธก์่อนวยัอนั
ควร จ านวน 5 ขอ้ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง มค่ีาสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ครอนบาค ไดค้วามเชื่อมัน่เท่ากบั 0.86 2.2) การ
ปฏเิสธ จ านวน 5 ขอ้ ดดัแปลงมาจากแบบวดัความสามารถตนเองในการปฏเิสธของ คาเซน็ วาแกน และวอลเตอร ์[14] 
มค่ีาสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ครอนบาค ได้ความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.88 และ 2.3) การใช้ถุงยางอนามยั จ านวน 5 ข้อ 
ดดัแปลงมาจากแบบวดัความสามารถของตนเองในการใชถุ้งยางอนามยัของเซซลิและพงิเกอรต์นั [15] มค่ีาสมัประสทิธิ ์
ความเชื่อมัน่ ครอนบาค ไดค้วามเชื่อมัน่เท่ากบั 0.78  
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 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีเพศสมัพันธ์ จ านวน 15 ข้อ ของวารุณี ฟองแก้ว และคณะ [16] 
ลกัษณะค าตอบเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 4 ระดบั คอื ไม่มเีหน็ดว้ยอย่างยิง่ (1 คะแนน) จนถงึเหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
(4 คะแนน) มค่ีาสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ครอนบาค ไดค้วามเชื่อมัน่เท่ากบั 0.85  

 4) ความเชื่อเกี่ยวกบัการมเีพศสมัพนัธ ์จ านวน 8 ขอ้ ของวารุณี ฟองแกว้ และคณะ [16] ลกัษณะ
ค าตอบเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 3 ระดบั คอื ไม่ใช่ (1 คะแนน) จนถงึใช่เลย (3 คะแนน) มค่ีาสมัประสทิธิค์วาม
เชื่อมัน่ครอนบาค ไดค้วามเชื่อมัน่เท่ากบั 0.80  

 5) การพดูคุยสื่อสารเรื่องเพศกบัพ่อแม่ จ านวน 7 ขอ้ ดดัแปลงมาจากแบบวดัการพดูคุยสื่อสารเรื่อง
เพศกบัพ่อแม่ของ แอสปาย และคณะ [17] ลกัษณะค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั คอื ไม่พูดเลย (1 
คะแนน) จนถงึมพีดูคุยประจ า (4 คะแนน) มค่ีาสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ครอนบาค ไดค้วามเชื่อมัน่เท่ากบั 0.88  

 6) ความสะดวกใจในการพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศกบัพ่อแม่ จ านวน 7 ข้อ ดดัแปลงมาจากแบบวดั
ความสะดวกใจในการพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศกบัพ่อแม่ของ ลแีรนด์ ไอลแีรนด์ และบูเทเลย์ [18] ลกัษณะค าตอบเป็น
แบบมาตราสว่นประมาณค่า 4 ระดบั คอื ไม่สะดวกใจเลย (1 คะแนน) จนถงึสะดวกใจมาก (4 คะแนน) มค่ีาสมัประสทิธิ ์
ความเชื่อมัน่ครอนบาค ไดค้วามเชื่อมัน่เท่ากบั 0.81 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มูลได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 5 ท่าน ได้
ค่าดชันีความตรงตามเนื้อหา (CVI) เท่ากบั 0.8 น ามาปรบัปรุงแก้ไข แล้วไปทดสอบหาความเที่ยงกบักลุ่มวยัรุ่นที่มี
ความคลา้ยคลงึกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 ราย 
 วิธีรวบรวมข้อมูล 
 เมื่อผู้วิจยัได้รบัอนุมตัิให้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อ านวยการโรงเรยีนแล้ว ได้พบอาจารย์ฝ่ายวชิาการเพื่อ
แนะน าตนเอง แจง้วตัถุประสงคข์องการท าวจิยั แผนการด าเนินงานวจิยั วธิกีารด าเนินงานวจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูล เครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยั การพทิักษ์สทิธิข์องผูเ้ขา้ร่วมวจิยั เพื่อขอความร่วมมอืในการท า
วจิยั ซึ่งโครงการวจิยันี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมในการท าวิจยัในมนุษย์ของมหาวิทยาลยั
นเรศวรแลว้ 
 ผูว้จิยั ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามแผนทีว่างไว ้ดงันี้ 
 1. จดัอบรมแกนน าด้านสุขภาพ โดยด าเนินการฝึกอบรม 5 ครัง้ๆ ละ 1 ชัว่โมง ห่างกนั 1 สปัดาห์ โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้ 
 ครัง้ท่ี 1 สปัดาหท์ี ่1  
 1) ผูว้จิยัสรา้งสมัพนัธภาพ แนะน าตวักบักลุ่มแกนน าดา้นสขุภาพ พรอ้มทัง้ชีแ้จงวตัถุประสงคข์องการท าวจิยั
รายละเอยีดในการด าเนินการทดลองแก่แกนน า  
 2) ผูว้จิยัประเมนิความรูข้องแกนน าดา้นสุขภาพโดยใชแ้บบประเมนิความรูแ้ละทกัษะส าหรบัแกนน าสุขภาพ  
(pretest) 
 3) ผู้วจิยัให้ความรู้เรื่องเพศศกึษา พฒันาการทางเพศ และความแตกต่างระหว่างชายหญิง รวมไปถึงการ
วางตวัต่อเพศตรงขา้ม โดยใช้แผ่นภาพพลกิ ร่วมกบัดูวดิทิศัน์ และให้แบ่งกลุ่มแสดงความคดิเหน็เรื่องการวางตวัต่อ
เพศตรงขา้ม ผูว้จิยัเป็นผูส้รุปประเดน็ 
 ครัง้ท่ี 2 สปัดาหท์ี ่2 
 ใหค้วามรูเ้รื่องโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์โดยการใชเ้กมสแ์ลกน ้า เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึวธิกีารแพร่กระจายของ
โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์แลว้จงึบรรยายใหค้วามรูถ้งึสาเหตุ และวธิกีารป้องกนัโรค ใหแ้กนน าสรุปวธิกีารป้องกนัตวั
จากโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์แลว้สาธติวธิกีารใส่ถุงยางอนามยั และใหฝึ้กปฏบิตัทิุกคนจนถูกต้อง ผู้วจิยัเป็นผู้สรุป
ประเดน็ 
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 ครัง้ท่ี 3 สปัดาหท์ี ่3 
 ให้ความรูเ้รื่องวธิกีารป้องกนัการตัง้ครรภ์ และการใช้ยาคุมก าเนิด โดยใหดู้วดิทิศัน์เหตุการณ์สมมุติทีว่ยัรุ่น
ตัง้ครรภ์ในวยัเรยีน แล้วให้แกนน าด้านสุขภาพอภิปรายปัญหาและผลกระทบที่เกดิขึ้นจากการตัง้ครรภ์ในวยัเรยีน 
รวมทัง้วธิกีารแกไ้ข  จากนัน้บรรยายถงึวธิกีารป้องกนัการตัง้ครรภ์และการใชย้าคุมก าเนิด แลว้ใหแ้กนน าแสดงความ
คดิเหน็ถงึขอ้ด ีขอ้เสยีของวธิกีารป้องกนัการตัง้ครรภป์ระเภทต่างๆ ผูว้จิยัเป็นผูส้รุปประเดน็ 
 ครัง้ท่ี 4 สปัดาหท์ี ่4 
 ใหค้วามรูใ้นเรื่องการสือ่สารเรื่องเพศกบัพ่อแม ่โดยเน้นเรื่องการสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอการสือ่สารเรื่องเพศกบัพ่อ
แม่ โดยบรรยายใหค้วามรูเ้รื่องการสื่อสารทีส่รา้งสรรค ์และความรกัความห่วงใยของพ่อแม่ แบ่งแกนน าดา้นสุขภาพฝึก
ปฏบิตัแิสดงบทบาทสมมุต ิในการพดูคุยสือ่สารเรื่องเพศกบัพ่อแม่ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ตดิเชือ้ HIV ตัง้ครรภใ์นวยั
เรยีน ผูว้จิยัเป็นผูส้รุปประเดน็ 
 ครัง้ท่ี 5 สปัดาหท์ี ่5-6 
 สปัดาห์ที่ 5 พาไปศึกษาดูงานที่เซลแมนคลินิก (Teen center) ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช ซึ่งเป็นศูนย์
ส าหรบัการดูแลและให้ค าปรกึษาแก่วยัรุ่นที่มปัีญหาท้องไม่พร้อม และโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ความรู ้สรา้งความตระหนักในเรื่องปัญหาพฤตกิรรมทางเพศของวยัรุ่น โดยเจ้าหน้าที่ในศูนย์ เป็นผูบ้รรยายและตอบ
ค าถาม  
 สปัดาหท์ี ่6 แบ่งกลุ่มแกนน าดา้นสขุภาพแสดงความคดิเหน็ต่อสิง่ทีไ่ดจ้ากการศกึษาดงูาน ในหวัขอ้ ความรูท้ี่
ไดจ้ากเซลแมนคลนิิก และการน ามาปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนั  
 ผู้วจิยัประเมินความรู้ของแกนน าด้านสุขภาพโดยใช้แบบประเมินความรู้และทกัษะส าหรบัแกนน าสุขภาพ
หลงัจากไดร้บัโปรแกรมพฒันาแกนน าดา้นสขุภาพในโรงเรยีน 1 สปัดาห ์(posttest) 
 2. กลุ่มแกนน าด้านสุขภาพ จ านวน 26 คน ไดจ้ดัตัง้เป็นชมรมรกัษ์สุขภาพ และได้วางแผนร่วมกบัผู้วจิยัใน
การจดักจิกรรมรณรงคใ์หค้วามรูแ้ก่เพื่อนนกัเรยีนในโรงเรยีน ใชเ้วลา 8 สปัดาห ์ โดยมกีจิกรรม ดงันี้ 

1.1 กจิกรรมเสยีงตามสาย ทุกวนัองัคาร เวลา 12.40-12.50 น.  
1.2 กจิกรรมใหค้วามรูห้น้าเสาธงตอนเชา้ทุกวนัพฤหสับด ีใชเ้วลา 5 นาท ี
1.3 จดับอรด์ใหค้วามรู ้2 เรื่อง คอื โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์และการคุมก าเนิด  
1.4 จัดกิจกรรมแสดงในวันพบผู้ปกครอง 1 ครัง้ โดยการแสดงบทบาทสมมุติ (role play) ในเรื่อง

พฤตกิรรมวยัรุ่นวยัแรง 
 กจิกรรมเสยีงตามสาย และกจิกรรมให้ความรู้หน้าเสาธง แกนน าด้านสุขภาพจะเป็นผู้สบัเปลี่ยนไปสอนสุข
ศกึษา ในหวัขอ้ ดงัต่อไปนี้ 1) การป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์2) ความรกัในวยัเรยีน 3) การใชถุ้งยางอนามยัที่
ถูกวธิ ี4) ผลทีเ่กดิจากการมเีพศสมัพนัธใ์นวยัเรยีน 5) การพดูคุยเรื่องเพศกบัพ่อแม่ 6) วธิกีารแกไ้ขปัญหาทางเพศ 7) 
การปฏเิสธพฤตกิรรมเสีย่งทีจ่ะมเีพศสมัพนัธ ์และ 8) การวางตวัที่เหมาะสมต่อเพศตรงขา้ม ส าหรบัเน้ือหาในการพูด
แกนน าดา้นสุขภาพจะเป็นผูจ้ดัท าซึง่อา้งองิมาจากความรูใ้นโปรแกรมพฒันาแกนน าดา้นสขุภาพในโรงเรยีนแลว้ ส่งให้
อาจารยแ์ละผูว้จิยัเป็นผูต้รวจสอบแกไ้ขอกีครัง้ 
 3. จดักจิกรรมใหน้กัเรยีนในโรงเรยีนตามแผนของแกนน าดา้นสขุภาพทีว่างไว ้เป็นเวลา 8 สัปดาห ์ทัง้นี้ กลุ่ม
แกนน าดา้นสุขภาพและนักเรยีนในโรงเรยีนไดท้ าแบบสอบถามการป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ (pretest) ก่อนทีจ่ะ
ไดร้บัโปรแกรมพฒันาแกนน าดา้นสขุภาพในโรงเรยีน และกจิกรรมใหค้วามรูแ้ก่นักเรยีนแลว้ เมื่อจดักจิกรรมครบทัง้ 8 
สปัดาหแ์ลว้ ในสปัดาหท์ี ่9 ผูว้ ิจยัใหก้ลุ่มแกนน าดา้นสุขภาพและนกัเรยีนแบบสอบถามการป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทาง
เพศ (posttest) 
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 การวิเคราะหข์้อมูล 
 น าขอ้มูลมาท าการวเิคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS for Windows Version 17 ก าหนดระดบัความมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
 1. ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างใชส้ถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่คะแนนความรูแ้ละทกัษะด้านการป้องกนัพฤติกรรมเสีย่งทางเพศของ
แกนน าสุขภาพ และค่าเฉลีย่คะแนนพฤติกรรมการป้องกนัพฤติกรรมเสีย่งทางเพศของนักเรยีนในโรงเรยีน  ด้วยสถิติ
ทดสอบค่าทแีบบสองกลุ่มทีม่คีวามสมัพนัธก์นั (Paired sample t-test) 

 

ผลการศึกษา 
 1. ลกัษณะกลุ่มตวัอย่างจ านวน 210 คน พบว่า เป็นนกัเรยีนชาย รอ้ยละ 49.0 และนกัเรยีนหญงิ รอ้ยละ 51.0 
สว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 13-14 ปี รอ้ยละ 53.8 อายุเฉลีย่ 14.19 ปี สว่นใหญ่ศกึษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 รอ้ย
ละ 28.0  อาศยัอยู่กบับดิามารดา รอ้ยละ 53.3 ค่าใชจ้่ายสว่นตวัทีไ่ดร้บัประจ าวนั เฉลีย่วนัละ 47.48 บาท 

2. เปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทกัษะด้านการป้องกนัพฤติกรรมเสีย่งทางเพศของแกนน าด้าน
สุขภาพก่อนได้รบัโปรแกรมพฒันาแกนน าด้านสุขภาพในโรงเรยีน และหลงัได้รบัโปรแกรม 1 สปัดาห์ ผลการศกึษา
พบว่า ค่าเฉลีย่คะแนนความรูแ้ละทกัษะดา้นการป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
(p<.05) ตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1 เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนความรูแ้ละทกัษะดา้นการป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของแกนน าสุขภาพ
ก่อนไดร้บัโปรแกรมพฒันาแกนน าดา้นสขุภาพในโรงเรยีน และหลงัไดร้บัโปรแกรม 1 สปัดาห ์(n=26) 
 

หวัข้อ 
ก่อนได้รบั
โปรแกรม 
Mean (SD) 

หลงัได้รบั
โปรแกรม 
Mean (SD) 

t value p-value 

พฒันาการทางเพศ 3.38 (1.69) 4.58 (1.55) -3.16 .004* 
ความรูเ้รื่องโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ 5.81 (2.35) 7.81 (2.22) -3.03 .006* 
การป้องกนัการตัง้ครรภ ์ 4.31 (2.57) 8.73 (1.95) -7.21 <.001**  
ถุงยางอนามยั 1.50 (0.76) 2.46 (0.98) -3.92 .001* 
* p-value <.05, ** p-value <.001 
 
 3. เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนพฤตกิรรมการป้องกนัพฤติกรรมเสีย่งทางเพศของนักเรยีนในโรงเรยีน ก่อน
ได้รบักจิกรรมรณรงค์ให้ความรูโ้ดยแกนน าด้านสุขภาพในโรงเรยีน และหลงัได้รบักิจกรรม 1 สปัดาห์ ผลการศกึษา
พบว่า ค่าเฉลีย่คะแนนพฤตกิรรมการป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของนกัเรยีนในโรงเรยีน ในเรื่องความเชื่อเกีย่วกบั
การมเีพศสมัพนัธ ์ความสามารถของตนเองในการปฏเิสธการมเีพศสมัพนัธ ์ความสามารถของตนเองในการใชถุ้งยาง
อนามยั การพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศกบัพ่อแม่ และความสะดวกใจในการพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศกบัพ่อแม่  แตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<.05) ดงัตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนในโรงเรียน  
ก่อนไดร้บักจิกรรมรณรงคใ์หค้วามรูโ้ดยแกนน าดา้นสขุภาพในโรงเรยีน และหลงัไดร้บักจิกรรม 1 สปัดาห ์(n=210)  
 

หวัข้อ 
ก่อนได้รบั
โปรแกรม 
Mean (SD) 

หลงัได้รบั
โปรแกรม 
Mean (SD) 

t value p-value 

การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง     
- การไม่มเีพศสมัพนัธก์่อนวยัอนัควร 16.61 (5.51) 17.34 (4.92) -1.43 .153 
- การปฏเิสธ 17.58 (6.00) 19.33 (5.13) -3.15 .002* 
- การใชถุ้งยางอนามยั 16.03 (4.96) 18.04 (4.17) -4.34 <.001** 

ความคดิเหน็เกีย่วกบัการมเีพศสมัพนัธ ์ 46.66 (6.12) 47.61 (6.85) -1.42 .155 
ความเชื่อเกีย่วกบัการมเีพศสมัพนัธ ์ 19.48 (2.98) 20.59 (2.56) -3.98 <.001** 
การพดูคุยสือ่สารเรื่องเพศกบัพ่อแม่ 10.96 (3.81) 9.90 (2.96) 2.90 .004* 
ความสะดวกใจในการพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศกบัพ่อ
แม่ 

18.47 (5.23) 16.29 (5.78) 3.94 <.001** 

* p-value <.05, ** p-value <.001 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

 1. ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทกัษะด้านการป้องกนัพฤติกรรมเสีย่งทางเพศของแกนน าด้านสุขภาพก่อน
ไดร้บัโปรแกรมพฒันาแกนน าดา้นสุขภาพในโรงเรยีน และหลงัไดร้บัโปรแกรม 1 สปัดาห ์ผลการศกึษาพบว่า ค่าเฉลีย่
คะแนนความรู้และทักษะด้านการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<.05) 
ผลการวิจยัดงักล่าวสนับสนุนสมมุติฐานการวจิยัข้อที่ 1 อาจกล่าวได้ว่าเป็นผลมาจากโปรแกรมพฒันาแกนน าด้าน
สขุภาพเพื่อป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของวยัรุ่นในชุมชน เน่ืองจากเน้ือหาในโปรแกรมเกดิจากกระบวนการกลุ่มที่
วยัรุ่น พ่อแม่ และตวัแทนชุมชนเป็นผูร้วมกนัวางแผนตัง้แต่เริม่แรก ท าใหแ้กนน าดา้นสขุภาพทีเ่ขา้ร่วมสนใจ และตัง้ใจ
ทุกครัง้ทีม่กีารอบรม รวมไปถงึกจิกรรมทีจ่ดัแต่ละหวัขอ้ เช่น การดวูดิทิศัน์ เล่มเกมสแ์ลกน ้า โดยเฉพาะอย่างยิง่การไป
ศกึษาดูงานทีเ่ซลแมนคลนิิก ณ โรงพยาบาลพุทธชนิราช ท าใหส้มัผสัไดถ้งึสภาพความเป็นจรงิ พบกบัเจา้หน้าที ่และ
พยาบาลทีใ่หก้ารดแูลวยัรุ่นทีม่ปัีญหาสุขภาพทางเพศและการตัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม ในสถานทีร่บับรกิาร ท าใหแ้กนน าดา้น
สขุภาพเกดิความตระหนักถงึปัญหาพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศทีส่่งผลต่ออนาคตของตนเองได ้นอกจากนี้ วยัรุ่นเป็นช่วง
ของความอยากรูอ้ยากเหน็ ต้องการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ [2] จงึท าใหค้่าเฉลีย่คะแนนเพิม่ขึน้หลงัการทดลอง สอดคลอ้งกบั
หลายการศกึษาพบว่าความรูเ้รื่องโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ การป้องกนัการตัง้ครรภ์ พฒันาการทางเพศและถุงยาง
อนามยั เพิม่ขึน้ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมสขุศกึษา [19][20][21]  
 2. ค่าเฉลีย่คะแนนพฤตกิรรมการป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของนักเรยีนในโรงเรยีน ก่อนไดร้บักจิกรรม
รณรงค์ใหค้วามรูโ้ดยแกนน าดา้นสุขภาพในโรงเรยีน และหลงัไดร้บักจิกรรม 1 สปัดาห ์ผลการศกึษาพบว่า ค่าเฉลี่ย
คะแนนพฤติกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนในโรงเรียน ในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับการมี
เพศสมัพนัธ ์ความสามารถของตนเองในการปฏเิสธการมเีพศสมัพนัธ ์ความสามารถของตนเองในการใชถุ้งยางอนามยั 
และความสะดวกใจในการพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศกบัพ่อแม่ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p<.05) ผลการวจิยั
ดงักล่าวสนับสนุนสมมุติฐานข้อที่ 1 เป็นบางส่วน อธิบายได้โดยแนวคิดของแบนดูรา [22]  ที่กล่าวว่า การส่งเสริม
สมรรถนะแห่งตนสามารถท าได้ 4 แนวทาง คือ 1)การใช้ค าพูดชักจูง 2)การได้เห็นตัวแบบสัญลักษณ์  3) การ
ประสบการณ์ทีป่ระสบความส าเรจ็ดว้ยตนเอง และ 4)การกระตุ้นร่างกายและอารมณ์ กจิกรรมการใหค้วามรูห้น้าเสาธง
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ตอนเช้าทุกวนัพฤหสับดเีป็นสิง่แปลกใหม่ในโรงเรยีนที่ใหแ้กนน าดา้นสุขภาพขึน้มาพูดเรื่องสุขภาพก่อนเขา้ชัน้เรยีน 
กลุ่มแกนน าดา้นสุขภาพเป็นผูด้ าเนินกจิกรรมเองซึง่ถอืว่าเป็นกลุ่มมอีทิธพิลต่อความคดิ ความเชื่อและพฤตกิรรมของ
นักเรยีนในโรงเรยีน จงึเป็นการใช้ค าพูดชกัจูง และการกระตุ้นทางร่างกายและอารมณ์ ท าให้นัก เรยีนในโรงเรยีนมี
ค่าเฉลีย่คะแนนในหวัขอ้ดงักล่าวเพิม่มากขึน้  สอดคลอ้งกบัการศกึษาของขวญัจติ ตสิกั และสจัจา ทาโต [23] ทีใ่หผู้น้ า
กลุ่มเพื่อนเป็นผูส้อนสุขศกึษาเพื่อส่งเสรมิสุขภาพทางเพศของวยัรุ่นตอนต้น ทีพ่บว่า คะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมส่งเสรมิ
สขุภาพทางเพศของวยัรุ่นตอนตน้หลงัการทดลอง 1เดอืนสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<.05) 
 จากผลการศกึษาพบว่า การรบัรู้ความสามารถของตนเองในเรื่องการไม่มีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร และ
ความคดิเหน็เกีย่วกบัการมเีพศสมัพนัธ์ ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ (p<.05) ถงึแม้ว่าการพูดคุย
สือ่สารเรื่องเพศกบัพ่อแม่จะมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p<.05) แต่เป็นความแตกต่างในดา้นลบ ดงั
จะเหน็ได้จากค่าเฉลี่ยคะแนนการพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศกบัพ่อแม่ที่ลดลง อาจเป็นผลมาจากกจิกรรมที่แกนน าด้าน
สุขภาพจดัให้ ยงัไม่ครอบคลุม หรอืยงัไม่เหมาะสมกบันักเรยีนทัง้โรงเรยีน  จากการสงัเกตและสอบถามนักเรยีนใน
โรงเรยีน พบว่า กจิกรรมเสยีงตามสายทุกวนัองัคารชว่งพกักลางวนั ไม่ไดร้บัความสนใจจากนกัเรยีนในโรงเรยีนมากนกั 
เน่ืองจากเป็นช่วงพกั นักเรยีนจงึท ากจิกรรมสว่นตวัไม่ไดใ้หค้วามสนใจกบัเสยีงตามสายในโรงเรยีน ซึง่การสอนทีด่นีัน้
จะต้องมีการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่ วนร่วมจึงจะประสบ
ความส าเรจ็ในการสอนตามวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้[24]  

 

  ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการวิจยั 
 1. เป็นแนวทางในการพัฒนาบทบาทของพยาบาลในการเป็นพยาบาลผู้ปฏิบตัิการพยาบาลขัน้สูงในการ
ป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของวยัรุ่น 
 2. เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมเพื่ อส่งเสริมสุขภาพทางเพศในวยัรุ่นกลุ่มอื่นๆ แก่พยาบาลและ
บุคคลากรทางสาธารณสขุต่อไป 

 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. ด้านการปฏบิตัิการพยาบาล โดยพยาบาลที่ท างานด้านการส่งเสรมิสุขภาพทางเพศของวยัรุ่น หรอืงาน
อนามยัโรงเรยีน สามารถน าโปรแกรมพฒันาแกนน าดา้นสุขภาพในโรงเรยีน ไปประยุกต์ใชใ้นการส่งเสรมิสุขภาพทาง
เพศ และป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศเพื่อให้เกดิพฤติกรรมที่ยัง่ยนืและสามารถน าไปปฏบิตัไิด้ในสถานการณ์จรงิ
 2. ดา้นการศกึษาพยาบาล ควรสนับสนุนใหม้กีารเรยีนการสอนเกี่ยวกบัการป้องกนัพฤติกรรมเสีย่งทางเพศ
ของวยัรุ่น ที่จดัให้นักเรยีนได้เรยีนรู้ และมคีวามรู้ความเข้าใจ เกดิทกัษะในการป้องกนัพฤติกรรมเสีย่งทางเพศของ
วยัรุ่น โดยใชเ้ครอืขา่ยของแกนน าสขุภาพในโรงเรยีน 
 3. ดา้นการบรกิาร ควรมกีารก าหนดนโยบายเพื่อป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของวยัรุ่นอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม โดยน าผลการวจิยัไปประยุกต์ใชใ้นการวางแผนกลวธิทีีเ่หมาะสม ทัง้ในโรงเรยีนหรอืชุมชน ใหก้ารสนับสนุน
ในการจดักจิกรรมรณรงคใ์หค้วามรู ้งบประมาณ สถานที ่และเอกสารต่างๆ  

 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารท าวจิยัเพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพของแกนน าดา้นสุขภาพ ซึง่มบีทบาทส าคญัในการเผยแพร่ความรู ้
ทศันคต ิทกัษะ และสรา้งความเชื่อมัน่แก่วยัรุ่นในการป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศในโรงเรยีนได้ 
 2. ควรมกีารศกึษาโดยใชแ้หล่งสนบัสนุนทางสงัคมแหล่งอื่น เช่น ครอบครวั คร ูเป็นบุคคลทีม่คีวามใกลช้ดิกบั
วยัรุ่น ท าใหว้ยัรุ่นเกดิความเชื่อมัน่ในการป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศไดอ้ย่างเหมาะสม 
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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยันี้ใชรู้ปแบบการวจิยัแบบมสี่วนร่วม(Particularly Action Research) มวีตัถุประสงค์เพื่อ ปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมสขุภาพของผูป่้วยโรคเบาหวานโดยการมสี่วนร่วมของหน่วยงานและภาคเีครอืข่ายทุกภาคส่วนในชุมชน ซึง่
ประกอบดว้ย เทศบาล โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ กลุ่มผูน้ าชุมชน กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น กลุ่ม
แม่บา้นและตวัผูป่้วย โดยไดท้ าการส ารวจบรบิทพื้นฐานของชุมชน เพื่อเกบ็ขอ้มูลและสถติกิารป่วยดว้ยโรคเบาหวาน 
จากนัน้ไดท้ าการตรวจค่าดชันีทางชวีเคมไีดแ้ก่ ค่าระดบัน ้าตาลในเลอืด(FBS) ค่าฮโีมโกลบนิเอวนัซ(ีHbA1C) ค่าระดบั
โคเลสเตอรอลและระดบัไตรกลเีซอไรด ์รวมทัง้ไดม้กีารทดสอบความรูค้วามเขา้ใจของกลุ่มตวัอย่างต่อโรคเบาหวาน 
และทดสอบความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการดูแลรกัษาตนเองในโรคเบาหวาน กระบวนการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพเริม่ต้นจากการประชุมกลุ่มย่อยและการสนทนากลุ่ม โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนได้มกีารแลกเปลี่ยน
ความรู ้ความคดิ และประสบการณ์และวางแผนร่วมกนั ได้ขอ้สรุปแนวทางทีส่ าคญัคอื กจิกรรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
สขุภาพทีจ่ะสรา้งขึน้ควรมลีกัษณะเป็นกจิกรรมทีไ่ม่ซ ้าซอ้นกบักจิกรรมเดมิทีม่อียู่ ประชาชนสามารถเขา้ร่วมไดทุ้กเพศ
ทุกวยัโดยไม่มขีอ้จ ากดั และมกีารสอดแทรกองคค์วามรูท้างวชิาการจากนักวชิาการ จงึเป็นทีม่าของกจิกรรมทัง้สิน้ 3 
กจิกรรมคอื กจิกรรมการประกวดร าวงยอ้นยุค การประกวดอาหารสุขภาพและการใหค้วามรูผ้่านวทิยุหมู่บา้น ภายหลงั
การด าเนินกิจกรรมเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าดัชนีด้านสุขภาพและพฤติกรรมด้าน
โภชนาการทีเ่ปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ และจากการวจิยัสามารถสรุปไดว้่าปัจจยัส าคญัทีป่ระกอบเป็นรปูแบบของ
การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ประสบความส าเร็จประกอบด้วย  1)ตัวผู้ป่วย 2)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และภาคีเครอืข่าย 3)การมีส่วนร่วม 4)กิจกรรมที่สนับสนุนกระบวนการปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมสขุภาพและ 5) ระยะเวลาในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ ซึง่ตอ้งด าเนินไปอย่างสอดคลอ้งและสมัพนัธ์
กนั 
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Abstract 

 

 This study is conducted with Particularly Action Research and to create model concerning health 
behavior modification of diabetes mellitus patients participated by community. This scheme emphasizes on 
health behavior modification process with involvement of all agencies and associated networks in the 
community which consists of municipality, health promoting hospital, community leader group, village public 
volunteer group, house-wife group and patients. The research investigated fundamental community context in 
order to collect data and information relating to Diabetes. Subsequently, index of biochemistry was examined 
namely fasting blood sugar (FBS), HbA1c, cholesterol and triglyceride level including testing knowledge 
concerning diabetes mellitus self-care of representative samples. Research model creating process started 
with sub-group session and group discussion emphasizing on all sections exchanging knowledge, opinions 
and experiences and planning cooperatively. The result gave major guidelines as health behavior alteration 
should be unique activity, existing activities should be shared by people from all walks of life without 
restriction and knowledge should be demonstrated by academician. These matters resulted in 3 activities as 
follows: classical Thai dancing contest, healthy meal contest and providing knowledge via village's radio 
station. After these activities performed for 6 months, it found that the representative samples have positive 
health index improvement. Consequently, this research found that crucial factors influenced health behavior 
alteration process with participation of community efficiently as follows: 1) patients 2) agencies concerning 
locality and associated networks 3) participation 4) activities promoting health behavior alteration process and 
5) duration of nutritional behavior alteration process operating accordingly and relatively.       
 

Key words:  Diabetes mellitus, Health behavior modification, Community participation  
 

บทน า 

 โรคเบาหวานเป็นโรคเรือ้รงัที่ยงัไม่มกีารรกัษาให้หายขาดได้ เป็นโรคที่รบกวนต่อการด าเนินชวีติปกติของ
บุคคลและเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ าคญัของประเทศไทย จากการรายงานการเฝ้าระวงัโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั พ.ศ. 2555 
ของส านักระบาดวิทยาพบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวาน จ านวน 1,799,977 ราย โดยมีความชุก 2,800.80 ต่อ
ประชากรแสนคน เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 336,265 ราย โดยกลุ่มอายุที่ 60 ปีขึ้นไปมีอตัราป่วยสูงสุดคือ 2,128.04 ต่อ
ประชากรแสนคน โดยในกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่นี้มผีู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนจ านวน 58,973 รายคดิเป็นร้อยละ 17.54 
ภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญและเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควรในผู้ป่วยเบาหวาน คือ ภาวะแทรกซ้อนทางไต 
ภาวะแทรกซอ้นระบบประสาท ภาวะแทรกซอ้นทางตาและภาวะแทรกซอ้นหลอดเลอืดแดง[1] 
 โรคเบาหวานเป็นโรคทีต่อ้งอาศยัการควบคุมอย่างสม ่าเสมอ โดยผูป่้วยจ าเป็นต้องมพีฤตกิรรมในการควบคุม
โรคที่เหมาะสมซึ่งประกอบด้วย พฤติกรรมควบคุมด้านอาหาร การออกก าลงักาย และการใช้ยาซึ่งต้องกระท าอย่าง
สม ่าเสมอและต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการเป็นโรค พฤติกรรมการควบคุมโรคของผูป่้วยมคีวามส าคญัและมคีวามจ า
เป็นมากในการลดความรุนแรง ชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน และสามารถป้องกนัภาวะแทรกซ้อนบางชนิดไม่ให้
เกดิขึน้ได ้แต่ยงัพบว่าผูป่้วยส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถปฏบิตัติามได ้ถงึแมว้่าเจา้หน้าทีท่มีสุขภาพจะใชว้ธิกีารต่างๆเพื่อ
ช่วยใหผู้ป่้วยสามารถดแูลตนเองได ้อาท ิการสอน การใหส้ขุศกึษา การช่วยเหลอืตดิตามกต็าม[2] 

 การวจิยัในครัง้นี้จงึมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะสรา้งกระบวนการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพของผูป่้วยเบาหวานให้
ถูกต้องและเหมาะสม โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งหมายถึงกลุ่มผู้ป่วยเองและผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น  
เทศบาล โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล  ผู้น าชุมชน  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม) เป็นต้น โดยมี
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นกัวชิาการเป็นทีป่รกึษาใหค้ าแนะน าในแต่ละขัน้ตอนอย่างเป็นระบบ โดยอาศยัแนวคดิทีว่่าหากประชาชนหรอืชุมชนได้
เขา้มามสี่วนร่วมและช่วยสรา้งกระบวนการจดัการระบบสุขภาพของตนเอง จะท าใหไ้ดรู้ปแบบของการด าเนินงานทีม่า
จากความต้องการของชุมชนอย่างแทจ้รงิ ซึง่จะมคีวามยัง่ยนืมากกว่ากระบวนการทีเ่กดิจากการบงัคบัหรอืสัง่การ และ
ประชาชนกจ็ะปฏบิตัติามอย่างเตม็ใจ อกีทัง้เกดิความภาคภูมใิจทีไ่ดม้สีว่นร่วมในการสรา้งรูปแบบการดแูลสขุภาพของ
ตนเอง ดว้ยตนเอง 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 1. การส ารวจสถานการณ์และสภาพปัญหาของชุมชน 
  1.1 การส ารวจจากขอ้มลูปฐมภูม ิ(primary data) เป็นการส ารวจขอ้มลูพืน้ฐานของชุมชนทีม่กีารเกบ็
รวบรวมโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในชมุชน โดยในการวจิยัครัง้นี้จะใชข้อ้มลูปฐมภูมขิองกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 
เทศบาลต าบลบา้นถ ้าและโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลบา้นถ ้า  
  1.2 การส ารวจข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นการส ารวจข้อมูลโดยคณะผู้วิจยัเพื่อยืนยัน
สถานการณ์ทีแ่ทจ้รงิ ของขอ้มลูปฐมภูมทิีไ่ดม้าในเบือ้งตน้ และเพื่อสรุปความรุนแรงของปัญหา 
 2 การช้ีแจงข้อมูลและสะท้อนปัญหาให้แก่ชุมชน 

เป็นการชี้แจงขอ้มูลและสะท้อนปัญหาให้แก่ผู้น าชุมชน หน่วยงานที่รบัผดิชอบ ประชาชนทัว่ไป
และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหม้องเหน็ปัญหาร่วมกนัและเป็นมติเิดยีวกนั เพื่อน าไปสู่ความตระหนักในการแกไ้ขปัญหาของ
ชุมชนต่อไป 
 3. การจดัเตรียมกลุ่มเพื่อด าเนินการจดัท ารปูแบบการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
  3.1 จดัเตรยีมกลุ่มทีจ่ะร่วมด าเนินการจดัท ารปูแบบการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ประกอบดว้ย ผูป่้วย
เบาหวาน ผูน้ าชุมชน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น เจา้หน้าที่จากเทศบาลเจา้หน้าทีจ่ากโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สขุภาพต าบลและนกัวจิยั 
  3.2 วางแผนการด าเนินการ โดยมีการก าหนดกรอบตารางเวลา (time frame) ที่ชัดเจนการวาง
แผนการด าเนินงาน โดยในขัน้ตอนนี้จะมีความส าคญัเนื่องจาก สมาชิกในกลุ่มเองจะทราบก าหนดการท างาน และ
ปฏทินิชุมชนของตนเอง ซึง่จะท าใหไ้ม่นัดหมายซ ้าซอ้นกบัช่วงเวลาทีม่งีานหรอืเทศกาลต่างๆของชุมชน ท าใหส้ามารถ
ด าเนินการไดต้ามขัน้ตอนอย่างเป็นระบบ 
 4. ด าเนินการสรา้งรปูแบบการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
  ใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนวทางร่วมกันภายในกลุ่ม โดย
ด าเนินการทัง้สิน้ 3 ครัง้ แต่ละครัง้ห่างกนัประมาณ 2 สปัดาห์ จนกระทัง่ได้กจิกรรมการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน
โภชนาการ 
 5. ด าเนินการตามรปูแบบท่ีได้จดัท าขึน้ในกลุ่มประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
  ชีแ้จงรูปแบบการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพทีไ่ดจ้ดัท าขึน้แก่ผูป่้วยในพืน้ที ่ใหล้ะเอยีดชดัเจน ว่า
ต้องปฏบิตัอิะไร อย่างไร เมื่อไร โดยด าเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดอืนเพื่อให้มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม
สขุภาพ 
 6. การสรปุและประเมินผลการด าเนินงานและประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
 7. จดัท ารปูแบบ (model) การปรบัเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ  
 8. การวิเคราะหข์้อมูล 
  8.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ น ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และน ามาจัดระเบียบตามวัตถุประสงค์ของ
การศกึษา และจากนัน้น ามาวเิคราะหเ์ชงิเนื้อหา (Content Analysis)  
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  8.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ ท าการวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากร โดยใชส้ถติพิรรณนา (การแจกแจง
ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน)  

ผลการศึกษา 
1. ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
ตาราง 1  จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และระยะเวลาการป่วยเป็น
โรค 

ข้อมูลทัว่ไป 
กลุ่มตวัอย่าง (80 คน) 

จ านวน(ราย) รอ้ยละ 
เพศ 
     ชาย 
     หญงิ 

 
33 
47 

 
41.25 
58.75 

อายุ 
     20-30 ปี 
     31-40 ปี 
     41-50 ปี 
     มากกว่า 50 ปี 

 
1 
12 
22 
45 

 
1.25 
15 

27.50 
56.25 

สถานภาพสมรส 
     โสด 
     คู่ 
     หมา้ย 
     หย่า/แยก 

 
5 
73 
2 
0 

 
6.25 
91.25 
2.5 
0 

อาชีพ 
     ไม่ไดท้ างาน 
     เกษตรกรรม 
     คา้ขาย 
     รบัจา้งทัว่ไป 

 
5 
39 
15 
21 

 
6.25 
48.75 
18.75 
26.25 

รายได้ครอบครวัเฉล่ียต่อเดือน 
     1,000 ถงึ 5,000 บาท 
     5,001 ถงึ 10,000 บาท 
     10,001 ถงึ 20,000 บาท 
     มากกว่า 20,000 

 
6 
60 
12 
2 

 
7.5 
75 
15 
2.5 

บุคคลท่ีดแูลผูป่้วย 
     ไม่มผีูด้แูล 
     มผีูด้แูล 

 
0 
80 

 
0 

100 
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กลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นโรคเบาหวานในการศกึษาครัง้นี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 58.75 มอีายุเฉลีย่ 54.7 ปี 
มสีถานภาพสมรส รอ้ยละ 91.25 ประกอบอาชพีเกษตรกรรมรอ้ยละ 48.75 มรีายได้ในครอบครวัอยู่ระหว่าง 5,000-
10,000 บาทต่อเดอืน รอ้ยละ 75 และทัง้หมดรอ้ยละ 100 มผีูด้แูล ดงัแสดงในตารางที ่1 

2. การปรบัเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตวัอย่างโดยการมีส่วนรว่มของชุมชนและภาคส่วนทีเก่ียวข้อง 
 จากการประชุมหารอืเพื่อวางแนวทางร่วมกนั ระหว่างกลุ่มตวัอย่าง เจา้หน้าทีจ่ากโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ต าบลและกองสาธารณสุขเทศบาลบ้านถ ้า ทีมวิจยั เพื่อก าหนดกิจกรรมปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย
โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู ไดแ้นวทางการออกแบบกจิกรรมคอื ควรเป็นกจิกรรมทีส่นบัสนุนและไม่ขดัแยง้กบั
กจิวตัรประจ าวนั หรอืวถิกีารด าเนินชวีติปกติของประชาชน มคีวามน่าสนใจ สอดแทรกวชิาการแต่ไม่ท าให้เกดิความ
เบื่อหน่าย กระตุ้นให้เกิดความตระหนักได้ ใช้ทรพัยากรต่างๆที่มีและหาได้ง่ายในท้องถิ่น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่
อาจจะเกดิขึน้ ควรให้ผู้ป่วยมสี่วนร่วมอย่างแท้จรงิ ไม่ใช่เพยีงแค่ให้ผูป่้วยรบัทราบและน าไปปฏบิตัิตามเท่านัน้  ควร
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีผู้รบัผิดชอบต่อไปเพื่อให้เกิดและเห็นผลที่ชัดเจน ควรเผยแพร่กิจกรรมนัน้ให้ผู้ที่
เกีย่วขอ้งอื่นๆนอกเหนือจากผูป่้วยโรคเบาหวาน ไดร้บัรู ้รบัทราบและสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมได้ หน่วยงานทเีกีย่วขอ้ง
เขา้มาร่วมด าเนินการและดูและระหว่างการท ากจิกรรมและทีส่ าคญัคอืควรมนีกัวชิาการ อาจารยม์หาวทิยาลยัเขา้มาให้
ความรูแ้ละดแูละระหว่างการท ากจิกรรม 
 จากประเดน็แนวคดิในการออกแบบสรา้งกจิกรรม ทีก่ลุ่มก าหนดไวด้งักล่าวขา้งตน้ จงึน ามาวางแผนเพื่อสรา้ง
เป็นกจิกรรมที่สอดคล้องกบัแนวทางดงักล่าว และมคีวามเป็นไปในการน าไปปฏบิตัิจรงิให้ได้มากที่สุด เป็นผลให้ได้
กจิกรรมทีม่คีวามเหน็ร่วมกนัว่าเหมาะสม ดงันี้ 

1. กิจกรรมด้านอาหาร ประกอบด้วย การประกวดอาหารพื้นบ้านที่เหมาะสมกบัโรคความดนัโลหติสูง  
เน้นการใชว้ตัถุดบิพืน้บา้นในการปรุงประกอบ และมหีาความรปูประกอบในประเดน็ของประโยชน์ คุณค่า
และผลของวตัถุหรอือาหารทีม่ต่ีอร่างกาย และภายหลงัการประกวดจะมกีารเผยแพร่ใหป้ระชาชนทัว่ไป
ไดท้ราบและสามารถน าไปปรุงประกอบเองได ้

2. กิจกรรมด้านการออกก าลงักาย ประกอบด้วย การประกวดร าวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ โดยให้มกีาร
ออกแบบท่าร าวงใหม่ ทีม่คีวามเหมาะสมกบัประชาชนในทอ้งถิน่ เน้นการเคลื่อนไหวและการออกก าลงั
ไดทุ้กสดัสว่น และเมื่อเสรจ็สิน้การระกวดจะมกีารเผยแพร่แก่ชุมชนเพื่อสามารถน าไปปฏบิตัไิด้ 

3. กิจกรรมให้ความรู้ โดยการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคความดนัโลหิตสูงผ่านเสยีงตามสายประจ า
หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง วนัละ 2 รอบคอืเช้าและเยน็ โดยทีมวจิยัเป็นผู้จดัท าแผ่นบนัทกึเสยีงความรูแ้ละ
แจกจ่ายไปตามหมู่บ้านต่างๆ ด าเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดอืนเมื่อสิน้สุดโครงการ จะท าการ
ประเมนิ ความรู ้ทศันะคตแิละพฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
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3. ผลการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้านต่างๆของผูป่้วย 
ตารางท่ี 2 การเปลีย่นแปลงค่าดชันีชีว้ดัทางสขุภาพก่อนและหลงัการด าเนินกจิกรรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

ดชันีช้ีวดั 
จ านวน(รอ้ยละ) 

ก่อน หลงั 
ค่าดชันีมวลกาย 
     ปกต ิ(18.5ถงึ24.9 กก./ม2) 
     มากกว่า 25 กโิลกรมั/เมตร2 

 
21(26.25) 
59(73.75) 

 
23(28.75) 
57(71.25) 

ค่าระดบัน ้าตาลในเลือด(FBS) 
     >126mg/dL 
     < 126mg/dL 

 
0(0.00) 
80(100) 

 
0(0.00) 
80(100) 

ค่าระดบั HbA1C เฉล่ีย  
     > 6 mg/dL 
     < 6 mg/dL 

 
47(58.75) 
33(41.25) 

 
39(48.75) 
41(51.25) 

ค่าระดบัคลอเลสเตอรอลเฉล่ีย 
     >180 mg/dL 
     < 180 mg/dL 

 
36(45.00) 
44(55.00) 

 
28(35.00) 
52(65.00) 

ค่าระดบัไตรกลีเซอไรดเ์ฉล่ีย 
     > 100 mg/dL 
     < 100 mg/dL 

 
45(56.25) 
35(43.75) 

 
41(51.25) 
39(48.75) 

ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโรคเบาหวาน 78.65 89.05 

ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพ 72.45 87.60 

จากตารางที ่2 จะเหน็ไดว้่าก่อนการด าเนินกจิกรรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ73.75 
มภีาวะอว้นโดยพจิารณาจากค่าดชันีมวลกายเกนิ 25 กโิลกรมั/เมตร2  ในวนัที่มารบัการตรวจเลอืด รอ้ยละ 100 มคี่า
ระดบัน ้าตาลในเลือดน้อยกว่า 126mg/dL ร้อยละ 58.75 มีค่าระดบั HbA1C มากกว่า 6 mg/dL ร้อยละ 45.00 มีค่า
ระดับคลอเลสเตอรอลเฉลี่ยมากกว่า 180 mg/dL และ ร้อยละ 56.25 มีค่าระดบัไตรกลีเซอไรด์เฉลี่ยมากกว่า 100 
mg/dL กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 78.65 มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโรคเบาหวาน รอ้ยละ 72.45ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
การดูแลสุขภาพ เมื่อด าเนินกจิกรรมปรบัแปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพตามทีไ่ดก้ าหนด เป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดอืน 
พบการเปลีย่นแปลงในค่าดชันีสขุภาพต่างๆในทศิทางทีด่ขี ึน้คอื กลุ่มตวัอย่างทีม่คี่าดชันีมวลกายมากกว่า 25 กโิลกรมั/
เมตร2 ลดลงเหลอืรอ้ยละ 71.25 ไม่พบกลุ่มตวัอย่างทีม่คี่าระดบัน ้าตาลในเลอืดมากกว่า 126mg/dL  กลุ่มทีม่คี่าระดบั 
HbA1C มากกว่า 6 mg/dL ลดลงเหลอืรอ้ยละ 48.75 กลุ่มทีม่คี่าระดบัคลอเลสเตอรอลเฉลีย่มากกว่า 180 mg/dL ลดลง
เหลอืรอ้ยละ 35.00  กลุ่มตวัอย่างทีม่คี่าระดบัไตรกลเีซอไรดเ์ฉลีย่มากกว่า 100 mg/dL ลดลงเหลอืรอ้ยละ 51.25 และ
ดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัโรคเบาหวาน และความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการดูแลสุขภาพเพิม่ขึน้จากเดมิร้อยละ 
10.4 และ 15.15 ตามล าดบั 
4. รปูแบบ (Model) การปรบัเปล่ียนพฤติกรรมด้านโภชนาการของผูป่้วยโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง 

จากผลการศกึษาและกจิกรรมทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ทัง้หมดในการวจิยัครัง้นี้ คณะผูว้จิยัไดน้ ามาสรา้งเป็นรปู (Model) 
การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยพบว่าประกอบดว้ยปัจจยัที่มคีวามส าคญัและมผีลต่อ
กระบวนการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพของผูป่้วย 5 ปัจจยัหลกั ดงันี้ 1) ตวัผูป่้วย 2) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ที่
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และภาคเีครอืข่าย 3) การมสี่วนร่วม 4) กจิกรรมทีส่นับสนุนกระบวนการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภพ 5) ระยะเวลาใน
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ เมื่อน าปัจจยัทัง้ 4 ปัจจยัมาสรา้งเป็นแผนภูมคิวามสมัพนัธ์เพื่อใหส้ามารถมองเหน็
ภาพของการขบัเคลื่อนจะไดร้ปูแบบดงัแสดงในรปูที ่1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 รปูแบบการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพของผูป่้วยโรคเบาหวานโดยการมสีว่นร่วมของชุมชน 

วิจารณ์และสรปุผล 
 จากผลการศกึษาในครัง้นี้สามารถสรา้งเป็นรปูแบบการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพของผูป่้วยโรคเบาหวาน
โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน ตามทีแ่สดงในขา้งต้น ซึ่งจะเหน็ไดว้่ารูปแบบดงักล่าวมปัีจจยัทีเ่ป็นองค์ประกอบต่อการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทัง้สิน้ 4 ปัจจยัคอื 1)ตวัผูป่้วยทีต่อ้งมคีวามรูแ้ละมคีวามตระหนกั 2)หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ที่
และภาคเีครอืข่ายต้องเตม็ใจทีจ่ะใหบ้รกิารดา้นสุขภาพ 3)การมสีว่นร่วม หมายถงึทุกภาคส่วนต้องเขา้มามบีทบาทใน
กระบวนการจดักิจกรรมปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 4)กิจกรรมที่สนับสนุนกระบวนการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม
สขุภาพตอ้งเป็นกจิกรรมทีไ่ม่ซ ้าซอ้นกบักจิกรรมเดมิทีม่อียู่ ประชาชนสามารถเขา้ร่วมไดท้กุเพศทุกวยัโดยไม่มขีอ้จ ากดั
และมกีารสอดแทรกองคค์วามรูท้างวชิาการจากนักวชิาการและ 5)ระยะเวลาในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพต้อง
นานเพียงพอที่จะก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งปัจจยัทัง้หมดต้องด าเนินไปอย่างสอดคล้องและสมัพนัธ์กนั  ดงัที่
แสดงในแผนภูมกิารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพโดยการมสีว่นร่วมของชุมชนขา้งตน้ 
 การส่งเสรมิสขุภาพและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพนัน้เป็นกระบวนการเพื่อสง่เสรมิใหบุ้คคลและชุมชน 
ได้พฒันาศกัยภาพด้านสุขภาพของตนเองแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ เนื่องจากสุขภาพนัน้ เป็นองค์รวมที่มาจาก
ส่วนประกอบหลายประการ อาท ิสงัคม สิง่แวดล้อม ระบบบรกิารสุขภาพ และวถิีการด าเนินชวีติของบุคคล จงึต้อง
อาศยัความร่วมมอืจากทุกฝ่ายในการดแูลสุขภาพของตนเองและจดัการกบัชุมชนของตนเองอย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กบัความต้องการ บรบิทชุมชน วถิีชวีติและความเป็นไปไดใ้นแต่ละท้องถิน่ โดยค านึงถึงระบบสงัคม วฒันธรรม และ
เศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนัของชุมชน และเน้นการท างานร่วมกนัทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชนอย่างเต็มที ่การมี
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ส่วนร่วมของประชาชน ในการส่งเสรมิสุขภาพและปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพนัน้ ควรมอีงค์ประะกอบทีส่ าคญัทีจ่ะ
น าไปสูค่วามส าเรจ็ดงัต่อไปนี้ [3] 

 1) การสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บับุคคล ชุมชน ในการควบคุมปัจจยั ที่จะมผีลกระทบต่อสุขภาพ เพราะความ
เขม้แขง็ของประชาชนและชุมชนจะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมื่อประชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการจดับรกิารสขุภาพมากขึน้ 
 2) การจดับรกิารในชุมชน (community-based health services) ซึง่เป็นบรกิารระดบัปฐมภูม ิ(primary care) 
ควรใหชุ้มชนเขา้มามสีว่นร่วมไดม้ากทีส่ดุ 
 3) การประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพฒันานโยบายสุขภาพ (public health policy) ที่จะมี
ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงระบบสขุภาพ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยการปกครองสงูสุดระดบัต าบลที่มหีน้าที่และภาระกจิหลกัในการ
บรหิาร จดัการ ดูแลพื้นที่ทุกๆด้านในภาพรวม เป็นหน่วยงานที่มบีทบาททัง้รบันโยบายจากหน่วยที่สูงขึน้ไปและใน
ขณะเดยีวกนักเ็ป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีก่ าหนดและสรา้งนโยบายระดบัทอ้งถิน่ ใหถ้อืปฏบิตัใินพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบดว้ย จงึ
ถอืว่าเป็นหน่วยงานทีม่คีวามส าคญัและมคีวามใกลช้ดิกบัประชาชนในพืน้ทีเ่ป็นอย่างมาก ในแง่ของความร่วมมอืและ
การมีส่วนร่วมของเทศบาลในพื้นที่ที่ท าการศึกษาครัง้นี้ พบว่าเทศบาลเข้ามามบีทบาทและส่วนร่วมในการด าเนิน
กจิกรรมดา้นสขุภาพในพืน้ทีค่่อนขา้งมาก ทัง้บทบาทภาระกจิหลกัทีต่อ้งปฏบิตั ิและภาระกจิอื่นๆในการสง่เสรมิสขุภาพ
ประชาชนนอกเหนือจากภาระกจิหลกั นอกจากนัน้เทศบาลยงัไดใ้หค้วามร่วมมอืกบัชุมชนและหน่วยงานภายนอก เช่น 
มหาวทิยาลยั องคก์รไม่แสวงผลก าไรต่างๆ ในการสรา้งกจิกรรมทีจ่ะมสี่วนในการสง่เสรมิสนับสนุนการมสีขุภาพดขีอง
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในสว่นของการสนบัสนุนดา้นนโยบาย ดา้นทรพัยากรต่างๆ เช่น บุคลากร การเงนิ สถานที ่เป็น
ตน้ [4] 

 โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เป็นหน่วยงานดา้นการให้บรกิารสุขภาพในระดบัพืน้ที่ทีใ่กลช้ดิ
ประชาชนมากที่สุด มลีกัษณะคลา้ยกบัเทศบาลคอืมทีัง้หน้าทีห่ลกัที่ต้องปฏบิตัแิละหน้าทีเ่สรมิอื่นๆดา้นการให้บรกิาร
และสนับสนุนการมสีุขภาพดขีองชุมชน โดยหน้าทีห่ลกัทีจ่ าเป็นตอ้งปฏบิตัไิดแ้ก่ การตรวจ วนิิจฉัย การรกัษา การให้
วคัซนี การส่งเสรมิพฒันาการเดก็ การใหค้วามรูแ้ก่ดา้นสขุภาพประชาชนทัว่ไป การคดักรองและการเยีย่มบา้น เป็นต้น 
นอกจากนัน้ดา้นหน้าทีอ่ื่นในการสนับสนุนการมสีุขภาพด ีจะเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัเทศบาลและมกีารสอดรบัปะ
สานงานกนัเป็นอย่างด ีเช่นการจดักจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพต่างๆในพื้นที่ การใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก 
เช่นสถาบนัการศกึษา มหาวทิยาลยั สถาบนัวจิยัต่างๆ ใหเ้ขา้มาเก็บขอ้มูล ด าเนินการวจิยั และจดักจิกรรมสุขภาพใน
พืน้ที่โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล จงึเป็นอกีหน่วยงานภาคเีครอืข่ายหนึ่งในพื้นทีท่ี่มสี่วนส าคญัอย่างยิง่ต่อการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพของประชาชน 

 ภาคเีครอืข่ายภาคประชาชน ในทีน่ี้หมายถงึผูน้ าชุมชนไดแ้ก่ก านัน ผูใ้หญ่บา้น อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ า
หมู่บา้น กลุ่มแม่บ้านประจ าหมู่บา้น ชมรมผูสู้งอายุ ซึ่งภาคเีครอืข่ายเหล่านี้ลว้นแลว้แต่ประกอบด้วยสมาชกิทีม่าจาก
ประชาชนในพื้นทีอ่ย่างแทจ้รงิ จงึสามารถสะทอ้นความคดิเหน็จากพืน้ทีสู่่หน่วยงาน และสอ้นประเดน็จากหน่วยงานสู่
พืน้ทีไ่ด ้และยงัถอืว่าเป็นกลุ่มทีใ่หข้อ้มูลไดต้รงตามประเด็นและเป็นขอ้มูลทีม่าจากสถานการณ์ความเป็นจรงิมากทีสุ่ด 
ดงันัน้ภาคเีครอืข่ายภาคประชาชน จงึถอืเป็นกลุ่มทีม่คีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ต่อการสรา้งกจิกรรมใดๆกต็ามในชุมชน 
เพราะเป็นกลุ่มทีม่พีลงัในการผลกัดนัใหก้จิกรรมเหล่านัน้ประสบความส าเรจ็ได้ 

 ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย เป็นอีกหนึ่งกลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินกิจกรรมระดบัชุมชน 
เน่ืองจากผูป่้วยถอืว่าเป็นกลุ่มบุคคลทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการสรา้งโครงการหรอืกจิกรรมต่างๆโดยตรง  ขอ้มูลต่างๆที่
ได้จากลุ่มผู้ป่วยจะเป็นข้อมูลทางตรงที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามพบว่ากลุ่มญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยก็มี
ความส าคญัไม่ต่างกนั เพราะจะเป็นกลุ่มทีส่ามารถน าขอ้มูลต่างๆไปสู่ผู้ป่วยได้ และในกรณีที่ผูป่้วยอยู่ในสภาวะทีพ่งึ
ตนเองไม่ได้ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร กลุ่มผู้ดูแลยิง่มบีทบาทส าคญัมากจดัการสุขภาพของผู้ป่วย  ดงันัน้โครงการหรอื
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กจิกรรมใดกต็ามทีผู่ป่้วยและผูดู้แลผูป่้วยไดม้บีทบาทและมสี่วนร่วมในการด าเนินการ ย่อมจะท าใหก้จิกรรมนัน้เป็นที่
ยอมรบัและสามารถน าไปปฏบิตัไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โอกาสทีจ่ะประสบความส าเรจ็จงึมสีงู[5,6] 
 บทบาทของประชาชนมคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการสง่เสรมิสุขภาพและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพของ
ตนเองและชุมชน โดยประชาชนจะต้องเหน็คุณค่าและสรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่กือ้กลู ต่อการมพีฤตกิรรมสุขภาพทีด่ ีองคก์ร
ชุมชนจงึตอ้งมกีารพฒันาโครงสรา้งและกลไกการจดัการ ทีม่ปีระสทิธภิาพ มคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละตระหนกัในสขุภาพ
ของชุมชน และมเีจ้าหน้าที่สุขภาพท าหน้าที่ให้ความรู้ และสนับสนุนให้เกดิทกัษะการส่งเสรมิสุขภาพ สอดคล้องกบั
แนวคิดการส่งเสริมพลังอ านาจชุมชนที่สนับสนุนให้ชุมชนเกิดความส านึกและพันธสญัญาต่อส่วนรวม และการ
เสรมิสรา้งใหชุ้มชนลงมอืท าดว้ยตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นการสะสมความรูแ้ละประสบการณ์จากการปฏบิตัจิรงิ[7] 
 การรวมตวักนัของบุคคลเป็นเครอืข่ายจะก่อใหเ้กดิพลงัทีเ่ขม้แขง็  สามารถขบัเคลื่อนกจิกรรมใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงค์และตรงเป้าหมาย โดยทุกคนมีความรู้สกึเป็นเจ้าของ การท างานแบบมีส่วนร่วมนัน้ไม่ว่าจะเป็นระดบั
ครอบครวั ระดบัชุมชน ระดบัองคก์ร หรอืระดบัประเทศนัน้ถอืว่ามคีวามส าคญัอย่างยิง่ในกระบวนทศัน์ปัจจุบนั เพราะ
จะช่วยใหผู้ม้สีว่นร่วมเกดิความรูส้กึความเป็นเจา้ของ (ownership) และจะท าใหผู้ม้สี่วนร่วมหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีนัน้
ยนิยอมปฏบิตัติาม (compliance) รวมถงึตกลงยอมรบั (commitment) ไดอ้ย่างสมคัรใจ เตม็ใจและสบายใจ[8] 
 จากการด าเนินการวิจยัครัง้ ซึ่งใช้รูปแบบการวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม(PAR) โดยเปิดโอกาศให้
ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนเขา้มามบีทบาทในกระบวนการวจิยัทุกขัน้ตอนอย่างเตม็ที ่ภายหลงัการวจิยัไดม้ี
การจดักจิกรรมทบทวนหลงัการท างาน(After action review)พบว่า ประชาชนมคีวามยนิดแีละเตม็ใจทีจ่ะเขา้ร่วม และมี
การแสดงบทบาทอย่างชดัเจนในกระบวนการด าเนินงาน เนื่องจากประชาชนได้รบัรูถ้ึงสถานการณ์ปัญหาและความ
รุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน จนเกิดความตระหนักด้วยตนเอง พยายามที่จะค้นหาและสร้างแนวทางที่จะ
ป้องกนัหรอืลดความรุนแรงเหล่านัน้ โดยใช้ประสบการณ์ส่วนตวัของแต่ละบุคคลมาแลกเปลี่ยน และใช้ความรู้ทาง
วชิาการจากนกัวจิยั ผสมผสานกนัจนเกดิเป็นกจิกรรมต่างๆซึง่เป็นทีย่อมรบัร่วมกนั และยนิดทีีจ่ะน าไปปฏบิตัอิย่างเตม็
ใจ สอดคลอ้งกบัการศกึษาอื่นๆทีใ่ชก้ระบวนการวจิยัแบบมสี่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพหรอืสรา้งกระบวนการ
ส่งเสรมิสุขภาพชุมชน ดงัจะเห็นได้จากรายงานการวิจยัของสุขสนัต์ อินทรวิเชียร [9] ซึ่งได้ท าการวิจยัปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างยัง่ยืนในกลุ่มเสีย่งโรคเบาหวาน ในพื้นที่อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
พบว่ากลุ่มตวัอย่างทัง้หมดสามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพของตนเองได้เป็นอย่างด ีภายหลงัการจดักจิกรรม
กลุ่มโดยใหม้กีารใหค้วามรูท้างวชิาการ การแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ระหว่างกลุ่มตวัอย่างเองซึง่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และมรีะยะเวลาใหก้ลุ่มตวัอย่างปฏบิตัทิีย่าวนานเพยีงพอ  เช่นเดยีวกบัรายงานของสมพร วชัระศลิป์[10] เรื่อง
นวตักรรมสขุภาพกบัการดแูลผูป่้วยโรคเบาหวานทีช่ีใ้หเ้หน็ว่าการจดัใหผู้ป่้วยเบาหวานได้มาท ากจิกรรมกลุ่มร่วมกนั มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สร้างกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพร่วมกันจะท าให้กระบวนการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมและการส่งเสรมิสุขภาพของผูป่้วยประสบความส าเรจ็และมปีระสทิธภิาพ ผูป่้วยเกดิความตระหนักในโรคที่
เป็นและเกดิความตอ้งการทีจ่ะหาแนวทางในการดแูลตนเองอย่างจรงิจงัและยัง่ยนื จงึเป็นการยนืยนัไดว้่ากระบวนการมี
สว่นร่วมของประชาชน ชุมชนและหน่วยงานเพื่อสรา้งระบบการดูแลสุขภาพและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพนัน้ 
เป็นการะบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพ ไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่มเป้าหมายและก่อใหเ้กดิผลดต่ีอสุขภาพประชาชนอย่าง
แทจ้รงิ 
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 ขอขอบคุณเทศบาลต าบลบ้านถ ้า โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้านถ ้าเจรญิราษฎร์ กลุ่มผู้น าชุมชน 
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น กลุ่มแม่บา้นและประชาชนต าบลบา้นถ ้า คุณสุวฒัศิกัดิ ์ด่านศกัดา คุณรตันา ใจ
บุญ นักวิทยาศาสตร์สาขาชวีเคมีและโภชนาการ และนิสติหลกัสูตรโภชนาการและโภชนบ าบัด คณะวทิยาศาสตร์
การแพทย ์มหาวทิยาลยัพะเยา ทุกท่าน ทีใ่ห้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท์ีไ่ด้
ตัง้ไวทุ้กประการ 
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บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิส ารวจ มวีตัถุประสงคเ์พือ่ส ารวจการละเล่นพืน้บา้น เพือ่การสรา้งเสรมิสุขภาพใน
ชุมชน  จังหวัดพ ะเยา กลุ่ มตัวอย่ างคือ  ป ระชาชนที่ มีอ ายุ  7 ปี  ขึ้น ไป  อาศัยอยู่ ในชุมชน  จังหวัดพ ะเยา  
จ านวน 364 คน ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (Proportionate stratified random sampling) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
คอื แบบสอบถามการส ารวจการละเล่นพื้นบา้นเพื่อการสรา้งเสรมิสุขภาพ ซึง่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดย
ผูท้รงคุณวุฒ ิ3 คน ไดค้่าเท่ากบั 0.88 และทดสอบความเชื่อมัน่โดยหาค่า KR-21 ได้เท่ากบั 0.90 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถติเิชงิพรรณนา คอื คา่ความถีแ่ละคา่รอ้ยละ 
 ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รู้จักการละเล่นพื้นบ้านมากที่สุด 3 ประเภทแรก ได้แก่ ชนกว่าง เดิน
กะลา และไมโ้ก๋งเก๋ง คดิเป็นรอ้ยละ 99.5, 98.9 และ 97.5 ตามล าดบั และการละเล่นพืน้บา้น 3 ประเภทแรกทีเ่คยเล่น ไดแ้ก่ 
ปัดวงลอ้ เดนิกะลา กลอ้งถบและไมโ้ก๋งเก๋ง คดิเป็นรอ้ยละ 81.3, 77.2 และ 69.5 ตามล าดบั สว่นการละเล่นพืน้บา้นทีพ่บใน
ปัจจุบนัมากทีส่ดุ 3 ประเภทแรก ไดแ้ก่ เดนิกะลา ไมโ้ก๋งเก๋ง และชนกว่าง คดิเป็นรอ้ยละ 79.1, 75.5 และ 72.0 ตามล าดบั 
ซึง่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยเล่นการละเล่นพื้นบา้นมากที่สุดในวยัเยาวชน วยัผูใ้หญ่ และวยัสูงอายุ โดยพบการเล่นมาก
ทีส่ดุในโอกาสยามว่าง โอกาสเทศกาล และวนัเสาร์-อาทติย ์ตามล าดบั ส าหรบัประโยชน์ของการละเล่นพืน้บา้นทีช่่วยสรา้ง
เสรมิสขุภาพดา้นร่างกาย ทีพ่บมากทีส่ดุคอื ท าใหเ้กดิการประสานงานของอวยัวะต่างๆ รองลงมาคอื การทรงตวั และท าให้
เกดิความคล่องแคล่ววอ่งไว ส าหรบัประโยชน์ต่อดา้นจติใจ ทีพ่บมากทีส่ดุคอื ท าใหเ้กดิความสนุกสนาน รองลงมาคอื ท าให้
เกิดความผ่อนคลาย และความรื่นเริง บันเทิงใจ ส่วนประโยชน์ด้านสงัคม ที่พบมากที่สุดคอื ช่วยสร้างความสามัคค ี
รองลงมาคอื ช่วยสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ตี่อกนั และท าใหเ้กดิความรกัใคร่ในหมู่คณะ ซึง่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็
ว่า ควรมกีารอนุรกัษ์การละเล่นพื้นบ้านใหค้งอยู่ 3 ประเภทแรก ได้แก่ ไม้โก๋งเก๋ง เดนิกะลา และปัดวงลอ้ คดิเป็นรอ้ยละ 
47.8, 35.4 และ 34.1 ตามล าดบั ส าหรบัวธิกีารอนุรกัษ์การละเล่นพืน้บา้นทีพ่บมากทีสุ่ดคอื การสง่ต่อรุ่นสู่รุ่น รองลงมาคอื 
การศกึษาจากผูรู้ ้และการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์โดยตรง 
 ผลการศกึษาครัง้น้ี มขีอ้เสนอแนะ ควรมกีารอนุรกัษ์การละเล่นพืน้บา้นโดยการจดัตัง้ชมรม จดัอบรมใหแ้ก่เดก็และ
เยาวชน  สง่เสรมิใหม้กีารจดักจิกรรมกฬีาสานสมัพนัธภ์ายในหมู่บา้น รวมทัง้การจดักจิกรรมทีส่รา้งเสรมิสขุภาพประจ าวนั  
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Abstract 
 

 This study was survey research. The purposes were to survey community’s folklore plays for health 
promotion. The subjects were 364 peoples whose over 7 years of age from community of Phayao Provine. They 
were obtained by proportionate stratified random sampling technique. The instrument was the questionnaire of 
folklore plays for health promotion. The questionnaire was tested for content validity by 3 experts; CVI was 0.88. 
The KR-21 coefficient of reliability was 0.90. Statistical technique use for data analysis was frequency and 
percentage. 
 The results were as follows: 
 1) The folklore plays acquaintance were at high level,Chon kwuang,Dern kala,Mhai Khongkeng were 
show of 99.5%, 98.9%, 97.5%, respectively. 2) The participants got used to playing The folklore plays, Pud 
wonglor, Dern kala,Krongtop and Mhai Khongkeng, that were show of 81.3%, 77.2% and 69.5%. 3) The 
participants were playing The folklore plays, Dern kala, Mhai Khongkeng, Chon kwuang, that were show of 
79.1%, 75.5% and 72.0%. 4) The participants were used to play The folklore plays when they were teenage,adult 
and aging. 5) The participants were playing The folklore plays on free time, festival and weekend, respectively. 6) 
The physical benefit were physical coordination, balancing, respectively. 7) The mental benefit were delectation, 
relaxation and amusement, respectively. 8) The social benefit were solidarity, relationship and harmony among 
the Directorate improvement. 9) The participants’s sentiment were conservation the folklore plays, Mhai 
Khongkeng, Dern kala, Pud wonglor, that were show of 47.8, 35.4, 34.1 percents, respectively. The folklore plays 
conservation were descendent from ancestor, learning by expertist and experiential learning. 
 Findings of this study suggest should be protected by establishing a folklour plays club, enlighten for 
juvenile and residents by training, competition and daily life health promotion. 
 

Keywords:  folklore plays for health promotion
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บทน า 
 สงัคมไทยในยุคโลกาภวิฒัน์ ทีก่ารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ท าใหเ้กดิการพฒันาและสง่ผลกระทบต่อหลายดา้น 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นวฒันธรรมทีม่กีารรบัวฒันธรรมต่างชาตเิขา้มาในสงัคม สว่นใหญ่เกดิขึน้กบักลุ่มเยาวชนไทยทีจ่ะเป็น
ก าลงัส าคญัของชาต ิจากการรบัวฒันธรรมต่างชาต ิทัง้ทางดา้นการแต่งกาย ภาษา การสือ่สาร และการเล่นต่างๆ ทีเ่ปลีย่น
ตามยุคสมยัและเทคโนโลย ีจงึส่งผลให้วฒันธรรมดัง้เดมิของไทยโดยเฉพาะการละเล่นพื้นบ้านไทยเริม่เลอืนหายไปจาก
สงัคม 
  การละเล่นพื้นบ้านของไทยถอืเป็นหน่ึงในวฒันธรรมที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมสี่วนสมัพนัธ์
ใกลช้ดิกบัการด าเนินชวีติและสภาพแวดลอ้มเป็นส าคญั ในอดตีการละเล่นพืน้บา้นของไทยนัน้ถอืเป็นกจิกรรมผอ่นคลายใน
ยามว่างหรอืเป็นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ แต่ละการละเล่นมลีกัษณะเป็นกุศโลบายสรา้งเสรมิความสามคัคแีละการ
เอื้อเฟ้ือซึ่งกนัและกัน การละเล่นพื้นบ้านนัน้มีรากฐานมาจากการเล่นของเด็กยามที่ว่างจากการเรียน [1] เพื่อส่งเสริม
พฒันาการของเดก็ทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ พฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคมและสตปัิญญาแลว้ การละเล่นพืน้บา้นของ
ไทยยงัมคีณุคา่และแสดงใหเ้หน็ถงึความมวีฒันธรรมทีม่มีาแต่โบราณ รวมถงึการฝึกไหวพรบิ การสงัเกต ความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย ความมีศีลธรรมอันดี เช่น ความอดทน ความสามัคคีรักหมู่คณะ ความซื่อสตัย์ ความรับผิดชอบ เป็นต้น  
นอกจากน้ียงัใหคุ้ณคา่ในดา้นสงัคมและดา้นภาษาอกีดว้ย ดงัทีไ่วก๊อตสกีผู้ก้ าหนดทฤษฎวีฒันธรรมทางสงัคม ไดอ้ธบิายถงึ
การเรยีนรูข้องเดก็ทีผ่่านการปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมกบัผูใ้หญ่ ท าใหไ้ดร้บัประสบการณ์ทางวฒันธรรมและสงัคม โดยเฉพาะ
ทางภาษาส่งผลต่อความฉลาดทางภาษาและสตปัิญญาของเด็ก ทัง้น้ีในทฤษฎอีธบิายถงึอทิธพิลดา้นการเป็นตวัแบบของ
ผูใ้หญ่ทัง้ดา้นภาษาและวฒันธรรม การเล่นดงักล่าว ท าให้เดก็พฒันาทางภาษาและสตปัิญญา [2] 
 นอกจากการเพิม่พฒันาการดา้นต่างๆของเดก็แลว้ การละเล่นพืน้บา้นยงัสามารถสรา้งเสรมิสขุภาพของประชาชน
ทุกช่วงวยัให้แขง็แรงทัง้ด้านร่างกาย จติใจ และ สามารถด ารงชวีติอยู่ในสงัคมได้อย่างปกตสิุข โดยเน้นเป็นกระบวนการ
สง่เสรมิใหป้ระชาชนเพิม่สมรรถนะในการควบคุมดแูลและพฒันาสุขภาพของตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบัระบบการดแูลสขุภาพ
ภาคพืน้บา้น (Folk sector of health care) ของไคลน์แมน[3] ซึง่เป็นระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษาเยยีวยาทีม่พี ืน้ฐานความ
เชือ่แบบพืน้บา้น และมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัระบบการดแูลสขุภาพภาคอืน่ๆ โดยเฉพาะภาคประชาชน โดยผูท้ าหน้าทีใ่น
การดูแลสขุภาพภาคพืน้บา้นมกัผ่านการเรยีนรูจ้ากบุคคลหนึ่ง ซึง่อาจเป็นการถ่ายทอดความรูก้นัในหมู่เครอืญาติ [3] และไล
นิงเจอร์[4] กล่าวถงึการดูแลพื้นบ้าน (Folk care, generic care) เป็นการเรยีนรู้ทางวฒันธรรม การถ่ายทอดความรู้ และ
ทกัษะทีใ่ชภ้ายในวฒันธรรม เพือ่การช่วยเหลอืและสนับสนุนกระบวนการดูแลสุขภาพ ซึง่ความรูแ้ละประสบการณ์ในการ
ดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครวั กลุ่มและชุมชน จะมทีัง้สิง่ทีแ่ตกต่างกนัและส่วนทีเ่หมอืนกนั ขึน้อยู่กบัอทิธพิลของโลก
ทศัน์ บรบิทของสิง่แวดล้อม มิติทางสงัคม และวฒันธรรม ซึ่งประกอบด้วย ระบบเครอืญาติ ศาสนา ค่านิยม กฎหมาย 
เทคโนโลย ีการศกึษาและเศรษฐกจิ  
 ท่ามกลางสภาพสงัคม การเมอืง และเศรษฐกจิทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ประกอบกบัความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลย ีส่งผลท าให้เด็กไทยเกิดค่านิยม เจตคติ พฤติกรรม และบุคลิกภาพ เป็นคนช่างคดิ ช่างท า และการเล่นที่
เปลีย่นแปลงไป ส่งผลท าให้ความสนใจการละเล่นพื้นบ้านในอดตีลดลง หากไม่มกีารอนุรกัษ์การละเล่นพื้นบ้าน อนัเป็น
มรดกทางวฒันธรรมอาจน าไปสูก่ารสญูหายหรอืลบเลอืนไปจากสงัคมไทย ซึง่วฒันธรรมนัน้เป็นตวัก าหนดวถิชีวีติของคนใน
สงัคม ทัง้ยงัเป็นเครื่องวดัความเจรญิหรอืความเสือ่มของสงัคม อนัมผีลต่อความกา้วหน้าของประเทศซึ่งเป็นสงัคมไทยที่
พฒันาคนในสงัคมทุกดา้น ทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ การด าเนินชวีติทีด่ ีโดยยดึหลกัความพอเพยีง ความพอด ีและสามารถพึง่
ตวัเองได้ อกีทัง้ยงัส่งผลท าใหเ้ป็นสงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรยีนรู ้ซึ่งคนไทยสามารถเรยีนรูไ้ด้ตลอดชวีติ มคีวามคดิ
สรา้งสรรค ์สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างมเีหตุผล ร่วมใจกนัพฒันาภูมปัิญญาไทย ควบคู่กบัการอนุรกัษ์สบืสานวฒันธรรม
ประเพณีในทอ้งถิน่ ดว้ยการปลูกฝังใหค้นไทยเป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และมคี่านิยมทีถ่กูต้อง พึง่พาอาศยักนั มคีวามรู้
รกั รูส้ามคัค ีภูมใิจในความเป็นไทย รกัษาสถาบนัทีส่ าคญัของสงัคมไทยสบืต่อไป ด้วยเหตุดงักล่าวเบื้องตน้ การสบืทอด
วฒันธรรมไทย จงึเป็นสิง่จ าเป็นและมคีวามส าคญัต่อการพฒันาคนและสงัคมไทย ซึง่จะสง่ผลท าใหเ้ลง็เหน็วถิคีวามเป็นไทย 
ความคดิสรา้งสรรค ์ทัง้ทางดา้นศาสนา สงัคม วฒันธรรมและการปกครองทีส่งัคมสบืทอดกนัมา ความรบัผดิชอบ รูจ้กัรกัษา
ระเบยีบวนิยั ความรกัชาต ิศาสนาและพระมหากษตัรยิ ์การรูจ้กัพฒันาตนเอง ซึง่เป็นการเสรมิสรา้งในการปลูกจติส านึกทีด่ี
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งาม เหมาะสมกบัสภาพของสงัคมไทยสบืไป ดว้ยเหตุน้ีคนไทยทัง้ชุมชนเมอืงและชุมชนเมอืงและชุมชนชนบทจะเกดิความ
ร่วมมอืร่วมใจในส่งเสรมิขนบธรรมเนียมทีด่งีามและน าภูมปัิญญาทอ้งถิน่แต่ละทอ้งถิน่มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่คนในชาติ
เป็นทีรู่จ้กัของชาวโลก[5] 
 จงัหวดัพะเยาเป็นอกีจงัหวดัหน่ึงในเขตภาคเหนือของประเทศไทย เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมลา้นนา ไทย ที่มี
วถิชีวีติและขนบธรรมเนียมมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทัง้ส าเนียงการพดู การขบัรอ้ง ฟ้อนร า การด ารงชวีติแบบเกษตรกร การ
นบัถอืสิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละวญิญาณของบรรพบุรุษ ความเลือ่มใสในพระพทุธศาสนาแสดงออกของความรูส้กึนึกคดิและอารมณ์
โดยผ่านภาษาวรรณกรรม ดนตร ีการละเล่นพืน้บา้นและงานฝีมอืแมก้ระทัง่การจดังานฉลองสถานทีส่ าคญัทีม่มีาแต่โบราณ
ทีม่เีอกลกัษณ์เป็นของตน มคีวามแตกต่างและหลากหลายทางวฒันธรรมของแต่ละชุมชน ซึง่สามารถพฒันาใหเ้ป็นแหล่ง
การเรยีนรูไ้ด ้ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศาสนสถาน แหล่งประวตัศิาสตร์ตลอดจนวฒันธรรมหรอืวถิชีวีติของ
ชุมชนต่างๆ ทัง้พธิกีรรม ศลิปะ ดนตร ีเพลงพืน้บา้น หรอืหตัถกรรมพืน้บา้น ทัง้หมดน้ีเป็นทรพัยากรทางการเรยีนรูท้ีม่คีา่ [6] 

 จากการส ารวจเบื้องต้นในชุมชน จงัหวดัพะเยา พบว่าการละเล่นพื้นบ้านในชุมชนนิยมเล่นตามเทศกาล และ
ประเพณีต่างๆ หรอืตามวถิชีวีติของคนในชุมชน และบุคคลทีส่ามารถเล่นการละเล่นพืน้บา้นส่วนใหญ่เป็นผูส้งูอายุ ส าหรบั
บุคคลกลุ่มวยัเยาวชนส่วนใหญ่เล่นไม่เป็น และให้ความสนใจน้อยเน่ืองดว้ยสนใจการเล่นเกมสค์อมพวิเตอร์ หรอืการเล่น
แบบอืน่ทีไ่ม่ใช่การละเล่นพืน้บา้น ซึง่สง่ผลใหก้ารละเล่นพืน้บา้นเลอืนหายไปหากสงัคม หากไม่มกีารสบืสานหรอือนุรกัษ์ไว้ 
และจากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัการละเล่นพืน้บา้นของจงัหวดัพะเยามน้ีอย คณะผูท้ าวจิยัจงึเลง็เหน็ถงึความส าคญั
ของการละเล่นพื้นบ้านในชุมชน ดงันัน้จึงสนใจส ารวจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัภูมิปัญญาไทยด้านการละเล่นพื้นบ้าน มี
วตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาการละเล่นพืน้บา้นเพือ่การสรา้งเสรมิสุขภาพ ในชุมชนแม่ใส จงัหวดัพะเยา โดยศกึษาจากกจิกรรม
การเล่นทีป่ระชาชนท าร่วมกนัในชุมชนแต่ละทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ การละเล่น ปัดวงลอ้ หมากเกบ็ กลอ้งถบ/บอกถบ มา้จ๊กคอก/
ลาวกระทบไม ้ไมโ้ก๋งเก๋ง/โกงเกง ชนกว่าง และ ก๊อบแก๊บ/เดนิกะลา โดยจ าแนกตาม การรูจ้กั การเคยเล่น การละเล่นทีใ่น
ปัจจุบนั ของประชาชนแต่ละช่วงวยั ซึง่เป็นการละเล่นทีช่่วยสรา้งเสรมิสขุภาพดา้นร่างกาย ดา้นจติใจและดา้นสงัคม รวมถงึ
การอนุรกัษ์ และวธิกีารอนุรกัษ์การละเล่นพืน้บา้น ตามการรบัรูข้องประชาชน โดยวดัจากแบบสอบถามการละเล่นพืน้บา้น
ในชุมชน  
 ซึง่ผลจากการส ารวจครัง้น้ีน่าจะเป็นสิง่ทีม่คีณุประโยชน์ ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึวถิชีวีติและศกัยภาพในการพฒันาเดก็
ให้เรยีนรูจ้ากการเล่นในรูปแบบพฤตกิรรมที่ด ารงไวซ้ึง่ความเป็นเอกลกัษณ์ของไทยไม่ว่าจะเป็นการละเล่น ในภาคต่าง ๆ 
ตามความเป็นอยู่ ประเพณีและวฒันธรรมของคนไทยซึ่งแตกต่างกัน  จะท าให้ทราบถึงแนวทางปฏิบตัิในการส่งเสริม
การละเล่นพืน้บา้นของเดก็ไทยใหด้ ารงอยูต่ลอดไป 
 

วิธีการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร คอื ประชาชนทีม่อีายุตัง้แต่ 7 ปีขึน้ไป อาศยัอยู่ในชุมชนบา้นแม่ใส อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา จ านวน 
7,041 คน กลุ่มตวัอย่าง คอื ประชาชนทีม่อีายตุัง้แต่ 7 ปีขึน้ไป อาศยัอยูใ่นต าบลแม่ใส อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา ไดจ้าก
การสุม่ตามสดัสว่นของประชากรในแต่ละชัน้ (Proportionate stratified random sampling) โดยมขีัน้ตอนในการด าเนินการ
ดงัน้ี      
 1. ส ารวจจ านวนประชากรในต าบลแม่ใส อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา ทีม่อีายตุัง้แต่ 7 ปีขึน้ไป จากทัง้ 12 หมู่บา้น 
มจี านวนทัง้หมด 7,041 คน 
 2. ก าหนดขนาดตวัอยา่ง โดยเปิดตารางก าหนดตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan[7] ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่รอ้ยละ 
95 ไดก้ลุ่มตวัอย่างรวมทัง้สิน้จ านวน 364 คน เพือ่ป้องกนัขอ้มูลสญูหายจงึเกบ็รวมรวมขอ้มูลเกนิทีก่ าหนดไวร้อ้ยละ 5 คดิ
เป็นขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 383 คน 
 3. ค านวณขนาดตวัอยา่งตามสดัสว่นของประชากรของแต่ละชัน้ (Proportionate Stratified Random  
Sampling) ได้กลุ่มตวัอย่างจาก หมู่ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 และ หมู่ที่ 12 จ านวน 33 40 41 31 45 29 18 22 34 33 
30 และ 27 ตามล าดบั  
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 เครื่องมือในการวิจยั และคณุภาพของเครื่องมอื 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นวจิยัครัง้น้ีเป็นแบบสอบถามซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
แล้วน ามาสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี และระดบัการศกึษา หมู่บา้น ส่วนที่ 2 คอืขอ้มูลเกีย่วกบัการละเล่นพื้นบ้าน ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลการเล่นการละเล่นพื้นบ้าน ประเภทของการละเล่น การสรา้งเสรมิสุขภาพ และการอนุรกัษ์การละเล่นพื้นบ้าน และ
สว่นที ่3 คอื ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการละเล่นพืน้บา้น เป็นการเขยีนแสดงความคดิเหน็ ดงัมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 คอื ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และระดบัการศกึษา หมู่บ้าน แบบสอบถามเป็น
ค าถามปลายปิดใหเ้ลอืกตอบ และเตมิขอ้ความลงในช่องวา่ง 
 สว่นที ่2 คอื ขอ้มลูเกีย่วกบัการละเล่นพืน้บา้น จ านวน 4 หวัขอ้ ประกอบดว้ย1) ขอ้มลูการเล่นการละเล่นพืน้บา้น 
ซึง่ค าถามม ี3 ขอ้ เกีย่วกบัการละเล่นแต่ละประเภท เป็นลกัษณะขอ้ค าถามปลายปิดเลอืกตอบ คอื ไม่รูจ้กั และ รูจ้กั ไม่เคย
และ เคย ไม่พบและพบ 2) การสรา้งเสรมิสุขภาพ ซึง่มคี าถาม 3 ขอ้ เกีย่วกบัการละเล่นพืน้บา้นทีช่่วยสรา้งเสรมิสุขภาพ 3 
ด้านได้แก่ ด้านร่างกาย คอื ความแขง็แรงของกล้ามเน้ือ การทรงตวั ความคล่องแคล่วว่องไว และการประสานงานของ
อวยัวะต่างๆ ดา้นจติใจ คอืสรา้งความสนุกสนาน ความสุข ผ่อนคลายความเครยีด ความรื่นเรงิใจ และดา้นสงัคม คอืสรา้ง
ความสามคัค ีความรกัใคร่ในหมู่คณะ การสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ตี่อกนั และทกัษะการเขา้สงัคม เป็นลกัษณะขอ้ค าถามปลาย
ปิดเลอืกตอบ 3) การอนุรกัษ์การละเล่นพืน้บ้าน ซึง่มคี าถาม 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ความคดิในการอนุรกัษ์การละเล่นพื้นบา้นแต่ละ
ประเภท เป็นลักษณะข้อค าถามปลายปิดเลือกตอบ  คือ ไม่อนุรกัษ์ และอนุรกัษ์ และค าถามเกี่ยวกับวธิีการอนุรกัษ์
การละเล่นพืน้บา้นประเภทต่างๆ คอื การบอกต่อรุ่นสูรุ่่น ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง การศกึษาจากผูรู้ ้การจดัตัง้ชมรม/
กลุ่มสมาชกิ การจดันิทรรศการ และการถ่ายทอดผา่นสือ่ประชาสมัพนัธ์ 
 ส่วนที่ 3 คอื ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการละเล่นพื้นบา้น มขีอ้ค าถาม 1 ขอ้ เป็นลกัษณะค าถามปลายเปิดให้แสดง
ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการละเล่นพืน้บา้น 
 การหาความตรงตามเน้ือหา (Content validity) ผูว้จิยัน าแบบสอบถามที่สรา้งขึน้จากกรอบแนวคดิการวจิยั 
โดยครอบคลุมเน้ือหา การใช้ภาษา เสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาของแบบประเมินโดยมี
ผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 3 คน เพือ่พจิารณาความถูกต้อง ความชดัเจนของเน้ือหาความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละความ
ครอบคลุมของเน้ือหา ไดค้่า ดชันีความตรงตามเน้ือหา (Content validity index = CVI) เท่ากบั 0.88 แล้วน ามาปรบัปรุง
แกไ้ขใหถ้กูตอ้งและเหมาะสม 

 
 การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา และได้
ปรบัปรุงใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมแลว้ ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งซึง่มลีกัษณะตรงกบัประชากรทีศ่กึษา ทีไ่ม่ไดสุ้ม่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง คอื ประชาชน ต าบลแม่ใส อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา จ านวน 30 คน หลงัจากนัน้น าแบบสอบถามทีไ่ปทดลองใช้
กบักลุ่มตวัอยา่ง มาวเิคราะห ์หาความเชือ่มัน่โดยใช้สตูร K.R.- 21 ไดค้า่เท่ากบั 0.90 
 
  การพิทกัษ์สิทธ์ิผูร้่วมวิจยั 
 การศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัมกีารพทิกัษ์สทิธิผ์ูส้งูอายุทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยการชี้แจงวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ของ
การศกึษาใหร้บัทราบพรอ้มทัง้ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสทิธใินการปฏเิสธการเขา้ร่วมการศกึษา โดยจะไม่มผีลกระทบใดๆต่อกลุ่ม
ตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างที่ยนิยอมเขา้ร่วมการศึกษาสามารถปฏเิสธการเข้าร่วมการศกึษาได้ทุกเวลา ขอ้มูลที่ได้จากกลุ่ม
ตวัอย่างจะเกบ็เป็นความลบัไม่ระบุชื่อกลุ่มตวัอย่าง ขอ้มูลจะน าเสนอในภาพรวมเท่านัน้และจะท าลายขอ้มูลหลงัการวจิยั
สิน้สดุในระยะเวลา 1 ปี 
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วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ขอหนังสอืจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา ถึงองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ใส อ าเภอเมือง 
จงัหวดัพะเยา และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพส่วนต าบลแม่ใส อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา เพือ่ขอความร่วมมอืในการท า
วจิยัครัง้น้ี 
 2. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมแนบรายละเอียดของการวิจัย และติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมชี้แจง
วตัถุประสงค์รายละเอียดของการวจิัย คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง วิธีการส่งและจัดเก็บแบบสอบถามและตัวอ ย่าง
แบบสอบถาม เพือ่ขออนุญาตเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยั 
 4. น าแบบสอบถาม เกบ็ขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่งทีสุ่ม่ไดโ้ดย ชี้แจงใหก้ลุ่มตวัอยา่งทราบวตัถุประสงคแ์ละขออนุญาตใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู พรอ้มทัง้เซน็ใบยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู อธบิายขัน้ตอนในการเกบ็ขอ้มลู  

5. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล และตรวจนับแบบสอบถามทีไ่ดร้บักลบัมา จ านวน 373 ฉบบั และมคีวามสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทัง้สิน้จ านวน 364 ฉบบั จากจ านวนแบบสอบถาม 383 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 95.04 ของแบบสอบถามทีส่่งไป
ทัง้หมด ผูว้จิยัท าการบรรณาธกิรขอ้มลูภาคสนาม เพือ่น าไปวเิคราะหท์างสถติติ่อไป 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 1. วเิคราะหข์อ้มลู โดยหาคา่ความถี ่รอ้ยละ ของขอ้มลูทัว่ไป และขอ้มลูเกีย่วกบัการละเล่นพืน้บา้น 
 2. วเิคราะหข์อ้มลู ขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้เสนอแนะ โดยการวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) 
ผลการวิจยั 
 1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 53.8 มชี่วงอายุระหว่าง 20-59 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 63.2 พกั
อาศยัทีห่มู่บา้น 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ หมู่ที ่7 หมู่ 3 และหมู่ 2 คดิเป็นรอ้ยละ11.0 10.2 และ9.9 ตามล าดบั สว่นใหญ่ประกอบ
อาชพีเกษตรกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 49.7 รองลงมาคอื นักเรยีน นักศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 18.1 น้อยทีสุ่ด คอื รบัราชการ คดิ
เป็นรอ้ยละ 1.1 และกลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่ ส าเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 86.6 รองลงมา คอื อืน่ๆ เช่น 
ประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 น้อยทีส่ดุ คอืระดบัอุดมศกึษา คดิ
เป็นรอ้ยละ 1.1 
 2. ผลจากการศกึษา ขอ้มลูการเล่นการละเล่นพืน้บา้น ในชุมชนแม่ใส จงัหวดัพะเยา ดงัแสดงในตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและรอ้ยละของการละเล่นพืน้บา้นแต่ละประเภท โดยจ าแนกตาม การรูจ้กั การเคยเล่น และการพบ
ในปัจจุบนั (n = 364) 
 
การละเล่นพืน้บา้น 

การรูจ้กัการละเล่นพืน้บา้น การเคยเล่นการละเล่นพืน้บา้น 
การละเล่นพืน้บา้น 
ทีพ่บในปัจจุบนั 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1.ปัดวงลอ้ 353 97.0 296 81.3 167 45.9 
2.หมากเกบ็ 329 90.4 235 64.6 80 22.0 
3.กลอ้งถบ/บอกถบ 316 86.8 253 69.5 100 27.5 
4.มา้จ๊กคอก/ลาวกระทบไม ้ 313 86.0 182 50.0 151 41.48 
5.ไมโ้ก๋งเก๋ง/โกงเกง 355 97.5 253 69.5 275 75.5 
6.ชนกวา่ง 362 99.5 229 62.9 262 72.0 
7.ก๊อบแก๊บ / เดนิกะลา 360 98.9 281 77.2 288 79.1 

 

2. การละเล่นพื้นบ้านที่ช่วยสร้างเสรมิสุขภาพ  ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสงัคม ดงัแสดงในตารางที่ 2 3 และ 4 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 2 จ านวนและรอ้ยละของการละเล่นพืน้บา้นแตล่ะประเภท ทีช่่วยสรา้งเสรมิสขุภาพ จ าแนกตามดา้นร่างกาย  
(n = 364) 
 
การละเล่นพืน้บา้น 

การละเล่นพืน้บา้นทีช่่วยสรา้งเสรมิสขุภาพ ดา้นร่างกาย  
ความแขง็แรง 
ของกลา้มเน้ือ 

การทรงตวั 
ความคล่องแคล่ว

วอ่งไว 
การประสานงาน
ของอวยัวะตา่งๆ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1.ปัดวงลอ้ 267 73.4 249 68.4 271 74.5 330 90.7 
2.หมากเกบ็ 122 33.5 45 12.4 149 40.9 130 35.7 
3.กลอ้งถบ/บอกถบ 138 37.9 41 11.3 110 30.2 116 31.9 
4.มา้จ๊กคอก/ลาวกระทบไม ้ 176 48.4 84 23.1 225 61.8 312 85.7 
5.ไมโ้ก๋งเก๋ง/โกงเกง 161 44.2 306 84.1 110 30.2 307 84.3 
6.ชนกวา่ง 84 23.1 26 7.1 114 31.3 148 40.7 
7.ก๊อบแก๊บ / เดนิกะลา 179 49.2 237 65.1 84 23.1 74 20.3 
 

ตารางท่ี 3 จ านวนและรอ้ยละการละเล่นพืน้บา้นทีช่่วยสรา้งเสรมิสขุภาพ จ าแนกตามดา้นจติใจ (n = 364) 
 
การละเล่นพืน้บา้น 

การละเล่นพืน้บา้นทีช่่วยสรา้งเสรมิสขุภาพ ดา้นจติใจ 
ความสนุกสนาน ความสขุ ความผอ่นคลาย ความรืน่เรงิ บนัเทงิใจ 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1.ปัดวงลอ้ 268 73.6 87 23.9 57 15.7 89 24.5 
2.หมากเกบ็ 74 20.3 74 20.3 99 27.2 89 24.5 
3.กลอ้งถบ /บอกถบ 225 61.8 49 13.5 97 26.6 84 23.1 
4.มา้จ๊กคอก /ลาวกระทบไม ้ 183 50.3 93 25.5 49 13.5 108 29.7 
5.ไมโ้ก๋งเก๋ง /โกงเกง 247 67.9 104 28.6 101 27.7 103 28.3 
6.ชนกวา่ง 246 67.6 75 20.6 64 17.6 96 26.4 
7.ก๊อบแก๊บ / เดนิกะลา 249 68.41 70 19.2 133 36.5 102 28.0 
 

ตารางท่ี 4 จ านวนและรอ้ยละการละเล่นพืน้บา้นทีช่่วยสรา้งเสรมิสขุภาพ จ าแนกตามดา้นสงัคม (n = 364) 
 
การละเล่นพืน้บา้น 

การละเล่นพืน้บา้นทีช่่วยสรา้งเสรมิสขุภาพ ดา้นสงัคม 

ความสามคัค ี
ความรกัใคร ่
ในหมู่คณะ 

สรา้งสมัพนัธภาพ
ทีด่ตีอ่กนั 

ทกัษะการ 
เขา้สงัคม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1.ปัดวงลอ้ 159 43.7 106 29.1 102 28.0 76 20.9 
2.หมากเกบ็ 174 47.8 149 40.9 107 29.4 48 13.2 
3.กลอ้งถบ/บอกถบ 122 33.5 80 22.0 93 25.5 41 11.3 
4.มา้จ๊กคอก/ลาวกระทบไม ้ 228 62.6 114 31.3 129 35.4 104 28.6 
5.ไมโ้ก๋งเก๋ง/โกงเกง 183 50.3 126 34.6 174 47.8 80 22.0 
6.ชนกวา่ง 149 40.9 96 26.4 111 30.5 58 15.9 
7.ก๊อบแก๊บ / เดนิกะลา 167 45.9 118 32.4 124 34.1 69 19.0 
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3. ความคดิเหน็ในการอนุรกัษ์การละเล่นพืน้บา้น แสดงในตารางที ่5 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนและรอ้ยละของการอนุรกัษ์การละเล่นพืน้บา้น (n = 364) 
 การอนุรกัษ์การละเล่นพืน้บา้น 

การละเล่นพืน้บา้น อนุรกัษ ์ ไม่อนุรกัษ ์
 จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1.ปัดวงลอ้ 124 34.1 240 65.9 
2.หมากเกบ็ 107 29.4 257 70.6 
3.กลอ้งถบ/บอกถบ 93 25.5 271 74.5 
4.มา้จ๊กคอก/ลาวกระทบไม ้ 111 30.5 253 69.5 
5.ไมโ้ก๋งเก๋ง/โกงเกง 174 47.8 190 52.2 
6.ชนกวา่ง 102 28.0 262 72.0 
7.ก๊อบแก๊บ / เดนิกะลา 129 35.4 235 64.6 

4. วธิกีารอนุรกัษ์การละเล่นพืน้บา้น แสดงในตารางที ่6 
 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนและรอ้ยละของวธิกีารอนุรกัษ์การละเล่นพืน้บา้นแต่ละประเภท จ าแนกตามวธิกีารอนุรกัษ์  
 
 

การละเล่น
พืน้บา้น 

วธิกีารอนุรกัษก์ารละเล่นพืน้บา้น 

บอกต่อรุน่ 
สูรุ่น่ 

ประสบการณ์
ตรง 

ศกึษาจากผูรู้้ 
ชมรม/กลุ่ม
สมาชกิ 

จดันิทรรศการ 
สื่อประชา 
สมัพนัธ ์

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ยละ 
จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

1.ปัดวงลอ้ 244 67.0 116 31.9 117 32.1 71 19.5 56 15.4 48 13.2 
2.หมากเกบ็ 226 62.1 93 25.5 136 37.4 77 21.2 109 29.9 42 11.5 
3.กลอ้งถบ/ 
บอกถบ 

157 43.1 97 26.6 125 34.3 54 14.8 80 22.0 21 5.8 

4.มา้จ๊กคอก/ 
ลาวกระทบไม ้

161 44.2 99 27.2 119 32.7 50 13.7 82 22.5 48 13.2 

5.ไมโ้ก๋งเก๋ง/ 
โกงเกง 

193 53.0 136 37.4 153 42.0 96 26.4 83 22.8 78 21.4 

6.ชนกวา่ง 176 48.4 82 22.5 102 28.0 72 19.8 78 21.4 33 9.1 
7.ก๊อบแก๊บ /  
เดนิกะลา 

218 59.9 102 28.0 131 36.0 90 24.7 29 8.0 87 23.9 

 

 5. ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการละเล่นพืน้บา้น กลุ่มตวัอยา่งวยัเยาวชน ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ควรมกีารอนุรกัษ์
และมีการเผยแพร่การจดักิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านให้คงไวใ้นสงัคมต่อไป เน่ื องจาก ปัจจุบนัการละเล่นพื้นบ้านเลอืน
หายไป เพราะเด็กส่วนใหญ่เลอืกจะเล่นเกมส์ออนไลน์ทีส่ะดวกสบายและรวดเรว็ในการเขา้ถงึ และไม่ต้องใชแ้รง ท าให้ไม่
รูจ้กัการละเล่นพืน้บา้น และอยากให้มจีดักจิกรรมเผยแพร่การละเล่นอย่างต่อเน่ือง มกีารเขา้ถงึไดง้่าย เพื่อ สะดวกต่อการ
เรยีนรู ้และควรมปีลูกจติส านึกให้มกีารอนุรกัษ์การละเล่นพื้นบ้าน โดยจดัตัง้กลุ่มอนุรกัษ์การละเล่นพื้นบ้านเพื่อคงไวซ้ึ่ง
เอกลกัษณ์ของความเป็นไทยในภาคเหนือไมใ่หเ้ลอืนหายไปจากชุมชนและสงัคม ส าหรบักลุ่มตวัอยา่งวยัผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ
มขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิจากกลุ่มวยัเยาวชน คอื ควรมกีารจดัหลกัสตูรการเรยีนรูก้ารละเล่นพืน้บา้นในโรงเรยีนเพือ่เสรมิสรา้ง
พฒันาการของเดก็และเยาวชน สรา้งเสรมิสขุภาพใหแ้ขง็แรง และมกีารจดัการละเล่นพืน้บา้นในงานเทศกาลต่างๆ เช่นงาน
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ปีใหม่เมอืง งานวดัหรอืนิทรรศการต่างที่เอื้ออ านวยให้มีการละเล่นและการจดัการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อเป็นการอนุรกัษ์
การละเล่นพืน้บา้นใหค้งอยูอ่ยา่งยัง่ยนืในสงัคมไทยตลอดไป 
 

วิจารณ์และอภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลเก่ียวกบัการละเล่นพื้นบ้าน ในชุมชน จงัหวดัพะเยา ซึ่งมกีารศกึษาขอ้มูลการละเล่น
พืน้บา้นทัว่ไป การละเล่นพืน้บา้นทีช่่วยสรา้งเสรมิสขุภาพ ดา้นร่างกาย ดา้นจติใจ และดา้นสงัคม และการอนุรกัษ์การละเล่น
พืน้บา้น  
 1.1 การศกึษาขอ้มูลการละเล่นพื้นบ้านทัว่ไป พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รู้จกัการละเล่นพื้นบ้าน มากที่สุด 3 
ประเภทแรก ไดแ้ก่ ชนกวา่ง เดนิกะลา และไมโ้ก๋งเก๋ง คดิเป็นรอ้ยละ 99.5 98.9 และ 97.5 ตามล าดบั และกลุ่มตวัอยา่งเคย
เล่นการละเล่นพื้นบ้าน 3 ประเภทแรก ได้แก่ ปัดวงล้อ เดนิกะลา และกลอ้งถบ และไม้โก๋งเก๋ง คดิเป็นรอ้ยละ 81.3 77.2 
และ 69.5 ตามล าดบั ส าหรบัการละเล่นพืน้บา้นทีก่ลุ่มตวัอย่างพบในปัจจุบนัมากทีสุ่ด 3 ประเภทแรก ไดแ้ก่ เดนิกะลา ไม้
โก๋งเก๋ง และ ชนกวา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 79.1 75.5 และ 72.0 ตามล าดบั (ตารางที ่1) แสดงใหเ้หน็วา่ ประชาชน 
 ในชุมชนรูจ้กั เคยเล่น และยงัพบเหน็การ  ละเล่นพืน้บา้นเหล่านี้ซึง่มมีาตัง้แต่อดตี แต่ปัจจุบนัเริม่มกีารสญูหายไป
ชุมชนหลายประเภท สอดคลอ้งกบั ถนดั บุญอสิรเสร ี[8] ทีก่ล่าววา่ การละเล่นพืน้บา้นการเล่นของคนไทยในทอ้งถิน่ต่างๆที่
นิยมเล่นกนัตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กเล่นเพื่อความสนุกสนาน สามคัคแีละเป็นการเล่นที่เป็นระบบ
ระเบยีบอยา่งไทย มกีฎกตกิาอยา่งไทย แต่ในปัจจุบนัเริม่เลอืนหายไปตามวถิชีวีติของชุมชนทีม่กีารประพฤตปิฏบิตัสิบืทอด
กนัมาจากอดตีสูปั่จจุบนัและปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเพือ่พฒันารปูแบบอยา่งต่อเน่ืองจนมลีกัษณะเฉพาะถิน่ 
 ดงันัน้จงึควรมเีผยแพร่การละเล่นพืน้บา้นของแต่ละทอ้งถิน่ทีก่ าลงัจะสญูหายไปเพือ่คงไวซ้ึง่เอกลกัษณ์วฒันธรรม
ของทอ้งถิน่หรอืชุมชนนัน้ต่อไปตลอดชัว่ลกูหลาน 
 1.2 การศึกษาการละเล่นพื้นบ้านที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพ  ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม พบว่า 
การละเล่นพื้นบ้านแต่ละประเภท ทุกประเภทล้วนมกีารช่วยสรา้งเสรมิสุขภาพ ทัง้ทางด้านร่างกาย ด้านจติใจและสงัคม 
สอดคลอ้งกบั ปัทมาวด ีเล่หม์งคล จุไรพร รอดเชือ้ และบุญรตัน์ สดใส[9] ทีก่ล่าววา่ การละเล่นพืน้บา้นของเดก็ไทย เป็นสว่น
หนึ่งของวฒันธรรมพืน้บา้นทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ต่างๆ ของประเทศไทย เป็นภมูปัิญญาของชาวบา้นทีค่ดิขึน้ส าหรบัเดก็ สบืทอด
กนัมาในวถิชีวีติของคนไทย ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั แสดงวา่การละเล่นเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีอ่ยู่คูก่บัสงัคมไทยมาชา้
นาน การละเล่นของไทยเป็นทีย่อมรบักนัอยา่งกวา้งขวางในวงการศกึษาวา่มคีณุคา่ต่อพฒันาการและการเรยีนรูข้องเดก็เป็น
อยา่งมาก นอกจากจะสง่เสรมิความเจรญิงอกงาม และพฒันาการของเดก็ทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ พฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ 
จติใจ สงัคมและสตปัิญญาและสอดคลอ้งกบั บุญรกัษ์ ดษิรยิะกุล [10] ทีก่ล่าววา่ การจดักจิกรรมเกมการละเล่นพืน้บา้นไทยที่
ฝึกทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ช่วยใหเ้ดก็มพีฒันาการทกัษะดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์  จติใจ ดา้นสงัคมและดา้นสตปัิญญา  
 ดงันัน้จงึควรมกีารน าการละเล่นพืน้บา้นทีส่รา้งเสรมิสขุภาพมาเลน่เพือ่เสรมิสรา้งพฒันาการของเดก็ และเพือ่สรา้ง
เสรมิสุขภาพทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ และสงัคม ของประชาชนทุกช่วงวยั ในชุมชนให้มสีุขภาพที่ด ีและอาจป้องกนัโรคทีจ่ะ
เกดิจากการอารมณ์ และการไม่ไดอ้อกกก าลงักายไดเ้พิม่ขึน้ดว้ย 
 1.3 การศกึษาการอนุรกัษ์การละเล่นพื้นบ้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นว่าควรมกีารอนุรกัษ์
การละเล่นพืน้บา้นใหค้งอยู่ 3 ประเภทแรก ไดแ้ก่ ไมโ้ก๋งเก๋ง เดนิกะลา และ ปัดวงลอ้ คดิเป็นรอ้ยละ 47.8 35.4 และ 34.1 
ตามล าดบั ส าหรบัการละเล่นพืน้บา้นทีก่ลุ่มตวัอยา่งไม่คดิอนุรกัษ์ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ บอกถบ ชนกวา่ง และ หมากเกบ็ คดิ
เป็นร้อยละ 74.5 72.0 และ 70.6 ตามล าดบั (ตารางที่ 5) แสดงให้เห็นให้เห็นว่า ลกัษณะการละเล่นพื้นบ้านของไทยเป็น
กจิกรรมทีย่อมรบัร่วมกนัในสงัคม เป็นสมบตัริ่วมกนัของคนในสงัคม ซึง่มกีารรบัการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยงัคนอกีรุ่น
หนึ่งดว้ยการสอนแนะน าหรอืดว้ยการเล่นเลยีนแบบกนั เป็นการเล่นทีไ่ม่ซบัซอ้นสามารถยดืหยุน่ไดเ้น้นความสนุกสนานไม่
เน้นการแพช้นะจงึมคีณุคา่และมสีว่นส าคญัในการหล่อหลอมและเชือ่มโยงประสบการณ์ทางสงัคมและประชาชน [11] 
 ส าหรับการศึกษาวิธีการอนุรกัษ์การละเล่นพื้นบ้านแต่ละประเภท พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอนุรักษ์
การละเล่นพื้นบ้าน 3 ประเภทแรก โดยวธิบีอกต่อรุ่นสู่รุ่น ได้แก่ ปัดวงล้อ หมากเก็บ และเดนิกะลา คดิเป็นรอ้ยละ 67.0 
62.1 และ59.9 ตามล าดบั วธิถี่ายทอดจากประสบการณ์ตรง ไดแ้ก่ ไมโ้ก๋งเก๋ง ปัดวงลอ้ และเดนิกะลา คดิเป็นรอ้ยละ 37.4 
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31.9 และ28.0 ตามล าดบั วธิศีกึษาจากผูรู้้ ไดแ้ก่ ไมโ้ก๋งเก๋ง หมากเกบ็ และเดนิกะลา คดิเป็นรอ้ยละ 42.0  37.4 และ36.0 
ตามล าดบั วธิกีารจดัตัง้ชมรม/กลุ่มสมาชกิ ไดแ้ก่ ไมโ้ก๋งเก๋ง เดนิกะลา และหมากเกบ็ คดิเป็นรอ้ยละ 26.4 24.7 และ 21.2 
ตามล าดับ วิธีการจัดนิทรรศการได้แก่ หมากเก็บไม้โก๋งเก๋ง และลาวกระทบไม้ คิดเป็นร้อยละ 29.9 22.8 และ 22.5 
ตามล าดบั และวธิผี่านสือ่ประชาสมัพนัธ์ ไดแ้ก่ เดนิกะลา ไมโ้ก๋งเก๋ง และปัดวงลอ้ และลาวกระทบไม ้คดิเป็นรอ้ยละ 23.9 
21.4 และ13.2 ตามล าดบั (ตารางที่ 6) สอดคล้องกบั คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ [11] ที่กล่าวว่า 
ลกัษณะการละเล่นพืน้บา้นของไทยเป็นกจิกรรมทีย่อมรบัร่วมกนัในสงัคม เป็นสมบตัริ่วมกนัของคนในสงัคม ซึง่มกีารรบัการ
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนอกีรุ่นหน่ึงด้วยการสอนแนะน าหรอืดว้ยการเล่นเลยีนแบบกนั เ ป็นการเล่นที่ไม่ซบัซ้อน
สามารถยดืหยุ่นได้เน้นความสนุกสนานไม่เน้นการแพ้ชนะจึงมีคุณค่า  และมีส่วนส าคญัในการหล่อหลอมและเชื่อมโยง
ประสบการณ์ทางสงัคม 
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ีจงึอาจเป็นเหตุผลใหป้ระชาชนในชุมชนคดิจะอนุรกัษ์การละเล่นพืน้บา้นไวด้ว้ยวธิกีารต่างๆ 
ตามบรบิทของชุมชนนัน้ๆ 
 2. การศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการละเล่นพืน้บา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งวยัเยาวชน สว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็
ควรมกีารอนุรกัษ์และมกีารเผยแพร่การจดักจิกรรมการละเล่นพืน้บา้นใหค้งไวใ้นสงัคมต่อไป เน่ืองจากปัจจุบนัการละเล่น
พืน้บา้นเลอืนหายไป เพราะเดก็ส่วนใหญ่เลอืกจะเล่นเกมสอ์อนไลน์ทีส่ะดวกสบายและรวดเรว็ในการเขา้ถงึ และไม่ตอ้งใช้
แรง ท าให้ไม่รู้จกัการละเล่นพื้นบ้านและอยากให้มจีดักจิกรรมเผยแพร่การละเล่นอย่างต่อเน่ือง มกีารเขา้ถงึได้ง่าย เพื่อ
สะดวกต่อการเรยีนรู้ และควรมปีลูกจติส านึกใหม้กีารอนุรกัษ์การละเล่นพืน้บา้น โดยจดัตัง้กลุ่มอนุรกัษ์การละเล่นพื้นบา้น
เพือ่คงไวซ้ึง่เอกลกัษณ์ของความเป็นไทยในภาคเหนือไม่ใหเ้ลอืนหายไปจากชุมชนและสงัคม ส าหรบักลุ่มตวัอยา่งวยัผูใ้หญ่
และผูส้งูอายุมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิจากกลุ่มวยัเยาวชน คอืควรมีการจดัหลกัสตูรการเรยีนรูก้ารละเล่นพืน้บ้านในโรงเรยีน
เพือ่เสรมิสรา้งพฒันาการของเดก็และเยาวชน สรา้งเสรมิสขุภาพใหแ้ขง็แรง และมกีารจดัการละเล่นพืน้บา้นในงานเทศกาล
ต่างๆ เช่นงานปีใหม่เมอืง งานวดัหรอืนิทรรศการต่างทีเ่อือ้อ านวยใหม้กีารละเล่นและการจดัการละเล่นพืน้บา้น เพือ่เป็นการ
อนุรกัษ์การละเล่นพื้นบ้านให้คงอยู่อย่างยัง่ยนืในสงัคมไทยตลอดไป สอดคล้องกบัการศกึษาเกี่ยวกบัการน าการละเล่น
พืน้บ้านไปเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสตูรการเรยีนการสอนในชัน้ เช่น วชิาพลศกึษา หรอืวชิาที่เกี่ยวกบัการเล่นกฬีา  เป็นต้น 
สอดคล้องกับการศึกษาของเดชนริศ หาญโรจนกุล [12]ได้ท าการศึกษา ผลของการจัดกิจกรรมพลศึกษาโดยใช้เกม
การละเล่นพื้นบ้านไทยที่มตี่อ สมรรถภาพทางกายที่สมัพนัธ์ของเด็กอนุบาล พบว่าการจดักจิกรรมพลศกึษาโดยใช้เกม
การละเล่นพื้นบา้นไทยมกีารพฒันาสมรรถภาพทางกายที่สมัพนัธ์กบัทกัษะดกีว่าก่อนการทดลอง และกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บั
การจดัการเรยีนรู้วชิาพลศกึษาโดยใช้เกมสก์ารละเล่นพื้นบ้านไทยดกีว่ากลุ่มควบคุม และสอดคล้องกบัการศกึษาของป
นิษฐา เรอืงปัญญาวุฒ ิและสุธนะ ตงิศภทัยิ ์[13] ทีศ่กึษาผลของการจดัการเรยีนรูว้ชิาพลศกึษาโดยใชเ้กมการละเล่นพืน้บา้น
ไทยทีม่ตี่อสุขสมรรถนะของนกัเรยีนประถมศกึษาทีพ่บวา่ การจดัการเรยีนรู้วชิาพลศกึษาโดยใชเ้กมการละเล่นพืน้บา้นไทย
ท าให้นักเรยีนมีความอ่อนตวั เพิม่ทนทานของกล้ามเน้ือ ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ และเพิม่ความทนทานของระบบ
ไหลเวยีนโลหติและหวัใจ ซึง่การละเล่นพืน้บา้นนอกจากจะเป็นกจิกรรมทีช่่วยพฒันาทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ ดา้น
สงัคมและสตปัิญญา ยงัท าใหเ้ดก็มคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง กลา้คดิกลา้ท า กลา้แสดงออก แกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม มจีติใจ
ที่อ่อนโยน รูจ้กัการท างานร่วมกบัผูอ้ ื่น และได้รบัประโยชน์จากเน้ือหาในการจดักจิกรรมการฝึกทกัษะ การใช้กล้ามเน้ือ 
แขน-ขา-มอื-เทา้ของเดก็ คอื การฝึกทกัษะในการใชม้อืและน้ิวมอืในการเล่นเกม ท าใหเ้ดก็มพีฒันาการในการใชก้ลา้มเน้ือ
ใหญ่และสง่ผลใหร้่างกายแขง็แรงทีด่ขี ึน้ขณะทีเ่ดก็ปฏบิตักิจิกรรมการละเล่นฝึกใหเ้ดก็รูจ้กัท างานเป็นกลุ่ม รูจ้กัแสดงความ
คดิเหน็ในผลงานของตนเอง และท าใหเ้ดก็ไดร้บัรูว้า่การเล่นทีม่กีตกิาการเล่นและเป็นการเรยีนทีเ่ล่นแลว้สนุกสนานยงัเป็น
กจิกรรมทีส่่งเสรมิจะท าใหม้พีฒันาการในดา้นต่างๆ สงูขึน้และบรรลุตามเป้าหมายของหลกัสตูรทุกประการ [10] ดว้ยเหตุผล
ดงักล่าวจงึท าใหป้ระชาชนวยัผูใ้หญ่ผูส้งูอายุมคีวามตอ้งการใหม้กีารอนุรกัษ์โดยวธิกีารจดัท าเป็นหลกัสตูรในโรงเรยีนเพื่ อ
เป็นการคงไวซ้ึง่การละเล่นพืน้บา้นใหส้บืต่อไป 
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ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. ควรมีการจดัอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการละเล่นพื้นบ้านที่ช่วยสร้างเสรมิสุขภาพ ให้ประชาชนใน
ชุมชนในทอ้งถิน่และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 
 2. จากผลการวจิยัพบว่าประชาชนสว่นใหญ่รูจ้ ักการละเล่นพืน้บา้นและมปีระสบการณ์เล่นการละเล่นพืน้บา้น
เมื่ออยู่ในช่วงวยัเดก็ ผลทีไ่ดร้บัจากการละเล่นในพืน้บา้นช่วยสรา้งเสรมิสขุภาพในดา้นต่างๆ ทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ และ
สงัคม ซึง่ในปัจจุบนัการละเล่นพืน้บา้นไดเ้ลอืนหายไป เน่ืองจากยุคสมยัทีม่กีารเปลีย่นแปลงไป ท าใหป้ระชาชนทุกช่วง
วยัมคีวามคดิอนุรกัษ์การละเล่นพืน้บา้นใหค้งอยู่ต่อไปในชุมชน และใหเ้สนอแนะวธิกีารอนุรกัษ์โดยวธิกีารจดัการละเล่น
ทีโ่รงเรยีนโดยมหีลกัสตูรการกฬีาเกีย่วกบัการละเล่นพืน้บา้นหรอืการจดัตัง้ชมรมเพื่อเป็นการปลกูฝังตัง้แต่วยัเดก็ใหส้บื
ทอดต่อมา นัน้ ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งควรพจิารณาขอ้เสนอแนะเพื่อประยุกตใ์ชจ้รงิในสถานศกึษาแต่ละแห่งต่อไป 
 3. ควรมกีารจดัตัง้ชมรมในชุมชน มกีารจดังานกฬีา หรอืจะเป็นการจดักจิกรรมการละเล่นพืน้บา้นทีส่รา้งเสรมิ
สขุภาพประจ าวนั เพื่อสรา้งเสรมิสขุภาพประชาชนใหแ้ขง็แรงสบืต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป  
 ควรจะน าผลการศกึษาทีไ่ดน้ี้ไปพฒันาต่อเนื่องใหเ้กดิประโยชน์ ต่อประชาชนทุกชว่งวยัทัว่ไป และการท าวจัยั
เชงิกึง่ทดลองต่อไป 
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A survey of the quantity and cost for the leftover medicines of chronic 
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บทคดัย่อ 
 

 ผู้ป่วาโรคเรื้อรงัที่มารบัการรกัษาในแผนกผู้ป่วานอกส่วนใหย่ต้องใช้าาหลาาขนาน โดาอาจได้รบัาาจาก
แพทาห์รอืสถานพาาบาลหลาาแห่ง หรอืซือ้าาใชเ้อง อาจสง่ผลใหม้าีาเหลอืสะสมอาู่ทีบ่า้นเป็นจ านวนมาก การส ารวจ
ปรมิาณและมูลค่าาาเหลอืใชข้องผูป่้วาโรคเรือ้รงั ในแผนกผูป่้วานอก โรงพาาบาลพะเาา พบว่า ผูป่้วา 404 ราา ส่วน
ใหย่เป็นเพศหยงิจ านวน 243 ราา (รอ้าละ 60.15) ไดร้บัการวนิิจฉาัโรคความดนัโลหติสงูมากทีสุ่ด 314 ราา (รอ้าละ 
43.07) และพบว่ามผีู้ป่วา 260 ราา (รอ้าละ 64.36) มีาาเหลอืใช้ ซึ่งาาที่เหลอืมากที่สุดคอื าา Simvastatin 40 mg 
จ านวน 85 ราา (รอ้าละ 32.69) รองลงมาคอืาา Metformin 500 mg จ านวน 62 ราา (รอ้าละ 23.85) าา Atenolol 50 
mg จ านวน 46 ราา (รอ้าละ 17.69) าา Losartan 50 mg จ านวน 44 ราา (รอ้าละ 16.92) และ าา Amlodipine 10 mg 
จ านวน 39 ราา (ร้อาละ 15) ตามล าดับ ราาการาาเหลือใช้โดาเฉลี่า 1.43  ราาการต่อคน มูลค่าาาเหลือรวม 
40,698.75 บาท เฉลี่าประมาณ 156.53 บาทต่อคน ซึ่งเหตุผลหลกัของาาเหลือใช้ ได้แก่ ผู้ป่วาลมืรบัประทานาา 
เปลี่านวิธรีบัประทานาาเอง หาุดาา ซื้อาารบัประทานเอง มาพบแพทา์ก่อนนัด แพทา์จ่าาาาเกินจ านวนวนัที่นัด 
ดงันัน้บุคลากรทางการแพทาจ์งึควรท าความเขา้ใจถงึพฤตกิรรมการใชา้าของผูป่้วา และใหก้ารดแูลเรื่องการใชา้าอา่าง
เหมาะสม 
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Abstract  
 

 This cross-sectional descriptive study collected data by interviewing adults (≥ 18 years) Patients 
with diabetes mellitus, hypertension, dyslipidemia, asthma and chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) in outpatient department at Phayao Hospital. Data were analyzed using descriptive stratified by type, 
quantity and value of leftover medicines. Of 404 individuals interviewed, The majority were female 243 
(60.15%) aged 51-60 years 131 (32.43%) patients with Hypertension 314 (43.07%). 260 had completed 
information for determining leftover medicines problems. The most of found leftover medicines were tablets of 
Simvastatin 40 mg (n=85, 32.69%), Metformin 500 mg (n=62, 23.85%), Atenolol 50 mg (n=46, 17.69%), 
Losartan 50 mg (n=44, 16.92%) and Amlodipine 10 mg total (n=39, 15%), respectively. Collective value of 
leftover medicines was 40,698.75 baht with an average of 156.53 baht/person. Reasons for having leftover 
medicines were missing doses, drug over supply, self-adjustment of dosage, medicines discontinuation, early 
visit and self-medication. Most patients with chronic diseases had leftover medicines. Main reasons for having 
leftover medicines were missing doses. Therefore, healthcare providers should understand the behavior of 
the patients and providing care about the use of appropriate medications. 

Keywords: leftover medicines, chronic diseases 

บทน า 

  ปัจจบุนัผูป่้วาทีม่ารบัการรกัษาทีโ่รงพาาบาลในแผนกผูป่้วานอกสว่นใหย่เป็นผู้ป่วาโรคเรือ้รงัทีต่อ้งใชา้า
หลาาชนิด ซึง่จากสถานการณ์ของประเทศไทาในชว่งปี พ.ศ. 2546-2554 พบว่าอตัราป่วาดว้าโรคเรือ้รงัเพิม่ขึน้ทุกปี 
โดาพบโรคความดนัโลหติสงูมากทีส่ดุ รองลงมาคอืโรคเบาหวาน โรคหวัใจขาดเลอืด โรคหลอดเลอืดหวัใจ และโรค
ระบบทางเดนิหาาใจสว่นบน ตามล าดบั [1] ซึง่โรคเรือ้รงัเป็นกลุ่มโรคทีต่อ้งใชา้าในการรกัษาอา่างต่อเนื่อง ผูป่้วาบาง
ราาอาจไดร้บัการรกัษาจากแพทาห์ลาาท่านหรอืจากสถานพาาบาลหลาาแห่งไปพรอ้มๆกนั รวมทัง้าาทีซ่ือ้ใชเ้อง ท า
ใหผู้ป่้วามาีาเหลอืสะสมอาู่ทีบ่า้นเป็นจ านวนมากและเพิม่ขึน้ หลงัการพบแพทาใ์นแต่ละครัง้ และจากการทีผู่ป่้วาไดร้บั
าาจ านวนมากน้ี อาจท าใหเ้กดิผลเสาีได ้ หากผูป่้วาบรโิภคาาหมดอาาหุรอืาาเสือ่มคุณภาพ หรอืใชา้าทีแ่พทาส์ัง่หาุด
ไปแลว้ ซึง่นอกจากจะท าใหก้ารรกัษาไมม่ปีระสทิธภิาพแลว้างักอ่ใหเ้กดิอนัตราาต่อผูป่้วาอกีดว้า  
  ปรมิาณการบรโิภคาาของคนในประเทศไทามแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ทุกปี โดามลูค่าการผลติและน าเขา้าาในปี 
พ.ศ. 2550 มมีลูค่า 94,232.53 ลา้นบาท ปี พ.ศ. 2551 มมีลูค่า 99,470.51 ลา้นบาท และในปี พ.ศ. 2554 มมีลูค่าสงูถงึ 
154,922.19 ลา้นบาท [2] จากตวัเลขการบรโิภคาาของคนไทาทีส่งูขึน้ แสดงใหเ้หน็ถงึความสยูเสาีในเรื่องงบประมาณ
และความเสีา่งจากการบรโิภคาาทีเ่กนิความจ าเป็น ซึง่ปัยหาส าคยัทีพ่บในปัจจุบนัคอื ค่าใชจ้า่าดา้นาาทีเ่พิม่ขึน้อา่าง
ต่อเนื่องทุกปี แต่ละปีรฐับาลตอ้งสยูเสาีงบประมาณดา้นาาเป็นจ านวนมหาศาล ขอ้มลูในปี พ.ศ. 2538-2546 พบว่า 
ภาครฐัมคี่าใชจ้่าาดา้นาาประมาณ 1 ใน 3 ของราาจ่าาดา้นสขุภาพทัง้หมด โดาในปี พ.ศ. 2548 คดิเป็นเกอืบรอ้าละ 
50 ของค่าใชจ้่าาดา้นสขุภาพทัง้หมดทีม่มีลูค่าถงึ 200,000 ลา้นบาท สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะมกีารใชา้าหลาาชนิด
ร่วมกนั ซึง่สว่นหนึ่งเป็นาาต่างประเทศทีม่รีาคาแพง จากปัยหาาาเหลอืใชท้ีเ่กดิขึน้หน่วางานของรฐัไดม้คีวาม
พาาาามทีจ่ะจดัการกบัปัยหา โดาการพจิารณาใชา้าตามความจ าเป็น เพื่อลดปัยหาการใชา้าฟุ่มเฟือาทีเ่กดิขึน้ แต่
ปัยหาาาเหลอืใชน้ัน้เกดิจากหลาาสาเหตุหลาาปัจจาัรว่มกนัจงึท าใหก้ารแกไ้ขปัยหาาาเหลอืใชเ้ป็นไปอา่าง
าากล าบาก ซึง่สาเหตุทีา่าเหลอืใชม้ากทีส่ดุคอื แพทาจ์่าาาาเกนิ รองลงมาคอื ผูป่้วาลมืรบัประทานาาหรอืปรบัเปลีา่น
วธิกีารกนิาา และจากระบบการบรกิารทีไ่มม่กีารนดัแน่นอน มกีารเปลีา่นแผนการรกัษาหรอืเปลีา่นสถานบรกิาร [3]  
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  จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีา่วขอ้งกบัาาเหลอืใชท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศ ขอ้มลูการศกึษาของ 
Zargarzadeh A.H. [4] พบว่าผูป่้วาทีม่โีรคเรือ้รงั การมปีระกนัสขุภาพ ราาไดส้งู และอ่านหนงัสอืได ้ สง่ผลถงึจ านวน
าาทีเ่หลอืใชใ้นครวัเรอืนอา่างมนีาัส าคยัทางสถติ ิ และพบว่ามาีาเหลอืใชจ้รงิรอ้าละ 38.8 คดิมลูค่าของาาเหลอืใชใ้น
ครวัเรอืนไดป้ระมาณ 30.0 ลา้นดอลลารส์หรฐั การศกึษาของ Braund R. [5] พบว่ามาีาเหลอืใชร้อ้าละ 62 ซึง่มสีาเหตุ 
คอื ผูป่้วามอีาการดขีึน้แลว้จงึหาุดาา แพทาจ์่าาาาเกนิ าาหมดอาาุ และเกดิผลขา้งเคาีงของาา การศกึษาของ Ali 
SE. [6] พบว่าการมาีาเหลอืใชก้่อใหเ้กดิปัยหาสขุภาพอา่างมนีาัส าคยั ซึง่ผลการศกึษาพบวา่มาีาเหลอื 1,724 ชนิด 
คดิเป็นมลูค่ารวมทัง้หมด 113,288.51 บาท เฉลีา่ 235.52 บาทต่อคน ซึง่มลูค่าาาเหลอืใชท้ีพ่บมากทีส่ดุรอ้าละ 24.8 
คอื วติามนิและเกลอืแร่ รองลงมาคอื าาระบบทางเดนิอาหารรอ้าละ 17.3 และาาแกป้วด ลดไขร้อ้าละ 17.0 โดาสาเหตุ
สว่นใหย่ของาาเหลอืใช ้คอื การหาุดใชา้ารอ้าละ 89.8  การศกึษาของพกัตรว์ภิา สวุรรณพรหม [7] พบว่า ผูป่้วารอ้า
ละ 90 มาีาเหลอืใชใ้นครวัเรอืน มลูค่าาาเหลอืใชใ้นครวัเรอืนคดิเป็น 51,391.69 บาท หรอืเฉลีา่ครวัเรอืนละ 182.87 
บาท ชนิดของาาเหลอืใชใ้นครวัเรอืนมากทีส่ดุคอื hydrochlorothiazide 50 มลิลกิรมั รองลงมาคอื glibenclamide 5 
มลิลกิรมั และ enalapril 5 มลิลกิรมั คดิเป็นรอ้าละ 27.4 17.1 และ 12.6 ตามล าดบั การศกึษาของปรารถนา ชามพนูท 
[8] พบว่าผูป่้วา 224 ราาจาก 253 ราามาีาเหลอืใช ้ (รอ้าละ 88.5) าาทีเ่หลอืมากทีส่ดุ คอื าาเมด็ 
hydrochlorothiazide 50 มลิลกิรมั aspirin 81 มลิลกิรมั enalapril 5 มลิลกิรมั simvastatin 10 มลิลกิรมั และ 
glibenclamide 5 มลิลกิรมั ตามล าดบั มมีลูค่าาาเหลอืใชท้ัง้สิน้ 57,132.82 บาท เฉลีา่ 225.82 บาทต่อราา เหตุผล
หลกัของาาเหลอืใช ้ ไดแ้ก ่ โรงพาาบาลหรอืสถานีอนามาัจ่าาาามากเกนิ รองลงมา คอื ลมืรบัประทานาา ปรบัาาเอง 
ไม่มวีนันดัทีแ่น่นอน และเกดิปัยหาการใชา้า ซึง่ปัจจาัทีส่มัพนัธก์บัาาเหลอืใชอ้า่างมนีาัส าคยัคอื การไม่มีงานท า และ
จ านวนโรคเรือ้รงัของกลุ่มตวัอาา่งทีม่ากขึน้ การศกึษาของวรีะาุทธ นิม่สาา [9] พบว่า จ านวนาาทีม่กีารไดร้บัคนืและ
มลูค่ามากทีส่ดุ คอื metformin 4,376 เมด็ คดิเป็นเงนิ 1,750.40 บาท รองลงมาคอื glibenclamide จ านวน 1,259 เมด็ 
คดิเป็นเงนิ 314.75 บาท และ glipizide จ านวน 305 เมด็ คดิเป็นเงนิ 79.30 บาท รวมมลูค่าของาาทีไ่ดร้บัคนืทัง้หมด
เท่ากบั 6,852.92 บาท สว่นสาเหตุของการคนืาามากทีส่ดุ คอื าาเหลอืทบรอ้าละ 54.72 รองลงมาคอื ความไม่ร่วมมอื
ในการใชา้ารอ้าละ 38.68 และการสัง่าาเกนิรอ้าละ 10.37 การศกึษาของววิฒัน์ ถาวรวฒันางค ์[10]  พบว่า ผูป่้วา 155 
คน มาีาเหลอืใชร้อ้าละ 59 โดาผูป่้วาโรคความดนัโลหติสงูพบาาเหลอืใชม้ากทีส่ดุรอ้าละ 51.22 และพบว่าาาเหลอืใช้
ไม่ไดส้มัพนัธก์บัจ านวนโรครว่มทีผู่ป่้วาเป็น จ านวนราาการาาทีผู่ป่้วาม ีและเมื่อวเิคราะหก์ารรบัรูเ้รื่องาาทีใ่ชก้บัการมี
าาเหลอืใช ้ พบว่า ผูท้ีร่บัรูเ้รื่องาากบัผูท้ีไ่ม่รบัรูเ้รื่องาาทีใ่ช ้ มโีอกาสเกดิาาเหลอืไม่แตกต่างกนั สว่นพฤตกิรรมทีเ่ป็น
สาเหตุของาาเหลอืใชม้ากทีส่ดุ คอื การลมืกนิาา รองลงมาคอื ปรบัขนาดาาเอง 
  จากขอ้มลูแสดงใหเ้หน็ว่าาาเหลอืใชท้ีเ่กดิขึน้สว่นหนึ่งมสีาเหตุมาจากพฤตกิรรมการใชา้าทีไ่ม่เหมาะสม สง่ผล
ใหม้าีาเหลอืใช ้ ซึง่เป็นการสยูเสาีทางการเงนิโดาไมจ่ าเป็น คณะผูด้ าเนินการวจิาัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะส ารวจปรมิาณ
และมลูค่าาาเหลอืใชข้องผูป่้วาโรคเรือ้รงั แผนกผูป่้วานอก โรงพาาบาลพะเาา เพื่อทราบปรมิาณและมลูค่าาาเหลอืใช ้
และคน้หาสาเหตุของาาเหลอืใชใ้นผูป่้วาโรคเรือ้รงั และรวบรวมผลการศกึษาทีไ่ดเ้พื่อเป็นขอ้มลูสง่ต่อใหก้บัแผนก
ผูป่้วานอกโรงพาาบาลพะเาา ในการดแูลการใชา้าของผูป่้วาโรคเรือ้รงัต่อไปในอนาคต 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

วสัดอุปุกรณ์ 
1. โปรแกรมคอมพวิเตอร ์HOSxP 
2. แบบบนัทกึการใชา้าของผูป่้วาโรคเรือ้รงั แผนกผูป่้วานอก โรงพาาบาลพะเาา ซึง่ประกอบดว้า 
สว่นที ่1 ประวตัสิ่วนบุคคล ไดแ้ก่ เลขประจ าตวัผูป่้วา (hospital number) เพศ อาาุ วนัทีเ่ขา้รบับรกิาร คลนิิกทีเ่ขา้รบั
บรกิาร การแพา้าหรอือาหาร อาการแพ ้ระดบัการแพ ้สทิธกิารรกัษา และโรคประจ าตวั  
สว่นที ่2 ประวตัทิัว่ไป ไดแ้ก่ ความสามารถในการอ่านหนงัสอื  
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สว่นที ่3 ขอ้มลูการใชา้า ไดแ้ก่ การมผีูด้แูลเรื่องการใชา้า การมาีาเหลอืใชข้องผูป่้วา และเหตุผลหลกัทีา่าเหลอื 
ส่วนที่ 4 แบบบนัทกึขอ้มูลาาที่ผู้ป่วาได้รบั ได้แก่ ชื่อาา ขนาดาา วธิใีช้าา จ านวนเม็ดาา ราคาาาต่อเมด็ มูลค่าาา
เหลอืรวมจากใบสัง่าาเดมิ และมลูค่าาาเหลอืรวมทีผู่ป่้วาน ามาจากบา้น  

 

วิธีการศึกษา 
รปูแบบการศึกษา 

เป็นการศกึษาเชงิพรรณนา ณ จดุเวลาใดเวลาหนึ่งแบบตดัขวาง (cross-sectional descriptive study) 
 

การค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 การค านวณขนาดของกลุ่มตวัอา่างผูป่้วาโรคเรือ้รงั ในแผนกผูป่้วานอก โรงพาาบาลพะเาา ไดจ้ านวน 384 
ราา และเพื่อป้องกนัปัยหาความคลาดเคลื่อนจากการเกบ็ขอ้มลูทีไ่ม่สมบรูณ์หรอืไม่ครบถว้น ทางผูท้ าการวจิาัจงึเกบ็
ขอ้มลูเพิม่อกีรอ้าละ 5 (20 ราา) คดิเป็นขนาดกลุ่มตวัอา่างรวมทัง้สิน้จ านวน 400 ราา 
 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ผูท้ าการวจิาัท าการเกบ็ขอ้มลูจากใบสัง่าาและจ านวนาาเหลอืของผูป่้วาโรคเรือ้รงั จากแผนกผูป่้วานอก โรงพาาบาล

พะเาา โดาเกบ็ขอ้มลูทุกวนัองัคาร พุธ พฤหสับด ีตัง้แต่เวลา 9.00-16.00 น. เป็นระาะเวลา 2 เดอืน โดามขีัน้ตอน ดงันี้ 

1. ผูท้ าการวจิาัชีแ้จงถงึงานวจิาัและขอความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูป่้วาโรคเรือ้รงั พรอ้มแจกถุงผา้ใส่

าาใหแ้ก่ผูป่้วาทีใ่หข้อ้มลู เพื่อใชใ้นการใสา่าเดมิกลบัมาพบแพทาใ์นครัง้ต่อไป 

2. สมัภาษณ์ประวตัผิูป่้วา โดาสอบถามขอ้มลูทัว่ไป ขอ้มลูเรื่องการใชา้า และขอดาูาเหลอืทีผู่ป่้วาน ามาจากบา้น 

3. บนัทกึขอ้มลูลงในแบบฟอรม์ทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ซึง่ประกอบดว้าขอ้มลูของผูป่้วา  

4. เกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีา่วกบัใบสัง่าาเดมิ จากโปรแกรมคอมพวิเตอรH์OSxP 

5. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของขอ้มลู และรวบรวมขอ้มลูทีไ่ดท้ัง้หมดมาวเิคราะหท์างสถติิ โดาวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 

5.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูป่้วา วเิคราะหโ์ดาการแจกแจงความถี ่รอ้าละ และค่าเฉลีา่ 

5.2 ขอ้มลูดา้นความเจบ็ป่วาและการใชา้าของผูป่้วา วเิคราะหโ์ดาการแจกแจงความถี ่รอ้าละ 

5.3 วเิคราะหป์รมิาณาาเหลอืใชแ้ต่ละชนิดของผูป่้วา จากขอ้มลูการใชา้าจากใบสัง่าาเดมิและจากาาเหลอืทีผู่ป่้วา

น ามาจากบา้น โดานบัปรมิาณาาเมด็ชนิดรบัประทานเฉพาะทีเ่ป็นาาโรคเรือ้รงั ซึง่เป็นาาเหลอืใชภ้าาหลงั

จากการหกัลบจากปรมิาณาาทีพ่อเพาีงส าหรบัการใชจ้นถงึวนันดัพบแพทา ์

5.4 ค านวณมลูค่าาาเหลอืใชข้องผูป่้วาโรคเรือ้รงั จากการคณูปรมิาณาาเหลอืใชท้ีไ่ดจ้ากการค านวณขา้งตน้กบั

ราคากลางของาา ซึง่อา้งองิตามตามราคาาาจากบยัชาีากลางของโรงพาาบาลพะเาา 

5.5 ค านวณรอ้าละสาเหตุของการทีม่าีาเหลอืใชข้องผูป่้วา  

5.6 วเิคราะหปั์จจาัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัาาเหลอืใช ้   

 โดาหาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจาัพืน้ฐานของผูป่้วา ไดแ้ก ่ เพศ อาาุ สทิธกิารรกัษา จ านวนโรค 
ความสามารถในการอ่านหนงัสอื และการมผีูด้แูลการใชา้ากบัการมาีาเหลอืใชข้องผูป่้วาโรคเรือ้รงั โดาใชส้มการ
ถดถอาโลจสิตกิสเ์บือ้งตน้ (Univariate logistic regression) และเลอืกปัจจาัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัาาเหลอืใชม้าหา
ความสมัพนัธพ์รอ้มๆ กนั โดาวเิคราะหก์ารถดถอาโลจสิตกิสแ์บบพหุคุณ (Multiple logistic regression)  
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ผลการศึกษา 

 การศกึษาเรื่องการส ารวจปรมิาณและมลูค่าาาเหลอืใชข้องผูป่้วาโรคเรือ้รงั แผนกผูป่้วานอก โรงพาาบาล
พะเาาในครัง้นี้ ทมีผูว้จิาัไดท้ าการเกบ็ขอ้มลูการมาีาเหลอืใชจ้ากใบสัง่าาเดมิและจากจ านวนาาเหลอืใชท้ีผู่ป่้วาไดร้บั
ก่อนหน้า รวมทัง้สอบถามถงึเหตุผลทีท่ าใหม้าีาเหลอืใช ้ เช่น การลมืรบัประทานาา การหาุดหรอืปรบัวธิรีบัประทานาา
เอง เป็นตน้ ซึง่มกีลุ่มตวัอา่างจ านวน 404 ราา ระาะเวลาในการเกบ็ขอ้มลู ระหว่างเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถงึเดอืน
มกราคม พ.ศ. 2557 รวมระาะเวลาทัง้สิน้ 2 เดอืน โดาใชแ้บบเกบ็ขอ้มลูการใชา้าของผูป่้วาโรคเรือ้รงัทีส่รา้งขึน้ ผล
การศกึษาทีไ่ดถู้กน ามาวเิคราะหแ์ละน าเสนอเป็น 4 สว่นตามราาละเอาีดดงัต่อไปนี้  
 สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอา่าง  

 สว่นที ่2 ขอ้มลูดา้นความเจบ็ป่วา และการใชา้าของกลุ่มตวัอา่าง 

 สว่นที ่3 ชนิด ปรมิาณ มลูค่าาาเหลอืใช ้และสาเหตุหลกัของาาเหลอืใช ้
 สว่นที ่4 ปัจจาัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัาาเหลอืใช ้

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  
 จากการเกบ็รวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอา่างจากผู้ป่วาโรคเรื้อรงั ในแผนกผู้ป่วานอก โรงพาาบาลพะเาา 
จงัหวดัพะเาา จ านวนทัง้สิน้ 404 ราา พบว่ากลุ่มตวัอา่างส่วนใหย่เป็นเพศหยิงจ านวน 243 ราา (ร้อาละ 60.15) มี
อาาุอาู่ระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 131 ราา (รอ้าละ 32.43) สทิธกิารรกัษาพาาบาลส่วนใหย่เป็นบตัรประกนัสุขภาพ
ถ้วนหน้า จ านวน 311 ราา (รอ้าละ 76.98) และสามารถอ่านหนังสอืไดจ้ านวน 368 ราา (รอ้าละ 91.09) ราาละเอาีด
แสดงดงัตางรางที1่  

 

ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอา่าง (n= 404) 
ลกัษณะข้อมูล จ านวนคน (รอ้ยละ) 

เพศ 

หยงิ 243 (60.15) 
ชาา 161 (39.85) 

อาย ุ
18-30 4 (0.99) 
31-40 5 (1.24) 
41-50 42 (10.40) 
51-60 131 (32.43) 
61-70 121 (29.95) 
71-80 76 (18.81) 
81-90 23 (5.69) 
>90 2 (0.50) 

สิทธิการรกัษาพยาบาล 
บตัรประกนัสขุภาพถว้นหน้า 311 (76.98) 
ประกนัสงัคม 20 (4.95) 
ขา้ราชการ (เบกิจ่าาตรง) 73 (18.07) 
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ลกัษณะข้อมูล จ านวนคน (รอ้ยละ) 
ความสามารถในการอ่านหนังสือ 

อ่านหนงัสอืได ้ 368 (91.09) 
อ่านหนงัสอืไม่ได ้ 36 (8.91) 

 
ส่วนท่ี 2 ข้อมลูประวติัความเจบ็ป่วย และการใช้ยาของกลุม่ตวัอย่าง 
 ขอ้มูลประวตัคิวามเจบ็ป่วาและการใชา้า จากกลุ่มตวัอา่างจ านวนทัง้สิน้ 404 ราา พบว่ากลุ่มตวัอา่างป่วา
ดว้าโรคความดนัโลหติสงูมากทีส่ดุ รอ้าละ 77.72 รองลงมา คอืโรคเบาหวาน รอ้าละ 37.38 ไขมนัในเลอืดผดิปกต ิรอ้า
ละ 26.73 ปอดอุดกัน้เรือ้รงั รอ้าละ15.84 และหอบหดืรอ้าละ 4.43 ตามล าดบั ซึง่รอ้าละ 42.08 ของผูป่้วามจี านวนโรค
เรือ้รงัทีเ่ป็นอาู่ 2 โรคขึน้ไป ส าหรบัดา้นการใชา้า ผูว้จิาัไดส้อบถามขอ้มูลเรื่องการมผีูดู้แลการใชา้าของผูป่้วา พบว่า
ผูป่้วาสว่นใหย่จดัาารบัประทานดว้าตนเอง รอ้าละ 87.87 ผูป่้วามผีูช้่วาดแูลเรื่องการใชา้า รอ้าละ 12.13 ซึง่สว่นใหย่
เป็นผูป่้วาสงูอาาุทีม่ปัียหาดา้นการมองเหน็ และการอ่านหนงัสอื เป็นตน้ ราาละเอาีดแสดงดงัตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 แสดงขอ้มลูดา้นความเจบ็ป่วา และการใชา้าของกลุ่มตวัอา่าง (n=404) 

ลกัษณะข้อมูล จ านวนคน (รอ้ยละ) 

โรคเรือ้รงัท่ีเป็นอยู ่ณ ปัจจบุนั a 
เบาหวาน 151 (37.38) 
ความดนัโลหติสงู 314 (77.72) 
ไขมนัในเลอืดผดิปกต ิ 108 (26.73) 
หอบหดื 18 (4.46) 
ปอดอุดกัน้เรือ้รงั 64 (15.84) 
อื่นๆb 74 (18.32) 

จ านวนโรคเรือ้รงัท่ีเป็นอยู่ ณ ปัจจบุนั 
1 โรค 155 (38.37) 

2 โรค 170 (42.08) 

3 โรคขึน้ไป 79 (19.55) 

การดแูลเรือ่งการใช้ยา 

ผูป่้วามผีูด้แูลเรื่องการใชา้า 49 (12.13) 

ผูป่้วาจดัาารบัประทานดว้าตนเอง 355 (87.87) 
a = ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
b = chronic kidney disease, ischemic heart disease, myocardial infraction, atrial fibrillation, gout ตน้  
 

ส่วนท่ี 3 ชนิด ปริมาณ มูลค่ายาเหลือใช้ และสาเหตขุองยาเหลือใช้ 
 จากการส ารวจขอ้มลูชนิดและปรมิาณาาเหลอืใชข้องกลุ่มตวัอาา่งจ านวนทัง้สิน้ 404 ราา พบว่ามกีลุ่มตวัอา่าง
ทีม่าีาเหลอืใช ้ 260 ราา (รอ้าละ 64.36) คดิเป็นจ านวนทัง้สิน้ 11,902.5 เมด็ มลูค่า 40,698.75 บาท เฉลีา่ประมาณ 
156.53 บาทต่อคน และเมื่อส ารวจชนิดของาาโรคเรือ้รงัของกลุ่มตวัอา่าง โดาพจิารณาตามราาการาาเราีงล าดบัตาม
จ านวนคนทีม่าีาเหลอืใชม้ากทีส่ดุ 5 อนัดบัแรกคอื  simvastatin 40 mg, metformin 500 mg, atenolol 50 mg, 
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losartan 50 mg และ amlodipine 10 mg ตามล าดบั (ตารางที ่3) เมื่อเราีงล าดบัาาเหลอืใชต้ามจ านวนาาเหลอืใชค้ดิ
เป็นเมด็ต่อราา 5 อนัดบัแรกคอื methyldopa 250 mg, propanolol 10 mg, enalapril 5 mg, nifedipine 10 mg และ 
metformin 500 mg ตามล าดบั (ตารางที ่4) เมื่อเราีงล าดบัาาเหลอืใชต้ามมลูค่าาาเหลอืใชค้ดิเป็นบาทต่อราา 5 อนัดบั
แรกคอื atorvastatin 80 mg, rosuvastatin 20 mg, atorvastatin 40 mg, ezetimibe 10 mg และ telmisartan 80 mg 
ตามล าดบั (ตารางที ่ 5) เมื่อพจิารณาาาเหลอืใชโ้ดาแบง่ตามกลุ่มโรคเรือ้รงั โดาเราีงล าดบัตามจ านวนาาเหลอืใชค้ดิ
เป็นเมด็ต่อราา พบวา่าาเหลอืใชม้ากทีส่ดุในการรกัษาโรคเบาหวาน คอื metformin 500 mg โรคความดนัโลหติสงู คอื 
methyldopa 250 mg ภาวะไขมนัในเลอืดผดิปกต ิ คอื fenofibrate 300 mg และโรคหอบหดื/ปอดอุดกัน้เรือ้รงั คอื 
theophylline 200 และเมื่อเราีงล าดบัตามมลูค่าาาเหลอืใชค้ดิเป็นบาทต่อราา พบว่าาาเหลอืใชม้ากทีส่ดุในการรกัษา
โรคเบาหวาน คอื gliclazide 5 mg โรคความดนัโลหติสงู คอื telmisartan 80 mg ภาวะไขมนัในเลอืดผดิปกต ิ คอื 
atorvastatin 80 mg และ โรคหอบหดื/ปอดอุดกัน้เรือ้รงั คอื theophylline 200 mg (ตารางที ่6) 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3 แสดงขอ้มลูราาการาา โดาเราีงตามจ านวนผูป่้วาทีม่าีาเหลอืใชม้ากทีส่ดุ 15 ราาการแรก  

รายการยา จ านวนผูป่้วย (รอ้ยละ) รายการยา จ านวนผูป่้วย (รอ้ยละ) 

1. Simvastatin 40 mg 32.69 9. Hydrochlorothiazide 50 mg 8.46 
2. Metformin 500 mg 23.85 10. Nifedipine 10 mg 8.46 
3. Atenolol 50 mg 17.69 11. Manidipine 20 mg 6.92 
4. Losartan 50 mg 16.92 12. Moduretic 6.54 
5. Amlodipine 10 mg 15.00 13. Pioglitazone 15 mg 3.46 
6. Glipizide 5 mg 15.00 14. Carvedilol 12.5 mg 3.08 
7. Theophylline 200 mg 15.00 15. Gemfibrozil 600 mg 3.08 
8. Enalapril 5 mg 11.15 

 
ตารางท่ี 4 แสดงขอ้มลูราาการาา โดาเราีงตามปรมิาณาาเหลอืใช ้(เมด็/ราา) มากทีส่ดุ 15 ราาการแรก 

รายการยา 
จ านวนยาเหลือใช้ 

(เมด็/ราย) 
รายการยา 

จ านวนยาเหลือใช้ 
(เมด็/ราย) 

1. Methyldopa 250 mg 41.25 9. Fenofibrate 300 mg 23.33 
2. Propanolol 10 mg 35.71 10. Carvedilol 12.5 mg 23.13 
3. Enalapril 5 mg 33.48 11. Glipizide 5 mg 21.82 
4. Nifedipine 10 mg 30.32 12. Losartan 50 mg 20.68 
5. Metformin 500 mg 29.48 13. Gemfibrozil 600 mg 20.25 
6. Acarbose 50 mg 25.00 14. Gliclazide 60 mg 20.00 
7. Theophylline 200 mg 23.92 15. Carbidopa+Levodopa 20.00 
8. Salbutamol 2 mg 23.57 
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ตารางท่ี 5 แสดงขอ้มลูราาการาา โดาเราีงตามมลูค่าาาเหลอืใช ้(บาท/ราา) มากทีส่ดุ 15 ราาการแรก 

รายการยา มูลค่า (บาท/ราย) รายการยา มูลค่า (บาท/ราย) 

1. Atorvastatin 80 mg 929.50 9. Sitagliptin 100 mg 300.00 
2. Rosuvastatin 20 mg 715.00 10. Fenofibrate 300 mg 291.67 
3. Atorvastatin 40 mg 642.86 11. Losartan 100 mg 268.58 
4. Ezetimibe 10 mg 579.17 12. Quinapril 20 mg 262.50 
5. Telmisartan 80 mg 546.25 13. Manidipine 20 mg 220.89 
6. Nebivolol 5 mg 406.25 14. Carvedilol 12.5 mg 185.63 
7. Gliclazide 60 mg 330.00 15. Felodipine 5 mg 170.00 
8. Ramipril 5 mg 328.13 

 

 
 
 
ตารางท่ี 6 แสดงขอ้มลูชนิด ปรมิาณและมลูค่าาาเหลอืใชข้องผูป่้วา แากตามกลุ่มโรคเรือ้รงัทีม่าีาเหลอืมากทีส่ดุ 3 
ราาการแรก  
รายการยา 
เรียงตามปริมาณยา 

จ านวนยาเหลือใช้ 
(เมด็/ราย) 

รายการยา 
เรียงตามมูลค่ายา 

มูลค่า (บาท/ราย) 

ยารกัษาโรคเบาหวาน  

1. Metformin 500 mg 29.48 1. Gliclazide 5 mg 330 
2. Acarbose 50 mg 25 2. Sitagliptin 100 mg 300 
3. Glipizide 5 mg 21.82 3. Acarbose 50 mg 102.38 

ยารกัษาโรคความดนัโลหิตสูง  

1. Methyldopa 250 mg 41.25 1. Telmisartan 80 mg 546.25 
2. Propanolol 10 mg 35.71 2. Nebivolol 5 mg 406.25 
3. Enalapril 5 mg 33.48 3. Ramipril 5 mg 328.13 

ยารกัษาภาวะไขมนัในเลือดผิดปกติ  

1. Fenofibrate 300 mg 23.33 1. Atorvastatin 80 mg 929.5 
2. Gemfibrozil 600 mg 20.25 2. Rosuvastatin 20 mg 715 
3. Atorvastatin 40 mg 17.85 3. Atorvastatin 40 mg 642.86 

ยารกัษาโรคหอบหืดและโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั  

1. Theophylline 200 mg 23.92 1. Theophylline 200 mg 32.99 
2. Salbutamol 2 mg 23.57 2. Salbutamol 2 mg 11.79 
3. Terbutaline 2.5 mg 10 3. Aminophylline 100 mg 9.17 
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 เหตุผลทีท่ าใหเ้กดิาาเหลอืใช ้ไดแ้ก่ ลมืรบัประทานาาเป็นเหตุผลหลกั (รอ้าละ 50.39) รองลงมาคอื าาเหลอื
ทบ (ร้อาละ 31.50) เปลี่านวธิรีบัประทานาาเอง (ร้อาละ 7.09) เหตุผลอื่นๆ เช่น รบัประทานาาเก่าที่เหลอือาู่ก่อน 
(รอ้าละ 6.69) หาุดาาเองหรอืปรบัาาเอง (รอ้าละ 2.36) ซือ้าารบัประทานเอง (รอ้าละ 1.18) และมาก่อนนัด (รอ้าละ 
0.79) (ตารางที ่7) 
 

ตารางท่ี 7 แสดงสาเหตุหลกัทีท่ าใหก้ลุ่มตวัอา่างมาีาเหลอืใช ้

สาเหตขุองยาเหลือใช้a จ านวน (รอ้ยละ) 

1. ลมืรบัประทานาา 128 (50.39) 

2. าาเหลอืทบ 80 (31.50) 

3. เปลีา่นวธิรีบัประทานาาเอง 18 (7.09) 

4. อื่นๆb 17 (6.69) 

5. หาุดาาเอง 6 (6.36) 

6. ซือ้าารบัประทานเอง 3 (1.18) 

7. มาก่อนนดั 2 (0.79) 
a = ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
b = อื่นๆ เช่น เกดิอาการไม่พงึประสงคจ์ากาา, รบัประทานาาเก่าทีเ่หลอื เป็นตน้ 

 

ส่วนท่ี 4 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัยาเหลือใช้  
 จากการวเิคราะหโ์ดาใชส้มการถดถอาโลจสิตกิสเ์บือ้งตน้เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจาัต่าง ๆ กบัการ

เกดิาาเหลอืใช ้ พบว่าปัจจาัเรื่องเพศ อาาุ สทิธกิารรกัษาพาาบาล จ านวนโรคเรือ้รงั ความสามารถในการอ่านหนงัสอื 

และการมผีูด้แูลเรื่องการใชา้าไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการมาีาเหลอืใช ้ แต่อา่างไรกต็ามพบว่า อาาุมากกว่า 60 ปี สทิธิ

การรกัษาประกนัสขุภาพถว้นหน้าและสทิธขิา้ราชการ มแีนวโน้มเพิม่ความเสีา่งในการเกดิาาเหลอืใชข้องผูป่้วา แต่ไมม่ี

นาัส าคยัทางสถติ ิ โดามคี่า odd ratio 1.167 (0.746-1.826), 2.345 (0.748-7.354) และ 2.350 (0.693-7.966) 

ตามล าดบั (ตารางที ่8) 

ตารางท่ี 8 ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจาัต่างๆ กบัการมาีาเหลอืใชจ้รงิของผูป่้วา† 

 
ปัจจยั 

ผูมี้ยาเหลือใช้ 
OR (95%CI) 

Adjusted OR 
(95%CI) 

p-
value จ านวน (รอ้ยละ) 

เพศ 
ชาา (กลุ่มอา้งองิ) 
หยงิ 

 
102 (39.23) 
158 (60.77) 

 
 

0.930 (0.614-1.409) 

 
 

0.902 (0.591-1.379) 

 
 

0.635 
อาา ุ
น้อากว่า 60 ปี (กลุ่มอา้งองิ) 
มากกว่าหรอืเท่ากบั 60 ปี 

 
110 (42.31) 
150 (57.69) 

 
 

1.187 (0.782-1.800) 

 
 

1.167 (0.746-1.826) 

 
 

0.500 
สทิธกิารรกัษาพาาบาล 
ประกนัสงัคม (กลุ่มอา้งองิ) 

 
16 (6.15) 
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ปัจจยั 

ผูมี้ยาเหลือใช้ 
OR (95%CI) 

Adjusted OR 
(95%CI) 

p-
value จ านวน (รอ้ยละ) 

บตัรประกนัสขุภาพถว้นหน้า 
ขา้ราชการ  

198 (76.15) 
46 (17.69) 

1.141 (0.700-1.862)  
1.074 (0.635-1.816) 

2.345 (0.748-7.354) 
2.350 (0.693-7.966) 

0.144 
0.170 

จ านวนโรคเรือ้รงั 
1 โรค (กลุ่มอา้งองิ) 
มากกว่าหรอืเท่ากบั 2 โรค 

 
95 (36.54) 
165 (63.46) 

 
 

0.806 (0.531-1.223) 

 
 

0.751 (0.490-1.151) 

 
 

0.189 
ความสามารถในการอ่านหนงัสอื 
อ่านหนงัสอืได ้(กลุ่มอา้งองิ) 
อ่านหนงัสอืไม่ได ้

 
234 (90.00) 
26 (10.00) 

 
 

0.672 (0.314-1.436) 

 
 

0.456 (0.176-1.183) 

 
 

0.106 
การดแูลเรื่องการใชา้า 
ผูป่้วามผีูด้แูลเรื่องการใชา้า (กลุ่ม
อา้งองิ) 
ผูป่้วาจดัาารบัประทานดว้าตนเอง 

 
31 (11.92) 
229 (88.08) 

 
 

0.948 (0.510-1.762) 

 
 

0.693 (0.311-1.543) 

 
 

0.369 

† ทดสอบโดา logistic regression 
 

วิจารณ์และสรปุผล 

 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อส ารวจปรมิาณและมูลค่าาาเหลอืใชใ้นผูป่้วาโรคเรือ้รงัในแผนกผูป่้วา
นอก โรงพาาบาลพะเาา โดาเกบ็ขอ้มูลชนิด ปรมิาณ และมูลค่าของาาเหลอืใช้ และค้นหาสาเหตุหลกัที่ท าให้เกดิาา
เหลอืใช ้รวมทัง้หาปัจจาัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการมาีาเหลอืใชข้องผูป่้วา โดาเกบ็ขอ้มลูจากผูป่้วาโรคเรือ้รงัจ านวน 404 
ราา ซึง่กลุ่มตวัอา่างทีเ่กบ็รวบรวมครัง้นี้สว่นใหย่เป็นเพศหยงิ มอีาาุเฉลีา่ประมาณ 63 ปี สทิธกิารรกัษาพาาบาลสว่น
ใหย่เป็นบตัรประกนัสุขภาพถว้นหน้า โดาผูป่้วาสว่นใหย่เป็นโรคความดนัโลหติสงูมากทีสุ่ดรองลงมาคอืโรคเบาหวาน 
และโรคไขมนัในเลอืดผดิปกตติามล าดบั ซึง่รอ้าละ 61.63 ของผูป่้วามจี านวนโรคเรือ้รงัทีเ่ป็นอาู่ 2 โรคขึน้ไป 
 เมื่อเทาีบลกัษณะขอ้มลูของกลุ่มตวัอา่างในการศกึษาครัง้นี้กบัลกัษณะขอ้มลูประชากรในจงัหวดัเชาีงใหม่ 
[7],[8] พบว่ามลีกัษณะทีค่ลา้าคลงึกนัในเรื่องเพศ อาาุ และสทิธกิารรกัษาพาาบาล ซึง่การศกึษาดงักล่าวท าการเกบ็
ขอ้มลูในประชาชนทัว่ไปทีม่าีาเหลอืตามครวัเรอืน แต่งานวจิาันี้ท าการศกึษาในผูป่้วาโรคเรือ้รงัเพาีงอา่างเดาีว ดงันัน้
ขอ้มลูของงานวจิาันี้จงึเป็นตวัแทนของกลุ่มผูป่้วาโรคเรือ้รงัในโรงพาาบาลพะเาา ซึง่จะเหน็ไดว้่ากลุ่มตวัอา่างมอีาาุ
ค่อนขา้งมาก (เฉลีา่ 63 ปี) ซึง่มเีป็นไปในทศิทางเดาีวกนักบัสถานการณ์โรคเรือ้รงัในภาคเหนือตอนบน [13] ทีม่ี
จ านวนผูป่้วาโรคเรือ้รงัสะสมอาูช่่วงอาาุมากกว่า 60 ปีขึน้ไป ส าหรบัการสรุปและอภปิราาผลการศกึษาครัง้นี้จะแาก
ออกเป็นประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 
ชนิด ปรมิาณและมลูค่าาาเหลอืใชข้องาาโรคเรือ้รงั 
 ในการวจิาัครัง้นี้พบว่าราาการาาเราีงล าดบัตามจ านวนคนทีม่าีาเหลอืใชม้ากทีส่ดุ 5 อนัดบัแรกคอื 
าา simvastatin 40 mg รองลงมาคอื metformin 500 mg, atenolol 50 mg, losartan 50 mg และ amlodipine 10 mg 
ตามล าดบั และจากการส ารวจชนิดและปรมิาณาาเหลอืใชข้องกลุ่มตวัอา่างทัง้สิน้ 404 ราา มผีูป่้วาทีม่าีาเหลอืใชอ้าู ่
260 ราา (รอ้าละ 64.36) โดามรีาาการาาเหลอืใชท้ีพ่บทัง้สิน้ 47 ราาการ คดิเป็นจ านวน 11,902.5 เมด็ มลูค่า 
40,698.75 บาท เฉลีา่ประมาณ 156.53 บาทต่อราา เมื่อเทาีบกบังานวจิาัของปรารถนา ชามพนูท และคณะ [8]  ที่
ศกึษาาาเหลอืใชแ้ละพฤตกิรรมการใชา้า โดารวบรวมขอ้มลูกลุ่มตวัอา่างจากประชาชนจงัหวดัเชาีงใหม่รวม 420 ราา 
มกีลุ่มตวัอา่างทีม่าีาโรคเรือ้รงัรอ้าละ 72.1 พบว่ารอ้าละ 88.5 ทีม่าีาโรคเรือ้รงัเหลอืใชใ้นครวัเรอืน เมื่อคดิเป็นมลูค่าาา
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เหลอืใชเ้ท่ากบั 47,610.75 บาท  เช่นเดาีวกบัการศกึษาของพกัตรว์ภิา สวุรรณพรหม [7] ซึง่ศกึษาปรมิาณและมลูค่าาา
เหลอืใชโ้รคเรือ้รงัในครวัเรอืนต าบลสนัทราาหลวง อ าเภอสนัทราาจงัหวดัเชาีงใหม่ทัง้หมด 350 ครวัเรอืนพบว่ารอ้าละ 
90 มาีาเหลอืใชใ้นครวัเรอืน คดิเป็นมลูค่าาาเหลอืใชเ้ท่ากบั 51,391.69 บาท ซึง่มลูค่าาาเหลอืใช ้ทัง้ 2 งานวจิาัขา้งตน้
มมีากกว่าการศกึษาครัง้นี้เพาีงเลก็น้อา อาจเป็นเพราะการศกึษาดงักล่าวท าในประชากรระดบัครวัเรอืน โดานบัรวมาา
ของสมาชกิทุกคนในบา้น รวมทัง้การศกึษาครัง้นี้ใหผู้ป่้วาน าาาเหลอืกลบัมาทีโ่รงพาาบาล ซึง่ผูป่้วาอาจน าาามาเพาีง
บางสว่น หรอืไม่ไดใ้หข้อ้มลูทีแ่ทจ้รงิกบัผูท้ าการวจิาัเหมอืนกบัการลงส ารวจาาเหลอืใชต้ามครวัเรอืน ท าใหม้ลูค่าาา
เหลอืใชท้ีไ่ดต้ ่ากว่าทัง้ 2 งานวจิาั  
 จากขอ้มลูดงักล่าวแสดงใหเ้หน็วา่ มปัียหาาาเหลอืใชเ้กดิขึน้ในผูป่้วาโรคเรือ้รงั ซึง่บคุลากรทางการแพทา์
หรอืหน่วางานของรฐัจ าเป็นตอ้งหาวธิแีกไ้ขปัยหาเหล่าน้ี เพื่อช่วาลดงบประมาณทีจ่ะสยูเสาีไปโดาเปล่าประโาชน์ 
และไมใ่หา้าเหลอืใชเ้หล่าน้ีมผีลเสาีต่อผูป่้วาไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม แมใ้นการศกึษาครัง้นี้หากคดิเป็นค่าใชจ้่าาต่อ
คน มลูค่าาาเหลอืใชท้ีแ่สดงอาจไม่สงูมากนกั แต่หากค านวณมลูค่าาาทีจ่ะเกดิขึน้กบัคนทัง้ประเทศกจ็ะสะทอ้นใหเ้หน็
ถงึมลูค่าของงบประมาณทีจ่ะสยูเสาีเป็นจ านวนมาก ซึง่อาจท าใหป้ระเทศสยูเสาีทรพัาากรไปหลาารอ้าลา้นบาทต่อปี 
ซึง่สามารถน าไปใชใ้นการป้องกนัและรกัษาโรคกบัผูป่้วาราาอื่นได ้ทัง้นี้ฝ่าาผูใ้หบ้รกิารสขุภาพหรอืทางโรงพาาบาลเอง 
ควรพจิารณาทบทวนระบบการจา่าาาและการจดัการกบัาาเหลอืใช ้ เพื่อเป็นแนวทางในการลดปัยหาาาเหลอืใชท้ี่
เกดิขึน้ต่อไป โดาสาเหตุทีท่ าใหผู้ป่้วามาีาเหลอืใช ้ไดแ้ก ่ผูป่้วาสว่นใหย่ลมืรบัประทานาาบางมือ้โดาไมไ่ดต้ัง้ใจ การมี
าาเหลอืทบ ผูป่้วาบางราาปรบัเปลีา่นวธิรีบัประทานาาเองหรอืหาุดาาเอง ซือ้าารบัประทานเอง ผูป่้วาบางราามารบัาา
ก่อนวนันดั ในสว่นเรื่องการไมม่ผีูด้แูลการใชา้าของผูป่้วาขณะอาู่ทีบ่า้น อาจเป็นอกีปัจจาัหนึ่งทีม่สีว่นท าใหผู้ป่้วาใชา้า
ไดอ้า่างไมถู่กตอ้ง และท าใหเ้กดิาาเหลอืใช ้ ซึง่ในการศกึษาครัง้นี้พบว่า มผีูป่้วาทีไ่มม่ผีูด้แูลการใชา้าถงึรอ้าละ 92.16 
ซึง่การไมม่ผีูด้แูลเรื่องการใชา้าของผูป่้วาอา่างใกลช้ดิ อาจท าใหเ้กดิปัยหาจากการใชา้าขึน้ได ้ เช่น การลมืรบัประทาน
าา หาุดาาเอง เปลีา่นวธิรีบัประทานาาเอง เป็นตน้ ในขณะเดาีวกนัการมผีูด้แูลการใชา้าของผูป่้วา อาจท าใหเ้กดิาา
เหลอืใชไ้ดเ้ช่นกนั นอกจากนี้พบว่า ผูป่้วาบางราามปัียหาเรื่องการอ่านหนงัสอืไม่ออก หรอืผูป่้วาสงูอาาุบางราาทีม่ี
ปัยหาการมองเหน็ จงึอ่านวธิกีารรบัประทานาาบนหน้าซองาาไดไ้มช่ดัเจน ซึง่ผูป่้วากลุ่มนี้มกัใชก้ารจดจ าวธิกีาร
รบัประทานาาจากเภสชักร ผูป่้วาจงึอาจมโีอกาสในการรบัประทานาาไมถู่กตอ้ง สง่ผลท าใหม้าีาเหลอืใชเ้กดิขึน้ได ้ ซึง่
เหตุผลเหล่าน้ีมคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิาัดงักล่าวขา้งตน้ [7], [8], [10] ขอ้มลูเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้หน็ว่า างัมผีูป่้วา
บางสว่นทีข่าดความใสใ่จในการรบัประทานาาอา่างสม ่าเสมอ หรอืรบัประทานาาใหค้รบตามค าสัง่แพทา ์ จงึเป็นสิง่ที่
บุคลากรทางการแพทาค์วรใหค้วามส าคยัและใสใ่จกบัการแนะน าการใชา้ากบัผูป่้วามากขึน้  
 การศึกษาในเรื่องปัจจัาที่มีความสัมพันธ์กับาาเหลือใช้ พบว่า เพศ อาาุ สิทธิการรักษา จ านวนโรค 
ความสามารถในการอ่านหนังสอื และการดูแลเรื่องการใชา้า ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการเกดิาาเหลอืใช ้แต่พบว่าผู้ ป่วา
อาาุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป สทิธกิารรกัษาประกนัสุขภาพถว้นหน้าและสทิธขิา้ราชการ มแีนวโน้มเพิม่ความเสีา่งในการเกดิ
าาเหลอืใชข้องผูป่้วา แต่ไม่มนีาัส าคยัทางสถติ ิ จากขอ้มลูนี้อาจการสนบัสนุนว่าการทีม่าีาเหลอืใชข้องผูป่้วาโรคเรือ้รงั
อาจไม่ไดเ้กดิจากปัจจาัพืน้ฐานของผูป่้วา แต่น่าจะเกดิจากพฤตกิรรมการใชา้าของผูป่้วาเป็นหลกั เป็นปัยหาส าคยัที่
ควรไดร้บัการแก้ไขและให้ความส าคยัในการใหค้วามรูเ้รื่องการใช้าาแก่ผู้ป่วา อกี ปัจจาัหนึ่งที่อาจท าให้เกดิภาวะาา
เหลอืใช้ คือ พฤติกรรมการจ่าาาาเกนิ และการปรบัเปลี่านแผนการรกัษาของแพทา์ จงึท าให้ผู้ป่วามีาาเหลือเป็น
จ านวนมาก ปัยหาดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ว่าโรงพาาบาลควรมรีะบบการจดัการกบัาาทีค่งคา้ง เพื่อเป็นการป้องกนัการ
เหลอืใชข้องาา  
 ส าหรบัผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจาัต่างๆ พบว่าอาาุที่มากกว่าหรอืเท่ากบั 60 ปีขึน้ไป สทิธกิาร
รกัษาประกนัสขุภาพถ้วนหน้าและสทิธขิา้ราชการเพิม่ความเสีา่งในการเกดิาาเหลอืใชข้องผูป่้วา แต่ไม่มนีัาส าคยัทาง
สถติ ิจงึเป็นขอ้เสนอแนะเบือ้งต้นจากการศกึษาในครัง้นี้ว่า หากบุคลากรทางการแพทาจ์ะด าเนินการแกปั้ยหาาาเหลอื
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ใชข้องผูป่้วา อาจจะพจิารณาถงึผูป่้วาทีม่อีาาุมากกว่าหรอืเท่ากบั 60 ปีขึน้ไป มสีทิธกิารรกัษาประกนัสขุภาพถว้นหน้า
และสทิธขิา้ราชการ  
 ดงันัน้แนวทางการแกไ้ขปัยหาาาเหลอืใช ้อาจต้องมกีารพฒันาระบบทีส่ามารถบ่งชีผู้ป่้วาทีม่แีนวโน้มจะมาีา
เหลอืมากเกนิความจ าเป็น เพื่อใหแ้พทาห์รอืเภสชักรพจิารณาสัง่จ่าาาาหรอืปรบัปรมิาณการจ่าาาาใหพ้อเพาีงกบัการ
รกัษาแต่ละครัง้ ร่วมกบัการปรบัทศันคติและพฤตกิรรมทีด่ใีนการใชา้าของผู้ป่วา ทัง้นี้เภสชักรควรให้ความส าคยัต่อ
การแนะน าและการท าความเขา้ใจในเรื่องการใชา้าทีถู่กตอ้งกบัผูป่้วา ความส าคยัของการรบัประทานาาโรคเรือ้รงัอา่าง
สม ่าเสมอ ควบคู่ไปกบัการท าความเขา้ใจถึงวถิีชวีติ ความเป็นอาู่ ความเขา้ใจเกีา่วกบัโรคและการรบัประทานาาใน
มุมมองของผูป่้วา เพื่อใหเ้กดิการาอมรบั ปรบัเปลีา่นมุมมองของทัง้ผูป่้วาและของบุคลากรทางการแพทา ์ซึง่จะน าไปสู่
การใชา้าอา่างมปีระสทิธภิาพ  
 โดาสรุป การส ารวจาาเหลอืใช้ของผู้ป่วาโรคเรื้อรงัในโรงพาาบาลพะเาา ท าให้ทราบว่ามผีู้ป่วาโรคเรือ้รงั
จ านวนมากทีม่าีาเหลอืใช ้และมบีางส่วนทีา่งัมปัียหาเรื่องการลมืรบัประทานาา ซึง่เกดิจากปัจจาัต่างๆมากมาา และมี
ประเดน็ทีค่วรไดร้บัการแกไ้ขพฒันา เช่น เรื่องการใหค้ าแนะน าเรื่องาาเหลอืใช ้และการใหค้ าแนะน าเรื่องพฤตกิรรมการ
ใชา้าของผูป่้วา บุคลากรทางการแพทาโ์ดาเฉพาะเภสชักรทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบเรื่องการใชา้าควรมกีารสือ่สารกบัผูป่้วา
ใหเ้ขา้ใจในเรื่องเหล่าน้ี และสรา้งระบบการจดัการกบัาาเหลอืใชท้ีเ่ป็นรปูธรรม เพื่อช่วาลดปัยหาทีจ่ากการมาีาเหลอืใช ้
ลดการสยูเสาีทรพัาากรทางดา้นสาธารณสขุ และเกดิระบบการจดัการกบัสขุภาพทีด่ขีองผูป่้วาในวงกวา้งต่อไป 
 ขอ้จ ากดัของการศกึษา ไดแ้ก่ การนับปรมิาณและมูลค่าาาเหลอืใชข้องาาโรคเรือ้รงัอาจต ่ากว่าความเป็นจรงิ 
เน่ืองจากการศกึษาในครัง้นี้มรีาาการาาบางประเภททีไ่ม่ไดน้ ามานบัรวม เช่น าาฉีดอนิซลูนิ   าาสดูพ่นตามอาการ ซึง่
ไม่สามารถนับปรมิาณการใชไ้ดช้ดัเจน เป็นต้น ลกัษณะของกลุ่มตวัอา่างทีท่ าการเกบ็ขอ้มูลในโรงพาาบาลเพาีงแห่ง
เดาีวอาจไม่สามารถสะทอ้นถงึผูป่้วาในสถานบรกิารอื่นๆได ้ขอ้มูลทีไ่ม่ครบถ้วนและไม่ชดัเจนในบางประเดน็ และท า
การเกบ็ขอ้มลูเพาีงครัง้เดาีว   
 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป ควรเพิม่การเกบ็ขอ้มูลของกลุ่มตวัอา่างในกลุ่มผูป่้วาโรคอื่นๆ ร่วม
ดว้า เกบ็ขอ้มูลจากโรงพาาบาลหลาาๆแห่ง และเพิม่ระาะเวลาในการเกบ็ขอ้มูลและตดิตามผูป่้วา เน่ืองจากการศกึษา
ครัง้นี้ไดท้ าการมอบถุงผา้เพื่อใหผู้ป่้วาใสา่าเดมิกลบัมาพบแพทาท์ีโ่รงพาาบาลในวนันดัครัง้ต่อไป และน าาาเหลอืใชม้า
คนืที่กล่องรบัคนืาา จงึควรมกีารศกึษาเพิม่เติมถึงความร่วมมอืของผู้ป่วาในการน าาาเดมิกลบัมาพบแพทา์และคืน
โรงพาาบาล เพื่อดผูลของการช่วาลดปรมิาณและมลูค่าของาาเหลอืใชใ้นระาะาาว 
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ฤทธ์ิการยบัยัง้แบคทีเรียและการต้านอนุมลูอิสระของสารสกดัมะขามป้อม 
Antibacterial and Antioxidant Activities of Phyllanthus emblica Linn. Extract  
 

วไิลวรรณ สุขเมอืง1 และนฤมล ทองไว1* 
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บทคดัย่อ 
 การศกึษาฤทธิข์องสารสกดัน ้าและสารสกดัเอทานอลของมะขามป้อมในการยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยีก่อ
โรคในระบบทางเดินอาหาร 5 สายพันธุ์  ได้แก่  Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella Typhi,           
Shigella dysenteriae และ Vibrio cholera พบว่า สารสกดัเอทานอลของมะขามป้อมสามารถยบัยัง้การเจรญิของ        S. 
dysenteriae และ S. Typhi โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยัง้เท่ากับ 15 ± 0.4 มิลลิเมตร และ 14 ± 0.2 
มลิลเิมตร ตามล าดบั สว่นสารสกดัน ้าของมะขามป้อมสามารถยบัยัง้ E. coli และ V. cholerae ไดโ้ดยมเีสน้ผ่าศนูยก์ลาง
วงใสของการยบัยัง้เท่ากบั 14 ± 0.7 มลิลเิมตร และ 10 ± 3.8 มลิลเิมตร ตามล าดบั เมื่อทดสอบฤทธิต์้านอนุมูลอสิระ
และหาปรมิาณฟลาโวนอยด์ของสารสกดัหยาบ พบว่าสารสกดัเอทานอลของมะขามป้อมมีฤทธิก์ารต้านอนุมูลอสิระ
เท่ากบั 29.56 ± 3.5 มลิลกิรมักรดแกลลกิต่อกรมัของสารสกดั และมปีรมิาณฟลาโวนอยดเ์ท่ากบั 11.44 ± 0.4 มลิลกิรมั
สมมูลเควอร์ซิตินต่อกรมัของสารสกดั ซึ่งขอ้มูลนี้จะถูกน าไปใชใ้นการพฒันาผลติภณัฑ์อาหารเสรมิจากมะขามป้อม
ต่อไปในอนาคต 
 

ค าส าคญั :  มะขามป้อม อนุมลูอสิระ แบคทเีรยีก่อโรคในระบบทางเดนิอาหาร ฟลาโวนอยด ์
 

Abstract 
 

 Growth inhibitory effect of the aqueousand ethanolic extracts of Phyllanthus embilca Linn. (Amla)on 

five diarrheic pathogenic bacteriaincluding Escherichia coli, Salmonella Typhi,Shigella dysenteriae, 

Staphylococcus aureus and Vibrio cholerae was studied.  The results showed that the ethanolic extract of Amla 

could inhibit growth of S. Typhi and S.dysenteriae with the inhibition zone of 15 ± 0.4 and 14 ± 0.2 mm, 

respectively., while the aqueous extract of Amla could inhibit growth of E. coli and V. cholerae with the inhibition 

zone of 14 ± 0.7 mm and 10 ± 3.8 mm, respectively.  Determination of total antioxidant activity and flavonoid 

content of both extracts were studied.  It was found that the ethanolic extract of Amla had the antioxidant 

activity of 29.56 ± 3.5 mg Gallic acid / g extract and had the total flavonoid content of 11.44 ± 0.4 mg quercetin 

/ g extract. The information obtained would be further used as a guideline for food supplemented product 

development in the future. 
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บทน า 

 แบคทีเรียก่อโรคในระบบเดินทางอาหาร(diarrheic pathogenic bacteria) เป็นเชื้อแบคทีเรียในวงศ์ 
Enterobactericiae ซึ่งพบปนเป้ือนในอาหารและเครื่องดื่มที่บรโิภคเขา้ไปท าใหเ้กดิอาการคลื่นไส ้ท้องเสยี ปวดทอ้ง 
และมไีข ้ตวัอย่างแบคทเีรยีก่อโรคในระบบทางเดนิอาหาร ไดแ้ก่ Escherichia coli  เป็นแบคทีเ่รยีที่มคีวามส าคญัทาง
การแพทย์[1] ส่วนใหญ่บริเวณที่ติดเชื้อจะเป็นบริเวณที่มกีารอาศยัของเชื้อโดยไม่มกีารบุกรุก หรือก่อให้เกดิความ
เสยีหายต่อเนื้อเยื่อบรเิวณนัน้ และสามารถแพร่กระจายเขา้ร่างกายเป็นสาเหตุของการตดิเชือ้ในระบบทางเดนิปัสสาวะ  
 มะขามป้อม (Phyllanthus emblica Linn.) หรอืภาษาฮนิดูเรยีกว่า อะมะลา (Amla) ในประเทศอนิเดยี และเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใตม้ตีน้มะขามป้อมจ านวนมาก พบไดต้ามป่าเบญจพรรณทัว่ไปเป็นพชืสมุนไพรในวงศ ์Euphorbiaceae 
มะขามป้อมจดัเป็นผลไมเ้พื่อสุขภาพและเป็นสมุนไพรพืน้บา้นอกีชนิดหนึ่งเพราะมสีารตา้นอนุมลูอสิระเช่นวติามนิซสีงู
มากผลมะขามป้อมเมื่อน ามาชงกบัน ้ารอ้นดื่มจะช่วยรกัษาโรคหอบหดื หลอดลมอกัเสบ อาการคลื่นไสอ้าเจยีนได[้2] 
 อนุมูลอสิระ (free radicals) หมายถงึ สารทีม่อีเิลก็ตรอนอสิระอยู่ในวงนอกของอะตอมหรอืโมเลกุล พบได้ใน
สิง่แวดลอ้ม สิง่มชีวีติ และในเซลล ์โดยเฉพาะอย่างยิง่กระบวนการผลติพลงังานภายในเซลล ์หรอืจากกระบวนการเม
แทบอลิซึม นอกจากนี้ปัจจยัภายนอก ได้แก่ รงัสยีูวี โอโซน ควนัจากท่อไอเสยีรถยนต์ และควนับุหรี่ เป็นต้น ยงั
สามารถเหนี่ยวน าใหม้กีารก่อตวัของอนุมูลอสิระเหล่านี้เพิม่ขึน้ไดอ้กีดว้ย [3] นอกจากนี้อนุมูลอสิระสามารถท าลายชวี
โมเลกุลได ้ทัง้ในเซลลแ์ละส่วนประกอบของเซลลส์ิง่มชีวีติ ซึง่เป็นสาเหตุท าใหเ้ซลลต์าย การเกดิการกลายพนัธุข์องดี
เอ็นเอในเซลล์  และยงัก่อให้เกิดโรคต่างๆ ได้แก่  โรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกบัสายตา เป็นต้น จากการรายงานพบว่า
สารประกอบกลุ่ม polyphenols โดยเฉพาะ xanthones และ flavonoids ซึง่พบในพชืธรรมชาตมิฤีทธิต์า้นอนุมลูอสิระไดด้ ี
 การศกึษาครัง้นี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาฤทธิก์ารยบัยัง้แบคทเีรยีก่อโรคในระบบทางเดนิอาหาร และฤทธิ ์
ตา้นอนุมลูอสิระของสารสกดัมะขามป้อม 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
วสัดุอุปกรณ์ 
 1. เชือ้ทดสอบ 
  1.1 Escherichia coli                               1.2 Salmonella Typhi 
  1.3 Shigella dysenteriae                       1.4 Staphylococcus aureus 
  1.5 Vibrio cholerae 
2.สมุนไพรทดสอบ 
  2.1 มะขามป้อม (Phyllanthus emblica Linn.) 
 
วิธีการศึกษา 
  

 1.  การเตรยีมสารสกดัหยาบ 
 น าผลมะขามป้อมลา้งดว้ยน ้าสะอาด น าไปอบแหง้ทีอุ่ณหภูม ิ55 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง แบ่งตวั
อย่างมะขามป้อมอบแหง้ออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อสกดัดว้ยตวัท าละลาย 2 ชนิด ในอตัราสว่นสารสกดั: ตวัท าละลายเท่ากบั 
1:10 กลุ่มที ่1 สกดัดว้ยน ้ากลัน่โดยแช่ใน water bath ทีอุ่ณหภูม ิ45 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง กลุ่มที่ 2 สกดั
ดว้ยเอทานอล รอ้ยละ 95 (ปรมิาตรต่อปรมิาตร) บนเครื่องเขย่าทีอุ่ณหภูมหิอ้งเป็นเวลา 48 ชัว่โมง 
 กรองส่วนผสมผ่านกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 จากนัน้แยกตัวท าละลายออกด้วยเครื่องระเหยแห้ง 
(rotary evaporator) และท าใหแ้หง้ดว้ยเครื่องท าแหง้ดว้ยความเยน็ (lyophilizer) เกบ็สารสกดัหยาบไวใ้นตู้ดดูความชืน้ 
เพื่อเตรยีมน าไปทดสอบต่อไป 
 



 

174 
 

 2.  การเตรยีมสารสกดัเพื่อใชใ้นการทดสอบ 
 ละลายสารสกดัหยาบใหม้คีวามเขม้ขน้ 500 มลิลกิรมัต่อมลิลติร โดยสารสกดัทีส่กดัดว้ยน ้าใหล้ะลายดว้ยน ้า
กลัน่ปลอดเชือ้ ส าหรบัสารสกดัทีส่กดัดว้ยเอทานอลใหล้ะลายกลบัดว้ย dimethyl sulfoxide (DMSO), รอ้ยละ 100 
 3.การทดสอบความสามารถในการยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยีทดสอบดว้ยวธิ ีagar disc diffusion 
 เพาะเลี้ยงเชื้อ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella Typhi, Shigella dysenteriae และ 
Vibrio cholerae ในอาหาร Mueller Hinton broth (MHB) ปรับปริมาณเชื้อให้มีความขุ่นเท่ากับสารมาตรฐาน 
McFarland standard No. 0.5 และใช้ไม้พนัส าลปีลอดเชื้อจุ่มลงในหลอดเพาะเชื้อเกลี่ยลงบนผวิหน้าอาหาร Mueller 
Hinton agar (MHA)จากนัน้น าแผ่น paper disc ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 6 มลิลเิมตร จุ่มลงในสารสกดัจากทีเ่ตรยีมไวผ้ึง่
ใหแ้หง้ น ามาวางบนผวิหน้าอาหารโดยใช ้paper disc ชุบน ้ากลัน่เป็นชุดควบคุมผลลบ และชุบยาปฏชิวีนะ gentamicin 
ความเขม้ขน้ 2.5 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร เป็นชุดควบคุมผลบวก น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 
ชัว่โมง บนัทกึผลโดยวดัขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางวงใสการยบัยัง้[4] 
 4.  การศกึษาฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ 
 ทดสอบโดยวธิ ีDPPH radical scavenging assay น าตวัอย่างผสมกบัสารละลาย DPPH ความเขม้ขน้ 0.1 
มลิลโิมลาห ์ปรมิาตร 500 ไมโครลติร แลว้บ่มไวท้ีอุ่ณหภูมหิอ้ง 20 นาท ีแลว้น าไปวดัค่าการดดูกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 
517 นาโนเมตร น าค่าทีไ่ดม้าค านวณหาค่ารอ้ยละของการยบัยัง้ ดงัสมการ [5]  
   Inhibition (%) = (A517 control - A517 sample)/A517 control x 100  
 5.การหาปรมิาณฟลาโวนอยด ์ 
 น าตวัอย่างทีค่วามเขม้ขน้ 1 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร ผสมกบัสารละลาย aluminium chloride รอ้ยละ10 (ปรมิาตร
ต่อปริมาตร) และ potassium acetate แล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 415 นาโนเมตร ค านวณ
ปรมิาณฟลาโวนอยด ์จากกราฟมาตรฐาน โดยใช ้Quercetin เป็นสารมาตรฐาน[6] 
 

ผลการศึกษา 
 1.  การศกึษาการยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยีก่อโรคดว้ยวธิ ีagar disc diffusion 
 เมื่อน าสารสกดัหยาบของมะขามป้อมและยาปฏชิวีนะ gentamicin ทีค่วามเขม้ขน้ 500 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร 
และ 2.5 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร ตามล าดบั มาทดสอบความสามารถในการยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยีก่อโรคระบบ
ทางเดนิอาหาร ได้แก่E. coli, S. Typhi, S. dysenteriae, S. aureus และ V. cholerae พบว่าสารสกดัน ้าและเอทานอล
ของมะขามป้อมมปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยีก่อโรคไดด้งันี้ 
                E. coli ถูกยบัยัง้การเจรญิไดด้ว้ยสารสกดัน ้าและสารสกดัเอทานอลของมะขามป้อม โดยมีเสน้ผ่าศูนยก์ลาง
วงใสของการยบัยัง้เท่ากบั 14 ± 0.7 มลิลเิมตร และ 11 ± 0.3 มลิลเิมตร ตามล าดบั (ตารางที ่1;ภาพที ่1 ก) 
              S. Typhi ถูกยบัยัง้การเจรญิไดด้ว้ยสารสกดัน ้าและสารสกดัเอทานอลของมะขามป้อม โดยมีเสน้ผ่าศนูยก์ลาง
วงใสของการยบัยัง้เท่ากบั 15 ± 0.4 มลิลเิมตร และ 11 ± 0.4 มลิลเิมตร  ตามล าดบั (ตารางที1่; ภาพที1่ ข) 
              S. dysenteriae ถูกยับยัง้การเจริญได้ด้วยสารสกัดน ้ าและสารสกัดเอทานอลของมะขามป้อม โดยมี
เสน้ผ่าศูนยก์ลางวงใสของการยบัยัง้เท่ากบั 8 ± 0.2 มลิลเิมตร และ 14 ± 0.2 มลิลเิมตร ตามล าดบั (ตารางที ่1;ภาพที ่
1 ค) 
              S. aureus ถูกยบัยัง้การเจรญิไดด้ว้ยสารสกดัน ้าและสารสกดัเอทานอลของมะขามป้อม โดยมเีสน้ผ่าศนูยก์ลาง
วงใสของการยบัยัง้เท่ากบั 10 ± 0.4 มลิลเิมตร และ 10 ± 0.2 มลิลเิมตร ตามล าดบั (ตารางที1่;ภาพที1่ ง) 
              V. cholerae ถูกยับยัง้การเจริญได้ด้วยสารสกัดน ้ าและสารสกัดเอทานอลของมะขามป้อม โดยมี
เสน้ผ่าศูนยก์ลางวงใสของการยบัยัง้เท่ากบั 10 ± 0.8 มลิลเิมตร และ 12 ± 0.1 มลิลเิมตร ตามล าดบั (ตารางที1่;ภาพที ่
1 จ) 
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ตารางท่ี1 การยบัยัง้การเจริญของ E. coli, S. Typhi, S. dysenteriae, S. aureus, และ V. cholerae โดยสารสกดัน ้า
และเอทานอลของมะขามป้อม ความเขม้ขน้ 500 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร และ gentamicin ดว้ยวธิ ีagar disc diffusion 

 
 
 
 
 
 
                                ก.                              ข.                            ค. 
 
  
 
 
 
 

                                                   ง.                            จ. 
 

ภาพท่ี 1 ลกัษณะการเกดิวงใสการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้แบคทเีรยีก่อโรคระบบทางเดนิอาหาร 
 

ก. การยบัยัง้การเจรญิของ E. coli โดย 1= สารสกดัน ้า, 2 = สารสกดัเอทานอล, 3 = Gentamicin, 4 = DMSO และ 5 
= น ้ากลัน่  
ข. การยบัยัง้การเจรญิของ S. Typhi โดย 1= สารสกดัน ้า, 2 = สารสกดัเอทานอล, 3 = Gentamicin, 4 = DMSO และ 
5 = น ้ากลัน่  
ค. การยบัยัง้การเจรญิของ S. dysenteriae โดย 1= สารสกดัน ้า, 2 = สารสกดัเอทานอล, 3 = Gentamicin, 4 = DMSO 
และ 5 = น ้ากลัน่  
ง. การยบัยัง้การเจรญิของ S. aureus โดย 1= สารสกดัน ้า, 2 = สารสกดัเอทานอล, 3 = Gentamicin, 4 = DMSO และ 
5 = น ้ากลัน่  
จ. การยบัยัง้การเจริญของ V. cholerae โดย 1= สารสกดัน ้า, 2 = สารสกดัเอทานอล, 3 = Gentamicin, 4 = DMSO 
และ 5 = น ้ากลัน่  
2. การศกึษาฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระของสารสกดัมะขามป้อม 

พชื ตวัท าละลาย 
ค่าเฉลีย่วงใสของการยบัยัง้ (มลิลเิมตร) 

E. coli S. Typhi S. dysenteriae S. aureus V. cholerae 
มะขามป้อม น ้า 14±0.7 15±0.4 8±0.2 10±0.4 10±0.8 

เอทานอล 11±0.3 11±0.4 14±0.2 10±0.2 12±0.1 
Gentamicin 
2.5 mg/ml 

- 11±0.4 10±0.3 12±0.6 8±0.9 9±0.8 

น ้ากลัน่ - 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

DMSO - 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 
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 เมื่อน าสารสกดัน ้าและสารสกดัเอทานอลของมะขามป้อมทีค่วามเขม้ขน้ 1 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร ไปทดสอบ
ฤทธิก์ารตา้นอนุมลูอสิระต่อ 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazy (DPPH) พบว่าสารสกดัเอทานอลของมะขามป้อมมฤีทธิก์าร
ตา้นอนุมลูอสิระเท่ากบั 29.56±3.5 มลิลกิรมัต่อกรมัของสารสกดั (ตารางที2่) 
 

ตารางท่ี2 ฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระของสารสกดัน ้าและสารสกดัเอทานอลของมะขามป้อม 
 

 
 
 

  
 
 
3. การหาปรมิาณฟลาโวนอยด ์ 
 จากนัน้น าสารสกัดน ้าและสารสกัดเอทานอลของมะขามป้อมมาวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์ทัง้หมด 
โดยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric เทียบกับสารละลายมาตรฐาน Quercetin พบว่าสารสกัดเอทานอลของ
มะขามป้อมมีปร ิมาณฟลาโวนอยด์ เท่าก ับ  11.44 ± 0.4 มิลล ิกร ัมสมมูลเควอร์ซ ิต ินต่อกร ัมของสารสกดั
(ตารางที่ 3) 
 

ตารางท่ี3 ปรมิาณฟลาโวนอยดท์ัง้หมดของสารสกดัน ้าและสารสกดัเอทานอลของมะขามป้อม 
 
 
 
 
 
 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 การสกดัสารจากเนื้อผลแหง้ของมะขามป้อมดว้ยตวัท าลายน ้าและเอทานอล พบว่าสารสกดัหยาบ         เอ
ทานอลของมะขามป้อมมลีกัษณะเป็นของเหลวกึง่แขง็ มกีลิน่เฉพาะตวัของผลมะขามป้อมและมสีนี ้าตาลเขม้เมื่อน าสาร
สกดัหยาบทีไ่ด้มาทดสอบความสามารถในการยบัยัง้เจรญิของแบคทเีรยีก่อโรคระบบทางเดนิอาหาร ไดแ้ก่  E. coli, S. 
Typhi, S. dysenteriae, S. aureus และ V. cholerae พบว่าสามารถยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยีไดท้ัง้ 5 สายพนัธุ ์โดย
สามารถยบัยัง้ S. aureus ไดด้ทีีสุ่ด และ S. dysenteriae ไดน้้อยทีสุ่ด ซึง่มรีายงานผลของสารสกดัหยาบเอทานอลของ
มะขามป้อมมปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้S. aureus และ Candida albican โดยมคี่าเสน้ผ่าศนูยก์ลางวงใสของการยบัยัง้
เฉลี่ยเท่ากบั 25.33 และ 24.22 มลิลเิมตร ตามล าดบั [7] และได้มกีารรายงานว่าในมะขามป้อมมีสารออกฤทธิย์บัยัง้
แบคทเีรยีคลา้ยสารประกอบคลา้ย pterygospermin  
 จากนัน้น าสารสกดัหยาบของมะขามป้อมทีไ่ดไ้ปทดสอบฤทธิก์ารต้านอนุมูลอสิระ พบว่าสารสกดัเอทานอล
ของมะขามป้อมมฤีทธิก์ารต้านอนุมูลอสิระได้ดกีว่าสารสกดัน ้าโดยสารสกดัเอทานอลของมะขามป้อมมคี่าต้านอนุมูล
อิสระเท่ากับ 29.56 มิลลิกรัมของกรดแกลลิก /กรัมของสารสกัด เมื่อน าสารสกัดน ้ าและสารสกัดเอทานอลของ
มะขามป้อมมาวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์ทัง้หมด ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric เทียบกับสารละลาย
มาตรฐาน Quercetin พบว่าสารสกัดเอทานอลของมะขามป้อมมีปริมาณฟลาโวนอยด์ทัง้หมดเท่ากับ11.44 ± 0.4 
มิลลิกรัมสมมูลเควอร์ซิตินต่อกรัมของสารสกัด ซึง่มคี่ามากกว่าสารสกดัน ้า การสกดัสารจากมะขามป้อมตอ้งใชต้วั
ท าละลายทีม่ขี ัว้แตกต่างกนัโดยตวัท าละลายเอทานอลเป็นสารทีม่คีวามเป็นขัว้ต ่า ซึง่จะเขา้ไปสกดัสารในกลุ่มทีม่ขี ัว้สงู 

มะขามป้อม 
ฤทธิก์ารตา้นอนุมลูอสิระ 

( มลิลกิรมัของกรดแกลลกิ/กรมัของสารสกดั ) 

สารสกดัน ้า 18.56 

สารสกดัเอทานอล 29.56 

มะขามป้อม 
ปรมิาณฟลาโวนอยดท์ัง้หมด 

( มิลลิกรัมสมมูลเควอร์ซิตินต่อกรัมของสารสกัด )  

สารสกดัน ้า 7.53 ± 0.5  

สารสกดัเอทานอล 11.44 ± 0.4  
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เช่น ฟลาโวนอยด์และสารประกอบจ าพวกพวกฟีนอลิก เป็นต้น [8] จากการศึกษาพบว่าสารสกัดเอทานอลของ
มะขามป้อมมฤีทธิใ์นการต้านอนุมูลอสิระสูงที่สุดคอื 0.025±0.002 มลิลกิรมัของกรดแกลลกิ/กรมัของสารสกดั และมี
ปรมิาณฟลาโวนอยดท์ัง้หมดสงูสดุ คอื 597±18.8 มิลลิกรัมสมมูลเควอร์ซิตินต่อกรัมของสารสกัด [9] 
 การศึกษาครัง้นี้แสดงให้เห็นว่าสารสกดัเอทานอลของมะขามป้อมมคีวามสามารถในการยบัยัง้เจริญของ
แบคทเีรยีก่อโรคระบบทางเดนิอาหารบางชนิดและมฤีทธิก์ารตา้นอนุมลูอสิระรวมไปถงึปรมิาณปรมิาณฟลาโวนอยดส์งู 
ดงันัน้จงึมแีนวคดิทีจ่ะน าสารสกดัมะขามป้อมมาพฒันาเป็นผลติภณัฑเ์พื่อสง่เสรมิสขุภาพในอนาคตต่อไป 
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ประสิทธิภาพการยับยัง้การเจริญของแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดบนผิวหนัง 
โดยสารสกดัจากสมนุไพร 
Effect of Growth Inhibition of Some Skin Pathogenic Bacteria by Medicinal Plant 
Extracts 
 

นงเยาว ์ขดัต๊ะ1 และนฤมล ทองไว1* 
Nongyao Khatta1 and Narumol Thongwai1* 
 

บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาผลของการสกดัน ้าจากพชืสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ ดาหลา (Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith.) 
ปีบ (Millingtonia hortensis Linn.) สมอไทย (Terminalia chebula Retz.) สตาร์แอปเป้ิล (Chrysophyllum cainito 
Linn.) และโสมดอย (Talinum patens Willd.) ต่อการยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยีก่อโรค 4 ชนิด ไดแ้ก่ Escherichia 
coli O157:H7, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus แ ล ะ  methicillin resistant Staphylococcus 
aureus (MRSA) ดว้ยวธิ ีagar disc diffusion พบว่าสารสกดัน ้าของสมอไทยและสตารแ์อปเป้ิลสามารถยบัยัง้การเจรญิ
ของแบคทเีรยีทัง้ 4 ชนิด โดยมเีสน้ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางวงใสของการยบัยัง้ระหว่าง 7.75-11.5, 10-14.75, 18.75-
17.25 และ 20.25-19.75 มลิลเิมตร ตามล าดบั เมื่อน าสารสกดัมาหาค่าความเขม้ขน้ต ่าสุดที่สารสกดัหยาบสามารถ
ยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ทดสอบ (MIC) และหาค่าความเขม้ขน้ต ่าสดุของสารสกดัหยาบทีส่ามารถฆา่เชือ้ทดสอบ (MBC) 
ด้วยวิธี broth dilution พบว่าสารสกัดน ้ าของสมอไทยให้ผลดีที่สุดในการยับยัง้การเจริญของ E. coli O157:H7,                 
P. aeruginosa, S. aureus และ MRSA โดยมคี่า MIC เท่ากบั 31.25, 31.25, 7.81 และ 7.81 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร และ
มคี่า MBC เท่ากบั 31.25, 15.62, 31.25 และ 31.25 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร ตามล าดบั เมื่อศกึษาประสทิธภิาพฤทธิก์าร
ต้านอนุมูลอสิระด้วยวธิ ีDPPH radical scavenging assay พบว่าสารสกดัน ้าของสมอไทยมฤีทธิก์ารต้านอนุมูลอสิระ
สงูสดุ โดยมคี่าการตา้นอนุมลูอสิระเท่ากบั 474.791 มลิลกิรมักรดแกลลกิต่อกรมัของสารสกดั 
 

ค าส าคญั :  แบคทเีรยีผวิหนงั พชืสมุนไพร สมอไทย เจลบ ารุงผวิ 
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Abstract 
 

 Five medicinal plants namely Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith.,  Millingtonia hortensis Linn., 
Terminalia chebula Retz., Chrysophyllum cainito Linn. and Talinum patens Willd. were extracted by water.  All 
medicinal plant extracts were tested their growth inhibitory effect on 4 pathogenic bacteria including Escherichia 
coli O157:H7, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus and methicillin resistant Staphylococcus 
aureus (MRSA) by an agar disc diffusion method.  It was found that the aqueous extracts of T. chebula inhibited 
growth of all pathogenic bacteria with zone of inhibition ranging between 7.75-11.5,           10-14.75, 18.75-
17.25 and 20.25-19.75 mm, respectively.  The results showed that the aqueous extract of                T. chebula 
was able to inhibit growth of all pathogenic bacteria with the lowest MIC values of 31.25, 31.25, 7.81 and 7.81 
mg/ml, respectively and with MBC values of 31.2, 15.6, 31.2 and 31.2 mg/ml, respectively.  The antioxidant 
activity was tested by DPPH radical scavenging assay.  It was found that the aqueous extract of T. chebula 
showed the highest antioxidant activity with a value of 474.791 mg gallic acid/g extract.  
 

Keywords:  Skin pathogenic bacteria, Medicinal plant, Terminalia chebula Retz., Moisturizing gel 
 

บทน า 
 โรคทางผวิหนังเป็นโรคทีพ่บได้ทุกเพศ ทุกวยั ส่วนใหญ่มสีาเหตุจากเชือ้จุลนิทรยี์ ได้แก่ แบคทเีรยี เชื้อรา 
และไวรสั ซึง่สามารถเขา้สูร่่างกายทางบาดแผลบรเิวณผวิหนงั หรอืเยื่อเมอืกบุผวิ ส าหรบัแบคทเีรยีทีพ่บบรเิวณผวิหนงั
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คอื แบคทเีรยีประจ าถิ่น ได้แก่ Staphylococcus aureus และ Propionibacterium acnes 
เป็นต้น และแบคทเีรยีฉวยโอกาส ได้แก่ S. epidermidis และ Pseudomonas aeruginosa เป็นต้น แบคทเีรยีทีพ่บใน
แต่ละคนอาจต่างกนัตามต าแหน่งของร่างกาย อายุ เพศ และการด ารงชีวติของแต่ละคน [1] โดยเฉพาะแบคทเีรยี
สามารถเขา้สูบ่าดแผลไดง้่าย เสีย่งต่อการเกดิโรคจากการตดิเชือ้บนผวิหนงั เช่น P. acnes และ S. aureus เป็นสาเหตุ
ของการเกดิสวิ P. aeruginosa เป็นสาเหตุของการตดิเชือ้ในแผลไฟไหม ้น ้าร้อนลวก นอกจากนี้ S. aureus สามารถ     
ดือ้ยา (methicillin resistant S. aureus, MRSA) ก่อปัญหาทีส่ าคญัต่อการรกัษาทางการแพทยใ์นปัจจุบนั [2] 
 สมุนไพรเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งที่น่าสนใจต่อการประยุกต์ เพื่อรกัษาการติดเชื้อบนผวิหนังเป็นการทดแทน            
ยาปฏิชีวนะ เช่น ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata Nees.) ช่วยแก้ไข้ รักษาฝี แผลพุพอง สารสกัดจาก                
ฟ้ าท ะล าย โ จ รส าม า รถยับยั ้ง  Escherichia coli, S.  aureus,  Klebsiella pneumoniae, Bacillus subtilis และ 
Mycobacterium smegmatis [3] สารสกัดจากดอกดาวเรือง (Tagetes erecta Linn.) สามารถยบัยัง้ S. aureus และ              
E. coli ในประเทศไทยมกีารประยุกต์ใชด้อกดาวเรอืงเป็นวตัถุดิบในการผลติสบู่ [4] ประเทศไทยซึง่มคีวามหลากหลาย
ทางชวีภาพสงู โดยเฉพาะสมุนไพรถอืเป็นจุดเด่นและจุดไดเ้ปรยีบของประเทศ หากมกีารน ามาใชป้ระโยชน์อย่างคุม้ค่า
ด้วยแนวทางที่ยัง่ยนื สมุนไพรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ หรือใช้เป็นวตัถุดิบผลติ
ผลติภณัฑจ์ากธรรมชาต ิเช่น สบู่ สเปรยส์มุนไพรปรบัอากาศ ยาสฟัีน และครมีทาผวิ เป็นต้น เป็นการเพิม่มลูค่าใหแ้ก่
สมุนไพร สรา้งอาชพีและรายไดใ้หแ้ก่ชาวบา้น [5]  
 การศกึษาครัง้น้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาฤทธิข์องสารสกดัสมุนไพรในการยบัยัง้การเจรญิของ E. coli O157: 
H7, P. aeruginosa, S. aureus และ MRSA ซึง่จะไดเ้ป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ เพื่อน าไปพฒันาเป็นผลติภณัฑ์                เจล
บ ารุงผวิจากสารสกดัสมุนไพร 
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วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
วสัดอุปุกรณ์  

1. สารเคม ี
1.1. gallic acid 

1.2. gentamicin 

1.3.  Mueller Hinton agar (MHA) 
1.4.  Mueller Hinton broth (MHB) 
1.5.  2, 2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical (DPPH) 

2. อุปกรณ์ 
2.1. lyophilizer 
2.2. paper disc  

2.3. rotary evaporator  

วิธีการศึกษา 
1. การเตรยีมสารสกดัจากพชืสมุนไพร 
 น าพชืสมุนไพรที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ ดาหลา  ปีบ สมอไทย สตาร์แอปเป้ิล และโสมดอย ไปอบแห้งที่
อุณหภูม ิ55 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง บดใหล้ะเอยีดและน ามาสกดัดว้ยน ้ากลัน่ปลอดเชือ้ โดยแช่ใน water 
bath ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง กรองสารสกดัด้วยกระดาษกรอง Whatman No.1 และน า             
สารสกัดที่กรองได้ไประเหยตัวท าละลายออกด้วยเครื่อง rotary evaporator และท าให้แห้งด้วยเครื่อง lyophilizer 
จากนัน้เตรยีมสารละลายของสารสกดัหยาบใหม้คีวามเขม้ขน้ 500 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร โดยใชน้ ้ากลัน่ปลอดเชือ้เป็น              
ตวัท าละลาย เพื่อน าไปทดสอบต่อไป [5] 
2. การเตรยีมเชือ้ทดสอบ 
 เ พ า ะ เ ลี้ ย ง เ ชื้ อ  Escherichia coli O157:H7, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus และ 
methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ในอาหาร MHB ปรับปริมาณเชื้อให้มีค่าความขุ่นเท่ากับ               
สารมาตรฐาน McFarland standard No.0.5  
3. การทดสอบความสามารถในการยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยีดว้ยวธิ ีagar disc diffusion 
 ใช้ไม้พนัส าลีปลอดเชื้อจุ่มลงในหลอดเพาะเชื้อ E. coli O157: H7, P. aeruginosa, S. aureus และ MRSA 
เกลีย่บนผวิหน้าอาหาร MHA จากนัน้น าแผ่น paper disc ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 6 มลิลเิมตร จุ่มลงในสารสกดัทีน่ ามา
ทดสอบ ผึ่งให้แห้ง น ามาวางบนผิวหน้าอาหาร โดยใช้ paper disc จุ่มตัวท าละลายเป็นชุดควบคุมผลลบ และ                     
ยาปฏชิวีนะ gentamicin ความเขม้ขน้ 2.5 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร เป็นชุดควบคุมผลบวก [6] 
4. การหาค่าความเขม้ขน้ต ่าสุดที่สารสกดัหยาบสามารถยบัยัง้เชื้อทดสอบได้ (Minimum Inhibitory Concentration, 
MIC) และการหาค่าความเข้มข้นต ่ าสุดของสารสกัดหยาบที่สามารถฆ่าเชื้อทดสอบได้  (Minimum Bactericidal 
Concentration, MBC) 

เตรยีมสารสกดัสมุนไพรทีม่คีวามเขม้ขน้เริม่ตน้ 500 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร ท าการเจอืจางล าดบัสว่นแบบ      2 
เท่า ดว้ยอาหารเลีย้งเชือ้เหลว จากนัน้เตมิสารสกดัแต่ละความเจอืจางลงในหลอดทดลองปลอดเชือ้ ปรมิาตรหลอดละ 
0.5 มลิลลิติร ก่อนเตมิเชือ้ทดสอบทีเ่ตรยีมไวล้งไป ปรมิาตรหลอดละ 0.5 มลิลลิติร ผสมใหเ้ขา้กนั น าไปบ่มทีอุ่ณหภูม ิ
37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง อ่านผลการเกดิความขุ่นของเชือ้ในหลอดทดลองดว้ยตาเปล่าเทยีบกบัหลอด
ควบคุม ค่า MIC คอื ค่าความเขม้ขน้ต ่าสุดของสารสกดัในหลอดทดลองทีไ่ม่เกดิความขุ่น จากนัน้น าหลอดทดสอบที่           
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ไม่มคีวามขุ่นมาเพาะเลีย้งดว้ยวธิ ีstreak plate บนอาหาร MHA น าไปบ่มทีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 
ชัว่โมง อ่านผลโดยดูการเจรญิของเชือ้บนจานเพาะเชือ้ ทัง้นี้ค่า MBC คอื ค่าความเขม้ขน้ต ่าสุดของสารสกดัที่สามารถ
ฆา่เชือ้ทดสอบได ้100% [7] 
5.  การทดสอบฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระของสารสกดัโดยวธิ ีDPPH radical scavenging assay 
 เตรียมสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์ โดยมีเมทานอล 95% เป็นตัวท าละลาย น าหลอด
ทดลองมาเติมสารสกดัความเขม้ขน้ระหว่าง 1-10 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร ปรมิาตร 0.5 มลิลลิติร ลงไปในแต่ละหลอด 
จากนัน้เติมสารละลาย DPPH ปรมิาตร 1.5 มลิลลิติร ผสมให้เขา้กนั บ่มในที่มดื เป็นเวลา 20 นาท ีจากนัน้น าหลอด
ทดสอบไปวดัค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยใช้เมทานอล 95% เป็น blank น าค่าที่ได้มา
ค านวณหาค่ารอ้ยละของการยบัยัง้ ดงัสมการ [8] 

 
Inhibition (%) =   (A517 control - A517 sample)  x 100 

                                                A517 control 
 

 
ผลการศึกษา 
1. การศกึษาความสามารถในการยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยีก่อโรคดว้ยวธิ ีagar disc diffusion 
 เมื่อน าสารสกดัน ้าของสมุนไพรความเขม้ขน้ 500 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร มาทดสอบความสามารถในการยบัยัง้
การเจรญิของแบคทเีรยี 4 ชนิด ไดแ้ก่ E. coli O157: H7, P. aeruginosa, S. aureus และ MRSA พบว่าสารสกดัน ้าของ
สมอไทยและสตารแ์อปเป้ิล สามารถยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยีไดท้ัง้ 4 ชนิด โดยมขีนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางวงใสของ
การยบัยัง้อยู่ระหว่าง 7-20 มลิลเิมตร ส่วนยาปฏชิวีนะ gentamicin สามารถยบัยัง้การเจรญิของ E. coli O157: H7, P. 
aeruginosa, S. aureus และ MRSA ด้วยขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางวงใสของการยบัยัง้เท่ากบั 22, 28.75, 25.75 และ 0 
มิลลิเมตร ตามล าดบั (ตารางที่ 1; ภาพที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบฤทธิข์องสารสกดัทัง้ 5 ชนิด พบว่าสารสกดัน ้าของ       
สมอไทยสามารถยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยีไดด้ทีีส่ดุ  

ตารางท่ี 1 การยบัยัง้การเจรญิของ E. coli O157: H7, P. aeruginosa, S. aureus และ MRSA โดยสมุนไพรทีส่กดัดว้ย
น ้าความเข้มขน้ 500 มิลลิกรมัต่อมิลลิลิตร เปรียบเทียบกบัยาปฏชิีวนะ gentamicin ความเข้มขน้ 2.5 มิลลิกรมัต่อ
มลิลลิติร ดว้ยวธิ ีagar disc diffusion 

สารสกดัสมุนไพร/ 
ยาปฏชิวีนะ 

เสน้ผ่าศนูยก์ลางวงใสของการยบัยัง้ (มลิลเิมตร) 
 E. coli O157: H7  P. aeruginosa S. aureus MRSA  

ดาหลา  0 9.25±0.3 11.75±0.3 12.75±1.0 
ปีบ  0 15.25±3.8 0 0 
สมอไทย  7.75±0.3 10±2.1 18.75±1.0 20.25±1.0 
สตารแ์อปเป้ิล  11.5±0 14.75±1.7 17.25±0.3 19.75±0.3 
โสมดอย  0 0 0 0 
Gentamicin  22±0.7 28.75±0.7 25.75±0.3 0 
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ภาพท่ี 1 การยบัยัง้การเจรญิของ E. coli O157: H7 (A), P. aeruginosa (B), S. aureus (C) และ MRSA (D) โดย
สมุนไพรทีส่กดัดว้ยน ้า เมื่อ 1 = สมอไทย, 2 = สตารแ์อปเป้ิล, 3 = ดอกปีบ, 4 = ดาหลา, 5 = โสมดอย และ 6 = น ้า 

2. การหาค่าความเขม้ขน้ต ่าสุดทีส่ารสกดัหยาบสามารถยบัยัง้เชือ้ทดสอบได ้(MIC) และการหาค่าความเขม้ขน้ต ่าสดุ

ของสารสกดัหยาบทีส่ามารถฆา่เชือ้ทดสอบได ้(MBC) 

 เมื่อท าการหาค่า MIC ดว้ยวธิ ีbroth dilution แลว้น าหลอดทดลองทีไ่ม่พบการเจริญของเชือ้ไปเพาะเลีย้งเพื่อ

หาค่า MBC พบว่าสารสกดัน ้าของสมอไทยใหค้่า MIC และ MBC ต ่าสุดในการยบัยัง้การเจรญิของ E. coli O157: H7, 

P. aeruginosa, S. aureus และ MRSA โดยมคี่า MIC เท่ากบั 31.25, 31.25, 7.81 และ 7.81 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร และ

มคี่า MBC เท่ากบั 31.25, 15.62, 31.25 และ 31.25 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร ส่วนยาปฏชิวีนะ gentamicin ความเขม้ขน้ 

2.5 มิลลิกรมัต่อมิลลิลิตร มีค่า MIC ของ E. coli O157: H7, P. aeruginosa, S. aureus และ MRSA เท่ากบั 0.0048, 

0.0012, 0.0006 และ > 2.5 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร และค่า MBC เท่ากบั 0.0195, 0.0195, 0.0122 และ > 2.5 มลิลกิรมั

ต่อมลิลลิติร ตามล าดบั (ตารางที ่2)  ซึง่ต ่ากว่าค่า MIC และ MBC ของสารสกดัสมุนไพร แสดงว่าสารสกดัจากสมุนไพร

มปีระสทิธภิาพต ่ากว่ายาปฏชิวีนะ gentamicin  
 

ตารางท่ี 2 ค่าความเขม้ขน้ต ่าสุดทีส่ามารถยบัยัง้การเจรญิ และค่าความเขม้ขน้ต ่าสุดทีส่ามารถฆ่า E. coli O157:H7, 

P. aeruginosa, S. aureus และ MRSA โดยสมุนไพรทีส่กดัดว้ยน ้ากลัน่ เปรยีบเทยีบกบัยาปฏชิวีนะ gentamicin  

สารสกดัสมุนไพร/
ยาปฏชิวีนะ 

ความเขม้ขน้ (มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร) 
E. coli O157:H7 P. aeruginosa S. aureus MRSA 
MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC 

ดาหลา - - 31.25 125 31.25 125 31.25 125 
ปีบ - - 1.95 125 - - - - 
สมอไทย 31.25 31.25 31.25 15.62 7.81 31.25 7.81 31.25 
สตารแ์อปเป้ิล 31.25 >250 15.62 62.5 15.62 125 3.9 250 
โสมดอย - - - - - - - - 
Gentamicin  0.0048 0.0195 0.0012 0.0195 0.0006 0.0122 > 2.5 > 2.5 

 

3. การศกึษาฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระดว้ยวธิ ีDPPH radical scavenging assay 

 เมื่อศึกษาฤทธิต์้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay โดยใช้           
gallic acid เป็นสารมาตรฐาน พบว่าสารสกัดน ้าของสมอไทยมีฤทธิก์ารต้านอนุมูลอิสระสูงสุด โดยมีค่าการต้าน           
อนุมลูอสิระเท่ากบั 474.791 มลิลกิรมักรดแกลลกิต่อกรมัของสารสกดั (ตารางที ่3)  

ตารางท่ี 3 ฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระของสารสกดัสมุนไพรดว้ยวธิ ีDPPH radical scavenging 

A D B 
1 1  1 

 2 
   1 

 2 

  3 

  2   2 

   3     3  4    3   4  4    4 

   5   5  5    5    6   6  6    6  

C 
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สารสกดัสมุนไพร 
ฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ 

(มลิลกิรมักรดแกลลกิต่อกรมัของสารสกดั) 

ดาหลา 6.770±0.02 

ปีบ 8.278±0.07 

สมอไทย 474.791±0.60 

สตารแ์อปเป้ิล 135.336±0.01 

โสมดอย 3.743±0.01 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 ในการศกึษาประสทิธภิาพของสารสกดัจากพชืสมุนไพร 5 ชนิด ไดแ้ก่ ดาหลา  ปีบ สมอไทย สตารแ์อปเป้ิล 
และโสมดอย ต่อการยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยีก่อโรคบางชนิดที่พบบนผวิหนัง 4 ชนิด ได้แก่ E. coli O157:H7,              
P. aeruginosa, S. aureus และ MRSA พบว่าสารสกดัน ้าของสมอไทยใหผ้ลดทีีส่ดุในการยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยี
ก่อโรคบางชนิดที่พบบนผวิหนังที่น ามาศกึษา โดยสมอไทยมสีารกลุ่ม phenolic acid ได้แก่ gallic acid และ ellagic 
acid เป็นองค์ประกอบ จงึท าใหส้มอไทยมคุีณสมบตัเิป็นฤทธิต์้านแบคทเีรยีได้ด ี[9, 10] สอดคล้องกบัการศกึษาของ 
Kumara et al., 2012 [11] พบว่าสารสกดัน ้าของสมอไทยสามารถยบัยัง้การเจรญิของ S. aureus และ E. coli ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ เมื่อศกึษาประสทิธภิาพในการเป็นสารต้านอนุมูลอสิระ พบว่าสารสกดัน ้าของสมอไทยมฤีทธิก์ารต้าน
อนุมูลอิสระสูงสุด เนื่องจากสมอไทยมีสารกลุ่ม phenolic acid, benzoic acid, cinnamic acid และ flavonoid เป็น
องคป์ระกอบ จงึท าใหส้มอไทยมคีุณสมบตัเิป็นสารตา้นอนุมลูอสิระไดด้ ี[9, 12] 
 การศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่า สารสกดัน ้าจากสมอไทยมีฤทธิใ์นการยบัยัง้การเจริญ และฆ่าเชื้อแบคทีเรีย           
ก่อโรคทีพ่บบนผวิหนงัทีน่ ามาศกึษา รวมทัง้มปีระสทิธภิาพในการเป็นสารต้านอนุมูลอสิระ จงึมแีนวคดิทีจ่ะน าสารสกดั
น ้าจากสมอไทยไปสูก่ารพฒันาเป็นผลติภณัฑเ์จลบ ารุงผวิของสารสกดัจากสมุนไพร ทีส่ามารถก าจดัแบคทเีรยีก่อโรคที่
พบบนผวิหนงัได ้
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยทุนวิจัย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรรม (พวอ.) เลขทีโ่ครงการ MSD56I0059 และบรษิทั ล าปางรกัษ์สมุนไพร ทีส่นบัสนุนการศกึษาวจิยัครัง้นี้ 
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ฤทธ์ิต้านแบคทีเรียของ Xenorhabdus และ Photorhabdus ท่ีแยกได้จากไส้เดือน
ฝอยศตัรแูมลงในจงัหวดัพิษณุโลก 
Antibacterial activity of Xenorhabdus and Photorhabdus isolated from 
entomopathogenic nematodes in Phitsanulok province 
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บทคดัย่อ 
 

 Xenorhabdus และ Photorhabdus เป็นแบคทีเรียแกรมลบอยู่ในตระกูล Enterobacteriaceae อาศัยอยู่
ร่วมกบัไสเ้ดอืนฝอยศตัรูแมลง (Entomopathogenic nematode) แบบพึ่งพา (Symbiosis) แบคทเีรยีทัง้ 2 ชนิด ผลติ
สารที่เป็นพษิและสารต้านจุลชพีได้ การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาฤทธิต์้านแบคทเีรยีของแบคทีเรยีทัง้ 2 
สกุล ที่แยกได้จากไส้เดือนฝอยที่แยกจากตัวอย่างดินในจงัหวดัพิษณุโลก โดยใช้แบคทีเรยีทัง้หมด 20 ไอโซเลต 
แบ่งเป็น Xenorhabdus 12 ไอโซเลต และ Photorhabdus 8 ไอโซเลต ทดสอบฤทธิใ์นการยบัยัง้แบคทเีรยีก่อโรค 9 
สายพนัธุด์ว้ยวธิ ีDisc diffusion พบว่าสว่นของ whole cell suspension ของ Xenorhabdus ไอโซเลต WB4.2, WB9.5 
และ WT3.2 ยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ก่อโรคได ้7 สายพนัธุ ์ไดแ้ก่ S. aureus 25923, E. coli 25922, S. epidermidis, P. 
aeruginosa 27853, S. aureus 20475 (MRSA), E. coli 35218 และ K. pneumoniae 700603  ส่วน crude extract 
ของ  Xenorhabdus ไอโซเลต  WB9.5 ยับยัง้เชื้อ S. epidermidis ได้อีกด้วย ส่วน cell free supernatant จากทุก       
ไอโซเลตนัน้ไม่สามารถยบัยัง้แบคทเีรยีก่อโรคได้ และแบคทเีรยี Photorhabdus ทัง้ whole cell suspension,  crude 
extract และ cell free supernatant ไม่สามารยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยีก่อโรคได ้การศกึษาครัง้นี้แสดงให้เหน็ว่าแบคทเีรยี 
Xenorhabdus  สามารถยบัยัง้การเจรญิของเชื้อแบคทเีรยีก่อโรคได้ ควรศกึษาเพิม่เติมถึงสารออกฤทธิท์างชวีภาพที่
แบคทเีรยีผลติขึน้มา เพื่อจะใชเ้ป็นประโยชน์ในอุตสาหกรรมยาต่อไปได ้ 
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Abstract 
 

Xenorhabdus and Photorhabdus are Gram negative bacteria belonging to family Enterobacteriaceae. 
They are bacterial symbionts of entomopathogenic nematodes. These bacteria can produce toxin and 
antimicrobial compound. The objective of this study was to study antibacterial activity of these two genera 
which was isolated from entomopathogenic nematodes collected from soil samples of Phitsanulok Province. 
Antimicrobial activity of 20 isolates (12 Xenorhabdus and 8 Photorhabdus isolates) was tested against 9 
strains of bacterial pathogens by disc diffusion method. It was found that whole cell suspension of 
Xenorhabdus isolate WB4.2 , WB9.5 และ WT3.2 inhibited 7 strains of bacterial pathogens, e.g. S. aureus 
25923 , E. coli 25922 , S. epidermidis, P. aeruginosa 27853 , S. aureus 20475 (MRSA), E. coli 35218 and 
K. pneumoniae 700603 . S. epidermidis was inhibited by crude extract of Xenorhabdus isolate WB9.5 . Cell 
free supernatant of all isolates showed no inhibition zone of pathogenic bacteria. Also, whole cell suspension, 
crude extract and cell free supernatant could not inhibit pathogenic bacteria. This study demonstrated that 
Xenorhabdus could inhibit pathogenic bacteria. However, bioactive compound produced by bacteria should 
be more investigated. This will be useful for further application in pharmaceutical industrial. 
 

Keywords:  Antibacterial activity, Xenorhabdus, Photorhabdus, Entomopathogenic nematodes 
 

บทน า 

 แบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus เป็นแบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative) จัดอยู่ในตระกูล 
Enterobacteriaceae มีรูปร่างเป็นแท่ง (Rod-shaped) สามารถเคลื่อนที่โดยใช้แฟลกเจลลารอบตัว  (Peritrichous 
flagella) อาศยัอยู่ภายในล าไส ้(foregut) ของไสเ้ดอืนฝอยศตัรแูมลง (Entomopathogenic nematode หรอื EPN) แบบ
พึง่พาอาศยักนั (symbiosis) โดยแบคทเีรยี Xenorhabdus อาศยัอยู่แบบพึง่พากบั EPN ใน ตระกลู Steinernematidae 
ส่วนแบคทเีรยี Photorhabdus อาศยัอยู่แบบพึ่งพากบั EPN ในตระกูล Heterorhabditidae [1] แบคทเีรยีทัง้ 2 ชนิดนี้
สามารถก่อโรคกับแมลงได้ (entomopathogenic bacteria) กล่าวคือ เมื่อตัวอ่อนระยะที่ 3 (infective stage) ของ
ไสเ้ดอืนฝอยศตัรูแมลงไชเขา้ทางรเูปิดต่างๆ ของตวัอ่อนแมลงทีเ่ป็นระยะตวัหนอน ภายในตวัหนอนแมลงระยะตวัอ่อน
ของไสเ้ดอืนฝอยจะปล่อยแบคทเีรยีเขา้สู่ระบบเลอืด (heamolymph) ของแมลง ส่วนแบคทเีรยีที่มกีารเจรญิเติบโตจะ
ผลติสารพษิ (toxin) เอนไซม ์และสารปฎชิวีนะ (antibiotic) ท าใหแ้มลงเกดิอาการโลหติเป็นพษิ [2] และตายไดภ้ายใน 
48 ชัว่โมง [1, 3] ในขณะเดียวกนัไส้เดือนฝอยศตัรูแมลงได้รบัประโยชน์จากการอยู่ร่วมกบัแบคทีเรยีคือการได้กิน
แบคทเีรยี และซากของแมลงเป็นอาหาร ท าใหไ้สเ้ดอืนฝอยศตัรแูมลงมกีารเจรญิเตบิโตและเพิม่จ านวนต่อไปได ้ 
 แบคทเีรยี Xenorhabdus และ Photorhabdus นอกจากจะผลติสารที่เป็นพษิต่อแมลงไดแ้ลว้ยงัสามารถผลติ
สารที่มีฤทธิใ์นการยับยัง้จุลินทรีย์ได้ โดยมีรายงานในปี ค.ศ. 1982 ของ Akhurst พบว่าสารจากเชื้อแบคทีเรีย 
X. luminescens, X. nematophilus A24 และ Xenorhabdus sp. Q1 สามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้แบคทเีรยีในกลุ่ม  
แกรมบวก  เช่น  Bacillus subtilis, B. cereus และ Staphylococcus aureus และแกรมลบ  เช่น  Escherichia coli, 
Shigella sonei [4] ต่ อ ม า  ใน ปี  ค .ศ . 2008 Furgani แ ล ะ ค ณ ะ  พ บ ว่ า ส า รที่ ส ร้ า ง จ า ก  X. nematophila, 
 X. budapestensis DSM และ X. szentirmaii DSM สามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้แบคทเีรยี S. aureus, E. coli, และ 
Klebsiella pneumoniae ทีเ่ป็นสาเหตุของโรค mastitis [5] และจากรายงานของ Inman และ Holmes เมื่อปี ค.ศ. 2012 
พบว่าเชือ้แบคทเีรยี X. nematophila สามารถผลติสารต้านจุลชพีทัง้ในลกัษณะทีท่นต่อ ความรอ้นและไม่ทนต่อความ
รอ้น และสารดงักล่าวยงัมผีลยบัยัง้การเจรญิของเชือ้แบคทเีรยีในกลุ่มแกรมบวกและแกรมลบ [6] ล่าสดุในปี ค.ศ. 2014 
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Grundmann และคณะ ไดแ้ยกสารใหม่แลว้ตัง้ชื่อเป็น Chaiyaphumines จาก Xenorhabdus sp. PB61.4 ทีแ่ยกไดจ้าก
ไสเ้ดอืนฝอยจากจงัหวดัชยัภูมขิองประเทศไทย และมฤีทธิใ์นการตา้นเชือ้มาลาเรยีชนิด Plasmodium falciparum [7] 
 จากขอ้มูลทัง้หมดทีก่ล่าวพบว่าแบคทเีรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus มกีารศกึษาอยู่น้อยในประเทศ
ไทย ทัง้ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ค้นหาสารใหม่ ตลอดจนการทดสอบสารออกฤทธิท์างชีวภาพจาก
แบคทีเรีย  ดังนั ้นงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิต์้านแบคทีเรียของแบคทีเรีย Xenorhabdus และ 
Photorhabdus ทีแ่ยกไดจ้ากไสเ้ดอืนฝอยศตัรแูมลงทีเ่กบ็จากจงัหวดัพษิณุโลก ต่อแบคทเีรยีทัง้หมด 9 สายพนัธุ ์ซึง่ผล
การศกึษาทีไ่ดอ้าจจะเป็นขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัการพฒันาในอุตสาหกรรมยาปฎชิวีนะต่อไปได ้
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

1. แบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus 
แบคทเีรยี Xenorhabdus และ Photorhabdus จ านวน 20 ไอโซเลต แยกไดจ้ากไสเ้ดอืนฝอยศตัรูแมลงทีแ่ยก

ไดจ้ากตวัอย่างดนิในจงัหวดัพษิณุโลก (ตารางที ่1) ใชส้ าหรบัทดสอบประสทิธภิาพในการยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยีก่อโรค 
2. สายพนัธุแ์บคทีเรียก่อโรค 

 แบคทีเรียก่อโรคทัง้หมด 9 สายพันธุ์ ได้แก่  แบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงได้ง่าย (nonfastidius) เช่น S. aureus 
25923, E. coli 25922, S. epidermidis, P. aeruginosa 27853 และ E. feacalis 29212 แบคทีเรียดื้อยา เช่น Drug 
resistant strain S. aureus 20475 (MRSA), E. feacalis 51299 แล ะ  E. coli 35218 แ ล ะแบ คที เรีย  Extended 
Spectrum -Latamase (ESBL) เช่น K. pneumoniae 700603  แบคทเีรยีทัง้ 9 สายพนัธท์ีค่ดัเลอืกมาท าการทดสอบ
นัน้ครอบคุลมทัง้ในกลุ่มของแบคทเีรยีแกรมบวกและแกรมลบอกีทัง้ยงัเป็นเชื้อแบคทเีรยีทีก่่อโรคในมนุษย์ ดือ้ต่อยา
ปฏชิวีนะ และจากการรายงานก่อนหน้านี้พบว่าเชื้อแบคทเีรยี Xenorhabdus และ Photorhabdus มคีวามสามารถที่
ยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ได้ 

3. การทดสอบฤทธ์ิต้านแบคทีเรียด้วยวิธี Disc diffusion  
 3.1 การเตรยีมเซลลแ์บคทเีรยี Xenorhabdus และ Photorhabdus  
 เพาะเลีย้งแบคทเีรยี Xenorhabdus และ Photorhabdus บนอาหารแขง็ Nutrient Bromo Thymol Blue Agar 
(NBTA) เป็นเวลา 48 ชัว่โมง แล้วคดัเลอืกโคโลนีเดี่ยว (Single colony) ไปเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว Luria Bertani 
broth (LB broth) ที่อุณหภูมหิ้อง เป็นเวลา 48 ชัว่โมง จากนัน้น าไปเพื่อปรบัค่าความขุ่นของเซลลใ์ห้ได้ 1.0 ที่ความ
ยาวคลื่น 600 นาโนเมตร  
 3.2 การเตรยีมเซลลแ์บคทเีรยีกอ่โรค  
 เพาะเลีย้งแบคทเีรยีทัง้ 9 สายพนัธุบ์นอาหาร Mueller Hinton Agar (MHA) แลว้คดัเลอืกโคโลนีเดีย่วมา 
ละลายในสารละลาย 0.1 M phosphate buffer saline (PBS) ปรับความขุ่นของเซลล์ให้ได้ 0.08 - 0.13 (0.5 
McFarland standard) [8] ทีค่วามยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ดว้ยเครื่อง spectrophotometer แลว้เจอืจางแบคทเีรยีลงที
ละ 10 เท่าจนถึงระดับความเจือจาง 10-5 ดูดสารละลายแบคทีเรียที่ระดับความเจือจาง  10-5 – 10-6 จานวน 100 
ไมโครลติร ลงบนอาหาร Tryptic Soy Agar (TSA) แล้วเกลีย่ให้ทัว่ผวิหน้าอาหารดว้ยแท่งแก้วรูปตวัแอล (spreader) 
ทิง้ไวส้กัครู่ใหผ้วิหน้าอาหารแหง้ โดยแต่ละความเจอืจางจะท า 2 ซ ้า น าไปบ่มทีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 
24 ชัว่โมง นบัจานวนโคโลนี แลว้ค านวณหาค่า colony forming unit (CFU/ml)  
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ตารางท่ี 1 แบคทเีรยี Xenorhabdus และ Photorhabdus ทีใ่ชใ้นการทดสอบฤทธิต์า้นแบคทเีรยีก่อโรค 

ท่ี รหสั
แบคทีเรีย 

สถานท่ีเกบ็ตวัอยา่งดิน ชนิดแบคทีเรีย* ไส้เดือนฝอยศตัรแูมลงท่ีเป็น
โฮสตข์องแบคทีเรีย 

1 WB 5.4 ต.หนิลาด อ.วดัโบสถ ์ 
จ.พษิณุโลก 

X. stockiae strain TH01 S.websteri Strain AS1. 

2 WB 7.4 ต.คนัโชง้ อ.วดัโบสถ ์ 
จ.พษิณุโลก 

X. stockiae strain TH01 S.websteri Strain AS1. 

3 WB 10.1 ต.บา้นยาง อ.วดัโบสถ ์ 
จ.พษิณุโลก 

X. stockiae strain TH01 S.websteri Strain AS1. 

4 WB 4.2 ต.หนิลาด อ.วดัโบสถ ์ 
จ.พษิณุโลก 

X. stockiae strain TH01 S.websteri Strain AS1. 

5 WT 8.5 ต.ท่าหมื่นราม  อ.วงัทอง 
จ.พษิณุโลก 

P. luminescens subsp. 
akhurstii strain FRG04 

H. indica. 

6 BKT 10.5 ต. บา้นไร่ อ.บางกระทุม่ 
จ.พษิณุโลก 

P. luminescens subsp. 
akhurstii strain FRG04 

H. indica. 

7 BKT 7.2 ต. บางกระทุม่ อ.บาง
กระทุ่ม จ.พษิณุโลก 

X. stockiae strain TH01 S.websteri Strain AS1. 

8 NT 5.1 ต. หนองกะทา้ว อ.นคร
ไทย จ.พษิณุโลก 

X. stockiae strain TH01 S.websteri Strain AS1. 

9 WT 3.2 ต. ดนิทอง อ.วงัทอง  
จ.พษิณุโลก 

X. stockiae strain TH01 S.websteri Strain AS1. 

10 WT 12.5 ต. ดนิทอง อ.วงัทอง  
จ.พษิณุโลก 

X. stockiae strain TH01 S.websteri Strain AS1. 

11 NT 7.2 ต.นครไทย อ.นครไทย  
จ.พษิณุโลก 

X. stockiae strain TH01 S.websteri Strain AS1. 

12 BKT 1.3 ต.บา้นไร่ อ.บางกระทุม่ 
จ.พษิณุโลก 

X. stockiae strain TH01 S.websteri Strain AS1. 

13 WB 9.1 ต.บา้นยาง อ.วดัโบสถ ์ 
จ.พษิณุโลก 

X. stockiae strain TH01 S.websteri Strain AS1. 

14 WB 9.5 ต.บา้นยาง อ.วดัโบสถ ์ 
จ.พษิณุโลก 

X. stockiae strain TH01 S.websteri Strain AS1. 

15 NT 11.2 ต.บา้นพรา้ว อ.นครไทย 
จ.พษิณุโลก 

P. asymbiotica subsp. 
australis strain 9802892 

Heterorhabdis sp.SGmg3 

16 WB 7.3 ต.คนัโชง้ อ.วดัโบสถ ์ 
จ.พษิณุโลก 

X. stockiae strain TH01 H. indica. 

17 BRK 1.4 ต.ปลกัแรด  อ.บางระก า 
จ.พษิณุโลก 

P. luminescens subsp. 
akhurstii strain FRG04 

H. indica. 

18 NMP 12.5 ต.บา้นมุง อ.เนินมะปราง 
จ.พษิณุโลก 

P. luminescens subsp. 
hainanensis strain C8404 

Heterorhabdis sp. 
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*จ าแนกชนิดดว้ยการหาล าดบัเบสของยนี recA แลว้เทยีบเคยีงล าดบัเบสของแต่ละไอโซเลตในฐานขอ้มลู NCBI.  

3.3 การคดักรองแบคทเีรยี Xenorhabdus และ Photorhabdus  
 

 น าส่วน whole cell suspension ของแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ทัง้ 20 ไอโซเลต ที่
เพาะเลี้ยงในอาหาร LB แล้ว 48 ชัว่โมง และมีความขุ่นเป็น 1.0 ที่ความยาวคลื่น  600 นาโนเมตร ไปทดสอบกับ
แบคทีเรยีก่อโรคทัง้ 9 สายพนัธุ์ โดยน าโคโลนีเดี่ยวของเชื้อแบคทเีรยีก่อโรคทัง้ 9 สายพนัธุ์ ที่เพาะเลี้ยงในอาหาร 
MHA แลว้เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ผสมกบั phosphate buffer saline (PBS) ปรมิาตร 4-6 มลิลลิติร แลว้ปรบัความขุ่นให้
ได้ 0.5 McFarland Standard ด้วยเครื่อง spectrophotometer ป้ายส่วน suspension ให้ทัว่อาหาร MHA ทิ้งไว้ที่
อุณหภูมิห้อง น าส่วน whole cell suspension ปริมาตร 20 ไมโครลิต ร จากแบคที เรีย  Xenorhabdus และ 
Photorhabdus  หยดลงอาหาร MHA ทีป้่ายเชือ้แบคทเีรยีก่อโรค บ่มทีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
คดัเลือกแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ที่ยับยัง้การเจริญของแบคทีเรียก่อโรคแล้วตรวจวดัโซนใส 
(clear zone) ทีเ่กดิขึน้ แลว้น าไปทดสอบดว้ยวธิ ีDisc diffusion ต่อไป 
 3.4 การศกึษาฤทธิต์า้นแบคทเีรยีดว้ยวธิ ีDisc diffusion  

 

 น าแบคทเีรยี Xenorhabdus และ Photorhabdus ทีใ่หผ้ลยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยีก่อโรคในขัน้ตอนการคดักรอง 
มาทดสอบกับเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอีกครัง้ด้วยวิธี Disc diffusion โดยเตรียมเซลล์แบคทีเรีย Xenorhabdus และ 
Photorhabdus จากแต่ละไอโซเลต เป็น 3 ส่วน คือ Whole cell suspension, cell-free supernatant และ Crude 
extract โดยมวีธิกีารเตรียมดงัตอ่ไปนี ้    
  3.4.1 การเตรยีม Whole cell suspension  
 น าแบคทเีรยี Xenorhabdus และ Photorhabdus เลี้ยงในอาหาร NBTA เป็นเวลา 48 ชัว่โมง แลว้น าโคโลนี
เดี่ยวเพาะเลี้ยงในอาหาร LB ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เป็นเวลา 48 ชัว่โมง ใช้ปริมาตร 2 มิลลิลิตร เป็น Whole cell 
suspension สว่นอกี 3 มลิลลิติร ใชเ้ตรยีมเป็น Cell-free supernatant และ Crude extract [9]  
  3.4.2 การเตรยีม Cell-free supernatant   
 น า Whole cell suspension 3 มลิลลิติร ที่ได้จากขอ้ 3.4.1 ปัน่เหวี่ยงที่ความเรว็ 12 ,000 rpm ที่อุณหภูม ิ4 
องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 5 นาที จากนัน้น าส่วน supernatant ไปกรองดว้ยตวักรองขนาด 0.20 ไมโครเมตร ไดส้่วนที่
ไหลผ่านมาเป็น cell-free supernatant ส่วนตะกอนเซลล์ของแบคทเีรยีที่ดา้นก้นหลอดทดลองจะใช้ในการเตรยีมเป็น 
crude extract ต่อไป 
  3.4.3  การเตรยีม Crude extract  
 น าส่วนตะกอนของเซลลแ์บคทเีรยีที่ได้จากขอ้ 3.4.2 ลา้งด้วย PBS 1 มลิลลิติร 2 ครัง้ ท าให้เซลล์แตกด้วย
การใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (Sonicator) เป็นเวลา 3 นาที น าไปปั ่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 12 ,000 rpm อุณหภูมิ 4         
องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 10 นาท ีน าสว่นใสด่า้นบนไปใชเ้ป็น Crude extract ในการทดลองต่อไป [9] 
  3.4.4 วธิ ีDisc diffusion  
 เพาะเลีย้งเชือ้แบคทเีรยีก่อโรคทัง้ 9 สายพนัธุด์ ังทีไ่ด้กล่าวแล้วในขอ้ 3.3 แล้วน าส่วน suspension ของเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรคมาป้ายให้ทัว่อาหาร MHA จากนัน้น าส่วน Whole cell suspension, cell-free supernatant และ 
Crude extract ปรมิาตร 20 ไมโครลติร จากแบคทเีรยี Xenorhabdus และ Photorhabdus ทีเ่ตรยีมไว้แลว้ในขัน้ตอน 

19 CTK 7.4 ต.ป่าแดง อ.ชาตติระการ 
จ.พษิณุโลก 

P. luminescens subsp. 
akhurstii strain FRG04 

Heterorhabdis sp. 

20 PPR 6.1 ต.พรหมพริาม อ.พรหม
พริาม จ.พษิณุโลก 

P. luminescens subsp. 
hainanensis strain C8404 

Heterorhabdis sp. 
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3.4.1-3.4.3  หยดลงบน disc ทีม่เีสน้ผ่านศนูยก์ลาง 6 มลิลเิมตร (เตรยีมจากกระดาษกรอง Whatmann เบอร ์3) ทิง้ไว้
ใหพ้อหมาดๆ ไม่แหง้จนเกนิไป น าแผ่น disk วางลงบน plate อาหารทีป้่ายเชือ้แบคทเีรยีก่อโรคแลว้ บ่มทีอุ่ณหภูม ิ37 
องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 18-24 ชัว่โมง สงัเกตผลการยบัยัง้การเจรญิดว้ยการวดัเสน้ผ่านศูนยก์ลางของบรเิวณที่ไม่มี
แบคทเีรยีก่อโรคเกดิขึน้ (inhibition zone) โดยวดัหน่วยเป็นมลิลเิมตร 
 

ผลการศึกษา 
 

การคดักรองแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus 
  

 จากการคดักรองแบคทเีรยี Xenorhabdus ทัง้หมด 12 ไอโซเลตนัน้ใหผ้ลยบัยัง้แบคทเีรยีก่อโรคไดท้ัง้หมด 11 
ไอโซเลต ไดแ้ก่ WB5.4, WB7.4, WB10.1, WB4.2, NT5.1, WT3.2, WT12.5, NT7.2, BKT1.3, WB9.1 และ WB9.5 
โดยแบคทเีรยีก่อโรคที่  Xenorhabdus  สามารถยบัยัง้การเจรญิ ไดแ้ก่ S. aureus 25923( ภาพที1่) , E. coli 25922, 
S. epidermidis, P. aeruginosa 27853, S. aureus 20475 (MRSA), E. coli 35218 และ K. pneumoniae 700603  
สว่นแบคทเีรยี Photorhabdus ทัง้หมด 8 ไอโซเลต ไม่สามารถยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยีก่อโรคไดเ้ลย 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ผลจาการคดักรองสว่นของ Whole cell suspension ของแบคทเีรยี Xenorhabdus และ Photorhabdus 
จ านวน 20 ไอโซเลต ต่อเชือ้แบคทเีรยีก่อโรค S. aureus 25923 

 
ฤทธ์ิต้านแบคทีเรียก่อโรคของแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus  
  

 จากแบคทีเรยี Xenorhabdus 11 ไอโซเลต ที่ให้ผลยับยัง้การเจรญิของแบคทีเรยีก่อโรคในขัน้ตอนการคดั
กรอง พบว่ามีเพียง 6 ไอโซเลต ให้ผลยบัยัง้แบคทีเรียที่ก่อโรคในการท า disc diffusion ซึ่งทัง้ 6 ไอโซเลต ได้แก่ 
WB4.2, WB9.5, WT3.2, WB5.4, WB7.4 และ WB9.1 เป็นแบคทเีรยี Xenorhabdus stockiae TH01 และพบว่าสว่น  
Whole cell suspension ของแบคทีเรีย Xenorhabdus ไอโซเลต WB9.5, WB4.2 และ WT3.2 สามารถยับยัง้เชื้อ
แบคทเีรยีก่อโรคไดม้ากถงึ 7 สายพนัธุ ์ไดแ้ก่ S. aureus 25923, E. coli 25922, S. epidermidis, P. aeruginosa  
 27853, S. aureus 20475 (MRSA), E. coli 35218 และ K. pneumoniae 700603  (ตารางที่ 2) แต่ขนาดของเคลยีร์
โซนที่เกิดขึ้นเล็กกว่า disc ยาปฏิชีวนะมาตรฐาน เช่น Ceftazidime, Ceftazidime/Clavulanic acid, Vancomycin, 
Gentamycin และ Amoxycillin นอกจากนี้ยังพบว่าส่วนของ crude extract จาก Xenorhabdus ไอโซเลต WB9.5 
สามารถยบัยัง้เชือ้ S. epidermidis โดยมขีนาดของ inhibition zone เป็น 7 มลิลเิมตร ส่วนของ cell free supernatant 
จากทัง้ 11 ไอโซเลต และส่วน crude extract จาก 10 ไอโซเลต ของ Xenorhabdus ทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ไม่สามารถ
ยบัยัง้การเจรญิของเชือ้แบคทเีรยีก่อโรคได ้
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบฤทธิต์า้นจุลชพีในสว่นของ Whole cell suspension ของแบคทเีรยีดว้ยวธิdีisc diffusion 

 
 

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 2 ผลจากการท า disc diffusion ของแบคทเีรยี Xenorhabdus ไอโซเลต WT3.2, WB9.1, WB9.5 ต่อเชือ้
แบคทเีรยีก่อโรค S. aureus 25923 

 

 
 
No 

 
Bacteria 
Code 

Clear Zone (mm)  

P. aeruginosa 
27853 

K.pneumoniae 
700603 

S.epidermidis S.aureus 
25923 

S.aureus 
20475 
(MRSA) 

E.coli 
25922 

E.coli 
35218 
 

1 WB 5.4 14 8 12 0 10 9 9 

2 WB 7.4 11 8 0 0 8 9 8 

4 WB 4.2 10 8 10 7 8 8 7 

9 WT 3.2 10 8 12 10 10 10 10 

13 WB 9.1 9 9 10 10 10 0 9 

14 WB 9.5 10 8 11 10 10 9 9 

Ceftazidime  
30 g 

22-29       

Ceftazidime/ 
Clavulanic 
acid 30/10 g 

 21-22      

Vancomycin 
30 g 

  15  15   

Gentamycin     
10 g 

   19-27    

Amoxycillin 
10 g 

     18-24 11-22 
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วิจารณ์และสรปุผล 

 

 จากผลการศึกษาฤทธิต์้านจุลชีพของแบคทีเรียด้วยวิธี disc diffusion พบว่าในส่วนของ Whole cell 
suspension ของ Xenorhabdus ไอโซเลต WB4.2, WB9.5, WT3.2, WB5.4, WB7.4 และ WB 9.1 มีประสทิธภิาพดี
ทีสุ่ดในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้แบคทเีรยีทัง้ 7 สายพนัธไ์ดแ้ก่ S. aureus 25923, E. coli 25922, S. epidermidis, 
P. aeruginosa 27853, S. aureus 20475 (MRSA), E. coli 35218 และ K. pneumoniae 700603 ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานการวิจัยของ Akhurst เมื่อปี ค.ศ.1982  ที่ได้ทดสอบฤทธิข์องสารปฏิชีวนะที่แยกได้จากแบคทีเรีย 
X. luminescens, X . nematophilus  A24 และ Xenorhabdus sp. Q1 พบว่าสามารถยับยัง้การเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียในกลุ่มแกรมบวก เช่น Bacillus subtilis, B. cereus และ Staphylococcus aureus และแกรมลบ เช่น 
Escherichia coli, Shigella sonei ได้ นอกจากนี้ยงัพบว่า antibiotic activity ที่ได้จากเชื้อ Xenorhabdus ไม่ส่งผลต่อ
การยบัยัง้การเจรญิของเชือ้จุลนิทรยีเ์มื่อน าไปใหค้วามรอ้นทีอุ่ณหภูม ิ60 หรอื 121 องศาเซลเซยีส [4]  และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ Furgani และคณะ ค.ศ. 2008  พบว่าสารปฏิชีวนะที่สร้างจาก X. nematophila, X. budapestensis 
DSM และ X. szentirmaii DSM  มีฤทธิ ใ์นการยับยั ้งการเจริญ ของเชื้ อแบคที เรีย  S. aureus, E. coli, และ 
K. pneumoniae  ทีเ่ป็นสาเหตุของโรค mastitis ได ้โดยเชือ้ S. aureus นัน้ใหผ้ลการทดสอบทีไ่วต่อสารปฏชิวีนะทีผ่ลติ
ได้จากแบคทีเรีย  X. nematophila, X. budapestensis DSM และ X. szentirmaii DSM มากที่สุด รองลงมาเป็นเชื้อ    
E. coli, และ K. pneumoniae จะไวต่อสารปฏิชวีนะน้อยที่สุด และจากการทดสอบพบว่าสารปฏิชีวนะที่ผลิตได้จาก      
X. budapestensis DSM และ X. szentirmaii DSM นัน้จะใหป้ระสทิธภิาพในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ทีก่่อใหเ้กดิโรค 
mastitis ไดด้กีว่าสารปฏชิวีนะทีผ่ลติไดจ้าก X. Nematophila [5] 
 แบคทีเรีย Xenorhabdus สามารถผลิตสารประกอบ Benzylideneacetone , Xenorhabdins, Xenorxides 
หรอื Xenocoumacins  ที่มฤีทธิใ์นการต้านการเจรญิของเชื้อแบคทีเรยี จากรายงานการวจิยัของ Ji และคณะ เมื่อปี 
ค.ศ. 2004 พบว่าสาร Benzylideneacetone มคีุณสมบตัิเป็น antibiotic ต่อแบคทเีรยีแกรมลบที่ก่อให้เกดิโรคในพืช 
[10] และท าหน้าที่เป็น Phospholipase A2 inhibitor ที่เกี่ยวขอ้งกบั Immunosuppression ในตวัอ่อนแมลง ซึ่งจะเป็น
การเพิม่ความสามารถในการก่อโรคของแบคทเีรยีและไสเ้ดอืนฝอยศตัรูแมลง [11]  สาร Xenocoumacins 1 และ 2 ที่
สร้างมาจากแบคทีเรีย X. nematophila มีคุณสมบัติเป็น antibiotic แบบ broad spectrum สามารถยับยัง้การ
เจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีแกรมบวกไดแ้ละยงัมคีุณสมบัตเิป็น antiulcer และ Xenocoumacins 1 ยงัมคีุณสมบตัเิป็น 
antifungal อกีดว้ย [12, 13]   
 ในส่วนของ Whole cell suspension นัน้เป็นส่วนของเซลลแ์บคทเีรยีทีย่งัมชีวีติอยู่ซึง่คาดว่าน่าจะมผีลยบัยัง้
การเจรญิเติบโตของเชื้อแบคทีเรยีก่อโรคได้ซึ่งตรงกบัการรายงานก่อนหน้านี้ของ Akhurst เมื่อปี ค.ศ.1982 พบว่า
แบคทเีรยีจะสามารถสรา้งสาร Secondary metabolites ในสภาวะขาดอาหารหรอืภาวะแย่งชงิอาหารกบัเชือ้อื่นๆ ซึง่จะ
แตกต่างกบัในส่วนของ Cell free supernatant และ Crude extract นัน้จะเหลอืส่วนของเซลลแ์บคทเีรยีอยู่น้อยกว่าจงึ
สรา้งสาร Secondary metabolites ออกมาในปรมิาณน้อยซึง่ไม่สามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้แบคทเีรยีตวัอื่นได ้[4]  
แต่จากการศกึษาครัง้นี้ยงัไมท่ราบแน่ชดัวา่ในสว่นของ Whole cell suspension ของแบคทเีรยี Xenorhabdus ทัง้ 6 ไอ
โซเลต นัน้มีสาร Secondary metabolites ชนิดใดที่มีฤทธิใ์นการต้านการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค จึงควรมี
การศกึษาเพิม่เติมถงึองค์ประกอบของสาร หรอืรวมถงึการแยกสารประกอบให้บรสิุทธิ ์เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในการ
ควบคุมแบคทเีรยี หรอืสิง่มชีวีติอื่นๆ อกีต่อไป  
 การศกึษาครัง้นี้สามารถสรุปผลได้ว่าส่วนของ Whole cell suspension ของแบคทเีรยี Xenorhabdus ทัง้ 6 
ไอโซเลต มีประสิทธิภาพในการยับยัง้การเจริญเติบโตเของเชื้อแบคทีเรีย S. aureus 25923, E. coli 25922,             
S. epidermidis, P. aeruginosa 27853, K. pneumoniae 700603, S. aureus 20475 (MRSA) และ E. coli 35218 แต่
ไม่สามารถยบัยัง้การเจรญิของ E. feacalis 51299 กบั E. feacalis 29212 ส่วนแบคทเีรยี Photorhabdus ไม่สามารถ
ยบัยัง้แบคทเีรยีก่อโรคได ้ 
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รปูแบบความไวต่อยาปฏิชีวนะของเช้ือ Escherichia coli และ Klebsiella spp. ท่ีแยก
ได้จากแมลงวนัหวัเขียว ในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ประเทศไทย 
Antibacterial Susceptibility Patterns of  Escherichia coli and  Klebsiella  spp. 
Isolated from Blow Flies Collected in Mae Sot, Tak Province, Thailand 

 

ชดิชนก ชมชาต1ิ กนกวรรณ พลอยนิล1 ณฐมน กมลวรเดช1 แสงรว ีสุรยิกานต1์ สงบ สนิท3, ดาํรงพนัธุ ์
ทองวฒัน์1,2 นพวรรณ บุญชู1,2 และสุภาพร ลํ้าเลศิธน1,2* 

Chitchanok Chomchat1, Kanokwan Ploynin1, Nathamon Kamonvoradej1, Sangrawee Suriyakan1  
Sangob Sanit3, Damrongpan Thongwat1, 2, Nophawan Bunchu1, 2 and Supaporn Lamlertthon1, 2*

 

 

บทคดัย่อ 

 

 การศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษารปูแบบความไวต่อยาปฏชิวีนะของเชือ้ Escherichia coli และ Klebsiella 
spp. ที่เกีย่วขอ้งกบัแมลงวนัหวัเขยีว ในอําเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ประเทศไทย การศกึษานี้มุ่งเน้นที่แบคทเีรยีสอง
ชนิดนี้เนื่องจากมีข้อมูลบ่งชี้ว่าการปนเป้ือนบนพื้นผิวภายนอกของแมลงวนัหวัเขยีวของเชื้อนี้มีส่วนช่วยเพิ่มการ
แพร่กระจายของการดื้อต่อยาปฏชิวีนะได ้การศกึษานี้ทําการเกบ็แมลงวนัหวัเขยีวจาก 2 บรเิวณ ในพื้นที่ อําเภอแม่
สอด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มปัีญหาทางด้านสาธารณสุขเนื่องจากมปีระชากรเดนิทางเขา้ออกในพื้นทีจ่ํานวนมาก จากนัน้นํา
แบคทเีรยีบนผวินอกของแมลงวนัหวัเขยีวทีแ่ยกไดม้าพสิจูน์เอกลกัษณ์ของเชือ้โดยวธิทีางชวีเคม ีและทาํการหารปูแบบ
ความไวต่อยาปฏชิวีนะทีไ่ดโ้ดยวธิ ีdisc diffusion technique การศกึษาพบว่าจากแมลงวนัหวัเขยีวจาํนวน 85 ตวัอย่าง
สามารถแยกเชือ้ Escherichia coli และ Klebsiella spp. ไดจ้าํนวน 30 และ 19  ไอโซเลท ตามลาํดบั และประมาณ 40-
60 % ของเชือ้ทีแ่ยกไดน้ัน้แสดงลกัษณะดือ้ต่อยาหลายชนิด โดยพบว่าส่วนใหญ่ดือ้ต่อยา amplicillin cephalothin และ 
cefazolin การพบแบคทเีรยีดือ้ต่อยาปฏชิวีนะจากผวิภายนอกของแมลงวนัหวัเขยีวนัน้ บ่งชีใ้หเ้หน็ถงึความเป็นไปไดใ้น
การแพร่กระจายของแบคทเีรยีดือ้ยามายงักบัมนุษย ์และการระบาดของโรคตดิเชือ้ตามมาได ้
 

ค าส าคญั:  แมลงวนัหวัเขยีว, การดือ้ต่อยาปฏชิวีนะ, Escherichia coli, Klebsiella spp. 
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Abstract 

 

 This study was aimed to investigate antibiotic susceptibility patterns of Escherichia coli and Klebsiella 
spp. associated with blow flies collected in Mae Sot, Tak Province, Thailand. These two organisms are of 
interest as they may contaminate on external surfaces of blow flies and may attenuate the spreading of 
antibiotic resistance. Blow flies were collected from two areas in Mae Sot which is an area of public health 
concern due to its dynamic population. Bacteria on external surfaces of blow flies were then isolated and 
identified by series of biochemical tests. Antibiotic susceptibility pattern was determined using disc diffusion 
technique. The total of 30 Escherichia coli isolates and 16 Klebsiella spp. isolates were obtained in this study. 
Approximately 40-60% of them demonstrated the MDR phenotypic characteristics with most resistant to 
ampicillin, cephalothin and cefazolin. The presence of resistant bacterial pathogens on the external surface of 
blow flies suggests a possibility of high risk of spreading antibiotic resistant bacteria to humans and 
subsequent outbreaks of communicable infectious diseases. 

 

Keywords:  Blow Flies, antibiotic resistance, Escherichia coli, Klebsiella spp. 
 

Introduction 

 

 Antibiotic resistance is a crucial healthcare problem worldwide. It leads to increased mortality rates 
in patients with infectious diseases and increased cost of treatment. Spreading of antibiotic resistant bacteria 
occurs across international borders by various means such as human travelers, animal and insect vectors, 
overuse and misuse of antibiotics in farming industry [1].  Filth flies, an insect vector, can not only be a 
mechanical carrier of bacterial pathogens but also a means of antibiotic resistant gene transfer [2] and hence 
they could also be one of the significant factors attenuating the spreading of antibiotic resistance. 
Filth flies feed and lay eggs on decomposing organic matter and they have been reported to carry various 
pathogenic microorganisms including antibiotic resistant bacterial strains. Among these flies, blow flies have 
been reported to carry up to 11 bacterial species on their external surfaces and carry the highest number of 
microorganisms compared to other filth flies [3].  
 Bacteria in the Enterobacteriaceae family are of interest in the investigation of the interactions 
between blow flies and bacterial pathogens as this group of bacteria shed out in human and animal feces, 
therefore are likely to contaminate external surfaces of insect vectors. Amongst the Enterobacteriaceae 
family, Escherichia coli and Klebsiella spp. are of importance as they are mainly found to possess extended 
spectrum β-lactamases (ESBLs), an important mechanism of resistance to β-lactam drugs accounting for 
over 50% of antibiotic consumption [4-6]. 
 Mae Sot is a Thai-Myanmar border town with a vigorous population of refugees and economic 
migrants. This area has long been considered as a public health concern especially for communicable 
infectious diseases, however there is no information on the antibiotic resistance patterns of these bacteria 
isolated from blow flies in this area as yet. Therefore, the purpose of this study was to investigate antibiotic 
susceptibility patterns of Escherichia coli and Klebsiella spp. associated with blow flies collected in Mae Sot, 
Tak Province, Thailand. This study will provide information of antibiotic phenotypic characteristics of bacteria 
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carried by blow flies and may lead to further investigations and control measures against the spread of 
communicable infectious diseases causing by antibiotic resistant bacteria. 

 

Materials and Methods 
 

Flies collection 
 Flies were collected from two areas in Mae Sot by using sterile sweeping nets. Two areas in this 
study are natural fly breeding places; the Rimmoei market (a seafood market along Thai-Myanmar border) 
and grove woods near Mae Kuet creek (a recreation area with some local hash-houses). After collection, the 
flies from each location were separately randomly divided into 5 groups with the same number in each group. 
Blow flies (family Calliphoridae) were identified under a stereo microscope using the keys of Kurahashi and 
Bunchu (2011) [7]. 

 

Bacterial Isolation 
 Each fly was placed in 3-mL peptone water and then shaken for 30 second before spreading on 
surfaces of MacConkey agar. After incubation at 37°C for 24 hours, three colonies were randomly isolated 
from each plate as described by Chaiwong et al (2012) [8].  The isolates were then streaked on nutrient agar 
and further identified by a gram staining and a series of biochemical test including oxidase test, IMViC test 
and triple sugar iron test. The identifications were then confirmed by growing on selective media of eosin 
methylene blue medium and chromogenic agar (CHORMagar Orientation®, Becton Dickinson and Company, 
USA).  
 

Antibacterial Susceptibility Testing 
 Antibacterial susceptibility was performed using the disc diffusion technique. The isolates were 
tested against 13 antibiotics including amoxicillin, ampicillin, ceftazidime, ciprofloxacin, gentamycin, cefepime, 
cefoxitin, imipenem, cephalothin, cefazolin, meropenem, trimethoprim and tobramycin. The inhibition zone 
diameter was interpreted as resistant, intermediate or susceptible according to the Clinical Laboratory 
Standard Institute guidelines (2013) [9].  
 

Results  
A total of 85 blow flies were collected; 35 flies from the Rimmoei market and 50 flies from 

the grove woods near Mae Kuet creek. Table 1 shows the percentage of E.coli, Klebsiella pneumoniae and 
K. oxytoca isolated from those blow flies in each site. A total of 25 E. coli isolates were retrieved from the 
market and 5 isolates from the grove woods. Most of Klebsiella isolates were K. oxytoca 
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Table 1 Number of bacterial isolates obtained 
 Number of bacterial isolates 

Bacterial species Rimmoei market Grove woods 

Escherichia coli 25 5 

Klebsiella pneumoniae 7 - 

Klebsiella oxytoca 5 4 

 

 Fig.1A shows the antibiotic susceptibility pattern of E. coli isolates; 30 isolates were exposed to 
thirteen antibiotics; nearly 50% of the isolates demonstrated multiple drug resistant (MDR) phenotype 
characteristics, indicating resistance to two or more antibiotics. Similarly K. oxytoca of which 56.3% of the 
isolates exhibited MDR characteristics. Similar characteristics were found in approximately 37.5% in K. 
pneumoniae (Fig.1B). 
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Fig. 1 Percent of recovered (A) E.coli (n=30)  (B) Klebsiella oxytoca (n=9) and Klebsiella pneumonia (n=7) 
isolates phenotypically resistant to antibiotics. Multi-drug resistance (MDR) indicates resistance to two or 
more drugs. (AMC – amoxycillin; AMP – ampicillin  ; CAZ – ceftazidime; CIP– ciprofloxacin; CN – 
gentamycin; FEP – cefepime ; FOX – cefoxitin; IPM – imipenem ; KF – cephalothin ; KZ – cefazolin; MEM – 
meropenam; SXT – trimethoprim; TOB – tobramycin; MDR – multiple drug resistant) 
Discussion and Conclusion 
 

 The existence of these pathogenic bacteria in blow flies from these two areas confirms their roles as 
a mechanical vector for pathogenic bacteria [10]., suggesting that they have access to contaminated fresh 
food as well as wastes from these areas and could disseminate those bacteria to their environments through 
their exterior surfaces. 
 Approximately 40-60% of isolates obtained in this study demonstrated the MDR phenotypic 
characteristics. The isolates were most resistant to amplicillin, cephalothin and cefazolin. Graham et al. 
(2010) reported that 40% of Enterococcus spp. isolated from flies near poultry feeding operations exhibited 
MDR characteristics [11].  Rybarková et al. (2010) also reported that the characteristic of resistance to two 
antibiotics were mainly found in E. coli isolates from symbovine flies [12].  The presence of resistant bacterial 
pathogens on the external surface of blow flies combine with their close proximity to humans. Their highly 
mobile nature suggests a possibility of high risk of spreading antibiotic resistant bacteria to humans and 
subsequent outbreaks of communicable infectious diseases.  

 

Acknowledgements 
 This work was funded by the Naresuan University Research Fund. 
 
 
 



 

200 
 

References 
 

1. Iruka, NO, Robert E.  Dissemination of Antibiotic-Resistant Bacteria across Geographic Borders. CID 
2001; 33:364-369. 

2. Tomohiro I, Akira F, Toyotaka S, Torahiko O, Yutaka T. The Role of Flies in Spreading the Extended-
Spectrum b-lactamase Gene from Cattle. Microbial Drug Resist. 2013; 9(5):415-420. 

3. Chaiwong T, Srivoramas T, Sueabsamran P, Sukontason K, Sanford MR, Sukontason KL. The blow fly, 
Chrysomya megacephala, and the house fly, Musca domestica, as mechanical vectors of pathogenic 
bacteria in Northeast Thailand. Trop Biomed. 2014;31(2):336-346. 

4. Yu WL, Chuang C., Walther-Rasmussen J. Extended-spectrum beta-lactamases in Taiwan: 
epidemiology, detection, treatment and infection control.  J Microbio Immunol Infect 2006;39(4):264–277. 

5. Choi SH, Lee JE, Park S..Prevalence, microbiology, and clinical characteristics of extended-spectrum β-
lactamase-producing Enterobacter spp., Serratia marcescens,Citrobacter freundii, and Morganella 
morganii in Korea. Eur J Clinical Microbiol Infectious Dis. 2007;26(8):557-561.  

1. 6 D. Ivanova, R. Markovska, N. Hadjieva I, Schneider I, Mitov I  Bauernfeind A. Extended-spectrum β-
lactamaseproducing Serratia marcescens outbreak in a Bulgarian hospital. J Hospital Infect. 2008;70(1): 
60-15. 

6. Kurahashi H, Bunchu N. The blow flies recorded from Thailand, with the description of a new species of 
Isomyia Walker (Diptera: Calliphoridae). Jap J Systematic Entomol. 2011;17:237-278. 

7. Chaiwong T, Srivoramas T, Sukontason K, Sanford M.R, and Sukontason K.L. Bacterial fauna 
associated with the blow Fly, Chrysomya megacephala (F.) in UbonRatchathani province of northeast 
Thailand. Int J Parasitol Res.2012; 4(1), 71-74. 

2. 9 Clinical and Laboratory Standards Institute 2013. Performance standards for antimicrobial disk dilution 
susceptibility tests for bacteria isolated from animals; approved standard-fourthd edition. Document 
M100-S23. Wayne, PA.  

3. 10. Chaiwong T, Srivoramas T, Sueabsamran P, Sukontason K, Sanford MR and Sukontason KL. The 
blow fly, Chrysomya megacephala, and the house fly, Musca domestica, as mechanical vectors of 
pathogenic bacteria in Northeast Thailand. Trop Biomed. 2014; 31(2), 336–346. 

4. 11. Graham JP, Price LB, Evans SL, Graczyk TK, Silbergeld EK. Antibiotic resistant enterococci and 
staphylococci isolated from  flies collected near confined poultry feeding operations. Sci Total Envi. 
2009;407: 2701-2710. 

5. 12. RybaríkováJ,Dolejská Ma, Materna DLiterák I, Cízek A. Phenotypic and genotypic characteristics of 
antimicrobial resistant Escherichia coli isolated from Symbovine flies, cattle and sympatric insectivorous 
house martins from a farm in the Czech Republic (2006–2007). Res Vet Sci.2010: 89:179–183. 

 



 

201 

 

อบุติัการณ์ของรอยประสาน metopic ของกะโหลกศีรษะในกลุ่มประชากรไทย 
Incidence of Metopic Suture of Skull in a Thai Population 
 

จารพุล มหโิพด1 ภวูดล ดว้งโต1 หทยัชนก ชมภพูืน้1 และผาสุก มหรรฆานุเคราะห2์* 

Jarupon Mahiphot1, Phuwadon Duangto1, Hathaichanok Chompoopheun1 and  
Pasuk Mahakkanukrauh2* 
 

บทคดัย่อ 
 

 รอยประสาน metopic เป็นรอยประสานทีอ่ยู่กึง่กลางของกระดูกหน้าผาก (frontal bone) ปกตริอยประสานนี้
จะหายไปในช่วงวยัเดก็ ซึง่การคงเหลอืของรอยประสาน metopic ในผูใ้หญ่เรยีกว่าภาวะ metopism วตัถุประสงคข์อง
การศกึษานี้คอืเพื่อหาอุบตักิารณ์ของการเกดิรอยประสาน metopic ในกะโหลกคนไทย โดยศกึษาจากกะโหลกคนไทย
จ านวน 300 โครง จากศนูยว์จิยันิตกิระดูกวทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยสงัเกตกะโหลกดว้ยตา
เปล่า จากนัน้แบ่งกะโหลกออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มกะโหลกที่ไม่พบรอยประสาน metopic กลุ่มกะโหลกทีพ่บรอย
ประสาน metopic แบบสมบูรณ์ และกลุ่มกะโหลกที่พบรอยประสานแบบไม่สมบูรณ์ รอยประสาน metopic แบบ
สมบูรณ์ คอืมลีกัษณะรอยประสานตลอดแนวยาวจากจุด bregma ถงึจุด nasion ส่วนถ้าพบแนวรอยประสานบางส่วน
เรยีกว่าแบบไม่สมบูรณ์ ซึง่รอยประสาน metopic แบบไม่สมบูรณ์สามารถแบ่งออกตามรูปร่างได ้6 ชนิดคอื แบบเสน้ 
(linear type) แบบสองเส้น (double linear type) แบบซกิแซก (zig-zag) แบบตัวอกัษรว ี(V-shape) แบบตวัอกัษรย ู
(U-shape) และแบบตวัอกัษรเอช (H-shape) ผลการศกึษาพบว่ารอยประสาน metopic แบบสมบูรณ์พบ 4 ราย (รอ้ย
ละ 1.33) รอยประสาน metopic แบบไม่สมบูรณ์ซึ่งพบเป็นส่วนใหญ่ของการศกึษานี้พบถงึ 203 ราย (รอ้ยละ 67.67) 
ซึง่แบ่งตามรปูร่างดงันี้ แบบซกิแซกพบ 164 ราย (รอ้ยละ 54.67) แบบเสน้พบ 24 ราย (รอ้ยละ 8) แบบตวัอกัษรยแูละ
แบบสองเสน้พบ 5 ราย (รอ้ยละ 1.67) แบบตวัอกัษรเอชพบ 3 ราย (รอ้ยละ 1) และแบบตวัอกัษรวพีบ 2 ราย (รอ้ยละ 
0.67) นอกจากนัน้กะโหลกที่ไม่พบรอยประสานใดๆ พบถึงร้อยละ 31 (93 ราย) รอยประสาน metopic มีความ
คล้ายคลึงกบัการหักของกระดูกหน้าผาก ดงันัน้ความรู้ถึงอุบัติการณ์ของการเกิดรอยประสาน metopic ในผู้ใหญ่ 
จ าเป็นและมีประโยชน์ต่อรงัสแีพทย์ ศลัยแพทย์ระบบประสาท รวมทัง้แพทย์นิติเวช ในการดูภาพถ่ายรงัสี ข้อมูล
พืน้ฐานนี้จะป้องกนัความผดิพลาดในการวนิิจฉยัโรค 
 

ค าส าคญั :  รอยประสาน metopic กระดกูหน้าผาก กายวภิาคศาสตรข์องมนุษย ์ประชากรไทย 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1สาขาวชิากายวภิาคศาสตร ์คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยัพะเยา พะเยา 56000 
2ภาควชิากายวภิาคศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ เชยีงใหม ่50120 
1Department of Anatomy, School of Medical Science, University of Phayao, Phayao, 56000. 
2Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50120. 
*Corresponding author: pasuk.m@cmu.ac.th 



 

202 

 

Abstract 
 

 Metopic suture is a midline suture that found between the frontal bone. This suture normally 
disappears in childhood period.  Failure of the closure of two halves of the frontal bone in adults is known as 
metopism. The aim of this study was to identify the incidence of metopic suture in adult Thai skulls. The 
study carried out on 300 human adult skulls which were obtained from the Forensic Osteology Research 
Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Thailand. The skulls were macroscopically observed and 
were classified into three groups as normal skulls without any metopic suture, complete and incomplete 
metopic sutures. The complete type is extended from bregma to nasion and if not it is called as incomplete 
metopic suture. The incomplete types were grouped into six groups according to the shape, namely linear, 
double linear, zig-zag, V-shape, U-shape and H-shape. The complete metopic suture was found in 4 cases 
(1.33%). The majority of metopic sutures were of incomplete type, found in 203 cases (67.67%). Among the 
incomplete types, 164 cases were zig-zag type (54.67%), 24 cases were linear (8%), 5 cases were U-shape 
and double linear (1.67%), 3 cases were H-shape (1%) and 2 cases were V-shape (0.67%). Moreover, 
normal skull group was found in 31% of the skulls (93 cases). The presence of metopic suture imitates the 
fracture of frontal bone. Therefore, the knowledge of incidence of the metopic suture is essential and useful 
for the radiologists, neurosurgeons and forensic medical doctor when reading the radiological images. This 
basic information will prevent misdiagnosis. 
 

Keywords:  Metopic suture, Frontal bone, Human anatomy, Thai population 
 

บทน า 
 รอยประสาน metopic คอืรอยประสานทีอ่ยู่ระหว่างกระดูกหน้าผาก ซึง่รอยประสานนี้จะหายไปในช่วงวยัเดก็ 
โดยมกีารเชื่อมตดิกนัแบบ intramembranous ossification เกดิเป็นกระดูกหน้าผากชิน้เดยีว [1] การพบรอยประสาน 
metopic ในผู้ใหญ่เป็นผลมาจากการเชื่อมติดกนัของกระดูกหน้าผากไม่สมบูรณ์ ลกัษณะของรอยประสาน metopic 
แบ่งได ้2 ชนิดคอืรอยประสาน metopic แบบสมบรูณ์ คอืมรีอยประสานยาวต่อเนื่องจากจุด nasion ถงึ bregma ซึง่รอย
ประสาน metopic แบบสมบูรณ์ มอีกีชื่อหนึ่งเรยีกว่า metopism [2] ส่วนรอยประสาน metopic แบบไม่สมบูรณ์ คอืมี
รอยประสานยาวไม่ต่อเนื่องระหว่างจุด nasion จนถึง bregma [3] มีรายงานเกี่ยวกบัอุบัติการณ์ของรอยประสาน 
metopic ในแต่ละกลุ่มประชากรพบว่ามคี่าแตกต่างกนั เช่น อุบตักิารณ์ในยุโรปพบรอ้ยละ 7-8 ในแอฟรกิาพบรอ้ยละ 1 
ชาวมองโกลอยดพ์บรอ้ยละ 5 โดยสรุปพบว่าอยู่ในช่วงรอ้ยละ 1-12 [4] ปัจจุบนัในประเทศไทยมกีารศกึษาน้อยเกีย่วกบั
อุบตักิารณ์ของรอยประสาน metopic กอปรกบัขอ้มลูจากประชากรกลุ่มหนึ่งไม่สามารถใชแ้ทนประชากรอกีกลุ่มหนึ่งได ้
เน่ืองจากแต่ละเชือ้ชาตมิรีปูร่างลกัษณะภายนอกทีแ่ตกต่างกนัและมรีายงานว่าการพบรอยประสานน้ีในผูใ้หญ่อาจจะท า
ให้การวนิิจฉัยโรคผดิพลาดว่าเป็นการหกัของกระดูกหน้าผากในแนวตัง้    ในผูป่้วยทีป่ระสบอุบตัเิหตุทีศ่รีษะ จงึเป็น
ทีม่าของการวจิยันี้ คอืศกึษาอุบตักิารณ์ของรอยประสาน metopic ในคนไทย เพื่อเป็นขอ้มูลพืน้ฐานในทางการแพทย์
โดยเฉพาะรงัสแีพทย ์ศลัยแพทยร์ะบบประสาท หรอืเกีย่วกบัทางดา้นนิตเิวชศาสตร ์และใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรบั
การวนิิจฉยัโรคในประชากรไทยต่อไป 
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วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

วสัดอุปุกรณ์ 

1. คอมพวิเตอรแ์บบพกพา 
2. กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล 
3. โปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิSPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ใชส้ถติเิชงิพรรณนา 
4. โปรแกรม Microsoft office word และ excel version 2007 

วิธีการศึกษา 

 ศกึษาจากกะโหลกคนไทยจ านวน 300 โครง แบง่เป็นเพศชายจ านวน 155 โครง และเพศหญงิจ านวน 145 
โครง  ซึง่มอีายุระหว่าง 31 ถงึ 94 ปี  อายุเฉลีย่ 67.27 ปี จากศนูยว์จิยันิตกิระดกูวทิยา คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยสงัเกตกะโหลกดว้ยตาเปล่า จากนัน้แบ่งกะโหลกออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1. กลุ่มกะโหลกทีไ่ม่พบรอยประสาน metopic (absent) (ภาพที ่1A) 
2. กลุ่มกะโหลกทีพ่บรอยประสาน metopic แบบสมบรูณ์ (complete metopic suture) คอืมลีกัษณะรอย

ประสานตลอดแนวยาวจากจุด bregma ถงึจุด nasion (ภาพที ่1B) 
3. กลุ่มกะโหลกทีพ่บรอยประสานแบบไม่สมบรูณ์ (incomplete metopic suture) สามารถแบง่ออกตาม

รปูร่างได ้6 ชนิด  
3.1 แบบเสน้ (linear type) (ภาพที ่1C) 
3.2 แบบตวัอกัษรว ี(V-shape) (ภาพที ่1D) 
3.3 แบบตวัอกัษรย ู(U-shape) (ภาพที ่1E) 
3.4 แบบซกิแซก (Zig-zag) (ภาพที ่1F) 
3.5 แบบตวัอกัษรเอช (H-shape) (ภาพที ่1G) 
3.6 แบบสองเสน้ (double linear type) (ภาพที ่1H) 

 จากนัน้จะน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวเิคราะหท์างสถติเิชงิพรรณา ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าสงูสดุ ค่าต ่าสดุ ดว้ยโปรแกรม
สถติสิ าเรจ็รปู SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 11.5 
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ภาพท่ี 1 แสดงรปูแบบของรอยประสาน metopic ชนิดต่างๆ ตามลกูศร A) absent, B) complete metopic 
suture, C) linear type, D) V-shape, E) U-shape, F) zig-zag, G) H-shape, H) double linear type 

 

 

 

A B 

C D 

E F 

G H 
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ผลการศึกษา 

 จากการศกึษาอุบตักิารณ์ของรอยประสาน metopic ของกะโหลกศรีษะในกลุ่มประชากรไทย พบว่ารอย
ประสาน metopic แบบสมบรูณ์ พบรอ้ยละ 1.33 รอยประสาน metopic แบบไม่สมบรูณ์ ซึง่พบเป็นสว่นใหญ่ของ
การศกึษานี้พบถงึรอ้ยละ 67.67 ซึง่แบง่ตามรปูร่างดงันี้ แบบซกิแซก (zig-zag) พบรอ้ยละ 54.67 แบบเสน้ (linear 
type) พบรอ้ยละ 8 แบบตวัอกัษรย ู (U-shape) และแบบสองเสน้ (double linear type) พบรอ้ยละ 1.67 แบบตวัอกัษร
เอช (H-shape) พบรอ้ยละ 1 และแบบตวัอกัษรว ี (V-shape) พบเพยีงรอ้ยละ 0.67 นอกจากนัน้กะโหลกทีไ่ม่พบรอย
ประสานใดๆ (absent) พบถงึรอ้ยละ 31 ดงัตารางที ่1 และภาพที ่2 

ตารางท่ี1 แสดงจ านวนอุบตักิารณ์ของรอยประสาน metopic ในกะโหลกศรีษะคนไทย จ านวน 300 ตวัอย่าง 

รปูแบบของรอยประสาน metopic จ านวน รอ้ยละ 
1).Complete metopic suture 4 1.33 
2).Incomplete metopic suture 203 67.67 
-zig-zag 
-linear type 
-U-shape 
-double linear type  
-H-shape 
-V-shape 

164 
24 
5 
5 
3 
2 

54.67 
8 

1.67 
1.67 

1 
0.67 

3). Absent 93 31 
รวม 300 100 

 

 

ภาพท่ี 2 แผนภูมแิทง่แสดงรอ้ยละจ านวนทีพ่บของอุบตักิารณ์การเกดิ metopic suture ในคนไทย 
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วิจารณ์และสรปุผล 

 ในการศึกษาครัง้นี้พบรอยประสาน metopic แบบสมบูรณ์ในประชากรไทยร้อยละ 1.33 ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Bryces และคณะ [5] ที่ท าการศึกษาในประชากรชาวออสเตรเลยีและชาวนิกรอยด์พบรอยประสาน 
metopic แบบสมบูรณ์ร้อยละ 1 และ 1.2 ตามล าดับ  นอกจากนี้ยังพบอุบัติการณ์ในชาวแอฟริกาที่ศึกษาโดย 
Breathnach และคณะ [8] โดยพบรอ้ยละ 1 ซึง่มคี่าใกลเ้คยีงกบัการศกึษาในครัง้นี้ การเกดิอุบตักิารณ์ของรอยประสาน 
metopic แบบสมบูรณ์ มคีวามแตกต่างในแต่ละกลุ่มประชากรแสดงดงัตารางที่ 2 [5-14] นอกจากนี้ยงัมกีารศกึษาใน
ประชากรไทยจาก Chanwit และคณะ [14] ท าการศกึษาในประชากรไทยภาคอสีานโดยพบว่ามอีุบตัิการณ์ของรอย
ประสาน metopic แบบสมบรูณ์ถงึรอ้ยละ 10.15 ซึง่มคี่ามากกว่าการศกึษาในครัง้นี้ แต่มคีวามแตกต่างกนัในสว่นขนาด
กลุ่มตวัอย่าง โดยการศกึษานัน้ใชเ้พยีง 71 ตวัอย่าง แต่การศกึษาครัง้นี้ใชก้ลุ่มตวัอย่างถงึ 300 ตวัอย่าง นอกจากนี้ใน
การศกึษาครัง้นี้ไดศ้กึษารูปแบบของรอยประสาน metopic แบบไม่สมบูรณ์ซึง่พบถงึ 6 รูปแบบ ไดแ้ก่แบบเสน้ (linear 
type) แบบสองเส้น (double linear type) แบบซิกแซก (zig-zag) แบบตัวอักษรวี (V-shape) แบบตัวอักษรยู (U-
shape) และแบบตวัอกัษรเอช (H-shape) โดยการศกึษาทีผ่่านมาพบว่าพบรปูแบบของรอยประสาน  metopic แบบไม่
สมบูรณ์ พบเพยีง 2-3 รูปแบบเท่านัน้ เช่น การศกึษาของ Shanta และคณะ [13] และ William และคณะ [15] พบ 3 
รปูแบบไดแ้ก่ แบบเสน้ แบบตวัอกัษรยูและตวัอกัษรว ีสว่นการศกึษาของ Marco และคณะ [16] พบ 3 รปูแบบคอืแบบ
เสน้ แบบสองเสน้และแบบตวัอกัษรย ู   
 ความแตกต่างของรปูแบบและรอ้ยละของอุบตักิารณ์เกดิรอยประสาน metopic พบว่ามคีวามแตกต่างกนัในแต่
ละกลุ่มประชากร อาจเนื่องมาจากปัจจยัต่างๆ ทีแ่ตกต่างกนั เช่น สิง่แวดลอ้ม หรอืกรรมพนัธุ์ รวมทัง้ปัจจยั ฮอรโ์มน 
เพศ หรือภาวะโรคต่างๆที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะ     การเกิดรอยประสาน metopic มีความ
คล้ายคลงึกบัการหกัของกระดูกหน้าผาก ดงันัน้ขอ้มูลที่ได้รบัจากงานวจิยันี้ท าให้ทราบอุบตัิการณ์ของการเกดิรอย
ประสาน metopic ในผู้ใหญ่ ซึ่งความรูน้ี้มปีระโยชน์ต่อรงัสแีพทย์ ศลัยแพทยร์ะบบประสาท รวมทัง้แพทย์นิติเวช ใน
การดภูาพถ่ายรงัสที าใหม้ขีอ้มลูพืน้ฐานเพื่อป้องกนัความผดิพลาดในการวนิิจฉยัโรค 

 

ตารางท่ี 2 แสดงอุบตักิารณ์ของรอยประสาน metopic แบบสมบรูณ์และไม่สมบรูณ์ในประชากรกลุ่มต่างๆ 

ผูวิ้จยั ปี ค.ศ. กลุ่มประชากร อบุติัการณ์ metopic    
แบบสมบูรณ์ (%) 

อบุติัการณ์ metopic   
แบบไม่สมบูรณ์ (%) 

Bryces และคณะ [5] 1915 ออสเตรเลยี 1 - 
สกอตแลนด ์ 9.5 - 

ยุโรป 8.7 - 
มองโกลอยด ์ 5.1 - 
นิกรอยด ์ 1.2 - 

Jit and Shah และคณะ [6] 1948 อนิเดยี 5 - 
Woo และคณะ [7] 1949 มองโกลอยด ์ 10 - 

นิกรอยด ์ 2 - 
Breathnachและคณะ [8] 1958 ยุโรป 7-10 - 

แอฟรกิา 1 - 
Romanesและคณะ [9] 1972 ยุโรป 8 - 
Das และคณะ [10] 1973 อนิเดยี 3.31 24.67 
Agarwalและคณะ [11] 1979 อนิเดยี 2.66 38.17 
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ผูวิ้จยั ปี ค.ศ. กลุ่มประชากร อบุติัการณ์ metopic    
แบบสมบูรณ์ (%) 

อบุติัการณ์ metopic   
แบบไม่สมบูรณ์ (%) 

Hussainและคณะ [12] 2010 อนิเดยี 3.2 26.40 
Shantaและคณะ [13] 2011 อนิเดยี 5 40 
Chanwit และคณะ [14] 2013 ไทย 10.15 10.15 
การศกึษาครัง้นี้ 2014 ไทย 1.33 67.67 
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บทคดัย่อ 
 

 วตัถปุระสงค:์ เพื่อศกึษาผลของการจดัการปัญหาดา้นยาทีบ่า้นโดยนิสติเภสชัศาสตรต่์อจ านวนปัญหาดา้นยา 
และคุณภาพชวีติของผู้ป่วยสูงอายุ วิธีการวิจยั: การศกึษาเป็นแบบทดลองเชงิสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม เปรยีบเทยีบใน
ผูส้งูอายุ 2 กลุ่ม ทีอ่าศยัในพืน้ทีต่ าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า (กลุ่มทดลอง, 48 คน) และต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง (กลุ่ม
ควบคุม, 49 คน) จงัหวดัพะเยา อายุมากกว่า 60 ปี และใชย้าตัง้แต่ 3 รายการขึน้ไป ท าการคน้หาพรอ้มแกไ้ขปัญหา
ด้านยา หลงัท าการเยี่ยมบ้านทัง้หมด 4 ครัง้ และวดัระดบัคุณภาพชีวติก่อนและหลงัการศกึษา  ผลการวิจยั: กลุ่ม

ทดลองมจี านวนปัญหา  ด้านยาเฉลี่ย 1.211.05 ปัญหาต่อคน และลดลงเป็น 0.560.65, 0.400.54, 0.400.54 
ปัญหาต่อคนหลงัการเยีย่มบา้นครัง้ที ่2, 3 และ 4 ตามล าดบั ปัญหาทีพ่บมากทีส่ดุคอื การใชย้าไม่ตรงตามค าสัง่แพทย ์
(31.03%) กลุ่มควบคุมมจี านวนปัญหาด้านยาเฉลีย่ 1.020.90 ปัญหาต่อคนและลดลงเป็น 0.980.87, 0.820.75, 
0.800.87 ปัญหาต่อคนในการเยีย่มบา้นครัง้ที ่2, 3 และ 4 ตามล าดบั ปัญหาทีพ่บมากทีส่ดุ คอื การใชย้าไม่สม ่าเสมอ 
(38.00%) เปรยีบเทยีบจ านวนปัญหาด้านยาระหว่างกลุ่มพบว่าในการเยี่ยมบ้านครัง้ที่ 1 ทัง้สองกลุ่มมจี านวนปัญหา
ดา้นยาไม่แตกต่างกนั (p = 0.463) ส่วนในการเยีย่มบ้านครัง้ที่ 2, 3 และ 4 พบว่ากลุ่มทดลองมจี านวนปัญหาดา้นยา
น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (p= 0.015, 0.005 และ 0.022 ตามล าดบั) ผลประเมนิระดบัคุณภาพ
ชวีติพบว่ากลุ่มทดลองมรีะดบัคุณภาพชวีติเพิม่อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p = 0.024) สรปุ: การจดัการปัญหาดา้นยา
ของผูส้งูอายุทีบ่า้นโดยนิสติเภสชัศาสตรส์ามารถลดจ านวนปัญหาดา้นยาและสามารถเพิม่ระดบัคุณภาพชวีติของผูป่้วย
ได ้
 

ค าส าคญั: การจดัการปัญหาดา้นยา ปัญหาดา้นยา เภสชักร ผูส้งูอายุ  
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1Division of Pharmaceutical care School of Pharmaceutical Sciences, University of Phayao, Phayao, 56000. 
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Abstract  
 Objective: To determine effects of home medication management by pharmacy students on drug-
therapy problems (DTPs) and quality of life in the elderly. Method: A randomized controlled trail was 
compared DTPs of elderly who aside in Romyen subdistrict (intervention group) and Maeka subdistrict 
(control group). Inclusion criteria were age 60 years or older and used 3 or more prescribing drugs. Four 
home visits conducted to find DTPs and medication managements. Quality of life (QOL) was evaluated at the 
first and last home visits. Results: The study included 48 persons in intervention group and 49 persons in 

control group. The results showed that 1.211.05 DRPs/person in intervention group and decreased to 
0.560.65, 0.400.54, 0.400.54 DRPs/person in the 2nd, 3rd, 4th visit, respectively. Lack of drug 
administration under physician's orders (31.03%) was the most DRPs were found. The control group had 
1.020.90 DRPs/person at the first visit and 0.980.87, 0.820.75, 0.800.87 DRPs in the 2nd, 3rd and 4th 
visit, respectively. The most DRPs was lack of routine drug used (38.00%). At the last visit, DRPs in the 
intervention group were less than the control group statistic significantly (p=0.007). The QOL showed 
significantly increasing in intervention group (p=0.024). Conclusion: The findings support that home 
medication management on DRPs in elderly by pharmacy students can decrease the DRPs and increase 
QOL.  
 

Keywords: Medication management, Drug-therapy problems, pharmacist, elderly  
 

บทน า 
 

 การปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการจดับรกิารสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการสร้างเสริม
สุขภาพ มีการจดัตัง้สถานพยาบาลระดบัชุมชนเป็นโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติ
วชิาชพีของบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขารวมถึงเภสชักรที่จะต้องปรบัเปลี่ยนการปฏิบตัิวชิาชพีให้สอดคล้องกบัการ
ปฏริปูเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุของประชาชนจากการใชย้าโดยใชห้ลกัการบรบิาลเภสชักรรม [1,2] จงึท าเกดิการพฒันา
ระบบงานเภสชักรรมปฐมภูม ิและไดม้กีารจดัท าคู่มอืเภสชักรในการด าเนินงานเภสชักรรมปฐมภูมิ [3] การเยีย่มบา้นจงึ
เป็นอกีหนึ่งเครื่องมอืทีถู่กน ามาใชใ้นการดแูลผูป่้วยต่อเน่ืองดา้นยา นอกจากสามารถแกไ้ขปัญหาดา้นยาใหแ้ก่ผูป่้วยได้
แล้ว ยงัท าให้เภสชักรเขา้ใจสภาพชวีติจรงิของผู้ป่วย รวมถึงสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัองค์ประกอบต่างๆที่อาจมผีลต่อ
สขุภาพของผูป่้วย การเยีย่มบา้นจงึเป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้ระเมนิสภาวะสขุภาพของบุคคลและครอบครวัได[้4] 
 ผลจากการเยีย่มบา้นพบว่าจ านวนปัญหาดา้นยาของผูป่้วยสงูอายุเฉลีย่เท่ากบั 1.39 ปัญหาต่อคน โดยปัญหา
ดา้นยาทีม่ากทีสุ่ดคอื การไม่ได้รบัยาตามแพทยส์ัง่ ซึง่เกดิจากการทีผู่้ป่วยไม่เขา้ใจวธิกีารใชย้า รองลงมาคอืการเกดิ
อาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา[5] ปัจจยัที่ส่งเสรมิให้เกดิปัญหาการใช้ยา เช่น การใช้ยาไม่สม ่าเสมอ ความสบัสน
ระหว่างชื่อสามญัทางยาและชื่อการคา้ การขาดผูดู้แล การรบัการรกัษาในสถานบรกิารหลายแห่งเป็นต้น [11] การศกึษา
ในประเทศญี่ปุ่ นยงัพบปัญหาการใชย้าทีม่ากเกนิไป โดยเฉพาะในประชากรสงูอายุทีม่โีรคประจ าตวัหลายอย่าง ส่งผล
ท าใหเ้พิม่ความเสีย่งต่อการเกดิอาการไม่พงึประสงคต่์างๆ เนื่องจากมคีวามเสือ่มของอวยัวะต่างๆตามวยั รวมทัง้กลไก
การท างานต่างๆของร่างกายลดลง อกีทัง้ยงัมกีารตอบสนองต่อการออกฤทธิข์องยาที่ตวัรบัยาเปลีย่นแปลงไปอกีด้วย 
ปัจจยัต่างๆเหล่านี้ลว้นส่งผลใหผู้ส้งูอายุมคีวามเสีย่งต่อการทีจ่ะเกดิปัญหาจากการใชย้าไดม้ากกว่าคนในวยัหนุ่มสาว
ดงันัน้จงึควรมกีารจดัการและแนะน าการใชย้าในขนาดและปรมิาณทีเ่หมาะสม[6,12] 
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 การน างานทางบรบิาลเภสชักรรมมาจดัการปัญหาเพื่อใหผู้ป่้วยทีอ่ยู่ในชุมชนไดร้บัการดูแลอย่างใกลช้ดิย่อม
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อตวัผู้ป่วยโดยตรง ท าใหปั้ญหาการใชย้าของผู้ป่วยลดลง โดยเพิม่ความร่วมมอืในการใชย้า ลด
อาการไม่พงึประสงคจ์ากการใชย้า เพิม่ความรูเ้รื่องยาของผูป่้วย รวมถงึผูดู้แลซึง่มสี่วนส าคญัในการช่วยบรหิารยาให้
เป็นไปตามค าสัง่ของแพทย ์อกีทัง้สามารถสงัเกตอาการผดิปกต ิผลขา้งเคยีงของยา อาการแพ้ยา ซึง่อาจจะช่วยเพิม่
คุณภาพชวีติทีด่แีก่ผูส้งูอายุได[้2,7,8,9] เภสชักรเป็นบุคลากรทางการแพทยท์ีม่คีวามรูด้า้นยา จงึมคีวามเหมาะสมทีจ่ะเป็น
ผูแ้กไ้ขปัญหาดา้นยาดงักล่าว  
 ถงึแมว้่างานวจิยัเกีย่วกบัการแกไ้ขปัญหาดา้นยาใหแ้ก่ผูป่้วยทีบ่า้นจะมจี านวนเพิม่มากขึน้แต่จ านวนงานวจิยั
แบบทดลองเชงิสุ่ม (Randomized – controlled trial) ยงัมน้ีอย ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะท างานวจิยัชิน้ขึน้ โดยใหน้ิสติเภสชั
ศาสตรเ์ป็นผูเ้ยีย่มบา้นเพื่อจดัการปัญหาดา้นยา ซึง่จะใหน้ิสติตระหนักถงึปัญหาและการท างานในระดบัชุมชนผ่านการ
จดักาเรยีนการสอนและงานวจิยันี้ 

  
วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

 รปูแบบการวิจยั 
 การวจิยันี้เป็นการวจิยัแบบทดลองเชงิสุม่ทีม่กีลุ่มควบคมุ เพื่อเปรยีบเทยีบจ านวนปัญหาดา้นยาและคุณภาพ
ชวีติ ระหว่างกลุ่มควบคุมทีไ่ดร้บัการเยีย่มบา้นเพื่อส ารวจรายการยาทีไ่ดร้บั และกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการเยีย่มบา้นและ
การจดัการปัญหาดา้นยาโดยนิสติเภสชัศาสตรช์ัน้ปีที ่5  
 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรในงานวจิยันี้ คอืผูป่้วยทีเ่ขา้รบับรกิารทีโ่รงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลร่มเยน็  อ าเภอเชยีงค า 

จงัหวดัพะเยา และผูป่้วยทีเ่ขา้รบับรกิารทีโ่รงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลหว้ยเคยีน ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จงัหวดั
พะเยา ทีม่อีายุมากกว่าหรอืเท่ากบั 60 ปี และมยีารกัษาเป็นประจ ามากกว่าหรอืเท่ากบั 3 รายการโดยก าหนดใหผู้ป่้วย
ทีเ่ขา้รบับรกิารทีโ่รงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลรม่เยน็เป็นกลุ่มทดลอง และผูป่้วยทีเ่ขา้รบับรกิารทีโ่รงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพต าบลหว้ยเคยีนเป็นกลุ่มควบคมุ ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างตามสมการ  

 
 

 
โดยที ่ P0 = อตัราการเกดิผลลพัธใ์นกลุ่มควบคุม 

P1 = อตัราการเกดิผลลพัธใ์นกลุ่มทดลอง  
Pbar = ค่าเฉลีย่ของ P0 และ P1= (P0+P1)/2  
Z a/2 = ค่า Z ของ alpha error, Z b = ค่า Z ของ beta error  
 

 ก าหนดอตัราการเกิดผลลพัธ์ในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง คือ 0.3 และ 0.6 ตามล าดับโดยอ้างอิงจาก
การศึกษ าของ Elliott RA และคณ ะ [13] ก าหนดค่ า  alpha error เท่ ากับ  0.05 และ beta error เท่ ากับ  0.2  
(power = 80%) เมื่อค านวณแล้วจะได้จ านวนกลุ่มตวัอย่างอย่างน้อยกลุ่มละ 42 คนโดยผู้วจิยัจะท าการสุ่มตัวอย่าง
จ านวน 97 คนเพื่อเป็นการป้องกนัการสญูหายของผูร้่วมการวจิยัจากการไม่สามารถตดิตามขอ้มูลไดร้ะหว่างการวจิยั  
(loss of follow up) 
 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลร่มเยน็ และโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลหว้ยเคยีนมเีขตรบัผดิชอบใน
การดูแลผูป่้วยทัง้หมด 8 และ 8 หมู่บ้าน ตามล าดบั แต่ละกลุ่มจะเลอืกผูป่้วยจากมา 3 หมู่บ้านโดยวธิกีารสุ่มตวัอย่าง
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แบบง่าย (simple random sampling) โดยวธิกีารจบัฉลาก จากนัน้ท าการคดักลุ่มตวัอย่างของทัง้สองกลุ่มมาหมู่บ้านละ 
25 คน โดยวธิกีารสุม่อย่างเป็นระบบ (systematic random sampling) จะไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 97 คน 
 การแทรกแซงและการด าเนินงานวิจยั 
 ขัน้ตอนการวจิยัสรุปอยู่ในรปูที ่1 โดยผูเ้กบ็ขอ้มลูและเยีย่มบา้นเป็นนิสติเภสชัศาสตร ์ชัน้ปีที่ 5 สิง่แทรกแซง
คอื การจดัการปัญหาดา้นยาผูป่้วยทีบ่า้น กลุ่มทดลองไดร้บัการจดัการปัญหาดา้นยาทีบ่า้นจ านวน 4 ครัง้ และประเมนิ
คุณภาพชวีติก่อนและหลงัเขา้ร่วมงานวจิยั ส่วนกลุ่มควบคุมจะไม่ไดร้บัการแทรกแซง มเีพยีงการเยีย่มบา้นเพื่อส ารวจ
รายการยาทีไ่ดร้บัจ านวน 4 ครัง้ และประเมนิคุณภาพชวีติก่อนและหลงัเขา้ร่วมงานวจิยัเท่านัน้  
 

 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยัและการเกบ็ข้อมูล 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื  
 (1) แบบเกบ็ขอ้มูล  แบ่งเป็น 3 ส่วน คอื ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ป่วย ประกอบด้วย ชื่อ สกุล เพศ อายุ 
น ้าหนกั สว่นสงู ดชันีมวลกาย ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน สทิธกิารรกัษาพยาบาล และโรคประจ าตวั สว่นที ่
2 ขอ้มูลเกีย่วกบัการใช้ยา สมุนไพร และอาหารเสรมิ ประกอบด้วย รายการยา สมุนไพร หรอือาหารเสรมิที่ผู้ป่วยใช ้
วธิกีารใช้ยาตามที่แพทย์สัง่ วธิกีารใช้ยาของผู้ป่วย จ านวนเม็ดยาที่เหลอื ประวตัิการแพ้ยา ส่วนที่ 3 การวเิคราะห์
ปัญหาการใชย้าของผูป่้วย  ปรบัปรุงตามแนวทางของ The Pharmaceutical Care Network Europe Classification V 
6.2 (2010)[14] พรอ้มแนวทางการแกไ้ขและผลการแกไ้ขปัญหา  
 (2) แบบประเมินระดับคุณภาพชีวิต เป็นแบบสอบถาม 2 ส่วนคือส่วนที่ 1 EQ-5D-3L ฉบับภาษาไทย [15] 

ประกอบดว้ยค าถาม 5 มติคิอื ความสามารถในการเคลื่อนไหว (mobility)การดูแลตนเอง (self-care)กจิกรรมทีท่ าเป็น
ประจ า (usual activities)อาการเจ็บปวด/อาการไม่สบายตัว (pain/discomfort) และความวิตกกังวล/ความซึมเศร้า 
(anxiety/depression) แต่ละค าถามจะมคี าตอบใหเ้ลอืก 3 ระดบัจ าแนกตามระดบัความรุนแรงไดแ้ก่ไม่มปัีญหามปัีญหา
ปานกลาง และมปัีญหาอย่างมากขอ้มูลดงักล่าวจะน ามาจ าแนกสภาวะสขุภาพทีไ่ดเ้ป็น 243 สภาวะทีส่ามารถแปลเป็น
ค่าอรรถประโยชน์ได ้สว่นที ่2 Visual Analog Scale (VAS) เป็นเสน้คะแนนตัง้แต่ 0 ถงึ 100 โดย 0 หมายถงึสขุภาพที่
แย่ทีสุ่ดและ 100 หมายถงึสุขภาพที่ดทีีสุ่ด โดยใหผู้ป่้วยท าเครื่องหมายกากบาทลงลนเสน้คะแนนเพื่อประเมนิสภาวะ
สขุภาพตนเอง 
 

 สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
การวจิยันี้ใช้สถติิเชงิพรรณนา เช่น ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ เพื่อบรรยายลกัษณะของตวัอย่างและตวัแปรที่

ศกึษา สว่นการวเิคราะหจ์ านวนปัญหาดา้นยาหลงัการเยีย่มบา้นแต่ละของกลุ่มเดยีวกนั ใชส้ถติ ิWilcoxon’s sign rank 
test  การเปรยีบเทยีบจ านวนปัญหาดา้นยาทีล่ดลงเฉลีย่ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใชส้ถติิ Mann – Whitney 
U test เนื่องจากข้อมูลมีการกระจายที่ไม่เป็นปกติ และเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ก่อนและหลัง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านยาให้แก่ผู้ป่วยโดยใช้สถิติ Paired t-test ก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติในการศึกษานี้ 
เท่ากบั 0.05  
 การพิทกัษ์สิทธิผูป่้วย  
 งานวิจยันี้ได้ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย์ มหาวทิยาลยัพะเยา ก่อนเข้า
ร่วมงานวจิยัผู้ป่วยจะได้รบัค าชี้แจง้เกี่ยวกบัการท าวจิยัและลงนามในหนังสอืยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั โดยผู้เขา้ร่วม
งานวจิยัสามารถออกจากการวจิยัไดทุ้กขณะ โดยไม่มผีลกระทบใดๆกบัผูเ้ขา้ร่วมงานวจิยั และการน าเสนอขอ้มูลของ
ผูเ้ขา้ร่วมงานวจิยัจะถูกน าเสนอในภาพรวมไม่สามารถระบุตวัผูเ้ขา้ร่วมงานวจิยัได ้ 
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ผลการศึกษา 
 คณุลกัษณะทัว่ไปของผูเ้ข้ารว่มการวิจยั 
 งานวจิยันี้มผีู้ผ่านเกณฑ์การคดัเลอืกจ านวน 97 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 49 คน และกลุ่มควบคุม 48 คน 
คุณลกัษณะทัว่ไปของทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p > 0.05) (ตารางที ่1)  
 

ตารางท่ี 1 คุณลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มควบคมุและทดลอง 
คณุลกัษณะทัว่ไป กลุ่มทดลอง (n=48) กลุ่มควบคมุ (n=49) P – value 

อายุเฉล่ีย ค่าเฉลีย่ SD ปี 70.00  8.90 67.14  6.50 0.073 

เพศ     

หญงิ; จ านวน (รอ้ยละ) 29 (60.42%) 30 (61.22%) 0.935 
ระดบัการศึกษา จ านวน (รอ้ยละ) 
  ไม่ไดร้บัการศกึษา 24(50%) 16 (32.65%) 

0.083 
  ประถมศกึษา (คน) 24 (50%) 33 (67.35%) 
  มธัยมศกึษา/ปวช./ปวส. 0(0%) 0 (0%) 
  ปรญิญาตรขีึน้ไป  0 (0%) 0 (0%) 
รายได้ต่อเดือน จ านวน (รอ้ยละ) 
  ต ่ากว่า 3,000 บาท 16 (33.33%) 14 (28.57%) 

0.463 
  3,000-5,000 บาท 27 (56.25%) 24 (48.98%) 
  5,000-10,000 บาท 3 (6.25%) 7 (14.29%) 
  มากกว่า 10,000 บาท 2 (4.17%) 4 (8.16%) 
สิทธิการรกัษา จ านวน (รอ้ยละ) 
    ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ/เบกิได ้(คน) 3 (6.25%) 3 (6.12%) 

0.979 
    หลกัประกนัสขุภาพถว้นหน้า (คน) 45 (93.75%) 46 (93.88%) 
จ านวนโรคประจ าตวั ค่าเฉลีย่ SD โรค 2.31  0.59 2.08 0.79 0.106 

จ านวนรายการยา ค่าเฉลีย่ SD ชนิด 3.94  1.42 4.06  1.88 0.715 

การจดัยารบัประทาน  
   จดัยาเอง (คน) 45 (93.75%) 42 (85.71%) 

0.317 
   มผีูจ้ดัยาให ้(คน) 3 (6.25%) 7 (14.29%) 

  
จ านวนปัญหาดา้นยา 

 จ านวนปัญหาด้านยาก่อนการวจิยัของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง เท่ากบั 1.211.05  และ 1.020.90
ปัญหาต่อคน ตามล าดบั ทัง้นี้จ านวนปัญหาดา้นยาไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p>0.05) จ านวนปัญหามี
แนวโน้มลดลงหลงัการเยี่ยมบ้านแต่ละครัง้ ทัง้ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เมื่อสิน้สุดงานวจิยัจ านวนปัญหาด้าน 
เท่ากบั 0.40  0.54 และ 0.80  0.87 ปัญหาต่อคนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตามล าดบั โดยกลุ่มทดลองมี
จ านวนปัญหาดา้นยาน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(ตารางที ่2) เมื่อพจิารณาจ านวนผูเ้ขา้ร่วมงานวจิยั
ทีม่ปัีญหาดา้นยาพบว่า กลุ่มทดลองมจี านวนผูม้ปัีญหาดา้นยาเทา่กบั 34 คน (รอ้ยละ 69.39) สว่นกลุ่มควบคุมมจี านวน
ผูม้ปัีญหาดา้นยาเท่ากบั 32 คน (รอ้ยละ 66.67) และมแีนวโน้มลดลงเช่นเดยีวกบัจ านวนปัญหาดา้นยาเฉลีย่ โดยหลงั
การเยีย่มบา้นครัง้ที ่4 มจี านวนผูท้ีม่ปัีญหาดา้นยาเท่ากบั 18 คนในกลุ่มทดลอง และ 27 คนในกลุ่มควบคุม (ตารางที ่ 
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ตารางท่ี 2 จ านวนปัญหาดา้นยา (ค่าเฉลีย่SD) ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

ครัง้ท่ีเย่ียมบ้าน 
จ านวนปัญหาดา้นยา ค่าเฉลีย่ (SD) 

P-value* 

กลุ่มทดลอง(n=48) กลุ่มควบคมุ(n=49) 
หลงัการเยีย่มบา้นครัง้ที ่1  1.21  1.05 1.02  0.90 0.463 
หลงัการเยีย่มบา้นครัง้ที ่2  0.56   0.65 0.98  0.87 0.015 
หลงัการเยีย่มบา้นครัง้ที ่3  0.40   0.54 0.82  0.75 0.005 
หลงัการเยีย่มบา้นครัง้ที ่4  0.40  0.541 0.80  0.871 0.022 

*เปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในแต่ละครัง้หลงัการเยีย่มบา้น  
1เปรยีบเทยีบระหว่างการเยีย่มบา้นครัง้ที ่1 และ ครัง้ที ่4  

ตารางท่ี 3 จ านวนผูป่้วยทีม่ปัีญหาดา้นยาในการเยีย่มบา้นแต่ละครัง้ 

ครัง้ท่ีเย่ียมบ้าน 
จ านวนผูป่้วย จ านวน (รอ้ยละ) 

P-value* 
กลุ่มทดลอง (n=48) กลุ่มควบคมุ (n=49) 

หลงัการเยีย่มบา้นครัง้ที ่1  34 (69.37) 32 (66.67) 0.559 
หลงัการเยีย่มบา้นครัง้ที ่2  24 (48.98) 32 (66.67) 0.127 
หลงัการเยีย่มบา้นครัง้ที ่3  18 (36.74) 30 (62.50) 0.019 
หลงัการเยีย่มบา้นครัง้ที ่4  18 (36.74) 27 (56.25) 0.082 

*เปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในแต่ละครัง้หลงัการเยีย่มบา้น  
 

 ประเภทของปัญหาด้านยา 
 ปัญหาการใชย้าทีพ่บมากทีส่ดุในกลุ่มทดลองคอืวธิใีชย้าไม่ตรงตามค าสัง่แพทยจ์ านวน 18 คน (รอ้ยละ 31.03)
รองลงมาคอืผูป่้วยใชย้าไม่สม ่าเสมอหรอืลมืใชย้าจ านวน 13 คน (รอ้ยละ 22.41) และไม่ไดร้บัยาทัง้ทีม่ขีอ้บ่งใชช้ดัเจน
จ านวน 11 คน (รอ้ยละ 18.96) ตามล าดบัสว่นปัญหาการใชย้าทีพ่บมากทีส่ดุในกลุ่มควบคุมคอืผูป่้วยใชย้าไม่สม ่าเสมอ
หรอืลมืใชย้าจ านวน 19 คน (รอ้ยละ 38.00) รองลงมาคอืวธิใีชย้าไม่ตรงตามค าสัง่แพทยจ์ านวน 13 คน (รอ้ยละ 26.00) 
และปัญหาการไดร้บัยาซ ้าซอ้นจ านวน 9 ราย (รอ้ยละ 18.00) ตามล าดบั (ตารางที ่4) 

ตารางท่ี 4 ประเภทปัญหาดา้นยาทีพ่บในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

ประเภทปัญหาด้านยาท่ีพบ 
จ านวนปัญหาท่ีพบ จ านวน (%) 

กลุ่มทดลอง  กลุ่มควบคมุ  

วธิกีารใชย้าไม่ตรงตามแพทยส์ัง่ 18 (31.03%) 13 (26.00%) 
ไม่ใชย้าอย่างสม ่าเสมอ/ลมืทานยา 13 (22.41%) 19 (38.00%) 
ไม่ไดร้บัยาทัง้ๆทีม่ขีอ้บ่งใชช้ดัเจน 11 (18.96%) 3 (6.00%) 
การไดร้บัยาซ ้าซอ้น  4 (6.90%) 9 (18.00%) 
เกดิอาการไม่พงึประสงคจ์ากยา 6 (10.34%) 1 (2.00%) 
ปัญหาอื่นๆ 6 (10.34%) 5 (10.00%) 
รวม 58 (100%) 50 (100%) 
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 ระดบัคณุภาพชีวิต 
 ผลการวดัระดบัคุณภาพชวีติเฉลี่ยก่อนและหลงัการเยีย่มบา้นของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยแสดงใน
ตารางที่ 5 พบว่าระดบัคุณภาพชวีิตของกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการเยี่ยมบ้านตามแบบประเมนิ EQ-5D-3L ฉบบั
ภาษาไทยเท่ากบั 0.64 และ 0.68 ตามล าดบั และเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p=0.024) โดยกลุ่มควบคุมมรีะดบั
คุณภาพชวีติก่อนและหลงัการเยีย่มบ้านเท่ากบั 0.75 และ 0.70 ตามล าดบั ส่วนการวดัระดบัคุณภาพชวีติโดยการใช้
เครื่องมอื VAS พบว่าระดบัคุณภาพชวีติของกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการเยีย่มบา้นเท่ากบั 0.71 และ 0.72 ตามล าดบั 
และระดบัคุณภาพชวีติของกลุ่มควบคุมก่อนและหลงัการเยีย่มบา้นเท่ากบั 0.74 และ 0.74 ตามล าดบัเปรยีบเทยีบระดบั
คุณภาพชวีติพบว่าระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถิต ิ
 

ตารางท่ี 5 ระดบัคุณภาพชวีติเฉลีย่ก่อนและหลงัการเยีย่มบา้นในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ 

ผลลพัธ ์
ระดบัคณุภาพชีวิตเฉล่ียค่าเฉลีย่ SD 

กลุ่มทดลอง (n=48) กลุ่มควบคมุ (n=49) 
ก่อนเยีย่มบา้น หลงัเยีย่มบา้น ก่อนเยีย่มบา้น หลงัเยีย่มบา้น 

EQ-5D-3L 0.64  0.29 0.68  0.301 0.75  0.25 0.70  0.24 
Visual analog scale 0.71  0.14 0.72  0.14 0.74  0.10 0.74  0.10 
1เปรยีบเทยีบระหว่างก่อนและหลงัการเยีย่มบา้น (p<0.05)  
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 งานวจิยันี้พบว่า การจดัการปัญหาด้านยาผู้ป่วยที่บ้านโดยนิสติเภสชัศาสตร์ ชัน้ปีที่ 5 สามารถลดจ านวน
ปัญหาดา้นยาและจ านวนผูป่้วยทีม่ปัีญหาดา้นยาได ้นอกจากนี้ยงัสามารถเพิม่คุณภาพชวีติของผูป่้วยได ้กลุ่มทดลองมี
จ านวนปัญหาดา้นยาลดลงอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเทยีบกบักลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิทัง้หลงัการเยีย่มบา้น
ครัง้ที ่2, 3 และ 4 (p<0.05)  การแทรกแซงในงานวจิยันี้มุ่งเน้นการลดจ านวนปัญหาดา้นยาในการเยีย่มบา้นแต่ละครัง้  
ผลการวจิยัครัง้นี้สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาในอดตีทีใ่ช้การเยี่ยมบา้นโดยเภสชักรเพื่อแกไ้ขปัญญาผู้ป่วย 5 ถงึแมจ้ะมี
ความแตกต่างกนัในรปูแบบการวจิยั กล่าวคอืการวจิยัก่อนหน้าเป็นการศกึษาแบบทดลองทีไ่ม่มกีลุ่มควบคุมและผูใ้หส้ิง่
แทรกแซงเป็นเภสชักร ขณะทีง่านวจิยัชิน้น้ีเป็นการทดลองทีม่กีลุ่มควบคุมเปรยีบเทยีบกบัผลการศกึษากบักลุ่มทดลอง
และมนีิสติเภสชัศาสตรเ์ป็นผูใ้หส้ิง่แทรกแซง แต่ผลการศกึษาสอดคลอ้งกนั จงึอาจสะทอ้นใหเ้หน็ไดว้่าการจดัการปัญหา
ด้านยาที่บ้านมปีระสทิธภิาพในการลดจ านวนปัญหาด้านยาที่เกิดขึน้กบัผู้ป่วยได้ ส าหรบัการศกึษาที่ให้นิสติเภสชั
ศาสตร์เป็นผู้ให้สิง่แทรกแซงหลายการศึกษามีผลการศกึษาสอดคล้องกนั โดยพบว่านิสติเภสชัศาสตร์สามารถที่จะ
คน้หาปัญหาและแกไ้ขปัญหาดา้นการใชย้าได[้3,10] 
 ในเรื่องของระดบัคุณภาพชวีติพบว่าผู้เขา้ร่วมงานวจิยักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมรีะดบัคุณภาพชวีติไม่
แตกต่างกนัหลงัการเยี่ยมบ้าน (p>0.05) ทัง้การประเมินโดยใช้แบบสอบถาม EQ-5D-3L ฉบบัภาษาไทย และแบบ 
VAS  ผู้วจิยัเลอืกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยอาศยัพื้นที่ตามความสะดวกในการเก็บขอ้มูล และการปกปิดการ
แทรกแซง แมว้่าคุณลกัษณะทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัจะไมแ่ตกต่างกนั แต่อาจมปัีจจยัอื่นทีจ่ะสง่ผลต่อระดบัคุณภาพ
ชวีติ เช่น สภาพสงัคมและสิง่แวดลอ้มของชุมชนทีก่ลุ่มควบคุมจะอยู่ในสงัคมเมอืงมากกว่ากลุ่มทดลอง ซึง่มคีวามความ
สะดวกสบายเชิงกายภาพมากกว่ากลุ่มทดลอง เป็นผลให้ระดับคุณภาพชีวิตของทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกนั เมื่อ
พจิารณาในกลุ่มทดลองพบว่ามรีะดบัคุณภาพชวีติเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตเิมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างก่อนและ
หลงัการเยีย่มบา้น (p<0.05) เมื่อประเมนิโดยใชแ้บบสอบถาม EQ-5D-3L ฉบบัภาษาไทยซึง่อาจเกดิจากการไดร้บัการ
จดัการปัญหาดา้นยา และมไีดร้บัการแกไ้ขท าใหปั้ญหาดา้นยาลดลง  
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 สรุปไดว้่า การจดัการปัญหาดา้นยาผูป่้วยทีบ่า้นโดยนิสติเภสชัศาสตรส์ามารถลดจ านวนปัญหาดา้นยา จ านวน
ผูป่้วยทีม่ปัีญหาดา้นยา  เพิม่ความร่วมมอืในการใชย้า ลดอาการไม่พงึประสงค์จากการใช ้และเพิม่คุณภาพชวีติของ
ผูป่้วยได้อนัจะส่งผลใหก้ารรกัษามปีระสทิธภิาพมากขึน้ ฉะนัน้การจดัการปัญหาดา้นยาที่บ้านจงึเป็นอกีบทบาทหนึ่ง
ของเภสชักรทีส่ามารถท าได ้และท าใหก้ารแกไ้ขปัญหาดา้นยาของผู้ป่วยแต่ละรายมคีวามถูกตอ้งเหมาะสมยิง่ขึน้ 
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การศึกษาฤทธ์ิต้านเช้ือแบคทีเรียของน ้ามนัหอมระเหยจากผลมะแขว่น 
Antibacterial activity of essential oil from Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. fruit 
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บทคดัย่อ 
 

 มะแขว่นเป็นพชืพืน้บา้นทางภาคเหนือ มสีรรพคุณในการรกัษาอาการปวดทอ้ง ทอ้งเสยี รวมทัง้โรคผวิหนงั ซึง่
การศกึษานี้จะท าการทดสอบฤทธิต์้านเชือ้แบคทเีรยีในน ้ามนัหอมระเหยของผลมะแขว่นสดซึ่งเกบ็จากจงัหวดัพะเยา
และแยกน ้ามนัหอมระเหยด้วยวธิกีารกลัน่ด้วยไอน ้า พบว่า ปรมิาณน ้ามนัหอมระเหยจากผลสดมผีลผลติรอ้ยละ 8.1 
เมื่อท าการวเิคราะหส์ารส าคญัของน ้ามนัหอมระเหยโดยเครื่อง GC-MS พบสารทัง้หมด 18 ชนิด โดยมปีรมิาณ alpha-
limonene มากที่สุด รองลงมาคอื (+)-sabinene เมื่อทดสอบฤทธิต์้านเชื้อแบคทีเรยี ได้แก่ Staphylococcus aureus, 
Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Salmonella Enteritidis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae แ ล ะ 
Pseudomonas aeruginosa โดยวธิ ีdisk diffusion method พบว่า น ้ามนัหอมระเหยมฤีทธิค์รอบคลุมเชือ้ทุกชนิด เมื่อ
ทดสอบหาความเขม้ขน้ต ่าสดุทีส่ามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ดว้ยวธิ ีbroth dilution method พบว่า น ้ามนัหอมระเหย
ที่ความเขม้ขน้ 6.25% มคีวามครอบคลุมเชื้อแบคทเีรยีมากที่สุด ส่วนการทดสอบหาความเขม้ขน้ต ่าสุดที่ไม่พบการ
เจรญิของเชือ้บนอาหารวุน้ พบว่า น ้ามนัหอมระเหยไม่สามารถฆา่เชือ้ Ps. aeruginosa ได ้ทัง้นี้สามารถน าน ้ามนัหอม
ระเหยมาใชป้ระโยชน์ในทางยา อาหารและเครื่องส าอางไดใ้นอนาคต 
 

ค าส าคญั :  ฤทธิต์า้นเชือ้แบคทเีรยี มะแขว่น น ้ามนัหอมระเหย 
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Abstract 
 

 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. has been used as a traditional medication for relief of diarrhea, 
stomach pain, and skin diseases which are distributed in the northern part of Thailand. This study 
investigates antibacterial activity of the fruit essential oil of Z. rhetsa. The fresh fruit was collected from 
Phayao and then isolated by steam distillation. The percent yield of essential oil found in fresh fruit is 8.1%. 
Essential oil was analyzed by GC-MS that show highest percentage of alpha-limonene. The antibacterial 
activity of essential oil for the organism Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, 
Salmonella Enteritidis,  Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa are measured 
by the disk diffusion method. The essential oil show antibacterial activity against all of bacteria. The Minimum 
Inhibitory Concentration of essential oil was determined by broth dilution method. The concentration of 6.25% 
had the most antimicrobial activity. The Minimum Bactericidal Concentration of essential oil was not found in 
Ps. aeruginosa. The essential oil will be useful for drug, food and cosmetic in the future. 
 

Keywords:   antibacterial activity, Zanthoxylum  rhetsa (Roxb.) DC., essential oil 
 

บทน า 
 

 พชืในสกุล Zanthoxylum spp. เป็นพชืทีน่ ามาใชอ้ย่างแพร่หลายและมคีุณค่าทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะการใช้
ประโยชน์ทางการแพทยพ์ืน้บา้น จากการศกึษาพบว่าสารสกดัและน ้ามนัหอมระเหยทีไ่ดส้ามารถน ามาใชใ้นการรกัษา
โรคตดิเชือ้ ไดแ้ก่ โรคมาลาเรยี โรคทางระบบทางเดนิอาหาร โรคหนองใน และโรคปอด รกัษาโรคทอ้งเสยีในสตัวแ์ละ
มนุษย ์ช่วยขบัระดู มปีระสทิธภิาพในการรกัษาโรครมูาตอยด ์ต้านเชือ้ปรสติในสตัวแ์ละมนุษย ์บ ารุงก าลงั ฤทธิแ์กป้วด 
รกัษาโรคทางระบบผวิหนัง รกัษาโรครดิสดีวง รกัษาโรคทางระบบสบืพนัธุ ์รกัษามะเรง็ ฤทธิข์บัปัสสาวะ รกัษาอาการ
ชกั เป็นต้น จากการส ารวจเกีย่วกบัภูมปัิญญาทอ้งถิน่ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบว่ามะแขว่นเป็นพชื
ทีม่กีารน ามาใช้เป็นเครื่องเทศประกอบอาหาร เช่น แกง ลาบ ซึ่งมฤีทธิท์ี่โดดเด่นในการต้านจุลชพี ได้แก่ แบคทเีรยี              
แกรมบวก แบคทเีรยีแกรมลบ และเชือ้รา[1, 2, 3]  
 มะแขว่น (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. synonym: Zanthoxylum limonella (Dennst.) Alston) อยู่ ใน
วงศ ์Rutaceae ชื่อทอ้งถิน่ มะแขว่น มะแขน่ หมกัขว่ง ก าจดัตน้ พรกิหอม ลกูระมาศ หมกัขว่ง หมากมาด ลกัษณะทาง
พฤกษศาสตรเ์ป็นไมย้นืตน้ มหีนามแหลม ใบประกอบแบบขนนก ช่อดอกแยกแขนงออกตามง่ามใบใกลย้อด ดอกเลก็สี
นวลหรอืขาวอมเขยีว ผลค่อนขา้งกลม ผวิขรุขระ มกีลิน่ เมลด็เลก็ กลม ด าเป็นมนั[4, 5] สรรพคุณทางพืน้บา้นมกีารน า
ส่วนผลใช้แก้ฝาดสมาน ช่วยย่อย รกัษาโรคทางเดนิปัสสาวะ สมานบาดแผล[5, 6] จากการศกึษาองค์ประกอบน ้ามนั
หอมระเหยของผลมะแขว่นประกอบดว้ยสารกลุ่ม monoterpenes ไดแ้ก่ sabinene, limonene และ terpinen-4-ol และ
มรีายงานสาร sabinene สามารถออกฤทธิฆ์่าแบคทเีรยีไดค้รอบคลุม[7, 8] โดยพบว่าน ้ามนัหอมระเหยสามารถฆา่เชือ้ 
S. aureus และเชื้อ E. coli ได้อย่างสมบูรณ์ภายในเวลา 9 นาที มีความสามารถในการฆ่าเชื้อดื้อยา methicillin-
resistant S. aureus และเชื้อดื้อยา extended-spectrum β-lactamase producing  E. coli ได้อย่างสมบูรณ์ภายใน
เวลา 90 นาที[7, 8, 9] และยงัพบว่ามะแขว่นสามารถยบัยัง้การเจรญิเติบโตของแบคทีเรยีก่อโรคได้ 4 ชนิด คือ B. 
subtilis, E. coli, K. pneumoniae และ V. cholerae ด้วยวิธี agar disk diffusion method[9] การศึกษารายงานค่า 
inhibition zone ของเชื้อ S. Typhimurium, S. Enteritidis, E. coli, C. perfringens และ C. jejuni เท่ากบั 20.5, 16.3, 
13.5, 27 และ 18 มิลลิเมตร ตามล าดบั เมื่อเปรียบเทียบกบั amoxycillin (30 µg) ในแต่ละเชื้อ เท่ากบั 26.4, 21.9, 
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21.9, 48.4 และ 49.8 มลิลเิมตร ตามล าดบั[10] การศกึษาเพิ่มเติมพบว่าสารสกดัเอทานอล 80% มีผลยบัยัง้เชื้อ P. 
mirabilis, En. faecalis, S. epidermidis และ S. mitis[11] 
 จากการใชป้ระโยชน์ทางพืน้บา้น ต ารบัยาแผนโบราณ และความสามารถในการตา้นเชือ้จุลชพีทีโ่ดดเด่นของ   
มะแขว่นซึ่งหาได้ง่ายในท้องถิ่นแต่มกีารศึกษาค่อนขา้งน้อยโดยเฉพาะผลสด ดงันัน้ ทางคณะผู้วิจยัจงึสนใจในการ
ทดสอบฤทธิต์้านเชือ้แบคทเีรยีแกรมบวกและแกรมลบในน ้ามนัหอมระเหยจากผลมะแขว่นสดซึง่เกบ็ในจงัหวดัพะเยา 
เน่ืองจากมหาวทิยาลยัตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัพะเยาและมกีารใชม้ะแขว่นในการประกอบอาหารเป็นสว่นใหญ่ 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
วสัดอุปุกรณ์ 
 การสกดัน ้ามนัหอมระเหยจากผลมะแขว่น 

 1.สารเคม ี

  1.1 น ้ากลัน่    

  1.2 Sodium sulfate anhydrous (Na2SO4)   

 2. เครื่องมอืและอุปกรณ์ 

  2.1 ชุดกลัน่น ้ามนัหอมระเหย   
  2.2 Heating mental    
  2.3 Rotary evaporator   
  2.4 Water bath    
  2.5 ขวดเกบ็สารสกดั 

  2.6 กรวยกรอง 
  2.7 ส าลสี าหรบักรอง 
  2.8 บกีเกอร ์

 การทดสอบฤทธ์ิต้านแบคทีเรีย 

 1. สารเคม ี

  1.1 Dimethyl sulfoxide (DMSO)     
  1.2 แบคทเีรยีทีใ่ชท้ดสอบ     
  1.3 ยาทีใ่ชเ้ป็นตวัควบคุม ไดแ้ก่  Gentamycin และ Imipenem 
  1.4 อาหารเลีย้งเชือ้มาตรฐาน ไดแ้ก่ Tryptic Soy Broth (TSB) และ Mueller-Hinton Agar (MHA) 
 2. เครื่องมอืและอุปกรณ์ 
  2.1 จานอาหารเลีย้งเชือ้  2.7 ตะเกยีงแอลกอฮอล ์
  2.2 ห่วงเขีย่เชือ้   2.8 ไมพ้นัส าล ี
  2.3 ปากคบี (forcep)   2.9 Micro drop 
  2.4 กระบอกฉีดแอลกอฮอล ์ 2.10 Auto pipette/pipette 
  2.5 หลอดทดลองขนาดเลก็  2.11 Disk ทดสอบ ขนาด 6 มลิลเิมตร 
  2.6 ไมบ้รรทดั 
 

วิธีการศึกษา 

 1. การเตรยีมตวัอย่างพชืและการสกดัน ้ามนัหอมระเหยจากผลมะแขว่น 
  การเตรยีมพืชสมุนไพรจะเกบ็ผลมะแขว่นสดจากบ้านดอกบวั ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมอืง จงัหวดั
พะเยา จากนัน้น าตวัอย่างพชืสมุนไพรไปพสิจูน์เอกลกัษณ์โดย Maxwell JF จากหอพรรณไม ้ภาควชิาชวีวทิยา คณะ
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วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พบว่าเป็นพชืพนัธุ ์Z. rhetsa จากนัน้น าผลมะแขว่นสดจ านวน 1 กโิลกรมัมากลัน่
ดว้ยไอน ้าจนกระทัง่น ้ามนัหอมระเหยออกมาจนหมด แยกน ้ามนัหอมระเหยและก าจดัน ้าออกโดยใชโ้ซเดยีมซลัเฟตแอน
ไฮดรสั กรองและเกบ็น ้ามนัหอมระเหยทีอุ่ณหภูม ิ4 องศาเซลเซยีส 
 2. การเตรยีมเชือ้แบคทเีรยี 
 แบคทีเรียที่ใช้ในการทดสอบได้รับความอนุเคราะห์จากห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวทิยาลยัพะเยา ซึ่งเชื้อทุกชนิดได้รบัการตรวจสอบรูปร่างและการติดสแีกรมเฉพาะตวัของเชื้อแต่ละ
ชนิด โดยแบคทเีรยีที่ใช้ในการทดสอบเป็นเชือ้แบคทเีรยีแกรมบวกและแกรมลบที่หายใจโดยใช้ออกซเิจน จ านวน 7 
ชนิด ไดแ้ก่ S. aureus, B. cereus และ En. faecalis ซึง่เป็นเชือ้แกรมบวก  และ S. Enteritidis, E. coli, K. pneumonia, 
และ Ps. aeruginosa ซึง่เป็นเชือ้แกรมลบ 
 3. การวเิคราะหส์ารส าคญัของน ้ามนัหอมระเหยของผลมะแขว่น 
 วิเคราะห์สารส าคัญของน ้ ามันหอมระเหยของผลมะแขว่นสด โดยเครื่อง gas chromatography-mass 
spectrometry (GC-MS) โดยในส่วนของ GC ใช้ GC 7890A Agilent Technology ใช้เวลาในการวิเคราะห์แต่ละ
ตวัอย่างนาน 60 นาท ีโดยมฮีเีลยีมเป็นแก๊สพาและใชค้อลมัน์ HP-5MS ในสว่นของ MS ใช ้MSD 5975C (EI) Agilent 
Technology โดยสแกนในช่วง 30-500 amu ซึง่ใช ้MS Quadrupole โดยแสดงเป็นค่า % relative area  
  
 4. การทดสอบฤทธิต์า้นแบคทเีรยี 
 4.1 การทดสอบประสทิธภิาพการยบัยัง้การเจรญิเชือ้แบคทเีรยีโดยวธิ ีdisk diffusion method 
  ในส่วนของเชือ้ ให้คดัเลอืกเชือ้แบคทเีรยีมา 3 – 5 โคโลนี ทีผ่่านการเพาะเลีย้งเป็นเวลา 1 วนั ที่มี
ลกัษณะเหมือนกนั น าไปบ่มในอาหารเหลว Tryptic soy broth (TSB) ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-6 
ชัว่โมง จนเชื้อมคีวามขุ่นเท่ากบั 0.5 McFarland Standard ใช้ไม้พนัส าลทีี่ผ่านการฆ่าเชื้อจุ่มลงในเชื้อที่ท าการปรบั
ความขุ่นแลว้ และน าไมพ้นัส าลชีุบเชือ้แบคทเีรยีทีเ่ตรยีมไวเ้ลีย้งบนอาหารเลีย้งเชือ้ Muller Hinton agar (MHA) ก่อน
วาง disk ใหเ้ปิดฝาอาหารเลีย้งเชือ้เลก็น้อย 3-5 นาท ี(ไม่เกนิ 15 นาท)ี เพื่อใหผ้วิหน้าของอาหารเลีย้งเชือ้แหง้ก่อนการ
ทดสอบ ในสว่นของสารทดสอบ ให้เจอืจางสารทดสอบดว้ย DMSO ใหม้คีวามเขม้ขน้ 100%, 50%, 25%, 12.5% และ 
6.25% ตามล าดบั จากนัน้หยดสารปรมิาตร 20 ไมโครลติร ลงบน disk ทดสอบขนาด 6 มลิลเิมตร ใชป้ากคบีทีผ่่านการ
ฆา่เชือ้คบี disk สารตวัอย่างวางบนผวิหน้าของอาหารเลีย้งเชือ้ใหห้่างจากจุดศนูยก์ลาง 24 มลิลเิมตร โดยใช ้disk ของ
ยา gentamicin และ imipenem ในขนาด 10 ไมโครกรมั เป็นชุดควบคุมผลบวก (positive control) และใช้ disk ของ 
DMSO เป็นชุดควบคุมผลลบ (negative control) จากนัน้น าไปบ่มทีอุ่ณหภูม ิ35±2 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
วดัเสน้ผ่านศนูยก์ลางบรเิวณทีย่บัยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีอย่างสมบรูณ์ (complete inhibition zone) 
 4.2 การทดสอบหาค่าความเขม้ขน้ต ่าสุดทีส่ามารถยบัยัง้เชื้อแบคทเีรยี (Minimal Inhibitory Concentration, 
MIC) ของน ้ามนัหอมระเหยจากผลมะแขว่นสดโดยวธิเีจอืจางในอาหารเหลว (Broth dilution method) 
 เตรยีมเชื้อทดสอบเช่นเดยีวกบัการทดสอบฤทธิต์้านแบคทเีรยี โดยน าเชื้อมากระจายในอาหารเลีย้งเชือ้ TSB 
จนเชื้อมีความขุ่นเท่ากับ 0.5 McFarland Standard และเตรียม flat bottom 96 well ELISA plates เขยีนหมายเลข
ก ากบั 1 ถงึ 8 เตรยีม TSB 100 ไมโครลติร ลงในหลุมที ่2 ถงึ 8 จากนัน้ใสส่ารทดสอบทีค่วามเขม้ขน้ 100% ลงในหลุม
ที ่1 และ 2 หลุมละ 100 ไมโครลติร และท า serial dilution จากหลุมที ่2 ถงึ 8 โดยหลุมที ่1 เป็น positive control และ
หลุมที ่8 เป็น negative control เตมิเชือ้จุลนิทรยีท์ีเ่ตรยีมไวล้งไปในทุกหลุม จ านวนหลุมละ 100 ไมโครลติร  น าไปบ่ม
ทีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส นาน 24 ชัว่โมง หลงัจากการบ่มเชือ้จนครบ 24 ชัว่โมง ใหส้งัเกตหลอดสดุทา้ยทีไ่ม่มเีชือ้
แบคทเีรยีเจรญิหรอือาหารเลีย้งเชือ้ในหลอดทีไ่ม่ขุ่น สงัเกตผลเมื่อครบเวลา โดยทีค่่า MIC คอื ความเขม้ขน้ทีต่ ่าทีสุ่ด
ของสารทดสอบทีส่ามารถยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้ทดสอบไดอ้ย่างสมบรูณ์ 
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 4.3 การทดสอบหาความเขม้ขน้ต ่าสดุทีส่ามารถฆ่าเชือ้แบคทเีรยี (Minimal Bactericidal Concentration, MBC) ของ
น ้ามนัหอมระเหยจากผลมะแขว่นสด 
 จากการหาค่าความเข้มข้นต ่าที่สุดที่ท าให้เชื้อไม่เจรญิในอาหารเหลวนัน้ สามารถน ามาหาค่า MBC ได้โดยน า
หลอดทดลองทีไ่ดจ้ากการทดสอบ MIC ทีไ่ม่มคีวามขุ่นทุกหลุมมาท าการทดสอบ MBC บนจานอาหารเลีย้งเชือ้ Tryptic Soy 
Agar (TSA) ซึ่งบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง สงัเกตผลเมื่อครบเวลา โดยที่ค่า MBC คือ ความ
เขม้ขน้ต ่าสดุของสารทดสอบทีท่ าใหไ้ม่มกีารเจรญิของเชือ้แบคทเีรยี  
 

ผลการศึกษา 
 จากผลการทดลองการสกดัน ้ามนัหอมระเหยจากผลมะแขว่นสดทีเ่กบ็ในเขตจงัหวดัพะเยา ดว้ยวธิกีารกลัน่ดว้ยไอ
น ้า จากผลมะแขว่นสดจ านวน 1,000 กรมั ไดน้ ้ามนัหอมระเหยปรมิาตร 81 มลิลลิติร ซึง่คดิเป็นผลผลติรอ้ยละ 8.1 โดยน ้ามนั
หอมระเหยมีลกัษณะใส ไม่มีส ีมีกลิน่หอมเฉพาะตัว จากนัน้วเิคราะห์สารส าคญัของน ้ามนัหอมระเหยโดยเครื่อง GC-MS 
ไดผ้ลดงัตารางที ่ซึง่ตรวจพบสารทัง้หมด 18 ชนิด โดยมปีรมิาณ alpha-limonene มากทีส่ดุ รองลงมาคอื (+)-sabinene  
 การทดสอบฤทธิต์้านเชือ้แบคทเีรยีของน ้ามนัหอมระเหยจากผลมะแขว่นสดกบัเชือ้แบคทเีรยี จ านวน 7 ชนิด ไดแ้ก่ S. 
aureus, B. cereus และ En. Faecalis, S. Enteritidis, E. coli, K. pneumoniae และ Ps. aeruginosa โดยวธิ ีdisk diffusion method เพื่อ
ทดสอบหาประสทิธภิาพของน ้ามนัหอมระเหยจากผลมะแขว่นในการต้านการเจรญิของเชื้อแบคทเีรยี ซึ่งใช้ยา gentamicin และ 
imipenem ในขนาด 10 ไมโครกรมั ซึ่งมฤีทธิค์รอบคลุมเชื้อทัง้ 7 ชนิดเป็น positive control และเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการ
ยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ โดยม ีDMSO เป็น negative control พบว่า น ้ามนัหอมระเหยจากผลมะแขว่นสดมฤีทธิต์้านการเจรญิของ
เชือ้ไดทุ้กชนิดทีใ่ชท้ดสอบ โดยน ้ามนัหอมระเหยทีค่วามเขม้ขน้ 100% สามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้แบคทเีรยี S. aureus และ S. 
Enteritidis ไดไ้ม่ดอ้ยไปกว่ายา gentamicin ขณะที ่DMSO ไม่มผีลในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้แบคทเีรยี ดงัตารางที ่2 
   

ตารางท่ี 1 สารส าคญัในน ้ามนัหอมระเหยจากผลมะแขว่นสด 
สาร % พืน้ท่ีสมัพทัธ ์
alpha-(+)-pinene 5.68 
(+)-sabinene 25.03 
beta-myrcene 4.74 
alpha-phellandrene 11.87 
alpha-terpinen 0.36 
(+)-3-caren 0.79 
trans-alpha-ocimene 2.70 
(E)-beta-ocimene 9.53 
gamma-terpinen 0.70 
alpha-terpinolen 0.31 
1-isopropyl-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol 1.98 
alpha-terpineol 1.87 
caryophyllene 0.69 
(-)-germacrene d 0.92 
alpha-limonene 27.10 
1-isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.1]hex-2-ene 0.60 
p-cimol 2.77 
(Z)-geraniol 0.66 
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ตารางท่ี 2 การทดสอบประสทิธภิาพในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้แบคทเีรยีโดยวธิ ีdisk diffusion method  
 

ชนิดของเช้ือ 

เส้นผา่นศนูยก์ลางบริเวณท่ียบัยัง้การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (มิลลิเมตร) 

ความเขม้ข้นของน ้ามนัหอมระเหย 
Gentamicin Imipenem DMSO 

6.25% 12.5% 25% 50% 100% 
S. aureus  <1±0 <1±0 <1±0 <1±0 2.33±0.58 <1±0 19±0 0 

En. faecalis 0 0 0 <1±0 1±0 6±0 11±0 0 
B. cereus 0 0 <1±0 2±0 3.33±0.58 9±0 18±0 0 

S. Enteritidis <1±0 <1±0 <1±0 <1±0 <1±0 <1±0 14±0 0 
E. coli <1±0 <1±0 <1±0 <1±0 <1±0 6±0 12±0 0 

K. pneumoniae <1±0 <1±0 <1±0 <1±0 <1±0 6±0 11±0 0 
Ps. aeruginosa <1±0 <1±0 <1±0 <1±0 <1±0 7±0 7±0 0 
  

 ผลการทดสอบความเขม้ขน้ต ่าสุดของน ้ามนัหอมระเหยจากผลมะแขว่นสดที่สามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้
แบคทเีรยี พบว่า น ้ามนัหอมระเหยที่ความเขม้ขน้ 6.25% มฤีทธิต์้านการเจรญิของเชือ้ S. aureus, S. Enteritidis, K. 
pneumoniae และ Ps. aeruginosa น ้ามนัหอมระเหยทีค่วามเขม้ขน้ 12.5% มฤีทธิต์า้นเชือ้เพิม่ขึน้ โดยครอบคลุมการ
เจรญิของเชือ้ B. cereus และ E. coli ส่วนน ้ามนัหอมระเหยทีค่วามเขม้ขน้ 25% มฤีทธิต์้านการเจรญิของเชือ้ทุกชนิดที่
ทดสอบ โดยคลอบคลุมเชือ้ En. faecalis ดงัตารางที ่3 
 

ตารางท่ี 3 การทดสอบหาความเขม้ขน้ต ่าสดุทีส่ามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้แบคทเีรยีโดยวธิเีจอืจางในอาหารเหลว 

ชนิดของเช้ือ 
ความเขม้ข้นของน ้ามนัหอมระเหยจากผลมะแขว่นสด 

50% 25% 12.5% 6.25% 3.13% 1.56% 0.78% 0% 
S. aureus  + + + + - - - - 

En. faecalis + + - - - - - - 
B. cereus + + + - - - - - 

S. Enteritidis + + + + - - - - 
E. coli + + + - - - - - 

K. pneumoniae + + + + - - - - 
Ps. aeruginosa + + + + - - - - 

หมายเหตุ: +  เท่ากบั positive  หรอืสารละลายใส 
     -  เท่ากบั negative หรอืสารละลายขุน่ 

  

 ผลการทดสอบความเขม้ขน้ต ่าสดุของน ้ามนัหอมระเหยจากผลมะแขว่นทีไ่มพ่บการเจรญิของเชือ้แบคทเีรยีบน
อาหารวุ้น พบว่า น ้ามนัหอมระเหยที่ความเข้มขน้ 12.5% มฤีทธิฆ์่าเชื้อ B. cereus และ E. coli น ้ามนัหอมระเหยที่
ความเข้มข้น 25% มีฤทธิฆ์่าเชื้อ S. aureus, En. faecalis และ K. pneumoniae ได้เพิ่มขึ้น ส่วนน ้ามนัหอมระเหยที่
ความเขม้ขน้ 50% มฤีทธิฆ์า่เชือ้ S. Enteritidis ไดเ้พิม่ขึน้ ดงัตารางที ่4 
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ตารางท่ี 4 การทดสอบความเขม้ขน้ต ่าสดุทีไ่ม่พบการเจรญิของเชือ้บนอาหารวุน้  

ชนิดของเช้ือ 
ความเขม้ข้นของน ้ามนัหอมระเหยจากผลมะแขว่นสด 

50% 25% 12.5% 6.25% 3.13% 1.56% 0.78% 0% 
S. aureus  + + - - - - - - 

En. faecalis + + - - - - - - 
B. cereus + + + - - - - - 

S. Enteritidis + - - - - - - - 
E. coli + + + - - - - - 

K. pneumoniae + + - - - - - - 
Ps. aeruginosa - - - - - - - - 

หมายเหตุ: +  เท่ากบั positive  หรอืไม่พบการเจรญิของเชือ้บนอาหารวุน้ 
         -   เท่ากบั negative หรอืพบการเจรญิของเชือ้บนอาหารวุน้ 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
  

 การทดสอบฤทธิต์า้นเชือ้แบคทเีรยี 7 ชนิด ทีม่ที ัง้แบคทเีรยีแกรมบวกและลบ ไดแ้ก่ S. aureus, B. cereus, En. 
faecalis, S. Enteritidis, E. coli, K. pneumonia และ Ps. aeruginosa ซึง่สว่นใหญ่เป็นเชือ้ก่อโรคและเชือ้ประจ าถิน่ใน
ทางเดนิอาหาร ซึง่เมื่อท าการเปรยีบเทยีบฤทธิต์า้นเชือ้แบคทเีรยีของน ้ามนัหอมระเหยจากผลมะแขว่นสดโดยวดัเสน้
ผ่านศนูยก์ลางบรเิวณทีย่บัยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีกบัยา gentamicin และยา imipenem ในขนาด 10 
ไมโครกรมั ซึง่เป็นตวัควบคมุผลบวกหรอื positive control พบว่าน ้ามนัมะแขว่นมขีอบเขตการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้
ทีต่ ่ากว่าตวัควบคุม แต่มคีวามสามารถในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ S. aureus และ S. Enteritidis ไดไ้ม่ดอ้ยไปกว่า
ยา gentamicin สว่นการทดสอบความเขม้ขน้ต ่าสดุของน ้ามนัหอมระเหยทีส่ามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้หรอื MIC 
พบว่า น ้ามนัหอมระเหยจากผลมะแขว่นสดทีค่วามเขม้ขน้ 6.25% มฤีทธิต์า้นการเจรญิของเชือ้ S. aureus, S. 
Enteritidis, K. pneumoniae รวมถงึ Ps. aeruginosa ซึง่เป็นเชือ้ก่อโรคในโรงพยาบาลทีส่ าคญั ส าหรบัการทดสอบ
ความเขม้ขน้ต ่าสดุของน ้ามนัหอมระเหยทีไ่มพ่บการเจรญิของเชือ้บนอาหารวุน้หรอื MBC พบวา่ น ้ามนัหอมระเหยจาก
ผลมะแขว่นสดทีค่วามเขม้ขน้ 12.5% มฤีทธิฆ์า่เชือ้ B. cereus และ E. coli ซึง่การทดสอบดว้ยวธิน้ีีไม่พบฤทธิใ์นการ
ฆา่เชือ้ Ps. aeruginosa  
 จากการวเิคราะหส์ารส าคญัของน ้ามนัหอมระเหยของผลมะแขวน่สด โดยเครื่อง GC-MS พบสารทัง้หมด 18 
ชนิด โดยมปีรมิาณ alpha-limonene มากทีส่ดุ รองลงมาคอื (+)-sabinene ซึง่ผลการทดสอบขา้งตน้สอดคลอ้งกบั
การศกึษาก่อนหน้าทีส่นบัสนุนวา่สารสกดัน ้ามนัหอมระเหยจากผลมะแขว่นมฤีทธิใ์นการตา้นเชือ้แบคทเีรยีทัง้แกรม
บวก และแกรมลบ รวมถงึเชือ้ทีด่ือ้ต่อยาปฏชิวีนะ[7, 8, 9] ซึง่เป็นผลมาจากองคป์ระกอบทางเคมขีองน ้ามนัหอมระเหย 
ประกอบดว้ยสารกลุ่ม monoterpenes ไดแ้ก่ sabinene, limonene และ terpinen-4-ol และมรีายงานว่าสาร sabinene 
สามารถออกฤทธิฆ์า่แบคทเีรยีไดค้รอบคลุม [7, 8] ทัง้น้ีฤทธิใ์นการฆา่เชือ้แบคทเีรยีจงึขึน้อยู่กบัปรมิาณ sabinene ทีม่ี
อยู่ในน ้ามนัหอมระเหย 
 อย่างไรกต็ามการศกึษานี้มขีอ้จ ากดั เนื่องจากเมื่อประเมนิความไวของเชือ้ต่อยาต้านจุลชพี พบว่า เชือ้ทีใ่ชใ้น
การทดสอบมคีวามดือ้ต่อยาขา้งต้นจงึมผีลต่อประสทิธภิาพของน ้ามนัหอมระเหยจากผลมะแขว่นในการยบัยัง้การเจรญิ
ของเชือ้แบคทเีรยีทีใ่ชใ้นการทดสอบ  จากผลการทดสอบขา้งต้นและสรรพคุณทางพืน้บา้น น ้ามนัหอมระเหยจากผลมะ
แขว่นสดจงึเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งในการศกึษาและพฒันาเป็นผลติภณัฑท์ีใ่ช้ประโยชน์ทางยา อาหาร และเครื่องส าอาง
ในอนาคต 
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บทคดัย่อ 
 

 ชุดตรวจอมิโูนโครมาโทกราฟฟีคสตรปิเทส เป็นชุดตรวจทีม่ลีกัษณะเฉพาะคอืมขี ัน้ตอนการตรวจง่าย อ่านผล
รวดเรว็ได้ดว้ยตาเปล่า พฒันาขึน้เพื่อใชเ้ป็นชุดตรวจวนิิจฉัยอย่างง่ายในการตรวจหาแอนตบิอดแีละหรอืแอนตเิจนที่
สนใจ การตรวจหาแอนตเิจนเป้าหมายนัน้ในชุดตรวจส่วนใหญ่จะประกอบขึน้โดยใชโ้มโนโคลนอลแอนติบอดเีคลอืบ
ดว้ยอนุภาคทองค าแลว้น าไปชุบในส่วน conjugate pad แต่แอนตบิอดมีกีระบวนการผลติทีซ่บัซอ้นจงึท าใหต้้นทุนใน
การผลติสูง ในการศกึษานี้มแีนวคดิใหม่ในการน าโมเลกุลแอนไครนิซึ่งมโีครงสรา้งเฉพาะที่ต่างจากแอนติบอด ีแต่มี
ความจ าเพาะและสามารถผลิตได้ง่ายในแบคทีเรียอีโคไลมาเคลือบอนุภาคทองค า แอนไครินในการศึกษานี้คือ 
AnkGAG1D4 ที่จบัอย่างจ าเพาะกบัแคพซดิโปรตีนของเชื้อเอชไอวมีาเป็นต้นแบบในการเคลอืบกบัอนุภาคทองค าแล้ว
น าม าใช้ เป็ นตัวต รวจติ ดต ามด้วยต าเป ล่ าแบบ ใหม่  โดยน าไปประกอบ เป็ นชุ ดต รวจ  ankyrin-based 
immunochromatographic strip (ABIS) โดยชุดตรวจที่ผลติไดน้ี้มคีวามไวสงูสามารถตรวจหาแคพซดิโปรตนีไดต้ัง้แต่ 
0.1 ug/ml และมคีวามจ าเพาะในระดบัเดยีวกบัชุดตรวจทีม่ขีายทัว่ไป การศกึษาในครัง้นี้ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความส าเรจ็
ในการน าโปรตีนแอนไครินมาใช้เป็นสารตรวจติดตามที่สามารถอ่านผลด้วยตาเปล่าแบบใหม่ สามารถใช้ทดแทน
แอนตบิอดเีพื่อน ามาผลติชุดตรวจทีม่ปีระสทิธภิาพเทยีบเคยีงกบัชดุตรวจทีใ่ชใ้นปัจจุบนั และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ต่อไปไดใ้นอนาคต 
 

ค าส าคญั: แอนไครนิวนัดโีฟร เอชไอว ีแคพซดิโปรตนี อมิโูนโครมาโตกราฟฟีกเอสเส โปรตนีแอนไค 
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Abstract  
 

 Immunochromatographic strip test is a unique type of rapid test that has been developed for use as 
part of a diagnostic kit for the rapid detection of antibodies and/or other proteins of interest. For the detection 
of target proteins, most of the commercial tests are assembled based on the conjugation of colloidal gold 
particles to monoclonal antibodies embedded within the conjugate pad of a strip test. In this study, we tested 
the novel concept of using an artificial non-antibody structure for generating a colloidal gold conjugate (CGC). 
We exploited the property of an ankyrin repeat protein that specifically binds to the HIV-1 capsid protein 
termed AnkGAG1D4. This construct was applied as a model structure to create Ank1D4-CGC and used as a 
new type of visible detector system and termed it ankyrin-based immunochromatographic strip (ABIS) test. 
The ABIS test was shown to be highly sensitive with a lower limit of detection of the target protein at 0.1 
ug/ml. Moreover, the ABIS test was not only highly sensitive but also shared a level of specificity within the 
same range of the commercial test kit. The results of the studies presented herein therefore demonstrate the 
novel application of an artificial non-immunoglobulin structure (ankyrin repeat protein) as the new line of a 
visible detector using in a rapid diagnostic test with characteristics that have the potential to be superior to 
those that utilize antibody-based tests. 
 

Keywords: AnkGAG1D4, HIV, Capsid protein, Immunochromatographic assay, Artificial ankyrin repeat 
protein 
  
Introduction 
 

 The formulation of an artificial repeat ankyrin protein of 33 amino acids that forms two anti-parallel 
alpha helices followed by a beta hairpin loop that facilitates conjugation to the next repeat structure leading to 
an elongated molecule provides a unique reagent that forms the basis of this communication (Binz et al. 
2003; Boersma and Pluckthun 2011). This basic molecular architecture has been utilized for the construction 
of a novel class of scaffold protein library that has led to the  generation of several target-specific binding 
reagents that directly evolved from two other constructed libraries that included the Designed Ankyrin Repeat 
Protein library (DARPins) (Binz et al. 2003) and the artificial ankyrin repeat protein library (Nangola et al. 
2012).  
 This novel scaffold has several unique characteristics. Firstly, it shares the characteristics of binding 
specificity and affinity with that seen with antigen specific antibodies. Thus, the randomized amino acids that 
are located on the binding concave and the high number of internal repeats in concert promote specific 
interactions, resulting in a higher binding affinity (Binz et al. 2004). Secondly, since it is stably expressed at 
high levels in Escherichia coli and is relatively easy to purify using a simple nickel column via either N- or C-
terminal his tag and thus has a low-cost of production indicates its superiority over the use of conventional 
antibodies. Its unique compact structure does not require disulfide bonding and leaves open the option of 
expressing it within the bacterial cytoplasm so that it can be easily produced in a soluble form at a large 
scale level (Boersma and Pluckthun 2011). Thirdly, since it is a non-disulfide containing structure, unique 
cysteine at specific sites can be introduced that can facilitate chemical coupling with several molecules of 
choices such as drugs, fluorescein dyes, or polyethylene glycol (PEG)(Simon et al. 2012). Therefore, the 
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derivation of most target-specific DARPins have expanded their application to several fields such as tumor 
targeting and therapy (Simon et al. 2013), viral retargeting for improving the efficiency of adenoviruses (Ads) 
as gene transfer vectors (Dreier et al. 2013), antiviral agents by both extracellular (Mann et al. 2013) and 
intracellular functions (Nangola et al. 2012), diagnostics, and a number of additional biomedical applications 
(Huber et al. 2007).        
 In the studies reported herein, we have utilized the repeat synthetic ankyrin protein as an efficient 
visual detector by applying it as a probe for an immunochromatographic method. In 2012, we reported on the 
successful retrieval of a capsid-specific ankyrin, ankGAG1D4 among others, from our libraries of artificially 
constructed ankyrins (Nangola et al. 2012). These molecules have been characterized for their binding 
specificity and affinity for the HIV-1 capsid domain. We therefore reasoned that conjugating this ankGAG1D4 
formulation with colloidal gold particles will provide a unique reagent that can be utilized for the detection of 
the HIV-1 capsid protein by incorporating it in a detectable construct immune-chromatographic strip test (ICT) 
or rapid test. The ICT test was thus developed and optimized to yield a novel rapid test platform with high 
sensitivity and specificity. The prototype test kit name ‘Ankyrin-based immunochromatographic strip (ABIS) 
test was thus assembled. This kit utilizes a tiny amount of sample and the result can be simply read by the 
naked eye. The consistency of this test was evaluated by evaluating the sensitivity and specificity resulting 
from standard capsid-spiked samples. Results from our preliminary studies indicate that our ABIS test is 
suitable for further development as a novel platform as a diagnostic tool.  

 

Materials and Methods 

Large-scale preparation and purification of capsid-specific ankyrin 

 Artificial ankyrin specifically binds to HIV-1 p24 protein.  AnkGAG1D4, was retrieved from our artificial 
ankyrin repeat library utilizing the phage display technique (Nangola et al. 2012). The gene encoding 
AnkGAG1D4 was subcloned into pQE30 cytoplasmic expression vector for large scale protein preparation in 
bacteria M15[pREP4] strain (Qiagen). Large-scale purification of ankyrins was achieved as described 
previously (Nangola et al. 2012). Briefly, M15[pREP4] cells containing pQE30-1D4 was  cultured in a shaking 
incubator at 37C in 2 liters of LB broth containing 100 g/ml ampicillin, 25 g/ml kanamycin and 1% D-
glucose . When the O.D. 600 reached a value of 0.8, 1mM IPTG was added to the broth and the cultures 
incubated for an additional 4h at 30C with shaking. Cells were collected by centrifugation at 3000 x g in a 
refrigerated centrifuge at 4C for 30 min and resuspended with PBS containing a cocktail of protease 
inhibitors followed by repeated freeze/thaw cycles.  Cell lysates were collected by hi-speed centrifugation at 
10,000 x g, 4C for 30 min and then loaded onto a Histrap™ column (GE healthcare) for protein purification. 
Purity and concentration of protein were assessed by SDS-PAGE and Bradford protein assay kit (Biorad), 
respectively. 

 

 

 



 

229 
 

Production of polyclonal anti-ankyrin antibodies 

 New Zealand rabbits were immunized with 200 g of purified ankGAG1D4 mixed in complete 
Freunds’ adjuvant for the first injection and incomplete Freunds’ adjuvant for 3 booster doses of 200 g at 
monthly intervals. Rabbit sera were collected 1 week after the last injection and the immunoglobulin fraction 
was precipitated by standard ammonium sulphate precipitation. In brief, an equal amount of saturated 
ammonium persulphate solution was added dropwise into the pooled serum with continuing agitation on ice 
until a precipitate was formed. The mixture was centrifuged at 12,000 x g at 4C for 1 hr. The precipitate 
containing the immunoglobulin fraction was dissolved with PBS and then dialyzed against PBS solution and 
the amount of protein determined. An aliquot of the Ig proteins was evaluated for the presence of ankyrin-
specific antibodies by a simple indirect ELISA test. Briefly, individual wells of a 96-well microtiter plate were 
coated with purified ankGAG1D4 by incubating the plate at 4C for 16-18 hr. Coated wells were blocked with 
blocking solution (2% skimmed milk in TBS) and varying dilution of the samples to be tested were dispensed 
into appropriate wells. The wells were then washed and the bound antibodies detected by the addition of a 
predetermined optimum concentration of HRP-conjugated swine anti-rabbit IgG. The wells were washed and 
TMB substrate was added followed by the addition of 1N HCl to stop all reactions. Absorbance unit was 
measured at 450 nm.  

Preparation of ankyrin colloidal gold conjugate  

 The conjugation of colloidal gold to ankGAG1D4 protein was performed essentially as previously 
described (Pattarawarapan et al. 2007). Purified ankGAG1D4 protein was dialyzed against 5mM borax buffer 
and the protein concentration quantitated using the BCA protein assay. Appropriate concentration of 
ankGAG1D4 was mixed with a 15 nm colloidal gold solution at room temperature for 30 min. A solution of 5% 
BSA dissolved in 5mM borax buffer was then added to eliminate uncoupled gold particles. AnkGAG1D4-
colloidal gold conjugated (1D4-CGC) was concentrated by centrifugation at 10,000 x g for 30 min at 4C. The 
pellet containing 1D4-CGC was re-suspended with colloidal gold diluent and the concentration determined by 
measuring the optical density at 520 nm.  

Binding activity of 1D4-CGC defined by an indirect sandwich dot blot 

 Indirect dot blot, Nitrocellulose membranes were coated with either recombinant H6MACA (Nangola 
et al. 2012), bovine serum albumin (BSA) or rabbit anti-ankyrin. Non-specific binding signal was blocked by 
incubating the strips in blocking buffer (5%BSA in PBS). A solution of 1D4-CGC solution with an O.D 520 nm 
= 10 was added to the membrane and the membrane incubated on a shaker at room temperature for 30 min.  

 Sandwich dot blot, Nitrocellulose membranes were spotted with either purified monoclonal anti-CA, 
M88 (unpublished data) or rabbit anti-ankyrin and the membranes incubated with blocking buffer to limit non-
specific binding. Membranes were reacted with 100 g/ml of H6MACA recombinant protein for 1 h. Excess 
amount of H6MACA was removed by subsequent washing 5 times with washing buffer (0.05% Tween20 in 
PBS) followed by the addition of diluted 1D4-CGC solution to the membrane incubated on a shaker at room 
temperature for 30 min. 
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 Ankyrin-based immunochromatographic strip (ABIS) test  

 The use of artificial ankyrin repeat protein as a novel reagent that serves as a visible detector was 
termed the ‘Ankyrin-based immunochromatographic strip (ABIS) test. This first prototype test was applied to 
detect HIV-1 capsid protein in spiked samples. The ABIS test relied on a sandwich assay format as shown in 
Fig. 1. A solution of 1D4-CGC with an OD520 nm value of 40 was absorbed onto a conjugate pad. In the 
detection part, membrane was coated with M88 and rabbit anti-ankyrin polyclonal antibodies at test line and 
control line, respectively, according to the standard manufacturing process. In principle, the ABIS test 
involves dipping the strip in 100 l of sample allowing the sample to flow by capillary force through the 
conjugate pad. In the presence of the target molecule, H6MACA or H6CA, 1D4-CGC becomes dissolved and 
forms a complex with its ligand. The complex then gradually migrates towards the test line and is trapped by 
the immobilized M88 monoclonal antibody and forms a band that can be visualized. The remaining trace 
amount of 1D4-CGC migrates towards the control line that consists of rabbit anti-ankyrin antibody and that 
can also be then visualized. Thus if the sample is positive, the assay results in two red-purple lines. 
However, in the absent of the CA molecule, only a single line at the control area will appear.   

 

 Figure 1 Schematic of ankyrin-based immunochromatographic strip (ABIS) test for capsid detection. 
The ABIS test is composed of (a), 1D4-CGC that has been previously absorbed on the conjugate pad. The 
monoclonal antibody clone M88 and rabbit anti-ankyrin antibodies are coated on the nitrocellulose strip at the 
test line and control line, respectively. The ABIS test involves dipping the strip into the sample to be tested. 
As shown if the sample contains the capsid (c) it forms two lines whereas in the absence of the capsid (b) it 
only forms a single line. 
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ABIS test performance 

 In efforts to evaluate the ABIS test, strips were dipped into standard H6MACA diluted in PBS at 
various concentrations ranging from 0.1-100 g/ml. Visible results were observed by the naked eye within 5 
min. The lowest concentration giving the red-purple color at the test line was highlighted as the lower limit of 
detection (LOD). Each dilution was evaluated in triplicate.   

 Both the full length (H6MACA) and truncated form (H6CA) was utilized to evaluate the efficiency of 
ABIS test. In addition, strips were placed in a microplate containing standard H6CA diluted in PBS at the 
same level as H6MACA. Results were observed and the LOD was assessed by the same strategy. 

A preliminary assessment of the ABIS test 

 To evaluate the performance of the ABIS test under the range of conditions in which it is likely to be 
used in practice, plasma samples spiked with both H6MACA and H6CA containing capsids were utilized. 
Additionally, 25 samples of normal plasma and 25 blinded-samples containing various concentrations of 
capsid protein ranging from 0.1-100 g/ml were used as unknown negative and positive samples, 
respectively.  The diagnostic sensitivity and specificity of the test were considered using a 2 x 2 table (Banoo 
et al. 2010). 

Results 

Production and evaluation of polyclonal antibody against ankyrin ankGAG1D4   

 Sera were collected following the last boost of the rabbits and an aliquot tested for the presence of 
specific antibodies against ankGAG1D4 protein by both ELISA and western immunoblotting. Positive results 
were obtained when this aliquot of diluted serum was added to ankGAG1D4 coated wells. Data displayed in   
Fig. 2A shows the representative net results (experimental – negative control values). Consequently, a single 
reactive band of a molecular weight of ankyrin protein was observed by western immunoblotting (Fig. 2B). 
These results demonstrate that high titers of polyclonal anti- ankGAG1D4 antibodies are present in the serum. 
To prepare a large scale of the capture antibody to be utilized for spraying at the control line, polyclonal anti- 
ankGAG1D4 was further isolated by the standard salting out method. After precipitation, the gammaglobulin 
fraction was enriched from 40% as found in normal serum to 97% in the precipitated gammaglobulin fraction. 
Thus a high concentration of polyclonal antibody was successfully isolated from serum. This precipitated 
polyclonal anti- ankGAG1D4 was further applied at control line of the ABIS test kit.         
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Binding reactivity of 1D4-CGC 

 

Figure 2 Polyclonal anti- ankGAG1D4 production. Rabbit immunized serum was collected to test the antibody 
titer by ELISA (a) and specificity by western immunoblotting (b). Protein marker and ankGAG1D4 were loaded 
at lane M and lane 1, respectively. 

 The conjugation efficiency and the binding reactivity of 1D4-CGC were directly verified with rabbit 
anti-ankyrin and H6MA-CA, respectively. Red-purple dots appeared at both area but not at the BSA-coated 
control area (Fig. 3A). In addition, the intensity of red dots was correlated with the amount of coated 
H6MACA. Moreover, the high intensity of positive dot was observed at anti-ankyrin area. These results 
indicate the success of 1D4-CGC preparation and support the view that the conjugation process did not alter 
the binding activity of ankyrin. Consequently, sandwich dot blot were performed to assess the binding activity 
of 1D4-CGC with the soluble antigen mimicking the sandwich format of the ABIS test method (Fig. 3B). 
Various intensity of red-purple dots appeared at two different concentrations of M88 only in the presence of 
standard H6MACA. Consequently, these dots reflect the fact that the binding sites of both M88 and 
ankGAG1D4 located at the heterogeneous positions did not appear to alter the reaction. Therefore, these 
results served as a guide for us to design an appropriate system of our ABIS test by using M88 at the test 
line.    
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Figure 3 An assessment of 1D4-CGC by dot blot. The efficiency of colloidal gold conjugation and the binding 
activity of 1D4-CGC was evaluated by direct dot blot (a) and sandwich dot blot (b). 

Performance of the ABIS test 

 The performance of ABIS test as stated above relies on the format of the sandwich assay, where 
the capsid proteins are sandwiched between 1D4-CGC and the immobilized M88 on the nitrocellulose 
membrane (Fig. 1).  The procedures are shown in the following. The sample solution is allowed to flow 
through the conjugate pad while dipping the ABIS test in the sample. This procedure facilitates the conjugate 
to become dissolved and is subsequently pulled by capillary action to flow along the NC membrane and 
migrate towards the test line and control line. In the presence of capsid protein, it binds to the M88 capture 
line together with 1D4-CGC. As a result, red-purple color lines appear on the test line. Any excess unbound 
conjugate produces a purple color on the control line, this being an indication of the technical validity of the 
test. After a 5 min incubation period, the color intensity of the test line is initially firstly assessed visually with 
the naked eye. 

 The lower limit of detection (LOD) of the ABIS test was achieved by testing for the capsid antigen, 
H6MACA, serially diluted in PBS. The lowest concentration of standard capsid protein resulting in the 
development of the red-purple color at the test line was defined as LOD. As expected, the purple line 
appeared readily at low capsid protein concentrations. Two positive lines could also be readily observed while 
testing our novel ABIS platform at low level (1 g/ml) of antigen in the sample (Fig. 4a). In addition, to 
evaluate the interfering effect of serum proteins, ABIS strips were immersed into H6MACA serially diluted in 
HIV-negative plasma.  As expected, the color intensity was directly proportional to the capsid concentration in 
the spiked plasma (Fig. 4b) without false positive or negative results. Furthermore, LOD of this test system 
showed the sensitivity of the detection with a positive test line at 0.5 g/ml. This phenominon resulted from 
the slower migration rate of plasma through the membrane comparing to that of PBS sample. This result 
indicated that the ABIS test might be applied to use as a potential diagnostic test for clinical use.  
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 Furthermore, to assess the performance of the ABIS strip in detecting proteins of interest in a 
truncated form, PBS and normal plasma were spiked with recombinant H6CA and used as test samples. 
Interestingly, positive signals could be observed in samples containing various concentration of protein with 
an intensity that correlated with the amount of protein (Fig. 4c). The LOD was down to 0.1 g/ml in plasma 
sample (Fig. 4d). This submicrogram level of truncated capsid protein was able to be detectable because of 
the higher molar ratio comparing to full length protein.       

 

 Figure 4 Performance of ABIS test. Strips were dip into H6MACA-spiked PBS (a) and normal 

plasma (b) and H6CA-spiked PBS (c) and normal plasma (d) ranging from 0.1-100 g/ml.  

Sensitivity and specificity of ABIS test 

 With regards to the main application of the ABIS test for use as a diagnostic kit in the future, the 
basic performance characteristics of a test designed to distinguish positive from negative samples is clearly 
required. Results of the ABIS test with samples experimentally injected with reconbinant capsid protein are 
shown in Fig. 5. It is to be noted that samples giving a purple color at the test line were interpreted as a 
positive result. In contrast, no color at test line was graded as a negative result. Sentivity and specificity were 
calculated from the results using a 2 by 2 table, as shown in table 1. Our ABIS test showed high sensitivity 
(96 %) and specificity (100%) comparable to several diagnostic kits indicated the efficiency of applying 1D4-
CGC as a visible detector with an acceptable error and , moreover, the probability of applying the ABIS test 
as a diagnostic tool in the future.      
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 Figure 5 Assessment of sensitivity and specificity of ABIS test in plasma samples. Example of ABIS 
results dip in blinded samples with and without capsid protein. One and two red-purple lines indicated 
negative and positive results, respectively.   

Table 1 The sensitivity and specificity of ABIS test 

Number of Sample/Result 
ABIS result 

Positive Negative 

Positive sample 24 1 

Negative sample none 25 

 

Discussion and Summary 
 

 Ankyrin repeat proteins are member of non-immunoglobulin structures which are built by stacking of 
a series of modules to create a unique structure. It appears as an attractive choice for generating a novel 
class of binding proteins since it shares the same binding ability as antibodies but consists of several 
superior biochemical properties (Binz et al. 2003). The disulfide independent structure is the most important 
factor that facilitates its expression within the bacterial cytoplasm and to further insert cysteines for site 
specific coupling with several agents.  Several target-specific molecules have been generated by standard in 
vitro evolution including phage display and ribosome display (Binz et al. 2004). These high affinity structures 
have been modified for coupling with several agents such as biotin, fluorescent dye and polyethylene glycol 
(PEG) using both conventional chemical coupling and the insertion of non-natural amino acids for site-specific 
labeling (Simon et al. 2012).  

 In this study, we have identified a new method for the coupling of this type of molecular architecture 
with colloidal gold nanoparticles and have utilized these to assemble an antigen detection test named “ABIS 
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test”. AnkGAG1D4 was used as a model protein target for demonstration of the proof of concept. This protein 
was tagged with colloidal gold particles and dispensed on the conjugate pad of the ABIS test. The nature of 
the interaction between the colloidal gold particles and protein is poorly understood as described elsewhere 
(Oliver 2010). However, the consensus opinion is that hydrophobic interactions are the major mechanism 
involved in the conjugation process while electrostatic interactions were reduced by adjusting the pH of the 
gold solution to approximately 0.5 pH units higher than the pI of the protein being conjugated. Interestingly, 
the external surface of the internal repeat of ankyrin structure displays a hydrophobic property which is 
suitable to link with gold particles without disturbing the binding motif located within the internal surface (Binz 
et al. 2003; Nangola et al. 2012).  

 The first prototype ABIS test was generated to detect the HIV-1 capsid protein in samples relying on 
the specificity of AnkGAG1D4. Dot blot results demonstrated the success of the conjugation process with no 
interfering effect on target binding properties. The ABIS test results showed that it can detect ultra-low 
amounts of the standard capsid protein suspended in either PBS or normal plasma at nanogram levels which 
is in the slightly higher range compared with the available high sensitive commercial ELISA-based test kits 
(Saville et al. 2001). However, the test can be further optimized by adjusting several factors to enhance the 
lowest detection range such as concentration and dispensing rate of both 1D4-CGC and M88 sprayed on 
conjugated pad and test line, respectively. This includes the type of membrane and sample pad which are 
likely to influence the flow rate of sample through all compartments (Hua et al. 2012). Interestingly, this test 
can detect capsid both as a full length and/or in its truncated form reflecting that ankyrin is able to access its 
binding site. The sensitivity and specificity of this test is within an acceptable range as required for evaluation 
of diagnostic tests to identify infectious disease (Banoo et al. 2010). It is to be noted, however, that the ABIS 
test was evaluated using standard capsid-spiked samples which is different from the clinical samples.  

 In HIV-infected sera, most fractions of capsid molecule formed immune complex with antibodies 
resulting in the negative interfering of test and normally ensuing false negative result (Nishanian et al. 1990). 
Therefore, to apply this test for clinical use in the future, we need to find out an Immune Complex 
Dissociation (ICD) procedure such as using low pH or/and thermal treatments to dissociate p24 antigen/anti-
p24antibody complexes before performing the antigen assay (Pokriefka et al. 1993; Goldschmidt et al. 1998). 
In conclusion, the assay described herein documents the ability to conjugate colloidal gold particles with 
ankyrin protein for use as a low cost visible detector in the ABIS test. Moreover, the first prototype test 
exhibited the novel type of the immunochromatographic strip test and might be able to apply for clinical use 
especially in resource-limited countries in the future. 
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เปรียบเทียบ ความรู้และทศันคติ ด้านการควบคมุการบริโภคยาสบู โดยการสมัภาษณ์
นิสิตนักศึกษา ในการรณรงค ์วนังดสบูบหุร่ีโลก ต่อเน่ือง 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2555 ถึง 
2557 
Comparison of Knowledge and Opinion on Tobacco Consumption Control by 
Interviewing Students during World No Tobacco Day Campaign in 3 Consecutive 
Years between 2012 to 2014 
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Yuttana Mundee1* 
 

บทคดัย่อ 
 

 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา ได้รบัการสนับสนุนจาก ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) เครอืข่ายวชิาชพีสุขภาพเพื่อสงัคมไทยปลอดบุหรี่ เครอืข่ายวชิาชพี
เทคนิคการแพทย์เพื่อสงัคมไทยปลอดบุหรี ่และมูลนิธรีณรงคเ์พื่อการไม่สบูบุหรี ่ใหจ้ดักจิกรรมรณรงคต่์อต้านพษิภยั
บุหรี ่ใน วนังดสบูบุหรีโ่ลก ต่อเนื่องกนัมาเป็นเวลา 3 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 ถงึ 2557 โดยการจดัอบรมความรู ้การ
เดนิรณรงค์ และการสมัภาษณ์เก็บขอ้มูล ความรู้และทศันคติ ด้านการควบคุมการบรโิภคยาสูบ จากนิสตินักศกึษา 
บรเิวณชุมชนหน้า มหาวทิยาลยัพะเยา เพื่อเปรยีบเทยีบขอ้มูลของ 3 ปี ดงักล่าว ที่ได้จากสมัภาษณ์ นิสตินักศกึษา 
แบบสมัครใจ ทุกคนที่พบ ในช่วงการเดินรณรงค์ ณ บริเวณชุมชนหน้า มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งแบบสมัภาษณ์
ประกอบดว้ย ขอ้มลูสว่นบุคคล ความรูพ้ืน้ฐาน และทศันคต ิถ้าผูถู้กสมัภาษณ์ตดิบุหรี ่จะท าการประเมนิ ระดบัการเสพ
ตดิสารนิโคติน ดว้ย Fagerstrom’s Test for Nicotine Addict ด้วย พบว่า ในปี 2555, 2556, 2557 และ รวม 3 ปี มผีู้
ยินยอมให้สมัภาษณ์ 120, 754, 252 และ 1,126 คน ตามล าดับ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 81.7, 64.9, 61.5 และ 65.9 
ตามล าดบั อายุระหว่าง 21-30 ปี รอ้ยละ 85.9, 63.3, 42.5, และ 61.0 ตามล าดบั มทีี่อยู่ใน พะเยา รอ้ยละ 65.0, 62.0, 
65.1 และ 63.0 ตามล าดบั มีสุขภาพทัว่ไป แขง็แรงดี ร้อยละ 82.5, 84.5, 86.1 และ 84.6 ตามล าดบั มสีุขภาพปอด 
แขง็แรงด ีรอ้ยละ 92.5, 89.3, 87.7 และ 89.3 ตามล าดบั เป็นผูส้บูบุหรี ่รอ้ยละ 3.3, 15.4, 27.9 และ 16.7 ในจ านวนนี้ 
อยากเลกิ ร้อยละ 100.0, 46.1, 15.9 และ 36.8 ตามล าดบั มผีู้ติดนิโคตินแบบ เลก็น้อย ปานกลาง และ รุนแรง ในปี 
2556 จ านวน 21, 12 และ 25 คน และในปี 2557 จ านวน 8, 3 และ 7 คน ตามล าดบั ผูไ้ม่สูบบุหรี ่ที่ไม่เคยไดร้บัควนั
บุหรี่มือสอง มี ร้อยละ 4.2, 8.6, 5.2 และ 0.5 ถ้าพบผู้สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ จะเดินหนี ร้อยละ 80.9, 58.4, 69.7 และ 
69.7 ตามล าดบั ผู้ถูกสมัภาษณ์ ทราบว่ามกีารรณรงค์ฯ เพราะบงัเอญิผ่านมาพบ รอ้ยละ 46.6, 18.6, 27.5 และ 23.5 
ตามล าดบั นิสตินักศกึษาส่วนใหญ่ทราบว่า นิโคตนิ เป็นสารเสพติดในควนับุหรี ่การสูบบุหรี ่ท าให้แก่เรว็และท าลาย
สขุภาพ ถ้าเพื่อนตดิบุหรี ่จะแนะน าใหเ้ลกิ การก าจดัควนับุหรีม่อืสอง ควรเริม่ตน้ทีบ่า้น เยาวชนมกัไดร้บัควนับุหรีจ่าก
เพื่อน และเยาวชนสบูบุหรี ่เพราะอยากลอง โดยมบีุคคลตน้แบบ เป็นดาราหรอืนกัรอ้ง และเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ทีต่อ้ง
ช่วยป้องกนัเยาวชนสบูบุหรี ่จงัหวดัพะเยา ประเทศไทย หรอืทุกที ่ควรปลอดบุหรี่ โดยสรุป นิสตินกัศกึษา ส่วนใหญ่ มี
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ความรู้และทศันคติที่ดี ต่อมาตรการควบคุมการบรโิภคยาสูบ แต่ยงัมอีตัราผู้สูบบุหรี่ที่ค่อนข้างสูง ดงันัน้ มาตรการ
รณรงค ์มใิหเ้ยาวชน เป็นผูส้บูหน้าใหม่ ยงัคงมคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ ทีต่อ้งท าอย่างต่อเนื่อง ต่อไป 
 

ค าส าคญั: ความรู ้ทศันคต ิยาสบู การควบคุม นิสตินกัศกึษา 
 

Abstract  
 

 Division of Medical Technology, School of Allied Health Sciences, University of Phayao has been 
financially support by Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth), Thai Health Professional Alliance 
Against Tobacco, Thai Medical Technology Professional Alliance Against Tobacco and Action on Smoking 
and Health Foundation Thailand to campaign against tobacco toxicity and dangers on World No Tobacco Day 
for 3 consecutive years between 2012 to 2014. The anti-tobacco campaign activities included training, 
walking and interviewing for knowledge and opinion on tobacco consumption control of those 3 years. All 
students presenting in the area of University of Phayao main gate were freely to allow to be interviewed or 
not. The interview questions contained demographic data, basic knowledge and opinion. If the interviewees 
were smokers Fagerstrom’s Test for Nicotine Addict was tested. In the years 2012, 2013, 2014 and 3 years 
in total, there were 120, 754, 252 and 1,126 student interviewees. Among these: 81.7, 64.9, 61.5 and 65.9 % 
were females; 85.9, 63.3, 42.5 and 61.0 % were 21-30 years old; 65.0, 62.0, 65.1 and 63.0 % were living in 
Phayao; 82.5, 84.5, 86.1 and 84.6 % were generally healthy; 92.5, 89.3, 87.7 and 89.3 were respiratory 
healthy; and 3.3, 15.4, 27.9 and 16.7 % were smokers, respectively. Among the smokers: 100.0, 46.1, 15.9 
and 36.8 % wanted to quit. The nicotine addiction levels of habitual (<3), addicted (3-5) & heavy addicted 
(>5) getting from Fagerstrom’s Test in 2013 were 21, 12 and 25 people; and in 2014 were 8, 3 and 7 people, 
respectively. Among non-smokers; 4.2, 8.6, 8.2 and 0.5 %, respectively were not second hand smokers. 
When non-smokers faced someone smoking in the no smoking area they reacted by walking away for 80.9, 
58.4, 69.7 and 69.7 %, respectively. All of them knowing that there was anti-tobacco smoking campaign on 
World No Tobacco Day because they were accidentally got in to the campaign for 46.6, 18.6, 27.5 and 23.5 
%, respectively. Most of students known that nicotine in tobacco smoke were addicted; smoking induced 
senile appearance prematurely and ruins the health, if their friends smoke they would advised them to quit; to 
stop second hand smoking the start must be at home; youth getting the smoke from their friends; youth 
smoking because they wanted to try something new; role models for the youth were popular singers or movie 
or TV stars; it was the duty of parents to prevent their kids for start smoking; and Phayao or Thailand or 
everywhere should be smoking free area. In conclusion, most of students have good knowledge and positive 
opinion on tobacco consumption control. However, the rate of smokers among them was rather high. 
Therefore, campaigning measure to prevent new coming smokers among the youth must be continuously 
strengthened at all times. 
 

Keywords: Knowledge, Opinion, Tobacco, Control, Student. 
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บทน ำ 
 รฐับาลไทย ได้เหน็ความส าคญัของพิษภยัจากควนับุหรี่ ต่อประชาชนทัง้ในกลุ่มผู้สูบและผู้ที่ไม่สูบ จงึออก
พระราชบญัญตัคิุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สบูบุหรี ่พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 
รวมทัง้ใหก้ารสนบัสนุนอย่างแขง็ขนัและต่อเนื่อง ในการรณรงคต่์อตา้นพษิภยับุหรีข่องหน่วยงานและองคก์รต่างๆ เพื่อ
ป้องกนัและลดจ านวนผูส้บูหน้าใหม่ โดยเฉพาะนิสตินกัศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยั ซึง่จะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันา
ประเทศชาตใินอนาคต เน่ืองจากการสบูบุหรี ่น าไปสู่ปัญหาสุขภาพทีเ่รือ้รงั เช่น โรคหลอดเลอืดหวัใจ โรคหลอดเลอืด
สมอง โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเรง็ปอด และโรคมะเรง็ของอวยัวะอื่นๆ เป็นต้น และยงัน าไปสู่ปัญหาอื่นๆ ที่รา้ยแรง
กว่า เช่น การตดิสรุา การตดิสารเสพตดิ และอบายมุขชนิดอื่นๆ ซึง่ยงัคงเป็นปัญหาทีท่วคีวามรุนแรงมากยิง่ขึน้ในกลุ่ม
เยาวชน ท าใหภ้าครฐัสญูเสยีงบประมาณสงูมาก ในการป้องกนัและควบคุมปัญหาเหล่านี้ นอกจากนี้ยงัท าให้สญูเสยี
ทรพัยากรบุคคลอนัมคีุณค่าอย่างยิง่ของประเทศชาตไิปเป็นจ านวนมาก โดยทีไ่ม่สามารถจะประเมนิค่าได ้[1,2,3,4] 
 สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา มเีป้าหมายทีจ่ะเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ี
ของนิสติเทคนิคการแพทย ์ใหเ้ป็นต้นแบบในการไม่สบูบุหรี ่เพื่อใหน้ิสติในคณะอื่นๆ ในมหาวทิยาลยั และบุคคลทัว่ไป 
ไดย้ดึถอืเป็นแบบอย่าง นอกจากนี้ยงัจะช่วยเพิม่พนูทกัษะ แก่นิสติเทคนิคการแพทย ์ทีจ่ะตอ้งไปเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี
เทคนิคการแพทยใ์นอนาคต ให้สามารถปฏบิตัภิารกจิของตน ในกระบวนการรณรงค์การลดละเลกิบุหรี ่ใหไ้ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยการสนบัสนุนจาก ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) เครอืขา่ยวชิาชพีสขุภาพ
เพื่อสงัคมไทยปลอดบุหรี ่เครอืข่ายวชิาชพีเทคนิคการแพทยเ์พื่อสงัคมไทยปลอดบุหรี ่และมูลนิธรีณรงคเ์พื่อการไม่สบู
บุหรี ่จงึได้จดักจิกรรมรณรงค์ต่อต้านพิษภยับุหรี่ ใน วนังดสบูบุหรีโ่ลก 31 พฤษภาคม ต่อเนื่องกนัมาเป็นเวลา 3 ปี 
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 ถงึ 2557 โดยมกีจิกรรมหลกั ไดแ้ก่ การจดัอบรมเทคนิคการใหค้ าปรกึษาและการสรา้งแรงจงูใจ
ใหเ้ลกิบุหรี ่ใหก้บันิสติเทคนิคการแพทย ์นิสติสาขาวชิาอื่นๆ คณาจารย ์และเจา้หน้าที ่ของมหาวทิยาลยัพะเยา รวมทัง้ 
บุคคลภายนอกทีส่นใจ นอกจากน้ียงัจดัใหม้กีจิกรรมเชงิรุก โดยก าหนดใหน้ิสติผูท้ีผ่่านการอบรม เป็นผูถ่้ายทอดความรู ้
เกีย่วกบัพษิภยับุหรีใ่หก้บันิสติมหาวทิยาลยัพะเยา ผูท้ีย่งัไม่ผ่านการอบรม ในลกัษณะของเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อใหเ้กดิ
ความเขา้ใจและตระหนกัถงึพษิภยัของบุหรี ่ทีเ่กดิกบัตวัผูส้บูเอง (ผูส้บูบุหรีม่อืหนึ่ง) ผูไ้ม่สบูบุหรีแ่ต่ไดร้บัควนับุหรีจ่าก
ผูอ้ื่น (ผูส้บูบุหรีม่อืสอง) และผูไ้ม่สบูบุหรีแ่ต่ไดร้บัสารพษิตกคา้งจากบุหรีใ่นสิง่แวดลอ้ม (ผูส้บูบุหรีม่อืสาม) นอกจากนี้
ยงัม ีการเดนิรณรงคต่์อตา้นพษิภยับุหรี ่บรเิวณชุมชนหน้า มหาวทิยาลยัพะเยา รวมทัง้ท าการสมัภาษณ์ ขอ้มลูส่วนตวั 
ขอ้มลูสขุภาพ ขอ้มลูการสบูบุหรี ่ความรูพ้ืน้ฐาน และทศันคตสิว่นตวั เกีย่วกบัการสบูบุหรี ่ถา้ผูถู้กสมัภาษณ์ตดิบุหรี ่จะ
ท าการประเมนิ ระดบัการเสพตดิสารนิโคตนิ ดว้ย Fagerstrom’s test for nicotine addict อกีดว้ย 

เพื่อให้ได้ขอ้มูลสะท้อนกลบั เกีย่วกบัสภาวะการเสพบุหรีใ่นนิสตินักศกึษา ส าหรบัผู้บรหิาร คณาจารย์ และ
เจา้หน้าที่ผู้รบัผดิชอบงาน ด้านกจิการนิสติ การเรยีนการสอน และการวจิยั ของ มหาวทิยาลยัพะเยา จงึได้ท า การ
เปรยีบเทยีบ ความรูแ้ละทศันคต ิดา้นการควบคุมการบรโิภคยาสบู โดยการสมัภาษณ์นิสตินักศกึษา ในการรณรงค ์วนั
งดสบูบุหรีโ่ลก ต่อเน่ือง 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2555 ถงึ 2557 นี้ขึน้ และยงัสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ รณรงคต่์อต้าน
พษิภยับุหรี ่โดยเฉพาะการก าหนด นโยบายและมาตรการ ควบคุมการบรโิภคยาสบูอย่างเหมาะสม กบัสถานการณ์และ
บรบิทของพืน้ที ่โดยมุ่งเป้าหมายหลกัไปทีก่ารเสรมิสรา้ง “สงัคมมหาวทิยาลยัพะเยาปลอดบุหรี่” รวมทัง้พืน้ที่โดยรอบ 
ใหไ้ดโ้ดยเรว็ ต่อไป 
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วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

 ใช้ แบบสมัภาษณ์ บุคคลทัว่ไป ใน การเดินรณรงค์ต่อต้านพิษภัยบุหรี่ วนังดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 
ต่อเน่ือง 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2555 ถงึ 2557 ณ บรเิวณพืน้ทีด่า้นหน้า มหาวทิยาลยัพะเยา ท าการสมัภาษณ์ โดย นิสติ
คณะสหเวชศาสตร ์ทีเ่ขา้ร่วมเดนิรณรงคฯ์ โดยขอสมัภาษณ์ทุกคนทีพ่บ ตามความสมคัรใจอย่างอสิระ ทีจ่ะตอบค าถาม
หรอืไม่กไ็ด ้หรอืจะเลอืกตอบเพยีงบางค าถามกไ็ด ้ใชเ้วลาในการสมัภาษณ์ประมาณ 10 – 15 นาท ีต่อคน ใชเ้วลารวม
ครัง้ละประมาณ 3 ชัว่โมง เริม่ตัง้แต่เวลา 17.00 – 20.00 น. ค าถามในแบบสมัภาษณ์ประกอบดว้ย ขอ้มลูสว่นตวั ขอ้มลู
สุขภาพ ข้อมูลการสูบบุหรี่ ความรู้พื้นฐาน และทัศนคติส่วนตัว เกี่ยวกบัการสูบบุหรี่ รวมทัง้สิ้น 31 ค าถาม และมี
ค าถามทีใ่ชป้ระเมนิความรุนแรงของการเสพตดินิโคตนิ โดยใช ้Fagerstrom’s Test for Nicotine Addiction ส าหรบัผูท้ี่
สบูบุหรี ่อกี 7 ค าถาม 
 รวบรวมกระดาษค าตอบ กรอกขอ้มูลค าตอบลงในคอมพวิเตอร์ โดยนิสติเทคนิคการแพทย ์ตรวจสอบความ
ความถูกต้องน่าเชื่อถอืของขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทางสถติิส าเรจ็รูป แบ่งการวเิคราะห์
ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามปี พ.ศ. ที่เก็บขอ้มูล ได้แก่ กลุ่ม 2555, กลุ่ม 2556, กลุ่ม 2557 และ กลุ่ม 3 ปี รวมกนั แล้วใช้
โปรแกรมในคอมพวิเตอร์ส าเรจ็รปู สรา้งภาพส าหรบัการน าเสนอ ผลการวเิคราะหข์อ้มูล ของทัง้ 4 กลุ่ม ดงักล่าว ตาม
ค าตอบของค าถามต่างๆ ทัง้ 31 ค าถาม 
 

ผลการศึกษา 
 

 จ านวน นิสตินักศกึษาที่ยนิดใีห้สมัภาษณ์ ในปี 2555, 2556, 2557 และ รวม 3 ปี มจี านวน 120, 754, 252 
และ 1,126 คน ตามล าดบั ในจ านวนนี้ ทราบว่ามีการรณรงค์ วนังดสูบบุหรีโ่ลก 31 พฤษภาคม จาก ป้ายโฆษณา, 
เอกสารแจก, มคีนบอก, บงัเอญิผ่านมา, วทิยุ, และ โทรทศัน์ ตามล าดบั จ านวนคน (%) ใน ปี 2555 เท่ากบั 0 (0.0), 4 
(4.2), 3 (2.5), 56 (46.6), 44 (36.7), 0 (0.0) ตามล าดับ ใน ปี 2556 เท่ากับ 5 (0.7), 102 (13.5), 103 (13.7), 140 
(18.6), 145 (19.2), 186 (24.6) ตามล าดบั 2557 เท่ากบั 51 (20.2), 56 (22.2), 55 (21.8), 69 (27.5), 0 (0.0), 0 (0.0) 
ตามล าดบั และ รวม 3 ปี เท่ากบั 56 (5.0), 163 (14.5), 161 (14.3), 265 (23.5), 189 (16.8), 186 (16.5) ตามล าดบั  

 

 
 

ภาพท่ี 1: รอ้ยละ ของนิสตินกัศกึษา แยกตามเพศ ตามปีและรวมทัง้ 3 ปี 
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 เพศ นิสตินกัศกึษาทีย่นิดใีหส้มัภาษณ์ ในปี 2555; 2556; 2557; และ รวม 3 ปี ทีต่อบว่าเป็น ชาย และ หญงิ 
จ านวนคน (%) 22 (18.3) และ 98 (81.7); 260 (34.5) และ 489 (64.9); 97 (38.5) และ 155 (61.5); และ 379 (33.7) 
และ 742 (65.9) คน (%) ตามล าดบั ทีเ่หลอื ไม่ตอบ 

 

 
 

ภาพท่ี 2: รอ้ยละ ของนิสตินกัศกึษา แยกตามเพศ ตามปีและรวมทัง้ 3 ปี 
 

 อาย ุนิสตินกัศกึษาทีย่นิดใีหส้มัภาษณ์ ในปี 2555; 2556; 2557; และ รวม 3 ปี ทีต่อบว่ามอีายุ อยู่ในช่วง 16-
20, 21-30, และ มากกว่า 30 ปี จ านวนคน (%) 16 (13.3), 103 (85.9), และ 0 (0.0); 84 (11.1), 447 (63.3), และ 190 
(25.2); 144 (57.1), 107 (42.5), และ 0 (0.0); และ 244 (21.7), 687 (61.0), และ 190 (16.9) คน (%) ตามล าดับ ที่
เหลอื ไม่ตอบ 

 
 

 
 

ภาพท่ี 3: รอ้ยละ ของนิสตินกัศกึษา แยกตามช่วงอายุ ตามปีและรวมทัง้ 3 ปี 
 

 ทีอ่ยู่ นิสตินักศกึษาที่ยนิดใีห้สมัภาษณ์ ในปี 2555; 2556; 2557; และ รวม 3 ปี ที่ตอบว่ามทีี่อยู่ ในพะเยา, 
นอกพะเยาในภาคเหนือ, นอกภาคเหนือในประเทศไทย, และ ในต่างประเทศ จ านวนคน (%) 78 (65.0), 32 (26.7), 7 
(5.8), และ 0 (0.0); 467 (62.0), 170 (22.6), 75 (9.9), และ 1 (0.1); 164 (65.1), 41 (16.3), 24 (9.5), และ 1 (0.4); 
และ 709 (63.0), 243 (21.6), 106 (9.4), และ 2 (0.2) คน (%) ตามล าดบั ทีเ่หลอื ไม่ตอบ 
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ภาพท่ี 4: รอ้ยละ ของนิสตินกัศกึษา แยกตามทีอ่ยู่ ตามปีและรวมทัง้ 3 ปี 
 

 สขุภาพทัว่ไป นิสตินักศกึษาทีย่นิดใีหส้มัภาษณ์ ในปี 2555; 2556; 2557; และ รวม 3 ปี ทีต่อบว่ามสีุขภาพ
ทัว่ไป แขง็แรงดี, นานๆ ป่วย, ป่วยบ่อยๆ, และ ป่วยเรื้อรงั จ านวนคน (%) 99 (82.5), 16 (13.3), 5 (4.2), และ 0 
(0.0); 637 (84.5), 101 (13.4), 12 (1.6), และ 1 (0.1); 217 (86.1), 31 (12.3), 1 (0.4), และ 1 (0.4); และ 953 (84.6), 
148 (13.1), 18 (1.6), และ 2 (0.2) คน (%) ตามล าดบั ทีเ่หลอื ไม่ตอบ 

 

 
 

ภาพท่ี 5: รอ้ยละ ของนิสตินกัศกึษา แยกตามระดบัสขุภาพทัว่ไป ตามปีและรวมทัง้ 3 ปี 
 

 สุขภาพปอด นิสตินักศกึษาที่ยนิดใีห้สมัภาษณ์ ในปี 2555; 2556; 2557; และ รวม 3 ปี ที่ตอบว่ามสีุขภาพ
ปอด แขง็แรงด,ี นานๆ ไอ, ไอบ่อยๆ, และ ไอเรือ้รงั จ านวนคน (%) 111 (92.5), 4 (3.3), 0 (0.0), และ 0 (0.0); 674 
(89.3), 51 (6.8), 8 (1.1), และ 0 (0.0); 221 (87.7), 21 (8.3), 3 (1.2), และ 0 (0.0); และ 1,006 (89.3), 76 (6.7), 11 
(1.0), และ 0 (0.0) คน (%) ตามล าดบั ทีเ่หลอื ไม่ตอบ 
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ภาพท่ี 6: รอ้ยละ ของนิสตินกัศกึษา แยกตามระดบัสขุภาพปอด ตามปีและรวมทัง้ 3 ปี 
 

 อตัราการสบูบุหรี ่นิสตินกัศกึษาทีย่นิดใีหส้มัภาษณ์ ในปี 2555; 2556; 2557; และ รวม 3 ปี ทีต่อบว่าสบูบุหรี ่
จ านวน/จ านวนเต็ม (%) 4/120 (3.3); 115/746 (15.4); 63/226 (27.9); และ 182/1,092 (16.7) คน (%) ตามล าดบั ที่
เหลอื ไม่ตอบ 

 

 
 

ภาพท่ี 7: รอ้ยละ ของนิสตินกัศกึษา ทีต่อบว่าสบูบหุรี ่แยกตามปีและรวมทัง้ 3 ปี 
 

 ความตอ้งการเลกิบุหรี่ นิสตินักศกึษาทีย่นิดใีหส้มัภาษณ์ ในปี 2555; 2556; 2557; และ รวม 3 ปี เฉพาะผูท้ี่
ตอบค าถามนี้ ม ีรอ้ยละ 5.8; 12.7; 8.4; และ 10.8 ตามล าดบั แยกเป็น อยากเลกิ, เลกิแลว้สบูใหม่, และ ไม่อยากเลกิ 
จ านวนคน (%) 4 (100.0), 0 (0.0), และ 0 (0.0); 53 (55.1), 33 (34.6), และ 10 (10.2); 10 (47.6), 9 (42.9), และ 2 
(9.5); และ 67 (55.4), 42 (42.7), และ 12 (9.9) คน (%) ตามล าดบั ทีเ่หลอื ไม่ตอบ 
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ภาพท่ี 8: รอ้ยละ ของนิสตินกัศกึษา แยกตามความตอ้งการเลกิบุหรี ่ตามปีและรวมทัง้ 3 ปี 
 

 พฤตกิรรมการสบูบุหรี ่นิสตินักศกึษาทีย่นิดใีหส้มัภาษณ์ ในปี 2555; 2556; 2557; และ รวม 3 ปี ทีต่อบว่าม ี
พฤตกิรรมการสบูบุหรี ่แบบ ไม่เคยสบู, เลกิสบูแลว้, สบูครัง้คราว, และ สบูประจ า จ านวนคน (%) 116 (96.6), 2 (1.7), 
0 (0.0), และ 2 (1.7); 639 (84.7), 47 (6.2), 45 (6.0), และ 15 (2.0); 189 (75.0), 16 (6.3), 15 (6.0), และ 6 (2.4); 
และ 944 (86.4), 65 (6.0), 60 (5.5), และ 23 (2.1) คน (%) ตามล าดบั ทีเ่หลอื ไม่ตอบ 

 

 
 

ภาพท่ี 9: รอ้ยละ ของนิสตินกัศกึษา แยกตามพฤตกิรรมการสบูบุหรี ่ตามปีและรวมทัง้ 3 ปี 
 

 ความรุนแรงของการเสพตดินิโคตนิ นิสตินักศกึษาทีย่นิดใีหส้มัภาษณ์ ทีต่อบว่าสบูบุหรี ่และยนิดใีหป้ระเมนิ
ความรุนแรงของการเสพตดินิโคตนิ พบว่าตดินิโคตนิแบบ เลก็น้อย ปานกลาง และ รุนแรง โดยมคีะแนน Fagerstrom’s 
Test <2, 2-5 และ >5 ตามล าดบั ในปี 2556 จ านวน 21, 12 และ 25 คน ในปี 2557 จ านวน 8, 3 และ 7 คน และ รวม 
2 ปี จ านวน 29, 15 และ 32 คน ตามล าดบั (หมายเหตุ ปี 2555 ไม่ได้ท าการประเมินความรุนแรงของการเสพติด
นิโคตนิ) 
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ภาพท่ี 10: อตัราสว่น ของนิสตินกัศกึษา แยกตามความรุนแรงของการเสพตดินิโคตนิ ตามปีและรวมทัง้ 2 ปี 
 

 การไดร้บัควนับุหรี่มอืสอง นิสตินักศกึษาทีย่นิดใีหส้มัภาษณ์ ในปี 2555; 2556; 2557; และ รวม 3 ปี ทีต่อบ
ว่าได้รบัควนับุหรีม่อืสอง แบบ ไม่ได้รบัเลย, นานๆ ได้รบัครัง้, ได้รบับ่อยๆ, และ ไดร้บัเป็นประจ า จ านวนคน (%) 5 
(4.2), 94 (78.3), 18 (15.0), และ 3 (2.5); 65 (8.6), 503 (66.7), 144 (19.1), และ 18 (2.4); 13 (5.2), 163 (64.7), 56 
(22.2), และ 16 (6.3); และ 83 (7.4), 760 (67.5), 218 (19.4), และ 37 (3.3) คน (%) ตามล าดบั ทีเ่หลอื ไม่ตอบ 

 

 
 

ภาพท่ี 11: รอ้ยละ ของนิสตินกัศกึษา แยกตามการไดร้บัควนับหุรีม่อืสอง ตามปีและรวมทัง้ 3 ปี 
 

 ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกบัการสบูบุหรี่ นิสตินักศกึษาทีย่นิดใีห้สมัภาษณ์ โดยรวมทัง้ 3 ปี ส่วนใหญ่ ทราบดวี่า 
สารออกฤทธิใ์นบุหรี่ คอื นิโคติน สารพษิในบุหรี ่ม ีมากกว่า 4,000 ชนิด ควนับุหรี่ส่งผลเสยีสูงสุด ต่อ ระบบหายใจ 
ทารแ์ละนิโคตนิ ท าให ้ฟันด า ลมหายใจเหมน็ และปอดด า สารเสพตดิในบุหรี ่คอื นิโคตนิ เริม่สบูบุหรีต่ัง้แต่อายุยงัน้อย 
ท าให ้แก่เรว็ สบูบุหรี ่1 มวน อายุจะสัน้ลง 7 นาท ีผูไ้ดร้บัควนับุหรีม่อืสอง คอื ผูท้ีอ่ยู่ใกลค้นสบูบุหรี ่ควนับุหรีม่อืสอง 
ท าให ้รูส้กึเหมน็และแสบจมกู  
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ภาพท่ี 12: รอ้ยละ ของนิสตินกัศกึษาทีต่อบว่า สารเสพตดิในควนับุหรีค่อือะไร แยกตามปีและรวมทัง้ 3 ปี 
 

 
 

ภาพท่ี 13: รอ้ยละ ของนิสตินกัศกึษาทีต่อบว่า การสบูบหุรีต่ัง้แต่อายุยงัน้อยจะเกดิผลอย่างไร แยกตามปีและรวมทัง้ 3 
ปี 

 

 ความคดิเหน็ส่วนบุคคลเกีย่วกบัการสบูบุหรี่ นิสตินักศกึษาทีย่นิดใีหส้มัภาษณ์ โดยรวมทัง้ 3 ปี ส่วนใหญ่ มี
ความคดิเห็นว่า ถ้าพบคนสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ จะ เดนิหนี ผู้ที่ติดบุหรี่ จะ มีร่างกายอ่อนแอ เยาวชน รเิริม่สูบบุหรี ่
เพราะ อยากลอง ผู้ที่มีอทิธพิลต่อเยาวชนสูงสุด คอื ดาราและนักร้องยอดนิยม เยาวชนได้รบัควนับุหรี่มอืสอง จาก 
เพื่อน ถา้เพื่อนตดิบุหรี ่จะ แนะน าใหเ้ลกิ การก าจดัควนับุหรีม่อืสองต้องเริม่ตน้ ที ่บา้น ผูท้ีม่หีน้าทีป้่องกนัเยาวชนมใิห้
สบูบุหรี ่คอื พ่อแม่ ทุกสถานที ่จงัหวดัพะเยา และประเทศไทย ควรจะ ปลอดควนับุหรี ่ 
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ภาพท่ี 14: รอ้ยละ ของนิสตินกัศกึษาทีต่อบว่า ถา้พบคนสบูบหุรีใ่นทีห่า้มสบูจะท าอย่างไร แยกตามปีและรวมทัง้ 3 ปี 
 

 
 

ภาพท่ี 15: รอ้ยละ ของนิสตินกัศกึษาทีต่อบว่า ผูท้ีม่หีน้าทีป้่องกนัเยาวชนมใิหส้บูบุหรีค่อืใคร  
แยกตามปีและรวมทัง้ 3 ปี 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

 นิสตินักศกึษา ส่วนใหญ่ผ่านมาพบการเดนิรณรงค์ วนังดสบูบุหรีโ่ลก 31 พฤษภาคม โดยบงัเอนิ และไดร้บั
การเชญิชวนใหถู้กสมัภาษณ์ สว่นใหญ่ใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างด ีการสมัภาษณ์นี้ ใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาท ีต่อคน 
ท าการสมัภาษณ์โดยนิสติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา ค าตอบทัง้หมดหรอืบางส่วน อาจจะเป็น ความรู ้
ความเชื่อ ความคดิเหน็ส่วนตวั หรอืการคาดเดาจากประสบการณ์เดมิ จงึไม่อาจสื่อถงึความเป็นจรงิไดท้ัง้หมด ดงันัน้
ผลการวเิคราะห ์จงึอาจจะคลาดเคลื่อนไปไดบ้า้ง ถา้ตัง้สมมุตฐิานทีว่่า ทุกค าตอบเป็นความจรงิทีเ่ชื่อถอืได ้ผลสรุปของ
การส ารวจขอ้มูลในครัง้นี้ น่าจะมปีระโยชน์เป็นอย่างมาก ในการให้ขอ้มูลสะท้อนกลบั เกี่ยวกบัสภาวะการสบูบุหรี่ใน
นิสตินักศกึษา ส าหรบัผูบ้รหิาร คณาจารย ์และเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงาน ดา้นกจิการนิสติ การเรยีนการสอน และการ
วจิยั ของมหาวทิยาลยัพะเยา ถงึแมว้่า ในการสมัภาษณ์จะไม่มคี าถามถงึชื่อสถาบนัการศกึษาของนิสตินกัศกึษาทีไ่ดร้บั
การสมัภาษณ์กต็าม แต่ดว้ยลกัษณะของชุมชนและพืน้ที่ ทีท่ าการสมัภาษณ์นัน้ ย่อมสามารถอนุมานไดเ้ป็นอย่างดวี่า 
นิสตินกัศกึษาทีถู่กสมัภาษณ์สว่นใหญ่ มาจากสถาบนัการศกึษาแห่งใด 
 นิสตินักศกึษาที่ยนิดใีหส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่ มากกว่ารอ้ยละ 60 เป็นเพศหญิง ซึ่งเป็นแนวโน้มโดยทัว่ไปของ 
นิสติในระดบัมหาวทิยาลยั ในประเทศไทย โดยทัว่ไป ทีพ่บว่ามนีิสตินักศกึษาหญงิมากกว่าชาย มากกว่ารอ้ยละ 60 มี
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อายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี ซึง่เป็นวยัเรยีนในระดบัมหาวทิยาลยัโดยทัว่ไป นอกจากนี้ยงัพบว่า ส่วนใหญ่ มากกว่ารอ้ยละ 
60 มทีี่อยู่ ในเขตจงัหวดัพะเยา เนื่องจากชมชนและพื้นที ่ที่ท าการสมัภาษณ์เป็นบรเิวณพื้นที่ดา้นหน้ามหาวทิยาลยั
พะเยา เมื่อถามถงึสขุภาพโดยทัว่ไปและสขุภาพปอด สว่นใหญ่ มากกว่ารอ้ยละ 80 ตอบว่าแขง็แรงด ีเน่ืองจากยงัอยู่ใน
วยัเยาวชน ร่างกายยงัแขง็แรง จงึไม่ค่อยพบปัญหาสขุภาพใดใด ในกลุ่มนิสตินกัศกึษาทีถู่กสมัภาษณ์ ในการส ารวจครัง้
นี้ 
 ในภาพรวมทัง้ 3 ปี พบว่ามีนิสติตอบว่า “สูบบุหรี่” สูงถึง ร้อยละ 16.7 ซึ่งเป็นอตัราที่ใกล้เคียงกบัผลการ
ส ารวจก่อนหน้านี้ ในปี 2555 ทีร่อ้ยละ 16.0 [6] ในกลุ่มผู้ทีต่อบว่าสบูบุหรีน่ี้ พบว่าประมาณ 2 ใน 5 สบูเป็นประจ า ที่
เหลอืประมาณ 3 ใน 5 สบูเป็นครัง้คราว เมื่อท าการประเมนิความรุนแรงของการเสพตดินิโคตนิ พบว่ามผีูท้ีต่ดินิโคตนิ
อย่างรุนแรง โดยมคีะแนน Fagerstrom’s Test มากกว่า 5 ในอตัราทีส่งูมาก เกอืบถงึครึง่หนึ่งของผูท้ีไ่ดร้บัการประเมนิ 
หรือร้อยละ 42.1 บ่งชี้ว่า มีนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในขัน้เสพติดนิโคตินอย่างรุนแรงเป็นจ านวนมาก ที่ต้องได้รบัการ
ช่วยเหลอื นอกจากนี้ยงัพบว่าผูท้ีส่บูบุหรีน่ี้ เกนิกว่าครึง่ คอื รอ้ยละ 55.4 ตอบว่าอยากเลกิบุหรี ่ประมาณ 1 ใน 3 หรอื 
รอ้ยละ 34.7 ตอบว่าเคยเลกิบุหรีม่าแลว้แต่กลบัไปสบูใหม่ ซึง่เป็นอตัราการกลบัไปสบูใหม่ทีค่่อนขา้งสงู จงึสมควรทีจ่ะ
เพิ่มมาตรการช่วยเหลอือย่างเป็นรูปธรรม เช่น การประชาสมัพนัธ์เชงิรุกและขยายงาน คลนิิกอดบุหรี่ที่มอียู่แล้ว ใน
คณะพยาบาลศาสตร ์และในรา้นขายยาของคณะเภสชัศาสตร์ ของมหาวทิยาลยัพะเยา แต่ขอ้มูลทีน่่าตกใจมาก คอื มี
สงูถงึ รอ้ยละ 9.9 ทีต่อบว่า ยงัไม่อยากเลกิบุหรี ่การใหข้อ้มลูในแนวระนาม แบบเพื่อนช่วยเพื่อน หรอืเพื่อนเตอืนเพื่อน 
เพื่อกระตุน้เตอืนในผูท้ีย่งัไม่อยากเลกิบุหรี ่ตระหนกัถงึพษิภยัทีร่า้ยแรงของมนั ทีถ่งึแมว้่าจะยงัมองไม่เหน็อนัตรายของ
มนัในวนันี้ แต่กม็ตีวัอย่างให้เหน็อย่างชดัเจน ของผู้ป่วย มะเรง็ปอด มะเรง็กล่องเสยีง ถุงลมโป่งพอง และโรคเรื้อรงั
อื่นๆ อกีมากมายที่มตี้นเหตุมาจากการสูบบุหรี ่เมื่อมอีายุมากขึน้ หรอืมรีะยะเวลาในการสูบยาวนานขึน้ ดงันัน้ การ
อบรมวทิยากรน้อยรณรงคต่์อต้านพษิภยับุหรี ่เพื่อเพิม่พูนความรูเ้กีย่วกบัพษิภยับุหรี ่ทกัษะการเผยแพร่แนะน า และ
การรณรงค์ลด/ละ/เลกิการสูบบุหรี่ ให้กบั นิสติจากทุกสาขาวชิา ทุกคณะหรอืวิทยาลยั ของมหาวิทยาลยั เพื่อให้มี
ความรูแ้ละทกัษะ ทีเ่พยีงพอทีจ่ะใชเ้ป็นภูมคิุม้ภยัใหก้บัตนเอง รวมทัง้ช่วยแนะน าเพื่อนๆ พี่ๆ  น้องๆ ไดด้ว้ย นอกจาก
จะไม่ตกเป็นเหยื่อของพษิภยับุหรีด่ว้ยตนเองแลว้ ยงัจะเป็นผูท้ี่จะช่วยแนะน าบุคคลใกลช้ดิ ใหต้ระหนักถงึพษิภยัของ
บุหรี ่เพื่อปรบัทศันคติกลบัมาเป็นผู้มพีฤตกิรรมส่งเสรมิสุขภาพ ด้วยการเลกิบุหรีห่รอืเพยีงแต่อยากเลกิบุหรี ่กเ็พยีง
พอทีจ่ะมมีาตรการและกระบวนการในการใหค้วามช่วยเหลอือย่างถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ ต่อไป 
 สถานการณ์การไดร้บัควนับุหรีม่อืสอง ในกลุ่มนิสตินกัศกึษาผูท้ีถู่กสมัภาษณ์ มสีงูถงึ 2 ใน 3 หรอืรอ้ยละ 67.5 
ทีไ่ดร้บันานๆ ครัง้ ประมาณ 2 ใน 5 หรอืรอ้ยละ 19.4 ทีไ่ดร้บับ่อยๆ มจี านวนเลก็น้อย รอ้ยละ 3.3 ทีไ่ดร้บัเป็นประจ า 
แสดงว่าสถานการณ์การไดร้บัควนับุหรีม่อืสอง ในพืน้ทีท่ีท่ าการส ารวจยงัอยู่ในระดบัค่อนขา้งด ีแต่การรณรงคใหพ้ืน้ที่
สาธารณาทุกแห่งเป็นเขตปลอดบุหรี ่กย็งัสมควรจะตอ้งด าเนินการอย่างเขม้แขง็ต่อไป เพื่อป้องกนัมใิหปั้ญหานี้ ขยาย
วงกวา้งขึน้ไดใ้นอนาคต 
 นิสตินักศกึษาที่ยนิดใีหส้มัภาษณ์ โดยรวมทัง้ 3 ปี ส่วนใหญ่มคีวามรูพ้ื้นฐานเกีย่วกบัพษิภยัของการสบูบุหรี ่
อยู่ในระดบัด ีเช่น ทราบว่า สารออกฤทธิใ์นบุหรี ่คอื นิโคตนิ สารพษิในบุหรี ่ม ีมากกว่า 4,000 ชนิด ควนับุหรีส่ง่ผลเสยี
สงูสุด ต่อ ระบบหายใจ ทารแ์ละนิโคตนิ ท าให ้ฟันด า ลมหายใจเหมน็ และปอดด า สารเสพตดิในบุหรี ่คอื นิโคตนิ ถ้า
เริม่สบูบุหรีต่ัง้แต่อายุยงัน้อย จะท าให ้แก่เรว็ สบูบุหรี ่1 มวน อายุจะสัน้ลง 7 นาท ีผูไ้ดร้บัควนับุหรีม่อืสอง คอื ผูท้ีอ่ยู่
ใกลค้นสบูบุหรี ่ควนับุหรีม่อืสอง ท าให ้รูส้กึเหมน็และแสบจมูก 
 ท านองเดยีวกนั นิสตินักศกึษาทีย่นิดใีห้สมัภาษณ์ โดยรวมทัง้ 3 ปี ส่วนใหญ่ มคีวามคดิเหน็ส่วนบุคคล ที่มี
แนวโน้มใหก้ารสนบัสนุน มาตรการการควบคุมการบรโิภคยาสบู เป็นอย่างด ีเช่น ถ้าพบคนสบูบุหรีใ่นทีห่า้มสบูจะเดนิ
หนี ผู้ที่ตดิบุหรีจ่ะมรี่างกายอ่อนแอ เยาวชนรเิริม่สูบบุหรีเ่พราะอยากลอง ผู้ที่มอีทิธพิลต่อเยาวชนสูงสุดคอืดาราและ
นกัรอ้งยอดนิยม เยาวชนไดร้บัควนับุหรีม่อืสองจากเพื่อน ถ้าเพื่อนตดิบุหรีจ่ะแนะน าใหเ้ลกิ การก าจดัควนับุหรีม่อืสอง
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ตอ้งเริม่ต้นทีบ่า้น ผูท้ีม่หีน้าทีป้่องกนัเยาวชนมใิหส้บูบุหรีค่อืพ่อแม่ ทุกสถานที ่จงัหวดัพะเยา และประเทศไทย ควรจะ
ปลอดควนับุหรี ่
 โดยสรุป การวจิยัเชงิส ารวจครัง้นี้ ไดข้อ้มูลสะทอ้นกลบั เกีย่วกบัสภาวะการเสพบุหรีใ่นนิสตินกัศกึษา ส าหรบั
ผูบ้รหิาร คณาจารย ์และเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงาน ดา้นกจิการนิสติ การเรยีนการสอน และการวจิยั ของ มหาวทิยาลยั
พะเยา เป็นอย่างด ีและยงัสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ รณรงคต่์อต้านพษิภยับุหรี ่โดยเฉพาะการก าหนด นโยบาย
และมาตรการ ควบคุมการบรโิภคยาสบูอย่างเหมาะสม กบัสถานการณ์และบรบิทของพืน้ที ่โดยมุ่งเป้าหมายหลกัไปที่
การเสรมิสรา้ง “สงัคมมหาวทิยาลยัพะเยาปลอดบุหรี”่ รวมทัง้พืน้ทีโ่ดยรอบ ใหไ้ดต่้อไป 
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ภาวะไขมนัในกระแสเลือดผิดปกติในผูป่้วยท่ีมีอตัราการกรองของไตผิดปกติ  
Dyslipidemia in Patients with Abnormal Glomerular Filtration Rate 
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บทคดัย่อ 
 

ภาวะไขมนัในกระแสเลอืดผดิปกติเป็นปัจจยัเสีย่งส าคญัของการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืดซึ่งเป็นสาเหตุ
หลกัของการเสยีชวีติในผูป่้วยโรคไตเรือ้รงั การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาระดบัไขมนัในกระแสเลอืดของผูป่้วยทีม่ี
อตัราการกรองของไตผดิปกต ิโดยเกบ็ตวัอย่างพลาสมาที่เหลอืจากการวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารของผูป่้วยทีม่อีตัรา
การกรองของไตผิดปกติที่เข้ารบัการรกัษา ณ โรงพยาบาลพะเยา จ านวน 152 ราย ตรวจวดัระดบัยูเรยีไนโตรเจน 
ครอีะตนิีน และค านวณอตัราการกรองของไตร่วมกบัตรวจวดัระดบัไขมนัในกระแสเลอืด พบว่าผูป่้วยส่วนใหญ่มคีวาม
ผิดปกติของระดบัไขมันในกระแสเลือด โดยพบความผิดปกติของระดบัคอเลสเทอรอลรวม (20%) ไตรกลีเซอไรด ์
(72%) เอชดแีอลคอเลสเทอรอล (97%) และแอลดแีอลคอเลสเทอรอล (72%) ผลดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่าภาวะไขมนัใน
กระแสเลอืดผดิปกตเิป็นปัจจยัเสีย่งทีส่ าคญัและพบไดบ้่อยในผูป่้วยทีม่อีตัราการกรองของไตผดิปกติซึง่ภาวะดงักล่าว
อาจมบีทบาทส าคญัต่อการด าเนินโรคของผูป่้วย  

 

ค าส าคญั:  ภาวะไขมนัในกระแสเลอืดผดิปกต ิอตัราการกรองของไต โรคหวัใจและหลอดเลอืด 
 

Abstract  
 

 Dyslipidemia is considered as a major risk factor of cardiovascular disease which is leading cause of 
morbidity and mortality in renal disease. This study aimed to determine dyslipidemia in patients who had an 
abnormal renal function. A total of 152 plasma samples were obtained from patients with abnormal 
glomerular filtration rate registered in Phayao hospital. Blood urea nitrogen, plasma creatinine, estimated 
glomerular filtration rate and lipid profile were determined. Most patients in this study had dyslipidemia 
including hypercholesterolemia ( 20%), hypertriglyceridemia (72%), hypo-HDL-cholesterolemia (97%) and 
hyper-LDL-cholesterolemia (72%). The results indicated that dyslipidemia may play a significant role in 
progression of the renal disease. 
 

Keywords:  Dyslipidemia, Glomerular Filtration Rate, Cardiovascular Disease 
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บทน า 
 ความผดิปกติของไตอาจมีสาเหตุจากการเสื่อมของโกลเมอรูลสั หรอืหลอดไต ส่งผลให้การท างานของไต
ผดิปกตไิป ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการเกดิพยาธสิภาพทีไ่ตมไีดห้ลายอยา่ง รวมถงึความผดิปกตขิองไขมนัในกระแสเลอืด โดย
ภาวะไขมนัในกระแสเลอืดผดิปกตคิอื ภาวะทีร่่างกายมรีะดบัไขมนัในเลอืดต่างไปจากเกณฑท์ีเ่หมาะสม [1, 2] เช่น มี
ระดบัคอเลสเทอรอลรวม แอลดแีอลคอเลสเทอรอล ไตรกลเีซอไรด์ ในกระแสเลอืดเลอืดสูง แต่ระดบัเอชดีแอลคอเล
สเทอรอลในเลอืดต ่า อาจพบความผดิปกตแิบบใดแบบหนึ่งหรอืรวมกนั 2 อย่างขึน้ไป สง่ผลท าใหร้่างกายมคีวามเสีย่ง
ต่อการเกดิเกดิพยาธสิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่เกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด ซึง่เป็นสาเหตุส าคญัของการเจบ็ป่วย และ
การเสยีชวีติในผูป่้วย [3]  
ดว้ยเหตุดงักล่าวผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาภาวะไขมนัในกระแสเลอืดผดิปกตใินผูป่้วยทีม่อีตัราการกรองของไตผดิปกตทิีเ่ขา้
รบัการรกัษา ณ โรงพยาบาลพะเยา เพื่อเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ในการวางแผนป้องกนั และลดอตัราการเกดิภาวะแทรกซอ้น
ทีน่ าไปสูก่ารเสยีชวีติของผูป่้วยโรคไตและผูท้ีม่อีตัราการกรองของไตผดิปกต ิ
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

 1. เกบ็ขอ้มลูเวชระเบยีนและตวัอย่างพลาสมา 
 เก็บข้อมูลเวชระเบียนและตัวอย่างพลาสมาผู้ป่วยที่มีอตัราการกรองของไตผิดปกติที่เหลือจากการตรวจ
วเิคราะห์จากห้องปฏิบตัิการเคมีคลินิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง 
ตุลาคม พ.ศ. 2556 จ านวนทัง้สิน้ 152 ราย โดยงานวจิยันี้ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์
มหาวทิยาลยัพะเยา 
 2. ตรวจวเิคราะหก์ารท างานของไต 
 ตรวจวิเคราะห์ระดบัยูเรียไนโตรเจนโดยวิธี Direct Method ตรวจวิเคราะห์ระดับครีอะตินีนโดยวิธี Jaffe 
reaction และวิเคราะห์อัตราการกรองของไต โดยการค านวณจากสูตร Modification of Diet in Renal Disease 
(MDRD) equation [4] 
 3. ตรวจวเิคราะหร์ะดบัไขมนัในกระแสเลอืด 
 วดัระดบัคอเลสเทอรอลรวม และระดบัไตรกลเีซอไรด ์โดยวธิ ีenzyme-colorimetric method ตรวจระดบัเอชดี
แอลคอเลสเทอรอลดว้ยวธิ ีphosphotungstic acid precipitation 
 4. วเิคราะหข์อ้มลู 
 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของขอ้มลูระหว่างกลุ่มผูป่้วยทีม่อีตัราการกรองของไตเทยีบเท่าผูป่้วยโรคไตระยะที ่
5 กบักลุ่มผูป่้วยทีม่อีตัราการกรองของไตเทยีบเท่าผูป่้วยโรคไตระยะทีน้่อยกว่า 5 ดว้ยสถติ ิindependent t-test โดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS 
 

ผลการศึกษา 
 ผลการศกึษาม ีดงันี้ 
 1. จากขอ้มูลขอ้มูลเวชระเบยีนและผลการตรวจตวัอย่างพลาสมาผู้ป่วยที่มอีตัราการกรองของไตผดิปกติที่
เหลอืจากการตรวจวเิคราะห์จากหอ้งปฏบิตักิารเคมคีลนิิกโรงพยาบาลพะเยา จ านวน 152 ราย แบ่งเป็น เพศชาย 76 
ราย (50%) และเพศหญงิ 76 ราย (50%) ขอ้มลูการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารสรุปไดด้งัตารางต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 1 ขอ้มลูเวชระเบยีนและผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการพบว่าทุกรายมรีะดบัครอีะตินีนในเลือดผิดปกติ (100%) และพบผู้ป่วยที่มี
ระดบัยูเรยีไนโตรเจนในเลอืดสงูกว่าปกต ิจ านวน 137 ราย (90%) เมื่อแบ่งผูป่้วยตามอตัราการกรองของไตพบผูป่้วยที่
มอีตัราการกรองของไตเทียบเท่าผู้ป่วยโรคไตระยะที่ 3 จ านวน 6 ราย (4%) ระยะที่ 4 จ านวน 46 ราย (30%) และ 
ระยะที ่5 จ านวน 100 ราย (66%) จากผลการตรวจระดบัไขมนัในกระแสเลอืดบ่งชีว้่าผูป่้วยสว่นใหญ่มรีะดบัไขมนักลุ่ม
เสีย่งสูงขึน้คอืพบผู้ป่วยมรีะดบัคอเลสเทอรอลรวมในเลอืดมากกว่าหรอืเท่ากบั 200 มก./ดล. จ านวน 30 ราย (20%) 
แอลดแีอลคอเลสเทอรอลในเลอืดมากกว่าหรอืเท่ากบั 100 มก./ดล. จ านวน 110 ราย (72%) มรีะดบัไตรกลเีซอไรด์ใน
เลอืดมากกว่าหรอืเท่ากบั 150 มก./ดล. จ านวน 110 ราย (72%) และพบว่าผูป่้วยส่วนใหญ่มรีะดบัเอชดแีอลคอเลสเทอ
รอลน้อยกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดคอืมค่ีาน้อยกว่า 40 มก./ดล. จ านวน 147 ราย (97%) 

ลกัษณะประชากร 
จ านวน 

(คน)  
รอ้ยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญงิ 

 
76 
76 

 
50 
50 

2. ระดบัยเูรยีไนโตรเจน 
ยเูรยีไนโตรเจน < 20 มก./ดล. 
ยเูรยีไนโตรเจน > 20 มก./ดล. 

 
15 
137 

 
10 
90 

3. ระดบัครอีะตนิีน 
ครอีะตนิีน  < 1.3 มก./ดล. 
ครอีะตนิีน  > 1.3 มก./ดล. 

 
0 

152 

 
0 

100 
4. อตัราการกรองของไต  

Stage 1:  > 90 มล./นาท/ี1.73 ตารางเมตร 
Stage 2:  60-89 มล./นาท/ี1.73 ตารางเมตร 
Stage 3:  30-59 มล./นาท/ี1.73 ตารางเมตร 
Stage 4:  15-29  มล./นาท/ี1.73 ตารางเมตร 
Stage 5:  < 15 มล./นาท/ี1.73 ตารางเมตร 

 
0 
0 
6 
46 
100 

 
0 
0 
4 
30 
66 

5. ระดบัคอเลสเทอรอลรวม 
คอเลสเทอรอล < 200 มก./ดล. 
คอเลสเทอรอล > 200 มก./ดล. 

 
122 
30 

 
80 
20 

6. ระดบัเอชดแีอลคอเลสเทอรอล 
เอชดแีอลคอเลสเทอรอล > 40 มก./ดล. 
เอชดแีอลคอเลสเทอรอล < 40 มก./ดล. 

 
5 

147 

 
3 
97 

7. ระดบัแอลดแีอลคอเลสเทอรอล 
แอลดแีอลคอเลสเทอรอล < 100 มก./ดล. 
แอลดแีอลคอเลสเทอรอล > 100 มก./ดล. 

 
42 
110 

 
28 
72 

8. ระดบัไตรกลเีซอไรด ์
ระดบัไตรกลเีซอไรด ์< 150 มก./ดล. 
ระดบัไตรกลเีซอไรด ์> 150 มก./ดล. 

 
42 
110 

 
28 
72 
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 2. ขอ้มลูทางคลนิิกแบ่งตามอตัราการกรองของไตในผูป่้วยโรคไตพบว่าสามารถแบ่งผูป่้วยตามอตัราการกรอง
ของไตเป็น 2 กลุ่มหลกั คอื กลุ่มผูป่้วยทีม่อีตัราการกรองของไตน้อยกว่า 15 มล./นาท/ี1.73 ตารางเมตร จดัอยู่ในกลุ่ม
ผูป่้วยทีม่อีตัราการกรองของไตเทยีบเท่าผูป่้วยโรคไตระยะที ่5 จ านวน 100 ราย คดิเป็น 66% และกลุ่มผูป่้วยทีม่อีตัรา
การกรองของไตมากกว่า 15 มล./นาท/ี1.73 ตารางเมตร จดัอยู่ในกลุ่มผูป่้วยทีม่อีตัราการกรองของไตเทยีบเท่าผูป่้วย
โรคไตระยะทีน้่อยกว่า 5 (ระยะที ่1-4) จ านวน 52 ราย คดิเป็น 34% ผลการวเิคราะหร์ะดบัไขมนัในกระแสเลอืดทีบ่่งชี้
ถึงภาวะไขมนัในกระแสเลอืดผดิปกติเปรยีบเทยีบระหว่างผู้ป่วยสองกลุ่ม พบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่ 5 มรีะดบั
ไขมนัที่เป็นปัจจยัเสีย่งของการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืดที่ส าคญัสงูขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตเิมื่อเทยีบกบักลุ่ม
ผูป่้วยทีม่อีตัราการกรองของไตเทยีบเท่าผูป่้วยโรคไตระยะทีน้่อยกว่า 5 ดงัแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 2 ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารแบ่งตามอตัราการกรองของไต 

การตรวจ 

ผูป่้วยมีอตัราการกรอง
ของไตเทียบเท่าผูป่้วยโรค

ไตระยะท่ี 1-4 

ผูป่้วยมีอตัราการกรอง
ของไตเทียบเท่าผูป่้วยโรค

ไตระยะท่ี 5 p-value 

Mean ± SD Mean ± SD 

อตัราการกรองของไต                                           
(มล./นาท/ี1.73 ตารางเมตร) 

21 ± 4.8 10 ± 2.0 < 0.001* 

ยเูรยีไนโตรเจน (มก./ดล.) 39 ± 22.6 55 ± 21.26 < 0.001* 

ครอีะตนิีน  (มก./ดล.) 5.0 ± 1.40 10.9 ± 3.59 < 0.001* 

คอเลสเทอรอลรวม (มก./ดล.) 153 ± 32.3 171 ± 45.3 0.031* 

เอชดแีอลคอเลสเทอรอล (มก./ดล.) 17 ± 13.5 11 ± 7.5 0.005* 

แอลดแีอลคอเลสเทอรอล (มก./ดล.) 116 ± 36.4 132 ± 43.4 0.072 

ไตรกลเีซอไรด ์(มก./ดล.) 100 ± 47.0 138 ± 76.0 0.003* 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
 1. ภาวะไขมนัในเลอืดผดิปกตใินผูป่้วยทีม่อีตัราการกรองของไตผดิปกติ 
 จากผลการวจิยับ่งชี้ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มคีวามผดิปกติร่วมระหว่างอตัราการกรองของไตและภาวะไขมนัใน
กระแสเลอืด ซึง่ผูป่้วยทีม่อีตัราการกรองของไตผดิปกติมไีขมนักลุ่มทีเ่ป็นปัจจยัเสีย่งต่อโรคหวัใจและหลอดเลอืดสงูขึน้ 
โดยมรีะดบัคอเลสเทอรอลรวม แอลดแีอลคอเลสเทอรอล และไตรกลเีซอไรด์ในเลอืดสูงกว่าเกณฑ์ก าหนด ในขณะที่
ระดบัเอชดแีอลคอเลสเทอรอลมคี่าน้อยกว่าเกณฑก์ าหนด การพบความผดิปกตริ่วมกนัของระดบัไขมนัในกระแสเลอืด
และอตัราการกรองของไต อาจบ่งชีถ้งึปัจจยัเสีย่งทีม่ผีลต่อการเกดิพยาธสิภาพของไตและการด าเนินของโรคไต [5, 6] 
 2. ระดบัความผดิปกตขิองไขมนัในกระแสเลอืด 
 ภาวะไขมนัในเลอืดผดิปกตมิคีวามแตกต่างในผูป่้วยทีม่อีตัราการกรองของไตระยะต่างๆ โดยผูป่้วยทีม่มีอีตัรา
การกรองของไตเทยีบเท่าผูป่้วยโรคไตระยะที ่5 ซึง่มอีตัราการกรองของไตลดลงอย่างมากมกัพบว่าระดบัไขมนัในเลอืด
มคี่าต่างจากเกณฑท์ีก่ าหนดมากขึน้เมื่อเทยีบกบัผูป่้วยกลุ่มอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีผ่่านมาทีพ่บว่าภาวะไขมนัใน
เลอืดผดิปกตเิป็นปัจจยัเสีย่งต่อการเขา้สูภ่าวะไตวายเรือ้รงั [7, 8, 9] 
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บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาความชุกของพาหะธาลสัซเีมยีในกลุ่มผูบ้รจิาคโลหติของโรงพยาบาลพะเยา จ านวน 797 ราย ดว้ย
วิ ธี  One-tube osmotic fragility test (OF test) แ ล ะ  Dichlorophenol Indophenol Precipitation test (DCIP test) 
พบว่าผูบ้รจิาคโลหติของโรงพยาบาลพะเยามคีวามชุกของพาหะธาลสัซเีมยีคดิเป็นรอ้ยละ 23.2 โดยแบ่งเป็น ความชุก
ของพาหะอลัฟ่าหรอืบตีาธาลสัซเีมยีรอ้ยละ 12.3 (98 จาก 797 ราย) พาหะฮโีมโกลบนิอหีรอืโฮโมซยักสัฮโีมโกลบนิอ ี
รอ้ยละ 2.0 (16 จาก 797 ราย) และพาหะอลัฟ่าหรอืบตี้า ธาลสัซเีมยีร่วมกบัฮโีมโกลบนิอ ีรอ้ยละ 8 .9 (71 จาก 797 
ราย) ผูบ้รจิาคโลหติทีม่ภีูมลิ าเนาในมหาวทิยาลยัพะเยามคีวามชุกของพาหะธาลสัซเีมยีสงูทีสุ่ดคอื รอ้ยละ 30.8 ความ
ชุกในผู้บรจิาคโลหติที่มภีูมลิ าเนาในกลุ่มอ าเภอเมอืง แม่ใจ ดอกค าใต้ ภูกามยาว คดิเป็นรอ้ยละ 20.6  ความชุกในผู้
บรจิาคโลหติกลุ่มอ าเภอปง จุน เชยีงค า เชยีงม่วน ภูซาง และผูบ้รจิาคโลหติทีม่ภีูมลิ าเนานอกจงัหวดัพะเยาคดิเป็นรอ้ย
ละ 22.5 และ 19.2 ตามล าดบั ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบอตัราการแตกท าลายของเมด็โลหติแดงในถุงเกบ็โลหติ พบว่า 
%Hemolysis ของกลุ่มปรกตแิละกลุ่มทีเ่ป็นพาหะธาลสัซเีมยีไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p>0.05) 
ผลการศกึษา แสดงใหเ้หน็ว่า ความชุกของพาหะธาลสัซเีมยีในผูบ้รจิาคโลหติของโรงพยาบาลพะเยามคี่อนขา้งสงู แต่
คุณภาพของโลหติบรจิาคจากกลุ่มพาหะธาลสัซเีมยีไม่แตกต่างจากโลหติของกลุ่มปรกติ 
 

ค าส าคญั: พาหะธาลสัซเีมยี ความชุกของพาหะธาลสัซเีมยีในผูบ้รจิาคโลหติ ผูบ้รจิาคโลหติ  
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Abstract  
 

 Thalassemia is a common genetic disorder in Thai population. There are high prevalence of β-
thalassemia trait and α-thalassemia trait in the upper Northern Thailand. The 797  blood samples of blood 
donor at Phayao hospital were screened for thalassemia combining the OF and DCIP precipitation tests. The 
result demonstrated that the prevalence of thalassemia trait was 2 3 .2 %  in blood donors including α-
thalassemia trait or β-thalassemia trait (12.3%), Hb E trait or Homozygous Hb E (2.0%) and Hb E with α-
thalassemia or β-thalassemia trait (8.9%). In addition, the prevalence of thalassemia trait in blood donors at 
Phayao hospital was relatively high (23.2% , N=185). The highest prevalence were 30.8% in sample from 
University of Phayao (N=19 5 ) , 2 0 .6%  in the Mueang Phayao, Maechai, Dokkhamtai, Phukamyao group 
(N=418) and 22.5% in the Pong, Chun, Chiangkham, Chiangmuan, Phusanggroup group (N=111) and 19.2% 
in the outside of Phayao province (N=73). We also compared the percentage of hemolysis of thalassemia 
trait and normal blood donors and found that there was not significantly different (p>0.05). In conclusion, the 
prevalence of thalassemia in blood donors at Phayao hospital was relatively high. The blood bank should pay 
more attention on thalassemia screening program before the blood issue and provide blood donation 
counseling service for thalassemia trait blood donors; health caring, temporary deferral, hemapheresis.  
 

Keywords: Thalassemia trait, prevalence of thalassemia trait in blood donors, blood donors 
 

บทน า 
 

 ธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางชนิดที่เกิดจากความผิดปรกติของสารพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
ฮโีมโกลบนิท าใหป้รมิาณฮโีมโกลบนิลดน้อยลงหรอืไม่สรา้งเลย ผูท้ีเ่ป็นโรค thalassemia intermedia และ thalassemia 
major จะมคี่าความเขม้ขน้ของโลหติต ่ากว่าคนปรกต ิจงึไม่ผ่านขัน้ตอนการคดัเลอืกผูบ้รจิาคโลหติ ส่วน thalassemia 
minor ไม่มีอาการแสดงทางคลินิกและมักมีค่าความเข้มข้นของโลหิตไม่แตกต่างไปจากคนปรกติ จึงสามารถผ่าน
ขัน้ตอนการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตได้[1] และมีรายงานการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าอุบัติการณ์ของธาลัสซีเมียใน
ประชากรชาวไทยมคี่อนขา้งสงู โดยเฉพาะในพืน้ทีภ่าคเหนือและมแีนวโน้มของพาหะธาลสัซเีมยีทีเ่พิม่มากขึน้ในแต่ละ
ปี [2,3,4,10,11,12,13,14]  จงึเป็นไปไดว้่าจะมผีูบ้รจิาคโลหติทีเ่ป็นพาหะธาลสัซเีมยีในอตัราสงู โดยคนกลุ่มนี้จะมคีวาม
เสีย่งในการเกดิภาวะโลหติจางหลงัจากการบริจาคโลหติได้ง่ายกว่าคนปรกติ อกีทัง้ลกัษณะของเมด็เลอืดแดงจากผู้
บรจิาคกลุ่มนี้มกีารเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย[2] ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพโลหติบรจิาคที่จะน าไปให้แก่ผู้ป่วย เน่ืองจากใน
ระหว่างการเกบ็โลหติจะมกีารเปลีย่นแปลงทางชวีเคม ี(Biochemical changes) หลายประการทีม่ผีลต่อความเสยีหาย
ของเม็ดเลือดแดง (Lesion of storage) จนไม่สามารถท าหน้าที่ได้ตามปรกติ[5] เม็ดเลือดแดงธาลัสซีเมียมีความ
ผดิปรกตทิัง้โครงสรา้งและปฏกิริยิาชวีเคมภีายใน เช่น ระดบั ATP ในเซลลล์ดลง ความผดิปรกตใินการสรา้งฮโีมโกลบนิ
ท าใหเ้กดิอนุมูลอสิระซึ่งน าไปสู่ภาวะออกซเิดทฟีสเตรสเพิ่มสงูขึน้[6,15] และมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตัขิองโปรตีน
บนผนังเซลล์เนื่องจากสภาวะที่เชลล์ถูกออกซิไดซ์[7,16] มีรายงานการศกึษาว่าในเมด็เลอืดแดงธาลสัซีเมยีมรีะดบั 
ROS และ lipid peroxidation สูงกว่าเมด็เลอืดแดงปรกต ิแต่มรีะดบั GSH ต ่ากว่าปรกติ[17]  เมด็เลอืดแดงของผูป่้วย
อลัฟ่าธาลสัซเีมยีมปีรมิาณ ROS เพิม่ขึน้และมรีะดบัวติามนิ A, C และ E ในพลาสมาลดลงเมื่อเทยีบกบัเมด็เลอืดแดง
ปรกต[ิ18]  รวมทัง้มปีรมิาณของ malondialdehyde, superoxide dismutase และ nitric oxide เพิม่สงูขึน้[19] ซึง่ขอ้มลู
เหล่านี้ชีใ้หเ้หน็ว่าเมด็เลอืดแดงธาลสัซเีมยีมอีตัราการเกดิการเปลีย่นแปลงของเมด็เลอืดแดงในระหว่างการเกบ็รกัษา
มากกว่าเมด็เลอืดแดงของคนปรกต ิ



 

259 
 

 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึท าการศกึษาเพื่อหาความชุกของพาหะธาลสัซเีมยีในกลุ่มผูบ้รจิาคโลหติของโรงพยาบาลพะเยา
และประเมนิอตัราการแตกท าลายของเมด็เลอืดแดงพาหะธาลสัซเีมยีเมื่อเกบ็ไวใ้นถุงโลหติเป็นเวลานานเปรยีบเทยีบกบั
เมด็เลอืดแดงปรกต ิผลการศกึษาทีไ่ดส้ามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนและพฒันาแนวทางในการดแูลผูบ้รจิาค
โลหติทีเ่ป็นธาลสัซเีมยีและการใหค้ าแนะน าในการงดบรจิาคโลหติหรอืการเวน้ช่วงในการบรจิาคโลหิตหรอือาจแนะน า
ให้บรจิาคโลหติเฉพาะส่วนแทน ตลอดจนการใหค้ าปรกึษาแก่ผู้บรจิาคโลหติที่เป็นพาหะธาลสัซเีมยีไดร้บัทราบขอ้มูล
และความรูเ้กีย่วกบัธาลสัซเีมยีและเป็นแนวทางในการวางแผนครอบครวัและการมบีุตรในอนาคตไดอ้ย่างเหมาะสม  
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

1. กลุ่มตวัอย่าง 
 เป็นผูม้สีุขภาพร่างกายทัว่ไปแขง็แรงด ีผ่านเกณฑก์ารคดัเลอืกผูบ้รจิาคโลหติ ตามมาตรฐานของศนูยบ์รกิาร
โลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย[1] 
2. การเกบ็โลหิต 
 เกบ็ขอ้มูลเบื้องต้นของผู้บรจิาคโลหติ ได้แก่ ชื่อ-สกุล เพศ อายุ จ านวนครัง้ที่บรจิาคโลหติและประวตัิอื่นๆ 
ของผูบ้รจิาคโลหติในโรงพยาบาลพะเยา จ านวน 797 ราย โดยเกบ็ตวัอย่างโลหติหลงัจากทีบ่รจิาคโลหติเสรจ็แลว้จาก
สายถุงโลหิตใส่ในหลอดทดลอง 2 หลอด หลอดที่ 1 มี 1 % EDTA เป็นสารกันเลือดแข็ง ใส่โลหิตประมาณ 3-4 
มลิลลิติร ตวัอย่างโลหติสามารถเกบ็ได้ที่ 4 องศาเซลเซยีสและควรทดสอบภายใน 24 ชัว่โมง หลอดที่ 2 ม ีCPDA-1 
เป็นสารรกัษาสภาพ ใสโ่ลหติประมาณ 6 มลิลลิติร เกบ็ตวัอย่างโลหติไวท้ี ่4 องศาเซลเซยีส 
3. การทดสอบ 

3.1 การทดสอบเพื่อตรวจกรองหาพาหะและผู้ที่เป็นธาลัสซีเมีย (Screening test) ใช้การทดสอบ One tube 
osmotic fragility test (OF-test) และ Dichlorophenol Indophenol Precipitation Test (DCIP test)  ร่วมกบั
การตรวจความสมบรูณ์ของเมด็เลอืด  

3.2 การตรวจความสมบรูณ์ของเมด็เลอืด (CBC: Complete Blood Count)  
3.2.1 การท าสเมยีรเ์ลอืดแบบฟิลม์บาง และยอ้มดว้ยส ีWright-Giemsa เพื่อตรวจเสมยีรภ์ายใตก้ลอ้ง

จุลทรรศน์ 
3.2.2 การวดัระดบั hemoglobin, hematocrit, white blood cell count และค่าทางโลหติวทิยาอื่นๆ โดยใช้

เครื่องวเิคราะหอ์ตัโนมตั ิCelltac alpha MEK-6400 (บรษิทั Nihon Kohden) 
3.3 ทดสอบหา %Hemolysis ของโลหติบรจิาค โดยแบ่งตวัอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทีใ่ห้ผลบวกทัง้ OF 

test และ DCIP test กลุ่มทีใ่หผ้ลบวกกบั OF test อย่างเดยีว กลุ่มทีใ่หผ้ลบวกกบั DCIP test อย่างเดยีว และ
กลุ่มทีใ่หผ้ลลบทัง้ OF test และ DCIP test น ามาทดสอบ โดยใชเ้ลอืดจากสายถุงทีเ่กบ็ไวเ้ป็นเวลาต่างๆ กนั 
คอืในวนัที ่1, 14, 21, 28, 35 ของการเจาะเกบ็โลหติ โดยการทดสอบประกอบดว้ย 
3.3.1 วดัค่า Hematocrit (Hct) ของตวัอย่างก่อนการทดสอบดว้ยวธิ ีMicrohematocrit 
3.3.2 วดัค่าความเข้มข้น Total Hemoglobin และความเข้มข้นฮีโมโกลบินในSupernate (Supernatant 

hemoglobin) ดว้ยวธิ ีDrabkin’s  
3.3.3 น าค่าทีไ่ดม้าค านวณหา %Hemolysis จากสมการ 

 

%Hemolysis = 
Supernatant Hemoglobin Concentration (g/l) 

x(100-Hct) 
    Total Hemoglobin Concentration (g/l) 
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4. การวิเคราะหข์้อมูล 
 วเิคราะหข์อ้มลูความชุกของพาหะธาลสัซเีมยีในผูบ้รจิาคโลหติของโรงพยาบาลพะเยาและเปรยีบเทยีบอตัรา
การแตกท าลายของเม็ดโลหิตแดงระหว่างเม็ดโลหิตแดงปรกติกบัเม็ดโลหิตแดงของพาหะธาลสัซีเมีย โดยใช้สถิต ิ
Independent sample T-test เป็นการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนั และใช้
สถติ ิRepeated Measures ANOVA ส าหรบัเปรยีบเทยีบอตัราการแตกท าลายของเมด็โลหติแดงในแต่ละช่วงเวลาหลงั
การเกบ็โลหติไว ้โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS Version 14.0 

 

ผลการศึกษา 
1. ความชุกของพาหะธาลสัซีเมียในผูบ้ริจาคโลหิตของโรงพยาบาลพะเยา 

 ผลการตรวจคดักรองพาหะธาลสัซเีมยีในผู้บรจิาคโลหติของโรงพยาบาลพะเยา จ านวน 797 ราย พบว่ามผีู้
บรจิาคโลหติที่เป็นพาหะธาลสัซเีมยี 185 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 23.2 โดยแบ่งเป็นพาหะอลัฟ่าหรอืบตี้าธาลสัซเีมยี 98 
ราย พาหะฮโีมโกลบนิอหีรอืโฮโมซยักสัฮโีมโกลบนิอ ี16 ราย และพาหะอลัฟ่าหรอืบตีา้ธาลสัซเีมยีร่วมกบัฮโีมโกลบนิอ ี
71 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 12.3, 2.0 และ 8.9 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที ่1 และภาพที ่1 

 

ตารางท่ี 1 ความชุกของพาหะธาลสัซเีมยีในผูบ้รจิาคโลหติของโรงพยาบาลพะเยา 

ผูบ้ริจาคโลหิต จ านวน (ราย) ความถ่ี (%) 

Normal 612 76.8 

α-thalassemia trait, β-thalassemia trait 98 12.3 

Hb E trait, Homozygous Hb E 16 2.0 

α-thalassemia or β-thalassemia trait with Hb E 71 8.9 

รวม 797 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 ความชุกของพาหะธาลสัซเีมยีในผูบ้รจิาคโลหติของโรงพยาบาลพะเยา 

α-thalassemia or  

β-thalassemia trait  with Hb E  

8.9% 

Normal  

76.8% 

Hb E trait, Homozygous Hb E  

2% 

α-thalassemia trait,  

β-thalassemia trait  

12.3%  
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2. อตัราการแตกท าลายของเมด็เลือดแดงในถงุเกบ็โลหิตระหว่างเมด็เลือดแดงปรกติกบัเมด็เลือดแดง 
ธาลสัซีเมีย 
 

 เปรยีบเทยีบอตัราการแตกท าลายของเมด็เลอืดแดงในถุงเกบ็โลหติระหว่างเมด็เลอืดแดงปรกตกิบัเมด็เลอืด
แดงธาลสัซเีมยี โดยแบ่งผูบ้รจิาคโลหติเป็น 4 กลุ่ม คอื ผูบ้รจิาคโลหติทีใ่หผ้ลลบกบัทัง้การทดสอบ OF test และ DCIP 
test จ านวน 25 ราย ผูบ้รจิาคโลหติทีใ่หบ้วกกบัการทดสอบ OF test อย่างเดยีว จ านวน 24 ราย ผูบ้รจิาคโลหติทีใ่หผ้ล
บวกกบัการทดสอบ DCIP test อย่างเดยีว จ านวน 16 ราย และผูบ้รจิาคโลหติทีใ่หผ้ลบวกทัง้การทดสอบ OF test และ 
DCIP test จ านวน 25 ราย พบว่าอตัราการแตกของเมด็เลอืดแดงในถุงเกบ็โลหติไม่มคีวามแตกต่างกนั (p>0.05) (ดงั
แสดงในตารางที ่ 2) และพบว่าอตัราการแตกท าลายของเมด็เลอืดแดงในถุงเกบ็โลหติในวนัที่ 1, 14, 21, 28 และ 35 
หลงัการเจาะเก็บโลหิตมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อเปรยีบเทียบอตัราการแตก
ท าลายของเมด็เลอืดแดงแบบรายคู่ พบว่าค่าเฉลีย่ของการวดัในวนัที่ 1 กบัวนัที ่28 และวนัที่ 35 แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05)  

  
ตารางท่ี 2 อตัราการแตกท าลายของเมด็เลอืดแดงในถุงเกบ็โลหติระหว่างเมด็เลอืดแดงปรกตกิบัเมด็เลอืดแดงธาลสั

ซเีมยี 

วนัท่ีเกบ็
โลหิต 

%Hemolysis  

p value OF negative/ 
DCIP negative 

(Mean±SD) 

OF positive/ 
DCIP negative 

(Mean±SD) 

OF negative/ 
DCIP positive 

(Mean±SD) 

OF positive/ 
DCIP positive 

(Mean±SD) 

1 2.81±0.97 2.88±1.29 2.75±1.16 2.43±1.33 

0.033* 

14 2.82±0.76 4.05±2.42 2.18 ±1.09 2.60±1.16 

21 2.96±0.94 3.88±1.20 3.04±0.90 2.39±0.86 

28 3.07±0.92 3.39±1.3 3.01±1.20 3.07±1.13 

35 3.19±1.12 3.26±1.52 3.08±0.90 3.21±1.18 

p value 0.101  

*มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 
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3. ค่าเฉล่ียทางโลหิตวิทยาในผูบ้ริจาคโลหิตของโรงพยาบาลพะเยา 
 ตวัอย่างจากผูบ้รจิาคโลหติทัง้หมด 797 ราย แบ่งเป็นผูบ้รจิาคโลหติเป็น 5 กลุ่ม คอื ผูบ้รจิาคโลหติทีใ่หผ้ลลบ
กบัทัง้การทดสอบ OF test และ DCIP test จ านวน 612 ราย ผู้บรจิาคโลหติที่ให้บวกกบัการทดสอบ OF test อย่าง
เดยีว จ านวน 98 ราย ผูบ้รจิาคโลหติที่ใหผ้ลบวกกบัการทดสอบ DCIP test อย่างเดยีว จ านวน 16 ราย และผูบ้รจิาค
โลหติที่ใหผ้ลบวกกบัการทดสอบ OF test และ DCIP test จ านวน 71 ราย พบว่าค่าเฉลี่ยทางโลหติวทิยาในผู้บริจาค
โลหติทัง้สีก่ลุ่มมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) ดงัแสดงในตารางที ่3 

 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลีย่ทางโลหติวทิยาในผูบ้รจิาคโลหติของโรงพยาบาลพะเยา 

Parameter 
 OF negative/ 

DCIP negative 
(Mean±SD) 

OF positive/ 
DCIP negative 

(Mean±SD) 

OF negative/ 
DCIP positive 

(Mean±SD) 

OF positive/ 
DCIP positive 

(Mean±SD) 
p value 

N  612 98 16 71  

Hb (g/dL)  13.54±1.4 12.64±1.3 12.56±1.3 12.94±1.4 0.000* 

Hct (%)  42.65±4.2 41.13±4.1 39.58 ±3.9 40.98±4.2 0.000* 

RBC (x1012/L)  4.77±0.5 5.56±0.7 4.86±0.6 5.35±0.6 0.000* 

MCV (fL)  89.54±5.6 74.47±7.9 81.00±5.2 77.10±6.8 0.000* 

MCH (pg)  28.46±2.1 22.90±3.2 25.99±2.1 24.38±2.6 0.000* 

MCHC (g/L)  31.69±1.2 30.65±1.4 31.56±0.7 31.31±1.2 0.000* 

RDW (%)  13.27±1.4 13.71±2.1 12.83±0.8 13.04±1.1 0.000* 

*มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 
 

4. ความสมัพนัธร์ะหวา่งพาหะธาลสัซีเมียกบัภมิูล าเนาของผูบ้ริจาคโลหิต 
 ผูบ้รจิาคโลหติทัง้หมด 797 ราย เป็นผูบ้รจิาคโลหติทีม่ภีูมลิ าเนาในจงัหวดัพะเยาจ านวน 724 ราย คดิเป็นรอ้ย
ละ 90.8 ผูบ้รจิาคโลหติทีม่ภีูมลิ าเนานอกจงัหวดัพะเยา จ านวน 73 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 9.2 ผูบ้รจิาคโลหติทัง้หมดเมื่อ
จ าแนกเป็นกลุ่มตามพืน้ทีท่างภูมศิาสตรไ์ดเ้ป็น 4 กลุ่ม คอื 1.) ผูบ้รจิาคโลหติในมหาวทิยาลยัพะเยา 2.) ผูบ้รจิาคโลหติ
ในอ าเภอเมอืง อ าเภอแม่ใจ อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอภูกามยาว 3.) ผูบ้รจิาคโลหติในอ าเภอปง อ าเภอจุน อ าเภอเชยีง
ค า อ าเภอเชยีงม่วน อ าเภอภูซาง และ 4.) ผูบ้รจิาคโลหติทีม่ภีูมลิ าเนานอกจงัหวดัพะเยา พบว่ามผีูบ้รจิาคโลหติทีเ่ป็น
พาหะธาลสัซเีมยีคดิเป็นรอ้ยละ 30.8, 20.6, 22.5 และ 19.2 ตามล าดบั ซึง่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
(p<0.05) ดงัแสดงในตารางที ่4 และภาพที ่2 
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ตารางท่ี 4 ความสมัพนัธร์ะหว่างพาหะธาลสัซเีมยีกบัภมูลิ าเนาของผูบ้รจิาคโลหติ 
ผูบ้ริจาคโลหิต 

ของโรงพยาบาลพะเยา 
จ านวน 
(ราย) 

พาหะธาลสัซีเมีย ความถ่ี (%) p value 

มหาวทิยาลยัพะเยา 195 60 30.8 

0.035* 
เมอืง แม่ใจ ดอกค าใต ้ภูกามยาว 418 86 20.6 
ปง จุน เชยีงค า เชยีงม่วน ภูซาง 111 25 22.5 
ภูมลิ าเนานอกจงัหวดัพะเยา 73 14 19.2 

รวม 797 185 23.2 
 

*มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 
 

 
ภาพท่ี 2 แสดงความชุกของพาหะธาลสัซเีมยีกบัภูมลิ าเนาของผูบ้รจิาคโลหติ 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
 การศกึษาครัง้นี้ พบว่าความชุกของพาหะธาลสัซเีมยีในกลุ่มผูบ้รจิาคโลหติของโรงพยาบาลพะเยา คดิเป็นรอ้ย
ละ 23.2 โดยแบ่งเป็นความชุกของพาหะอัลฟ่าหรือบีต้าธาลัสซีเมีย 98 ราย พาหะฮีโมโกลบินอีหรือโฮโมซัยกัส
ฮโีมโกลบนิอ ี16 ราย และพาหะอลัฟ่าหรอืบตี้าธาลสัซเีมยีร่วมกบัฮโีมโกลบนิอ ี71 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 12.3, 2.0 และ 
8.9 ตามล าดบั ซึ่งมีความชุกที่ค่อนข้างสูงและสอดคล้องกบัผลการศึกษาก่อนหน้านี้ ที่รายงานความชุกของพาหะ
บตีาธาลสัซีเมียและพาหะอลัฟ่าธาลัสซีเมียพบมากที่สุดในภาคเหนือคือประมาณร้อยละ 9-10[3] และ 30[2,10,13] 
ตามล าดบั ผูศ้กึษาเชื่อว่าความชุกของพาหะธาลสัซเีมยีมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่สงูขึน้ โดยอา้งองิจากผลการศกึษาของ Na-
Nakorn และคณะ[13] และผลการศึกษาของ Wanapirak C. และคณะ ในปี 2004[14] ที่รายงานความชุกของ
พาหะธาลสัซเีมยีในหญงิตัง้ครรภข์องโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่คดิเป็นรอ้ยละ 25.4 รวมถงึการศกึษาของ วลิา
วลัย ์ปาลแีละคณะ ในปี 2551[4] ทีร่ายงานความชุกของพาหะบตีาธาลสัซเีมยีคดิเป็นรอ้ยละ 6.15 พาหะฮโีมโกลบนิอี
คดิเป็นรอ้ยละ 15.64 และ โฮโมไซกสัฮโีมโกลบนิอคีดิเป็นรอ้ยละ 1.68 และในปี 2552 มรีายงานความชุกของพาหะ
บตีา้ธาลสัซเีมยีเพิม่สงูขึน้เป็นรอ้ยละ 7.89 พาหะฮโีมโกลบนิอเีพิม่สงูขึน้เป็นรอ้ยละ 17.37 และโฮโมไซกสัฮโีมโกลบนิอี
เพิม่สงูขึน้เป็นรอ้ยละ 3.68 
 เมื่อเปรยีบเทียบอตัราการแตกท าลายของเมด็เลอืดแดงในถุงเกบ็โลหิตระหว่างเมด็เลอืดแดงปรกติกบัเม็ด
เลอืดแดงธาลสัซเีมยี โดยแบ่งผูบ้รจิาคโลหติเป็น 4 กลุ่ม คอื ผูบ้รจิาคโลหติทีใ่หผ้ลลบกบัทัง้การทดสอบ OF test และ 
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DCIP test ผูบ้รจิาคโลหติทีใ่หบ้วกกบัการทดสอบ OF test อย่างเดยีว ผูบ้รจิาคโลหติทีใ่หผ้ลบวกกบัการทดสอบ DCIP 
test อย่างเดยีว และผู้บรจิาคโลหติที่ให้ผลบวกทัง้การทดสอบ OF test และ DCIP test ไม่พบความแตกต่างระหว่าง
อตัราการแตกท าลายของเมด็เลือดแดงปรกติกบัเม็ดเลอืดแดงธาลสัซีเมีย  (p>0.05) ผลการศึกษาที่พบนี้ขดัแย้งกบั
ขอ้มูลก่อนหน้า ที่มรีายงานการศกึษาจ านวนมากถึงลกัษณะของเมด็เลอืดแดงธาลสัซเีมยี ที่น่าจะส่งผลต่อคุณภาพ
โลหติบรจิาคทีจ่ะน าไปใหแ้ก่ผูป่้วย [5,6,7,15,16,17,18,19] ซึง่ขอ้มลูเหล่านี้ชีใ้หเ้หน็ว่าเมด็เลอืดแดงธาลสัซเีมยีมอีตัรา
การเกดิการเปลีย่นแปลงของเมด็เลอืดแดงในระหว่างการเกบ็รกัษามากกว่าเมด็เลอืดแดงของคนปรกติ สาเหตุทีท่ าให้
อตัราการแตกท าลายของเมด็เลอืดแดงธาลสัซเีมยี ไม่แตกต่างจากเมด็เลอืดแดงปรกต ิอาจเน่ืองมาจากสภาวะการเกบ็
รกัษาและสารรกัษาสภาพเมด็เลอืดแดงทีม่คีุณสมบตัใินการช่วยยดือายุและชลออตัราการแตกท าลายของเมด็เลอืดแดง
โดยตรง รวมทัง้ช่วยเวลาที่เกบ็รกัษาเมด็เลอืดแดงไว้นี้ อาจยงัไม่นานมากพอที่จะท าให้เหน็อตัราการแตกท าลายที่
แตกต่างกนัได ้อย่างไรกต็ามเมื่อเกบ็รกัษาเลอืดไวน้านขึน้ อตัราการแตกท าลายของเมด็เลอืดแดงจะเพิม่ขึน้ โดยเลอืด
ทีเ่กบ็ไวน้าน 1, 14, 21, 28 และ 35 วนั ม ี%hemolysis แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ (p<0.05) เนื่องจากใน
ระหว่างการเกบ็โลหติจะมกีารเปลีย่นแปลงทางชวีเคมภีายในถุงเกบ็โลหตินัน่เอง ผลการศกึษาครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ว่าเมด็
เลือดแดงธาลสัซีเมียสามารถเก็บรกัษาไว้ในถุงเก็บโลหิตได้ไม่แตกต่างกับเม็ดเลือดแดงปรกติ  แสดงว่าการเป็น
พาหะธาลสัซเีมยีไม่มกีารเปลีย่นแปลงภายในเมด็เลอืดแดงทีม่ากพอจะมผีลกระทบต่ออตัราการแตกท าลายเมื่ออยู่ในถุง
เกบ็โลหติ 
 ความสมัพนัธร์ะหว่างพาหะธาลสัซเีมยีกบัภูมลิ าเนาของผูบ้รจิาคโลหตินัน้มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั
ทางสถิต ิ(p<0.05) โดยผูบ้รจิาคโลหติทีม่ภีูมลิ าเนาในมหาวทิยาลยัพะเยามคีวามชุกของพาหะธาลสัซเีมยีสงูที่สุด คดิ
เป็นรอ้ยละ 30.8 รองลงมาคอืผูบ้รจิาคโลหติในอ าเภอปง อ าเภอจุน อ าเภอเชยีงค า อ าเภอเชยีงม่วน อ าเภอภูซาง คดิ
เป็นร้อยละ 22.5 ผูบ้รจิาคโลหติในอ าเภอเมอืง อ าเภอแม่ใจ อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอภูกามยาว  คดิเป็นรอ้ยละ 20.6 
และผู้บริจาคโลหิตที่มีภูมิล าเนานอกจงัหวดัพะเยา คิดเป็นร้อยละ 19.2 ตามล าดบั แต่เนื่องจากผู้บริจาคโลหิตที่มี
ภูมลิ าเนาในมหาวทิยาลยัสว่นใหญ่เป็นนิสติซึง่มาจากหลายจงัหวดัและสว่นใหญ่ไม่ใช่คนพะเยา ดงันัน้ผูบ้รจิาคกลุ่มนี้จงึ
ไม่สามารถใช้เป็นตวัแทนประชากรของจงัหวดัพะเยาได้ แต่เนื่องจากกลุ่มนิสติเป็นกลุ่มผู้บรจิาคโลหติส่วนใหญ่ของ
โรงพยาบาลพะเยา การทีพ่บความชุกของพาหะธาลสัซเีมยีสงู นับเป็นเรื่องทีต่อ้งใหค้วามส าคญั โดยอาจเน้นเรื่องการ
ใหค้ าแนะน าและการดูแลผูบ้รจิาคโลหติ (donor care) เพื่อใหค้นเหล่านี้สามารถบรจิาคโลหติไดอ้ย่างต่อเนื่อง ผูบ้รจิาค
ทีม่ภีูมลิ าเนาในอ าเภอเมอืง อ าเภอแม่ใจ อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอภูกามยาว และผูบ้รจิาคโลหติในอ าเภอปง อ าเภอจุน 
อ าเภอเชยีงค า อ าเภอเชยีงม่วน อ าเภอภูซาง ส่วนใหญ่เป็นคนพะเยา ดงันัน้ความชุกของพาหะธาลสัซเีมยีในผูบ้รจิาค
ทัง้ 2 กลุ่มนี้จะสามารถใช้เป็นตัวแทนความชุกของพาหะธาลสัซเีมียในคนพะเยาได้ดีกว่าผู้บริจาคที่มีภูมิล าเนาใน
มหาวทิยาลยัพะเยา ผลการศกึษายงัชีใ้หเ้หน็ว่าในกลุ่มอ าเภอปง อ าเภอจุน อ าเภอเชยีงค า อ าเภอเชยีงม่วน อ าเภอภู
ซาง มคีวามชุกสูงกว่าอ าเภอเมือง อ าเภอแม่ใจ อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอภูกามยาว สาเหตุ อาจเนื่องมาจากกลุ่มคน
บางสว่นทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ที ่อ าเภอจุน อ าเภอปง และอ าเภอเชยีงค ายงัคงมวีฒันธรรมการแต่งงานกนัเองในเครอืญาต[ิ8] 
อกีทัง้โอกาสการพบปะกบัคู่ครองนอกพืน้ทีย่งัคงมจี ากดั 
 การศกึษาการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ทางโลหติวทิยาในผูบ้รจิาคโลหติของโรงพยาบาลพะเยาระหว่างผูบ้รจิาค
โลหติทัง้ 4 กลุ่ม คอื 1.) ผู้บรจิาคโลหติทีใ่หผ้ลลบกบัทัง้การทดสอบ OF test และ DCIP test 2.) ผู้บรจิาคโลหติทีใ่ห้
บวกกบัการทดสอบ OF test อย่างเดยีว 3.) ผูบ้รจิาคโลหติทีใ่หผ้ลบวกกบัการทดสอบ DCIP test อย่างเดยีว และ 4.) 
ผูบ้รจิาคโลหติทีใ่ห้ผลบวกกบัการทดสอบ OF test และ DCIP test โดยเปรยีบเทยีบค่าทางโลหติวทิยาประกอบด้วย 
Hb, Hct, RBC count, MCV, MCH, MCHC และ  RDW พบว่าค่าเฉลี่ยทางโลหิตวิทยาในผู้บรจิาคโลหิตทัง้สี่กลุ่มมี
ความแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) โดยที ่ ผูบ้รจิาคทีเ่ป็นพาหะธาลสัซเีมยี (ผูบ้รจิาคกลุ่มที ่2, 3 และ
กลุ่มที ่4) จะมคี่าเฉลีย่ของ Hb, Hct, MCV, MCH และ MCHC ต ่ากว่าผูบ้รจิาคทีเ่ป็นคนปรกต ิ(กลุ่มที ่1) แต่มจี านวน
เมด็เลอืดแดงและค่า RDW มคี่าเพิม่ขึน้เลก็น้อย เนื่องจากธาลสัซเีมยีเป็นความผดิปรกตใินการสรา้งฮโีมโกลบนิทีท่ าให้



 

265 
 

สรา้งฮโีมโกลบนิไดล้ดลงหรอืไม่สรา้งเลย จงึท าให้ค่าฮโีมโกลบนิทีว่ดัไดใ้นผูบ้รจิาคโลหติทีเ่ป็นพาหะธาลสัซเีมยีมคี่า
ต ่าลงเมื่อเทยีบกบัคนปรกต ิร่างกายจงึพยายามชดเชยดว้ยการสรา้งเมด็เลอืดแดงเพิม่ขึน้ แต่เซลลเ์มด็เลอืดแดงทีส่รา้ง
ไดน้ัน้กย็งัมปีรมิาณฮโีมโกลบนิน้อยซึง่สง่ผลต่อขนาดของเซลลท์ าใหเ้ซลลเ์มด็เลอืดแดงมขีนาดเลก็ลง ดงันัน้จงึท าใหค้่า 
MCV ซึง่เป็นค่าทีช่ีถ้งึขนาดของเมด็เลอืดแดงมคี่าต ่าลงดว้ย จากผลการศกึษาพบว่าผูบ้รจิาคโลหติทีเ่ป็นพาหะธาลสัซี
เมยีมคี่า RDW สูงกว่าผู้บรจิาคที่เป็นคนปรกติเนื่องจากผู้บรจิาคโลหติที่เป็นพาหะธาลสัซีเมียจะมเีมด็เลอืดแดงที่ มี
ขนาดเล็กเพิ่มขึ้นท าให้มีความแตกต่างด้านขนาดของเม็ดเลือดแดงมีมาก ส่งผลให้ค่า RDW สูงขึ้นเมื่อเทียบกบัผู้
บรจิาคที่เป็นคนปรกต ินอกจากนี้เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ทางโลหติระหว่างกลุ่มผูบ้รจิาคทีเ่ป็นพาหะธาลสัซเีมยีด้วย
กนัเอง พบว่าค่า MCV, MCH, MCHC ในกลุ่มทีใ่หผ้ลบวกกบัการทดสอบ OF test มคี่าทีต่ ่ากว่ากลุ่มทีใ่หผ้ลลบ และค่า 
RBC, RDW ในกลุ่มทีใ่หผ้ลบวกมคี่าทีส่งูกว่ากลุ่มทีใ่หผ้ลลบ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ สทิธชิยั ปัญญาใส และ
คณะ[9] ทีไ่ดก้ารเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าทางโลหติวทิยาและดชันีเมด็เลอืดแดงระหว่างกลุ่ม positive OF test 
และ negative OF test พบว่าค่า MCV, MCH, MCHC ในกลุ่มที่ให้ผลบวกมคี่าทีต่ ่ากว่ากลุ่มทีใ่หผ้ลลบ ค่า RBC และ 
RDW ในกลุ่มทีใ่หผ้ลบวกมคี่าทีส่งูกว่ากลุ่มทีใ่หผ้ลลบ  
 โดยสรุปพบว่า ความชุกของพาหะธาลสัซเีมยีในผู้บรจิาคโลหติของโรงพยาบาลพะเยา มคี่อนขา้งสงู คอืคดิ
เป็นร้อยละ 23.2 โดยแบ่งเป็นความชุกของพาหะอัลฟ่าหรือบีตาธาลัสซีเมีย พาหะฮีโมโกลบินอีหรือโฮโมซัยกัส
ฮโีมโกลบนิอแีละพาหะอลัฟ่าหรอืบตีา้ธาลสัซเีมยีร่วมกบัฮโีมโกลบนิอ ีคดิเป็นรอ้ยละ 12.3, 2.0 และ 8.9 ตามล าดบั แต่
อตัราการแตกของเมด็เลอืดแดงในถุงเกบ็โลหติระหว่างเมด็เลอืดแดงปรกตกิบัเมด็เลอืดแดงพาหะธาลสัซเีมยีไม่มคีวาม
แตกต่างกนั (p>0.05) ดงันัน้ผู้ที่เป็นพาหะธาลสัซเีมยีที่มคี่าความเขม้ขน้โลหติอยู่ในระดบัปรกติและมสีุขภาพทัว่ไป
แขง็แรงด ียงัคงสามารถบรจิาคโลหติได้ตามปรกติ แต่งานธนาคารเลอืด หรอืงานบรกิารโลหิตที่เป็นหน่วยงานที่รบั
บรจิาคโลหติ ควรใหค้วามส าคญักบัการวางแผนและพฒันาแนวทางในการดูแลผูบ้รจิาคโลหติทีเ่ป็นธาลสัซเีมยีและการ
ใหค้ าแนะน าในการงดบรจิาคโลหติหรอืการเวน้ช่วงในการบรจิาคโลหติหรอือาจแนะน าใหบ้รจิาคโลหติเฉพาะสว่นแทน 
ตลอดจนการใหค้ าปรกึษาแก่ผูบ้รจิาคโลหติทีเ่ป็นพาหะธาลสัซเีมยีไดร้บัทราบขอ้มลูและความรูเ้กีย่วกบัธาลสัซเีมยีและ
เป็นแนวทางในการวางแผนครอบครวัและการมบีุตรในอนาคตไดอ้ย่างเหมาะสม 
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บทคดัย่อ 
 

 วตัถุประสงคใ์นการศกึษาครัง้นี้เพื่อแยกเชื้อราก่อโรคผวิในสุนัข โดยการเกบ็สิง่ส่งตรวจจากสุนัขทีม่รีอยโรค
ตดิเชือ้ราดว้ยวธิกีารขดูขยุจากรอยโรครวมทัง้ขนดว้ย แลว้น าสิง่สง่ตรวจมาเพาะเลีย้งในอาหารเลีย้งเชือ้ mycosel agar 
แลว้บ่มทีอุ่ณหภูม ิ26-28oC เป็นระยะเวลา 3-15วนั แยกโคโลนีราสายและยสีตท์ีส่งสยัว่าเป็นเชือ้ก่อโรค แลว้ตรวจสอบ
รปูร่างของเชือ้ภายใต้กลอ้งจุลทรรศน์ และทดสอบการสรา้งเอนไซมค์าทาเลส และ ยูรเิอส ผลการแยกเชือ้จากตวัอย่าง
จ านวน 29 ตัวอย่าง ตรวจพบเชื้อราที่สงสัยว่าเป็นเชื้อโรคกลากจ านวน 4 ตัว โดยตรวจพบว่าเชื้อมีการสร้าง 
microconidia มาก แต่ไม่พบการสร้าง macroconidia และน าไปทดสอบการสรา้งเอนไซม์ยูรเิอสให้ผลบวก 3 ตวั ซึ่ง
จดัเป็นเชื้อ Trichophyton mentagrophytes ส่วนอกี 1 ตวัใหผ้ลเป็นลบ จงึยงัไม่สามารถจดัไดว้่าเป็นเชือ้ก่อโรคกลาก
ตวัใด นอกจากน้ีตรวจพบเชือ้ยสีต์ใน 9 ตวัอย่าง โดยมลีกัษณะรูปร่างของเชือ้เป็น budding yeast ตดิสแีกรมบวก เชือ้
ทัง้หมดใหผ้ลลบกบัการทดสอบการสรา้งเอนไซมค์าทาเลส แต่ใหผ้ลบวกกบัการทดสอบเอนไซมย์รูเิอส ซึง่เป็นลกัษณะ
ของเชือ้ Malassezia pachydermatis อย่างไรกต็ามเชือ้ราก่อโรคทีแ่ยกไดน้ี้ควรจะตรวจพสิจูน์เพื่อยนืยนัชนิดของเชือ้
ดว้ยวธิทีางโมเลกุลต่อไป 
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Abstract 
 

 The objective of this study was to isolate skin pathogenic fungi from dogs.  Skin scraping was done 
to collect the samples from lesions on dogs suspected to be fungal diseases.  Samples were cultured on 
mycosel agar and incubated at 26-28oC for 3-15 days. Resulting suspect pathogenic mold and yeast colonies 
were isolated.  The morphology was observed under light microscope after staining with Gram’s stain.  
Catalase and urease enzymes production were tested.  Of 29 samples, 4 suspected dermatophytes were 
isolated. All isolates produced numerous microconidia without macroconidia.  Three isolates were positive for 
urease production, identified as Trichophyton mentagrophytes, whereas one isolate was negative suggesting 
unidentified dermatophytes. Yeast colonies were isolated from nine samples and Gram’s stain showed gram 
positive budding yeast cells in those samples. All isolates tested negative for catalase, but positive for 
urease, suggesting the presence of Malassezia pachydermatis. However, the identification of all isolates 
needs to be confirmed by using molecular genetic techniques. 

 

Keywords:  Skin disease of dogs, Dermatophytosis, Malassezia pachydermatis 
 

บทน า 
 

 โรคกลาก (Dermatophytosis) เป็นโรคเชื้อราที่เกิดที่ผิวหนัง เกิดจากเชื้อรากลุ่ม ที่ก่อให้เกิดโรคกลาก 
(Dermatophyte) พบไดบ้่อยในเมอืงรอ้น เช่น เมอืงไทย  เชือ้เหล่านี้สามารถย่อย keratin ได ้ซึง่เป็นส่วนประกอบของ
ผวิหนัง เสน้ผม และเลบ็ด้วยเอนไซม ์keratinase ที่ปล่อยออกมาจากสายรา นอกจากนี้เชื้อยงัต้องอาศยัสาร keratin 
เป็นอาหารในการเจรญิเตบิโต และสภาพที่อบัชื้นทีเ่หมาะสม ซึง่เชือ้ชอบเจรญิอยู่เฉพาะในผวิหนังชัน้นอก ท าให้เกดิ
พยาธสิภาพกบัผวิหนัง เสน้ผม ขน และเลบ็ดว้ย [1-2]  นอกจากมกีารตดิเชือ้ในคนแลว้ยงัพบการตดิเชือ้ในสตัวเ์ลีย้ง
ของไทย โดยเฉพาะในสนุขั แมว และมกัเป็นเรือ้รงัในสนุขั ซึง่การตดิต่อของเชือ้จากสตัวส์ูค่นสามารถตดิต่อไดง้่าย โดย
การสมัผสักบัเชื้อที่ปะปนอยู่ตามพื้นดนิและตามขนสตัว์ดงักล่าว โดยเฉพาะเมื่อผวิหนังที่มบีาดแผลหรอืรอยขดีข่วน 
หรอือาจติดต่อโดยตรง โดยการคลุกคลใีกลช้ดิกบัผู้ป่วย หรอือาจใช้ของส่วนตวัร่วมกนั การจ าแนกเชือ้กลากในสตัว์
เลี้ยงสามารถแยกเชื้อในจนีัส Trichophyton และ Microsporum ไดม้ากกว่าจนีัสอื่นๆ[3] การศกึษาในเมอืง Fortaleza 
ของประเทศบราซลิ [4] ได้แยกเชื้อที่ก่อให้เกดิโรคกลากในสุนัขและแมว ซึ่งมอีายุและเพศที่แตกต่างกนั จ านวน 92 
ตัวอย่าง พบเชื้อ Microsporum canis ในแมวคิดเป็นร้อยละ 28.6 และสุนัขร้อยละ 47.6 และพบเชื้อ Trichophyton 
mentogrophytes ในแมวรอ้ยละ 9.5 และในสุนขัรอ้ยละ 14.3 เมื่อ 70 ปี ก่อนสงครามโลกครัง้ทีส่องในประเทศเยอรมนั  
[5] ได้มีการแยกเชื้อกลากจากบาดแผลที่ผิวหนังของคนและสตัว์ พบว่าเชื้อที่ก่อปัญหามากที่สุดคือ Trichophyton  
rubrum รองลงมาเป็นเชือ้ T. mentogrophytes ส่วนการศกึษาทางภาคใต้ของยุโรปและประเทศอาหรบัพบอุบตัิการณ์
ของเชือ้ T. verrucosum และ M. canis มากทีส่ดุโดยเฉพาะในประเทศทีก่ าลงัพฒันา เชือ้เหล่านี้ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิในประเทศเป็นอย่างมาก เน่ืองจากตอ้งใชค้่าใชจ้่ายค่อนขา้งสงูในการเฝ้าระวงัและตดิตามรกัษาคน หรอืสตัวท์ี่
ป่วยเป็นโรคกลาก ในปัจจุบนัเชือ้กลากเป็นหนึ่งในเชื้อทีพ่บบ่อยในการก่อโรคผวิหนังของสตัวเ์ลีย้งรวมไปถงึปศุสตัว์
และยงัพบว่าเชือ้ทีแ่ยกได้นี้ส่งผลกระทบต่อชุมชนเป็นอย่างมากเพราะยากต่อการควบคุมและยงัก่อให้เกดิผลเสยีต่อ
สขุภาพของคนในชุมชนดว้ย ซึง่เชือ้กลากทีส่ามารถตดิต่อจากสตัวไ์ปสู่คนได ้มหีลายจีนัสดว้ยกนั ไดแ้ก่ M. canis, T. 
verrucosum, T. eguinum และ T. mentogrophytes การที่สามารถแยกเชื้อเหล่านี้ได้มีประโยชน์อย่างมากในการเฝ้า
ระวงัและตดิตามรกัษาผูป่้วยทีต่ดิเชือ้เหล่านี้ไดม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ [6] 
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 โรคเกลือ้น หรอื Pityriasis versicolor หรอื Tinea versicolor เป็นโรคเชือ้ราทีเ่กดิขึน้เฉพาะกบัผวิหนงัชัน้หนงั
ก าพร้า (ผิวหนังชัน้นอก) เท่านัน้ ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ จะมรีอยโรคบนผิวหนังที่มสีแีตกต่างกนัไปในแต่ละคนได้ โรค
เกลือ้นไม่มภีาวะแทรกซอ้น ไม่อนัตรายถงึชวีติ ไม่ท าใหพ้กิาร ทีส่ าคญัคอื ไม่ไดต้ดิต่อกนัโดยการสมัผสั สาเหตุของโรค
เกลื้อนเกดิจากเชื้อราที่ชื่อ Malassezia spp. เชื้อที่ก่อให้เกดิโรคเกลื้อนในคนมอียู่ 11 ชนิด (Species) แต่ชนิดที่พบ
เป็นสาเหตุได้บ่อยคือ M. globosa รองลงมาคือ M. sympodialis และ M. furfur โรคเกลื้อนจะพบในประเทศที่มี
ภูมอิากาศรอ้นชืน้มากกว่าในประเทศทีม่ภีูมอิากาศหนาวเยน็  ซึง่ปกตจิะอาศยัอยู่บนผวิหนังชัน้นอกของคน โดยไม่ได้
ก่อให้เกดิโรค เชื้อมรีูปร่างกลมเรยีกว่า ยสีต์ (Yeast) แต่เมื่อมปัีจจยับางอย่างเกดิขึน้ เชื้อราที่อยู่บนผวิหนังของเรา
เหล่าน้ี กจ็ะเปลีย่นรปูร่างจากเมด็กลมๆกลายเป็นเสน้สาย (Hyphae) รปูร่างของเชือ้ราแบบนี้เป็นสภาวะทีก่่อโรคในคน
หรอืในสตัวซ์ึ่งจะท าให้เกดิรอยโรคบนผวิหนัง [1] ส าหรบัการแยกเชื้อที่ก่อให้เกดิโรคเกลือ้นในสุนัขทีป่ระเทศบราซลิ
พบว่า เชือ้ทีส่ามารถแยกไดม้ากทีส่ดุคอื M. pachydermatis [7] นอกจากน้ีในปัญหาโรคเกลือ้นทีพ่บในสนุัขและแมวซึง่
ส่วนใหญ่มสีาเหตุมาจากเชือ้ในจนีัส Malassezia spp. โดยเชื้อทีพ่บไดบ้่อยทีสุ่ดคอื M. pachydermatis ซึ่งพบว่าเป็น
สาเหตุทีส่ าคญัในการก่อโรคเกลือ้นในสนุขัจรจดัและสนุขัเลีย้ง 
 จากที่กล่าวมาขา้งต้น ผู้วจิยัจงึไดม้คีวามสนในที่จะแยกเชื้อราที่ก่อให้เกดิโรคกลากและเกลื้อนในสุนัข โดย
ทัง้นี้ในประเทศไทยยงัไม่ค่อยมผีูท้ีส่นใจศกึษาแยกเชือ้ราทีเ่ป็นสาเหตุของโรคกลากและเกลือ้นในสนุัขมากนัก รวมไป
ถงึในบรเิวณเขตอ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุร ีซึง่มปีระชากรของสนุขัเป็นจ านวนมาก ดว้ยเหตุนี้จงึสนใจศกึษา
อุบัติการณ์ของเชื้อกลาก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรกัษาและพยากรณ์โรคกลากในสุนัขที่อาศัยอยู่ในเขตบรเิวณ
ใกลเ้คยีงกบัมหาวทิยาลยัเวสเทริน์ และเพื่อเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของเชือ้กลากในแหล่งชุมชนต่อไป 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

1. การเกบ็ตวัอย่าง 
 

 ตวัอย่างจากสนุัขเกบ็สิง่ส่งตรวจจากสุนัขทีอ่าศยัอยู่ในเขตวดัของอ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุร ีและอ าเภอ
หว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุร ีซึง่จากการค านวณจ านวนตวัอย่างโดยใชส้ถติแิบบไม่ทราบจ านวนประชากร ก าหนดให้
ค่า error 10% และใชส้ดัสว่นอตัราความชุกของเชือ้ก่อโรคกลากทีแ่ยกไดจ้ากสนุขัในประเทศโปรตุเกส 11.2% สามารถ
ค านวณจ านวนสนุขัทีค่วรศกึษา 27 ตวั และในการศกึษาครัง้นี้ไดเ้กบ็ตวัอย่างจากสนุขั 29 ตวั โดยเกบ็จากรอยโรคของ
สนุัขทีส่งสยัการตดิเชือ้ราทีผ่วิหนัง สิง่ส่งตรวจประกอบดว้ย เศษผวิหนัง, เลบ็ และขน ซึง่การเกบ็สิง่ส่งตรวจจากสนุัข 
ท าได้โดยท าการเชด็ผวิหนังด้วย 70% alcohol บรเิวณรอบๆรอยโรคก่อนจากนัน้ ใช้ใบมดีขูดผวิ ใหเ้ศษหรอืขุยของ
ผวิหนงัหลุดออกมา ตอ้งระวงัมใิหเ้ศษผวิหนงัปลวิออกมาปนเป้ือนในอากาศ ดงันัน้ถา้เปิดพดัลมอยู่ควรปิด ก่อนทีจ่ะท า
การขูดผวิหนัง ถ้ามี vesicle ให้ขูดลอกผิวของ vesicle ออกก่อนเชื้อกลากมกัปรากฏอยู่บรเิวณฐานของ vesicle ซึ่ง
ปกติมกัปรากฏให้เหน็บรเิวณขอบของรอยโรค ปรมิาณของผวิหนังที่ขูดออกมาควรมปีรมิาณมากเพียงพอที่จะแบ่ง
ตรวจสดดกูลอ้งจุลทรรศน์ และพอส าหรบัการเพาะลงบนอาหารเลีย้งเชือ้ 

 

2. การเพาะเล้ียงเช้ือ  
 

 เพาะเลีย้งสิง่สง่ตรวจลงบนอาหารเลีย้งเชือ้ Mycosel agar เพื่อใหเ้ชือ้ก่อโรคสามารถเจรญิไดด้ ีแต่ในอาหารมี
สาร cycloheximide ยบัยัง้การเจรญิของราปนเป้ือน การเพาะเลีย้งเชื้อราสามารถท าได้โดย น าสิง่ส่งตรวจที่เกบ็จาก
สนุขัมรีอยโรคจ านวน 29 ตวัอย่าง ไดแ้ก่ ขยุของผวิหนงัและเสน้ขน เพาะเลีย้งบนอาหาร Mycosel agar บ่มทีอุ่ณหภูม ิ
25 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 3-15 วนั เมื่อพบว่ามโีคโลนีเจรญิ ท าการคดัแยกโคโลนีทีส่งสยัว่าเป็นราก่อโรค (ดรููปที ่2 
ประกอบ) โดยคดัเลอืกลกัษณะโคโลนีของเชื้อราที่เป็น mold หรอื yeast ที่สงสยัว่าเป็นเชื้อก่อโรคกลากและเกลื้อน 
ตามล าดบั เมื่อเพาะเลีย้งเชือ้รา (Culture) ไปไดส้กัระยะหนึ่ง จะพบลกัษณะโคโลนีทีเ่จรญิเตบิโตมากขึน้ สารอาหารทีม่ี
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อยู่ในอาหารเลีย้งเชือ้กจ็ะถูกใชไ้ปมาก เกดิของเสยีสะสมในอาหารเพาะเลีย้ง ท าใหส้ารอาหารไม่เพยีงพอ และสภาวะ
แวดลอ้มไม่เหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของเชือ้ราต่อไป จงึจ าเป็นต้องท าการแยกเซลลบ์างสว่นจากโคโลนีทีส่นใจมา
เพาะเลี้ยงในอาหารเพาะเลี้ยงใหม่ โดยใช้ teasing needle แล้วเพาะเลี้ยงบนอาหาร Sabouraud’s Dextrose Agar, 
Mycosel Agar และ Potato Dextrose Agar บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-15 วนั น ามาตรวจสอบ
ลกัษณะโคโลนีและบนัทกึผล 

 

3. การจ าแนกชนิดของเช้ือราก่อโรค  
 

 3.1 ลกัษณะรปูรา่ง 
 ในการจ าแนกชนิดของเชือ้ราก่อโรคกลากและเกลือ้นอาศยัลกัษณะรปูร่างของเชือ้ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์เป็น
หลกั ในกรณีราสายไดเ้พาะเลีย้งเชือ้บนสไลดเ์พื่อใหต้รวจพบรูปร่างของเชือ้ไดด้ขี ึน้ ในกรณีของยสีต์ไดน้ าไปยอ้มสแีก
รม เนื่ องจากผนังเซลล์ของรามีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นสาร  polysaccharides ประกอบด้วย chitin, glucan, 
cellulose, mannan นอกจากนี้ยงัมโีปรตนี และไขมนั ซึง่โปรตนีทีพ่บมกัเป็น glycoprotein  เมื่อน าโคโลนีทีม่ลีกัษณะ
เป็นYeast ทีแ่ยกไดจ้ากสิง่ส่งตรวจของสุนัขทีม่รีอยโรค มาย้อมสแีกรมสามารถตรวจพบ Budding yeast ติดสนี ้าเงนิ
เขม้ของ Crystal violet เป็นจ านวนมาก 

3.2 การทดสอบ catalase 
การทดสอบการสร้างเอนไซม์ catalase ซึ่งจะสามารถเปลี่ยน H2O2 ใหก้ลายเป็นออกซเิจนกบัน ้า ท าใหเ้หน็

เป็นฟองก๊าซ การทดสอบนี้ใชส้ าหรบัแยกเชือ้ Malassezia กบัเชือ้ Candida เน่ืองจากเชือ้ทัง้สองมลีกัษณะโคโลนีและ
รปูร่างคลา้ยกนั ในการทดสอบ catalase พบว่าเชือ้ Malassezia จะไดผ้ลบวก สว่นเชือ้ Candida จะไดผ้ลเป็นลบ 
 3.3 การทดสอบ Urease  
 การทดสอบการสร้างเอนไซม ์urease ซึ่งจะสามารถ Hydrolyze urea ให้ได้แอมโมเนียซึ่งจะท าให้ม ีpH ใน
อาหารสงูขึน้และจะเปลีย่นส ีindicator ( Phenol red ) เป็นสแีดงหรอืสชีมพ ู วธินีี้ท าไดโ้ดยการ streak โคโลนีของเชือ้
ราทีแ่ยกไดจ้ากสุนขั ลงอาหารในหลอดทอลอง โคโลนีทีเ่ป็น Mold บ่มทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชม. 
สว่นโคโลนีทีเ่ป็น yeast บ่มทีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชม. แลว้อ่านผลเป็นบวกเมื่ออาหารเปลีย่นเป็น
สชีมพ ูอ่านผลเป็นลบเมื่ออาหารไม่เปลีย่นส ี
 

ผลการศึกษา 
 

1. จากการแยกเชือ้ทีม่ลีกัษณะโคโลนีเป็น Mold 
หลงัจากแยกชนิดของเชือ้ราทีส่งสยัว่าเป็นราก่อโรคในสนุขัแลว้ ท าการตรวจดลูกัษณะโคโลนีของเชือ้ และเมื่อ

ย้อมเชื้อด้วยส ีlactophenol cotton blue แล้วตรวจดูรูปร่างของเชื้อภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบตัวอย่างที่มลีกัษณะ
สงสยัว่าเป็นเชื้อกลากจ านวน 4  ตวัอย่าง ส าหรบัการจ าแนกชนิดของเชื้อราก่อโรคที่เป็น mold ซึ่งประกอบไปด้วย 
สนุขัตวัที ่4, 6, 7 และ 24 จากลกัษณะภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์พบว่า มเีชือ้ทัง้ 4 ตวัสรา้ง microconidia เป็นจ านวนมาก 
แต่ไม่พบการสรา้ง macroconidia และผลการทดสอบการสรา้งเอนไซมย์รูเิอสพบเชือ้ 3 ตวัทีส่ามารถสรา้งได ้จงึสรุปได้
ว่าเป็นเชือ้ Trichophyton metagrophytes  แต่ยงัมเีชือ้อกี 1 ตวัที่ให้ผลลบกบัการทดสอบยูรเิอส จงึจ าแนกได้ว่าเป็น 
Trichophyton spp. (ตารางที ่1) 

2. การแยกเชือ้ทีก่่อโรคในสนุขั ทีม่ลีกัษณะโคโลนีเป็น Yeast 
จากตวัอย่างจ านวน 29 ตวัอย่าง พบลกัษณะโคโลนีเป็น Yeast จ านวน 9 ตวัอย่าง ประกอบไปดว้ยสนุัขตวัที ่

5,8,13,15,16,17,19,20 และ 25 เมื่อจ าแนกชนิดของเชือ้ทัง้ 9 ตวัใหผ้ลลบกบัการทดสอบ catalase และเชือ้ตดิสแีกรม
บวก มรีูปร่างเป็น budding yeast และในทดสอบ Urease test พบว่าเชือ้ทัง้ 9 ตวัใหผ้ลบวก ซึง่แสดงว่าเชือ้ทีแ่ยกได้
เป็นเชือ้ Malassezia pachydermatis (ตารางที ่2 ) 
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ตารางท่ี 1 แสดงหมายเลขของสิง่ตรวจและลกัษณะของเชือ้ราสายทีค่าดว่าเป็นเชือ้ก่อโรค 
ตวัอยา่ง 

(หมายเลข) 
โคโลนี 

(จ านวน) 
Microscopic 
Examination 

Urease Test ชนิดของเช้ือ 

4 10 Many microconidia Positive T. mentagrophytes 
6 6 Many microconidia Positive T. mentagrophytes 
7 4 Many microconidia Positive T. mentagrophytes 
24 10 Many microconidia Negative Trichophyton spp. 

 

 

ตารางท่ี 2 แสดงการจ าแนกชนิดของเชือ้ราก่อโรคทีเ่ป็น Yeast        

ตวัอยา่ง
(หมายเลข) 

โคโลนี 
(จ านวน) 

Microscopic 

Examination 

Catalase 

test 

Urease 

test 
ชนิดของเช้ือ 

5 23 Budding yeast Negative Positive M. pachydermatis 
8 5 Budding yeast Negative Positive M. pachydermatis 
13 24 Budding yeast Negative Positive M. pachydermatis 
15 43 Budding yeast Negative Positive M. pachydermatis 
16 3 Budding yeast Negative Positive M. pachydermatis 
17 2 Budding yeast Negative Positive M. pachydermatis 
19 8 Budding yeast Negative Positive M. pachydermatis 
20 15 Budding yeast Negative Positive M. pachydermatis 
25 60 Budding yeast Negative Positive M. pachydermatis 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

 จากการศกึษาเพื่อแยกเชื้อราที่ก่อโรคผวิหนังในสุนัขนัน้พบว่าสิง่ส่งตรวจที่ไดจ้ากสุนัขที่มรีอยโรค สามารถ
เพาะเลีย้งเชือ้ราไดล้กัษณะโคโลนีทีเ่ป็น mold แต่ใชเ้วลานาน โดยการทดลองครัง้นี้สามารถแยกเชือ้ราก่อโรคในสุนัข
ได ้2 ชนิด คอื ลกัษณะโคโลนีทีเ่ป็น mold พบว่าเป็นเชื้อ Trichophyton mentagrophytes ซึง่เป็นเชือ้ราที่เป็นสาเหตุ
ก่อใหเ้กดิโรคกลากไดบ้่อยในสนุัข และลกัษณะของโคโลนีทีเ่ป็น yeast พบว่าเป็นเชือ้ Malassezia pachydermatis ซึง่
เป็นเชื้อราที่พบเป็นสาเหตุก่อให้เกดิโรคเกลื้อนในสุนัขได้บ่อย ซึ่งแสดงถึงความชุกของเชื้อทัง้สองนี้ในสุนัขที่น ามา
ศกึษา แต่อย่างไรก็ตามในการแยกเชื้อจากสุนัขและแมวในเมือง Fortaleza ของประเทศบราซิล [4] และในประเทศ
เยอรมัน [5] พบว่าเชื้อส่วนใหญ่ที่ แยกได้เป็นเชื้อราที่ก่อโรคกลากในกลุ่มของ Trichophyton rubrum  และ 
Microsporum canis ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุบตัิการณ์ของเชื้อที่ก่อให้เกดิโรคกลากและเกลื้อนของแต่ละประเทศมคีวาม
แตกต่าง  
 โดยสรุปแลว้ในการศกึษาครัง้นี้ได้แยกเชือ้ราทีก่่อโรคในสุนขัทีม่รีอยโรค 29 ตวัอย่าง พบเชือ้ทีเ่ป็นเชือ้กลาก
จ านวน 4 ตวัอย่าง คดิเป็นรอ้ยละ 13.8 โดยเชื้อทัง้หมดสามารถสรา้ง microconidia เป็นจ านวนมาก แต่ไม่การสรา้ง 
macroconidia ในการทดสอบการสร้างเอนไซม์ urease พบว่ามเีชื้อ 3 ตวั ที่ให้ผลบวก จงึสรุปว่าเป็น Trichophyton 
metagrophytes ส่วนอกี 1 ตวั ใหผ้ลลบ จงึยงัไม่สามารถจ าแนกไดเ้พยีงว่าเป็น Trichophyton spp. นอกจากนี้ยงัพบ
เชือ้ยสีตจ์ากสุนัขทัง้หมด 9 ตวัอย่าง คดิเป็นรอ้ยละ 31 เมื่อน าเชือ้ไปยอ้มสแีกรมพบการตดิสแีกรมบวกของ budding 
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yeast cells ในการทดสอบทางชวีเคมพีบว่าเชือ้ทุกตวัไมม่กีารสรา้งเอนไซม ์catalase แต่สามารถสรา้งเอนไซม ์urease 
ได้ และ เชื้อทุกตัวสามารถเจริญได้บนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไม่ได้เติมน ้ ามัน จึงสรุปได้ว่า เป็นเชื้อ Malassezia 
pachydermatis ซึง่เป็นเชือ้ทีพ่บเป็นสาเหตุของโรคเกลือ้นในสนุขัไดบ้่อย ซึง่การศกึษาในครัง้นี้เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่ า
ใหท้ราบถงึอุบตักิารณ์ของเชือ้ทีก่่อใหเ้กดิโรคกลากและเกลือ้นในสนุัข ซึง่ในการศกึษาต่อไปควรเกบ็ตวัอย่างจากพืน้ที่
อื่นๆ แลว้น ามาเปรยีบเทยีบกนัเพื่อใหท้ราบอุบตักิารณ์ของเชือ้ก่อโรคผวิหนังในสนุัขของประเทศไทยต่อไป นอกจากนี้
เชื้อราก่อโรคที่แยกได้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการน าไปทดสอบความไวของเชื้อต่ อยาต้านเชื้อราชนิดต่างๆ 
รวมทัง้สารสกดัจากพชืสมุนไพรธรรมชาตไิดอ้กีดว้ย 
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บทคดัย่อ 
 

 การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สณัฐานวทิยาของตะกอนปัสสาวะด้วยโปรแกรม Adobe 
Captivate 4 มวีตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาและเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากโปรแกรมคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง สณัฐานวทิยาของตะกอนปัสสาวะส าหรบัการเรยีนรูข้องนิสติเทคนิคการแพทย ์ โดยการศกึษาครัง้นี้ เป็นการวจิยั
เชิงประยุกต์ ซึ่งใช้ตัวอย่างปัสสาวะของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลพะเยา ท าการตรวจตะกอนปัสสาวะ ถ่ายภาพ และ
พฒันาเป็น โปรแกรมคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรื่อง สณัฐานวทิยาของตะกอนปัสสาวะ จากนัน้น ามาทดสอบประสทิธภิาพ
กบันิสติเทคนิคการแพทยช์ัน้ปีที ่3 มหาวทิยาลยัพะเยา ปีการศกึษา 2556 ทีย่งัไม่เคยเรยีนรายวชิาการตรวจปัสสาวะ
และสารน ้าในร่างกาย โดยสุ่มตวัอย่างนิสติจ านวน 30 คน เรยีนเรื่องสณัฐานวทิยาของตะกอนปัสสาวะ ดว้ยโปรแกรม
ดงักล่าว ท าแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน พบว่าคะแนนจากการทดสอบวดัความรูห้ลงัเรยีนมากกว่าก่อนเรยีน
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 

ค าส าคญั:  สณัฐานวทิยา ตะกอนปัสสาวะ โปรแกรมคอมพวิเตอรช์่วยสอน 
 

Abstract  
 

 Development of computer assisted instruction program for urine sediments morphology with Adobe 
Captivate 4. The aim of this study; to develop and compare achievement of the program was the morphology 
of urine for medical technology students’ learning. The test is applied research. In this study used to fresh 
urine sample from Phayao hospital and prepared urine, examined urine sediment, took the photo, developed 
of computer assisted instruction program for urine sediments morphology and then tried out for pretest and 
posttest Third-year medical technology student’s university of Phayao year 2556 who have not studied 
urinalysis and body fluids with a random sample of student 30 people. The results showed that the 
percentage of pretest scores measuring knowledge showing a statistically significant difference when 
compared to the percentage of test scores before used the program p <0.05.  
 

Keywords:  Morphology, Urine sediment, Computer assisted instruction program 
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บทน า 
 

 การศกึษาตะกอนปัสสาวะดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ นับเป็นงานตรวจเบื้องต้นทางห้องปฏบิตักิารทางการแพทย ์
ซึ่งเป็นขัน้ตอนหนึ่งของการตรวจวิเคราะห์ในงานประจ าวนั การขบัถ่ายปัสสาวะในแต่ละวนั จะมีตะกอนต่างๆ ปน
ออกมากบัปัสสาวะได ้เช่น เซลลเ์ยื่อบุผวิ เซลลเ์มด็เลอืดแดง เซลลเ์มด็เลอืดขาว และผลกึต่างๆ เป็นตน้ ซึง่จะพบไดใ้น
ภาวะปกตหิรอืมพียาธสิภาพของระบบทางเดนิปัสสาวะ [1] นอกจากนี้หากพบตะกอนปัสสาวะในปรมิาณทีม่ากกวา่ปกต ิ
หรอืพบตะกอนทีผ่ดิปกตสิามารถบ่งชีห้รอืช่วยวนิิจฉัย เพื่อหาสาเหตุของความผดิปกตไิด ้ซึง่ตะกอนปัสสาวะในแต่ละ
ชนิด มคีวามส าคญัทางคลนิิกแตกต่างกนัไป ดงันัน้ผูต้รวจวเิคราะหจ์ะต้องมคีวามสามารถในการแยกตะกอนปัสสาวะ
แต่ละชนิดให้ได้ โดยเฉพาะตะกอนปัสสาวะที่มรีูปร่างใกล้เคียงกนั หรอืบางครัง้ตะกอนชนิดเดียวกนั แต่มีรูปร่าง ที่
แตกต่างกนัได้หลายแบบ ซึ่งจะท าให้การรายงานผลการตรวจวเิคราะห์มคีวามถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อแพทย์และ
ผูป่้วยต่อไป ดงันัน้การเรยีนการสอนนิสติเทคนิคการแพทยใ์ห้มคีวามรูแ้ละมทีกัษะในการจ าแนกชนิดตะกอนปัสสาวะ 
จงึมคีวามส าคญัมาก แต่โดยทัว่ไปในการเรยีนการสอนนิสติมโีอกาสฝึกทกัษะในการตรวจตะกอนปัสสาวะ แต่ในชัว่โมง
เรียนเท่านัน้ และการศึกษาในห้องเรียนสื่อการสอนอาจมีความน่าสนใจน้อยเกินไป ไม่น่าตื่นเต้น ท าให้ผู้เรียนมี
ความรูส้กึเบื่อไดง้่าย ขาดความกระตอืรอืรน้ในการเรยีน ซึง่ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศ เขา้มามบีทบาทเกีย่วกบัภาค
การศกึษา ในดา้นของการพฒันาสือ่การเรยีนการสอนเพื่อกระตุ้นใหเ้กดิความสนใจของผูเ้รยีน และเพิม่ประสทิธภิาพใน
การน าเสนอเนื้อหาวชิาเรยีนให้ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจมากยิง่ขึน้ [2-3] โดยสามารถน าสื่อ ขอ้ความ ภาพนิ่ง เสยีง และ
ภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถน ามาพัฒนาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction 
Program) ไดเ้ป็นอย่างด ี
 โปรแกรม Adobe Captivate เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างมัลติมีเดียบนเว็บ การจับภาพหน้าจอ การท า
ภาพเคลื่อนไหว และอื่นๆ โปรแกรม Adobe Captivate สามารถสรา้งบทเรยีนแบบมปีฏสิมัพนัธ ์โดยผูใ้ชไ้ม่จ าเป็นตอ้ง
เขยีนค าสัง่ เพราะโปรแกรมมคี าสัง่ต่างๆ ไวใ้หเ้ลอืกผ่านทางหน้าจอของโปรแกรม จงึเป็นโปรแกรมทีใ่ชง้านง่าย เรยีนรู้
ไดเ้รว็ หลกัการท างานของโปรแกรม Adobe Captivate มลีกัษณะเดยีวกบัโปรแกรม Microsoft PowerPoint คอื ในแต่
ละไฟล์ หรอื project จะประกอบไปด้วย slide หลาย slide น ามาเรยีงกนั ในแต่ละ slide สามารถบรรจุสิง่ต่างๆ ซึ่ง
ต่อไปนี้จะเรยีกว่าเป็น วตัถุ เช่น ภาพ ขอ้ความ เสยีง คลปิวดิโีอ และปุ่ ม เป็นต้น การเขา้ -ออกของ slide และวตัถุใน 
slide สามารถก าหนด effects ต่างๆ ได ้เมื่อสัง่ใหโ้ปรแกรมท างาน โปรแกรมจะเริม่น าแผ่น slide ที ่1 มาแสดง จากนัน้
จะนาเอาแผ่น slide ที ่2 และ 3 มาแสดงต่อกนัไปเรื่อยๆ จนหมดทุก slide การควบคุม slide ใหไ้ปยงัแผ่น slide ต่างๆ 
ตามประสงคท์ีส่ามารถก าหนดได ้โดยการสรา้งปุ่ ม และใชค้ าสัง่ของโปรแกรม เพื่อใหไ้ปยงั slide ทีต่อ้งการ slide แต่ละ
แผ่นจะมี timeline เป็นของตนเอง timeline จะเป็นตัวก าหนดเวลาการแสดงของวตัถุแต่ละตัวในแผ่น slide นัน้ๆ 
ตลอดจนการก าหนดใหว้ตัถุใดแสดงก่อนหรอืแสดงหลงัอย่างไร หรอืการก าหนดต าแหน่งของวตัถุใหอ้ยู่ขา้งหน้าหรอือยู่
ขา้งหลงัวตัถุใดกไ็ด้ วตัถุแต่ละวตัถุ เช่น ภาพ ข้อความ เสยีง และวดิีโอ สามารถปรบัแก้ลกัษณะได้ ผ่านทางแถบ 
properties โดยวตัถุแต่ละอย่าง จะมแีถบ properties ของตนเอง เมื่อคลกิเลอืกวตัถุใด โปรแกรม Adobe Captivate จะ
แสดง properties ของวตัถุนัน้ ท าใหส้ามารถก าหนดลกัษณะของวตัถุนัน้ๆ ได ้[4]  
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคใ์นการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรื่อง สณัฐานวทิยาของตะกอนปัสสาวะ 
เพื่อใช้ส าหรบัการเรยีนรู้ด้วยตนเองของนิสติเทคนิคการแพทย์หรอืผู้ที่สนใจ และประเมินผลความพึงพอใจการใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอรช์่วยสอนเรื่องนี้ หลงัจากการใชง้าน ซึง่ความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาดว้ยตนเองจากโปรแกรมนี้ จะ
ช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ สณัฐานวทิยาของตะกอนปัสสาวะไดม้ากยิง่ขึน้ 
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วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

 รปูแบบการวิจยั 
 การวจิยันี้เป็นการวจิยัเพื่อพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน (Computer Assisted Instruction Program)  
เรื่อง สณัฐานวทิยาของตะกอนปัสสาวะ เมื่อได้โปรแกรมแล้ว น ามาทดสอบกบัผู้เขา้ร่วมการวจิยั ที่เป็นนิสติเทคนิค
การแพทย์ ชัน้ปีที ่3 จ านวน 30 คน โดยยงัไม่เคยเรยีนรายวชิาการตรวจปัสสาวะและสารน ้าในร่างกาย (เพื่อป้องกนั
ผลการวจิยัทีอ่าจมคีวามคลาดเคลื่อนจากความรูเ้ดมิ ถา้ใชผู้เ้ขา้ร่วมการวจิยั เป็นผูท้ีเ่คยเรยีน หรอืมคีวามรู ้ทางดา้นนี้
มาก่อน) ท าการทดสอบความรูก้่อนการใชโ้ปรแกรมฯ โดยใหท้ าแบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัสณัฐานวทิยาของตะกอน
ปัสสาวะ จ านวนทัง้หมด 46 ขอ้ ก่อนการใชโ้ปรแกรมฯ จากนัน้ใหเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองโดยใชโ้ปรแกรมฯ จนครบถ้วนทุก
บทเรยีนแลว้ ใหท้ าการทดสอบความรูห้ลงัการใชโ้ปรแกรมฯ รวมทัง้ท าการประเมนิผลความพงึพอใจ และเปรยีบเทยีบ
คะแนนทดสอบก่อนและหลงัการใช้โปรแกรมดงักล่าว (pre- and post-intervention comparison) โครงการวจิยันี้ ได้
ผ่านการรบัรอง จากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย ์ของมหาวทิยาลยัพะเยา เรยีบรอ้ยแลว้ ก่อน
ด าเนินการเกบ็ขอ้มลูการวจิยั 

 ขัน้ตอนการวิจยั 
1.) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครัง้นี้  คือ นิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชัน้ปีที่ 3  คณะสหเวชศาสตร ์
มหาวทิยาลยัพะเยา จงัหวดัพะเยา จ านวน 30 คน ที่ยงัไม่เคยเรยีนรายวชิาการตรวจปัสสาวะและสารน ้าในร่างกาย 
โดยใชว้ธิกีารสุม่อย่างง่าย (Simple random sampling) เพื่อเป็นกลุ่มตวัอย่างการเกบ็ขอ้มลูในการวเิคราะหด์ว้ย paired 
sample T-test 

2.) ขัน้ตอนการพฒันาเครือ่งมือ 
2.1 การเตรยีมเน้ือหา 

 การคดัเลอืกตวัอย่างปัสสาวะ 
 คดัเลอืกตวัอย่างปัสสาวะ ทีใ่หผ้ลการตรวจทีผ่ดิปกต ิเช่น มีโปรตนีตัง้แต่ระดบั 2+ ขึน้ไป เพื่อใหพ้บตะกอน
ปัสสาวะที่ผดิปกต ิเป็นจ านวนมาก และหลากหลายชนิด ได้ตวัอย่างปัสสาวะผู้ป่วยมาจากโรงพยาบาลพะเยา ทีเ่หลอื
และพร้อมจะทิ้งไป ในงานประจ าวนั หลงัจากผ่านการตรวจเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว โดยไม่มกีารเกบ็ขอ้มูลส่วนตัวของ
ผูป่้วยแต่อย่างใด ดงันัน้จงึไม่สามารถสบืทวนกลบัไปถงึตวัผูป่้วยทีเ่ป็นเจา้ของปัสสาวะได้ 
 การเตรยีมและการยอ้มสตีะกอนปัสสาวะ 
 1. น าปัสสาวะทีผ่่านการเขย่าใหต้ะกอนปัสสาวะ ผสมกนัดแีละกระจายตวัเป็นเนื้อเดยีวกนัดแีลว้ 10 mL ลงใน
หลอดทดลองกน้แหลมทีม่ขีดีบอกปรมิาตร (conical centrifuge tube) 
 2. ปัน่ดว้ยเครื่องปัน่ทีค่วามเรว็รอบ 1,800 rpm เป็นเวลานาน 5 นาท ี

3. ดดูปัสสาวะสว่นบนทิง้ไป ใหเ้หลอืปรมิาตรในหลอด 1 mL พอด ี
4. เขย่าผสมตะกอนใหเ้ขา้กนัด ีโดยการเคาะหลอดดา้นล่างของหลอดกบัดว้ยฝ่ามอืเบาๆ หลายๆ ครัง้ หรอืใช้

เครื่องเขย่าผสมสาร (vortex mixer) ความแรงปานกลาง เวลาประมาณ 1 - 2 นาที หรอืจนกว่าตะกอนปัสสาวะจะ
กระจายตวัด ีไม่เหลอืเป็นตะกอนใหเ้หน็ทีส่ว่นล่างของหลอด 

5. ดดูตะกอนปัสสาวะ 20 µL ใสล่งบนแผ่นสไลด ์และปิดทบัดว้ย cover glass ขนาด 22×22 mm โดยไม่ใหม้ี
ตะกอนปัสสาวะลน้ออกมา ซึง่จะไดต้ะกอนปัสสาวะทีไ่ม่ผ่านการยอ้มส ี

6. หยดส ีSternheimer-Malbin Stain (SM stain) 5 µL ลงบนสไลด์ที่หยดตะกอนปัสสาวะรอไว้แล้ว 15 µL 
หรอืในอตัราส่วน สีต่อตะกอนปัสสาวะ ประมาณ 1:4 และปิดทับด้วย cover glass ขนาด 22×22 mm โดยไม่ให้มี
ตะกอนปัสสาวะลน้ออกมา ซึง่จะไดต้ะกอนปัสสาวะทีผ่่านการยอ้มส ี
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 การตรวจดดูว้ยกลอ้งจุลทรรศน์และการถ่ายภาพตะกอนปัสสาวะ 
1. ตรวจดูด้วยกลอ้งจุลทรรศน์ทีต่่อกบักลอ้งถ่ายรูป โดยหรี ่diaphragm และลด condenser ใหต้ ่าลง เพื่อให้

ได้ภาพชดัเจน โดยเริม่จาก ก าลงัขยาย 100x (low power field; LPF) ก่อน ตามด้วย 400x (high power field; HPF) 
ตามล าดบั 

2. เมื่อพบตะกอนปัสสาวะ ท าการจ าแนกชนิด แลว้ถ่ายภาพตะกอนปัสสาวะ เกบ็ไวเ้ป็น file.jpg ตัง้ชื่อ file ที่
สามารถระบุไดภ้ายหลงัว่า เป็นภาพของตะกอนปัสสาวะชนิดใด 

3. ตรวจดูตะกอนปัสสาวะและถ่ายภาพตะกอนปัสสาวะ ทัง้ตะกอนปัสสาวะทีไ่ม่ผ่านและทีผ่่านการยอ้มส ีSM 
stain เพื่อใชเ้ปรยีบเทยีบกนั 

2.2 การพฒันาโปรแกรม 
 การบรรจุภาพถ่ายและขอ้มลูความรูเ้กีย่วกบัตะกอนปัสสาวะลงในโปรแกรม Adobe Captivate 4 

 

 
1. เขา้สูโ่ปรแกรม Adobe Captivate 4 แลว้จะปรากฏหน้าจอหลกัทีม่ ีสว่นประกอบต่างๆ ดงัภาพที ่1 

 
 
 

ภาพท่ี 1  หน้าจอหลกั เขา้สูโ่ปรแกรม Adobe Captivate 4 
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2. เพิ่ม slide เปล่าให้ไปที่เมนู insert เลือก blank slide แต่ถ้าจะให้มีแม่แบบพื้นหลงั ให้เลือก new slide 
โปรแกรมจะสรา้ง slide ใหม่ใหต้ามแบบทีเ่ลอืก ดงัภาพที ่2 

 

 
 

ภาพท่ี 2  การเพิม่ slide เปล่า 
 

3. การเพิ่มข้อความ เลอืก insert  standard objects  text caption บนแถบเครื่องมือ จะปรากฏแถบ
ส าหรบัพมิพข์อ้ความ ดงัภาพที ่3 และ 4 

 

 
 

ภาพท่ี 3  แสดงแถบเครื่องมอืการเพิม่ขอ้ความ 
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ภาพท่ี 4  แสดงกล่องเพิม่ขอ้ความ 
 

4. การเพิม่ภาพ เลอืก insert  image และเลอืกไฟลภ์าพทีต่อ้งการ  
5. การตกแต่ง effect ใหเ้ลอืกทีแ่ผ่น slide ทีแ่ถบ properties  general เลอืก transitional ทีต่อ้งการ 
6. ปุ่ มท าหน้าทีบ่งัคบัการควบคุมหน้าจอไปที ่insert  standard objective  button บนแถบเครื่องมอืจะ

เกดิปุ่ มทีบ่รเิวณกลาง document window ดงัภาพที ่5 
 

 
 

ภาพท่ี 5  การสรา้งปุ่ มบงัคบัการควบคุมหน้าจอ 
7. การใสเ่สยีง จะตอ้งเปลีย่นไฟล ์wav. ใหเ้ป็นไฟล ์mp3. ก่อนน ามาใชง้าน 
8. ท าการสร้างแบบทดสอบ ให้เปิด project ไปที่ file  new project  blank project และท าการปรบั

โปรแกรมใหเ้ป็นภาษาไทยก่อน โดยไปทีเ่มนู quiz  quiz preferences  category  quiz เลอืก default labels 
และปรบัแกใ้หเ้ป็นภาษาไทย โดยเลอืกแบบทดสอบเป็น แบบเลอืกตอบ ดงัภาพที ่6 
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ภาพท่ี 6  การสรา้งขอ้สอบ 
9. การรายงานผลคะแนน ไปที ่http://www.acrobat.com ลงทะเบยีนสรา้ง Adobe ID ที ่captivate ไปที ่edit 

 preference เลอืก quiz 
3.) การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. นัดหมายกลุ่มตัวอย่าง จากนิสติสาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ ชัน้ปีที่ 3 จ านวน 30 คน ที่ยงัไม่เคยเรยีน

รายวชิาการตรวจปัสสาวะและสารน ้าในร่างกาย แจง้ขัน้ตอนและวธิกีารใชง้านโปรแกรมใหท้ราบ  
2. เมื่อถงึก าหนดเวลา แจง้ขัน้ตอนและวธิกีารใชง้านโปรแกรมอกีครัง้ โดยมหีน้าแรกของโปรแกรม ดงัภาพที ่

7 ด าเนินการทดสอบก่อนเรยีน เรยีนรู้เรื่องสณัฐานวทิยาของตะกอน ทดสอบหลงัเรยีน และกรอกแบบประเมนิผลการ
ใชโ้ปรแกรมฯ 

 

 
 

ภาพท่ี 7  หน้าแรกของโปรแกรม 
 

3. เมื่อเขา้สูโ่ปรแกรมฯ แลว้จะพบกบัหน้าเมนูหลกั ดงัภาพที ่8 
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ภาพท่ี 8  หน้าเมนูหลกัของโปรแกรม 
 

4. ก่อนการใชโ้ปรแกรมฯ ใหน้ิสติเลอืกทีเ่มนู แบบทดสอบก่อนเรยีน เพื่อประเมนิความรูก้่อนใชโ้ปรแกรมฯ จะ
ปรากฏแบบทดสอบ ดงัภาพที ่9 ใหเ้ลอืกค าตอบทีค่ดิว่าถูกต้องทีส่ดุเพยีงค าตอบเดยีว แลว้กดปุ่ มเลอืก เมื่อท าครบทัง้ 
46 ค าถามแลว้ ใหก้ดทีปุ่่ มสง่ค าตอบ โปรแกรมฯ จะประมวลผลแสดงคะแนน ก่อนการใชง้านโปรแกรมเกบ็ไว ้

 

 
 

ภาพท่ี 9  ตวัอย่างแบบทดสอบ 
 

5. เมื่อท าการทดสอบก่อนเรยีนเสรจ็แลว้ ใหก้ดปุ่ ม Home เพื่อกลบัไปยงัหน้าเมนูหลกั แลว้กดปุ่ มเลอืกเขา้สู่
บทเรยีน ปรากฏหน้าเมนูรอง ดงัภาพที ่10 
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ภาพท่ี 10  หน้าเมนูรองของโปรแกรม 
 

6. เมื่อปรากฏหน้าเมนูรอง ผูใ้ชโ้ปรแกรมฯ สามารถเลอืก ตะกอนปัสสาวะทีส่นใจจะศกึษา ไดต้ามเมนูรอง ที่
แสดง เมื่อกดปุ่ มเลอืกชนิดตะกอนปัสสาวะแลว้ จะปรากฏหน้าเมนูย่อยของตะกอนปัสสาวะชนิดนัน้ๆ 

7. เมื่อกดปุ่ มเลอืกตะกอนปัสสาวะทีต่้องการศกึษาตามความต้องการแลว้ จะปรากฏหน้าบทเรยีนทีเ่กีย่วกบั
ตะกอนปัสสาวะทีเ่ลอืก ดงัภาพที ่11 

 

 
 

ภาพท่ี 11  ตวัอย่างหน้าบทเรยีนทีเ่ลอืก 
 

8. นิสติผูเ้รยีน สามารถเลอืกศกึษาบทเรยีนเรยีงตามล าดบัไดจ้นครบ หรอืจะเลอืกศกึษาเรื่องใดก่อนกไ็ด ้โดย
สามารถเปลี่ยนกลบัไปมาได้ โดยการใช้ปุ่ ม control ในแต่ละหน้าของโปรแกรมฯ เมื่อศึกษาครบถ้วนเรยีบร้อยทุก
บทเรยีนแลว้ ใหก้ดปุ่ มเลอืกแบบทดสอบหลงัเรยีน ในหน้าเมนูหลกั 
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9. ให้นิสติผู้เรยีน ท าแบบทดสอบหลงัเรยีน เพื่อเป็นการประเมนิผลหลงัการใชโ้ปรแกรมฯ โดยมขีัน้ตอนใน
การท า เหมอืนการท าแบบทดสอบก่อนเรยีน ขอ้ 5 

10. ใหน้ิสติผูเ้รยีน ท าแบบประเมนิความพงึพอใจ ในการใชโ้ปรแกรมฯ 

 การวิเคราะหข์้อมูล 
 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จากการทดสอบก่อนและหลงัเรยีนของนิสติสาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ ชัน้ปีที่ 3 
จ านวน 30 คน ดว้ย paired sample T-test และวเิคราะห์แบบประเมนิความพงึพอใจการใชโ้ปรแกรมฯ โดยใชว้ธิกีาร
ประมวลผลเชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานใชคู้่กบัค่าเฉลีย่แสดงลกัษณะ
การกระจายของขอ้มลู  
 

ผลการศึกษา 
 ผลการทดสอบความรู้ ก่อนและหลงัการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรื่อง สณัฐานวทิยาของตะกอน
ปัสสาวะ ของนิสติสาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ชัน้ปีที ่3 จ านวน 30 คน ทีย่งัไม่เคยเรยีน รายวชิาการตรวจปัสสาวะและ
สารน ้าในร่างกาย ได้ค่าเฉลีย่ของรอ้ยละของคะแนน ± ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ก่อน และ หลงั การใชโ้ปรแกรมฯ 
เป็น 36.8 ± 13.2 และ 78.6 ± 10.4 ตามล าดบั เมื่อน ารอ้ยละของคะแนน หลงั ลบดว้ย ก่อน การใชโ้ปรแกรมฯ ไดเ้ป็น 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของคะแนนหลงัการใช้โปรแกรมฯ (% increment after intervention) เท่ากบั (mean±SD) 
41.7 ± 15.0 % ซึง่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั โดยใช ้paired sample T-test ไดค้่า p <0.05 ดงัภาพที ่12 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 12  เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของรอ้ยละของคะแนน (%) ก่อน และ หลงั การใชโ้ปรแกรมฯ 
(by paired sample T-test * p <0.05) 

 
 ผลการประเมนิความพงึพอใจ การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรื่อง สณัฐานวทิยาของตะกอนปัสสาวะ 
ในนิสติสาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ชัน้ปีที ่3 จ านวน 30 คน ทีย่งัไม่เคยเรยีน รายวชิาการตรวจปัสสาวะและสารน ้าใน
ร่างกาย โดยใชว้ธิกีารประมวลผลการประเมนิในเชงิคุณภาพ ในดา้นต่างๆ ไดผ้ล ดงันี้ 

 ดา้นเนื้อหาและการน าเสนอ เนื้อหาชดัเจนถูกต้อง รูปแบบเหมาะสม วธิกีารน าเสนอ ล าดบัขัน้การน าเสนอ 
ความน่าสนใจในการน าเสนอ อยู่ในเกณฑ ์ดมีาก และความเหมาะสม ในการน าเขา้สูบ่ทเรยีน อยู่ในเกณฑ ์ด ี
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โปรแกรม (%) 

ค่าเฉลีย่ของรอ้ยละ
ของคะแนนหลงัใช้
โปรแกรม (%) 

รอ้ยละของคะแนนหลงัการ
ใชโ้ปรแกรมฯ เพิม่ขึน้  

41.7 ± 15.0 (%) 
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 ดา้นรูปภาพ ทีใ่ชใ้นการน าเสนอ คุณภาพของภาพ การสื่อความหมายของภาพ ภาพกราฟิกเหมาะสม อยู่ใน
เกณฑ ์ดมีาก 

 ดา้นเสยีง ความเหมาะสมของเสยีง ทีใ่ชอ้ยู่ในเกณฑ ์ดมีาก และระดบัเสยีงทีใ่ช ้อยู่ในเกณฑ ์ด ี

 ด้านตัวอกัษร ที่ใช้ในการน าเสนอ รูปแบบตัวอกัษร ขนาดตัวอกัษร ความเหมาะสมของ สพีื้น สตีัวอกัษร 
โดยรวมอยู่ในเกณฑ ์ดมีาก และความชดัเจนของ ตวัอกัษร สญัลกัษณ์ เครื่องหมาย อยู่ในเกณฑ ์ด ี

 ดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั เกดิความเขา้ใจในเนื้อหามากยิง่ขึน้ ประหยดัเวลาในการเรยีน อยู่ในเกณฑ ์ดมีาก และ 
ความเพลดิเพลนิกบัสือ่มลัตมิเีดยี และสามารถใชไ้ดต้ามเวลาทีต่อ้งการ อยู่ในเกณฑ ์ด ี

วิจารณ์และสรปุผล 
 การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรื่อง สณัฐานวทิยาของตะกอนปัสสาวะ ในครัง้นี้ช่วยใหผู้เ้รยีนมี
ความรูค้วามเขา้ใจ ในเรื่องสณัฐานวทิยาของตะกอนปัสสาวะมากยิง่ขึน้ สอดคล้องกบังานวจิยัของ อรพรรณ พรสมีา 
(2530) [14] ที่ได้บทสรุปว่า การเรยีนรูด้้วยตนเอง ท าไดอ้ย่างอสิระ ท้าทายให้ผู้เรยีนมคีวามกระตือรอืร้นที่จะเรยีนรู ้
เลอืกเวลาเรยีนไดต้ามความตอ้งการของตนเอง และเหมาะสมกบัลกัษณะของบทเรยีนทางหอ้งปฏบิตักิาร นอกจากนี้ยงั 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สายพณิ นพเกตุ (2538) [15] ทีพ่บว่าบทเรยีนจากคอมพวิเตอรช์่วยสอน ท าใหน้กัเรยีนเกดิ
สมัฤทธิผ์ลทางการเรยีน เพิม่มากยิง่ขึน้ ในการศกึษาครัง้นี้ เพื่อเปรยีบเทยีบค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรยีน
และคะแนนหลงัเรยีน ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรื่อง สณัฐานวทิยาของตะกอนปัสสาวะ พบว่า คะแนนจาก
การทดสอบวดัความรูห้ลงัเรยีนมากกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 นอกจากนี้ผลการประเมนิความพงึ
พอใจ อยู่ในเกณฑด์ถีงึดมีาก จงึอาจกล่าวไดว้่า โปรแกรมฯ มคีวามเหมาะสมระดบัหนึ่งทีจ่ะน าไปใชใ้นการเรยีนรู้ หรอื
อาจใชเ้ป็นบทเรยีนซ่อมเสรมิ เน่ืองจากบทเรยีนดงักล่าวเป็น สือ่ทีส่ามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง และสนองความตอ้งการ
ทีแ่ตกต่างกนั ระหว่างบุคคลไดเ้ป็นอย่างด ีสามารถใชเ้วลาในการเรยีนไดต้ามความสะดวก ตามความตอ้งการ และตาม
ความสนใจของผูเ้รยีน และท าใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนในหวัขอ้ดงักล่าวทีด่ ี
การศึกษาครัง้น้ีให้ความส าคัญในเรื่องของผลสมัฤทธิท์างการศึกษา เน่ืองจากผู้วิจยัเป็นนิสิตในหลักสูตรเทคนิค
การแพทย ์มไิดศ้กึษาในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยคีอมพวิเตอรโ์ดยตรง ดงันัน้ ในงานวจิยัครัง้ต่อไป สิง่ทีค่วร
พจิารณาเพิม่เติม กค็อื การทดสอบประสทิธภิาพของบทเรยีน CAI ซึง่ในปัจจุบนั มกีระบวนการส าคญั อยู่ 2 ขัน้ตอน 
ไดแ้ก่ ขัน้ตอนแรก การหาประสทิธภิาพตามวธิ ีRational Approach ด าเนินการโดยใชบุ้คคลทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญ (Panel 
of Experts) เป็นผูพ้จิารณาตดัสนิคุณค่าความเหมาะสมดา้นเนื้อหาและการน าไปใช ้ตามแบบประเมนิทีส่รา้งขึน้โดยหา
ค่ า  Content Validity Ratio (CVR) Lawshe, C.H. (1975) [16] ขั ้น ต อนที่ ส อ ง Empirical Approach เป็ น วิธีห า
ประสทิธภิาพเชงิประจกัษ์ โดยน าไปใช้กบักลุ่มตวัอย่าง พิจารณาร้อยละของคะแนนจากแบบฝึกหดั กบัรอ้ยละของ
คะแนนจากการทดสอบหลงัเรยีน ซึง่แสดงเป็นตวัเลขสองค่า ตวัอย่าง 80/80 เป็นต้น นอกจากนี้ ยงัมีวธิอีื่นๆ อกี เช่น 
วธิ ีKW-CAI กฤษมนัต ์วฒันาณรงค ์(2546) [17] 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 คณะผูว้จิยั ขอขอบคุณ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา ทีอ่ านวยความ
สะดวกและสนับสนุน วสัดุ อุปกรณ์ เพื่อการท าวจิยันี้ เป็นอย่างด ีขอขอบคุณ นิสติเทคนิคการแพทย ์ชัน้ปีที ่3 คณะสห
เวชศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา ทีเ่ขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรใหก้บังานวจิยันี้ โดยไม่ไดร้บัสิง่ตอบแทนใดใด ในการทดลอง
ใช้โปรแกรมฯ ขอขอบคุณ โรงพยาบาลพะเยา ที่สนับสนุนปัสสาวะส่งตรวจ ที่เหลือจากการตรวจในงานประจ าวนั 
ส าหรบัใชเ้ป็นตวัอย่างตรวจ ในงานวจิยันี้ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมัน่ด ีหวัหน้าสาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์
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คณะสหเวชศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา ที่ใหก้ารสนับสนุนจนน าไปสูก่ารน าเสนอและตพีมิพบ์ทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์
ในครัง้น้ี 
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ความชกุของพยาธิเขม็หมดุในเดก็ชัน้อนุบาล 1-2 ในอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 
The Prevalence of Enterobius vermicularis in Preschool Children Level 1-2 in 
Mueang District, Phayao Province 
 

วภิาสริ ิศรสีุวรรณ์1* ปิยะมาศ มา้ชยั1 วกิานดา มกุดาภริมย1์ และศรวณยี ์ชยัวงศ1์. 
Wibhasiri Srisuwan1*, Piyamat Machai1, Wikanda Mukdaphirom1 and Sornwanee Chaiwong1 
 

บทคดัย่อ 
 

 โรคพยาธเิขม็หมุด (Enterobiasis) เกดิจากการตดิเชือ้ Enterobius vermicularis โดยเฉพาะในกลุ่มเดก็เลก็ที่
ยงัดแูลความสะอาดของตนเองไดน้้อย เดก็ทีต่ดิเชือ้พยาธเิขม็หมุดมกัมอีาการคนัและระคายเคอืงบรเิวณรอบทวารหนัก 
เดก็พกัผ่อนไม่เตม็ที ่เบื่ออาหาร นอกจากนี้อาจมอีาการอื่นๆ เช่น ปวดทอ้ง อาเจยีน อุจจาระร่วง ซึง่อาการเหล่านี้อาจ
สง่ผลใหพ้ฒันาการทัง้ทางร่างกายและสตปัิญญาของเดก็ทีต่ดิเชือ้ชา้กว่าปกต ิซึง่วธิทีีน่ิยมใชใ้นการตรวจวนิิจฉัยในเดก็
ท าไดโ้ดยการตรวจหาไขพ่ยาธไิดด้ว้ยวธิสีกอ็ตเทปเทคนิค (scotch tape technique) ซึง่เป็นวธิทีีส่ามารถท าไดง้่ายและ
มโีอกาสเจอไขพ่ยาธเิขม็หมุดไดม้ากกว่าการตรวจหาในอุจจาระ ดงันัน้การศกึษานี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาอตัราการ
ตดิเชื้อของพยาธเิขม็หมุดในเดก็ชัน้อนุบาล 1-2 ในอ าเภอเมอืงจงัหวดัพะเยา จ านวน 277 ราย โดยใช้ scotch tape 
technique พบว่ากลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาเป็นเพศชายและเพศหญงิ คดิเป็น 56.30% และ 43.70% ตามล าดบั พบผู้ตดิเชือ้
พยาธเิขม็หมุดจ านวน 52 ราย อตัราการตดิเชือ้พยาธเิขม็หมุดเท่ากบั 18.77% พบการตดิเชือ้พยาธเิขม็หมุดในเพศ
หญงิ (22.31%) มากกว่าในเพศชาย (16.02%) ตามล าดบั เมื่อจ าแนกตามโรงเรยีน จากจ านวน 14 โรงเรยีน พบการ
ติดเชื้อพยาธิเขม็หมุดมีอตัราการติดเชื้อสูงที่สุด คือ โรงเรยีนบ้านแม่นาเรือใต้และโรงเรียนบ้านร่องห้า (30.77%) 
รองลงมา คือ โรงเรยีนบ้านห้วยเคยีนและโรงเรยีนบ้านห้วยบง (25.0%) โรงเรยีนบ้านต๋อมและโรงเรยีนบ้านแม่กา 
(21.7%) โรงเรยีนชุมชนบา้นแม่ใส (18.9%) โรงเรยีนอนุบาลเมอืงพะเยาบา้นโทกหวาก โรงเรยีนบา้นแม่ต ๋าบุญโยงและ
โรงเรยีนบา้นจ าป่าหวาย (11.1%) โรงเรยีนบา้นดาวเรอืง (ธนาคารกรุงเทพ 17) (10.0%) โรงเรยีนบา้นไร่ (7.1%) และ
โรงเรยีนบ้านดอกบวั (ราษฎร์บ ารุง) (6.25%)  ตามล าดบั จากการศกึษาครัง้นี้ชี้ให้เห็นว่าเด็กก่อนปฐมวยัจ าเป็นที่
จะต้องได้รบัการตรวจพยาธเิขม็หมุดควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกี่ยวกบัการดูแลรกัษาสุขอนามยัเพื่อเป็นการป้องกนั
การแพร่กระจายและการตดิเชือ้ซ ้าในบรเิวณดงักล่าว 
 

ค าส าคญั:  โรคพยาธเิขม็หมุด พยาธเิขม็หมุด วธิสีกอ็ตเทปเทคนิค จงัหวดัพะเยา 
  

                                                 
1แขนงวชิาโลหติวทิยาและจุลทรรศนศาสตรค์ลนิิก สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา พะเยา 56000 
1Division of Clinical Hematology and Microscopy, Department of Medical Technology, School of Allied Health Sciences, 
University of Phayao, Phayao, 56000. 
*Corresponding author: wibhasiri@hotmail.com 
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Abstract  
 Enterobiasis caused by Enterobius vermicularis infestation, especially in children who have no ability 
to look after their own personal hygene. Children infestated with Enterobius vermicularis usually itching and 
irritation around the anus. Infected children may have not enought time to rest due to irritation and also may 
have other symptoms such as abdominal pain, vomiting and diarrhea. These symptoms may result in delay 
both physical and intellectual development of infected children. Method commonly used in the diagnosis of 
enterobiasis by detecting parasite eggs is scotch tape technique. This method is very simple and more 
sensitive than looking for parasite eggs in the feces. This study aims to study the infestation rate of 
Enterobius vermicularis in preschool children level 1-2 in Mueang Phayao by using scotch tape technique. 
The total samples of 277 studied were male 56.3% and female 43.7%. Enterobiasis infestation was found in 
52 people at the rate of 18.77%, Enterobiasis in females (22.31%) was higher than in males (16.02%). When 
classified by school into 14 schools, the Enterobiasis highest was found in Ban Mae Na Reua Tai and Ban 
Rong-ha school (30.77%), followed by Ban Huay Kean school and Ban Huay Bong school (25.0%), Ban Mae 
Tom school and Ban Mae Ka school (21.7%), Ban Mae Sai school (18.9%), Anuban Mueang Phayao 
Banthokwak school, Ban Mae Tom Boon Yong school and Ban Cham Pa Wai school (11.1%), Ban Dao 
Ruang school (Bangkok Bank 17) (10.0%) Ban Rai school (7.1%) and Ban DokBua (Ratbamrung) school 
(6.25%), respectively. From this study, the results indicated that all early childhood must have the Enterobius 
vermicularis checked and should be educated about personal hygene to prevent the spread of Enterobiasis 
and recurrent infections in the area. 
 

Keywords:  Enterobiasis, Enterobius vermicularis, Scotch tape technique, Phayao province. 
 

บทน า 

 โรคพยาธเิขม็หมุด (Enterobiasis) เกดิจากการตดิเชือ้ Enterobius vermicularis ซึง่เป็นพยาธติวักลม ตวัผูม้ี
ขนาดยาวประมาณ 2-5 มม. ส่วนตวัเมียจะยาวกว่าคือ ประมาณ 8 -13 มม. พยาธติัวเต็มวยั อาศยัอยู่ในล าไสใ้หญ่
โดยเฉพาะบรเิวณเรคตัม้ (rectum) ภายหลงัผสมพนัธุต์วัผูจ้ะตาย พยาธติวัเมยีจะคลานออกมาวางไขบ่รเิวณรอบทวาร
หนักแลว้ไชกลบัเขา้ทางทวารหนักไปอยู่ในล าไส ้(reinfection) การวางไข่ของพยาธติวัเมยีก่อใหเ้กดิความระคายเคอืง 
ท าใหผู้ป่้วยเกากน้ ไขอ่าจตดิเลบ็และกลบัเขา้สู่ผูป่้วยโดยการหยบิอาหารเขา้ปาก เมื่ออาหารทีม่ไีขพ่ยาธผิ่านมาทีดู่โอ
ดนีมั (duodenum) พยาธติวัอ่อนจะออกจากไข ่และฝังตวัอยู่ทีไ่อเลยีม (ileum) และเจรญิเตบิโตเป็นตวัเตม็วยัจากนัน้ก็
จะเคลื่อนตวัไปทีล่ าไสใ้หญ่โดยฝังหวัตดิกบัเยื่อบุผวิ (mucosa) ของผนังล าไส ้ท าใหเ้กดิแผลตรงต าแหน่งทีพ่ยาธเิกาะ
และอาจเกดิการอกัเสบ การติดเชื้อพบได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่มกีารดูแลสุขอนามยัน้อยมกัพบในเดก็สูงกว่าในผูใ้หญ่ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเดก็เลก็ทีย่งัดแูลความสะอาดของตนเองไดน้้อย เดก็ทีต่ดิเชือ้พยาธเิขม็หมุดมกัมอีาการคนัและระคาย
เคอืงบรเิวณรอบทวารหนัก โดยเฉพาะเวลากลางคนืเป็นผลให้เดก็พกัผ่อนไม่เต็มที่ เบื่ออาหาร และอาจเกดิบาดแผล
จากการเกาหรอืเกดิการตดิเชือ้แบคทเีรยี นอกจากนี้อาจมอีาการอื่นๆ เช่น ปวดทอ้ง อาเจยีน อุจจาระร่วง นอนกดัฟัน 
ซึง่อาการเหล่านี้อาจสง่ผลใหพ้ฒันาการทัง้ทางร่างกายและสตปัิญญาของเดก็ทีต่ดิเชือ้ชา้กว่าปกต ิจงึเป็นปัญหาต่อการ
ดูแลสุขอนามยัของเดก็ในชุมชนรวมไปถึงผู้ใกลช้ดิ การตรวจวนิิจฉัยในผู้ใหญ่ท าได้โดยการตรวจหาตวัพยาธแิละไข่
พยาธิในอุจจาระ ส่วนในเด็กท าได้โดยการตรวจหาไข่พยาธิได้ด้วยวิธีสก็อตเทปเทคนิค (scotch tape technique) 
เน่ืองจากเป็นวธิทีีส่ามารถท าไดง้่ายและมโีอกาสเจอไข่พยาธเิขม็หมุดไดม้ากกว่าการตรวจในอุจจาระ เน่ืองจากพยาธิ
เขม็หมุดจะออกมาวางไข่รอบๆ ทวารหนัก      [1, 2, 3, 4] จากการส ารวจอตัราการเป็นโรคพยาธชินิดต่างๆ ของ
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ประเทศไทยในประชากรทุกกลุ่มอายุ โดยวธิคีาโตติกสเมยีร ์(kato’s thick smear) พบว่าอตัราการเป็นโรคพยาธเิขม็
หมุดอยู่ในระดบัตน้ๆ ของโรคพยาธทิีพ่บทัง้หมด [1] และการส ารวจทางสถติริะบาดพบมกีารระบาดของโรคพยาธเิขม็
หมุดอยู่ทัว่โลกพบมากทัง้เขตรอ้นและหนาว ส่วนในประเทศไทยมรีายงานการระบาดของพยาธชินิดนี้ในทุกภาคของ
ประเทศไทย [3] 

 โรคพยาธเิขม็หมดุเป็นโรคของครอบครวัโดยไขพ่ยาธเิขม็หมุดทีก่ระจายอยู่บรเิวณทัว่ไปมโีอกาสตดิสูบุ่คคลใน
ครอบครวัไดง้่ายไม่ว่าจะไดร้บัไขโ่ดยตรงจากการปนเป้ือนมากบัมอืหรอืสดูหายใจเขา้ไป หรอืไขท่ีป่นเป้ือนมากบัอาหาร
และเครื่องดื่ม [5] การตดิเชือ้พยาธเิขม็หมุดจงึมคีวามเกีย่วขอ้งกบัอนามยัส่วนบุคคลเป็นส าคญั และมคีวามสมัพนัธก์บั
ช่วงอายุ โดยเฉพาะในเดก็เลก็ เน่ืองจากเดก็เลก็ดแูลความสะอาดของตนเองไดน้้อย ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาความชุก
ของพยาธิเขม็หมุดในเดก็วยัอนุบาลเพื่อเป็นขอ้มูลในการดูแลสุขอนามยัของเดก็วยัอนุบาลให้มคีุณภาพชวีติที่ดขี ึ้น
รวมทัง้การลดอตัราการตดิเชือ้ของพยาธเิขม็หมุดในชุมชน 

 จากอุบตัิการของพยาธเิขม็หมุดในประเทศไทยสูง ท าให้มีคณะผู้วจิยัได้สนใจศกึษาถึงอุบตัิการการติดเชื้อ
พยาธเิขม็หมุดโดยการตรวจหาไข่พยาธดิว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ในวธิสีกอ็ตเทปเทคนิคในเดก็นักเรยีนชัน้อนุบาล 1-2 ใน
อ าเภอเมอืงจงัหวดัพะเยา เพื่อเปรยีบเทยีบกบัอุบตักิารในพืน้ทีอ่ื่นๆ เช่นในปี 2555 บงัอร ฉางทรพัย ์ศกึษาในเขตสลมั
กรุงเทพมหานครและส ารวจในเดก็อายุ 1-10 ปี ในชุมชนคลองเตย พบอตัราการความชุกของพยาธเิขม็หมุดรอ้ยละ 
21.25 [1] ในปี 2552 นันทวดี เนียมนุ้ย ศกึษาในเขตอ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการและในจงัหวดับุรรีมัย์ พบ
อตัราความชุกของพยาธเิขม็หมุดในเดก็นักเรยีนรอ้ยละ 26.86 [2] ในปี 2553 ณัฏฐวุฒแิละสรญา แกว้พบิลูย ์ศกึษาใน
อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี พบอตัราความชุกของพยาธเิขม็หมุด ในเดก็ก่อนปฐมวยั ในเพศชายรอ้ยละ 
52.9 และเพศหญิงร้อยละ 47.1 [3] ในปี 2554 นพวรรณบูญชู และคณะ ศึกษาใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
(พษิณุโลก, อุทยัธาน,ี ก าแพงเพชร และนครสวรรค)์ พบอตัราความชุกของพยาธเิขม็หมุด รอ้ยละ 19.9 [11] 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 รปูแบบการวิจยั 
 การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชิงส ารวจเพื่อหาอุบตัิการการติดเชื้อพยาธิเขม็หมุด โดยการตรวจหาไข่พยาธิด้วย
กล้องจุลทรรศน์ ในวิธีสก็อตเทปเทคนิค ในเด็กนักเรียนชัน้อนุบาล 1 -2 ในอ าเภอเมืองจงัหวดัพะเยาจ านวน 14 
โรงเรยีน รวม 277 รายโครงการวจิยันี้ ได้ผ่านการรบัรอง จากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัที่เกีย่วขอ้งกบัมนุษย ์
ของมหาวทิยาลยัพะเยา เรยีบรอ้ยแลว้ก่อนด าเนินการเกบ็ขอ้มลูการวจิยั 
 ขัน้ตอนการวิจยั 
 การคดัเลอืกอาสาสมคัร 
 กลุ่มประชากรในการศกึษา เดก็ชัน้อนุบาล 1-2 ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา จ านวน 240 คนไดม้าจากการ
ค านวณ ดงันี้ 
  ขนาดตวัอย่าง       =          N 
                                     Ne2+1 
     =         1020 
                                 1020(0.06)2 + 1 
    =     218.32 
  ใชต้วัอย่างในการส ารวจ 219 คน (ตาราง Taro Yamane, e=0.06, 219) 
  หมายเหตุ  

1. 1,020 คอื จ านวนเด็กชัน้อนุบาล 1-2 ทัง้หมด ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา ในปีการศึกษา 
2555 
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2. 240 คอื จ านวนตวัอย่างทีบ่วกเพิม่อกี 10 % เพื่อป้องกนัความผดิพลาดในการเกบ็ตวัอย่าง 
  คดัเลอืกโรงเรยีนในอ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา ให้ครอบคลุมพื้นที่และให้ได้จ านวนเท่ากบัจ านวน
อาสาสมคัรเป้าหมายตามจ านวนทีค่ านวณได ้ท าใหไ้ดท้ัง้หมด 14 โรงเรยีน ตามรายชื่อโรงเรยีนดงัต่อไปนี้ 

1. โรงเรยีนบา้นหว้ยเคยีน 
2. โรงเรยีนอนุบาลเมอืงพะเยาบา้นโทกหวาก 
3. โรงเรยีนบา้นแม่กา 
4. โรงเรยีนชมุชนบา้นแม่ใส 
5. โรงเรยีนบา้นร่องค า 
6. โรงเรยีนบา้นแม่ต า๋บุญโยง 
7. โรงเรยีนบา้นดอกบวั (ราษฎรบ์ ารุง) 
8. โรงเรยีนบา้นแม่นาเรอืใต ้
9. โรงเรยีนบา้นไร ่
10. โรงเรยีนบา้นจ าป่าหวาย 
11. โรงเรยีนบา้นดาวเรอืง (ธนาคารกรุงเทพ 17) 
12. โรงเรยีนบา้นหว้ยบง 
13. โรงเรยีนบา้นต๋อม 
14. โรงเรยีนบา้นร่องหา้ 

 

การเตรยีมอุปกรณ์ส าหรบัการตรวจพยาธเิขม็หมุดโดยวธิ ีscotch tape technique 
 

1. ดงึเทปกาวแปะบนสไลดใ์หป้ลายของเทปกาวยื่นออกจากสไลดป์ระมาณ 3 เซนตเิมตร 
2. น าไมไ้อศกรมีมาตดิกบัอกีดา้นของสไลดแ์ละดงึปลายเทปกาวทีย่ื่นออกจากสไลดม์าแปะกบัไมไ้อศกรมี 
3. เกบ็ใสถุ่งพลาสตกิและตดิสตกิเกอรบ์นถุงพลาสตกิเพื่อใชใ้นการเขยีนชื่อ 

    
 
 
 
 

 
 

   สไลด ์             เทปกาวใส 
 
 
 
 

 
 
 

         ถุงพลาสตกิใส                      ไมไ้อศกรมี 
 

ภาพท่ี 1 วสัดุอุปกรณ์ ส าหรบัการตรวจพยาธเิขม็หมุดโดยวธิ ีScotch Tape Technique 
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1.     ดงึเทปกาวแปะบนสไลดใ์หป้ลายของเทปกาวยื่นออก 

จากสไลดป์ระมาณ 3 เซนตเิมตร 
 
 
 
 
 

 
2.     น าไมไ้อศกรมีมาตดิกบัอกีดา้นของสไลด ์
 
 
 
 
 
 

 
 
3.          ดงึปลายเทปกาวทีย่ื่นออกจากสไลดม์าแปะกบัไมไ้อศกรมี 

 
 

 
 

 
 
 
4.     เกบ็ใสถุ่งพลาสตกิ 
 
 
 
 
 

 
 
5.    ตดิสตกิเกอรบ์นถุงพลาสตกิเพื่อใชเ้ขยีนชื่อ-นามสกุล 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 การเตรยีมอุปกรณ์ส าหรบัการตรวจพยาธเิขม็หมุดโดยวธิSีcotch Tape Technique 
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 การเกบ็ตวัอย่างตรวจหา ไขพ่ยาธเิขม็หมุดโดยวธิ ีscotch tape technique  
1. เดนิทางไปยงัโรงเรยีนทีไ่ดค้ดัเลอืดไว ้เกบ็ตวัอย่างจาก เดก็ชัน้อนุบาล 1-2 ทุกคน 
2. เตรยีมเดก็ใหอ้ยูใ่นท่าทีเ่หมาะสมทีจ่ะเกบ็สิง่สง่ตรวจ โดย ผูท้ าหน้าทีเ่ตรยีมเดก็ 
3. เขยีนชื่อเดก็และเตรยีมอุปกรณ์ โดย ผูท้ าหน้าทีเ่ตรยีมอุปกรณ์ใหผู้เ้กบ็สิง่สง่ตรวจ 
4. ตรวจอุปกรณ์ใหพ้รอ้มใชง้าน โดย ผูท้ าหน้าทีเ่กบ็สิง่สง่ตรวจ 
5. ถอดกางเกงเดก็เพื่อเตรยีมเกบ็สิง่สง่ตรวจ โดย ผูท้ าหน้าทีเ่ตรยีมเดก็ 
6. เกบ็ตวัอย่างสิง่สง่ตรวจ โดย ผูท้ าหน้าทีเ่กบ็สิง่สง่ตรวจ 
7. เมื่อเกบ็ตวัอยา่งโดยสอด ไมไ้อศกรมีทีม่เีทปกาวดา้นกาวเป็นดา้นนอก เขา้ไปในทวารหนกั เอยีงซา้ย

ขวา 
8. เสรจ็แลว้ดงึออกมา ดงึไมไ้อศกรมีออก พบัเทปกาวทาบลงไปบน glass slide 
9. เกบ็ตวัอย่างสิง่สง่ตรวจทีเ่กบ็ไดใ้นกล่องเกบ็ตวัอย่าง โดย ผูท้ าหน้าทีเ่ตรยีมอุปกรณ์ใหผู้เ้กบ็สิง่สง่ตรวจ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 3 การเกบ็ตวัอย่างตรวจพยาธเิขม็หมุดโดยวธิ ีScotch Tape Technique 
 

 การตรวจหาไขพ่ยาธเิขม็หมุด ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ 
 น า glass slide ไปตรวจหาไขพ่ยาธเิขม็หมุด ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ทีก่ าลงัขยาย 100 เท่า และตรวจยนืยนัที่
ก าลงัขยาย 400 เทา่ 
 

 
 

ภาพท่ี 4 การตรวจหาพยาธเิขม็หมุด ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ โดยวธิ ีScotch Tape Technique 
A การตรวจหาพยาธเิขม็หมุด ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ 
B ผลการตรวจ positive พบไขพ่ยาธเิขม็หมุด รปูร่างคลา้ย contact lens หรอื ตวัอกัษร D 
C ผลการตรวจ negative ไม่พบไขพ่ยาธเิขม็หมุด 

 

 การแจง้ผลการตรวจ ใหก้ารรกัษาและใหค้วามรูเ้กีย่วกบัพยาธเิขม็หมุด 

A B C 
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 แจง้ผลการตรวจ ใหก้ารรกัษาในเดก็ทีต่รวจพบไขพ่ยาธเิขม็หมุด โดยจ่ายยารกัษาพยาธใิหร้วมทัง้ใหค้วามรู้
เกีย่วกบัพยาธเิขม็หมุดกบัผูป้กครองและคุณครทูีโ่รงเรยีน 
 รวบรวมขอ้มลูเพื่อหาความชุกของพยาธเิขม็หมุดต่อไป 
 การวิเคราะหข์้อมูล 
 เปรยีบเทยีบค่า รอ้ยละของการตรวจพบไข่พยาธิเขม็หมุดโดยใช ้scotch tape techniqueใน เดก็ชัน้อนุบาล 
1-2 ทัง้หมด 14 โรงเรยีน ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา ในปีการศกึษา 2555รวม 277 ราย  
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ผลการศึกษา 

 ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง 
 จากการตรวจพยาธเิขม็หมุดด้วยวิธ ีscotch tape technique กลุ่มตัวอย่างเด็กนักเรยีนชัน้อนุบาล 1-2 ใน
อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา โรงเรยีนทัง้หมด 14 แห่ง จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 277 คน เป็นชาย 156 คน (56.32%) 
หญงิ 121 คน (43.68%) โดยโรงเรยีนชุมชนบา้นแม่ใสมจี านวนเดก็มากทีส่ดุคอื 37 คน คดิเป็น 13.35% รองลงมา คอื 
โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 36 คน คิดเป็น 12.99% โรงเรยีนบ้านร่องห้า  26 คน คิดเป็น 9.40% 
โรงเรยีนบา้นแม่กา และโรงเรยีนบา้นต๋อม 23 คน คดิเป็น 8.30% โรงเรยีนบา้นหว้ยบง 20 คน คดิเป็น 7.22% โรงเรยีน
บา้นจ าป่าหวาย 18 คน คดิเป็น 6.50% โรงเรยีนบา้นร่องค า โรงเรยีนบา้นหว้ยเคยีนและโรงเรยีนบา้นดอกบวั (ราษฎร์
บ ารุง) 16 คน คดิเป็น 5.78% โรงเรยีนบา้นไร่ 14 คน คดิเป็น 5.05% โรงเรยีนบา้นแม่นาเรอืใต้ 13 คน คดิเป็น 4.70% 
โรงเรยีนบา้นดาวเรอืง (ธนาคารกรุงเทพ 17) 10 คน คดิเป็น 3.61% น้อยทีสุ่ด คอื โรงเรยีนบา้นแม่ต ๋าบุญโยง 9 ราย 
คดิเป็น 3.25% ตามล าดบั ตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาจ านวน 14 โรงเรยีน ใน อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 
 

 
  

โรงเรียน 
จ านวนเดก็ชัน้
อนุบาล 1-2 

จ านวนส่งตรวจ 

เพศชาย เพศหญิง รวม 
โรงเรยีนบา้นหว้ยเคยีน 31 9 7 16 
โรงเรยีนอนุบาลเมอืงพะเยาบา้นโทกหวาก 36 14 22 36 
โรงเรยีนบา้นแม่กา 26 13 10 23 
โรงเรยีนชมุชนบา้นแม่ใส 39 18 19 37 
โรงเรยีนบา้นร่องค า 16 11 5 16 
โรงเรยีนบา้นแม่ต า๋บุญโยง 9 3 6 9 
โรงเรยีนบา้นดอกบวั(ราษฎรบ์ ารุง) 41 11 5 16 
โรงเรยีนบา้นแม่นาเรอืใต ้ 15 10 3 13 
โรงเรยีนบา้นไร ่ 14 10 4 14 
โรงเรยีนบา้นจ าป่าหวาย 52 13 5 18 
โรงเรยีนบา้นดาวเรอืง(ธนาคารกรุงเทพ 17) 10 4 6 10 
โรงเรยีนบา้นหว้ยบง 26 10 10 20 
โรงเรยีนบา้นต๋อม 26 17 6 23 
โรงเรยีนบา้นร่องหา้ 32 13 13 26 

รวม 368 156 121 277 
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 อตัราการตดิเชือ้พยาธเิขม็หมุด 
 ผลการตรวจไข่พยาธเิขม็หมุดจ าแนกตามโรงเรยีนจากเดก็นกัเรยีนทัง้หมด 277 คน ซึง่ตรวจพบไข่พยาธเิขม็
หมุดทัง้สิน้ 52 คน คดิเป็น 18.77% โดยจ าแนกเป็นเดก็จากโรงเรยีนบา้นหว้ยเคยีน 4 คน จากจ านวนเดก็ทัง้หมด 16 
คน โรงเรยีนอนุบาลเมอืงพะเยาบ้านโทกหวาก 4 คน จากจ านวนเดก็ทัง้หมด 36 คน โรงเรยีนบ้านแม่กา 5 คน จาก
จ านวนเดก็ทัง้หมด 23 คน โรงเรยีนชุมชนบา้นแม่ใส 7 คน จากจ านวนเดก็ทัง้หมด 37 คน โรงเรยีนบา้นร่องค า 4 คน 
จากจ านวนเดก็ทัง้หมด 16 คน โรงเรยีนบา้นแม่ต ๋าบุญโยง 1 คน จากจ านวนเดก็ทัง้หมด 9 คน โรงเรยีนบา้นดอกบวั 
(ราษฎรบ์ ารุง) 1 คน จากจ านวนเดก็ทัง้หมด 16 คน โรงเรยีนบ้านแม่นาเรอืใต้ 4 คน จากจ านวนเดก็ทัง้หมด 13 คน 
โรงเรยีนบ้านไร่ 1 คน จากจ านวนเดก็ทัง้หมด 14 คน โรงเรยีนบา้นจ าป่าหวาย 2 คน จากจ านวนเดก็ทัง้หมด 18 คน 
โรงเรยีนบ้านดาวเรอืง (ธนาคารกรุงเทพ 17) 1 คน จากจ านวนเดก็ทัง้หมด 10 คน โรงเรยีนบ้านห้วยบง 5 คน จาก
จ านวนเดก็ทัง้หมด 20 คน โรงเรยีนบ้านต๋อม 5 คน จากจ านวนเดก็ทัง้หมด 23 คน โรงเรยีนบ้านร่องห้า 8 คน จาก
จ านวนเดก็ทัง้หมด 26 คน ตารางที ่2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการตรวจพบไขพ่ยาธเิขม็หมุด จ าแนกตามโรงเรยีน 
 

โรงเรียน 
จ านวนส่งตรวจ 

รวม(คน) 
ผลบวก(%) ผลลบ(%) 

โรงเรยีนบา้นหว้ยเคยีน 4(25.00) 12(75.00) 16 
โรงเรยีนอนุบาลเมอืงพะเยาบา้นโทกหวาก 4(11.11) 32(88.89) 36 
โรงเรยีนบา้นแม่กา 5(21.73) 18(78.26) 23 
โรงเรยีนชุมชนบา้นแม่ใส 7(18.92) 30(80.08) 37 
โรงเรยีนบา้นร่องค า 4(25.00) 12(75.00) 16 
โรงเรยีนบา้นแม่ต ๋าบุญโยง 1(11.11) 8(88.89) 9 
โรงเรยีนบา้นดอกบวั(ราษฎรบ์ ารุง) 1(6.25) 15(93.75) 16 
โรงเรยีนบา้นแม่นาเรอืใต้ 4(30.77) 9(69.23) 13 
โรงเรยีนบา้นไร่ 1(7.14) 13(92.86) 14 
โรงเรยีนบา้นจ าป่าหวาย 2(11.11) 16(88.89) 18 
โรงเรยีนบา้นดาวเรอืง(ธนาคารกรุงเทพ 17) 1(10.00) 9(90.00) 10 
โรงเรยีนบา้นหว้ยบง 5(25.0) 15(75.00) 20 
โรงเรยีนบา้นต๋อม 5(21.74) 18(78.26) 23 
โรงเรยีนบา้นร่องหา้ 8(30.77) 18(69.23) 26 

รวม 52(18.77) 225(81.23) 277 
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ภาพท่ี 5 รอ้ยละของการตรวจพบไขพ่ยาธเิขม็หมุดในเดก็นกัเรยีนอนุบาล 1-2 จ าแนกตามโรงเรยีน 
 

 ผลการตรวจไขพ่ยาธเิขม็หมดุจ าแนกตามเพศ แบ่งเป็นเพศชาย 156 คน ตรวจพบไขพ่ยาธจิ านวน 25 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 16.02 และเพศหญงิ 121 คน ตรวจพบไขพ่ยาธจิ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.31 ตารางที ่3 
 

ตารางท่ี 3 อตัราการตดิเชือ้พยาธเิขม็หมุดจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ 
จ านวนส่งตรวจ 

รวม (คน) 
ผลบวก(%) ผลลบ(%) 

ชาย  25(16.02) 131(83.98) 156 
หญงิ 27(22.31) 94(77.69) 121 

รวม (คน) 52 225 277 
 

 
ภาพท่ี 6 เปรยีบเทยีบรอ้ยละของการตรวจพบไขพ่ยาธเิขม็หมุดจ าแนกตามเพศ  
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วิจารณ์และสรปุผล 
 

 การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาหาความชุกของพยาธเิขม็หมุดในเดก็ชัน้อนุบาล 1 -2 ในอ าเภอเมอืง จงัหวดั
พะเยา ซึง่ไดท้ าการเกบ็ตวัอย่างทัง้หมดจ านวน 277 คน พบอตัราการตดิเชือ้พยาธเิขม็หมดุในผูห้ญงิ (22.31%) สงูกว่า
ผูช้าย (16.02%) เมื่อจ าแนกอตัราการตดิเชื้อพยาธเิขม็หมุดตามโรงเรยีน พบการตดิเชื้อพยาธเิขม็หมุด 14 โรงเรยีน 
จากทัง้หมด 14 โรงเรยีน อตัราการตดิเชือ้พยาธเิขม็หมุดสงูทีส่ดุ คอื โรงเรยีนบา้นแม่นาเรอืใตแ้ละโรงเรยีนบา้นร่องหา้ 
(30.77%) รองลงมา คอื โรงเรยีนบา้นหว้ยเคยีน โรงเรยีนบ้านร่องค าและโรงเรยีนบา้นหว้ยบง (25.0%) โรงเรยีนบา้น
ต๋อมและโรงเรยีนบ้านแม่กา (21.7%) โรงเรยีนชุมชนบ้านแม่ใส (18.9%) โรงเรยีนอนุบาลเมอืงพะเยาบ้านโทกหวาก 
โรงเรยีนบา้นแม่ต ๋าบุญโยงและโรงเรยีนบา้นจ าป่าหวาย (11.1%) โรงเรยีนบา้นดาวเรอืง(ธนาคารกรุงเทพ 17) (10.0%) 
โรงเรยีนบ้านไร่ (7.1%) และโรงเรยีนบา้นดอกบวั(ราษฎรบ์ ารุง) (6.25%) ตามล าดบั เมื่อพจิารณาผลดงักล่าวร่วมกบั
การสงัเกตลกัษณะสภาวะแวดลอ้มความเป็นอยู่ของเดก็ พบว่าแต่ละโรงเรยีนมกีารจดัสรรพื้นที่เพื่อท ากจิกรรมต่างๆ 
ค่อนขา้งจ ากดั ประกอบกบัเดก็ในโรงเรยีนบางแห่งมจี านวนมาก ท าใหเ้กดิความแออดั และการดูแลใหเ้ด็กปฏบิตัติน
ตามหลกัสุขอนามยัเช่น การล้างมอืก่อนรบัประทานอาหาร ล้างมอืหรอืท าความสะอาดหลงัจากเขา้ห้องน ้าเป็นไปได้
ยาก นอกจากน้ีความรูเ้กีย่วกบัสาธารณสขุมลูฐานยงัเขา้ถงึประชาชนหรอืผูป้กครองของเดก็ไดไ้ม่ดเีท่าทีค่วรจงึอาจเป็น
สาเหตุทีท่ าใหโ้รคพยาธเิขม็หมุดแพร่กระจายสู่บุคคลใกลช้ดิไดโ้ดยง่าย ประกอบกบัยงัเป็นพืน้ทีท่ีย่งัไม่เคยไดร้บัการ
ตรวจพยาธแิละไดร้บัยารกัษามาก่อน จงึท าใหต้รวจพบอตัราการตดิเชือ้สงู 

 จากการศกึษาครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ว่าสภาพแวดลอ้มและสุขอนามยัส่วนบุคคลมคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัการ
แพร่ระบาดของโรคซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัการศกึษาอุบตัิการณ์การติดเชือ้พยาธเิขม็หมุดในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใน
จงัหวัดสกลนคร [12] และจงัหวัดขอนแก่น [13] ผลการตรวจหาโรคพยาธิเข็มหมุดในพื้นที่สลมัดินแดงและสลัม
คลองเตย [14] ดงันัน้ในสถานทีท่ีม่รีายงานการตดิเชือ้จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารตรวจพยาธิเป็นประจ า เน่ืองจากพยาธชินิด
นี้สามารถตดิต่อไดง้่าย และตดิต่อไดก้บัทุกเพศ ทุกวยั ทัง้ทางลมหายใจ ปาก และการคลุกคลกีบัผูท้ีต่ดิเชือ้พยาธเิขม็
หมุด 

 โดยความชุกที่ได้ในงานวิจยัครัง้นี้ ได้จากจ านวนตัวอย่างทัง้หมด 277 คน ตัวอย่างที่ได้จากการค านวณ
จ านวน 240 คน คดิเป็น 100 % จงึถอืเป็นตวัแทนของขอ้มลูทัง้หมดได ้จากการศกึษาในครัง้นี้พบอตัราการตดิเชือ้ของ
พยาธเิขม็หมุดในเดก็ผูห้ญงิมากกว่าผูช้ายซึง่ไม่สามารถระบุไดว้่าเกดิจากปัจจยัใด เน่ืองจากผูว้จิยัไม่ไดค้วบคุมปัจจยั
ภายนอกทีม่ผีลต่อการศกึษาในครัง้นี้ ซึง่อาจเกดิไดจ้าก ช่วงเวลาการตรวจไม่เป็นช่วงเวลาเดยีวกนัตลอดทัง้การศกึษา 
และไม่ไดเ้กบ็สิง่ส่งตรวจในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม คอื ช่วงเวลาเชา้ของทุกวนัทีม่เีกบ็สิง่ส่งตรวจ เนื่องจากขอ้จ ากดัของ
เวลาของผู้ท าวจิยัเอง ส่งผลใหบ้างวนัต้องไปเกบ็ตวัอย่างในช่วงเวลาตอนบ่าย จงึท าให้มโีอกาสตรวจพบไข่พยาธไิด้
น้อยกว่าตอนเชา้ และสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนและชุมชนรวมทัง้การดูแลสุขอนามยัของแต่ละครอบครวัทีแ่ตกต่าง
กนั ดงันัน้เพื่อให้การวจิยับรรลุตามวตัถุประสงค์ จงึควรมเีกณฑ์ในการก าหนดช่วงเวลาทีจ่ะท าการตรวจให้เหมาะสม 
และมกีารควบคุมปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศกึษา คอื ลกัษณะสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนและชุมชนที่ใกล้เคยีงกนั มี
การอธบิายวตัถุประสงค์และวธิกีารตรวจและเตรยีมตวัก่อนการตรวจใหคุ้ณครูและผู้ปกครองเขา้ใจ ทัง้นี้เพื่อให้ไดผ้ล
การศกึษาทีม่คีวามถูกตอ้งมากยิง่ขึน้ 

 การตดิเชือ้พยาธเิขม็หมดุเป็นปัญหาทีส่ าคญัของเดก็อนุบาล 1-2 ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา ในการศกึษานี้
จงึนับไดว้่าเป็นขอ้มูลทีม่ปีระโยชน์ในการตระหนกัใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้หน่วยงานทางดา้นสาธารณสุข ผูป้กครอง คุณคร ู
ผูดู้แลเดก็ ควรใหค้วามส าคญัในการเผยแพร่ความรูเ้รื่องสุขอนามยั การจดัสรรพืน้ทีใ่นการท ากจิกรรมให้เหมาะสมกบั
จ านวนเดก็ การจดัสภาวะแวดล้อมภายในโรงเรยีน รวมถึงสดัส่วนที่เหมาะสมของผู้ดูแลเด็กต่อจ านวนเด็กทัง้หมด 
เพื่อใหส้ามารถดูแลเดก็ไดอ้ย่างทัว่ถงึ และควรไดร้บัการตรวจพยาธเิขม็หมุด อย่างน้อยปีละ 1 -2 ครัง้ เพื่อเป็นการลด
อตัราการตดิเชือ้พยาธเิขม็หมุดและท าให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพยาธเิป็นไปอย่างไดผ้ลและยงัสามารถใช้
เป็นฐานขอ้มลูในการตรวจตดิตามหลงัจากทีเ่ดก็ไดร้บัยาถ่ายพยาธแิละไดร้บัความรูใ้นเรื่องการดแูลสขุอนามยั 
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ประสิทธิภาพของอาหารปลาดกุเสริมน ้ามนัถัว่เหลืองต่อการเจริญเติบโต 
ของกบนา (Rana  rugulosa, Wiegmann) 
Efficiency of Walking Catfish Pellets with Soy Bean Oil Supplement on 
Common Lowland Frog (Rana rugulosa, Wiegmann) Growth 
สุกญัญา แซ่เตง็1 สุภาพร เรยีวกลาง1 และจณิณวตัร ์มานะเสถยีร1* 
Suganya Zheatheng1, Suphaporn Reawklang1 and Jinnawat Manasathien1* 
 

บทคดัย่อ  
 กบนา (Rana rugulosa, Wiegmann) เป็นอาหารทีน่ิยมบรโิภคกนัมาก โดยเฉพาะในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อย่างไรกต็าม เกษตรกรตอ้งเผชญิกบัตน้ทุนราคาอาหารทีส่งูขึน้ในขณะทีอ่ตัรา
การเจรญิเตบิโตของกบนาลดลง อาหารส าหรบัเลีย้งปลาดุกเป็นอาหารราคาถูกแต่มสีารอาหารค่อนขา้งต ่า ดงันัน้ 
งานวจิยันี้ไดท้ดลองประยุกตเ์สรมิน ้ามนัถัว่เหลอืงในอาหารปลาดุกและน ามาใชเ้ป็นอาหารเลีย้งกบนา โดยไดอ้อกแบบ
ชุดทดลองอาหารเลีย้งกบนา 3 กลุ่ม ไดแ้ก ่  (1) อาหารกบ (2) อาหารปลาดุก (3) อาหารปลาดุกเสรมิน ้ามนัถัว่เหลอืง 
5% หลงัจากเลีย้งกบนาเป็นเวลา 3 สปัดาห ์ น ้าหนกัตวัเฉลีย่ต่อวนัและน ้าหนกัสดุทา้ยเฉลีย่ของกบนากลุ่มทีไ่ดร้บั
อาหารปลาดุกเสรมิน ้ามนัถัว่เหลอืง มคี่าสงูสดุอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ (99.56 ± 3.00 และ 2.87 ± 1.57 กรมั) 
มากกว่ากลุ่มทีไ่ดร้บัอาหารปลาดุก (89.26 ± 6.86 และ 2.39 ± 0.40 กรมั) และกลุ่มทีไ่ดร้บัอาหารกบ (84.27 ± 3.89 
และ 2.26 ± 0.17 กรมั) (p < 0.05) อตัราการแลกเน้ือและตน้ทุนการเลีย้ง ในกลุ่มทีไ่ดร้บัอาหารปลาดุกเสรมิน ้ามนัถัว่
เหลอืงและกลุ่มทีไ่ดร้บัอาหารปลาดุก มคี่าใกลเ้คยีงกนั แต่ต ่ากว่ากลุ่มทีไ่ดร้บัอาหารกบ อย่างไรกต็าม อตัราแลกเน้ือ
และตน้ทุนของทัง้สามกลุ่มไมม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั (p > 0.05) โดยสรุปแลว้ เพื่อลดตน้ทุนการเลีย้งกบ
นา อาหารปลาดุกและอาหารปลาดุกเสรมิน ้ามนัถัว่เหลอืง 5% สามารถใชท้ดแทนอาหารกบได ้
 

ค าส าคญั :   กบนา อาหาร น ้ามนัถัว่เหลอืง 
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Abstract 
 Common lowland frog (Rana rugulosa, Wiegmann) is for now more favorite for consumers especially 
in the Northeast of Thailand, but the farmers face on higher dietary cost while lower growth rate. Walking 
catfish pellets are low price but lower nutrients; therefore, this study had been applied walking catfish Pellets 
with soy bean oil supplement for foods of common lowland frogs. The experimental design carried out three 
different foods: (i) frog pellets (FP); (ii) walking catfish pellets (CP); and (iii) walking catfish pellets with 5% 
soy bean oil supplement (SCP). After 3 weeks rearing, the average weight per day and the average final 
weight of the SCP group showed the greatest significantly values (99.56 ± 3.00 and 2.87 ± 1.57 g) over than 
the CP (89.26 ± 6.86 and 2.39 ± 0.40 g) and the FP (84.27 ± 3.89 and 2.26 ± 0.17 g) (p < 0.05). For the 
Feed Conversion Ratio (FCR) and cost, the values were similar for the CP and SCP group, but lowers than 
the FP group. However, the FCR and cost values showed no significantly different among three groups  
(p > 0.05). To lower cost of frog rearing, in conclusion, CP and SCP have a potential in replacing of FP. 
 

Keywords:   Rana  rugulosa, Pellets, Soy Bean Oil 
 

บทน า 
 

 กบนา (Rana rugulosa, Wiegmann) หรอืกบลายเสอื เป็นสตัวค์รึง่บกครึง่น ้า ล าตวัมสีเีขยีวปนน ้าตาล มจีุด
ด ากระจายอยู่ทัว่ตัว อยู่อาศยัตาม ห้วย หนอง บึง และท้องนา พบได้ในทัว่ทุกภาคของประเทศ [1, 2] เป็นสตัว์ที่
เกษตรกรใหค้วามสนใจในการเพาะเลีย้ง เนื่องจากกบนาเป็นสตัวท์ีเ่ลีย้งง่าย สามารถเลีย้งไดใ้นทุกภูมภิาคของประเทศ 
เจรญิเตบิโตเรว็ ใชเ้วลาเลีย้งสัน้ ลงทุนน้อย ดูแลรกัษาง่าย ทนทานต่อสภาพแวดลอ้ม สามารถขายไดง้่าย และไดร้าคา
สงู นอกจากน้ี กบนายงัเป็นสตัวท์ีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิอกีชนิดหนึ่ง เนื่องจากเป็นทีน่ิยมบรโิภค อกีทัง้ยงัส่งออก
ไปจ าหน่ายต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง จนี สงิคโ์ปร ์สหภาพยุโรป และสหรฐัอเมรกิา ซึง่ช่วยสรา้งรายไดใ้หก้บัเกษตรกร
ภายในประเทศ โดยในปี 2534 มผีลผลติจ านวน 18 ตนั ต่อมาปี 2535 มผีลผลติ 131 ตนั และในปี 2548 มผีลผลิตจาก
การเลีย้ง จ านวน 1,781 ตนั [3] ปัจจุบนัได้มกีารพฒันาวธิกีารเลีย้งหลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสรมิการเจรญิเติบโต
ของกบ อย่างไรกต็าม การเลีย้งกบเพื่อใหไ้ดผ้ลผลติสงูต้องพจิารณาถงึระยะเวลาที่ใชใ้นการเลีย้ง และต้นทุนการผลติ
เพื่อให้เกดิผลก าไรทางธุรกจิได้อย่างรวดเรว็ อาหารที่เกษตรกรนิยมน ามาใช้เลีย้งกบ ไดแ้ก่ ปลาป่น และอาหารเมด็
ส าหรบักบ โดยอาหารประเภทโปรตนีเป็นส่วนประกอบทีจ่ าเป็นส าหรบัสตัวน์ ้าเพื่อใชใ้นการเจรญิเติบโต อย่างไรกต็าม 
ส่วนประกอบที่เป็นโปรตีนมรีาคาสูงที่สุดในองค์ประกอบอาหารสตัว์น ้า ดงันัน้ ผูผ้ลตินิยมปรบัลดสดัส่วนของอาหาร
ประเภทโปรตนีในระดบัทีส่ามารถท าใหส้ตัวน์ ้ามกีารเจรญิเตบิโตในระดบัทีย่อมรบัได ้ดว้ยเหตุนี้จงึมกีารใชส้ารอาหาร
ชนิดอื่นทดแทน เช่น ไขมนั และคาร์โบไฮเดรต เพื่อทดแทนการใช้โปรตีน โดย Watanabe, [4] และ Beamish and 
Medland, [5] ไดร้ายงานว่า ปลาสามารถใชป้ระโยชน์จากไขมนัในอาหารเสรมิทดแทนการใชโ้ปรตนีได ้อย่างไรกต็าม 
การใชอ้งค์ประกอบประเภทไขมนัทดแทนในอาหารอาจมผีลท าใหล้ดอตัราการกนิอาหาร และลดประสทิธภิาพการใช้
ประโยชน์จากสารอาหารชนิดอื่นๆ ทีอ่าจมผีลต่อการเจรญิเตบิโตของกบนาได ้อกีทัง้พืน้ทีเ่พาะเลีย้งในปัจจุบนัค่อนขา้ง
หายากและมรีาคาสงู 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการเลีย้งกบนาในกล่องโฟม โดยเปรยีบเทยีบการใชอ้าหารกบ และ
อาหารปลาดุกทีเ่สรมิน ้ามนัถัว่เหลอืง ทีม่ต่ีออตัราการเจรญิเตบิโตและตน้ทุนการเพาะเลีย้ง  เพือ่เป็นขอ้มลูส าหรบัใชใ้น
การเผยแพร่และสง่เสรมิใหแ้ก่เกษตรกรผูเ้ลีย้งกบต่อไป 
 
 



 

302 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

สตัวท์ดลอง          
 สตัว์ทดลองใช้ลูกกบนาขนาดกลาง อายุประมาณ 40 วนั จากฟาร์มอิคคิว จงัหวดันคราชสมีา มาท าการ
อนุบาลในกล่องโฟมขนาด 46.5 x 60 x 28.5  เซนตเิมตร (กวา้ง x ยาว x สงู) ทีเ่จาะรเูพื่อระบายอากาศรอบกล่อง ใส่
น ้าสูงระดบั 1.5 เซนติเมตร ภายในกล่องบรรจุเศษกระถางต้นไม้เพื่อเป็นที่เกาะอาศยัเลียนแบบธรรมชาติของกบ 
อนุบาลกบจ านวน 20 ตวั/กล่อง ใชต้าขา่ยคลุมปิดดา้นบนกล่องโฟม เลีย้งดว้ยอาหารเมด็ส าหรบักบ ใหอ้าหารวนัละสอง
ครัง้ (9.00 น. และ 16.00 น.) เป็นระยะเวลา 1 สปัดาห ์ท าความสะอาดภาชนะและสถานทีเ่พาะเลีย้งทุกสองวนั  
 

การจดักลุ่มทดลอง 
 ภายหลงัท าการอนุบาล ท าการคดัเลอืกขนาดและน ้าหนักลูกกบที่จะน ามาใช้ในการทดลอง แบ่งกลุ่มการ
ทดลองแบบสุม่ (Completely randomized design; CRD) ไดแ้ก่ สตูรที ่1 ใหอ้าหารเมด็กบ (โปรตนี 37%) สตูรที ่2 ให้
อาหารเมด็ส าหรบัปลาดุก (โปรตนี 32%)  และสตูรที ่3 ใหอ้าหารเมด็ส าหรบัปลาดุกเสรมิน ้ามันถัว่เหลอืงทดแทน 5% 
แต่ละกลุ่มเลีย้งกบจ านวน 15 ตวั/กลุ่ม ท าการทดลองกลุ่มละ 3 ซ ้า หลงัการแบ่งกลุ่ม ท าการเลีย้งอนุบาลเพื่อใหก้บปรบั
สภาพอกีเป็นระยะเวลา 3 วนั ก่อนเริม่ทดสอบอาหารในแต่ละสตูร 
 

การเจริญเติบโตและการตายของกบนา 
 หลงัจากไดร้บัอาหารแต่ละสตูร ท าการบนัทกึการตายทุกวนั บนัทกึน ้าหนกัตวักบในทุกสปัดาห ์ น าขอ้มลูที่
ไดม้าค านวณวเิคราะหห์า อตัราการรอดชวีติ (Survival rate) น ้าหนกัตวัเฉลีย่ (Average body weight) น ้าหนกัตวั
เพิม่ขึน้ต่อวนั (Daily weigh gain) และอตัราการแลกเน้ือ (Feed conversion ratio) ตามสตูรค านวณ: 
 

  เปอรเ์ซน็ตก์ารรอดชวีติ   =  
จ านวนกบทีร่อดชวีติ (ตวั)

จ านวนกบเริม่ตน้ (ตวั)
  x 100 

 

  น ้าหนกัตวัเฉลีย่ (กรมั)     =  
น ้าหนักกบรวม (กรมั)

จ านวนกบ (ตวั)
 

 

  น ้าหนกัตวัเพิม่ขึน้ต่อวนั (กรมั)  = 
(น ้าหนกัสดุทา้ย − น ้าหนกัเริม่ตน้)

ระยะเวลาในการเลีย้ง (วนั)
 

 

  อตัราการแลกเน้ือ   = 
น ้าหนกัอาหารทีใ่ห ้(กรมั)

น ้าหนกัตวักบทีเ่พิม่ขึน้ (กรมั)
 

 
 

การวิเคราะหต้์นทุนการเล้ียงกบนา 
 ในการวเิคราะหต์้นทุนตลอดระยะเวลาทีใ่ชเ้ลีย้งกบนา จะพจิารณาจากค่าวสัดุทีใ่ชใ้นการเพาะเลีย้ง ค่าลกูกบ
นาทีใ่ชใ้นการทดลอง ค่าอาหารทีใ่ชใ้นการเลีย้ง และค่าน ้ามนัถัว่เหลอืงทีใ่ชเ้สรมิทดแทนอาหาร จากนัน้น าค่าเหล่านี้ดงั
มาค านวณ และท าการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบตน้ทุนทีใ่ชใ้นแต่ละกลุ่ม 
 

การวิเคราะหค์ณุสมบติัของน ้ า 
 ท าการเกบ็น ้าที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงทุกสองวนั เพื่อน ามาตรวจสอบคุณสมบตัิของน ้า ได้แก่ อุณหภูม ิความ
เป็นกรด-ด่าง ปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายน ้า (Dissolve oxygen) โดยใชเ้ครื่องวดัปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน ้า FG4 
FiveGo™ DO บนัทกึค่าต่าง ๆ ทีไ่ดจ้นครบก าหนดระยะเวลาในการทดลอง  
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การวิเคราะหผ์ลทางสถิติ 
 วเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยโดย One-Way ANOVA และเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เชงิซ้อนโดยวธิ ีLeast Significant Difference (LSD) ด้วยโปรแกรม SPSS  พิจารณาระดบันัยส าคญัที่ p < 0.05 ผล
จากการวเิคราะหแ์สดงเป็นค่าเฉลีย่ ± ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Mean ± SD)  

 

ผลการศึกษา 
 

ผลของอาหารต่อน ้ าหนักตวั อตัราการแลกเน้ือ และอตัราการรอด  
 การศกึษาผลของอาหารทีใ่ชเ้ลีย้งกบนาทัง้สามสตูร เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา 3 สปัดาห ์พบว่า น ้าหนกัตวั
สดุทา้ยเฉลีย่ และน ้าหนกัตวัเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้ต่อวนัของกบนา กลุ่มทีไ่ดร้บัอาหารปลาดุกเสรมิน ้ามนัถัว่เหลอืง มคี่าเท่ากบั 
99.56 ± 3.00 และ 2.87 ± 1.57 กรมั ตามล าดบั (ภาพที ่1 และตารางที ่1 และ 2) โดยมคี่าเฉลีย่ทัง้สองสงูกว่ากบกลุ่ม
ที่ได้รบัอาหารปลาดุก (89.26 ± 6.86 และ 2.39 ± 0.40 กรมั) และกลุ่มที่ได้รบัอาหารกบ (84.27 ± 3.89 และ 2.26 ± 
0.17 กรมั) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p < 0.05) การทดลองยงัพบว่า อตัราการแลกเน้ือของกลุ่มทีไ่ดร้บัอาหารปลาดุก
เสรมิน ้ามนัถัว่เหลอืงมคี่าเท่ากบั 1.49 ± 0.88 กรมั ซึง่มปีระสทิธภิาพสงูกว่ากลุ่มทีไ่ดร้บัอาหารปลาดุกและอาหารกบที่
มคี่าเท่ากบั 1.67 ± 0.72 และ 1.77 ± 0.71 กรมั ตามล าดบั (ตารางที ่2) นอกจากนี้ เปอรเ์ซน็ตก์ารรอดชวีติของกบนา
ทุกกลุ่มมคี่าเท่ากบั 100 ± 0.00 เปอรเ์ซน็ต ์(ตารางที ่2) ซึง่ค่าเฉลีย่อตัราการแลกเน้ือ และเปอรเ์ซน็ต์การรอดชวีติของ
ทุกกลุ่มทดลองไม่แตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p > 0.05)  
 

ต้นทุนการเล้ียงกบนา          
 ค่าใชจ้่ายด้านอาหารเป็นต้นทุนสงูที่สุดในการเพาะเลีย้งกบนา จากการทดลองเมื่อประยุกต์ใช้กล่องโฟมใน
การเลีย้งกบนาดว้ยอาหารสตูรต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 3 สปัดาห ์พบว่า กบนาทีเ่ลีย้งด้วยอาหารปลาดุกมตี้นทุนต ่าสุด 
คอื 2.23 ± 0.71 บาท/ตวั ตามมาด้วย อาหารปลาดุกเสรมิน ้ามนัถัว่เหลอืงและอาหารกบที่มคี่าเท่ากบั  2.56 ± 0.83 
และ 2.93 ± 1.30 บาท/ตวั ตามล าดบั (ตารางที ่3)  
 

คณุสมบติัของน ้ าทีใ่ช้ในการเล้ียงกบนา 
คุณสมบตัิของน ้าหลงัการใช้เลี้ยงกบนา พบว่า น ้าที่เลีย้งด้วยอาหารกบ อาหารปลาดุก  และอาหารปลาดุก

เสรมิน ้ามนัถัว่เหลอืง มคี่าเฉลีย่ของอุณหภูมอิยู่ระหว่าง 24.00 - 27.00 องศาเซลเซยีส ค่าเฉลีย่ความเป็นกรด-ด่าง อยู่
ระหว่าง 6.60 - 7.95 และมคี่าเฉลีย่ออกซเิจนละลายในน ้าอยู่ระหว่าง 2.95 - 3.08  มลิลกิรมั/ลติร (ตารางที ่4) โดยทุก
กลุ่มมคี่าคุณสมบตัขิองน ้าอยู่ในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนั 
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ภาพท่ี 1 แสดงน ้าหนกัตวักบนาทีเ่พิม่ขึน้ในแต่ละสปัดาห ์หลงัการเลีย้งดว้ยสตูรอาหารกบ อาหารปลาดุก และอาหาร
ปลาดุกเสรมิน ้ามนัถัว่เหลอืง 5% 

 

ตารางท่ี 1 แสดงน ้าหนักตวัเริม่ตน้ และน ้าหนกัสดุทา้ยของกบนา ทีเ่ลีย้งดว้ยสตูรอาหารกบ อาหารปลาดุก และอาหาร
ปลาดุกเสรมิน ้ามนัถัว่เหลอืง 5% หลงัการเลีย้งเป็นระยะเวลา 3 สปัดาห ์

กลุ่ม น ้าหนกัตวัเริม่ตน้ (กรมั) น ้าหนกัตวัสดุทา้ย (กรมั) 

อาหารกบ 38.00 ± 2.00ก 84.27 ± 3.89ก 

อาหารปลาดุก 39.00 ± 1.73ก 89.26 ± 6.86ก 

อาหารปลาดุกเสรมิน ้ามนัถัว่เหลอืง 39.33 ± 1.15ก 99.56 ± 3.00ข 

 ตวัอกัษรตามแนวตัง้ในแต่ละคอลมัน์แสดงความแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p < 0.05) 

ตารางท่ี 2 แสดงน ้าหนกัตวัทีเ่พิม่ขึน้ต่อวนั อตัราการแลกเน้ือ และอตัราการรอด  ของกบนาทีไ่ดร้บัอาหารกบ  อาหาร
ปลาดุก และอาหารปลาดุกเสรมิน ้ามนัถัว่เหลอืง 5%   

กลุ่ม 
 

น ้าหนกัตวัเพิม่ขึน้ต่อวนั 
(กรมั) 

อตัราการแลกเน้ือ 
  

เปอรเ์ซน็ต ์
การรอดชวีติ 

อาหารกบ 2.26 ± 0.17ก 1.77 ± 0.71ก 100.00 ± 0.00ก 

อาหารปลาดุก 2.39 ± 0.40ก 1.67 ± 0.72ก 100.00 ± 0.00ก 

อาหารปลาดุกเสรมิน ้ามนัถัว่เหลอืง 2.87 ± 1.57ข 1.49 ± 0.88ก 100.00 ± 0.00ก 

ตวัอกัษรตามแนวตัง้ในแต่ละคอลมัน์แสดงความแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p < 0.05) 
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ตารางท่ี 3  แสดงตน้ทุนทีใ่ชใ้นการเลีย้งกบ  ทีเ่ลีย้งดว้ยสตูรอาหารกบ อาหารปลาดุก และอาหารปลาดุกเสรมิน ้ามนัถัว่
เหลอืง 5% หลงัการเลีย้งเป็นระยะเวลา 3 สปัดาห ์

กลุ่ม 
 

        ตน้ทุนการเลีย้ง 
         (บาท/ตวั) 

อาหารกบ 2.93 ± 1.30 
อาหารปลาดุก 2.23 ± 0.71 
อาหารปลาดุกเสรมิน ้ามนัถัว่เหลอืง 2.56 ± 0.83 

 
 

ตารางท่ี 4  แสดงคุณสมบตัขิองน ้าทีไ่ดห้ลงัจากการเลีย้งกบนาเป็นระยะเวลา 3 สปัดาห ์

กลุ่ม 
 

อุณหภูม ิ(°C ) 
 

ความเป็นกรด-ด่าง  
(pH) 

ปรมิาณออกซเิจนละลายในน ้า   
(มก./ล.) 

อาหารกบ 25.00-27.00 6.60-7.91 2.99-3.05 

อาหารปลาดุก 24.00-26.50 6.65-7.95 2.95-3.00 

อาหารปลาดุกเสรมิน ้ามนัถัว่เหลอืง 24.50-26.60 6.70-7.90 2.98-3.08 

 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

 จากการศกึษาการเสริมน ้ามนัถัว่เหลืองในอาหารปลาดุก ทดแทนการใช้อาหารกบ ผลการทดลอง พบว่า 
อาหารปลาดุกทีเ่สรมิน ้ามนัถัว่เหลอืง 5% มผีลท าใหน้ ้าหนกัตวัสดุทา้ย และน ้าหนกัตวัเพิม่ขึน้ต่อวนั สงูกว่ากบในกลุ่มที่
ไดร้บัอาหารปลาดุกและอาหารกบอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p < 0.05) นอกจากนี้ อตัราการแลกเนื้อของกลุ่มที่ได้รบั
อาหารปลาดุกทีเ่สรมิน ้ามนัถัว่เหลอืงยงัมปีระสทิธภิาพสงูกว่าในกลุ่มอื่น โดย Babalola and Apata [6] ไดร้ายงานว่า 
เมื่อเสรมิไขมนั 12.5% ในอาหารที่มีโปรตีน 25, 30 และ 35% ช่วยท าให้ African Catfish มีน ้าหนักตัวสุดท้ายและ
น ้าหนักตัวเพิ่มขึ้นต่อวนัสูงกว่า กลุ่มที่ได้รบัอาหารไขมนัต ่า และกลุ่มที่ได้รบัอาหารเสรมิไขมนั 18% สอดคล้องกบั
งานวจิยัที่เสรมิไขมนั 10% ในอาหาร เพื่อใชใ้นการเพาะเลี้ยง African Catfish จะช่วยส่งเสรมิการเติบโตของปลาได้
ดกีว่ากลุ่มทีไ่ดร้บัอาหารที่มไีขมนัต ่า กลุ่มอาหารเสรมิไขมนั 15% และกลุ่มอาหารเสรมิไขมนั 20% โดยช่วยใหป้ลามี
น ้าหนักตวัสุดทา้ย และน ้าหนกัตวัเพิม่ขึน้ต่อวนัสงูขึ้นมากกว่า อกีทัง้ยงัท าใหป้ลากนิอาหารลดลง และมอีตัราการแลก
เนื้อที่มีประสทิธิภาพสูงขึ้น [7] สอดคล้องกบังานวจิยัของ Zakes et al. [8] ที่ให้อาหารเสริมไขมนั 10 % เลี้ยงปลา 
Pikeperch พบว่า ช่วยให้ปลามีน ้าหนักตัวสุดท้าย น ้าหนักตัวเพิ่มขึ้นต่อวนั และอตัราการแลกอาหารที่ดีขึ้น เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบักลุ่มทีไ่ดร้บัอาหารไขมนัต ่า และกลุ่มทีไ่ดร้บัอาหารเสรมิไขมนั 14% ซึง่แสดงให้เหน็ว่าไขมนัสามารถ
ช่วยเพิม่ปรมิาณขององคป์ระกอบทีเ่ป็นพลงังานในอาหารได ้สง่ผลใหส้ตัวท์ดลองลดการกนิอาหารลง [9, 10] อย่างไรก็
ตามเมื่อให้อาหารเสรมิไขมนัเลี้ยงปลา Pikeperch เป็นระยะเวลา 70 วนั พบว่า อวยัวะภายในและตวัปลาทัง้หมด มี
สดัส่วนของไขมนัเพิม่มากขึน้สมัพนัธก์บัปรมิาณของไขมนัที่เสรมิในอาหาร [8] มากกว่านัน้ Abdel-Aal [7] ยงัพบว่า 
เมื่อเสรมิไขมนัในอาหารปรมิาณ 15 และ 20% มผีลต่อค่าทางโลหติของปลา African Catfish โดยท าให้ Erythrocyte 
count (RBCs), Hemoglobin content (Hb), Packed cell volume (PCV), Mean corpuscular volume (MCV), Mean 
corpuscular hemoglobin (MCH) และ Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) เพิ่มสูงขึ้นอย่างมี
นยัส าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มทีไ่ดร้บัอาหารไขมนัต ่า  
 จากการวเิคราะหต์้นทุนการเลีย้งกบนาจากอาหารทัง้สตูร พบว่า กบนากลุ่มทีไ่ดร้บัอาหารปลาดุกและอาหาร
ปลาดุกเสรมิน ้ามนัถัว่เหลอืง มตีน้ทุนต ่ากว่ากบนากลุ่มทีไ่ดร้บัอาหารกบ เน่ืองจากอาหารกบทีม่ปีรมิาณโปรตนี 37% มี
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ราคาสูงกว่าอาหารปลาดุกที่มปีรมิาณโปรตีน 32% จงึท าให้ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 3 สปัดาห์ กบนากลุ่มที่ได้รบั
อาหารกบจึงมีต้นทุนการเลี้ยงสูงที่สุด มากกว่านัน้ กลุ่มที่ได้รบัอาหารปลาดุกเสริมน ้ามันถัว่เหลืองมีต้นทุนการ
เพาะเลีย้งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รบัอาหารปลาดุก เนื่องจาก ราคาน ้ามนัถัว่เหลอืงที่ใชเ้สรมิอาหารมรีาคาสูง จงึส่งผลท าให้
ตน้ทุนการผลติสงูขึน้ตามไปดว้ย อย่างไรกต็าม อย่างไรกต็าม ต้นทุนการเพาะเลีย้งของทุกกลุ่มไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ(p > 0.05) 
 คุณสมบตัขิองน ้าที่ใชใ้นการเพาะเลีย้ง พบว่า ทุกกลุ่มมคีุณสมบตัขิองน ้า ไดแ้ก่ อุณหภูม ิค่าความเป็นกรด-
ด่าง และค่าออกซิเจนละลายในน ้าใกล้เคียงกัน เนื่องจาก ผู้วิจยัได้ท าความสะอาดและเปลี่ยนถ่ายน ้าที่ใช้ในการ
เพาะเลีย้งทุก ๆ สองวนั ซึง่อาจเป็นสาเหตุท าใหน้ ้ามคีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกนั 
 การเลีย้งกบนาดว้ยอาหารปลาดุกและอาหารปลาดุกเสรมิน ้ามนัถัว่เหลอืง 5% ทดแทนการใชอ้าหารกบ สง่ผล
ท าให้น ้าหนักตัวสุดท้ายและน ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นต่อวนัของกบสูงขึ้น อัตราการแลกเนื้อดีขึ้น และใช้ต้นทุนในการ
เพาะเลี้ยงกบที่ต ่าลง ดงันัน้ การใชอ้าหารปลาดุก และอาหารเสริมไขมนั จงึเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งส าหรบัเกษตรกรที่
สามารถน ามาใชท้ดแทนอาหารกบที่มรีาคาสงูไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากนี้ การใชไ้ขมนัประเภทอื่น ๆ ทีม่รีาคาถูก เช่น 
น ้ามนัปาลม์ กอ็าจเป็นอกีทางเลอืกหนึ่ง ซึง่จะช่วยลดต้นทุนการผลติ และสง่เสรมิใหเ้กษตรกรน าไปพฒันาการเลีย้งกบ
ต่อไป 
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การใช้ประโยชน์จากข้าวมีสีในการพฒันาขนมไทยก่ึงส าเรจ็รปู 
Utilization of Pigmented Rice for Development of Instant Thai Desserts 

 

ขนิษฐา อุม้อารยี์1 
Kanitta Oumaree1 
 

บทคดัย่อ 

 

 การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระโยชน์จากขา้วมสีใีนการพฒันาขนมไทยกึง่ส าเรจ็รปู 2 ชนิด ไดแ้ก่ ขนมชัน้ 
และขนมน ้าดอกไม ้โดยศกึษารปูแบบแป้งทีเ่หมาะสม สว่นผสม และคุณภาพของผลติภณัฑ ์จากการศกึษารปูแบบแป้ง
ทีเ่หมาะสมในการผลติขนมชัน้ พบว่า แป้งทีเ่หมาะสม คอื แป้งขา้วเหนียวด าโม่เปียกและแป้งขา้วเจา้หอมมะลแิดงโม่
เปียก ส าหรบัแป้งทีเ่หมาะสมในการผลติขนมน ้าดอกไม ้คอื แป้งขา้วเจา้หอมมะลแิดงโม่เปียกและแป้งขา้วเหนียวด าพรี
เจลาติไนซ์ การพฒันาขนมชัน้กึ่งส าเรจ็รูป ส่วนผสมหลกัที่เหมาะสม ไดแ้ก่ แป้งขา้วเหนียวด าโม่เปียก แป้งขา้วเจ้า
หอมมะลแิดงโม่เปียก และกะทผิง เท่ากบั 77.54  36.03 และ 56.43 กรมั ตามล าดบั ผลติภณัฑท์ีไ่ดม้ปีรมิาณความชืน้ 
โปรตนี ไขมนั เถา้ เยื่อใย และคารโ์บไฮเดรต รอ้ยละ 9.82  12.86  25.44  0.76  2.04  และ 49.08 ตามล าดบั ส าหรบั
สว่นผสมหลกัทีเ่หมาะสมในการท าขนมน ้าดอกไมก้ึง่ส าเรจ็รปู ไดแ้ก่ แป้งขา้วเจา้หอมมะลแิดงโม่เปียก  แป้งขา้วเหนียว
ด าพรเีจลาตไินซ ์และน ้าตาลป่น เท่ากบั 91.73, 29.15 และ 129.12 กรมั ตามล าดบั ผลติภณัฑท์ีไ่ดม้ปีรมิาณความชืน้ 
โปรตนี ไขมนั เถา้ เยื่อใย และคารโ์บไฮเดรต รอ้ยละ 9.24  8.45  2.04  1.40  2.42  และ 76.45  ตามล าดบั 
 

ค าส าคญั:  แป้งขา้ว อาหารกึง่ส าเรจ็รปู ขนมไทย  ขา้วเหนียวด า ขา้วเจา้หอมมะลแิดง   
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Abstract  

 

 This research aims to study how to utilize pigmented rice in the development of two instant Thai 
desert including Kha Nom Chan, or stratified Thai sweetmeat, and Kha Nom Nam Dok Mai, or flower-shaped 
Thai sweetmeat. Proper flour type, ingredients, and product qualities of both Thai deserts were studied. The 
result found that appropriate flour for Kha Nom Chan was wet milling purple glutinous rice flour and wet 
milling Red Jasmine rice flour whereas appropriate flour for Kha Nom Nam Dok Mai was wet milling Red 
Jasmine rice flour and pre-gelatinized purple glutinous rice flour. For the development of Kha Nom Chan, 
proper main ingredients were consisted of wet milling purple glutinous rice flour, wet milling Red Jasmine 
rice, and coconut milk powder in the ratios of 77.54, 36.03, and 56.43 g, respectively. The contents of 
moisture, protein, fat, ash, crude fiber, and carbohydrate obtained in the instant Kha Nom Chan were 9.82, 
12.86, 25.44, 0.76, 2.04, and 49.08% respectively. In addition, proper main ingredients used in producing 
instant Kha Nom Nam Dok Mai were wet milling Red Jasmine rice flour, pre-gelatinized purple glutinous rice 
flour, and sugar powder in the ratios of 91.73, 15.00, and 129.12 g. respectively. The contents for moisture, 
protein, fat, ash, crud fiber, and carbohydrate found in the instant Kha Nom Nam Dok Mai were 9.24, 8.45, 
2.04, 1.40, 2.42, and 76.45%, respectively. 
Keywords:  rice flour, instant, desserts, purple glutinous rice, Red Jasmine rice  
 

บทน า 
 

 ขนมไทย จดัเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีเ่ก่าแก่มากทีส่ดุอย่างหนึ่งของประเทศไทย มเีอกลกัษณ์ของความเป็น
ไทย มลีกัษณะเด่น และรสชาตทิีด่ ีการผลติขนมไทยต้องใชค้วามละเอยีดลออ ความประณีต และพถิพีถินั  ซึง่เป็นการ
แสดงใหเ้หน็ถงึวฒันธรรมประเพณีของชาวไทย ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ในการผลติขนมไทยเป็นความรูท้ีส่บืทอดกนัมานาน 
ขนมไทยไม่ใช่แค่ของหวานธรรมดาทัว่ไป แต่ยงัแฝงไว้ดว้ยภูมปัิญญามากมาย ส าหรบัส่วนผสมหลกัทีใ่ชใ้นการผลติ
ขนมไทย ไดแ้ก่ แป้ง น ้าตาล มะพรา้วหรอืน ้ากะท ิเป็นต้น แป้งทีน่ิยมใชเ้ป็นส่วนผสม ไดแ้ก่ แป้งขา้วเจา้และแป้งขา้ว
เหนียว ในปัจจุบนัผูบ้รโิภคเลอืกซือ้หรอืเลอืกรบัประทานขา้วทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภาพ และมคีุณค่าทางอาหารมากยิง่ขึน้ 
ขา้วเหนียวและขา้วเจ้ามสีจีงึเป็นทางเลอืกหนึ่งที่ไดร้บัความนิยมในขณะนี้  เนื่องจากมลีกัษณะเด่น คอื มเีปลอืกหุ้ม
เมลด็สแีดงไปจนถงึสมี่วงด า ขา้วทีเ่ยื่อหุม้เมลด็มีสเีมื่อวเิคราะหป์รมิาณส ีพบว่า ประกอบไปดว้ย สมี่วงเขม้ (cyanidin) 
สีชมพูอ่อน (peonidin) และสีน ้ าตาล (procyanidin) ผสมกัน ซึ่งสีที่เห็นนัน่เป็นสารประกอบกลุ่มฟลาโวนอยด ์
(flavonoid) ที่เรียกว่า สารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) สารดังกล่าวทัง้หมดนี้เป็นสารต้านการเกิดออกซิเดชัน 
(antioxidant) ที่ท าหน้าจบักบัอนุมูลอสิระแลว้ช่วยท าให้กลไกการท างานของร่างกายมปีระสทิธภิาพมากขึน้กว่าปกต ิ 
สารแอนโธไซยานินสามารถช่วยลดการอกัเสบของเนื้อเยื่อ ช่วยลดไขมนัอุดตนัในเสน้เลอืดทีห่วัใจและสมอง บรรเทา
โรคเบาหวาน ช่วยบ ารุงสายตาเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการมองเห็นเวลากลางคืน [1] ส่วนสารโปรแอนโทไซยานิดิน
สามารถต้านอนุมูลอสิระได้ดกีว่าวติามนิซ ีวติามนิอ ีและเบต้าแคโรทนี (beta-carotene) จากการศกึษากจิกรรมต้าน
การเกดิออกซเิดชนัของร าขา้ว จากขา้วสายพนัธุท์ีม่รีงควตัถุ 21 สายพนัธุ ์และไม่มรีงควตัถุ 1 สายพนัธุ ์พบว่า ขา้วทีม่ี
รงควตัถุจะมกีจิกรรมการตา้นอนุมลูอสิระทีส่งูกว่าสารสกดัเมลด็ขา้วจากสายพนัธุท์ีไ่ม่มรีงควตัถุ [2]  
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วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
1. การพฒันาขนมชัน้กึง่ส าเรจ็รปู 

1.1  ศกึษารปูแบบแป้งขา้วเจา้และแป้งขา้วเหนียวทีเ่หมาะสมในการผลติขนมชัน้  โดยใชแ้ป้งขา้วเจา้หอม
มะลแิดงและแป้งขา้วเหนียวด า แบบโม่แหง้ แบบโม่เปียก และพรเีจลาตไินซ ์ แบ่งออกเป็น 9 สิง่ทดลอง วางแผนการ
ทดลองแบบ 32 Factorial in Completely Randomized Design ท าการทดลอง 3 ซ ้า ดชันี คอื คุณภาพทางกายภาพ 
ไดแ้ก่ เน้ือสมัผสั โดยวดัค่า Tensile strength และ Elasticity เพื่อดูความยดืหยุ่น และความเหนียวของขนมชัน้ [3] และ
คุณภาพทางประสาทสมัผสัโดยวธิ ี7 point Hedonic scale [4]   

 

1.2 ศกึษาสว่นผสมทีเ่หมาะสมในการผลติขนมชัน้กึง่ส าเรจ็รปู  
ในการทดลองนี้จะท าการกลัน่กรองส่วนผสม ไดแ้ก่ แป้งขา้วเหนียวด า และแป้งข้าวเจา้หอมมะลแิดง (ที่

ผ่านการศกึษาจากขอ้ 1.1) และกะทผิง โดยการออกแบบ Mixture Design [5] โดยใชด้ชันี คอื คุณภาพทางกายภาพ 
ได้แก่ เนื้อสมัผสั โดยวดัค่า Tensile strength และ Elasticity เพื่อดูความยดืหยุ่น และความเหนียวของขนมชัน้ และ
คุณภาพทางประสาทสมัผสัโดยวธิ ี7 point Hedonic scale [4]  
 
ตารางท่ี  1  แผนการทดลองแบบ Mixture Design ในการศกึษาสว่นผสมทีเ่หมาะสมในการผลติขนมชัน้กึง่ส าเรจ็รปู   

สิง่ทดลอง 
 

         ปัจจยั (กรมั) 
แป้งขา้วเหนยีวด า แป้งขา้วเจา้หอมมะลแิดง กะทผิง 

1 80.00 35.00 55.00 
2 65.00 50.00 55.00 
3 75.00 35.00 60.00 
4 65.00 45.00 60.00 
5 75.63 38.13 56.25 
6 68.13 45.63 56.25 
7 73.13 38.13 58.75 
8 68.13 43.13 58.75 

 
1.3  ศกึษาคุณภาพทางเคม ีและจุลนิทรยีข์องขนมชัน้กึง่ส าเรจ็รูป โดยน าขนมชัน้กึง่ส าเรจ็รปูทีผ่่านการ

พฒันามาวเิคราะหค์ุณภาพทางเคม ีได้แก่ การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบโดยประมาณ (Proximate Analysis) [6] คุณภาพ
ทางจุลนิทรยี ์ไดแ้ก่ ปรมิาณเชือ้จุลนิทรยีท์ัง้หมด ปรมิาณเชือ้ยสีตแ์ละรา และปรมิาณแบคทเีรยีโคลฟิอรม์ [6]  
 2. การพฒันานขนมน ้าดอกไมก้ึง่ส าเรจ็รปู 

2.1 ศกึษารปูแบบแป้งขา้วเจา้และแป้งขา้วเหนียวทีเ่หมาะสมในการผลติขนมน ้าดอกไม ้โดยใชแ้ป้งขา้ว
เจา้หอมมะลแิดง และแป้งขา้วเหนียวด า แบบโม่แหง้ แบบโม่เปียก และ พรเีจลาตไินซ ์ แบ่งออกเป็น 9 สิง่ทดลอง วาง
แผนการทดลองแบบ 32 Factorial in Completely Randomized Design ท าการทดลอง 3 ซ ้า โดยใชด้ชันี คอื คุณภาพ
ทางกายภาพ ได้แก่ เนื้อสัมผัส ค่าสี L*, a* และ b* (Hunter lab)  และคุณภาพทางประสาทสมัผัสโดยวิธี 7 point 
Hedonic scale [4]  

2.2 ศกึษาส่วนผสมที่เหมาะสมในการผลติขนมน ้าดอกไม้กึ่งส าเรจ็รูป   ในการทดลองนี้หาส่วนผสมที่
เหมาะสม ได้แก่ แป้งขา้วเจ้า และแป้งขา้วเหนียว (ที่ผ่านการศกึษาจากขอ้ 2.1) และน ้าตาลทรายขาวป่น โดยการ
ออกแบบ Mixture Design [5] โดยใชด้ชันี คอื คุณภาพทางกายภาพ ไดแ้ก่ เน้ือสมัผสั ค่าส ีL*, a* และ b* (Hunter 
lab)  และคุณภาพทางประสาทสมัผสัโดยวธิ ี7 point Hedonic scale [4]  
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ตารางท่ี 2 การวางแผนแบบ Mixer design ในการศกึษาสว่นผสมทีเ่หมาะสมในการผลติขนมน ้าดอกไมก้ึง่ส าเรจ็รปู   

สิง่ทดลอง 
 

ปัจจยั (กรมั) 

แป้งขา้วเจา้หอมมะลแิดง แป้งขา้วเหนยีวด า น ้าตาลป่น 
1 100 20 130 
2 90 30 130 
3 100 25 125 
4 95 30 125 
5 100 22.5 127.5 
6 92.5 30 127.5 
7 97.5 27.5 125 
8 95 25 130 

 
 

2.3 ศึกษาคุณภาพทางเคมี  และจุลินทรีย์ของขนมน ้าดอกไม้กึ่งส าเรจ็รูป โดยน าขนมน ้าดอกไม้กึ่ง
ส าเรจ็รูป ที่ผ่านการพฒันามาวเิคราะห์คุณภาพทางเคม ีได้แก่  การวเิคราะห์องค์ประกอบโดยประมาณ (Proximate 
Analysis) [6] คุณภาพทางจุลนิทรยี ์ไดแ้ก่ ปรมิาณเชือ้จุลนิทรยีท์ัง้หมด ปรมิาณเชือ้ยสีต์และรา และปรมิาณแบคทเีรยี
โคลฟิอรม์ [6]  

3.  การศกึษาการยอมรบัของผู้บรโิภคที่มต่ีอผลติภณัฑ์ขนมไทยกึง่ส าเรจ็รูปจากขา้วมสี ีได้แก่ ขนมชัน้ และ
ขนมน ้าดอกไมก้ึง่ส าเรจ็รูป ท าการทดสอบการยอมรบัของผูบ้รโิภคทัว่ไปในกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน โดยวิธ ี
Central Location Test (CLT)  
ผลการศึกษา 
 1 การพฒันานขนมชัน้กึง่ส าเรจ็รปู 
 1.1 ผลการศกึษารปูแบบแป้งขา้วเจา้หอมมะลแิดงและแป้งขา้วเหนียวด าทีเ่หมาะสมในการผลติขนมชัน้ 
 จากการวดัคุณภาพทางกายภาพของขนมชัน้ที่ผลิตจากแป้งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงและแป้งข้าวเหนียวด า
รปูแบบต่างกนั พบว่า รูปแบบของแป้งขา้วมผีลต่อลกัษณะเน้ือสมัผสัของขนมชัน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ (p0.05) 
สงัเกตได้ว่าสิง่ทดลองที่ 3 และ 6 มคี่า Tensile strength และ Elasticity ต ่าสุด อาจเน่ืองจากในส่วนผสมมกีารใช้แป้ง
ขา้วเหนียวด าพรเีจลาติไนซ ์ซึง่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมสิงูกว่าอุณหภูมเิจลาตไินซ ์ความรอ้นจะท าลายพนัธะ
ไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของแป้งโดยเริม่ที่บรเิวณอสณัฐานก่อน น ้าจะเข้าสู่ภายในเม็ดแป้งได้มากขึน้ และเมื่อให้
ความรอ้นต่อไปเป็นระยะเวลานานขึน้หรอืระดบัอุณหภูมทิีใ่ชเ้พิม่ขึน้จะมผีลใหเ้กดิการหลอมละลาย [7] ท าใหข้นมชัน้ที่
มสีว่นผสมของแป้งขา้วพรเีจลาตไินซม์ลีกัษณะของเน้ือสมัผสั คอื ค่า Tensile strength และ Elasticity  ต ่ากว่าเน้ือจาก
โครงสรา้งภายในระหว่างเมด็แป้งไม่แขง็แรง  ส าหรบัสิง่ทดลองที ่7  8 และ 9 ไม่สามารถท าการวเิคราะห์ตวัอย่างได้
เน่ืองจากไม่สามารถลอกขนมชัน้ออกจากพมิพไ์ด ้ 
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ตารางท่ี 3 ลกัษณะเนื้อสมัผสัของขนมชัน้ทีผ่ลติจากแป้งขา้วเจา้หอมมะลแิดงและแป้งขา้วเหนียวด า 
รปูแบบแป้งขา้ว สิง่ทดลอง ลกัษณะเนื้อสมัผสั 

แป้งขา้วเจา้ แป้งขา้วเหนยีว Tensile strength (g) Elasticity (mm.) 

 

แบบโมแ่หง้ 

แบบโมแ่หง้ 1 81.95±8.34b 11.86±0.14 a 

แบบโม่เปียก 2 87.12±5.22b 11.96±0.24 a 

พรเีจลาตไินซ ์ 3 50.37±6.98d 5.42±0.32c 

 

แบบโม่เปียก 

แบบโมแ่หง้ 4 75.78±5.23c 11.66±0.35 ab 

แบบโม่เปียก 5 94.96±6.42a 11.36±0.25b 

พรเีจลาตไินซ ์ 6 45.35±5.87e 3.42±0.48d 

 

พรเีจลาตไินซ ์

แบบโมแ่หง้ 7 NA NA 

แบบโม่เปียก 8 NA NA 

พรเีจลาตไินซ ์ 9 NA NA 
หมายเหต ุ : NA หมายถงึ ไม่ท าการวเิคราะหเ์น่ืองจากไม่สามารถน าตวัอย่างออกจากพมิพไ์ด้ 

: ค่าเฉลีย่ตามแนวตัง้ที่มตีวัอกัษรภาษาองักฤษไม่เหมอืนกนัมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิ(p<0.05) 
 

 ผลการประเมนิคุณภาพทางประสาทสมัผสัโดยผูท้ดสอบชมิให้คะแนนความชอบด้านลกัษณะปรากฎ ความ
ง่ายในการลอกชัน้ แรงในการกดัขาด ความยดืหยุ่น และความชอบรวม พบว่า รูปแบบของแป้งเจา้หอมมะลแิดงและ
แป้งขา้วเหนียวด ามผีลต่อคุณภาพทางประสาทสมัผสัในทุกดา้นอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p0.05) โดยสิง่ทดลองที ่5 
คอื ขนมชัน้ทีผ่ลติจากแป้งขา้วเจ้าหอมมะลแิดงโม่เปียกและแป้งขา้วเหนียวด าโม่เปียกได้รบัคะแนนความชอบในทุก
ดา้นสงูทีสุ่ด และจากผลการทดลองยงัสงัเกตไดว้่าขนมชัน้ทีผ่ลติจากแป้งขา้วเจา้พรเีจลาตไินซ ์หรอืแป้งขา้วเหนียวด า 
พรเีจลาตไินซ์จะได้รบัคะแนนความชอบค่อนขา้งต ่าโดยเฉพาะดา้นความยดืหยุ่น ขณะที่สิง่ทดลองที่ 7  8 และ 9 ไม่
สามารถท าการประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสัได้เนื่องจากไม่สามารถลอกขนมชัน้ออกจากพิมพ์ได้ จากการ
วเิคราะหค์ุณภาพทางกายภาพและประเมนิคุณภาพทางประสาทสมัผสัสามารถคดัเลอืกไดว้่าสิง่ทดลองที ่5 คอื ขนมชัน้
ทีผ่ลติจากแป้งขา้วเจา้หอมมะลแิดงโม่เปียกและแป้งขา้วเหนียวด าโม่เปียกเหมาะสมในการน าไปใช้ในการทดลองขอ้
ต่อไป  
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ตารางท่ี 4  คุณภาพทางประสาทสมัผสัของขนมชัน้ทีผ่ลติจากแป้งขา้วเจา้หอมมะลแิดงและแป้งขา้วเหนียวด า 

 

สิง่ทดลอง 

คุณลกัษณะทางประสาทสมัผสั (คะแนน) 

ลกัษณะปรากฎ ความง่ายในการลอกชัน้ แรงในการกดัขาด ความยดืหยุ่น ความชอบรวม 

1 3.98+0.13c 3.44±0.73 b 2.78±0.97 b 4.62±1.05 b 3.89±0.71 c 

2 5.11±0.78 b 5.78±0.83 a 5.20±0.88 a 6.00±0.67 a 5.64±0.66 b 

3 2.41+0.05 d 3.42±0.25 b 1.80±0.04 c 1.78±0.12 c 2.04±0.26 

4 5.24+0.15b 5.67±0.87 a 5.33±0.97 a 4.79±0.09 b 5.56±0.88b 

5 6.33±0.71a 5.44±0.73 a 5.89±0.15 a 6.22±0.67 a 6.00±0.74 a 

6 2.07+0.06d 2.88±0.14c 1.36±0.08 c 1.64±0.95 c 2.22±0.32d 

7 NA NA NA NA NA 

8 NA NA NA NA NA 

9 NA NA NA NA NA 
หมายเหต ุ : ทดสอบแบบ 7-point hedonic scale (คะแนนเตม็ 7 คะแนน) 
 : NA หมายถงึ ไม่ท าการวเิคราะหเ์น่ืองจากไม่สามารถน าตวัอย่างออกจากพมิพไ์ด้ 

: ค่าเฉลีย่ตามแนวตัง้ทีม่ตีวัอกัษรภาษาองักฤษไม่เหมอืนกนัมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ  
(p<0.05) 

  
 

1.2 ผลการศกึษาสว่นผสมทีเ่หมาะสมในการผลติขนมชัน้กึง่ส าเรจ็รปู 
 จากการศึกษาส่วนผสมแป้งข้าวเหนียวด าโม่เปียก แป้งข้าวเจ้าหอมมะลิเดงโม่เปียก  และกะทิผงที่
เหมาะสมส าหรบัผลติขนมชัน้กึง่ส าเรจ็รูป พบว่า ส่วนผสมทัง้ 3 ชนิด มผีลท าให้คุณภาพทางกายภาพ ไดแ้ก่ Tensile 
strength และ Elasticity และคุณภาพทางประสาทสมัผสัด้านความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ(p≤0.05) โดยมสีมการความสมัพนัธด์งันี้ 
 

 คุณภาพทางกายภาพ  
 ลกัษณะเนื้อสมัผสั ค่า Tensile strength (R2 = 0.60) 

= 96.36 (แป้งขา้วเหนียวด าโมเ่ปียก) + 71.32 (แป้งขา้วเจา้หอมมะลเิดงโม่เปียก) + 92.05 (กะทผิง) 
ลกัษณะเนื้อสมัผสั ค่า Elasticity (R2 = 0.66) 

= 13.18 (แป้งขา้วเหนียวด าโมเ่ปียก) + 10.19 (แป้งขา้วเจา้หอมมะลเิดงโม่เปียก) + 12.46 (กะทผิง) 
 
คุณภาพทางประสาทสมัผสั 
ความยดืหยุ่น (R2 = 0.95) 

= 5.91 (แป้งขา้วเหนียวด าโม่เปียก) + 5.29 (แป้งขา้วเจา้หอมมะลเิดงโม่เปียก) + 40.67 (กะทผิง) + 
13.46 (แป้งขา้วเหนียวด าโมเ่ปียกxแป้งขา้วเจา้หอมมะลเิดงโม่เปียก) – 54.36 (แป้งขา้วเหนียวด าโม่
เปียกxกะทผิง) – 53.22 (แป้งขา้วเจา้หอมมะลเิดงโม่เปียกxกะทผิง) 
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 จากสมการความสมัพนัธ์ข้างต้น พบว่า คุณภาพทางกายภาพทัง้ค่า Tensile strength และ Elasticity ของ
ผลติภณัฑ์ มอีทิธพิลหลกัมาจากแป้งขา้วเหนียวด าโม่เปียก โดยจะมคี่าเพิม่ขึน้เมื่อเพิม่ปรมิาณแป้งขา้วเหนียวด าโม่
เปียก สว่นคุณภาพทางประสาทสมัผสัดา้นความยดืหยุ่น พบว่า การเพิม่ปรมิาณแป้งขา้วเหนียวด าโม่เปียก แป้งขา้วเจา้
หอมมะลเิดงโม่เปียก และกะทผิง มผีลให้ผลติภัณฑ์ได้รบัคะแนนความชอบด้านความยดืหยุ่นมากขึน้ เช่นเดยีวกบั
อทิธพิลร่วมระหว่างแป้งขา้วเหนียวด าโม่เปียกและแป้งขา้วเจา้หอมมะลเิดงโม่เปียก ขณะทีอ่ทิธพิลร่วมระหว่างแป้งขา้ว
เหนียวด าโม่เปียกกบักะทผิง และแป้งขา้วเจา้หอมมะลเิดงโม่เปียกกบักะทผิงมผีลท าให้ได้รบัคะแนนความชอบด้าน
ความยดืหยุ่นลดลง 
 จากนัน้น าสมการที่ได้มาหาส่วนผสมที่เหมาะสมโดยก าหนดขอบเขตปัจจยัที่ศกึษาและขอบเขตคุณภาพที่
ตอ้งการดงันี้ 

 

ขอบเขตปัจจยั 
ปรมิาณแป้งขา้วเหนียวด าโม่เปียก  ก าหนดช่วงทีศ่กึษา คอื 80 - 65 กรมั 
ปรมิาณแป้งขา้วหอมมะลแิดงโมเปียก  ก าหนดช่วงทีศ่กึษา คอื 50 - 35 กรมั 
ปรมิาณกะทผิง     ก าหนดช่วงทีศ่กึษา คอื 60 - 55 กรมั 
 
ขอบเขตคุณภาพ 
คุณภาพทางกายภาพ ค่า Tensile strength  ก าหนดเขา้ใกลค้่าสงูสดุ 96.59 กรมั 
คุณภาพทางกายภาพ ค่า Elasticity  ก าหนดเขา้ใกลค้่าสงูสดุ 13.23 มม. 
คุณภาพทางประสาทสมัผสัดา้นความยดืหยุ่น  ก าหนดเขา้ใกลค้่าสงูสดุ 6.47 คะแนน 

  
 จากการก าหนดขอบเขตขา้งต้นจะท าใหไ้ดส้่วนผสมของแป้งขา้วเหนียวด าโม่เปียก แป้งขา้วเจา้หอมมะลเิดง
โม่เปียก และกะทิผงที่เหมาะสม เท่ากบั 77.54, 36.03 และ 56.43 กรมั ตามล าดับ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลติได้จะมีค่า 
Tensile strength และ Elasticity เท่ากบั 95.45 กรมั และ 12.90 มม. และได้รบัคะแนนความชอบด้านความยดืหยุ่น 
6.23 คะแนน 
 

ตารางท่ี 5 ลกัษณะเนื้อสมัผสัของขนมชัน้กึง่ส าเรจ็รปู 
สิง่ทดลอง 

 
ลกัษณะเนื้อสมัผสั 

Tensile strengthS (g) ElasticityS (mm.) 

1 96.59+2.55 12.63+0.50 

2 75.09+1.67 10.60+0.30 

3 92.78+1.67 12.63+0.80 

4 84.53+2.55 10.76+0.30 

5 92.81+2.67 13.20+1.00 

6 72.32+2.55 10.15+0.50 

7 95.74+2.55 13.23+0.60 

8 71.81+1.67 11.24+0.90 
หมายเหต ุ: S(Significant) หมายถงึ ค่าวเิคราะหม์คีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p≤0.05) 
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ตารางท่ี 6 คุณภาพทางประสาทสมัผสัของขนมชัน้กึง่ส าเรจ็รปู 

 

สิง่ทดลอง 

คุณลกัษณะทางประสาทสมัผสั (คะแนน) 

ลกัษณะปรากฎ ความง่ายในการลอก
ชัน้ 

แรงในการ 

กดัขาด 

ความยดืหยุ่นS ความชอบ
รวม 

1 6.40+0.49 5.33+0.83 5.13+0.59 5.93+0.75 5.93+0.87 

2 4.60+0.51 4.73+0.75 4.40+0.49 5.27+0.83 4.28+0.77 

3 4.53+0.052 5.67+0.93 5.13+0.79 5.40+0.93 5.07+0.52 

4 5.87+0.35 5.40+0.87 5.27+1.04 5.27+0.98 5.13+0.41 

5 6.47+0.49 6.13+0.37 6.20+0.64 6.47+0.51 6.87+1.09 

6 6.33+0.89 6.63+0.49 6.13+1.16 6.33+0.84 6.02+0.61 

7 6.00+0.85 5.07+1.12 5.21+0.94 5.93+0.70 4.84+0.69 

8 4.33+0.68 6.33+1.03 6.41+0.90 5.67+0.72 5.76+1.01 
หมายเหต ุ : ทดสอบแบบ 7-point hedonic scale (คะแนนเตม็ 7 คะแนน) 

 :  S(Significant) หมายถงึ ค่าวเิคราะหม์คีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p≤0.05) 
 

 1.3  ศกึษาคุณภาพทางเคม ีและจุลนิทรยีข์องขนมชัน้กึง่ส าเรจ็รปู ไดผ้ลดงัแสดงในตารางที ่7 
จากการวเิคราะหค์ุณภาพทางเคม ีและจุลนิทรยีข์องขนมชัน้กึง่ส าเรจ็รูป พบว่า ขนมชัน้กึง่ส าเรจ็รปูทีผ่ลติ

ได้มปีรมิาณความชื้นร้อยละ 9.82 ซึ่งอยู่ในมาตรฐานอาหารกึ่งส าเรจ็รูปที่ก าหนดไว้ว่า อาหารกึ่งส าเร็จรูปจะต้อง
ความชื้นไม่เกินร้อยละ 13 ของน ้ าหนัก นอกจากนี้ย ังพบว่า ขนมชัน้กึ่งส าเร็จรูปที่ได้มีความปลอดภัยจาก
เชื้อจุลนิทรยี์ที่ก่อใหเ้กดิโรคและเป็นอตัรายต่อสุขภาพเนื่องจากตรวจพบ เชื้อจุลนิทรยี์ทัง้หมดและยสีต์-ราน้อย
กว่า 1.40 และ 1.20 Log cfu/g ตามล าดบั  และยงัมปีรมิาณโคลฟิอร์มน้อยกว่า 3 MPN/g ตามมาตรฐานอาหารกึ่ง
ส าเรจ็รูปจะตอ้งมแีบคทเีรยีไม่เกนิ 10,000 ในอาหาร 1 กรมั มเีชือ้ราไม่เกนิ 100 ในอาหาร 1 กรมั และมแีบคทเีรยี
ชนิด อ.ีโคไล (Escherichia coli) น้อยกว่า 3 ในอาหาร 1 กรมั   
ตารางท่ี 7 คุณภาพทางเคม ีกายภาพ และจุลนิทรยีข์องขนมชัน้กึง่ส าเรจ็รปู 

คุณภาพ ค่าวเิคราะห ์
ดา้นเคม ี  

Proximate Analysis  
- ความชืน้ (g/100g wet basis) 9.82±0.14 
- โปรตนี (g/100g wet basis) 12.86±0.15 
- ไขมนั (g/100g wet basis) 25.44±0.20 
- คารโ์บไฮเดรต (g/100g wet basis) 49.08±0.28 
- เถา้ (g/100g wet basis) 0.76±0.08 
- เยื่อใย (g/100g wet basis) 2.04±0.15 

ดา้นจุลนิทรยี ์  
ปรมิาณเชือ้จุลนิทรยีท์ัง้หมด (Log cfu/g) < 1.40 
ปรมิาณยสีตแ์ละรา (Log cfu/g) < 1.20 
ปรมิาณโคลฟิอรม์ (MPN/g) < 3.0 
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2. การพฒันานขนมน ้าดอกไมก้ึง่ส าเรจ็รปู 
 

 2.1 ศกึษารปูแบบแป้งขา้วเจา้หอมมะลแิดงและแป้งขา้วเหนียวด าทีเ่หมาะสมในการผลติขนมน ้าดอกไม้ จาก
ผลการประเมนิคุณภาพทางประสาทสมัผสัโดยผูท้ดสอบชมิใหค้ะแนนความชอบดา้นลกัษณะปรากฎ ความแขง็ ความ
แน่นเนื้อ และความชอบรวม พบว่า รูปแบบของแป้งเจ้าหอมมะลิแดง และแป้งข้าวเหนียวด ามีผลต่อคุณภาพทาง
ประสาทสมัผสัในทุกดา้นอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p0.05) โดยสิง่ทดลองที ่6 คอื ขนมน ้าดอกไมท้ีผ่ลติจากแป้งขา้ว
เจา้หอมมะลแิดงโม่เปียก และแป้งขา้วเหนียวด าพรเีจลาตไินซไ์ดร้บัคะแนนความชอบในทุกดา้นสงูทีสุ่ด โดยผูท้ดสอบ
ชมิใหข้อ้คดิเหน็ว่าเน้ือสมัผสัของขนมน ้าดอกไมน้ิ่มก าลงัด ีเนื้อแป้งเนียนละเอยีด อาจเน่ืองจากเมด็แป้งเกดิการขยาย
ขนาดจนกระทัง่สูญเสียโครงสร้างของเม็ดแป้งและไบรีฟริงเจนส์ จึงกล่าวได้ว่าการเกิดเจลาติไนซ์ของแป้ง คือ 
กระบวนการทีท่ าลายอนัดบั (Order) โมเลกุลหรอืระเบยีบโมเลกุลภายในเมด็แป้ง เป็นผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงสมบตัิ
แบบไม่ผันกลับ ได้แก่ การขยายขนาดของเม็ดแป้งการหลอมละลายผลึก การสูญเสียไบรีฟริงเจนส์ (Loss of 
Birefringence) และเกดิการละลายของแป้ง [7] 

จากการวเิคาระห์คุณภาพทางกายภาพและประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสัสามารถคดัเลือกได้ว่าสิง่
ทดลองที่ 6 คอื ตวัขนมน ้าดอกไม้ที่ผลติจากแป้งขา้วเจ้าหอมมะลแิดงโม่เปียก และแป้งขา้วเหนียวด าพรเีจลาติไนซ์
เหมาะสมในการน าไปใชใ้นการทดลองขอ้ต่อไป 
 

ตารางท่ี 8 คุณภาพทางประสาทสมัผสัของขนมน ้าดอกไมท้ีผ่ลติจากแป้งขา้วเจา้หอมมะลแิดงและแป้งขา้วเหนียวด า 

สิง่ทดลอง คุณลกัษณะทางประสาทสมัผสั (คะแนน) 

ลกัษณะปรากฎ ความแขง็ ความแน่นเนื้อ ความชอบรวม 

1 5.09+0.89b 4.91+0.77b 5.18+0.53b 4.91+0.83b 

2 5.18+1.01b 4.82+1.14bc 5.09+0.97b 4.82+0.83b 

3 4.64+1.09bc 4.00+0.65c 5.00+0.70b 4.45+0.70c 

4 6.47+0.49a 6.47+0.49a 6.22+0.35a 6.20+0.74a 

5 6.13+0.52a 6.22+0.64a 6.13+0.52a 6.13+0.52 a 

6 6.00+0.65a 6.40+0.51a 6.33+0.59a 6.40+0.51a 

7 2.42+0.71d 1.73+0.97de 2.82+0.83d 3.18+1.01cd 

8 2.82+1.04d 1.55+1.27de 2.00+0.53d 2.09+0.60d 

9 2.55+1.14d 1.18+0.73e 1.91+0.77de 1.49+0.51d 
หมายเหต ุ  : ทดสอบแบบ 7-point hedonic scale (คะแนนเตม็ 7 คะแนน) 

: ค่าเฉลีย่ตามแนวตัง้ทีม่ตีวัอกัษรภาษาองักฤษไม่เหมอืนกนัมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
(p<0.05) 
 

 2.2  ศกึษาส่วนผสมทีเ่หมาะสมในการผลติขนมน ้าดอกไมก้ึง่ส าเรจ็รูป ผลการศกึษาส่วนผสมทีเ่หมาะสม
ในการผลติขนมน ้าดอกไม้กึง่ส าเรจ็รูป ไดแ้ก่แป้งขา้วเจา้หอมมะลแิดงโม่เปียก แป้งขา้วเหนียวด าพรเีจลาติไนซ์ และ
น ้าตาลป่น ผลติภณัฑไ์ดค้ะแนนความชอบทางประสาทสมัผสัดงัตารางที ่9 
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ตารางท่ี 9 คุณภาพทางประสาทสมัผสัของขนมน ้าดอกไมก้ึง่ส าเรจ็รปู 

 

สิง่ทดลอง 

คุณลกัษณะทางประสาทสมัผสั (คะแนน) 

ลกัษณะปรากฎ ความแขง็ ความแน่นเนื้อS ความชอบรวมS 

1 5.93+0.83 5.33+0.89 4.33+0.68 4.33+0.62 

2 6.33+0.89 5.93+0.83 5.93+0.83 5.07+0.59 

3 6.47+0.77 5.87+0.35 6.00+0.85 5.33+0.49 

4 6.40+0.69 5.87+0.55 6.00+0.89 5.33+0.89 

5 6.13+0.83 5.93+0.70 5.93+1.04 5.20+0.68 

6 6.27+0.77 6.40+0.51 6.47+0.55 5.47+0.61 

7 6.00+1.09 5.60+1.01 4.20+0.41 4.33+1.01 

8 5.87+0.98 5.53+0.52 5.93+1.07 5.33+0.49 
หมายเหต ุ : ทดสอบแบบ 7-point hedonic scale (คะแนนเตม็ 7 คะแนน) 

 : S(Significant) หมายถงึ ค่าวเิคราะหม์คีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p≤0.05) 
 

 จากการศกึษาส่วนผสมแป้งขา้วเจา้หอมมะลแิดงโม่เปียก  แป้งขา้วเหนียวด าพรเีจลาติ-ไนซ ์และน ้าตาลป่นที่
เหมาะสมส าหรบัผลติขนมน ้าดอกไมก้ึง่ส าเรจ็รปู พบว่า สว่นผสมทัง้ 3 ชนิด มผีลท าใหคุ้ณภาพทางประสาทสมัผสัดา้น
ความแน่นเนื้อ และความชอบรวมมคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p≤0.05) โดยมสีมการความสมัพนัธด์งันี้ 
  

 คุณภาพทางประสาทสมัผสัดา้นความแนนเน้ือ (R2 = 0.99) 
= 20.44 (แป้งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงโม่เปียก) + 20.36 (แป้งข้าวเหนียวด าพรีเจลาติ-ไนซ์) + 55.35 
(น ้าตาลป่น) – 64.80 (แป้งขา้วเจ้าหอมมะลแิดงโม่เปียกxแป้งขา้วเหนียวด าพรเีจลาติไนซ์) – 124.83 
(แป้งขา้วเจา้หอมมะลแิดงโม่เปียกxน ้าตาลป่น) – 117.45 (แป้งขา้วเหนียวด าพรเีจลาตไินซ์xน ้าตาลป่น) 
+ 216.00 (แป้งขา้วเจา้หอมมะลแิดงโม่เปียกxแป้งขา้วเหนียวด าพรเีจลาตไินซx์น ้าตาลป่น) 

  

 คุณภาพทางประสาทสมัผสัดา้นความชอบรวม (R2 = 0.99) 
= 13.33 (แป้งขา้วเจา้หอมมะลแิดงโม่เปียก) + 13.33 (แป้งขา้วเหนียวด าพรเีจลาติ-ไนซ)์ + 35.32 
(น ้าตาลป่น) – 36.00 (แป้งขา้วเจา้หอมมะลแิดงโม่เปียกxแป้งขา้วเหนียวด าพรเีจลาตไินซ)์ – 73.50 
(แป้งขา้วเจา้หอมมะลแิดงโม่เปียกxน ้าตาลป่น) – 70.14 (แป้งขา้วเหนียวด าพรเีจลาตไินซ์xน ้าตาล
ป่น) + 125.01 (แป้งขา้วเจา้หอมมะลแิดงโม่เปียกxแป้งขา้วเหนียวด าพรเีจลาตไินซx์น ้าตาลป่น) 

  

 จากสมการความสมัพันธ์ข้างต้น พบว่า คุณภาพทางประสาทสมัผัสด้านความแน่นเนื้อของผลิตภัณฑ์มี
อทิธิพลหลกัมาจากน ้าตาลป่น แป้งขา้วเจ้าหอมมะลแิดงโม่เปียก และแป้งขา้วเหนียวด าพรเีจลาติไนซ์โดยเมื่อเพิ่ม
ปรมิาณส่วนผสมดงักล่าวจะส่งผลใหม้คีะแนนความชอบเพิม่ขึน้ อย่างไรกต็ามอทิธพิลร่วมระหว่างสว่นผสมจะมผีลท า
ให้ไดค้ะแนนความชอบด้านความแน่นเนื้อลดลง ส่วนคุณภาพทางประสาทสมัผสัด้านความชอบรวมของผลติภณัฑ์มี
อทิธพิลหลกัมาจากน ้าตาลป่น แป้งขา้วเจา้หอมมะลแิดงโม่เปียก และแป้งขา้วเหนียวด าพรเีจลาตไินซเ์ช่นเดยีวกนักบั
คุณภาพดา้นความแน่นเนื้อ โดยเมื่อเพิม่ปรมิาณสว่นผสมดงักล่าวจะส่งผลใหม้คีะแนนความชอบเพิม่ขึน้ อย่างไรกต็าม
อทิธพิลร่วมระหว่างสว่นผสมจะมผีลท าใหไ้ดค้ะแนนความชอบดา้นความชอบรวมลดลง  
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 จากนัน้น าสมการที่ได้มาหาส่วนผสมที่เหมาะสมโดยก าหนดขอบเขตปัจจยัที่ศกึษาและขอบเขตคุณภาพที่
ตอ้งการดงันี้ 

 

ขอบเขตปัจจยั 
ปรมิาณแป้งขา้วเจา้หอมมะลแิดงโม่เปียก    ก าหนดช่วงทีศ่กึษา คอื 90 – 100 กรมั 
ปรมิาณแป้งขา้วเหนียวด าพรเีจลาตไินซ ์  ก าหนดช่วงทีศ่กึษา คอื 20 - 30 กรมั 
ปรมิาณน ้าตาลป่น    ก าหนดช่วงทีศ่กึษา คอื 125- 130 กรมั 
 
ขอบเขตคุณภาพ 
คุณภาพทางประสาทสมัผสัดา้นความแน่นเนื้อ  ก าหนดเขา้ใกลค้่าสงูสดุ 6.47 คะแนน 
คุณภาพทางประสาทสมัผสัดา้นความชอบรวม  ก าหนดเขา้ใกลค้่าสงูสดุ 5.47 คะแนน 
 

 จากการก าหนดขอบเขตขา้งตน้จะท าใหไ้ดส้ว่นผสมของแป้งขา้วเจา้หอมมะลแิดงโม่เปียก  แป้งขา้วเหนียวด า
พรเีจลาติไนซ์ และน ้าตาลป่นที่เหมาะสม เท่ากบั 91.73  29.15 และ 129.12 กรมั ตามล าดบั โดยผลติภณัฑ์ที่ผลิต
ไดร้บัคะแนนความชอบดา้นความแน่นเนื้อและความชอบรวม เท่ากบั 5.96 และ 5.17 คะแนน 
 2.3 ศกึษาคุณภาพทางเคม ีและจุลนิทรยีข์องขนมน ้าดอกไมก้ึง่ส าเรจ็รูป ผลการวเิคราะหค์ุณภาพทางเคม ี
และจุลนิทรยีข์องขนมน ้าดอกไมก้ึง่ส าเรจ็รปู พบว่า ขนมน ้าดอกไมก้ึง่ส าเรจ็รปูทีผ่ลติไดม้ปีรมิาณความชืน้รอ้ยละ 9.24 
ซึ่งอยู่ในมาตรฐานอาหารกึ่งส าเร็จรูปที่ก าหนดไว้ว่า อาหารกึ่งส าเร็จรูปจะต้องความชื้นไม่เกินร้อยละ 13 ของ
น ้าหนกั  
 

ตารางท่ี 10 คุณภาพทางเคม ีและจุลนิทรยีข์องขนมน ้าดอกไมก้ึง่ส าเรจ็รปู 
คุณภาพ ค่าวเิคราะห ์

ดา้นเคม ี  
Proximate Analysis  

- ความชืน้ (g/100g wet basis) 9.24±0.16 
- โปรตนี (g/100g wet basis) 8.45±0.04 
- ไขมนั (g/100g wet basis) 2.04±0.08 
- คารโ์บไฮเดรต (g/100g wet basis) 76.45±0.18 
- เถา้ (g/100g wet basis) 1.40±0.12 
- เยื่อใย (g/100g wet basis) 2.42±0.24 

ดา้นจุลนิทรยี ์  
ปรมิาณเชือ้จุลนิทรยีท์ัง้หมด (Log cfu/g) < 1.40 
ปรมิาณยสีตแ์ละรา (Log cfu/g) < 1.20 
ปรมิาณโคลฟิอรม์ (MPN/g) < 3.0 

 
 นอกจากนี้ยงัพบว่า ขนมน ้าดอกไม้กึ่งส าเรจ็รูปที่ได้มคีวามปลอดภยัจากเชื้อจุลนิทรยี์ที่ก่อใหเ้กิดโรค
และเป็นอตัรายต่อสุขภาพเนื่องจากตรวจพบ เชือ้จุลนิทรยีท์ัง้หมดและยสีต์-ราน้อยกว่า 1.40 และ 1.20 Log cfu/g 
ตามล าดบั  และยงัมปีรมิาณโคลฟิอรม์น้องกว่า 3 MPN/g โดยอาหารกึง่ส าเรจ็รูปจะตอ้งมแีบคทเีรยีไม่เกนิ 10,000 
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ในอาหาร 1 กรมั มเีชื้อราไม่เกนิ 100 ในอาหาร 1 กรมั และมแีบคทเีรยีชนิด อ.ีโคไล (Escherichia coli) น้อยกว่า 3 
ในอาหาร 1 กรมั  
 

3. การศกึษาการยอมรบัของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์ขนมไทยกึง่ส าเรจ็รูปจากขา้วมสี ีการส ารวจผูบ้รโิภคใน
พืน้ทีเ่ขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ความตอ้งการ และการ
ยอมรบัของผู้บรโิภค โดยน าผลิตภัณฑ์ขนมไทยกึ่งส าเร็จรูป ได้แก่ ขนมชัน้ และขนมน ้าดอกไม้ ทดสอบกบักลุ่ม
ผูบ้รโิภคทัว่ไปจ านวน 200 คน ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามในการส ารวจผูบ้รโิภค พบว่า เป็น
เพศชาย รอ้ยละ 37.00 เพศหญงิ รอ้ยละ 63.00  กลุ่มผูบ้รโิภคสว่นใหญ่รอ้ยละ 76.50 มอีายุช่วง 15-30 ปี รองลงมาคอื 
อายุ 31-45 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 17.50 อาชพีสว่นใหญ่เป็นนักเรยีน/นักศกึษา รอ้ยละ 43.00 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของครอบครวัสว่นมากอยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท การส ารวจ
การยอมรบัของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอขนมชัน้กึง่ส าเรจ็รูป พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามชอบผลติภณัฑ ์ร้อยละ 73.50 โดยใหค้วาม
สนใจต่อผลติภณัฑ์และมีแนวโน้มที่จะซื้อขนมชัน้กึง่ส าเรจ็รปูถึงร้อยละ 64.50 และการยอมรบัทีม่ต่ีอขนมน ้าดอกไม้
กึง่ส าเรจ็รปู พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามชอบผลติภณัฑ ์ร้อยละ 51.00 โดยใหค้วามสนใจต่อผลติภณัฑ์และมีแนวโน้มที่จะ
ซื้อขนมน ้าดอกไม้กึ่งส าเร็จรูปร้อยละ 62.50  ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่แสดงความคดิเหน็ว่าขนมไทยทีผ่ลติจากขา้วมสีเีป็น
ผลติภณัฑท์ีด่ต่ีอสขุภาพและมสีารอาหารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
1. การพฒันาขนมชัน้กึง่ส าเรจ็รปู สว่นผสมหลกัทีเ่หมาะสมไดแ้ก่ ปรมิาณแป้งขา้วเหนียวด าโม่เปียก แป้งขา้ว

เจ้าหอมมะลิแดงโม่เปียก และกะทิผง เท่ากบั 77.54 36.03 และ 56.43 กรมั ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีปริมาณ
ความชืน้ โปรตนี ไขมนั คารโ์บไฮเดรต เถา้ และเยื่อใย รอ้ยละ 9.82 12.86 25.44 49.08 0.76 และ 2.04 ตามล าดบั 

2.การพฒันาขนมน ้าดอกไมก้ึง่ส าเรจ็ รปูส่วนผสมหลกัทีเ่หมาะสมไดแ้ก่ ปรมิาณแป้งขา้วเจา้หอมมะลแิดงโม่
เปียก  แป้งขา้วเหนียวด าพรเีจลาตไินซ ์และน ้าตาลป่น เท่ากบั 91.73  29.15 และ 129.12 กรมั ตามล าดบั ผลติภณัฑ์
ทีไ่ดม้ปีรมิาณความชืน้ โปรตนี  ไขมนั  คารโ์บไฮเดรต  เถ้า  และเยื่อใย รอ้ยละ 9.24  8.45  2.04  76.45  1.40 และ 
2.42 ตาล าดบั 

3. การศกึษาการยอมรบัของผู้บรโิภคที่มต่ีอผลติภัณฑ์ขนมไทยกึ่งส าเรจ็รูปจากข้าวมสี ีพบว่า  ผู้บรโิภคมี
ความชอบผลติภณัฑ ์รอ้ยละ 73.50 โดยใหค้วามสนใจต่อผลติภณัฑแ์ละมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้ขนมชัน้กึง่ส าเรจ็รปูถงึรอ้ยละ 
64.50 และการยอมรบัทีม่ต่ีอขนมน ้าดอกไมก้ึง่ส าเรจ็รูป พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามชอบผลติภณัฑ์ รอ้ยละ 51.00 โดยให้
ความสนใจต่อผลติภณัฑแ์ละมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้ขนมน ้าดอกไมก้ึง่ส าเรจ็รปูรอ้ยละ 62.50  
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ผลของการให้น ้าต่อการให้ผลผลิตยางพาราในพื้นท่ีสวนเกษตรกรต าบลบ้านโซ้ 
จงัหวดัพะเยา ประเทศไทย 
Effects of irrigation on latex yield of rubber trees (Hevea brasiliensis) at Tambol  
Ban Soo in Phayao province, Thailand. 
 

ประเสรฐิ ถาหลา้1 กจิตศิกัดิ ์คุม้หน่อแนว1 กติตพินัธ ์เพญ็ศร1ี และกติต ิสจัจาวฒันา1* 
Prasert Thala1, Kittisak Kumnornaew1, Kittiphan Pensri1 and Kitti Satjawattana1* 
 

บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิผลของการให้น ้าต่อการให้ผลผลติของยางพารา เขตจงัหวดัพะเยา 
วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) มจี านวน 5 ทรทีเมนต์ ๆ ละ 3 ซ ้า ในสวน
ยางพาราทีเ่ปิดกรดีใหม่ไม่เกนิ 3 ปี พืน้ทีส่วนเกษตรกรต าบลบา้นโซ ้อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา โดยใหท้รทีเมนต์เป็น
ระดบัการใหน้ ้า 5 ระดบั ของปรมิาณการใชน้ ้าของพชืคอื 0%, 30%, 50%, 70% และ100% ในช่วงฤดแูลง้ (กุมภาพนัธ ์
– มถุินายน ปี พ.ศ. 2556) ผลการทดลองพบว่าการให้น ้าแก่ตน้ยางพาราทีม่กีารใหน้ ้า 30% ของปรมิาณการใชน้ ้าของพชื 
มแีนวโน้มใหผ้ลผลติสงูขึน้ (521.75 กก./ไร่/ปี) เมื่อเทยีบกบัตน้ยางพาราปกตทิีไ่ม่มกีารใหน้ ้า (443.42 กก./ไร่/ปี) สว่น
เปอรเ์ซน็ต์เน้ือยางแหง้เฉลีย่ พบว่าต้นยางพาราทีม่กีารใหน้ ้า 50% มเีปอรเ์ซน็ต์เนื้อยางแหง้เฉลีย่สงูกว่าระบบการให้
น ้าในวธิอีื่นๆ (41.97%) ส าหรบัการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคมขีองน ้ายาง (ปรมิาณน ้าตาลซูโครส ปรมิาณอนินทรยี์
ฟอสฟอรสั และปรมิาณไธออล) เปรยีบเทยีบในแต่ละระบบการใหน้ ้า พบว่าไม่แตกต่างกนัทางสถติ ิโดยสรุปแลว้ระบบ
การใหน้ ้าในฤดแูลง้ไม่มผีลกระทบต่อองคป์ระกอบทางเคมใีนน ้ายางของตน้ยางพารา 
 

ค าส าคญั :  ยางพารา, การใหน้ ้า, องคป์ระกอบทางเคมขีองน ้ายาง 
 

Abstract 
 

 This research aimed to evaluate effect of irrigation on latex yield of rubber trees (Hevea brasiliensis), 
five levels of irrigation (30%, 50%, 70% and 100 crop evapotranspiration, or 0.3, 05., 0.7 and 1.0 ETc and 
control (non-irrigation) were tested at farmer’s rubber field, Tambol Ban Soo in Phayao, Thailand, in dry 
season (February – June, 2013), using randomized complete block design (RCB) with three replications. The 
results showed that the 30% crop evapotranspiration, or 0.3 ETc have a tendency to higher yield (521.75 
kg./rai/year) than control (443.42 kg./rai/year), while 0.5 crop evapotranspiration, or 0.5 ETc gave highest of 
dry rubber content (DRC) 41.97 %. Chemical compound of latex yield (sucrose, inorganic phosphorus and 
reduced thiols) showed that all treatments were not different with control. Thus, the irrigation in dry season 
has not been effect on chemical compound of latex yield of rubber trees. 
 

Keywords :   Rubber trees (Hevea brasiliensis), Irrigation, Chemical compound of latex yield. 
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บทน า 

 

 ยางพารา (Hevea brasiliensis Muell Arg) มบีทบาทส าคญัอย่างมากต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย 
และเศรษฐกจิโลก โดยที่ประเทศไทยมกีารผลติและการส่งออกยางธรรมชาตมิากทีสุ่ดเป็นอนัดบั 1 ของโลก กล่าวคอื
กว่า 3.16 และ 2.7 ลา้นตนั ตามล าดบั มมีูลค่าสงูถึง 146,263 ล้านบาท ปัจจุบนัพื้นทีป่ลูกยางพาราในเขตภาคเหนือ
ขยายตวัอย่างรวดเรว็จาก 218,834 ไร่ ในปี 2549 เป็น 600,578 ไร่ ในปี 2551 [1] จากการศกึษาพบว่า เกษตรกรสว่น
ใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการปลกูยางพารากนัมากขึน้ เนื่องจากราคายางในตลาดโลกทีป่รบัตวัสงูขึน้สง่ผลใหค้่าตอบแทน
ในการลงทุนมคี่าทีน่่าพอใจ ผลผลติยางทีไ่ดส้ามารถเกบ็รกัษาไวไ้ดน้าน อกีทัง้มแีหล่งรบัซือ้ผลผลติทีแ่น่นอน ประกอบ
กบัการส่งเสรมิจากภาครฐับาลให้ขยายพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือ  การปลูกยางพาราให้ได้ผลผลติด ี
จะต้องมปีรมิาณน ้าฝนรายปีมากกว่า 2,000 มลิลเิมตร มจี านวนวนัฝนตก 100-150 วนั และมชี่วงแลง้ไม่เกนิ 4 เดอืน 
[2] แสดงให้เหน็ว่า น ้าเป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญัของการปลูกยางพาราอย่างมาก การส่งเสรมิให้เกษตรกรขยายพื้นที่
ปลูกยางพาราในภาคเหนือทีน่อกจากมปีรมิาณน ้าฝนเฉลีย่ตลอดปีน้อยกว่าภาคใต้แลว้ ยงัมชี่วงแลง้ทีย่าวนานกว่า 6 
เดอืน (พ.ย.-เม.ย. ของทุกปี) [3] ซึง่ความแหง้แลง้ทีย่าวนานนี้ส่งผลใหต้้นยางมกีารชะงกัการเจรญิเตบิโตและไม่พรอ้ม
ส าหรบัการเปิดกรดียาง ท าใหไ้ม่คุม้ค่ากบัการลงทุน  
 งานวิจยัครัง้นี้จึงมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินผลของการให้น ้าที่ส่งผลต่อผลผลติของยางพารา โดยท าการ
ทดลองใหน้ ้าระดบัต่าง ๆ ในช่วงฤดูแลง้ ในพืน้ทีป่ลกูยางที่มกีารเปิดกรดีใหม่ เพื่อใหท้ราบถงึแนวทางการจดัการปลูก
ยางพาราที่ถูกต้องใหก้บัเกษตรกรสวนยางพาราภาคเหนือ โดยศกึษาถึงปัจจยัการใหน้ ้าที่สมัพนัธก์บัปรมิาณผลผลติ 
และคุณภาพผลผลติน ้ายาง ของยางพารา งานวจิยันี้ถอืเป็นจุดเริม่ตน้ของการผลกัดนัใหเ้กษตรกรในเขตภูมภิาคเหนือ
ตอนบน มีองค์ความรู้ด้านวชิาการที่เกี่ยวกบั การดูแลรกัษา การเปิดกรดี ตลอดจนการจดัการปลูกที่ดีส าหรบัต้น
ยางพารา ซึง่จะสง่ผลใหส้ามารถเพิม่ผลผลติและคุณภาพน ้ายางพาราเขตภาคเหนือตอนบนภูมภิาคนี้ต่อไป 
 

วิธีการศึกษา 
การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) มจี านวน 5 ทรทีเมนต ์ๆ ละ 3 ซ ้า 
ๆ ละ 5 ต้น (25 ต้น/ทรทีเมนต์) โดยแบ่งระดบัการให้น ้าในช่วงฤดูแล้ง (กุมภาพนัธ์ - มถุินายน พ.ศ. 2556) ดงันี้ คอื 
ทรทีเมนต์ที ่1: ต้นยางพาราปกตไิม่มรีะบบน ้า (control) 2: ตน้ยางพาราทีม่กีารใหน้ ้า 30% 3: ต้นยางพาราทีม่กีารให้
น ้า 50% 4: ตน้ยางพาราทีม่กีารใหน้ ้า 70% และ 5: ตน้ยางพาราทีม่กีารใหน้ ้า 100% ของปรมิาณการใชน้ ้าของพชื โดย
อา้งองิปรมิาณการใชน้ ้าของต้นยางพาราซึ่งสามารถค านวณได้จากสูตร   ETc = Kc x ETp [4] โดยมกีารให้น ้าแบบ 
มนิิสปรงิเกอรข์นาดรศัม ี2 เมตร บรเิวณใตท้รงพุ่ม ซึง่ก าหนดปรมิาณการใหน้ ้าจากปรมิาณน ้าในดนิชัน้เขตรากลกึ 30 
ซม. ซึง่เป็นบรเิวณทีม่กีารกระจายตวัของรากทีห่าอาหาร ที ่50% ของปรมิาณน ้าทีพ่ชืน าไปใช ้
 

วิธีการทดลอง 
 ท าการศกึษาในยางพาราพนัธุ์ RRIM 600 มกีารเปิดกรดียางไปแล้วไม่เกิน 3 ปี (อายุ 10 - 11 ปี) ปลูกใน
พืน้ทีแ่ปลงเกษตรกรบา้นโซ ้ต.บา้นโซ ้อ.เมอืง จ.พะเยา ท าการสุ่มเลอืกต้นทีม่ขีนาดเสน้รอบวงของล าตน้ 50 ซม. ขึน้
ไปเพื่อใชเ้ป็นตวัอย่างในการทดลอง ใชร้ะบบเปิดกรดีแบบหนึ่งสว่นสามของล าตน้ ซึง่เป็นระบบเปิดกรดีหน้าเดยีว ทีไ่ม่
เป็นการท ารา้ยล าต้นยางพารา กรดีสองวนัเวน้หนึ่งวนั (1/3S 2d/3) เปิดกรดีที่ระดบั 150 ซม.จากผวิดนิ และกรดีซ ้า
รอยเดมิในทุกวนัทีม่กีารเปิดกรดี สว่นวธิกีารใหน้ ้า เริม่ใหน้ ้าในช่วงฤดแูลง้ (ก.พ. – ม.ิย. 2556) โดยตดิตัง้ระบบการให้
น ้าแบบมนิิสปรงิเกอร ์ขนาดรศัม ี2 เมตร บรเิวณใตท้รงพุ่มใหร้ศัมขีองการใหน้ ้าครอบคลุมบรเิวณรากมากทีส่ดุ 
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การเกบ็ข้อมูล 
1. การเจริญเติบโตของล าต้น 

 บนัทกึขนาดเสน้รอบวงล าต้นในแต่ละทรทีเมนต์โดยวดัทีร่ะดบัความสงู 150 ซม. เหนือพื้นดนิ ครัง้แรกเมื่อ
เริม่การทดลองและครัง้ต่อไปทุกๆ 3 เดอืน เป็นเวลา 1 ปี 

2. ปริมาณผลผลิต 
 เปรยีบเทยีบปรมิาณน ้ายางที่ไดใ้นแต่ละทรทีเมนต์โดยบนัทกึผลผลติยางจากน ้าหนักแหง้ยางกอ้น เกบ็เป็น
ยางก้อนทุกครัง้ที่เปิดกรีด โดยเก็บผลผลติต้นต่อต้น ระยะเวลาทุก 4 สปัดาห์ น ายางก้อนไปผึ่งแห้งในร่ม ใช้เวลา
ประมาณ 15-20 วนั ชัง่น ้าหนกัยางกอ้นแลว้คณูดว้ย 0.85 (ปรบัน ้าหนกัความชืน้ในยางกอ้นรอ้ยละ 15) 

3. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบทางชีวเคมีของน ้ายาง 
 3.1 ปรมิาณน ้าตาลซูโครส ใชว้ธิกีารปฏกิริยิา Colormetric Reaction โดยใหก้รดทีม่คีวามเขม้ขน้สงูๆ ท าให้
น ้าตาลเฮกโซสแตกตัวให้อนุพนัธ์ที่เรยีกว่า Furfural Derivative มขีัน้ตอนดงันี้ เติมสารละลาย Trichloroacetic acid 
(TCA) ความเขม้ขน้ 2.5% ปรมิาตร 400 µl ในหลอดแกว้ที่มฝีาปิด เตมิสารละลายตวัอย่างในน ้ายาง ปรมิาตร 100 µl 
และ Anthrone Reactive ปรมิาตร 3 มล. ปิดฝาหลอด น าไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าอุ่นที่อุณหภูมิ 90°C เป็นเวลา 10 
นาท ีจากนัน้น าไปแช่ในอ่างน ้าเพื่อท าใหส้ารละลายเยน็ อ่านค่าการดูดกลนืแสงที่ความยาวคลื่น 627 น.ม. หากวดัค่า
การดูดกลนืแสงได้ต ่ากว่า 0.2 ให้ปรบัปรมิาตรสารละลาย TCA ความเขม้ขน้ 2.5% เป็นปรมิาตร 250 µl สารละลาย
ตวัอย่างในน ้ายางเป็นปรมิาตร 250 µl และ Anthrone Reactive ปรมิาตร 3 มล. หากวดัค่าการดูดกลนืแสงไดสู้งกว่า 
0.8 ให้ปรับปริมาตรสารละลาย TCA ความเข้มข้น 2.5% เป็นปริมาตร 450 µl สารละลายตัวอย่างในน ้ ายางเป็น
ปรมิาตร 50 µl และ Anthrone Reactive ปรมิาตร 3 มล. และค านวณความเขม้ขน้ของซโูครสในหน่วย มลิลโิมล/น ้ายาง 
1 ลติร (mM/L) ตามสตูร[Suc] mM = OD627 K  [(Fw + W1 + W2)/ Fw] 
 3.2 ปรมิาณอนินทรยีฟ์อสฟอรสั ใชว้ธิกีารปฏกิริยิา Colormetric Reation ของอนินทรยีฟ์อสฟอรสั คอื สรา้ง
พนัธะกบัโมลบิเดต และนาวาเดต เกดิเป็นสารประกอบซึ่งดูดกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 410 น.ม. มขี ัน้ตอนดงันี้ เติม
สารละลาย TCA ความเขม้ขน้ 2.5% ปรมิาตร 1 มล. ในหลอดแกว้ทีม่ฝีาปิด เตมิสารละลายตวัอย่างในน ้ายาง ปรมิาตร 
500 µl และ IN Reactive ปรมิาตร 3 มล. ปิดฝาหลอด น าไปเขย่าดว้ยเครื่องเขย่า ทิง้ไว ้5 นาท ีหลงัจากนัน้อ่านค่าการ
ดูดกลนืแสงความยาวคลื่น 410 น.ม. และค านวณความเขม้ขน้ของอนินทรยี์ฟอสฟอรสัในหน่วย มลิลโิมล/น ้ายาง 1 
ลติร (mM/L) ตามสตูร [Pi] mM = OD410  K  [(Fw + W1 + W2)/ Fw] 
 3.3 ปรมิาณไธออล อาศยัหลกัการปฏิกิรยิา Colormetric Reation ของไธออล โดยท าปฏิกิรยิากบั Dithio 
Bisnitrobenzoic acid (DTNB) เกิดเป็นสารประกอบ TNB ซึ่งดูดกลนืแสงที่ความยาวคลื่น 412 น.ม. มีข ัน้ตอนดงันี้ 
เติมสารละลาย Tris ความเข้มข้น 0.5 M ปรมิาตร 1 มล.ในหลอดแก้วที่มีฝาปิด เติมสารละลายตัวอย่างในน ้ายาง 
ปรมิาตร 1.5 มล. และ Dithio bisnitrobenzoic acid (DTNB) ปรมิาตร 50 µl ปิดฝาหลอด น าไปเขย่าดว้ยเครื่องเขย่า 
ทิง้ไว ้5 นาท ีหลงัจากนัน้อ่านค่าการดูดกลนืแสงดว้ยเครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง รุ่น Uitrospec 3000 ความยาวคลื่น 
412 น.ม. และค านวณความเขม้ขน้ของไธออลในหน่วย มลิลโิมล/น ้ายาง 1 ลติร (mM/L) ตามสตูร [R-SH] mM=OD412 
 K  [(Fw + W1 + W2)/ Fw] 
 3.4 ปรมิาณเน้ือยางแห้ง เกบ็น ้ายางสด 10 หยดต่อต้น (ใชน้ ้ายางจากการวเิคราะห์องคป์ระกอบทางชวีเคมี
ขา้งต้น) เริม่จากการชัง่น ้าหนักหลอดเปล่าทุกหลอด (T) เตมิสารละลาย EDTA ความเขม้ขน้ 0.01% ปรมิาตร 5 มล. 
ในหลอด (T+E) เมื่อเก็บตวัอย่างน ้ายางสดแล้ว น ามาชัง่น ้าหนักอกีครัง้ (T+E+L) โดยน ้าหนักของน ้ายางสดเท่ากบั 
(T+E+L)-(T+E) หลงัจากนัน้น าไปตกตะกอนด้วยสารละลาย TCA ความเขม้ขน้ 20 เปอร์เซน็ต์ ปรมิาตร 0.715 มล. 
และน าส่วนทีเ่ป็นเน้ือยางอบทีอุ่ณหภูม ิ70 oC เป็นเวลา 24 ชัว่โมง น ายางแหง้ทีผ่่านการอบแต่ละกอ้น (Dw) ค านวณ
ปรมิาณเน้ือยางแหง้ ตามสตูรเปอรเ์ซน็ตเ์น้ือยางแหง้ (DRC) = (Dw / Fw)  100 
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ผลการศึกษา 
การเจริญเติบโต 
 จากการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่การเจรญิเตบิโตของเสน้รอบวงตน้ยางพาราในรอบ 1 ปี ณ สวนเกษตรกรบา้นโซ ้
ต.บ้านโซ้ อ.เมอืง จ.พะเยา ระหว่างเดอืนเมษายน ปี พ.ศ.2555 - มถุินายน ปี พ.ศ.2556 โดยวดัเสน้รอบวงที่ระดบั
ความสงู 150 เซนตเิมตร เหนือระดบัพืน้ดนิ ของแต่ละระดบัของการใหน้ ้าตน้ยางพารา พบว่าค่าเฉลีย่การเจรญิเตบิโต
ของเสน้รอบวงต้นยางพาราสะสม ไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิโดยมอีตัราการขยายตวัหรอืการเจรญิเตบิโตของล า
ต้ น  มี เ ส้ น ร อ บ ว ง อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง  0.17-1.13 เ ซ น ติ เ ม ต ร ต่ อ ปี  (ต า ร า ง ที่  1 )
 
 

ตารางท่ี 1 ผลของการใหน้ ้าของตน้ยางพาราในฤดแูลง้ ช่วงเดอืนเมษายน ปี พ.ศ.2555 – มถุินายน ปี พ.ศ. 2556 

Treatment 
April-2012 July-2012 October-2012 January-2013   April-2013 June-2013 Means 
--------------------------------------------------------cm.------------------------------------------------------------ 

Control 52.77 52.97 53.03 53.17 53.63 53.9 53.24 
0.3 ETc 54.27 54.3 54.4 54.4 54.5 55 54.48 
0.5 ETc 53.47 53.63 53.77 53.97 54.37 54.53 53.96 
0.7 ETc 54.53 54.6 54.6 54.6 54.7 54.7 54.65 
1.0 ETc 53.77 54 54.07 54.27 54.63 54.77 54.25 

F-test   ns   ns   ns   ns   ns   ns   ns 
  Means followed by different letters are significantly differenence p = 0.05 level by DMRT. 

 
ปริมาณผลผลิตยางก้อนสะสม 

การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของผลผลติยางกอ้นสะสม (กก./ไร่/ปี) ณ สวนเกษตรกรบา้นโซ ้ต.บา้นโซ ้อ.เมอืง จ.
พะเยา พบว่าผลผลติยางก้อนสะสม ของแต่ละระดบัการให้น ้าต้นยางพารา ให้ค่าเฉลี่ยแตกต่างกนัทางสถิติ โดยต้น
ยางพาราที่มกีารให้น ้า 30% ของปรมิาณการใช้น ้าของพชื ให้ค่าเฉลีย่ผลผลติยางกอ้นสะสมมากทีสุ่ดเท่ากบั 521.75 
กิโลกรมัต่อไร่ต่อปี รองลงมาคือ ต้นยางพาราที่มีการให้น ้า 50% ของปรมิาณการใช้น ้าของพืช ให้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
509.53 กโิลกรมัต่อไร่ต่อปี สูงกว่าต้นยางพาราปกติที่ไม่มกีารให้ระบบน ้า (Control) ที่ให้ค่าเฉลี่ยต ่าสุดอยู่ที่ 443.42 
กโิลกรมัต่อไร่ต่อปี ส าหรบัปรมิาณเปอรเ์ซน็ตเ์น้ือยางแหง้สะสม พบว่าปรมิาณเปอรเ์ซน็ตเ์น้ือยางแหง้เฉลีย่สะสม ในทุก
ระบบของการใหน้ ้า ไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิโดยต้นยางพาราทีม่กีารใหน้ ้า 30% และ 50% ของปรมิาณการใช้
น ้าของพชืมแีนวโน้มปรมิาณเปอรเ์ซน็ต์เนื้อยางแหง้เฉลีย่สะสมอยู่ในเกณฑท์ีส่งูเท่ากบั 41.47 และ 41.97 เปอรเ์ซน็ต ์
ตามล าดบั ในขณะทีต่้นยางพาราปกติไม่มรีะบบน ้า (Control) มปีรมิาณเปอรเ์ซน็ต์เน้ือยางแหง้เฉลีย่สะสมอยู่ที ่36.15 
เปอรเ์ซน็ต ์(ตารางที ่2) 
 

 ตารางท่ี 2 การเปรยีบเทยีบผลผลติ และปรมิาณเปอรเ์ซน็ตเ์นื้อยางแหง้ของแต่ละระดบัของการใหน้ ้า ในฤดแูลง้ช่วง
เดอืนเมษายน ปี พ.ศ.2555 – มถุินายน ปี พ.ศ. 2556  

Treatment 
  g/plant/cutting      Kg/plant/year       Kg/Rai/year Content (DRC) of latex percentage  
---------g.----------     --------------------Kg.---------------------      ----------------%--------------- 

Control        41.68 c  5.83 c    443.42 c                  36.15 
0.3 ETc        49.04 a  6.87 a    521.75 a                  41.47 
0.5 ETc        47.89 a  6.70 a    509.53 a                  41.97 
0.7 ETc        46.72 ab  6.54 ab    497.12 ab                  35.58 
1.0 ETc        43.03 bc  6.02 bc    457.86 bc                  35.84 
F-test   *     *         *   ns 

  Means followed by different letters are significantly differenence p = 0.05 level by DMRT. 
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องคป์ระกอบทางชีวเคมี 

 การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบปรมิาณน ้าตาลซโูครสสะสม (กุมภาพนัธ ์- มถุินายน ปี 
พ.ศ.2556) ณ สวนเกษตรกรบา้นโซ ้ต.บา้นโซ ้อ.เมอืง จ.พะเยา พบว่าตน้ยางพาราทีม่กีารใหน้ ้า 30% ของปรมิาณการ
ใช้น ้าของพืช ให้ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบปรมิาณน ้าตาลซูโครสสูงสุดเท่ากบั 9.22 mM 1-1 ไม่แตกต่างทางสถิติกบัต้น
ยางพาราปกติไม่มรีะบบน ้า (Control) ที่ให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.68 mM 1-1 (Table 3) ส าหรบัปรมิาณอนินทรยี์ฟอสฟอรสั
สะสม พบว่าต้นยางพาราทีม่กีารใหน้ ้า 100% ของปรมิาณการใชน้ ้าของพชื มคี่าเฉลีย่ของปรมิาณอนินทรยีฟ์อสฟอรสั
สูงสุดที่ 53.76 mM 1-1 ไม่แตกต่างทางสถิติกบัต้นยางพาราปกติไม่มีระบบน ้า (Control) ที่ให้ค่าเฉลี่ยต ่าทีสุดอยู่ที ่
46.86 mM 1-1 ทัง้นี้ทุกระบบทีม่กีารใหน้ ้าแก่ตน้ยางพารามแีนวโน้มทีจ่ะใหค้่าเฉลีย่ปริมาณอนินทรยีฟ์อสฟอรสัสะสมสงู
กว่าต้นยางพาราปกติไม่มรีะบบน ้า (Control) ส่วนปรมิาณไธออล พบว่าต้นยางพาราทีม่กีารให้น ้า 30% ของปรมิาณ
การใชน้ ้าของพชื มคี่าเฉลีย่ของปรมิาณไธออลสงูสุดที ่19.43 mM 1-1 และต้นยางพาราทีม่กีารใหน้ ้า 70% ของปรมิาณ
การใชน้ ้าของพชื มคี่าเฉลีย่ต ่าสดุที ่18.41  mM 1-1  ซึง่ไม่แตกต่างทางสถติกิบัต้นยางพาราปกตทิีไ่ม่มกีารใหร้ะบบน ้า 
(Control) ทีใ่หค้่าเฉลีย่อยู่ที ่19.49 mM 1-1 (ตารางที ่3) 
 

ตารางท่ี 3 การเปรยีบเทยีบองคป์ระกอบทางชวีเคม ี(น ้าตาลซโูครส อนินทรยีฟ์อสฟอรสั และไธออล) ของแต่ละระดบั
ของการใหน้ ้า ในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ ์– มถุินายน พ.ศ.2556 

Treatment 

February-2013 March-2013 April-2013 

Sucrose 
Phosphoru

s 
Thiols Sucrose 

Phosphoru
s 

Thiols Sucrose Phosphorus Thiols 

------------------------------------------------------- mM/L----------------------------------------------------------- 
Control  7.69 a   38.66 15.86 9.82 ab  52.99 ab 21.11  10.96 ab  48.32 ab 20.1 
0.3 ETc  7.32 ab   33.61 13.32 10.40 a  62.27 ab 23.2  11.86 a  55.09 ab 21.97 
0.5 ETc  3.59 bc   35.77 14.06 4.74 ab  49.62 b 17.25  6.93 ab  45.70 ab 16.87 
0.7 ETc  3.29 c   34.92 14.26 4.25 b  48.03 b 18.13  5.09 b  42.61 b 17.34 
1.0 ETc  3.24 c   37.18 13.43 6.57 ab  73.24 a 25.63  7.95 ab  62.82 a 23.62 
F-test     *     ns   ns    *     *   ns     *     *   ns 

   

  ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

Treatment 
May-2013 June-2013 Means 

Sucrose Phosphorus Thiols  Sucrose Phosphorus Thiols Sucrose Phosphorus Thiols 
---------------------------------------------------------- mM/L---------------------------------------------------------------------- 

Control 8.19 ab   42.90 18.27    6.22 ab    29.15 2.12 8.68 a  46.86 19.49 
0.3 ETc 8.76 a   48.74 19.81    8.98 a    47.40 1.55 9.22 a  52.52 19.43 
0.5 ETc 4.76 ab   41.13 15.47    4.91 ab    30.52 2.27 4.99 b  52.62 18.37 
0.7 ETc 3.17 b   38.48 15.98    3.93 b    36.74 1.75 4.64 b  51.53 18.41 
1.0 ETc 4.78 ab   54.77 20.94    3.15 b    29.66 2.12 5.03 b  53.76 19.02 
F-test    *     ns   ns      *    ns  ns    *   ns   ns 

  Means followed by different letters are significantly differenence p = 0.05 level by DMRT. 
 

สรปุและวิจารณ์ 
 จากการศึกษาอิทธิพลของการให้น ้าต่อการตอบสนองทางสรรีวิทยาและการให้ผลผลิตยางพารา ณ สวน
เกษตรกร ต.บา้นโซ ้อ.เมอืง จ.พะเยา ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ์ - มถุินายน 2556 พบว่าการใหน้ ้าตน้ยางพาราทีม่กีารให้
น ้า 30% ของปรมิาณการใชน้ ้าของพชื ใหค้่าเฉลีย่ผลผลติยางกอ้นสะสมมากทีสุ่ด รองลงมาคอืต้นยางพาราทีม่กีารให้
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น ้า 50% ของปรมิาณการใชน้ ้าของพชื อย่างไรกต็ามการใหน้ ้าในช่วงการผลดัใบของตน้ยางพาราอาจจะสง่ผลต่อการให้
ผลผลติน ้ายางได ้ซึง่สอดคลอ้งกบั [5] สุเมธและคณะ (2550) รายงานว่า ต้นยางพาราทีไ่ม่มกีารใหน้ ้านัน้ใหผ้ลผลติน ้า
ยางสดต ่ากว่ายางพาราทีม่กีารใหน้ ้า เนื่องจากยางพาราทีไ่ม่มกีารใหน้ ้าจะมคีวามชืน้ในดนิทีต่ ่า ยางพาราสามารถดูด
น ้าไปใชไ้ดน้้อย ส่งผลต่อการใหผ้ลผลติน ้ายาง สอดคลอ้งกบั [6] Rao et. al. (1998) กล่าวว่า ในสภาพดนิทีม่คีวามชืน้
ต ่า ปรมิาณและอตัราการไหลของน ้ายางจะลดลง นอกจากนี้ เมื่อต้นยางพาราไดร้บัความรอ้นสงูจากดวงอาทติย ์ท าให้
เกดิการคายน ้าทีส่งู ตน้ยางพาราจะป้องกนัการสญูเสยีน ้า โดยวธิกีารปิดปากใบ ท าใหเ้กดิสภาพการจ ากดัของน ้าในต้น
ยางพารา การผลติน ้ายางทดแทนน ้ายางทีส่ญูเสยีไปจากต้นยางเมื่อมกีารเปิดกรดีลดลง ปรมิาณน ้ายางทีไ่หลจากรอย
กรดีจงึลดลง และในทางกลบักนัถ้าในดนิมคีวามชืน้เพยีงพอกบัปรมิาณการใช้ของต้นยาง การเปิดปากใบเพื่อคายน ้า
เป็นไปตามสภาพบรรยากาศดงักล่าวจะเหมาะสมกว่าสภาพดนิทีม่คีวามชืน้ต ่า สง่ผลใหก้ระบวนการสงัเคราะหด์ว้ยแสง
เพื่อสร้างอาหารและพลงังานท าได้ดี ปรมิาณและอตัราการไหลของน ้ายางจงึสูงกว่าสภาพดินที่มนี ้าไม่เพยีงพอ แต่
ส าหรบัการใหน้ ้าในระบบอื่น ๆ ทีม่กีารใหน้ ้าเพิม่ขึน้ กลบัไม่ส่งผลการเพิม่ขึน้ของผลผลติยางกอ้น แต่มแีนวโน้มทีสู่ง
กว่าการไม่ใหน้ ้าเลย แสดงใหเ้หน็ว่าการใหน้ ้าในปรมิาณทีม่ากขึน้ (30%, 50%, 70% และ 100% ของปรมิาณการใชน้ ้า
ของพชื) ไม่สง่ผลต่อปรมิาณผลผลติ เนื่องจากในช่วงฤดแูลง้มอีุณหภูมทิีส่งูท าใหค้่าการระเหยของน ้าสงูตามไปดว้ย ท า
ใหต้้นยางพาราไม่สามารถน าน ้าทีเ่พิม่ไปใชไ้ดท้ัง้หมด ทัง้นี้อาจจะขึน้อยู่กบัความสมบูรณ์ของต้นยางพารา และความ
อุดมสมบรูณ์ของสภาพพืน้ที ่ทีม่อียู่ก่อนแลว้กเ็ป็นได ้ 
 ส าหรบัการศกึษาวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคมขีองน ้ายาง ได้แก่ปรมิาณน ้าตาลซูโครส ปรมิาณอนินทรยี์
ฟอสฟอรสั และปรมิาณไธออล เปรยีบเทยีบในแต่ละระบบการใหน้ ้า พบว่าตน้ยางพาราทีม่กีารใหน้ ้า 30%  ของปรมิาณ
การใชน้ ้าของพชื มปีรมิาณน ้าตาลซูโคลสที่สงู ส่วนปรมิาณอนินทรยี์ฟอสฟอรสั และปรมิาณไธออล พบว่าไม่มคีวาม
แตกต่างกนัทางสถติ ิซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึระบบการใหน้ ้าในฤดแูลง้ ไม่สง่ผลกระทบต่อองคป์ระกอบทางเคมใีนน ้ายางของ
ตน้ยางพารา เนื่องจากปรมิาณน ้าตาลซูโครส ปรมิาณอนินทรยีฟ์อสฟอรสั และปรมิาณไธออลมคี่าใกลเ้คยีงกนัในแต่ละ
ระบบการใหน้ ้า 
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ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโต และการออกดอก ของว่านแสงอาทิตย ์
Effect of shading on growth and flowering of Blood lily (Haemanthus   
multiflorus) 
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บทคดัย่อ 
 

 ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของว่านแสงอาทิตย์ ศึกษา ณ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยเีกษตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ล้านนา ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธุ์ถงึเดอืน กนัยายน 2557 วาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ม ี4กรรมวธิ ี(ไม่พรางแสง พรางแสง 25 เปอรเ์ซน็ต์ พรางแสง 50 เปอร์เซน็ต์ และ
พรางแสง 75 เปอรเ์ซน็ต์)  โดยใชซ้าแลนสดี าทีม่คีวามเขม้แสงแตกต่างกนัและวดัระดบัความเขม้แสงดว้ย Lux meter 
แต่ละกรรมวธิมีีจ านวน 10 ซ ้าต่อกรรมวธิ ีจากการทดลองพบว่า ต้นที่ไม่ได้รบัการพรางแสงไม่มกีารออกดอก ต้นที่
พรางแสงทุกระดบัมคีวามกวา้งและความยาวใบมากกว่าต้นทีไ่ม่ได้รบัการพรางแสง ส่วนต้นทีไ่ดร้บัการพรางแสง 25 
เปอร์เซ็นต์ มีความยาวก้านดอก ความสูงและน ้าหนักสดใบมากที่สุดคือ 29.83 เซนติเมตร 68.00 เซนติเมตร และ 
12.57 กรมั ตามล าดบั ตน้ทีไ่ดร้บัการพรางแสง 25 และ 75 เปอรเ์ซน็ต ์มนี ้าหนกัสดรากมากทีส่ดุคอื 12.74 และ 11.72 
กรมั นอกจากนี้ยงัพบว่า การพรางแสงไม่มผีลต่อขนาดช่อดอก จ านวนดอกต่อช่อ ความกวา้งกา้นช่อดอก จ านวนใบ 
ความเขม้สใีบ น ้าหนกัสดของช่อดอก และกา้นช่อดอก  น ้าหนกัแหง้ของช่อดอก กา้นช่อดอก หวั และราก 

  

ค าส าคญั :  ว่านแสงอาทติย ์การพรางแสง การออกดอก 
 

Abstract 
 

 Effect of shading on growth and flowering of Blood lily (Haemanthus multiflorus) was studied at 
Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, during February to 
September 2014. The experiments were designed as completely randomized design with 4 treatments (no 
shading, 25% saran shading, 50% shading and 75% shading. There were 10 replications per treatment. The 
result showed that the plants were not shading does not flowering. leaf length and leaf width in shaded plants 
were higher than those in not shaded plants. The plants were grown at 25% shading gave the highest of 
stalk length, height and fresh weight of leaves (i.e.  29.83 cm., 68.00 cm. and 12.57 g., respectively). The 
plants were grown at 25 and 75% shading gave the highest of fresh weight of roots. In addition, shading did 
not affect on inflorescence size, number of floret to inflorescence, width of inflorescence stalk, number of 
leaves, the quantifications of leaf greenness (SPAD), fresh weight of inflorescence and stalk and dry weight 
of inflorescence and stalk, bulb and fibrous root. 
 

Keywords:  Blood lily (Haemanthus multiflorus), shading, flowering 
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บทน า 
 

 ว่านแสงอาทิตย์  หรือ blood lily หรือ paint brush มีชื่ อวิทยาศาสตร์ว่า Haemanthus spp. เป็นพืช 
ใบเลี้ยงเดี่ยว มีหัวค่อนข้างกลม ช่อดอกเจริญเติบโตออกมาจากหวัก่อนการเกิดใบ ก้านดอกยาวประมาณ 12 นิ้ว  
เป็นพชืฤดูเดยีว ดอกมสีแีดง ใบมขีนาดใหญ่ รูปไข่  พชืชนิดนี้โดยธรรมชาตพิบการเจรญิเตบิโตในบรเิวณเชงิเขาหรอื
ตามชัน้หิน หรอืตามชายป่าที่มีแสงแดดตลอดวนัและมแีสงตลอดช่วง 6 เดอืนต้นมกีารเจรญิเติบโตสมบูรณ์แขง็แรง  
โดยปกตติ้นว่านแสงอาทติยเ์ขา้สู่ระยะพกัตวัในช่วงฤดูหนาวหรอืช่วงที่มอีากาศแห้งแล้ง มชี่อดอกสแีดงรูปทร งแบบ 
umbel มีประมาณ 200 ดอกต่อช่อ [10] ในต่างประเทศนิยมใช้ว่านแสงอาทิตย์เป็นไม้จัดสวน ไม้กระถาง  
และมีศกัยภาพในการใช้เป็นไม้ตัดดอกได้ดี [13] การออกดอกของพืชเป็นกระบวนการทางสรีรวิทยา โดยมีปัจจยั
ภายในพชื ไดแ้ก่ ปรมิาณอาหารในพชื อายุ ความพรอ้มของพชื พนัธุกรรม และฮอรโ์มนภายในพชื รวมทัง้ปัจจยัทาง
สภาพแวดลอ้มโดยเฉพาะแสงซึง่เป็นแหล่งพลงังานทีส่ าคญัในการสรา้งอาหารและการสะสมอาหารในพชื [2,4]  
ความเขม้แสง มผีลต่อขบวนการสงัเคราะหแ์สงในพชื เช่น ในไมด้อกประเภทหวับางชนิด แสงมผีลต่อพชืในระยะพฒันา
ของดอก ซึง่ถา้ตน้ไดร้บัความเขม้แสงต ่าในชว่งพฒันาดอกหรอืช่อดอกจะมผีลท าใหเ้กดิการฝ่อของดอก ซึง่ความรุนแรง
แตกต่างกนัไปตามชนิดพชื [4] ถ้าพชืไดร้บัความเขม้แสงมากขึน้ ท าใหพ้ชืมกีารสงัเคราะหแ์สงเพิม่ขึน้ดว้ย ซึง่มผีลต่อ
การเจรญิเติบโตของพชื พชืบางชนิดต้องการความเขม้แสงสูง บางชนิดไม่สามารถเจรญิได้ในสภาพความเขม้แสงสูง 
พชืบางชนิดมนีิสยักึง่กลางระหว่างพชืทีช่อบแดดจดัและพชืทีไ่ม่ชอบแดด ถ้าแสงมคีวามเขม้เกนิพอดี ควรลดความเขม้
ของแสงลงบา้งดว้ยการพรางแสง [3] ในไมด้อกแต่ละชนิดสามารถเจรญิเตบิโตไดด้ใีนระดบัความเขม้แสงทีแ่ตกต่างกนั 
เช่น ในหน้าววั สามารถเจรญิเตบิโตไดด้เีมื่อมกีารพรางแสงประมาณ 70-80% การพรางน้อยเกนิไปจะท าใหต้้นมกีาร
แตกกอมาก และดอกและใบจะมสีซีดี ขอบใบแหง้และไหมไ้ด ้แต่ถ้าพรางแสงมากเกนิไปท าใหอ้อกดอกน้อยลงและล า
ตน้อ่อนแอ [1] ในปทุมมา ต้นทีไ่ดร้บัความเขม้แสงน้อยจะท าใหต้้นผอมสงู กา้นช่อดอกยาว แต่จะลดลงเมื่อไดร้บัความ
เขม้แสงเพิม่ขึน้ [6] ใน  Spiraea alba และ Spiraea tomentosa ต้นที่ได้รบัการพรางแสงในระดบัที่สูงขึน้ ท าให้ต้นมี
พืน้ทีใ่บมากขึน้ [12] ส่วนใน  Antirrhinum (snap dragon) ต้นทีไ่ดร้บัความเขม้แสงต ่าการออกดอกชา้ลง แต่มจี านวน
ใบมากขึน้ [7] ในตน้ Bougainvillea (เฟ่ืองฟ้า) ความเขม้แสงทีส่งูกว่า 30 เปอรเ์ซน็ต ์ท าใหพ้ชืไม่สามารถออกดอกได ้
[12] แสงอาทติยเ์ป็นพชืทีอ่อกดอกในช่วงฤดรูอ้น เดอืนเมษายนถงึเดอืนพฤษภาคม การพรางแสงเป็นวธิทีีใ่ชต้น้ทุนต ่า
ในการพฒันาแต่รายงานการวจิยัในเรื่องดงักล่าวในว่านแสงอาทติย์ยงัมไีม่มากนัก ดงันัน้งานวจิยันี้จงึได้มุ่งเน้นเพื่อ
ศกึษาผลของการพรางแสงทีม่ต่ีอการออกดอกของว่านแสงอาทติย ์เพื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการผลติเป็นการคา้ต่อไป 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

 1. พชืทดลอง  หวัพนัธุว์่านแสงอาทติย ์ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 7.0-8.0 ซม. ปลกูในกระถางขนาด 8 นิ้ว 
วสัดุปลกูประกอบดว้ย ดนิ ทราย ถ่านแกลบ เปลอืกขา้ว อตัราสว่น 1:1:1:1 ใหไ้ดร้บัสภาพการพรางแสงทีแ่ตกต่างกนั 
โดยใช้ซาแรนสดี าเป็นวสัดพุรางแสงโดยคลมุให้รอบทัง้ด้านบนและด้านข้างทัง้สีด้่าน  วางแผนการทดลองแบบสุม่
สมบรูณ์ (Completely Randomized Design) จ านวน 4 กรรมวธิีๆ  ละ 10 ซ ้า คอื ไม่พรางแสง พรางแสง 25  50 และ 
75 เปอรเ์ซน็ต ์ วดัค่าความเขม้แสงโดยใชเ้ครื่องวดัค่าความเขม้แสง (Lux meter) ทดลอง ณ สถาบนัวจิยัเทคโนโลยี
เกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา จงัหวดัล าปาง ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึ เดอืนกนัยายน  2557  

 2. การบนัทกึผล โดยบนัทกึคณุภาพดอก ไดแ้ก่ ขนาดดอก จ านวนดอกต่อช่อ ความยาวกา้นช่อดอก ความ
กวา้งกา้นช่อดอก จ านวนใบ ความเขม้ของสใีบ ความกวา้งและความยาวใบ น ้าหนกัสดและน ้าหนกัแหง้กา้นช่อดอก ช่อ
ดอก ใบ หวัและ ราก  
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ผลการศึกษา 

 ผลของการพรางแสงต่อการเจรญิเตบิโตและการออกดอกของวา่นแสงอาทติย ์ พบว่า ตน้ทีไ่มไ่ดร้บัการพราง

แสง ไม่มกีารออกดอก สว่นตน้ทีไ่ดร้บัการพรางแสง 25 เปอรเ์ซน็ต ์มคีวามยาวกา้นดอกมากทีส่ดุคอื 29.83 เซนตเิมตร 

นอกจากนี้ยงัพบว่า การพรางแสงระดบัต่างๆ ไม่มผีลต่อขนาดช่อดอก จ านวนดอกต่อช่อ และความกวา้งกา้นช่อดอก 

โดยมคีา่อยู่ระหว่าง 16.65-16.85  147.20-161.20 และ 0.99-1.15 เซนตเิมตร ตามล าดบั (ตารางที ่1) 

ตารางท่ี 1 คุณภาพดอกหลงัจากไดร้บัการพรางแสงแตกต่างกนั 

การพรางแสง ขนาดช่อดอก จ านวนดอก/ช่อ ความยาวกา้นช่อ
ดอก 

ความกวา้งกา้นช่อ
ดอก 

ไม่พรางแสง NF NF NF NF 
พรางแสง 25 % 16.65 161.20 29.83a 1.15 
พรางแสง 50 % 16.85 147.80 24.50b 0.99 
พรางแสง 75 % 16.75 147.20 24.90b 1.08 
LSD ns ns * ns 
CV (%) 6.79 18.95 9.01 9.53 

NF=no flowering  ns=  non significant  Values within the same columns followed by different letters were 
significantly difference at P<0.01 

 ผลของการพรางแสงต่อการเจรญิเตบิโตและการออกดอกของวา่นแสงอาทติย ์ พบว่า ตน้ทีไ่ดร้บัการพรางแสง 
25 เปอรเ์ซน็ต ์ มคีวามสงูมากทีส่ดุคอื 68.00 เซนตเิมตร ตน้ทีไ่ม่ไดร้บัการพรางแสงมคีวามสงูน้อยทีส่ดุ สว่นขนาดใบ
พบว่าตน้ทีพ่รางแสงทุกระดบัมคีวามกวา้งและความยาวใบมากกว่าตน้ทีไ่ม่ไดร้บัการพรางแสง นอกจากนี้ยงัพบว่า การ
พรางแสงระดบัต่างๆ ไมม่ผีลต่อจ านวนใบ และความเขม้สใีบ (SPAD) โดยมคี่าอยู่ระหว่าง 6.80-7.75 ใบต่อตน้  และ 
33.77-41.10 SPAD  ตามล าดบั (ตารางที ่2)  

ตารางท่ี 2 การเจรญิเตบิโตของตน้หลงัจากไดร้บัการพรางแสงแตกต่างกนั 

การพรางแสง ความสงู ความกวา้งใบ ความยาวใบ จ านวนใบ ความเขม้สใีบ 
ไม่พรางแสง 42.30c 9.77b 22.330  b 7.75 33.77 
พรางแสง 25 % 68.00a 13.16a 32.67a 7.20 41.10 
พรางแสง 50 % 60.70ab 12.33a 31.22a 6.80 36.60 
พรางแสง 75 % 58.80b 12.42a 27.99a 6.80 34.94 
LSD * * * ns ns 
CV (%) 9.72 6.95 13.26 9.72 12.41 
ns=  no significantly difference  Values within the same columns followed by different letters were significantly 
difference at P<0.01 

 ผลของการพรางแสงต่อการเจรญิเตบิโตและการออกดอกของวา่นแสงอาทติย ์ พบว่า ตน้ทีไ่ดร้บัการพรางแสง 

25 เปอรเ์ซน็ต ์ มนี ้าหนกัสดใบมากทีส่ดุคอื 12.57 กรมั ตน้ทีไ่ดร้บัการพรางแสง 25 และ 75เปอรเ์ซน็ต ์ มนี ้าหนกัสด

รากมากทีส่ดุคอื 12.74 และ 11.72 กรมั สว่นน ้าหนกัสดหวัพบว่าตน้ทีพ่รางแสงทุกระดบัมนี ้าหนกัสดหวัมากกว่าตน้ที่
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ไม่ไดร้บัการพรางแสง นอกจากนี้ยงัพบว่า การพรางแสงไมม่ผีลต่อน ้าหนกัสดของช่อดอก และกา้นช่อดอก โดยมคี่าอยู่

ระหว่าง 27.78-32.25  และ 27.39-32.62 กรมั  ตามล าดบั (ตารางที ่3) 

ตารางท่ี 3 น ้าหนกัสดของตน้หลงัจากไดร้บัการพรางแสงแตกต่างกนั 

การพรางแสง ช่อดอก กา้นช่อดอก ใบ หวั ราก 
ไม่พรางแสง NF NF 10.75ab 74.84b 5.13b 
พรางแสง 25 % 30.46 32.62 12.57a 121.19a 12.74a 
พรางแสง 50 % 27.78 27.39 6.96b 111.79a 8.84ab 
พรางแสง 75 % 32.25 29.23 7.92b 112.02a 11.72a 
LSD ns ns * * * 
CV (%) 16.09 15.63 34.66 19.84 34.78 
NF=no flowering  ns=  no significantly difference  Values within the same columns followed by different letters 
were significantly difference at P<0.01 

 ผลของการพรางแสงต่อการเจรญิเตบิโตและการออกดอกของวา่นแสงอาทติย ์ พบว่า ตน้ทีไ่มไ่ดร้บัการพราง

แสง มนี ้าหนกัแหง้ใบมากทีส่ดุคอื 1.86 กรมั นอกจากนี้ยงัพบวา่การพรางแสงไม่มผีลต่อน ้าหนกัแหง้ของช่อดอก กา้น

ช่อดอก หวั และรากในว่านแสงอาทติย ์โดยมคี่าอยู่ระหว่าง 2.27-2.64 1.13-1.85 17.07-22.83  และ 0.33-0.63 กรมั  

ตามล าดบั (ตารางที ่4) 

ตารางท่ี 4 น ้าหนกัแหง้ของตน้หลงัจากไดร้บัการพรางแสงแตกต่างกนั 

การพรางแสง ช่อดอก กา้นช่อดอก ใบ หวั ราก 
ไม่พรางแสง NF NF 1.86a 17.35 0.33 
พรางแสง 25 % 2.75 1.85 1.15b 22.83 0.63 
พรางแสง 50 % 2.27 1.13 0.65b 18.29 0.43 
พรางแสง 75 % 2.64 1.20 0.71b 17.07 0.59 
LSD ns ns * ns ns 
CV (%) 20.28 33.14 42.76 33.83 37.70 
NF=no flowering  ns=  no significantly difference  Values within the same columns followed by different letters 
were significantly difference at P<0.01 

วิจารณ์และสรปุผล 

 ผลของการพรางแสงต่อการเจรญิเตบิโตและการออกดอกของวา่นแสงอาทติย ์ พบว่า ตน้ทีไ่มไ่ดร้บัการพราง

แสง ไมม่กีารออกดอก สว่นตน้ทีไ่ดร้บัการพรางแสง 25 เปอรเ์ซน็ต ์มคีวามยาวกา้นดอก และมคีวามสงูมากทีส่ดุ ตน้ที่

ไม่ไดร้บัการพรางแสงมคีวามสงูน้อยทีส่ดุ เช่นเดยีวกบั ในคารเ์นชัน่ทีพ่บว่า ตน้ทีไ่ม่ไดร้บัการพรางแสงมคีวามสงูน้อย

กว่าตน้ทีไ่ดร้บัการพรางแสงทุกกรรมวธิ ี [8] การพรางแสงระดบัต่างๆ ไมม่ผีลต่อจ านวนใบ และความเขม้สใีบ (SPAD) 
เช่นเดยีวกบัตน้  Spiraea alba (meadowsweet) ทีพ่บว่า การพรางแสงไม่มผีลต่อความเขม้ของสใีบ (ความเขยีว) [12] 

นอกจากนี้ยงัพบว่าตน้ทีไ่มไ่ดร้บัการพรางแสง มนี ้าหนกัแหง้ใบมากทีส่ดุ สอดคลอ้งกบั [11] รายงานว่า ความเขม้แสงที่

ต ่าจะท าใหน้ ้าหนกัสดและน ้าหนกัแหง้ของตน้ลดลง นอกจากนี้ยงัพบว่าการพรางแสงไม่มผีลต่อน ้าหนกัแหง้ของช่อดอก 
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กา้นช่อดอก หวั และรากในว่านแสงอาทติย ์ เช่นเดยีวกบัในตน้มหาลาภ ทีพ่บว่าการพรางแสงไมม่ผีลต่อ น ้าหนกัแหง้

ของกา้นช่อดอก หวัเก่า หวัใหมแ่ละราก [5] 

สรปุผล 

 ตน้ทีไ่มไ่ดร้บัการพรางแสงไมม่กีารออกดอก สว่นตน้ทีไ่ดร้บัการพรางแสง 25 เปอรเ์ซน็ต ์ ท าใหต้น้มกีาร
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การศึกษาแนวทางในการสกดัธาตอุาหาร P K ในขัน้ตอนเดียวส าหรบัการวิเคราะห์
ดินภาคสนาม 
A study in nutrient extraction P K in one step for soils analysis in field 
 

วาสณิ ี วริญุรตัน์1* ยพุนิ  สุพรรณ1 และยทุธนา  เขาสุเมรุ1 
Wasinee Wirunrat1*, Yupin Supan1 and Yuttana Kaosumain1 
 

บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาแนวทางในการสกดัธาตุอาหาร P K ในขัน้ตอนเดยีวส าหรบัการวเิคราะหด์นิภาคสนาม เพื่อศกึษา
ความเป็นไปไดท้ีจ่ะผลติน ้ายาสกดัทีส่ามารถสกดัไดท้ัง้ธาตุอาหาร P K โดยจะใชต้วัอย่างดนิทีม่คีา่ pH ระหว่าง 5.9-7.0
และใชน้ ้ายาสกดั double acid ทีม่คีวามแตกต่างของความเขม้ขน้ของน ้ายาทีใ่ชส้กดัดนิ อตัราส่วนของดนิต่อปรมิาตร
ของน ้ายาสกดัดนิ และเวลาในการเขย่า รวม 16 ชนิด เทยีบกบัวธิกีารมาตรฐานในการวเิคราะหห์าปรมิาณธาตุอาหาร 
P K  โดยใช ้spectrophotometric technique จากการทดลองพบว่า น ้ายาสกดัชนิดที ่9 ทีค่วามเขม้ขน้ 0.025N HCl + 
0.05N H2SO4 ในอตัราส่วนดนิต่อน ้ายาสกดัเท่ากบั1:4 เขย่า 15 นาท ีมคี่าความสมัพนัธ์กบัผลการวเิคราะห์โดยวิธี
มาตรฐานสูงกว่าน ้ายาสกดัชนิดอื่นๆ จงึมคีวามเป็นไปได้ว่า ที่จะใช้น ้ายาสกดั double acid ที่มคีวามเขม้ขน้0.025N 
HCl + 0.05N H2SO4 ในอตัราส่วนดนิต่อน ้ายาสกดัเท่ากบั1:4 เขย่า 15 นาท ีในการสกดัธาตุอาหาร P K ในขัน้ตอน
เดยีวส าหรบัการวเิคราะหด์นิภาคสนาม 

 

ค าส าคญั :  น ้ายาสกดั ความสมัพนัธ ์
 

Abstract 
 
 

 A study on the extraction of nutrients P K in one step. To study the feasibility of producing extracting 
solutions that can extract the nutrients P K. Samples soil with a pH between 5.9 to 7.0 and using 16 different 
extracting solutions by concentration extract using ratio soil: solutions extract and time for shake.  By compared 
to standard methods for analysis of nutrients P K using spectrophotometric technique. It was found that solution 
extract 0.025N HCl + 0.05N H2SO4 concentration in soil solution extraction ratio of 1:4 for 15 minutes, shaking. 
It gave highly correlation compared standard methods other than solutions extract. 

 

Keywords: solution extraction correlation 
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บทน า 
 

 การวเิคราะหต์วัอย่างดนิกเ็พื่อประเมนิระดบัความอุดมสมบูรณ์ของดนิ โดยการน าเอาดนิทีจ่ะปลูกพชืมาท า
การวเิคราะหท์างเคม ีเพื่อหาปรมิาณธาตุอาหารพชืในดนิที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่พชืทีจ่ะปลูก (คณาจารยภ์าควชิา
ปฐพีวิทยา, 2544) ซึ่งในการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารฟอสฟอรสั และปริมาณธาตุอาหารโพแทสเซียม โดยวิธี
มาตรฐาน มีการใช้วิธีการสกัดด้วยน ้ ายา Bray II ท าการพัฒนาสี วัดด้วยเครื่อง spectrophotometer (Houbaet 
al.,1988) เพื่อหาปรมิาณฟอสฟอรสัทีส่ามารถเป็นประโยชน์ได ้(available-P) และการวเิคราะหห์าปรมิาณโพแทสเซยีม
ที่ แ ลก เปลี่ ย น ได้  ( exchangeable K) จ ะ ใ ช้ วิ ธีCobaltinitrite method ท า ก า รพัฒนาสีแ ล ะ วัด ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง
spectrophotometer เป็นวธิกีารทีใ่ชใ้นหอ้งปฏบิตักิาร ซึง่มคีวามยุ่งยาก ใชเ้วลานานและมคี่าใชจ้่ายค่อนขา้งสงู  
 ดังนัน้ จึงท าการทดลองเปรียบเทียบน ้ ายาสกัดและวิธีการสกัดในการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ อาหาร 
ฟอสฟอรสั และโพแทสเซยีมโดยใชน้ ้ายาสกดัตวัเดยีวกนั ซึง่จะศกึษาระดบัความเขม้ขน้ของ double acid  อตัราส่วน
ดนิต่อน ้ายาสกดั และเวลาทีใ่ชใ้นการเขย่าดนิ โดยมวีตัถุประสงค ์ทีจ่ะศกึษาถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะผลติน ้ายาสกดัธาตุ
อาหาร ฟอสฟอรสัและโพแทสเซยีมทีจ่ะใชส้กดัตวัอย่างดนิในขัน้ตอนเดยีว 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
การเตรียมตวัอยา่งดิน 
 เตรยีมตวัอย่างดนิทีม่ ีpH ระหวา่ง 5.9 - 7.0 จ านวน 160 ตวัอยา่ง 
วิธีศึกษา 
 น ้ายาสกดั P K อตัราสว่นดนิต่อน ้ายาสกดัและเวลาทีใ่ชเ้ขย่า(ตาราง 1) เปรยีบเทยีบกบัวธิมีาตรฐาน(ตาราง2) 
 
ตาราง 1 ความเขม้ขน้ของน ้ายาสกดั P K อตัราสว่นดนิต่อน ้ายาสกดั และเวลาทีใ่ชเ้ขย่า 

กรรมวธิ ี น ้ายาสกดั อตัราสว่น ดนิ:น ้ายาสกดั เวลาเขย่า (นาท)ี 

1 0.05N HCl + 0.025N H2SO4 1:4 15 

2 0.05N HCl + 0.025N H2SO4 1:4 20 

3 0.05N HCl + 0.025N H2SO4 1:10 15 

4 0.05N HCl + 0.025N H2SO4 1:10 20 

5 0.1N HCl + 0.025N H2SO4 1:4 15 

6 0.1N HCl + 0.025N H2SO4 1:4 20 

7 0.1N HCl + 0.025N H2SO4 1:10 15 

8 0.1N HCl + 0.025N H2SO4 1:10 20 

9 0.025N HCl + 0.05N H2SO4 1:4 15 

10 0.025N HCl + 0.05N H2SO4 1:4 20 

11 0.025N HCl + 0.05N H2SO4 1:10 15 

12 0.025N HCl + 0.05N H2SO4 1:10 20 
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กรรมวธิ ี น ้ายาสกดั อตัราสว่น ดนิ:น ้ายาสกดั เวลาเขย่า (นาท)ี 

13 0.025N HCl + 0.1N H2SO4 1:4 15 

14 0.025N HCl + 0.1N H2SO4 1:4 20 

15 0.025N HCl + 0.1N H2SO4 1:10 15 

16 0.025N HCl + 0.1N H2SO4 1:10 20 
ดดัแปลงจาก (Olsen and Sommers, 1982) 

ตาราง 2 วธิมีาตรฐานทีใ่ชว้เิคราะหส์มบตัทิางเคมขีองดนิ 

สมบตัดินิ วธิกีาร อา้งองิ 
ปรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่ป็นประโยชน์

ได ้(available P) 
สกดัดว้ยน ้ายา bray II ท าการพฒันา
ส ีวดัดว้ยเครื่อง spectrophotometer 

Houbaetal.,1988 

ปรมิาณโพแทสเซยีมทีแ่ลกเปลีย่น
ได ้(exchangeable K) 

 

สกดัดว้ยน ้ายา HCl 0.05 N ท าการ
พฒันาสแีละวดัดว้ยเครื่อง 

spectrophotometer 

Cobaltinitrite method 

 

การหาค่าความสมัพนัธข์องปริมาณ P K ระหว่างการใช้น ้ายาสกดั 16 ชนิดกบัวิธีการมารฐาน 

 น าผลการทดลองที่ได้จากการสกัดด้วยน ้ายา double acid ทัง้ 16 ชนิดที่สกัดหาปริมาณฟอสฟอรัสและ

โพแทสเซยีม มาค านวณหาค่าความสมัพนัธ ์กบัวธิกีารมาตรฐาน 

ผลการศึกษา 

 จากผลการทดลองพบว่าค่าการวเิคราะห์หาปรมิาณฟอสฟอรสัและโพแทสเซยีมที่ใช้น ้ายาสกดัชนิดที่ 9 ที่

ความเข้มข้น 0.025N HCl + 0.05N H2SO4 ในอัตราส่วนดินต่อน ้ ายาสกัดเท่ากับ1:4 เขย่า 15 นาที นั ้นมีค่า

ความสมัพนัธก์บัผลการวเิคราะหป์รมิาณฟอสฟอรสัและโพแทสเซียมในวธิกีารมาตรฐานสงูกว่าน ้ายาชนิดอื่นๆ โดยให้

ค่า r เท่ากบั 0.84 และ 0.81ตามล าดบั (ตาราง 3) และเมื่อน าไปค านวณหาค่า R2 กพ็บว่าน ้ายาสกดัชนิดที ่9 นี้ใหค้่า R2 

ของธาตุฟอสฟอรสัเท่ากบั 0.71(ภาพ1)  และธาตุโพแทสเซยีม 0.65 (ภาพ2) แสดงว่าจากผลการทดลอง น ้ายาสกดั

ชนิดที่ 9 ที่ความเขม้ขน้ 0.025N HCl + 0.05N H2SO4 ในอตัราส่วนดนิต่อน ้ายาสกดัเท่ากบั1:4 เขย่า 15 นาท ีนัน้มี

ความเป็นไปไดส้งูกว่าน ้ายาสกดัชนิดอื่นๆ ทีจ่ะใชเ้ป็นน ้ายาทีส่กดัไดท้ัง้ฟอสฟอรสัและโพแทสเซยีมในขัน้ตอนเดยีว 
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ตาราง 3 ค่าความสมัพนัธข์องปรมิาณธาตุอาหาร P K ระหว่างการใชน้ ้ายาสกดั 16 ชนิด กบัน ้ายาสกดัในวธิมีาตรฐาน 

วิธีการ ค่าความสมัพนัธ ์
สารสกดั อตัราส่วน เวลา P K 

0.05N HCl + 0.025N H2SO4 1:4 15 0.81 0.77 

0.05N HCl + 0.025N H2SO4 1:4 20 0.78 0.82 

0.05N HCl + 0.025N H2SO4 1:10 15 0.64 0.58 

0.05N HCl + 0.025N H2SO4 1:10 20 0.77 0.70 

0.1N HCl + 0.025N H2SO4 1:4 15 0.84 0.77 

0.1N HCl + 0.025N H2SO4 1:4 20 0.80 0.84 

0.1N HCl + 0.025N H2SO4 1:10 15 0.76 0.78 

0.1N HCl + 0.025N H2SO4 1:10 20 0.78 0.72 

0.025N HCl + 0.05N H2SO4 1:4 15 0.84 0.81 

0.025N HCl + 0.05N H2SO4 1:4 20 0.83 0.75 

0.025N HCl + 0.05N H2SO4 1:10 15 0.73 0.75 

0.025N HCl + 0.05N H2SO4 1:10 20 0.81 0.74 

0.025N HCl + 0.1N H2SO4 1:4 15 0.80 0.71 

0.025N HCl + 0.1N H2SO4 1:4 20 0.82 0.61 

0.025N HCl + 0.1N H2SO4 1:10 15 0.74 0.73 

0.025N HCl + 0.1N H2SO4 1:10 20 0.83 0.81 
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ภาพ  1ความสมัพนัธข์องธาตุฟอสฟอรสั ระหว่างน ้ายาสกดั Bray II และ0.025N HCl + 0.05N H2SO4 

 

 

ภาพ 2 ความสมัพนัธข์องธาตุโพแทสเซยีมระหว่างน ้ายาสกดั HCl 0.05N และ 0.025N HCl + 0.05N H2SO4 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

 จากการทดสอบน ้ายาสกดัดนิทัง้ 16 ชนิด เทยีบกบัน ้ายาสกดั P และ K ในวธิมีาตรฐานนัน้ น ้ายาสกดัชนิดที ่
9 ทีค่วามเขม้ขน้ 0.025N HCl + 0.05N H2SO4 ในอตัราสว่นดนิต่อน ้ายาสกดัเท่ากบั1:4 เขย่า 15 นาท ีมคีวามเป็นไป
ไดส้งูกว่าน ้ายาสกดัชนิดอื่นทีจ่ะใชเ้ป็นน ้ายาสกดัทีส่กดัได ้P และ K ในขัน้ตอนเดยีว เน่ืองจากมคี่าความสมัพนัธเ์มื่อ
เทยีบกบัน ้ายาสกดัในวธิมีาตรฐานสงูกว่าน ้ายาสกดัชนิดอื่นๆ 
 

  

y = 0.2488x + 109.6
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การส ารวจความหลากชนิดของพืชในพืน้ท่ีป่าชมุชนต าบลดงยาง อ าเภอนาดนู 
จงัหวดัมหาสารคาม 
Plants Survey in Community Forest of Dong Yang Subdistrict, Nadune District, 
Maha Sarakham Province 
 

วรชาต ิโตแกว้1 
Worachat Tokaew1 
 

บทคดัย่อ 
 

 ศกึษาความหลากชนิดของพชืมเีมลด็และดชันีความส าคญัของไม้ต้นในป่าชุมชนต าบลดงยาง อ าเภอนาดูน 
จงัหวดัมหาสารคาม โดยวธิวีางแปลงสุ่มตวัอย่าง ขนาด 20x20 เมตร 15 แปลง ในระหว่างเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 
2555 สงิหาคม พ.ศ. 2556 พบพชืมดีอกทัง้หมด 46 วงศ ์100 สกุล 112 ชนิด ประกอบดว้ยไมต้้น 49 ชนิด ไมพุ้่ม 21 
ชนิด ไม้พุ่มรอเลือ้ย 7 ชนิด ไมเ้ลือ้ยมเีนื้อไม ้1 ชนิด ไมเ้ลือ้ย 11 ชนิด และพชืล้มลุก 23 ชนิด และพชืเมลด็เปลอืย 1 
ชนิด คอื ปรงป่า (Cycas siamensis Miq.) ไมต้น้ทีม่คี่าดชันีความส าคญัสงูทีสุ่ด คอื ชาด (Dipterocarpus obtusifolius 
Teijsm. ex Miq.) เตง็ (Shorea obtusa Wall. ex Blume) และมะค่าแต ้(Sindora siamensis Teijsm. & Miq.) มคี่าดชันี
ความส าคญั 50.49, 36.05, และ 30.78 ตามล าดบั และพชืในกลุ่มเสีย่งต่อการสูญพนัธุ์ที่พบในป่าชุมชน 2 ชนิด คือ 
ปรงป่า (C. siamensis) และปอไทย (Decaschistia siamensis Craib)  
 

ค าส าคญั: ความหลากหลาย ดชันีความส าคญั พชืถิน่เดยีว พชืเสีย่งต่อการสญูพนัธุ ์
 

Abstract 
 

 Species diversity of seed plants and the important value index (IVI) of trees in community forest of 
Dong Yang subdistrict, Na Dun district, Maha Sarakham province were studied between November 2012 and 
August 2013. Fifteen plots of 20x20 meters were sampled for data collections. 46 families, 100 genera and 
112 species of angiosperm (including 49 trees, 21 shrubs, 7 scandent shrubs, 1 woody climber, 11 climbers 
and 23 herbs) and one of gymnosperm, Cycas siamensis Miq., were found. The important species of the 
community forest were Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.,  Shorea obtusa Wall. ex Blume and 
Sindora siamensis Teijsm. & Miq., the important value index are 50.49, 36.05 and 30.78, respectively. Two 
species of ground flora namely; C. siamensis and Decaschistia siamensis Craib, are threatened plants. 
 

Keywords:   plant diversity, important value index, endemic plants, Threatened plants 
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บทน า 
 

 จงัหวดัมหาสารคามเป็นจงัหวดัทีม่พีืน้ทีป่่าน้อยทีส่ดุในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยมพีืน้ทีเ่พยีง  139,164 
ไร่  หรือร้อยละ 4.26 ของพื้นที่จ ังหวดั ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรงั ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด บริเวณอ าเภอกุดรัง 
อ าเภอบรบอื อ าเภอนาเชอืก อ าเภอนาดนู และอ าเภอวาปีปทุม ประกอบดว้ยป่าสงวนแห่งชาต ิ10 แห่ง มวีนอุทยาน 2 
แห่ง คอื วน-อุทยานโกสมัพ ีและวนอุทยานชหีลง มสีวนรุกชาต ิ2 แห่ง คอื สวนรุกชาตพิุทธมณฑล และสวนรุกชาตทิ่า
สองคอน มีเขตห้ามล่าสตัว์ป่า จ านวน 1 แห่ง คือ เขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล าพนั [1] สภาพพื้นที่ของจงัหวดัค่อนขา้ง
ราบเรยีบจงึเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหง้่ายต่อการถูกบุกรุกป่า ท าใหป่้าพืน้ทีป่่าในบรเิวณต่างลดลงอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนั
ประชาชนในพื้นที่มีความตื่นตัวและเห็นคุณค่าของทรพัยากรป่าที่ยงัเหลอือยู่ มีการรวมกลุ่มเพื่อการจดัตัง้และขึ้น
ทะเบยีนป่าชุมชนแลว้ 171 หมู่บา้น [2]  
 ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคู-นาดูน จงัหวดัมหาสารคาม เป็นพื้นที่ราบ สูงจากระดบัน ้าทะเล 185 เมตร มี
ลกัษณะนิเวศวทิยาเป็นป่าโคกหรอืป่าเต็งรงั มพีื้นทีป่ระมาณ 137 ไร่ [2] สภาพทัว่ไปเป็นที่ราบลุ่ม สภาพดนิเป็นดนิ
ร่วนปนทราย ชาวบา้นในชุมชนเป็นชาวไทยอสีาน ใชป่้าชุมชนเป็นป่าสาธารณะประโยชน์ ปัจจุบนัพืน้ทีป่่าไดถู้กบุกรุก
จบัจองเพื่อครอบครองเป็นพื้นที่ส่วนตัว ตัดไม้ ใช้รถไถแผ้วถาง และเผาป่าเป็นจ านวนมาก [3] จึงได้การจัดตัง้
คณะกรรมการดูแลป่าชุมชนขึน้และมกีฎระเบยีบการใชป่้าชุมชนอย่างชดัเจน โดยพืน้ทีป่่าชุมชนทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นป่า
อนุรกัษ์ทัง้หมด 3 แห่ง ไดแ้ก่ ป่าชุมชนบา้นเหล่าจัน่ ป่าชุมชนบา้นหนองโนทบัมา้ และป่าชุมชนบา้นโพนทอง [1]  
 การศกึษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากป่ามรีายงานในพืน้ทีป่่าวฒันธรรมอ าเภอนาดูน [4] 101 
ชนิด ประกอบดว้ยไมต้้น 50 ชนิด และไมพ้ืน้ล่างอื่นๆ 41 ชนิด และป่าชุมชนบา้นโพนทอง [5] 89 ชนิด ประกอบดว้ย
ไมต้้น 40 ชนิด และไมพ้ื้นล่างอื่นๆ 49 ชนิด ซึง่ทัง้สองแห่งมลีกัษณะนิเวศวทิยาแบบป่าเต็งรงัเช่นเดยีวกบัป่าชุมชน
สว่นใหญ่ในจงัหวดัมหาสารคาม (ภาพที ่1ก) นอกจากนี้ในอ าเภอนานดนูยงัมพีืน้ทีป่่าอกีแห่งในบรเิวณต าบลดงยาง ซึง่
พืน้ทีส่ว่นหนึ่งเป็นป่าเบญจพรรณ (ภาพที ่1ข) และมอีาณาเขตตดิต่อกบับา้นหวัฝาย บา้นหนองแคน และบา้นหลุบควนั 
และอกีสว่นหนึ่งเป็นป่าเตง็รงัเช่นเดยีวกบัป่าอื่นๆ โดยพืน้ทีป่่าทัง้หมดเป็นแหล่งหาของป่าทีส่ าคญัของชาวบา้นในพืน้ที่
อ าเภอนาดนูและอ าเภอใกลเ้คยีง โดยเฉพาะ เหด็ ไขม่ดแดง และพชืสมุนไพร  
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

ภาพท่ี 1 สภาพนิเวศวทิยาของป่าชุมชน; ก. ป่าเตง็รงัของป่าชุมชนบ้านโพนทอง ต าบลหนองคู, ข. ป่าเบญจพรรณ
บรเิวณบา้นหนองแคน ต าบลดงยาง จงัหวดัมหาสารคาม 
 
 พืน้ทีป่่าต าบลดงยางอยู่ระหว่างเตรยีมจดัตัง้เป็นป่าชุมชนบา้นหวัฝาย ป่าชุมชนบา้นหนองแคน และป่าชุมชน
บา้นหลุบควนั เพื่อใหก้ารจดัการในการใชป้ระโยชน์และการดูแลทรพัยากรทอ้งถิน่ และพืน้ทีด่งักล่าวยงัไม่มกีารศกึษา
ความหลากหลายของสิง่มชีวีติในพื้นที่ การศกึษาครัง้นี้จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความหลากชนิดของไม้ต้น ไม้พื้น

ก 

  ก ข 
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ล่าง และนิเวศวทิยาเชงิปรมิาณของไมต้น้ ในป่าต าบลดงยางอ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม บรเิวณพืน้ป่าทีช่าวบา้น
มกีารใช้ประโยชน์ (บรเิวณทีต่ิดต่อกบัหมู่บ้าน) เพื่อเป็นขอ้มูลพืน้ฐานดา้นความหลากหลายของพนัธุพ์ชืในพื้นทีเ่พื่อ
การใชป้ระโยชน์และอนุรกัษ์ทรพัยากรของหน่วยงานในชุมชนต่อไป  
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

 ศกึษาความหลากชนิดของพรรณพชืในป่าชุมชนต าบลดงยางบรเิวณบ้านหวัฝาย บ้านหนองแคน และบ้าน
หลุบ-ควนั ในบรเิวณพืน้ป่าทีช่าวบา้นมกีารใชป้ระโยชน์ โดยวธิวีางแปลงสุ่มตวัอย่าง และด าเนินการส ารวจในระหว่าง
เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2555 - สงิหาคม พ.ศ. 2556 แปลงตัวอย่างที่ศกึษาใช้แปลงขนาด 20x20 เมตร จ านวน 15 
แปลง วางแปลงห่างกนัประมาณ 100 เมตร และแต่ละแปลงแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 10x10 เมตร จ านวน 4 แปลง 
เพื่อศกึษาไม้ต้น (tree) ที่มเีสน้รอบวงทีร่ะดบัอก (Girth at Breath Height, GBH; 1.3 เมตร) มากกว่า 15 เซนติเมตร 
หรอืเรยีกว่าไมใ้หญ่ วางแปลงขนาด 5x5 เมตรในแปลง ขนาด 10x10 เมตร ทุกแปลง เพื่อศกึษาไมต้้นทีย่งัไม่โตเตม็ที่
หรอืไม้หนุ่ม (ล าต้นสูงมากกว่า 1.3 เมตร มเีสน้รอบวงที่ระดบัอก น้อยกว่า 15 เซนติเมตร) กล้าไม้ (ไม้ต้นที่เป็นที่มี
ความสูงน้อยกว่า 1.3 เมตร) และพชืพื้นล่าง โดยการจ าแนกประเภทของไม้ต้นตามขนาดล าต้นเป็น ไมใ้หญ่ ไม้หนุ่ม 
และกลา้ไม ้อา้งองิตามส านกัวจิยัการอนุรกัษ์ป่าไมแ้ละพนัธุพ์ชื [6] 
 บนัทกึขอ้มูลจ านวนชนิด ขนาดเสน้รอบวง และจ านวนตน้ ของไมต้้นทีเ่ป็นไมใ้หญ่และไมห้นุ่ม ส าหรบักลา้ไม ้
บนัทกึจ านวนชนิดและจ านวนตน้ต่อแปลง และบันทกึจ านวนชนิดของเหด็และพชืพืน้ล่างอื่นๆ ไดแ้ก่ ไมพุ้่ม พชืลม้ลุก 
ไมเ้ลือ้ย พชืเบยีน และพชืกนิซาก ทีส่ ารวจพบในแปลงตวัอย่าง 
 เกบ็ตวัอย่างจดัท าพรรณพชืแหง้ เพื่อใชใ้นการระบุชนิด (species identification) ตามวธิขีองก่องกานดา ชยา
มฤต [7] โดยใช้เอกสารดา้นอนุกรมวธิาน เช่น พรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย (Flora of Thailand), Thai Forest 
Bulletin (Botany) และหนังสอืพรรณพชืต่างๆ น าขอ้มูลที่ได้มาหาค่านิเวศวทิยาเชงิปรมิาณบางประการ ได้แก่  ดชันี
ความส าคญั (Importance Value Index: IVI) [6] โดยมวีธิคี านวณดงันี้ 
 

ดชันีความส าคญั (Importance Value Index; IVI) = RDo + RFr + RDe 
 

ความเด่นสมัพทัธ ์(Relative Dominance = RDo)  
                   RDoA (%) =   (ความเด่นของพชืชนิด A) x100 
                                    ความเด่นของพชืทุกชนิดในสงัคม 
 

โดยที ่ ความเด่นของพชืชนิด A  =  พืน้ทีห่น้าตดัของพชืชนิด A ทัง้หมด 
    พืน้ทีท่ีท่ าการส ารวจ 
 

ความถีส่มัพทัธ ์(Relative Frequency = RFr) 
                                RFrA (%) =   (ความถีข่องพชืชนิด A) x 100 
                                                  ความถีข่องพชืทุกชนิดในสงัคม  
 

 
ความหนาแน่นสมัพทัธ ์(Relative Dominant = RDe) 

                    RDeA (%) =   (ความหนาแน่นของพชืชนิด A) x100 
                                       ความหนาแน่นของพชืทุกชนิดในสงัคม 
 

ค่าดชันีความคลา้ยคลงึกนัระหวา่งสงัคมพชื (Similarity index = S) 
                                      S     =      2C 
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                                                   A + B  
            รอ้ยละของความคลา้ยคลงึกนัระหว่างสงัคมพชื 
                         S (%) =      2C x 100 
                                                 A + B  
  โดยที ่ A = จ านวนชนิดพชืในแปลงที ่1     

B = จ านวนชนิดพชืในแปลงที ่2   
C = จ านวนชนิดพชืทีพ่บทัง้สองแปลง 

 

 จากนัน้วเิคราะหผ์ลความหลากชนิดของพนัธุพ์ชื นิเวศวทิยาเชงิปรมิาณ และเปรยีบเทยีบความคลา้ยคลงึกนั
ของสงัคมพชืกบัป่าชุมชนบา้นโพนทอง การศกึษาครัง้นี้ใชช้ื่อพืน้เมอืงตามชื่อทีช่าวบา้นพืน้ทีน่ิยมเรยีก ส าหรบัชนิดที่
ไม่มชีื่อเรยีกจะใชช้ื่อพืน้เมอืงตามสว่นพฤกษศาสตรป่์าไม ้ส านกัวชิาการป่าไม ้กรมป่าไม ้[8] และหนงัสอืพรรณไมอ้ื่นๆ 
 

ผลการศึกษา 
1. ความหลากชนิดและนิเวศวิทยาเชิงปริมาณของไม้ต้น 
 จากการศกึษาพบพชืทีเ่ป็นไมต้น้ทัง้หมด 49 ชนิด จ าแนกไดเ้ป็น 21 วงศ ์44 สกุล (ตารางที ่1) วงศท์ีพ่บมาก
ที่สุด คือ และวงศ์เข็ม (RUBIACEAE) พบ 10 ชนิด รองลงมาคือ วงศ์ถัว่ (FABACEAE) พบ 9 ชนิด วงศ์ไม้ยาง 
(DIPTEROCARPACEAE) พบ 4 ชนิด และวงศม์ะม่วง (ANACARDIACEAE) พบ 3 ชนิด วงศอ์ื่นๆ พบ 1-2 ชนิด ไม้
ตน้ทีม่ดีชันีความส าคญัสงูทีสุ่ดคอื ชาด (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.) เตง็ (Shorea obtusa Wall. ex 
Blume) มะค่าแต้ (Sindora siamensis Teijsm. & Miq.) หมากเหลี่ยม (Canarium subulatum Guillaumin) และแดง 
(Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib & Hatch.) I.C. Nielsin.) มีค่าดัชนีความส าคัญ  50.49, 36.05, 
30.78, 29.23 และ 19.39 ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัรายงานความหลายชนิดของพนัธุพ์ชืในป่าชุมชนบา้นโพนทอง [5] 
ซึง่พบไมต้้นทีม่ดีชันีความส าคญัสงูทีส่ดุ 5 อนัดบัแรกคอื มะค่าแต ้ชาด เตง็ หมากเหลี่ยม และแดง เช่นเดยีวกนั แต่ป่า
ทัง้สองแห่งมชีนิดของไมต้น้คลา้ยคลงึกนัรอ้ยละ 54.55 และพบชนิดไมต้น้ทีต่่างจากป่าชุมชนบา้นโพนทอง 25 ชนิด  
2. ความหลากชนิดของพนัธุไ์ม้พืน้ล่างของป่า 
 พชืพืน้ล่างของป่าพบ 29 วงศ ์56 สกุล 64 ชนิด จ าแนกเป็นพชืเมลด็เปลอืย (gymnosperm) 1 ชนิด คอื ปรง
ป่า (Cycas siamensis Miq.) และพชืมดีอก (angiosperm) 63 ชนิด โดยในจ านวนนี้เป็นพชืลม้ลุก 23 ชนิด ไมพุ้่ม 21 
ชนิด ไมเ้ลือ้ย 11 ชนิด ไมเ้ลือ้ยมเีนื้อไม ้1 ชนิด และไมพุ้่มรอเลือ้ย 7 ชนิด (ตารางที่ 2) ซึง่พบมากกว่าป่าชุมชนบ้าน
โพนทอง [5] ที่มรีายงาน 27 วงศ์ 43 สกุล 49 ชนิด และพชืพื้นล่างของป่าทัง้สองแห่งพบชนิดที่เหมือนกนั 30 ชนิด 
หรอืคล้ายคลงึกนัรอ้ยละ 53.1 พนัธุ์ไม้พื้นล่างหลายชนิดพบเฉพาะในป่าเบญจพรรณหรอืป่าดบิแล้ง ได้แก่ ขนหมา 
(Breynia fruticosa (L.) Müll. Arg.) ราชดดั (Brucea javanica (L.) Merr.) เขม็ป่า (Ixora javanica (Blume) DC.) ไสไ้ก่ 
(Jasminum funale Decne.) และหูปากกา (Thunbergia fragrans Roxb.) ซึง่แสดงใหเ้หน็ความแตกต่างของโครงสรา้ง
ไมต้น้ของป่าทีต่่างจากป่าชุมชนบา้นโพนทองทีเ่ป็นป่าเตง็รงั 
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ตารางท่ี 1 ความหลากชนิดและดชันีความส าคญัของไมต้้นในป่าชุมชน  
ล าดบั ชือ่พืน้เมอืง ชือ่วทิยาศาสตร ์ วงศ ์ ดงยาง โพนทอง 

1 ชาด  Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.  DIPTEROCARPACEAE 50.49 35.26 
2 เตง็ Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE 36.05 36.04 
3 มะค่าแต ้ Sindora siamensis Teijsm. & Miq. FABACEAE 30.78 51.82 
4 หมากเหลีย่ม Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE 29.23 19.05 
5 แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib & 

Hatch.) I.C. Nielsin. 
FABACEAE 19.39 20.13 

6 พนัชาด Erythophleum succirubrum Gagnep  FABACEAE 16.85 4.16 
7 หมากหมอ้ Rothmannia wittii (Craib) Bremek. RUBIACEAE 16.83 - 
8 ติ้ว Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume CLUSIACEAE 10.01 14.42 
9 ยอป่า Morinda tomentosa Heyne ex Roth RUBIACEAE 7.81 2.18 
10 ดกูใส Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill. EUPHORBIACEAE 7.09 - 
11 ตะขบป่า Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. FIACOURTIACEAE 6.75 - 
12 บกัคอม Microcos tomentosa Smith TILIACEAE 6.22 - 
13 หวดขา่ Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. SAPINDACEAE 6.13 - 
14 มะมว่งหวัแมงวนั Buchanania lanzen Spreng. ANACARDIACEAE 5.77 6.84 
15 พะยอม Shorea roxburghii G.Don.  DIPTEROCARPACEAE 5.54 1.09 
16 ปอแก่นเทา Grewia eriocarpa Juss. TILIACEAE 4.58 - 
17 ล าดวน Melodorum fruticosum Lour.  ANNONACEAE 3.98 - 
18 ไขเ่น่า Gardinia sootepensis Hutch. RUBIACEAE 3.82 6.91 
19 งิว้ป่า Bombax sp. BOMBACACEAE 3.64 1.28 
20 กอกกนั Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE 2.27 - 
21 ผ่าสาม Caseria grewiifolia Vent. FIACOURTIACEAE 2.12 - 
22 เหมอืดโลด Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. EUPHORBIACEAE 2.04 8.36 
23 มะพอก Parinari anamense Hance CHRYSOBALANACEAE 1.91 - 
24 ชะมวง Garcinia cowa Roxb. ex DC. CLUSIACEAE 1.87 - 
25 กระบก Irvingia malayana Oliv. ex A.Benn. IRVINGIACEAE 1.65 - 
26 เหมอืดแอ่ Memecylon edule Roxb. MELASTOMATACEAE 1.63 17.47 
27 ลิน้ฟ้า Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz BIGNONIACEAE 1.54 - 
28 ยอป่า Morinda coreia Ham. RUBIACEAE 1.39 - 
29 สม้กบ Humenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. RUBIACEAE 1.37 - 
30 ตนีนก Vitex sp. LAMIACEAE 1.35 - 
31 หมากเคง็ Dialium cochinchinense Pierre.  FABACEAE 1.20 - 
32 ตานกกรด Ellipanthus tomentosus Kurz CONNARACEAE 1.14 11.36 
33 สะแบง Dipterocarpus intricatus Dyer.  DIPTEROCARPACEAE 1.05 6.43 
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ตารางท่ี 1 ความหลากชนิดและดชันีความส าคญัของไมต้น้ในป่าชุมชน (ต่อ) 
ล าดบั ชือ่พืน้เมอืง ชือ่วทิยาศาสตร ์ วงศ ์ ดงยาง โพนทอง 

34 สะเดา Azadirachta indica Juss.  MELIACEAE 1.03 - 
35 หนามแท่ง Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) Tirveng. RUBIACEAE 0.79 5.89 
36 สาธร Millettia leucantha Kurz  FABACEAE 0.71 - 
37 ตะครอ้ Schleichera oleosa (Lour.) Oken. SAPINDACEAE 0.71 0.59 
38 หมี ่ Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Rob. LAURACEAE 0.69 5.34 
39 มะกอก Spondias bipinata Airy Shaw & Forman ANACARDIACEAE 0.58 - 
40 มะคงัแดง Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. RUBIACEAE 0.54 - 
41 ขีเ้หลก็ป่า Senna garrettiana (Craib.) Irwin & Barneby FABACEAE 0.44 3.15 
42 ขวา้ว Haldina codifolia (Roxb.) Ridsdale RUBIACEAE 0.38 - 
43 หมากเมา่ Antidesma acidum Retz. EUPHORBIACEAE 0.32 - 
44 มะขามป้อม Phyllanthus emblica  L. EUPHORBIACEAE 0.32 1.99 
45 ขา้วสารป่า Pavetta tomentasa Roxb. ex Sm. RUBIACEAE seedling 3.21 
46 ประดู่ Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE seedling 2.93 
47 ตบัเต่า Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don. EBENACEAE seedling 0.55 
48 ชงโค Bauhinia malabarica Roxb.  FABACEAE seedling seedling 
49 ปีบ Millingtonia hortensis L.f. BIGNONIACEAE seedling - 
50 ยางพลวง Dipterocarpus tuberculatus Roxb. DIPTEROCARPACEAE - 9.01 
51 ตะแบก Lagerstroemia floribunda Jack.  LYTHRACEAE - 6.66 
52 มะมว่งป่า Mangifera caloneura Kurz ANACARDIACEAE - 6.24 
53 เปลา้ใหญ่ Croton oblongifolius Roxb.  EUPHORBIACEAE - 1.81 
54 ขอ่ย Streblus asper Lour. MORACEAE - 1.76 
55 สมอไทย Terminalia chebula Retz.  COMBRETACEAE  - 1.67 
56 รงั Shorea siamensis Miq.  DIPTEROCARPACEAE - 1.02 
57 สา้น Dillenia sp. DILLENIACEAE  - 0.98 
58 มะกอก

เกลือ้น 
Spondias bipinata Airy Shaw & Forman ANACARDIACEAE 

- 0.83 
59 กระโดน Careya sphaerica Roxb. LECYTHIDACEAE - 0.71 
60 ตะโกนา Diospyros rhodocalyx Kurz  EBENACEAE - 0.71 
61 ตูมกา Strychnos  nux-vomica  L. STRYCHNACEAE - 0.58 
62 โมกมนั Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.  APOCYNACEAE - 0.51 
63 ติ้วขน Cratoxylum formosum (Jaek) Dyer subsp. pruniflorum 

(Kurz) Gogel. 
CLUSIACEAE 

- 0.50 
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ตารางท่ี 2 ความหลากชนิดของพชืพืน้ล่างในป่าชมุชน 

ล าดบั ชือ่พืน้เมอืง ชือ่วทิยาศาสตร ์ วงศ ์ ลกัษณะวสิยั 
ดง
ยาง 

โพน
ทอง 

1 ครอบฟันส ี Abutilon indicum (L.) Sweet.  MALVACEAE พชืลม้ลุก √ - 
2 พนังขูาว Achyranthes aspera L. AMARANTHACEAE พชืลม้ลุก √ - 

3 
สม้ลม Aganonerion polymorphum Pierre ex 

Spire 
APOCYNACEAE ไมเ้ลือ้ย √ √ 

4 เครอืไสต้นั Aganosma marginata (Roxb.) G.Don APOCYNACEAE ไมเ้ลือ้ย √ √ 
5 ขา่ป่า Alpinia siamensis K.Schum. ZINGIBERACEAE พชืลม้ลุก - √ 
6 ผกัชป่ีา  Asparagus racemosus Willd.  ASPARAGACEAE พชืลม้ลุก √ √ 
7 สงักรณ ี Barleria strigosa Willd. ACANTHACEAE พชืลม้ลุก √ √ 
8 เครอืโอ๋ Bauhinia penicilliloba Pierre ex Gagnep. FABACEAE ไมเ้ลือ้ย - √ 
9 ขนหมา Breynia fruticosa (L.) Mll. Arg. EUPHORBIACEAE ไมพุ้่มรอเลือ้ย √ - 
10 ราชดดั Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE ไมพุ้่ม √ - 
11 พู่มว่ง Camchaya loloana Kerr ASTERACEAE พชืลม้ลุก √ - 
12 นางจุ่ม Cansjera rheedei J.F.Gmel. OPILIACEAE ไมเ้ลือ้ยมเีนื้อไม ้ - √ 
13 กก Carex blinii Levill & Vaniot  CYPERACEAE พชืลม้ลุก √ - 
14 ไหมป่า Cassytha filiformis L. LAURACEAE พชืลม้ลุก 

(พชืเบยีน) 
- √ 

15 สาบเสอื Chromolaena odorata  R.M. King & 
H.Rob. 

ASTERACEAE พชืลม้ลุก √ √ 

16 เครอืหมาน้อย Cissampolos pareira L. MENISPERMACEAE ไมเ้ลือ้ย √ - 
17 ออบแอบ Cissus hastata Miq. VITACEAE ไมเ้ลือ้ย √ √ 
18 สมดัน้อย Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE ไมพุ้่ม √ √ 
19 ส่องฟ้า Clausena harmandiana (Pierre) Pierre 

ex Guill. 
RUTACEAE 

ไมพุ้่ม √ √ 
20 นมสวรรค ์ Clerodendrum paniculatum L. LAMIACEAE พชืลม้ลุก - √ 
21 หิง่หอ้ย  Crotalaria albida Buch.Ham. ex D.Don FABACEAE พชืลม้ลุก √ - 
22 กระเจยีวแดง Curcuma sessilis Gage ZINGIBERACEAE พชืลม้ลุก - √ 
23 กระเจยีวขาว Curcuma thorelii Gagnep. ZINGIBERACEAE พชืลม้ลุก √ √ 
24 ปรงป่า Cycas siamensis Miq.* CYCADACEAE ไมพุ้่ม √ √ 
25 หญา้ตนีกา Cyperus laxus Lam. CYPERACEAE พชืลม้ลุก √ - 
26 เครอืขางควาย Dalbergia velutina Benth. FABACEAE ไมเ้ลือ้ยมเีนื้อไม ้ - √ 
27 ไก่โอก Decaschistia parviflora Kurz. MALVACEAE พชืลม้ลุก - √ 
28 ปอไทย Decaschistia siamensis Craib* MALVACEAE ไมพุ้่ม √ - 
29 มนันก Dioscoria sp1. DIOSCORIACEAE ไมเ้ลือ้ย √ - 
30 กลอย Dioscoria sp2. DIOSCORIACEAE ไมเ้ลือ้ย √ - 
31 กนัจอง Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte EBENACEAE ไมพุ้่ม √ - 
32 หญา้สามชัน้  Dyschoriste depressa Nees ACANTHACEAE พชืลม้ลุก √ - 
33 กระเมง็ Eclipta prostrata (L.) L. ASTERACEAE พชืลม้ลุก √ - 
34 โด่ไมรู่ล้ม้ Elephantopus scapter L. ASTERACEAE พชืลม้ลุก √ √ 
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ตารางท่ี 2 ความหลากชนิดของพชืพืน้ล่างในป่าชมุชน (ต่อ) 

ล าดบั ชือ่พืน้เมอืง ชือ่วทิยาศาสตร ์ วงศ ์ ลกัษณะวสิยั 
ดง
ยาง 

โพน
ทอง 

35 ตนีตัง่ Ellipeiopsis cherrevensis (Pierre ex Finet 
& Gagnep.) R. E. Fr.  

ANNONACEAE ไมพุ้่ม - √ 

36  ฮุ่นไฮ Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz ERYTHROXYLACEAE ไมพุ้่ม √   √ 
37  ปลาไหลเผอืก Eurycona longifolia Jack SIMAROUBACEAE  ไมพุ้่ม √ √ 
38  ว่านจงูนาง Geodorum siamense Rolfe ex Downie ORCHIDACEAE พชืลม้ลุก √ √ 
39  ขา้วจี ่ Grewia hirsuta Vahl TILIACEAE ไมพุ้่ม √  √ 
40  หญา้ชุ่มตอ  Grewia winitii Craib TILIACEAE ไมพุ้่ม √ - 
41  สฟัีนคนทา Harrisonia perforata (Blanco) Merr. SIMAROUBACEAE  ไมพุ้่มรอเลือ้ย √ - 
42  ขีตุ่้นตวัผู ้ Helicteres angustifolia L. STERCULIACEAE ไมพุ้่ม √ - 
43  ปอเต่าไห ้ Helicteres hirsuta Lour. STERCULIACEAE ไมพุ้่ม √ √ 
44  ขีอ้น้ Helicteres lanata (Teijsm. & Binn.) Kurz STERCULIACEAE ไมพุ้่ม √ √ 
45  ขาเปีย  Hymenopyramis brachiata Wall. ex Griff. LAMIACEAE ไมพุ้่มรอเลือ้ย √ - 
46  เครอืซูด Ichnocarpus frutescens (L.) W.T. Aiton APOCYNACEAE ไมเ้ลือ้ย  -  √ 
47  หญา้คา Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. POACEAE พชืลม้ลุก √ - 
48  เขม็ป่า  Ixora javanica (Blume) DC.  RUBIACEAE ไมพุ้่ม √ - 
49  ไสไ้ก ่ Jasminum funale Decne. OLEACEAE ไมเ้ลือ้ยมเีนื้อไม ้ √ - 
50 ตูบหมบู Kaemferia galanga L. ZINGIBERACEAE พชืลม้ลุก √ √ 
51 กะตงัใบเตี้ย Leea thorelii Gagnep. LEEACEAE พชืลม้ลุก √ √ 
52 ปรกิใบแหลม Leucas decemdentata (Willd.) Sm. LAMIACEAE พชืลม้ลุก - √ 
53 สรอ้ยนก  Microstachys chamaelea (L.) Mll.Arg. EUPHORBIACEAE พชืลม้ลุก √ - 
54 ผกัปลาบ Murdannia sp. COMMELINACEAE พชืลม้ลุก - √ 
55 กระเทยีมชา้ง Murdannia spectabilis (Kurz) Faden  COMMELINACEAE พชืลม้ลุก - √ 
56 น ้าใจใคร่ Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE ไมพุ้่มรอเลือ้ย √ - 
57 เครอืตดหมา Paederia linearis Hook.f. RUBIACEAE ไมเ้ลือ้ย - √ 
58 เกด็ลิน่ Phyllodium pulchellum (L.) Desv. FABACEAE ไมพุ้่ม √ - 
59 กน้ครก  Polyalthia debilis (Pierre) Finet & Gagnep. ANNONACEAE ไมพุ้่ม √ √ 
60 ตอ้งแล่ง Polyalthia erecta (Pierre) Finet & Gagnep. ANNONACEAE ไมพุ้่ม √ √ 
61 หญา้รากหอม Polygala chinensis L. POLYGALACEAE  พชืลม้ลุก √ - 
62 สาบมว่ง Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & 

H.Rob. 
ASTERACEAE 

พชืลม้ลุก √ √ 
63 กระดกูไก ่ Prismatomeris tetrandra (Roxb.) K.Schum RUBIACEAE ไมพุ้่ม √ - 
64 อลีอก Pseudodracontium kerrii Gagnep.  ARACEAE พชืลม้ลุก - √ 
65 กน้ถว้ย Rhodaminia dumetorum (OC.) Merr. & 

L.M. Perry 
MYRTACEAE 

ไมพุ้่ม √ √ 
66 นมววั Scleropyrum pentandrum (Dennst.) Mabb. SANTALACEAE ไมพุ้่มรอเลือ้ย √ - 
67 หญา้หางหมา

น้อย 
Setaria pumila (Poir.) Roem & Schutl.  POACEAE 

พชืลม้ลุก √ √ 
68 เขอีงน้อย Smilax luzonensis C. Presl SMILACACEAE ไมเ้ลือ้ย √ - 
69 ต าลงึตวัผู ้ Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE ไมเ้ลือ้ย - √ 
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ตารางท่ี 2 ความหลากชนิดของพชืพืน้ล่างในป่าชมุชน (ต่อ) 

ล าดบั ชือ่พืน้เมอืง ชือ่วทิยาศาสตร ์ วงศ ์ ลกัษณะวสิยั 
ดง
ยาง 

โพน
ทอง 

 
70 เครอืไทสง Streptocaulon juventas (Lour.) Merr. APOCYNACEAE ไมเ้ลือ้ย √ √ 
71 ถัว่โหนกยาน  Tephrosia vestita Vogel FABACEAE ไมพุ้่ม √ √ 
72 หปูากกา Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE ไมเ้ลือ้ย √ - 
73 ย่านาง Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENNISPERMACEAE ไมเ้ลือ้ย √ √ 
74 เครอืหางหนู Tinospora baenzigeri Forman MENISPERMACEAE ไมเ้ลือ้ย √ - 
75 นางแซง Trigonostemon reidiodes (Kurz) Craib EUPHORBIACEAE ไมพุ้่ม √ √ 
76 หางหมาจอก Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE ไมพุ้่ม √ - 
77 ขีค้รอก Urena lobata L. MALVACEAE พชืลม้ลุก √ - 
78 หมอน้อย Vernonia cinerea (L.) Less. ASTERACEAE พชืลม้ลุก - √ 
79 เพก็ Vietnamosasa pusilla (Chevalier. & A. 

Camus)  Nguyen 
POACEAE พชืลม้ลุก √ √ 

80 ตานทราย Waltheria indica L. STERCULIACEAE ไมพุ้่ม - √ 
81 หนามตะครอง Ziziphus cambodiana Pierre RHAMNACEAE ไมเ้ลือ้ยมเีนื้อไม ้ √ √ 
82 เลบ็แมว Ziziphus oenoplia (L.) Mill. var. brunoniana 

Tardieu 
RHAMNACEAE ไมเ้ลือ้ยมเีนื้อไม ้ √ √ 

 
หมายเหตุ : ดงยาง = ป่าชุมชนในต าบลดงยาง อ.นาดนู จ.มหาสารคาม 
     โพนทอง = ป่าชมุชนบา้นโพนทอง ต.หนองค ูอ.นาดนู จ.มหาสารคาม 
     Seedling = พบเฉพาะกลา้ไม ้
             √  =  พบ          -  =  ไม่พบ   
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 จากการศกึษาความหลากหลายของพชืมเีมลด็ในป่าชุมชนพบ 47 วงศ ์101 สกุล 113 ชนิด ประกอบดว้ยไม้
ต้น 49 ชนิด และไม้พื้นล่างอื่นๆ 64 ชนิด วงศ์ที่พบจ านวนสมาชิกมากที่สุดคือวงศ์ถัว่ (Fabaceae) วงเข็ม 
(Rubiaceae) วงศ์เปล้า (Euphorbiaceae) วงศ์ทานตะวนั (Asteraceae) วงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) และวงศ์ปอ 
(Tiliaceae) พบ 13, 12, 7, 5, 4 และ 4 ชนิด ตามล าดบั และพบพชืทีม่คีวามเสีย่งต่อการสญูพนัธุ ์(Threatened Plants) 
[9] ในพืน้ทีท่ีท่ าการส ารวจ 2 ชนิด ไดแ้ก่ ปรงป่า (C. siamensis) (ภาพที ่2ก) อยู่ในบญัชสีิง่มชีวีติทีเ่กอืบอยู่ในขา่ยใกล้
การสญูพนัธุ ์(vulnerable species) เน่ืองจากการบุรุกพืน้ทีถ่ิน่อาศยัเพื่อใชเ้ป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรมและการน าพชืชนิดนี้
มาซื้อขายเป็นไม้ประดับ [10] และปอไทย (Decaschistia siamensis Craib) (ภาพที่  2ข) ซึ่งเป็นพืชถิ่นเดียว 
(endemic plant) มกีระจายพนัธุบ์รเิวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศไทย [9]  
 นอกจากนี้ยงัพบพชืทีม่รีายงานการกระจายพนัธุ์ครัง้แรกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 ชนิด ได้แก่ พู่ม่วง 
(Camchaya loloana Kerr) (ภาพที่ 2ค) และสร้อยนก (Microstachys chamaelea (L.) Müll.Arg.) (ภาพที่ 2ง) โดยพู่
ม่วงมรีายงานการกระจายพนัธุใ์นบรเิวณภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคกลาง และภาคตะวนัตกเฉียงใต้ [11] และสรอ้ย
นกมกีารกระจายพนัธุใ์นบรเิวณภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงใต้ ภาคตะวนัตกเฉียงใต้ และภาคใต ้ [12] พชืทัง้สี่
ชนิดพบไดน้้อยในพืน้ที่ศกึษาและพบเพยีงบางบรเิวณเท่านัน้ นอกจากนี้ยงัพบว่าว่านจงูนาง (Geodorum siamense Rolfe 

ex Downie) ซึ่งเป็นกล้วยไม้ดินที่พบได้ทัว่ไปในป่าชุมชนบ้านโพนทองเป็นพืชที่พบเจอได้ยากในพื้นที่การส ารวจป่า
ชุมชนทัง้ 3 แห่ง ของต าบลดงยางทีศ่กึษาครัง้นี้ 
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ภาพท่ี 2  พชืทีพ่บไดน้้อยในป่าชุมชน ; ก. ปรงป่า (Cycas siamensis Miq.), ข. ปอไทย (Decaschistia siamensis 
Craib), ค. พู่ม่วง (Camchaya loloana Kerr) และ ง. สรอ้ยนก (Microstachys chamaelea (L.) Müll.Arg.) 
 

 ส าหรบัพชืพืน้ล่างทีค่วรมกีารดูแลควบคุมและก าจดัไม่ใหม้จี านวนมากเกนิไปและสง่ผลกระทบต่อพชืพืน้เมอืง
ในพืน้ทีพ่บ 3 ชนิด ไดแ้ก่ สาบเสอื (Chromolaena odorata R.M. King & H.Rob.) และหญ้าคา (Imperata cylindrica 
(L.) P.Beauv.) ซึง่เป็นพชืต่างถิน่รุกราน [13] พบบรเิวณทีเ่ปิดโล่งในป่าเบญจพรรณบางบรเิวณ และสาบม่วง (Praxelis 
clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob.) ซึ่งเป็นพชืต่างถิ่น (alien species) ที่มกีารระบาดมากก าลงัจะกลายเป็น
พชืต่างถิน่รุกราน [14] พบมากบรเิวณที่เปิดโล่งในป่าเตง็รงัทัว่ไป จากการศกึษาความหลากหลายของพชืในพืน้ที่ป่า
ชุมชนของต าบลดงยางซึง่พบทัง้ป่าเบญจพรรณและป่าเตง็รงัมคีวามหลากหลายของพชืมากกว่าป่าชุมชนบา้นโพนทอง
ทีเ่ป็นป่าเตง็รงั หากมกีารศกึษาเพิม่เตมิในพืน้ทีอ่ื่นของป่าโดยทัว่ไปคาดวา่จะพบความหลากหลายดา้นจ านวนชนิดเพิม่
มากขึน้ทัง้ไมต้้นและพชืพื้นล่างของป่า ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการจดัการทรพัยากรพชื เช่น การอนุรกัษ์พชืที่
พบน้อยหรอืเสีย่งต่อการสญูพนัธุ ์การควบคุมการระบาดของพชืต่างถิน่ และการใชป้ระโยชน์จากพชื เป็นตน้  
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แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ: 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 
Guidelines for Solid Waste Management using Material Flow Analysis Technigue: 
A case study of Meaka municipal district Amphur Muang Phayao Province 

ชยัวฒัน์ จตินาร1ี* บุหรนั  พนัธุส์วรรค2์ และสุชญัญา ทองเครอื2 

Chaiewat Chitnaree1*, Buran Phunsawan2 and Suchanya Tongkrua2 

บทคดัย่อ  

การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อหาแนวทางทีเ่หมาะสมในการจดัการขยะมลูฝอยของเทศบาลต าบลแม่กา อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัพะเยา อย่างถูกหลกั โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหก์ารไหลของวสัดุ จากการศกึษาพบว่า มปีรมิาณขยะใน
พืน้ที ่9.65 ตนัต่อวนั อตัราการเกดิขยะ 0.47 กโิลกรมัต่อคนต่อวนั ขยะในพืน้ทีแ่บง่เป็น 9 ประเภท ไดแ้ก่ พลาสตกิ 
ปรมิาณ 3.68 ตนัต่อวนั เศษอาหาร ปรมิาณ 3.17 ตนัต่อวนั แกว้ ปรมิาณ 1.04 ตนัต่อวนั กระดาษ ปรมิาณ 0.51 ตนั
ต่อวนั ผา้ ปรมิาณ 0.30 ตนัต่อวนั โลหะ ปรมิาณ 0.21 ตนัต่อวนั ยาง/หนงั ปรมิาณ 0.20 ตนัต่อวนั ไม ้ปรมิาณ 0.14 
ตนัต่อวนั และอื่นๆ ปรมิาณ 1.28 ตนัต่อวนั ซึง่งานวจิยัครัง้นี้ไดเ้สนอแนวทางจดัการขยะ 2 แนวทาง ไดแ้ก ่แนวทางที ่
1 คอืการปรบัปรุงการคดัแยกขยะรไีซเคลิโดยเพิม่เครื่องจกัรช่วยในการคดัแยก และแนวทางที ่ 2 ปรบัปรุงการคดัแยก
ขยะรไีซเคลิโดยเพิม่เครื่องจกัรชว่ยในการคดัแยก และขยะอนิทรยีจ์ะถูกใชท้ าปุ๋ ยหมกั โดยแนวทางที ่1 และ 2 ท าใหม้ี
ปรมิาณขยะมลูฝอยเหลอืทีจ่ะน าไปฝังกลบ 4.55 และ 1.38 ตนัต่อวนั ตามล าดบั 
 

ค าส าคญั:  การจดัการขยะมลูฝอย, การวเิคราะหก์ารไหลของวสัด,ุ เทศบาลต าบลแม่กา  
 

Abstract  

This research aimed to identify the appropriate management of solid waste at Meaka municipal 
district in Amphur Muang, Phayao Province by using Material Flow Analysis. Results revealed the amount of 
municipal solid waste was 9.65 ton/day, waste generation rate per capita was 0.47 kg/person/day. Waste in 
the area was divided into 9 categories: plastic 3.68, food scraps 3.17, glass 1.04, paper 0.51, fabric 0.30, 
metal 0.21, leather/rubber 0.20, chip 0.14 and others 1.28 ton/day, respectively. This study proposed two 
approaches for municipal solid waste management. First scenario was using waste separation machine. The 
second scenario was improvement of waste recycled by using waste separation machine and organic waste 
can be used to make simple compost. The first and second alternatives had the minimum remain solid waste 
for landfilling 4.55 and 1.38 ton/day, respectively. 

Key words:  Solid waste management, material flow Analysis, Meaka municipality  
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บทน า 

ขอ้มูลปรมิาณขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา ปี พ.ศ. 2551 มปีรมิาณ 4.94 
ตนัต่อวนั และในปี พ.ศ. 2556 มปีรมิาณ 14.65 ตนัต่อวนั [1] จะเหน็ไดว้่าในช่วงระยะเวลาเพยีงไม่กีปี่ปรมิาณขยะมูล
ฝอยเพิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก ทางเทศบาลมเีตาเผาสามารถเผาไดเ้พยีงวนัละ 1 ตนั จงึท าใหไ้ม่สามารถรองรบัปรมิาณ
ขยะมูลฝอยต่อวนัได้ทัง้หมด จากปัญหาดงักล่าวชุมชนของเทศบาลต าบลแม่กา จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องศกึษาแนว
ทางการจดัการขยะมลูฝอยทีถู่กหลกัสขุาภบิาล และเหมาะสมกบัพืน้ทีโ่ดยใชว้ธิกีารวเิคราะหก์ารไหลของวสัดุ (Material 
Flow Analysis : MFA) ทีน่ิยมน ามาประยุกตใ์ชส้ าหรบัการจดัการขยะมลูฝอยในหลายการศกึษา [2,3,4] เพื่อวเิคราะห์
ถึงสภาพปัญหา ตลอดจนเสนอแนวทางจดัการขยะมูลฝอยที่ถูกหลกัสุขาภิบาล เพื่อให้ผู้มีส่วนรบัผดิชอบน าไปเป็น
ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการตดัสนิใจ ปรบัปรุงและพฒันาการจดัการขยะมลูฝอยของพืน้ทีท่ีศ่กึษาต่อไป 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

การออกแบบแนวทางการจดัการขยะมลูฝอยไดร้วบรวมขอ้มลูปรมิาณขยะจากการเกบ็ชัง่ตวัอย่าง การคดัแยก
ชนิดของขยะ และการจดัการขยะในปัจจุบนั เพื่อน าเสนอสถานการณ์จดัการขยะมูลฝอยด้วยวธิกีารวเิคราะหก์ารไหล
ของวสัดุ (MFA) ในลกัษณะแผนภาพ โดยอาศยัหลกัการสมดุลมวล (mass balance) [5] จ าลองสถานการณ์ ทัง้ 3 
สถานการณ์มรีายละเอยีดดงันี้ การจ าลองสถานการณ์ปัจจุบนั มจีุดประสงค์เพื่อให้ทราบการไหลของปรมิาณขยะมูล
ฝอย ส าหรบัใชอ้อกแบบและวางแผนในสถานการณ์อื่นๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพมปีรมิาณขยะทีเ่หลอืทิง่ในหลุมฝังกลบน้อย
ที่สุด แนวทางการจดัการที่ 1 เป็นการส่งเสริมให้มีการแยกขยะอย่างถูกต้องตัง้แต่ต้นทางเริม่จากการแยกขยะใน
ครวัเรอืนหรอืส านักงาน การแยกขยะที่ปลายทางจดัให้มเีครื่องคดัแยกขยะของเทศบาล ทัง้สองวธิจีะช่วยลดปรมิาณ
ขยะทีส่ามารถน าไปรไีซดเ์คลิ แนวทางการจดัการที ่2 เทศบาลจดัใหม้กีารน าขยะมลูฝอยประเภทอาหาร ขยะอนิทรยีท์ี่
มจี านวนมากไปใช้ท าปุ๋ ยโดยเทศบาลต าบลแม่กามโีครงการส่งเสรมิการท าปุ๋ ยหมกัจากอาหาร จะท าให้ปรมิาณขยะ
ประเภทอาหารลดลง 

ผลการศึกษา 

 ผลจากการคดัแยกสดัส่วนปรมิาณขยะมูลฝอยดว้ยวธิ ีQuartering [6] พบว่าขยะมูลฝอยประเภทพลาสตกิมี
มากถงึ 35 เปอรเ์ซน็ตข์องขยะมลูฝอยรวมทัง้หมด และขยะประเภทเศษอาหารมปีรมิาณมากถงึ 30 เปอรเ์ซน็ตข์องขยะ
มูลฝอยรวมทัง้หมด ขยะทัง้สองประเภทดงักล่าวมปีรมิาณรวมกนัมากกว่า 50 เปอร์เซน็ต์ของขยะทัง้หมดโดยที่ขยะ
ประเภทไมพ้บน้อยทีส่ดุเพยีง 1 เปอรเ์ซน็ตข์องขยะทัง้หมด แสดงดงัภาพ 1 
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ภาพ 1 องคป์ระกอบของขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลแมก่า (ตนั/วนั) 

การจ าลองสถานการณ์ปัจจุบนัดว้ยแบบจ าลองการไหลของวสัดุพบว่าขยะมลูฝอยทีผ่่านการคดัแยกแลว้เพยีง 
0.13 ตนัต่อวนั ทีส่ามารถน าไปรไีซเคลิไดท้ีเ่หลอือกี 9.4 ตนัต่อวนั จะถูกน าไปฝังกลบ และเผาดว้ยเตาเผาขยะปรมิาณ 
1 ตนัต่อวนั โดยเหลอืเถ้าทีต่้องฝังกลบทัง้สิน้ 0.25 ตนัต่อวนั ดงันัน้จะเหลอืขยะมูลฝอยที่จะน าไปฝังกลบทัง้สิน้ 9.65 
ตนัต่อวนั โดยขยะที่น าไปฝังกลบยงัรวมไปถึงขยะมูลฝอยทีส่ามารถแยกและน าไปขายหรอืขยะประเภทเศษอาหารที่
สามารถน าไปผลติปุ๋ ยได้ ดงันัน้จงึสามารถออกแบบวธิกีารจดัการขยะมูลฝอยได้ 2 แนวทางหลกั โดยแนวทางแรก
จะต้องลดปรมิาณขยะมูลฝอยทีถู่กน าไปฝังกลบใหม้ากที่สุดด้วยวธิกีารคดัแยกขยะเพื่อน าไปขาย และแนวทางที่สอง
จะต้องลดขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหารด้วยวธิีการท าปุ๋ ยหมกั โดยวิธีการจดัการขยะมูลฝอยทัง้ 2 แนวทางจะมี
ประโยชน์ทัง้ในเชงิพาณิชยแ์ละเชงิสิง่แวดลอ้ม แบบจ าลองที ่1 การปรบัปรุงกระบวนการแยกขยะมูลฝอยไดจ้ะไดข้ยะ
มลูฝอยรไีซเคลิทีส่ามารถน าไปขายทีร่า้นรบัซือ้ของเก่ามปีรมิาณมากถงึ 5.23 ตนัต่อวนั ประกอบไปดว้ย พลาสตกิ แกว้ 
และกระดาษปรมิาณ 3.68 1.04 และ 0.51 ตนั ตามล าดบั คดิเป็นเงนิ 46,121 บาท และเหลอืขยะมลูฝอยทีต่อ้งน าไปฝัง
กลบเหลอืเพยีง 4.55 ตนัต่อวนั แบบจ าลองที ่2 โดยการปรบัปรุงกระบวนการแยกขยะตามแบบจ าลองที ่1 และเพิม่การ
น าเศษอาหารมาใชป้ระโยชน์โดยการท าปุ๋ ยหมกั ขยะประเภทเศษอาหารทีส่ามารถท าปุ๋ ยหมกัไดม้ปีรมิาณ 3.17 ตนัต่อ
วนัจะไดเ้ป็นปุ๋ ยหมกั 2.44 ตนัต่อวนั ทีเ่หลอืเป็นของเสยีจากกระบวนการไดแ้ก่ น ้าหมกัปุ๋ ยและก๊าซระเหย 0.73 ตนัต่อ
วนั จะท าใหเ้หลอืขยะมลูฝอยทีส่ง่ไปยงัหลุมฝังกลบเพยีงวนัละ 1.38 ตนัต่อวนั ซึง่สามารถลดค่าใชจ้่ายในการฝังกลบได้
ถงึ 992 บาท แสดงดงัภาพ 2 
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วิจารณ์และสรปุผล 

การวจิยัแนวทางการจดัการขยะมลูฝอยโดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหก์ารไหลของวสัดุ กรณีศกึษาเทศบาลต าบล
แม่กา อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา พบว่าปรมิาณขยะทีเ่กบ็ไดจ้ากรถเกบ็ขยะของเทศบาลมปีรมิาณ 10.53 ตนัต่อวนั คดิ
เป็น 0.47 กโิลกรมัต่อคนต่อวนั โดยมแีบ่งออกเป็น พลาสตกิ 3.68 ตนัต่อวนั เศษอาหาร 3.17 ตนัต่อวนั แกว้ 1.04 ตนั
ต่อวนั กระดาษ 0.51 ตนัต่อวนั ผา้ 0.30 ตนัต่อวนั โลหะ 0.21 ตวัต่อวนั ยาง/หนัง 0.20 ตนัต่อวนั ไม ้0.14 ตนัต่อวนั 
และอื่นๆ 1.28 ตนัต่อวนั ขยะมูลฝอยทีผ่่านการคดัแยกบางส่วนจะถูกน าไปขายใหก้บัเอกชนเพื่อน าไปรไีซเคลิ 0.13 
ตนัต่อวนั จากนัน้จะเผาดว้ยเตาเผา 1 ตนัต่อวนั เป็นเถา้ลอย 0.75 ตนัต่อวนั โดยขยะทีเ่หลอืและเศษเถา้จากการเผาจะ
ถูกทิง้ในหลุมฝังกลบ 9.65 ตนัต่อวนั แบบจ าลองที ่1 คอื การคดัแยกขยะเพื่อน าไปรไีซเคลิใหไ้ดม้ากทีส่ดุท าใหส้ามารถ
เพิม่ปรมิาณขยะรไีซดเ์คลิไดถ้งึ 5.23 ตนัต่อวนั ก่อใหเ้กดิรายได ้46,121 บาทต่อวนั และท าใหเ้หลอืปรมิาณขยะทีน่ าไป
ฝังกลบ 4.55 ตนัต่อวนั แบบจ าลองที ่2 คอื การแยกขยะใหไ้ดม้ากทีส่ดุคลา้ยกบัแนวทางแรกแต่แตกต่างตรงทีม่กีารน า
ขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหารมาท าปุ๋ ยหมกัถงึ 2.44 ตนัต่อวนั ซึง่ก่อใหเ้กดิรายไดเ้พิม่ขึน้อกีประมาณ 2,000 บาทต่อ
ตัน และท าให้เหลือปริมาณขยะที่น าไปฝังกลบเพียง 1.38 ตันต่อวนั ส าหรบัแนวทางเลือกนัน้สามารถปฏิบัติตาม
แบบจ าลองที ่1 ไดก้่อนโดยเพิม่กระบวนการผลติปุ๋ ยในกรณีที่มขีอ้จ ากดัดา้นงบประมาณสามารถลดขยะมูลฝอยทีจ่ะ
น าไปฝังกลบได ้5.23 ตนัต่อวนั หรอืรอ้ยละ 50 ของขยะต่อวนั และสามารถด าเนินการจดัการตามแบบจ าลองที ่2 ต่อ
ไดซ้ึง่จะช่วยลดขยะมลูฝอยทีจ่ะน าไปฝังกลบได ้7.67 หรอืรอ้ยละ 80 ของขยะต่อวนั งานวจิยันี้ศกึษาในเรื่องของสภาพ
ทัว่ไปของขยะมูลฝอยและแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลแม่กา ซึง่พจิารณาความเป็นไปไดใ้นการ
ลงทุนโดยปรึกษากบัเทศบาลต าบลแม่กาให้มีระบบที่มีงบประมาณลงทุนไม่สูงมากนักสอดคล้องกบันโยบายด้าน
งบประมาณการจดัการขยะและลกัษณะของขยะมลูฝอย ซึง่หากไม่มขีอ้จ ากดัดา้นงบประมาณจะสามารถออกแบบระบบ
การจดัการขยะมลูฝอยไดห้ลากหลายแนวทางมากยิง่ขึน้ 
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ภาพ 2 แบบจ าลอง MFA ขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลแมก่า 
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บทคดัย่อ 
 

 ปัจจุบนัอุปกรณ์เคลื่อนทีม่บีทบาทส าคญัในชวีติประจ าวนั และเทคโนโลยดีา้นอนิเตอรเ์น็ตถอืว่าเป็นสว่นหนึ่ง
เกีย่วขอ้งกบัการด ารงชวีติของนุษย ์การใหบ้รกิารขอ้มลูสารสนเทศผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีท่ าใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มูลดว้ย
ความสะดวกและรวดเรว็ งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบจดัการสารสนเทศขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐานบน
อุปกรณ์เคลื่อนทีแ่ละมกีารจดัการขอ้มูลทีร่วดเรว็ขึน้ เน่ืองจากการจดัการสารสนเทศแบบเดมิมกีารจดัการขอ้มูลแต่ละ
ขัน้ตอนมีความล่าช้าในการด าเนินการ องค์ประกอบของระบประกอบไปด้วยโปรแกรมลูกข่ายที่ติดตัง้บนอุปกรณ์
เคลื่อนที ่และโปรแกรมฝัง่แม่ข่ายทีค่อยรบัส่งขอ้มูล โดยการส ารวจขอ้มลูความจ าเป็นพืน้ฐานสามารถกรอกขอ้มลูลงใน
อุปกรณ์เคลื่อนที่และส่งข้อมูลมายงัโปรแกรมฝัง่แม่ข่ายได้ทันทีโดยผ่านเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต เมื่อส่งข้อมูลมายัง
โปรแกรมแม่ขา่ย จะท าการประมวลผลและออกรายงานสรุปขอ้มลูความจ าเป็นพืน้ฐาน 
 

ค าส าคญั: ระบบสารสนเทศ ความจ าเป็นพืน้ฐาน การพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่ 
 

Abstract  
 

 Nowadays, mobile devices and Internet technology are important for our daily life .The information 
service transmitting by Internet transfers quickly and easily. The aim of this research is developing basic 
minimum needs information systems on tablet devices for management the information more quickly because 
traditional information with data management of each stage has a delay in the implementation. The 
components of new system are a client program installed on tablet device and application server that will 
send and receive data. The survey basic minimum needs data could fill in tablet devices and send data to 
application server through the Internet. When the survey is completed, it will be sending data to the server for 
processing and reporting summary information basic minimum needs.  
 

Keywords: Information System, Basic Minimum Needs, Mobile Application Development 
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บทน า 
 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในชนบท ซึง่เป็นแหล่งทรพัยากรส่วนใหญ่
ของประเทศ การพฒันาชนบทจงึเป็นสิง่สาคญัและการพฒันานัน้จะต้องมกีารสารวจขอ้มูลความจ าเป็นพืน้ฐานของแต่
ละครวัเรอืน ดงันัน้ข้อมูลที่ใช้ในการพฒันาจงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่สาหรบันักบรหิารและผู้ปกครองหรอืหน่วยการ
ปกครองทอ้งถิน่เพื่อการก าหนดแผนงาน และงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาชนบท ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง
กบัการพฒันาชนบทคอื ขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐานหรอืเรยีกย่อว่า “จปฐ.” เป็นของมูลที่มคีวามสาคญัในการรณรงค์
คุณภาพทีช่วีติของประชากรในชนบท เพื่อใหม้คีวามเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ 
 ขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน [1] คอื ข้อมูลในระดบัครวัเรอืนที่แสดงถึงสภาพความจ าเป็นพื้นฐานของคนใน
ครวัเรอืนในด้านต่างๆ โดยขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐานเป็นข้อมูลที่แสดงถึงลกัษณะของสงัคมไทยที่พึงประสงค์ตาม
เกณฑม์าตรฐานขัน้ต่าของเครื่องชีว้ดัว่า อย่างน้อยคนไทยควรจะมรีะดบัความเป็นอยู่ไม่ต ่ากว่าระดบัไหน ในช่วงเวลา
ระยะเวลาหนึ่งๆ และท าใหป้ระชาชนสามารถทราบไดด้ว้ยตวัเองว่าในขณะนี้คุณภาพชวีติของตนเอง ครอบครวั รวมไป
ถึงหมู่บ้านอยู่ในระดบัใดมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสรมิให้ประชาชนเข้ามามสี่วนรวมในการ
พฒันาตนเอง ครอบครวั และสงัคมอนัเป็นนโยบายส าคญัในการพฒันาชนบทของประเทศ 
 ขัน้ตอนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประกอบด้วยบุคลากรผู้สารวจข้อมูลนาแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. 
(แบบสอบถาม 1 เล่มต่อ 1 ครวัเรอืน) ไปสอบถามตามครวัเรอืนในเขตพืน้ทีท่ีต่นรบัผดิชอบและรวบรวมขอ้มลูทีส่ารวจ
ส่งไปยังกรมพัฒนาชุมชนประจ าจังหวัด เมื่อกรมพัฒนาชุมชนจงัหวดัได้รับข้อมูลแล้วจะท าการว่าจ้างบุคลากร
ตรวจสอบกรอกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูลและน าฐานขอ้มูลส่งไปยงัส่วนกลางเพื่อท าการวเิคราะห์ขอ้มูลและออกรายงาน
สง่กลบัมายงักรมพฒันาชุมชนจงัหวดัเพื่อกาหนดแผนงานการพฒันาชนบท ซึง่ในส่วนของการรวบรวมขอ้มูลและการ
กรอกขอ้มลูลงฐานขอ้มลูเป็นขัน้ตอนทีซ่า้ซอ้นเพราะตอ้งน าขอ้มลูทีส่ารวจแลว้นามากรอกลงฐานขอ้มลูจงึท าใหเ้สยีเวลา
และเสยีค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร และในส่วนการออกรายงานจะต้องรอส่วนกลางวเิคราะห์ข้อมูลซึ่งใช้เวลามาก
เน่ืองจากสว่นกลางตอ้งวเิคราะหข์อ้มลู จปฐ. ทุกจงัหวดั 
 ดว้ยเหตุดงักล่าวจะพบว่าระบบมปัีญหาดา้นความล่าชา้และการเขา้ถงึขอ้มลูมคีวามยุ่งยาก ดงันัน้จงึท าใหเ้กดิ
แนวคดิการพฒันาระบบจดัการสารสนเทศความจ าเป็นพืน้ฐานเพื่อช่วยใหก้ารจดัเก็บขอ้มูลและการเขา้ถงึขอ้มูลนัน้ท า
ได้รวดเร็วมากขึ้นและสามารถออกรายงานข้อมูลจปฐ.ได้ โดยแบ่งเป็นสองฝัง่คือ ฝัง่อุปกรณ์สารวจข้อมูลและฝัง่
เซิร์ฟเวอร์ โดยอุปกรณ์สารวจข้อมูลคืออุปกรณ์เคลื่อนที่ขนาดปานกลางท าหน้าที่ในการจดัเก็บข้อมูล จปฐ. ระบุ
ต าแหน่งครวัเรอืนและส่งข้อมูลเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ และเซิร์ฟเวอร์ท าการประมวลผลและออกรายงานโดยแสดงผลใน
รปูแบบเวบ็เซอรว์สิ 
 

วสัดปุอปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
ขัน้ตอนของการพฒันาระบบจดัการสารสนเทศ จปฐ. ไดแ้บ่งขัน้ตอนการด าเนินงานออกเป็น 4 ขัน้ตอนดงันี้ 

1. ศกึษาและรวบรวมขอ้มลู  
 ผูว้จิยัไดล้งพืน้ทีส่ านกังานพฒันาชุมชน จงัหวดัพะเยา เพื่อศกึษาขัน้ตอนการจดัเกบ็ขอ้มลูและความเป็นไปได้
ในการพัฒนาต้นแบบระบบจัดการสารสนเทศ จปฐ. โดยการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. มีเส้นทางในการจัดเก็บข้อมูล 
ดงัภาพที ่1 
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ภาพท่ี 1 เสน้ท างการเกบ็ขอ้มลูความจ าเป็นพืน้ฐาน 

 ในขัน้ตอนขอผู้จดัเกบ็จะจดัเกบ็ด้วยแบบสอบถามที่อยู่ในรูปแบบกระดาษ หลงัจากนั ้นจะให้ผู้บนัทกึขอ้มูล
บนัทกึขอ้มลูลงในโปรแกรมบนัทกึและประมวลผลทีส่ว่นกลางจดัสง่มาใหซ้ึง่เป็นโปรแกรมแบบออฟไลน์ [2] ไม่เชื่อมโยง
ขอ้มูลไปยงัส่วนต่าง ๆ  ท าให้ต้องเสยีงบประมาณในการจดัท าเอกสารจดัเกบ็ขอ้มูล งบประมาณในการจ้างผูจ้ดัเกบ็
ขอ้มูล และงบประมาณในการจ้างผู้บนัทึกขอ้มูลลงโปรแกรม อีกทัง้กระบวนการดงักล่าวยงัเป็นไปด้วยความล่าช้า
ส าหรบัขัน้ตอนบนัทกึอาจใชเ้วลาถงึ 2 เดอืนส าหรบัแต่ละหน่วยงานและอาจจะก่อใหเ้กดิความผดิพลาดในระหว่างการ
บนัทกึขอ้มูลได ้จงึมคีวามเป็นไปไดใ้นการพฒันาระบบตน้แบบเพื่อลดปัญหาเรื่องงบประมาณและแก้ปัญหาเรื่องความ
ล่าชา้ของขอ้มลู 

 รกัชนก สนี ้าเงนิ [3] พฒันาระบบบรกิารข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีศกึษาระบบผู้ประกนัตนส าหรบั
บุคลากรส านกังานประกนัสงัคมโดยน าเทคโนโลยแีละทฤษฎอีาทเิช่น เทคโนโลยเีวบ็ เทคโนโลยเีวบ็เซอรว์ิส เทคโนโลยี
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โดยระบบที่ให้บรกิารขอ้มูลนัน้ ผูใ้ชง้านสามารถตรวจสอบขอ้มูลผูป้ระกนัตน เช่น ขอ้มูลการส่งเงนิ
สมทบกบัส านักงานประกนัสงัคม และขอ้มูลสทิธปิระโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เป็นต้น ซึง่ขอ้มูลทีร่ะบบน ามาแสดงผล
นัน้เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากฐานขอ้มลู eService ของส านกังานประกนัสงัคมในรปูแบบบรกิารเวบ็เซอรว์สิ  

 ฉตัรชยั  แสนอุ่นเรอืน ชนะศกัดิ ์ ยะแกว้ นฤบวร  ภริมพลดั และพรเทพ  โรจนวส ุ [6]  พฒันาระบบบรกิาร
การศกึษามหาวทิยาลยัพะเยาที่รองรบัการเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่  โดยระบบจะประกอบด้วยส่วนของเว็บ
เซอร์วสิ มีหน้าที่ในการให้บรกิารการร้องขอต่างๆจากเครื่องลูกข่าย โดยขอ้มูลที่ส่งกลบัไปนัน้ได้มาจากการสบืค้น
เซริ์ฟเวอรฐ์านขอ้มูลของมหาวทิยาลยัพะเยา และโปรแกรมบนระบบปฏบิตัิการแอนดรอยด์ ที่สามารถติดต่อกบัเวบ็
เซอรว์สิผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต โดยใช ้SOAP ในการแลกเปลีย่นขอ้มลู โดยอาศยัภาษา XML เป็นสือ่กลาง 

 ในการออกแบบระบบบรหิารจดัการขอ้มูลความจ าเป็นพืน้ฐาน ผูว้จิยัไดอ้อกแบบระบบเป็น 2 ส่วนคอื ส่วนที ่
1 โปรแกรมสว่นการจดัเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม ใชส้ าหรบัผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลูบนัทกึขอ้มลูผ่านโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนทีท่ ัง้
โทรศพัท์มอืถือและแท็บเลต็ โดยผู้จดัเก็บขอ้มูลจะได้รบัหน้าที่ส ารวจขอ้มูล จปฐ. ในพื้นที่แตกต่างกนั เมื่อผู้จดัเก็บ
ขอ้มูลล๊อกอนิเขา้ระบบจะสามารถจดัการขอ้มูลในพืน้ทีข่องตนเอง อกีทัง้ยงัสามารถตรวจสอบขอ้มูลทีท่ าการสง่สูร่ะบบ
สว่นเซริฟ์เวอรไ์ด ้
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 สว่นที ่2 โปรแกรมระบบบรหิารจดัการขอ้มลูความจ าเป็นพืน้ฐาน มรีะบบหลกั ๆ เกีย่วขอ้งอยู่ 3 ระบบดงัภาพ
ที ่2 ไดแ้ก่ 

 
ภาพท่ี 2 แผนภาพการเชื่อมโยงโครงสรา้งระบบจดัการสารสนเทศขอ้มลู จปฐ. 

 1.) ระบบผูดู้แล เรยีกผูเ้กีย่วขอ้งระบบนี้ว่า “ผูดู้แลระบบ” ท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบ ควบคุมระบบทัง้หมด ทัง้
การจดัการขอ้มูลการสารวจ จดัการหน้าที่ผู้สารวจ ตรวจสอบความคบืหน้าของการสารวจ ออกรายงานขอ้มูลในการ
สารวจ ปิดการส ารวจของปีนัน้ๆและเปิดการส ารวจของปีใหม่ 
 2.) ระบบการส ารวจ เรยีกผูเ้กีย่วขอ้งระบบนี้ว่า “ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูล” ท าหน้าทีใ่นการตดิต่อ ควบคุม รบั-ส่งขอ้มูล
กบัอุปกรณ์ส ารวจ จดัเตรยีมขอ้มลูเริม่ตน้ในการส ารวจใหอุ้ปกรณ์ส ารวจน าไปใชใ้นการเริม่ตน้การส ารวจ 
 3.) ระบบออกรายงาน ท าหน้าทีใ่นการออกรายงานขอ้มูล จปฐ. ทีไ่ดม้กีารส ารวจมาของปีต่างๆ ตามแต่ผูด้แูล
ระบบจะท าการเปิดใหเ้รยีกดรูายงาน เป็นระบบทีเ่ปิดใหก้บับุคคลทัว่ไปสามารถขอดูรายงานขอ้มลูทีม่กีารส ารวจขอ้มูล
ได ้  

 
 

ภาพท่ี 3 ภาพความสมัพนัธร์ะบบกบัผูใ้ชง้านเครื่องแมข่า่ย 



 

358 
 

 ภาพที ่ 3 แสดงแผนภาพความสมัพนัธร์ะบบกบัผูใ้ชง้านเครื่องแมข่า่ย สามารถอธบิายตามผูใ้ชง้านไดด้งันี้ 1. 
ผูด้แูลระบบ สามารถลงชื่อเขา้ใชง้านระบบผูด้แูล เพิม่ผูส้ารวจ จดัการขอ้มลู จปฐ. ตรวจดคูวามคบืหน้าของการสารวจ 
จดัการขอ้มลูสว่นตวัของผูด้แูล ปิดการสารวจ เปิดการสารวจปีใหม่ สัง่ออกรายงานขอ้มลู จปฐ. รบั-สง่ขอ้ความกบัผู้
สารวจ 2. ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู (ในกรณีผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลูใชง้านเวบ็เพื่อจดัการขอ้มลู) สามารถลงชือ่เขา้ใชง้านระบบ จดัการ
ขอ้มลู จปฐ. ในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผดิชอบ จดัการขอ้มลูสว่นตวั ตรวจดคูวามคบืหน้าของพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ รบั-สง่ขอ้ความกบั
ผูด้แูลระบบ 3. ระบบอุปกรณ์ส ารวจ (ในกรณีผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลูใชง้านผา่นอุปกรณ์ส ารวจ) ใหส้ทิธิใ์นการส ารวจขอ้มลู 
จปฐ. รบั-สง่ขอ้มลูการสารวจ แต่เมื่อปิดการสารวจแลว้จะปฎเิสธรบัขอ้มลูการส ารวจ สง่ขอ้ความจากผูส้ารวจ 4. ผูใ้ช้
ทัว่ไป ขอดรูายงานทีม่กีารออกมาแลว้ในรปูแบบต่างๆ 

 
 

ภาพท่ี 4 ภาพความสมัพนัธร์ะบบกบัผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลูโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

 ภาพที ่ 4 แสดงภาพความสมัพนัธร์ะบบกบัผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลูโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่ โดยผูส้ ารวจขอ้มลู
สามารถ ลงชื่อเขา้ใชง้านอุปกรส์ารวจ ใชอุ้ปกรณ์สารวจ สารวจขอ้มลู จปฐ. จดัการขอ้มลู จปฐ. บนัทกึตาแหน่งบนแผน
ที ่ตรวจสอบขอ้มลู จปฐ. สง่ขอ้มลูใหเ้ซริฟ์เวอร ์จบการสารวจขอ้มลู จปฐ. ด-ูลบ ขอ้ความจากผูด้แูลระบบ 

2. พฒันาระบบ 
 ผู้วิจยัพัฒนาโปรแกรม 2 ส่วน คือ โปรแกรมการจดัเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที ่
โปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้สามารถตดิตัง้ไดท้ัง้อุปกรณ์เคลื่อนทีร่ะบบปฏบิตักิารแอนดรอย ์ไอโอเอส และวนิโดวสโ์ฟน โดย
ใชเ้ทคนิคของการพฒันาระบบแบบขา้มระบบปฏบิตักิาร [4,5] อาศยัเทคนิคการพฒันาโปรแกรมโดยใช ้ภาษาเอชทเีอม็
เอล 5 (HTML5) ซีเอสเอส 3 (CSS3) และจาวาสคริป๊ (Javascript) โปรแกรมระบบบรหิารจดัการขอ้มูลความจ าเป็น
พืน้ฐาน เป็นโปรแกรมบรหิารจดัการผ่านเวบ็ซึ่งใช้ภาษาพเีอชพี (PHP) และจดัเกบ็ฐานขอ้มูลในระบบบรหิารจดัการ
ฐานขอ้มลูมายเอสควิเอล (MySQL) ซึง่จะกล่าวถงึระบบในหวัขอ้ผลการศกึษา 

 
3. ทดสอบระบบ 

 ผูว้จิยัใชก้ารทดสอบระบบแบบแบลก็บ๊อกซ(์Black-Box Testing) คอื การทดสอบการตอบสนองโปรแกรมของ
ฟังกช์ัน่ต่าง ๆ ตามขอ้มลูทีก่ าหนด โดยมกีารก าหนดรปูแบบขอ้มลูแบบต่าง ๆ ในการทดสอบเช่น ค่าต ่าสุด ค่าสงูสดุที่
เป็นไปได ้ค่าทีไ่ม่ควรใหผู้ใ้ชก้รอก หรอืกรณีการท างานแบบต่าง ๆ เพื่อหาจุดบกพร่องในการตอบสนองของโปรแกรม 
และประเมนิความพงึพอใจในการใชง้านของโปรแกรมโดยการออกแบบสอบถามจากผูใ้ชง้าน 
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ผลการศึกษา 
 

 ผลการศกึษาผูว้จิยัแบ่งการแสดงผลโปรแกรมเป็น 2 สว่นคอื  
1. โปรแกรมสว่นการจดัเกบ็ขอ้มลูภาคสนามส าหรบัผูเ้กบ็ขอ้มลู  

  
ก. หน้าจอเขา้ระบบ ข. เมนูการใชง้านของผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู 

  
ค. หน้าจอแสดงรายชือ่ครวัเรอืน ง. หน้าจอแสดงค าถามตามแบบสอบถามความจ าเป็นพืน้ฐาน 

  
จ. หน้าจอการตอบแบบสอบถาม ฉ. หน้าจอการส่งขอ้มลูการตอบแบบสอบถาม 

 

ภาพท่ี 5 โปรแกรมสว่นการจดัเกบ็ขอ้มลูภาคสนามส าหรบัผูเ้กบ็ขอ้มลู 
 

 ภาพที่ 5 แสดงการหน้าจอโปรแกรมส่วนจดัเก็บข้อมูลส าหรบัผู้จดัเก็บข้อมูล โดยระบบมีหน้าจอล๊อกอิน
ส าหรบัผู้จดัเก็บข้อมูลซึ่งจะแสดงรายชื่อครวัเรอืนเฉพาะพื้นที่ที่รบัผิดชอบเท่านัน้ หลงัจากนัน้ผู้เก็บข้อมูลจะเลือก
ครวัเรอืนที่จะตอบค าถาม เพื่อท าการบนัทกึขอ้มูลการตอบแบบสอบถามตามตวับ่งชี้ของขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน 
หลงัจากบนัทึกเสรจ็สิน้ผู้จดัเก็บข้อมูลสามารถที่จะส่งขอ้มูลไปยงัเครื่องแม่ข่าย โดยที่ขอ้มูลยงัถูกเก็บไ ว้ในอุปกรณ์
เคลื่อนทีด่ว้ยหากมกีารแกไ้ขขอ้มลูภายหลงัขอ้มลูในเครื่องแม่ขา่ยจะถูกปรบัปรุงตาม 

2. โปรแกรมระบบบรหิารจดัการขอ้มลูความจ าเป็นพืน้ฐาน 
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ก. หน้าจอหลกัผูด้แูลระบบ ข. หน้าจอจดัการครวัเรอืน 

  
ค. หน้าจอแสดงความกา้วหน้าในการส่งขอ้มลูจากผูเ้กบ็ขอ้มลู ง. หน้าจอเลอืกรายงานขอ้มลู 

  
จ. ตวัอย่างรายงานจ านวนประชาการต าบลแม่นาเรอื ฉ. หน้าจอแสดงครวัเรอืนที่ไม่ผา่นเกณฑช์ีว้ดั 

 

ภาพท่ี 6 โปรแกรมระบบบรหิารจดัการขอ้มลูความจ าเป็นพืน้ฐาน 
  

 ภาพที ่6 แสดงหน้าจอโปรแกรมระบบบรหิารจดัการขอ้มูลความจ าเป็นพืน้ฐาน ในสว่นน้ีผูด้แูลระบบจะใชง้าน
ผ่านเวบ็เบราเซอร์ โดยสามารถประมวลผลข้อมูลที่ถูกส่งมาจากผู้จดัเก็บข้อมูล เลอืกดูข้อมูลความก้าวหน้าในการ
ส ารวจขอ้มลูของเขตพืน้ทีต่่าง ๆ สามารถแสดงพืน้ทีท่ีไ่ม่ผ่านเกณฑช์ีว้ดัไดใ้นระดบัครวัเรอืน สามารถสรา้งรายงานสรุป
ขอ้มูลต่างๆได ้เช่น รายงานประชากร รายงานด้านการศกึษา รายงานด้านรายได้ รายงานพื้นทีท่ี่ไม่ผ่านเกณฑ์ชี้วดั 
รายงาน ฯลฯ เพื่อสรุปขอ้มลูใหผู้บ้รหิารไดด้ าเนินการวางแผนในการพฒันาชุมชนต่อไป 
 ผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบความเรว็ในการประมวลผลขอ้มูล โดยการจ าลองการเกบ็ขอ้มูลขนาดใหญ่ในแต่ละปี 
และค านวณเวลาในการคน้คนืขอ้มูลและสรา้งรายงานสามารถแสดงผลในการทดสอบดงัตารางที ่1  ขอ้มูลทีใ่ชท้ดสอบ
ไดแ้ก่ รอ้ยละของตวัชี้วดัทีต่กเกณฑ์ของระดบัจงัหวดั จ านวนประชากรจ าแนกตามระดบัการศกึษาของระดบัจงัหวดั
และระดบัความสขุเฉลีย่ของระดบัจงัหวดั 
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ตารางท่ี 1 ความเรว็ในการเขา้ถงึขอ้มลู 
จ านวนปี จ านวนขอ้มลูสมาชกิ

ครวัเรอืน 
จ านวนขอ้มลูในการ

ออกรายงาน 
ความเรว็ในการเรยีกดู
ขอ้มลู (มลิลวินิาท)ี 

ความเรว็ในการออก
รายงาน (มลิลวินิาท)ี 

7 2,545,590  512,346  225  8,298  
6 1,980,652  428,502  211  8,305  
5 1,509,793  341,564  201  8,264  
4 944,855  257,720  198  8,210  
3 848,734  170,782  178  8,270  
2 283,796  86,938  116  8,120  

 

วิจารณ์และสรปุผล 

 

 งานวจิยันี้ไดน้ าเสนอแนวคดิ วธิกีาร และเทคโนโลยใีนการพฒันาระบบจดัการสารสนเทศ เนื่องจากระบบจดัการสารสนเทศความ
จ าเป็นพืน้ฐาน เดมินัน้มขี ัน้ตอนการจดัเกบ็ขอ้มูลทียุ่่งยากและแต่ละขัน้ตอนใชเ้วลามากจงึเกดิความล่าชา้ ดงันัน้ผู้วจิยัจงึไดจ้ดัท าโครงงาน
ระบบจดัการสารสนเทศความจ าเป็นพืน้ฐานนี้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาโปรแกรมการจดัการและจดัเกบ็ขอ้มลูความจาเป็นพืน้ฐานและเพื่อ
ลดความยุ่งยากในการเขา้ถึงขอ้มูลและให้ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งโดยตรงหรอืผู้ที่มคีวามสนใจในขอ้มูล จปฐ. ได้มกีารเขา้ถึงขอ้มูลที่ง่ายมาก
ยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นแนวท างใหแ้ก่ผูท้ีส่นใจในการพฒันาแอพพลเิคชัน่แบบครอสแพลตฟอรม์ท างานร่วมกบักบัเซริฟ์เวอร ์
 จากผลการด าเนินงานและผลการทดสอบใชง้านระบบจดัการสารสนเทศความจ าเป็นพืน้ฐาน ในสว่นแอพพลเิคชัน่ที่
พฒันาขึน้สามารถจดัเกบ็ขอ้มูล จปฐ. ระบุต าแหน่งครวัเรอืนไดแ้ละสามารถส่งขอ้มูลเขา้สูเ่ซริฟ์เพื่อท าการออกรายงานได ้ใน
สว่นเซริฟ์เวอรส์ามารถออกรายงานได ้ 
 ขอ้เสนอแนะในการพฒันาต่อ นักวจิยัสามารถน าขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐานค้นหาความเกี่ยวเนื่อง เกี่ยวพนัธ์กนั
ของขอ้มูลหรอืการท าเหมอืงขอ้มูล (Data Mining) เพื่อท าใหท้ราบถงึความเกีย่วขอ้งส าหรบัแต่ละตวับ่งชี ้ส่งผลให้ผูบ้รหิาร
วางแผนงานในปีต่อไปไดอ้ย่างเหมาะสม 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคดัย่อ 

 

 สือ่การเรยีนการสอนทางดา้นการเขยีนโปรแกรมเป็นสิง่ทีผู่เ้ริม่ต้นการเขยีนโปรแกรมหลายคนคงคุน้เคยกนัด ี
เมื่อเราไดเ้ริม่ต้นศกึษาการเขยีนโปรแกรมด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง ซึ่งสื่อต่างๆเหล่านัน้ไดเ้ป็นเครื่องมอืส าคญัในการ
ช่วยใหเ้ราสามารถเขา้ใจและเรยีนรูโ้ครงสรา้งของภาษานัน้ๆไดอ้ย่างรวดเรว็ อกีทัง้ในปัจจุบนัสถาบนัสง่เสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ไดน้ าภาษาซชีารป์มาเป็นภาษาหลกัในการเรยีนการสอนดา้นการเขยีนโปรแกรม 
จงึท าให้เกดิแนวคดิน าเอาเทคโนโลยใีนปัจจุบนัมาช่วยบูรณาการสรา้งเป็นโปรแกรมสนับสนุนการเรยีนการสอนการ
เขยีนโปรแกรมภาษาซชีารป์ เพื่อสนับสนุนใหแ้ก่ผูเ้ริม่ต้นและผูส้นใจในการเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษาซชีารป์ รูปแบบ
ของโปรแกรมเป็นโปรแกรมกราฟิกที่ท างานบนเวบ็บราวเซอร ์ลกัษณะเด่นของโปรแกรมคอืการที่ผูใ้ชส้ามารถสรา้ง
แผนภาพความคดิจากโปรแกรมและโปรแกรมสรา้งมารถสรา้งซอสโคด้ภาษาซชีารป์ได ้โดยหลกัอาศยัหลกัการท างาน
ของภาษา HTML และ JAVASCRIPT บนเวบ็บราวเ์ซอร ์ผลการทดลองแสดงใหเ้หน็ว่าผูใ้ชม้คีวามพอใจในการใชง้าน
ระบบและระบบสามารถท างานไดอ้ย่างถูกตอ้งเป็นอย่างด ี 
 

ค าส าคญั: สือ่การเรยีนการสอน ภาษาซชีารป์  

 

Abstract  

 

 Instruction media in programming is programming beginners many well-known when they begin to 
study the programming. It is an important tool in helping us to understand and learn the structure of the 
programing language quickly. At present the institute for the promotion of teaching science and technology 
(IPST) are promoting programming. So we have the idea was to bring current technology to create a support 
program for teaching the programming languages C#. To support the beginners and anyone interested in 
programming with C#. The format of the program is a graphical application that runs on a web browser. 
Features of the program is the program can create a graphic diagram and the program can create a source 
code languages C#. The program works with HTML and JAVASCRIPT and running on the web browser. The 
results showed that users were satisfied with the system and that the system was usable and useful.  
 

Keywords: Instruction media, C# language 
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บทน า 

 ตามที่ มหาวทิยาลยัพะเยา ได้รบัการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการด าเนิน
โครงการปฏริปูหลกัสตูรการศกึษาแห่งชาต ิโดยมกีารพฒันาหลกัสตูรและจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรพฒันาศกัยภาพ
ด้านการพฒันาซอฟต์แวร์นี้ เพื่อมุ่งเน้นผลติบณัฑิตและนักเรยีนที่มคีวามเชี่ยวชาญทางการพฒันาซอฟต์แวร ์และ
สามารถประกอบอาชพีไดห้ลงัจบการศกึษา โดยการจดัการเรยีนการสอนเชงิบูรณาการและเตรยีมความพรอ้มผูเ้รยีน
ตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และระดบัอุดมศกึษา รวมระยะเวลาของหลกัสตูร 10 ปี 
สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) ได้ตระหนักถงึความส าคญัในการพฒันาถึงการจดัการ
เรยีนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาโปรแกรม และตระหนักว่าภาษาซีชาร์ปเป็นภาษาที่
เหมาะกบัการเรยีนรูแ้ละสามารถน าไปใช้งานในการพฒันาโปรแกรมไดจ้รงิ จงึได้ร่วมกบัคณาจารยจ์ากมหาวทิยาลยั
ต่างๆ จดัใหม้กีารอบรมครหูลกัสตูรการโปรแกรมภาษาซชีารป์ขึน้ เพื่อพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนดา้นการเขยีน
โปรแกรมในโรงเรยีน โดยได้จดัท าเอกสารส าหรบัการอบรมครูหลกัสูตรการเขยีนโปรแกรมภาษาซชีาร์ปให้กบัครูใน
โรงเรยีนทีส่นใจไดเ้พิม่พนูทกัษะ [1] และน าความรูไ้ปประยุกตใ์นการจดัการเรยีนการสอนวชิาการโปรแกรม 
 ปัจจุบนัการพฒันาสือ่การเรยีนการสอนเพื่อผูส้นใจในดา้นการเขยีนโปรแกรมมอียู่หลายหลายประเภท ซึง่แต่
ละประเภทนัน้มขีอ้จ ากดัในเรื่องขอ้ดแีละขอ้เสยีที่แตกต่างกนัออกไป แต่ประเภทสื่อการเรยีนการสอนที่พบเหน็มาก
ทีสุ่ดกค็อื บทเรยีนใหค้วามรูต้ามเวบ็ไซต์ทัว่ไปและหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่สื่อการเรยีนการสอนประเภทนี้ผูอ้่านต้อง
ใชก้ารจนิตนาร่วมดว้ยกบัผูเ้ขยีน ซึง่เป็นสิง่ยากทีจ่ะเขา้ใจส าหรบัผูท้ีเ่ริม่ตน้ศกึษาการเขยีนโปรแกรม หากผูเ้ขยีนไม่ได้
อธบิายออกมาในรูปแบบของแผนผงัต่างๆ อย่างละเอยีดและชดัเจน อนัเน่ืองมาจากผูเ้ริม่ตน้ส่วนใหญ่นัน้ยงัไม่สามารถ
ทีจ่ะวเิคราะหใ์นเรื่องส่วนของการท างานก่อนและหลงัได้ เนื่องจากยงัขาดประสบการณ์และความเขา้ใจในเรื่องล าดบั
ค าสัง่และโครงสรา้งของภาษาทีเ่ขยีน ดงันัน้สิง่จงึเป็นปัญหาหลกัส าหรบัผู้เริม่ต้นที่ต้องใช้เวลาศกึษาโครงสรา้งค าสัง่
และรปูแบบเงื่อนไขเบือ้งตน้ต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ เงื่อนไข if else การท างานแบบวนลปู for และยงัตอ้งท าความเขา้ใจในเรื่อง
ของ คลาส และ เมทอด หากต้องการเขยีนโปรแกรมในลกัษณะของ Object Oriented Programing (OOP) อกีทัง้ สิง่
เหล่าน้ีลว้นเป็นพืน้ฐานเบือ้งต้นทีส่ าคญัส าหรบัการเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษาระดบัสงู และในปัจจุบนั สสวท. ไดส้ง่เสรมิ
การเรยีนการสอนดา้นการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรโ์ดยภาษาซชีารป์และไดจ้ดัท าบทเรยีนเบือ้งตน้อยู่ในรปูแบบของ
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสท์ีม่บีทเรยีนและภาพประกอบ ใหแ้ก่ผูท้ีส่นใจศกึษาการเขยีนโปรแกรมภาษาซชีารป์ [2] 
 ด้วยเหตุดังกล่าวนัน้ งานวิจัยนี้จึงพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ปบนเว็บ
บราวเซอร์ในรูปแบบของเวบ็แอพพลเิคชนั โดยใช้ภาพกราฟิกเขา้มาช่วยผู้เรยีนให้ได้เขา้ใจในค าสัง่พื้นฐานและการ
ท างานของค าสัง่ผนวกกบัการน าบทเรยีนของทาง สสวท. เขา้มาใชเ้ป็นเนื้อหาของบทเรยีน ซึง่ขอ้ดขีองภาพกราฟิกนัน้
จะท าใหผู้ใ้ชง้านไดเ้กดิมโนภาพเบือ้งตน้ของระบบต่างๆ ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึล าดบัของการท างานและโครงสรา้งโดยรวม
ของโปรแกรมทีจ่ะสรา้งขึน้มา อกีทัง้ค าสัง่เบือ้งตน้ในการเขยีนโปรแกรมจะถูกออกแบบและพฒันาให้อยู่ในรปูแบบของ
ภาพกราฟิกทีจ่ะท าใหผู้ใ้ชไ้ดม้องเหน็ถงึล าดบัการท างานของค าสัง่ไดง้่ายขึน้ ซึง่รปูแบบของโปรแกรมจะมกีารใชส้เีขา้
มาช่วยในการจ าแนกประเภทของค าสัง่ต่างๆ ซึง่จะท าใหผู้ใ้ชส้ามารถจ าแนกรปูแบบของค าสัง่ไดง้่าย อกีทัง้การใชส้เีขา้
มาช่วยยงัสามารถเพิ่มประสิทธภิาพในการจดจ าของมนุษย์ได้ดีขึน้อีกด้วย โดยเมื่อผู้ใช้งานเขยีนโปรแกรมโดยใช้
ภาพกราฟิกเสรจ็แลว้ ผูใ้ชง้านยงัสามารถแปลงรูปภาพกราฟิกเหล่านัน้ใหอ้ยู่ในรปูแบบของซอรส์โคด้ภาษาซชีารป์ได ้
และสามารถน าซอรส์โคด้ทีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ชง้านได ้
 Andrew Begel [3] ไดพ้ฒันาโปรแกรมโลโกบ้ลอ็ก ซึง่เป็นการเขยีนโปรแกรมแบบกราฟิก ถูกพฒันาใน MIT 
Media Lab โดยเป็นโปรแกรมกราฟิกทีส่รา้งค าสัง่ส าหรบัควบคุม LEGO โดยชุดค าสัง่ประกอบไปดว้ย กราฟิกส าหรบั
ควบคุมการหมุนของมอเตอร์ การอ่านค่าจากเซนเซอร์ โดยช่วยให้นักพฒันาไม่จ าเป็นต้องรู้ค าสัง่แอสเซมบลี เพื่อ
ควบคุมการท างานของ LEGO ดงัภาพที ่1  
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ภาพท่ี 1 ตวัอย่างโปรแกรม logo blocks 

 Mitchel Resnick และทีมงาน [4] จาก MIT Media Lab ได้พฒันาโปรแกรม Scratch เป็นเครื่องมอืใช้แสดง
ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสยีง หรอื ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสร้ างได้โดยเขยีนโปรแกรมใน 
Scratch โดยการเขยีนโปรแกรมโดยใช้ Scratch คลา้ยกบัการต่อ Lego ลดความยุ่งยากในการเขยีนโปรแกรม และมี
เวลาไปกบั การสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆมากขึน้ โดยในประเทศไทยไดร้บัความนิยมใชใ้นการสอนการเขยีนโปรแกรมส าหรบั
นกัเรยีน นกัศกึษาผูเ้ริม่ตน้หดัเขยีนโปรแกรม ดงัภาพที ่2 

 
ภาพท่ี 2 ตวัอย่างโปรแกรม Scratch 

 Hal Abelson และทมีงาน [5] จาก MIT Media Lab ไดร้่วมมอืกบับรษิทักูเกลิพฒันาโปรแกรม App Inventor 
เพื่อช่วยสรา้งโปรแกรมบนระบบปฏบิตักิารแอนดรอย ์โดยลกัษณะของการพฒันาโปรแกรมสามารถพฒันาจากการลาก
เครื่องมอืต่าง ๆ เชื่อมโยงกนัคลา้ยกบัโปรแกรม Scratch แต่ซบัซอ้นกว่า โดยลกัษณะการเขยีนโปรแกรมแบบ Visual 
Programming คอื เขยีนโปรแกรมดว้ยการต่อบลอ็กค าสัง่ เน้นการออกแบบเพื่อแกปั้ญหา (problem solving) ดว้ยการ
สรา้งโปรแกรมทีผู่เ้รยีนสนใจ บนโทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟน ดงัภาพที ่3 
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ภาพท่ี 3 ตวัอย่างโปรแกรม App Inventor 
 

วิธีการศึกษา 
 วธิกีารศกึษาเรื่อง การพฒันาโปรแกรมอฉัรยิะเพื่อสนับสนุนการเรยีนหลกัสตูรการพฒันาศกัยภาพด้านการ
พฒันาซอฟตแ์วร ์ตามโครงการปฏริปูหลกัสตูรการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2555 มกีารก าหนดกระบวนการศกึษาออกเป็น 
6 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย 
 1. การศกึษาและรวบรวมขอ้มลูทุตยิภูม ิและขอ้มลูปฐมภูม ิไดแ้ก่ ขอ้มลูการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรด์ว้ย
ภาษา C# ของสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) และขอ้มลูการโปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ 
 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ ได้แก่การวิเคราะห์แนวทาง วธิีการและเทคนิคการพัฒนาโปรแกรม และ
ออกแบบสว่นตดิต่อกบัผูใ้ช ้ออกแบบการท างานของโปรแกรม และสถาปัตยกรรมของระบบ 
 3. การพฒันาระบบ เป็นขึน้ตอนทีน่ าผลจากการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ มาพฒันาเป็นโปรแกรม 
 4. การทดสอบระบบ เป็นการทดลองใชโ้ปรแกรมที่พฒันาขึน้ โดยอ้างองิการทดสอบจากโจทยใ์นแบบเรยีน
การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรด์ว้ยภาษา C# ของสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) 
 5. การตดิตัง้ระบบ เป็นการจดัท าคู่มอืตดิตัง้พรอ้มตดิตัง้ระบบในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อพรอ้มส าหรบัการ
ใชง้านจรงิ 
 6. การประเมินประสทิธิภาพของระบบ จดัท าแบบประเมินพร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทดสอบการใช้งานและ
ประเมนิผลความถูกตอ้งของโปรแกรม และความพงึพอใจในภาพรวมของโปรแกรม 

 
ผลการศึกษา 
การออกแบบโปรแกรม 
 การพฒันาโปรแกรมสนบัสนุนการเรยีนรูภ้าษาซชีารป์ไดน้ า Data Flow Diagram (DFD) [6] เป็นเครื่องมอืใน
การวเิคราะห์ระบบโดยแสดงการไหลของข้อมูล ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลที่ได้จากการวเิคราะห์ระบบ เพื่อแสดงการ
น าเข้าข้อมูล (Input) และแสดงผลลพัธ์ (Output) ของระบบในการท างานแต่ละส่วน โดยเสน้ทางของขอ้มูลดงักล่าว 
แสดงล าดบัของกระบวนการท างานดงันี้ 
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ภาพท่ี 4 แผนภาพกระแสขอ้มลูระดบัที ่1 

 จากภาพที่ 4 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดบัที่ 1 ของการประมวลผลระบบที่ 1 ซึ่งจะสามารถอธิบาย
แผนภาพกระแสขอ้มลูระดบัที ่0 ของการประมวลผลระบบที ่1 ไดล้ะเอยีดยิง่ขึน้ซึง่การท าการแบ่งออกเป็น 5 สว่นหลกั
ทีใ่ชใ้นการตดิต่อกบัผูใ้ชง้าน อธบิายไดด้งันี้ 

 การท างานที่ 1.1 คือการสร้างวัตถุกราฟิก ในส่วนนี้จะท าการสร้างวัตถุกราฟิกตามที่ผู้ใช้งานเลือก ซึ่ง
โปรแกรมไดอ้อกแบบวตัถุกราฟิกใหก้บัผูใ้ชง้านไวแ้ลว้ สว่นนี้ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกตามความต้องการในการ
เขยีนโปรแกรมของตนเองไดอ้ย่างอสิระ 

 การท างานที ่1.2 คอืการลบวตัถุกราฟิกตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
 การท างานที่ 1.3 คือการแก้ไขวตัถุกราฟิกทัง้ในเรื่องของตัวแปรในวตัถุกราฟิก และผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม

เงื่อนไขและตวัแปรในวตัถุกราฟิกนัน้ได ้
 การท างานท ี1.4 คอืการเคลื่อนยา้ยวตัถุกราฟิกไปยงัต าแหน่งทีต่้องการเพื่อท าการเพิม่เตมิการท างานของ

โปรแกรม ณ จุดก่อนหน้านัน้ นอกจากนี้ ในสว่นนี้จะอธบิายในดา้นของการเรยีงล าดบัวตัถุกราฟิกดว้ย 
 การท างานที ่1.5 คอืการแสดงผล การท างานในส่วนนี้จะท าการรวบรวมผลลพัธท์ีไ่ดจ้าก การท างานในส่วน

ของการสรา้งซอรส์โคด้ภาษาซชีารป์ เพื่อท าการจดัรปูแบบเพื่อท าการแสดงผลใหแ้กผู้ใ้ชง้านผ่านทางสว่นของ 
main ของเวบ็เพจ แทบ source code 

 
 ภาพที่ 5 แสดงเมนูและเครีอ่งมอืต่างๆ ของโปรแกรมสนับสนุนการเรยีนรูภ้าษา C# จะประกอบดว้ย 3 ส่วน 
หลกัๆ ได้แก่ ส่วนเมนู ส่วนเครื่องมอื และส่วนพื้นที่การท างาน โดยกลุ่มเครื่องมือจะมีเครื่องมือหลกัในการพฒันา
โปรแกรมดงันี้ 

 กลุ่ม “เครื่องมอืในคลาส” จะเป็นส่วนประกอบหลกัที่ใชใ้นคลาสและเมธอดภายในคลาส ประกอบไปดว้ยการ
แสดงผลทางจอภาพ การรบัอนิพุดเขา้ การสรา้งเมธอดใหม่ การรเีทริน์ค่า เป็นตน้ 

 กลุ่ม “ตัวแปร” จะเป็นส่วนสร้างตัวแปรชนิดข้อมูลในภาษา C# ซึ่งจะมีพื้นที่ในการสร้างแยกกบัส่วนการ
ด าเนินการต่างๆ ชนิดขอ้มูลจะเป็นชนิดขอ้มูลพื้นฐานที่มมีกัมกีารใชง้านประจ าและครอบคลุม เช่น อาร์เรย ์
เลขจ านวนเตม็ เลขจ านวนจรงิ ตวัแปรทางตรรกะคณิตศาสตร ์(ตวัแปร Boolean) 
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 กลุ่ม “เงื่อนไข” เป็นกลุ่มเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสรา้งเงื่อนไขและการวนลูปงาน ประกอบไปดว้ยเงื่อนไขของ if-
else, swich case และการวนลปูงานประกอบไปดว้ย for, foreach, while, do-while 

 กลุ่ม “ฟังกช์นัคณิต” เป็นกลุ่มเครื่องมอืสรา้งการฟังกช์นัการค านวณเพิม่เตมิจากตวัต าเนินการปกติ 
 

 

ภาพท่ี 5 หน้าจอหลกัโปรแกรมใชง้านโปรแกรมผ่านบราวเซอร ์

การท างานโปรแกรม 
 เพื่อการท างานทีค่รอบคลมุกบัเนื้อหาของแบบเรยีน สสวท. ผู้วจิยัไดท้ าการทดสอบโปรแกรมสนบัสนุนการ
เรยีนรูภ้าษาซชีารป์โดยอา้งองิแบบเรยีนจาก สสวท. ซึง่ไดท้ าการจ าแนกการทดสอบเป็นบทตามแบบเรยีน สสวท. 
 ตวัอย่าง โจทยท์ี ่1 สสวท. (หน้าที ่57) 

 
ภาพท่ี 6 โจทยต์วัอย่างที ่1 จาก สสวท. 

 จากโจทยด์งักล่าวเป็นโจทยท์ีไ่ดใ้ชเ้งื่อนไขต่างๆ แลว้แสดงผลลพัธใ์หแ้ก่ผูใ้ชง้านเป็นเกรด โดยมตีวัแปรคอื
คะแนน ซึง่เราสามารถสรา้งโปรแกรมตามโจทยไ์ดโ้ดยใชแ้ผนภาพกราฟิก ทีป่ระกอบไปดว้ย 
 ไอเทมกราฟิก if ไอเทมกราฟิก รบัขอ้มลู ไอเทมกราฟิก แปลง string เป็น int และไอเทมกราฟิก เมธอด
เมน จากโจทยเ์ราสามารถสรา้งแผนภาพกราฟิกไดด้งัต่อไปนี้ โดยใช ้ ไอเทม basic if เป็นหลกัในการเขยีนโปรแกรม 
ดงัภาพที ่7 
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          ก. 

 

                                 ข. 

 
                                 ค. 

ภาพท่ี 7 ก. หน้าจอการพฒันาโปรแกรม ข. ซอรส์โคด้ภาษาซซีารป์ทีโ่ปรแกรมสรา้งออกมา ค. ผลลพัธก์ารท างานโปรแกรม  
ของโจทยท์ี ่1 

 

ตวัอย่างโจทยท์ี ่2 สสวท. (หน้าที ่75) 

 
ภาพท่ี 8 โจทยท์ี ่2 จากหนงัสอื สสวท 

 จากโจทยต์วัอยา่งเป็นการใช ้while เพื่อท าการรบัค่าเขา้เกบ็ไวใ้นตวัแปร N แลว้วนบวกค่า 1 ถงึ N จากนัน้
แสดงผลลพัธอ์อกมาทางหน้าจอ ว่าผลรวมมคี่าเท่าใดเราสามารถสรา้งแผนภาพกราฟิกไดด้งัต่อไปนี้ โดยใช ้ไอเทม 
advance while เป็นหลกัในการเขยีนโปรแกรมดงัต่อไปนี้ 
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   ก. 

 
   ข. 

 
   ค. 

ภาพท่ี 9 ก. หน้าจอการพฒันาโปรแกรม ข. ซอรส์โคด้ภาษาซซีารป์ทีโ่ปรแกรมสรา้งออกมา ค. ผลลพัธก์ารท างาน
โปรแกรม ของโจทยท์ี ่2 
 
 จากการทดสอบการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชง้านพบว่าโปรแกรมสามารถท างานในแต่ละฟังกช์นัได้
ถูกตอ้ง และคะแนนในสว่นตดิต่อกบัผูใ้ชง้าน ดา้นการใชง้านโปรแกรม และดา้นการสนบัสนุนการเรยีนรู ้ อยู่ในระดบัด ี
ซึง่เป็นผลการประเมนิโดยรวมทีน่่าพอใจในระดบัด ี โดยแบง่การประเมนิออกเป็น 3 ดา้นคอื สว่นตดิต่อผูใ้ชง้าน ดา้น
การใชง้านโปรแกรม ดา้นการสนบัสนุนการเรยีนรู ้ โดยท าการจ าแนกผูป้ระเมนิออกเป็น 3 ประเภทซึง่ขณะนี้มผีูท้ าการ
ประเมนิรวมทัง้หมด 50 คนประกอบไปดว้ย  ผูเ้ริม่ตน้เขยีนโปรแกรมดว้ยภาษาซชีารป์ 35 คน ผูเ้คยเขยีนโปรแกรม
ภาษาซชีารป์ 11 คน และ อาจารยผ์ูส้อน 4  คน มคีะแนนเฉลีย่ดงันี้ คะแนนเฉลีย่ดา้นดา้นสว่นตดิต่อกบัผูใ้ชง้าน 4.3 
คะแนน คะแนนเฉลีย่ดา้นการใชง้านโปรแกรม 4.4 คะแนน และคะแนนเฉลีย่ดา้นการสนบัสนุนการเรยีนรู ้ 4.6 คะแนน 
คะแนนเฉลีย่การใชง้านโดยรวมคอื 4.4 คะแนน  
 

วิจารณ์และสรปุผล 

 

 งานวิจัยนี้ ได้น าเสนอแนวคิด วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมกราฟิกบนเว็บบราว์เซอร์ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาโปรแกรมสนบัสนุนการเรยีนรูภ้าษาซชีารป์ เพื่อสนบัสนุนให้ผูเ้ริม่ตน้เขยีนโปรแกรมดว้ยภาษซี
ชารป์สามารถมคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการเบื้องต้นและโครงสรา้งของภาษาซชีารป์อกีทัง้ยงัเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่
สนใจในการพฒันาโปรแกรมบนเวบ็บราวเ์ซอร ์ 
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 จากผลการด าเนินงานและผลการทดสอบความพงึพอใจต่อโปรแกรมสนบัสนุนการเรยีนรูภ้าษาซชีารป์สรุปได้
ว่าโปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้ มคีวามสามารถในการเขยีนโปรแกรมภาษาซชีารป์ในรปูแบบของแผนภาพกราฟิกได ้สามารถ
ประกาศตวัแปรและเงื่อนไขต่างๆ และโปรแกรมสามารถสรา้งซอรส์โคด้ภาษาซชีารป์จากแผนภาพกราฟิกทสีรา้งขึน้ได ้
สามารถแสดงผลในเวบ็บราวเ์ซอรท์ีม่อียู่ในปัจจุบนั ส่วนดา้นการท างานจากการทดสอบของผูใ้ชง้าน โปรแกรมสามารถ
ท างานในฟังกช์นัต่างๆ ไดค้รบถว้นสมบรูณ์ ซึง่ถอืว่าโปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้มคีุณภาพอยู่ในเกณฑท์ีด่แีละเป็นทีน่่าพอใจ 
 แนวทางการพัฒนาต่อในอนาคต ผู้วิจ ัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า โปรแกรมจะสามารถเพิ่มความสามารถและ
ฟังก์ชนัการใช้งานได้อีกหลายรูปแบบ เช่นรายละเอียดดังต่อไปนี้ เพิ่มระบบ Login สามารถบันทึกไฟล์งานลงใน 
Account ของตนเองได ้ เพิม่ฟังกช์นัขัน้สงูของภาษาซชีารป์ และ สามารถสรา้งสรา้งซอรส์โคด้ไดห้ลายภาษา 
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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวจิยัส าหรบัคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร ระบบสารสนเทศทีพ่ฒันาขึน้ครอบคลุมขอ้มูล 5 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูลนักวจิยั ขอ้มูลโครงการวจิยั ขอ้มูล
ขา่วประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัโครงการวจิยั ขอ้มลูปีงบประมาณ และขอ้มลูอื่นๆ ทีน่่าสนใจ 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศใช้หลักการของวงจรการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เริม่จากการศกึษากระบวนการบรหิารงานวจิยัของคณะเพื่อน ามาสร้างต้นแบบระบบสารสนเทศ โดยได้
รวบรวมขอ้มลูและความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ เพื่อน าไปปรบัปรุงและพฒันาระบบ โดยใชโ้ปรแกรม WampServer และ
ใช ้Laravel framework ในการพฒันาเวบ็ไซต์ ภายใต้ระบบปฏบิตักิาร Microsoft Windows 7 หลงัจากนัน้ไดน้ าระบบ
สารสนเทศทีพ่ฒันาขึน้ใหผู้ใ้ชท้ัง้ภายในและภายนอกทดลองใชแ้ละประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอระบบ 
 ผลการวิจยัท าให้ได้ระบบสารสนเทศที่ผู้ใช้สามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการวจิยั และสามารถ
บรหิารงานวจิยัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ซึง่จากผลการประเมนิระบบสารสนเทศทีพ่ฒันาขึน้ 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ ดา้น
ฟังกช์นัการใชง้านและประสทิธภิาพ ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน ดา้นคุณค่าของสารสนเทศ พบว่าผูป้ระเมนิมคีวามพงึ
พอใจในระดบัมาก 
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Abstract  
 The purpose of the research was to develop the Information System for Managing Research for 
School of Information and Communication Technology. The information system covered 6 groups of data, 
i.e., researchers, research projects, news projects, budget year, and other interesting data. 
 This study was research and development. The system development life cycle methodology was 
used, starting with analyzing the faculty research management process and developing a prototype. The 
collected data and the need of the system users. To improve and develop. WampServer and Laravel 
framework under Microsoft Windows 7 operating system were used as research tools. The evaluation of the 
system was then performed by internal and external users. 
 This information system could help users to follow up the progress of faculty research projects and 
could manage them more efficiently. The results of the evaluation revealed that most users were highly 
satisfied with the system in all aspects, i.e., functional and performance test, usability test, attributes of 
information quality. 
 

Keywords: Research Management, Information System, Website Development 
 

บทน า 

 

 เนื่องด้วยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มนีโยบายในการส่งเสรมิการวิจยัและพฒันา เพื่อการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมโดยให้ความส าคญัและมุ่งเน้นการวจิยัพื้นฐานควบคู่ไปกบัการวจิยัประยุกต์ในสาขาวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มกีารสรา้งเครอืข่ายความร่วมมือการวจิยัและพฒันากบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและ
เอกชน และสร้างเครอืข่ายความร่วมมือการวจิยัของนิสติและอาจารย์ กบัชุมชน ด้วยงานวจิยัที่เกี่ยวกบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน่และศกัยภาพพืน้ทีใ่นชุมชน มกีารน าผลงานวจิยัมาใชใ้นการเรยีนการสอนและต่อยอดองคค์วามรูเ้พื่อยกระดบั
คุณภาพชวีติของชุมชน [1]  
 นโยบายและทศิทางการพฒันา สง่เสรมิใหอ้าจารยท์ าวจิยั อาจารยท์ุกคนตอ้งมนีิสติเป็นผูช้่วยวจิยั เพื่อใหน้ิสติ
มปีระสบการณ์ในการท าวจิยั สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืการวจิยัของนิสติและอาจารย์กบัชุมชน โดยเน้นงานวจิยัที่
สามารถพฒันาและต่อยอดองคค์วามรูเ้พื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของชมุชน สรา้งเครอืขา่ยการวจิยักบัสถาบนัอุดมศกึษา
และหน่วยงานในเขตภาคเหนือและภาคส่วนต่างๆ จดัหาแหล่งทุนงบประมาณสนับสนุนการวิจยัจากภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยั ส่งเสรมิการเผยแพร่ผลงานวจิยัและการพฒันาต่อยอดองคค์วามรูเ้พื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของ
ชุมชน 
 จากนโยบายและทศิทางการพฒันาดา้นการวจิยั ผู้วจิยัไดเ้ลง็เหน็ถึงความส าคญัของการศกึษารูปแบบงาน
ด้านการบริหารงานวิจัย วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยั คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลยัพะเยา เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรภายในคณะที่สนใจในการท างานวจิยัได้
ทราบทศิทางในการบรหิารงานวจิยั เป้าประสงคข์องการพฒันางานวจิยั กลยุทธท์ีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ของ
คณะ น ามาซึง่การสรา้งองค์ความรูใ้หเ้กดิขึน้ใหม่ๆ กบัชุมชนและสงัคม ซึง่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแทจ้รงิ
โดยจะท าให้ผู้วิจยัทุกท่านได้ทราบแนวทางและทศิทางในการท างานวจิยัตัง้แต่เริม่ต้นจนสิน้สุดกระบวนการวจิยั  ว่า
จะต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงิน  การท าหนังสอืสญัญาผู้ที่ได้รบัทุน การขอทุนจากภายในและ
ภายนอกสถาบนั รวมไปถงึการระบุขัน้ตอนการส่งเอกสารเขยีนตามแบบฟอรม์ต่าง ๆ ในเรื่องของการเขยีนโครงร่าง
เพื่อขอเสนอรบัทุนสนบัสนุนจากคณะและมหาวทิยาลยัไดอ้ย่างถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางเดยีวกนัเดยีวกนั เพื่อให้
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ง่ายสะดวกรวดเรว็และถูกต้อง ทัง้นี้ยงัรวมไปถึงแบบฟอรม์การลงนามสญัญาในการท าวจิยั  แบบฟอร์มการรายงาน
ความกา้วหน้าในการด าเนินงานวจิยั แบบฟอร์มการเบกิจ่ายเงนิในแต่ละงวดในการท าวจิยัและรูปแบบการท ารูปเล่ม
งานวจิยัทีเ่ป็นฉบบัสมบรูณ์ 
 

วิธีการศึกษา 
 การวจิยัครัง้นี้เพื่อการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวจิยั คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร โดยไดท้ าการวจิยัตามขัน้ตอนของวงจรการพฒันาระบบ (System Development 
Life Cycle: SDLC) [2] ดงันี้ ข ัน้ตอนที ่1 การศกึษาระบบ ขัน้ตอนที่ 2 การวเิคราะหร์ะบบ ขัน้ตอนที ่3 การออกแบบ
ระบบ ขัน้ตอนที่ 4 การพฒันาระบบ ขัน้ตอนที่ 5 การทดสอบและประเมินระบบ ขัน้ตอนที่ 6 การติดตัง้และใช้งาน 
ขัน้ตอนที ่7 การบ ารุงรกัษาระบบ 
 1.  การศกึษาระบบ 

 ท าการส ารวจถึงสภาพปัญหา ความต้องการ ในการพฒันาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
งานวิจยั โดยใช้การสมัภาษณ์ ร่วมกบัการใช้แบบส ารวจความต้องการของผู้ใช้งานระบบภายในคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสือ่สาร 
 2. การวเิคราะหร์ะบบ 

การวเิคราะหร์ะบบ เป็นการศกึษารายละเอยีดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน เพื่อใหเ้ป็นไปอย่างรวดเรว็ โดยการศกึษา
ข้อเท็จจริงจากเอกสาร ข้อก าหนดความต้องการระบบงาน ระเบียน ค าสัง่  และนโยบายต่างๆ ของคณะ และ
มหาวทิยาลยั ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานวจิยัตลอดจนการศกึษาระบบการท างานที่ปฏบิตัิงานจรงิ เพื่อท าความ
เขา้ใจการท างานของระบบการไหลเวยีนของขอ้มลู การจดัการขอ้มูลต่างๆ และวเิคราะหอ์งคป์ระกอบต่างๆ ทีเ่กีย่วกบั
การพฒันาระบบ ผลจากการวเิคราะห์ ระบบงาน เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวิจยัส าหรบัคณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ไดแ้ก่ ยสูเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) ซึง่เป็นแผนภาพแสดงการท างาน
ของกระบวนการบรหิารงานวจิยัของคณะและการไหลเวยีนของข้อมูลและสารสนเทศในระบบงานซึ่งสามารถน าไป
ออกแบบฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธเ์พื่อช่วยลดความซ ้าซอ้นของขอ้มลู 
 3. การออกแบบระบบ 

3.1 ออกแบบหน้าจอ 
 การออกแบบหน้าจอการท างานของระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวจิยัส าหรบัคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร  
3.2 การออกแบบฐานขอ้มลู 

การออกแบบฐานขอ้มูลในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวจิยัส าหรบัคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในครัง้นี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลโครงการวิจัย ข้อมูลข่าว
ประชาสมัพนัธ ์ขอ้มลูปีงบประมาณ ตารางขอ้มลูอพัโหลดไฟล ์

3.3 การออกแบบสว่นต่อประสานผูใ้ช ้
 จากการออกแบบระบบ น ามาออกแบบส่วนต่อประสานผูใ้ช ้ประกอบดว้ย 7 สว่น ไดแ้ก่ ส่วนต่อประสานผูใ้ช้
ในหน้าแรกของการเขา้สู่ระบบ (Homepage) ส่วนต่อประสานผู้ใช้ในหน้าข่าวประชาสมัพนัธ์ ส่วนต่อประสานผู้ใช้ใน
หน้าประวตันิกัวจิยั ส่วนต่อประสานผูใ้ชใ้นหน้าโครงการวจิยั ส่วนต่อประสานผูใ้ชใ้นหน้าดาวน์โหลดไฟลเ์อกสาร ส่วน
ต่อประสานผูใ้ชใ้นหน้าเขา้สูร่ะบบ (Login) สว่นต่อประสานผูใ้ชใ้นหน้าจดัการขอ้มูลของผูด้แูลระบบ  
 4. การพฒันาระบบ 
 ในขัน้ตอนการพฒันาระบบ ไดจ้ าลองเครื่องคอมพวิเตอรส์่วนบุคคลใหเ้ป็นเวบ็เซรฟ์เวอรแ์ละดาต้าเบสเซรฟ์
เวอร ์โดยตดิตัง้โปรแกรม WampServer ซึง่เป็นชุดโปรแกรมทีป่ระกอบดว้ยโปรแกรม Apache Web Server โปรแกรม 
MySQL โปรแกรม PHP Script Language และโปรแกรม phpMyAdmin ซึ่งท างานบนระบบปฏิบัติการ Microsoft 
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Windows 7 ตดิตัง้โปรแกรม Sublime Text2 ซึง่เป็นโปรแกรมทีช่่วยเขยีนโปรแกรมและพฒันาเวบ็ไซต ์โดยใช ้Laravel 
framework เป็น php framework ในการพฒันาเวบ็ไซต ์
 5. ขัน้ตอนการประเมนิระบบ 
 การประเมนิระบบ เป็นการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชท้ีม่ต่ีอระบบ โดยการประเมนิระบบสารสนเทศเพื่อ
การบรหิารงานวจิยัส าหรบัคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในงานวจิยัครัง้นี้ โดยการประเมนิระบบสารสนเทศ
ในครัง้นี้ ไดจ้ากการรวบรวมและประเมนิผลจากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างซึง่เป็นบุคลากรภายในคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ประเมนิ 40 คน ซึง่จากผลการประเมนิระบบสารสนเทศทีพ่ฒันาขึน้ 3 หวัขอ้ ได้แก่ ด้าน
ฟังกช์นัการใชง้านและประสทิธภิาพ ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน ดา้นคุณค่าของสารสนเทศ 

 

ผลการศึกษา 
1. ผลการพฒันาระบบ 

- สว่นต่อประสานผูใ้ชใ้นหน้าแรกของการเขา้สูร่ะบบ (Homepage) 
 

 
 

ภาพท่ี 1 สว่นต่อประสานผูใ้ชใ้นหน้าแรกของการเขา้สูร่ะบบ (Homepage) 

 
- สว่นต่อประสานผูใ้ชใ้นหน้าขอ้มลูนกัวจิยั 
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ภาพท่ี 2 สว่นต่อประสานผูใ้ชใ้นหน้าขอ้มลูนกัวจิยั 
 

 
 
- สว่นต่อประสานผูใ้ชใ้นหน้าโครงการวจิยั 
 

 
 

ภาพท่ี 3 สว่นต่อประสานผูใ้ชใ้นหน้าโครงการวจิยั 
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- สว่นต่อประสานผูใ้ชใ้นหน้าดาวน์โหลดไฟลเ์อกสาร 
 

 
 

ภาพท่ี 4 สว่นต่อประสานผูใ้ชใ้นหน้าดาวน์โหลดไฟลเ์อกสาร 
 

 2. ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชท้ีม่ต่ีอระบบ 
 ผลการวจิยัในสว่นของประเมนิผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวจิยัส าหรบัคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร โดยมผีูท้ีต่อบแบบสอบถามเป็นผูใ้ชง้านระบบ คอื บุคลากรของคณะและผูใ้ชท้ัว่ไปจ านวน 40 คน  
 
ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูพืน้ฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 1 จ านวน และรอ้ยละ ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเพศ 
 

เพศ 
ผลการประเมิน 

จ านวน รอ้ยละ 

ชาย 26 65 

หญงิ 14 35 

รวม 40 100 

 
  จากตาราง 1 พบว่า มผีูต้อบแบบสอบถามทัง้หมดจ านวน 40 คน ผูใ้ชท้ัว่ไปเป็นเพศชายจ านวน 24 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 65 เพศหญงิ จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35  
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ตารางท่ี 2 จ านวน และรอ้ยละ ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นประเภทผูใ้ชง้านระบบ 
 

ระดบัการศึกษา 
ผลการประเมิน 

จ านวน รอ้ยละ 

พนกังานสายวชิาการ 20 50 

พนกังานสายสนบัสนุน 15 30.5 

อื่นๆ 5 12.5 

รวม 40 100 

 
  จากตาราง 2 พบว่า ผู้ใช้ที่เป็นพนักงานสายวิชาการ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50 พนักงานสาย
สนบัสนุน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.5 และอื่นๆ เป็นผูใ้ชท้ัว่ไป 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.5 
  ตอนที่ 2 ประเมนิผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวจิยัส าหรบัคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร 
  1. ประเมินความพึงพอใจด้านฟังก์ชนัการใช้งานและประสทิธิภาพ  (Functional and Performance Test) 
เป็นการประเมนิเพื่อดูว่าระบบที่ไดพ้ฒันานัน้มฟัีงก์ชนัการใชง้านและมปีระสทิธภิาพตามความต้องการของผูใ้ชม้าก
น้อยเพยีงใด 

 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจดา้นฟังกช์นัการใชง้านและประสทิธภิาพ (Functional and 
Performance Test) 

 

ความพึงพอใจ 

ผลการประเมิน 

X  S.D.  ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1. มฟัีงกช์นัการใชง้านตรงตาม 
ความตอ้งการ 

3.90 .744 มาก 

2. ผลลพัธข์องการแสดงผลตรง 
กบัความตอ้งการของผูใ้ช ้

4.05 .714 มาก 

3. ผลลพัธจ์ากการสบืคน้ถูกตอ้ง 3.90 .672 มาก 

4. รายละเอยีดของการแสดงบน 
จอภาพ 

4.08 .694 มาก 

5. ความเรว็ในการประมวลผล 4.18 .675 มาก 

ความพงึพอใจในภาพรวม 4.02 .700 มาก 

 
 จากตาราง 3 พบว่า ความพงึพอใจในภาพรวมของผู้ใช้ด้านฟังก์ชนัการใช้งานและประสทิธภิาพมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.02 ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั .700 ดงันัน้ถอืว่าประสทิธภิาพดา้นฟังชัน่การใชง้านอยู่ในระดบัมาก  
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  2. ประเมนิความพงึพอใจดา้นความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test) เป็นการประเมนิเพื่อดูว่าระบบที่ได้
พฒันานัน้มคีวามง่ายต่อผูใ้ชม้ากน้อยเพยีงใด 

 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจดา้นความง่ายต่อการใชง้าน (Usability Test) 
 

ความพึงพอใจ 

ผลการประเมิน 

X  S.D.  ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1. ความสวยงามและหน้า 
จอแสดงผล web page 

4.03 .800 มาก 

2. รปูแบบการน าเสนอมคีวาม 
เหมาะสม 

4.03 .698 มาก 

3. ระบบมคี าอธบิายชดัเจน 4.08 .730 มาก 

4. คู่มอืการใชง้านระบบมคีวาม 
ละเอยีดครอบคลุม 

4.00 .641 มาก 

5. ระบบง่ายต่อการใชง้าน 4.10 .709 มาก 

ความพงึพอใจในภาพรวม 4.05 .715 มาก 
 

 จากตาราง 4 พบว่า ความพงึพอใจในภาพรวมของผูใ้ชด้า้นความง่ายต่อการใชง้าน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 ค่า
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั .715 ดงันัน้ถอืว่าประสทิธภิาพดา้นความง่ายต่อการใชง้านอยู่ในระดบัมาก  

 

ต า ร า ง ท่ี  5 ค่ า เฉ ลี่ ย  ส่ ว น เบี่ ย ง เบ น ม า ต ร ฐ า น  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ด้ า น คุ ณ ค่ า ข อ ง ส า ร ส น เท ศ  
(Attributes of information Quality) 

 

ความพึงพอใจ 

ผลการประเมิน 

X  S.D.  ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1. ไดร้บัสารสนเทศตรงกบัเวลาที ่
ตอ้งการ 

4.08 .616 มาก 

2. สารสนเทศมคีวามถูกตอ้งและ 
สมบรูณ์ 

4.13 .757 มาก 

3. รปูแบบการน าเสนอเหมาะสม 
ต่อการเรยีกดสูบืคน้ขอ้มลู 

4.23 .620 มาก 

4. การแสดงผลในรูปแบบของข้อมูล

เกี่ยวกับโครงการวิจยัมีความถูกต้อง

แม่นย า 

4.25 .670 มาก 

ความพงึพอใจในภาพรวม 4.17 .666 มาก 
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จากตาราง 5 พบว่า ความพงึพอใจในภาพรวมของผูใ้ชด้า้นคุณค่าของสารสนเทศ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 ค่า
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั .666 ดงันัน้ถอืว่าประสทิธภิาพดา้นคุณค่าของสารสนเทศ อยู่ในระดบัมาก  
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

สรปุผลการวิจยั 
 การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิพฒันา มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวจิยัส าหรบั
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการบรหิารงานวจิยัของคณะ โดยผู้วจิยัได้ศกึษาและวิเคราะห์
กระบวนการบรหิารงานวจิยัของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และพฒันาระบบสารสนเทศขึน้ตามขัน้ตอน
การพฒันาระบบ เพื่อใหบุ้คลากรภายในคณะไดท้ดลองใชแ้ละประเมนิผลความพงึพอใจทีม่ต่ีอระบบ ผลการวจิยัมดีงันี้ 
 1. ขัน้ตอนการศกึษระบบ 
 เป็นการส ารวจและออกแบบในเบื้องต้น โดยการศึกษาและรวบรวมการด าเนินงานและการปฏบิตัิการ การ
ไหลเวยีนของขอ้มุลและเอกสารต่างๆ ในคณะ กระบวนการท างานของคณะ รวมทัง้บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการท างานใน
กระบวนการบรหิารงานวจิยัโดยการศกึษาจากระเบยีบ ค าสัง่ และนโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยั จากนัน้สรา้ง
ตน้แบบอย่างง่ายส าหรบัระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวจิยัขึน้  มกีารสอบถามความตอ้งการของบุคลากรภายใน
คณะ สมัภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวจิยั เพื่อท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทัง้หมดที่เกี่ยวขอ้งกบังานการบรหิารงานวจิยั
ภายในคณะ 
 
 

 2. ขัน้ตอนการวเิคราะหร์ะบบ 
 การวิเคราะห์ระบบ เป็นการศึกษารายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดย
การศกึษาขอ้เทจ็จรงิจากเอกสาร ขอ้ก าหนดความตอ้งการระบบงาน ระเบยีน ค าสัง่ และนโยบายต่างๆ ของคณะ และ
มหาวทิยาลยั ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานวจิยัตลอดจนการศกึษาระบบการท างานที่ปฏบิตัิงานจรงิ เพื่ อท าความ
เขา้ใจการท างานของระบบการไหลเวยีนของขอ้มลู การจดัการขอ้มูลต่างๆ และวเิคราะหอ์งคป์ระกอบต่างๆ ทีเ่กีย่วกบั
การพฒันาระบบ ผลจากการวเิคราะห์ ระบบงาน เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวิจยัส าหรบัคณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ไดแ้ก่ ยสูเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) ซึง่เป็นแผนภาพแสดงการท างาน
ของกระบวนการบรหิารงานวจิยัของคณะและการไหลเวยีนของข้อมูลและสารสนเทศในระบบงานซึ่งสามารถน าไป
ออกแบบฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธเ์พื่อช่วยลดความซ ้าซอ้นของขอ้มลู 
 2.1 การวิเคราะห์กระบวนการท างานของระบบการบรหิารงานวจิยัของคณะ โดยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้จาก ระเบียบ ค าสัง่ นโยบาย ที่เกี่ยวขอ้งในการบรหิารงานวจิยัของคณะ ตลอดจนจาการสมัภาษณ์กลุ่ม
ตวัอย่าง และเจา้หน้าทีฝ่่ายงานวจิยั สรุปล าดบัขัน้ตอนได ้ดงันี้ 

1. การเสนอโครงการวจิยัของบุคลากรภายในคณะ  
2. การพจิารณาขัน้ตน้โดยคณะกรรมการประจ าคณะ 
3. การพจิารณาความเป็นไปไดข้องโครงการวจิยั 
4. การพจิารณาอนุมตังิบประมาณในการด าเนินการวจิยั 
5. การด าเนินการวจิยัเมื่อไดร้บัการสัง่จ่ายงบประมาณและอนุมตัใิหด้ าเนินการ 
6. การปิดหรอืยุตโิครงการวจิยัและประเมนิผลโครงการวจิยัโดยคณะกรรมการประจ าคณะ 
7. การรบัรองมาตรฐาน และพจิารณาน าผลงานวจิยัมาใชป้ระโยชน์ 

 2.2 การวเิคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวจิยัส าหรบัคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหร์ะบบการบรหิารงานวจิยัของคณะ เพื่อจกัการกบัขอ้มูลต่างๆ ในระบบ ลดความซ ้าซ้อน ลด
เวลาในการจดัเก็บและค้นหา โดยได้น าเอาระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์มาช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่าง นักวจิยั 
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ผูร้บัผดิชอบโครงการ นักวชิาการ ผูบ้รหิารและบุคคลทัว่ไป ท าใหเ้กดิความสะดวกในการประสานงานและตดิตามการ
ด าเนินงานโครงการวจิยั ผู้บรหิารสามารถน าสารสนเทศที่มอียู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบรหิารงานวจิยัได้อย่าง
สะดวกรวดเรว็ 
 2.3 การวเิคราะหแ์ผนภาพยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) จากผลการวเิคราะหก์ระบวนการท างาน
ของระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวจิยัส าหรบัคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร น ามาวิเคราะห์เป็น
กระบวนการท างานในภาพรวม ไดค้อื ในเบือ้งตน้ขอ้มลูพืน้ฐานของระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานของระบบ ซึง่ไดแ้ก่ 
Username และ Password ของสมาชกิจะได้รบัการบนัทกึและจดัการขอ้มูลโดยผู้ดูแลระบบ (Administrator) รวมทัง้
การก าหนดระดบัในการเขา้ถงึขอ้มลูและเขา้สูร่ะบบของสมาชกิ 
 3. ขัน้ตอนการออกแบบระบบ 
 เป็นการน ารายละเอยีดทีไ่ดจ้ากการศกึษาและวเิคราะหร์ะบบมาด าเนินการออกแบบระบบงาน และพจิารณา
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ส าหรบัองค์ประกอบที่ต้องออกแบบประกอบด้วย การออกแบบโปรแกรม การ
ออกแบบฐานขอ้มลู การออกแบบสว่นต่อประสานผูใ้ช ้การออกแบบรูปแบบการบนัทกึข้อมูล การออกแบบรปูแบบการ
คน้หาและแสดงผล 
 4. ขัน้ตอนการพฒันาระบบ 
 ในขัน้ตอนการพฒันาระบบ ไดจ้ าลองเครื่องคอมพวิเตอรส์่วนบุคคลใหเ้ป็นเวบ็เซรฟ์เวอรแ์ละดาต้าเบสเซรฟ์
เวอร ์โดยตดิตัง้โปรแกรม WampServer ซึง่เป็นชุดโปรแกรมทีป่ระกอบดว้ยโปรแกรม Apache Web Server โปรแกรม 
MySQL โปรแกรม PHP Script Language และโปรแกรม PhpMyAdmin ซึ่งท างานบนระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Windows 7 ตดิตัง้โปรแกรม Sublime Text2 ซึง่เป็นโปรแกรมทีช่่วยเขยีนโปรแกรมและพฒันาเวบ็ไซต ์โดยใช ้Laravel 
framework เป็น php framework ในการพฒันาเวบ็ไซต ์
 5. ขัน้ตอนการประเมนิระบบ 
 การประเมนิระบบ เป็นการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชท้ีม่ต่ีอระบบ โดยการประเมนิระบบสารสนเทศเพื่อ
การบรหิารงานวจิยัส าหรบัคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัน าระบบสารสนเทศที่
พฒันาขึน้พรอ้มคู่มอืการใชง้านแสดงบนระบบ และตดิตัง้ระบบไวใ้นระบบเครอืข่ายภายในคณะ เพื่อใหผู้ใ้ชร้ะดบัต่างๆ 
ไดท้ดลองใชง้านระบบ โดยการประเมนิระบบสารสนเทศในครัง้นี้ ไดจ้ากการรวบรวมและประเมนิผลจากแบบสอบถาม
ของกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นบุคลากรภายในคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 3 กลุ่ม คอื พนักงานฝ่ายวชิาการ 
พนักงานฝ่ายสนับสนุนและอื่นๆ งานวิจัยในครัง้นี้มีผู้ประเมิน 40 คน ซึ่งจากผลการประเมินระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้น 3 หัวข้อ ได้แก่ ด้านฟังก์ชนัการใช้งานและประสทิธิภาพ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน ด้านคุณค่าของ
สารสนเทศ พบว่าผูป้ระเมนิมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลงานวจิยัไปใช ้
        - การน าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นไปใช้ หน่วยงานหรือองค์กรควรให้ความส าคญัและสนใจด้าน
กระบวนการจดัเกบ็ขอ้มลู นบัตัง้แต่การรวบรวมขอ้มลู การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู การแปลงและน าขอ้มลูเขา้
สูร่ะบบ ตลอดจนการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูทีอ่ยู่ในระบบ  
       - ในการพฒันาระบบสารสนเทศบนเวบ็ในครัง้ต่อไปผูว้จิยัควรใหค้วามส าคญัแก่การออกแบบหน้าเวบ็ให้
มคีวามสวยงาม น่าสนใจ มกีารพฒันาหน้าเวบ็ใหม้รีปูแบบการน าเสนอทีท่นัสมยัอยู่เสมอ เพื่อดงึดดูความสนใจของผูใ้ช้ 
       - ควรเพิม่เตมิเรื่องการเรยีนรูแ้ละการใชง้านระบบสารสนเทศทีพ่ฒันาขึน้ใหแ้ก่บุคลากรใหห้น่วยงานใหม้ี
ความเขา้ใจมากขึน้ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุ 
 2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
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 - โดยสว่นใหญ่แลว้ขัน้ตอนและกระบวนการบรหิารงานวจิยัของคณะต่างๆ มกัมรีปูแบบในการบรหิารจดัการที
คลา้ยคลงึกนั จงัควรมกีารศกึษาและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวจิยัทีม่คีวามยดืหยุ่น เพื่อใหค้ณะต่างๆ 
สามารถน าระบบไปปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละคณะทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุต่อองคก์ร  
 - ควรเพิม่ระบบการกรอกขอ้มลูโครงการวจิยัจากแบบฟอรม์ต่างๆ ทีเ่ป็นกระดาษใหเ้ขา้ไปอยู่ในระบบเพื่อให้
นักวจิยัได้ท าการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มต่างในการท าวิจยัเขา้ไปในระบบและสามารถแก้ไขงานวจิยัจากระบบ
สารสนเทศไดเ้ลย อกีทัง้ยงัสามารถสัง่พมิพเ์อกสารแบบฟอรม์ทีไ่ด้กรอกขอ้มูลไวแ้ลว้ออกมาได้ ลดขัน้ตอนการพมิพ์
จากกระดาษ ช่วยลดความซ ้าซอ้นของขอ้มลูได ้
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การศึกษาและพฒันาเส้นทางสู่อาชีพของผูเ้รียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร  
The study and development of student road map of information and 
communication technology 
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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาและพัฒนาเส้นทางสู่อาชพีของผู้เรียน มีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพของผู้เรยีน ที่เขา้ร่วมโครงการบ่มเพราะและพฒันาอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ภายใต้โครงการปฏริปูหลกัสตูรการศกึษา พ.ศ.2555 มกีระบวนการวจิยัโดยการศกึษาวเิคราะหข์อ้มูลความเป็นมาของ
โครงการบ่มเพราะและพัฒนาอาชพีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 
สงัคมและวฒันธรรม แรงงานและเทคโนโลย ีศกึษาความต้องการบุคลากรของกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูป้ระกอบการดา้นไอ
ทใีนจงัหวดักรุงเทพมหานครและจงัหวดัภาคเหนือ และน ามาพฒันาเสน้ทางสู่อาชพีของผูเ้รยีน (Student Roadmap) 
ผลการวจิยัที่ได้คอื เสน้ทางสู่อาชพีดา้นไอซที ีจ านวน 13 สาขาอาชพี หลงัสาเรจ็การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา และ
เสน้ทางการประกอบอาชพีหลงัสาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรี โดยแบ่งการพฒันาศกัยภาพผู้เรยีนเพื่อเขา้สู่อาชพี
เป็นสมรรถนะทัว่ไป (General Competency) และสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง (Functional Competency)       
  
ค าส าคญั:  การพฒันาสายอาชพี  การวางแผนสายอาชพี  การจดัการสายอาชพี  เสน้ทางสูอ่าชพีของผูเ้รยีน 
  

Abstract  
 

 The study of education and career roadmap development provided a guideline for further study and 
professional life of learners who enrolled the incubation for professional development of Information 
Technology and Communication program which is under controlled by the project of Educational Reform, 
2012. This study emphasized on an analysis of previous data of the incubation for professional development 
of Information Technology and Communication program, economic situation, society, culture, employment 
and technology. In addition, the study also focused on a need of employee specification of the sample who 
owns an information technology business in Bangkok and Northern provinces. The result indicated 13 career 
roadmaps which learner can apply after they graduate secondary education or tertiary education and the 
professional development of learners will be classified to General Competency and Functional competency.  
 

Keywords: Career Development, Career Planning, Career Management, Student Roadmap   
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บทน า 

 กระแสโลกาภิวตัน์ท าใหป้ระเทศไทยต้องเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงทัง้ดา้น สงัคม วฒันธรรม การเมอืง และ
เศรษฐกิจ ที่เป็นทัง้โอกาสและข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ ผู้ประกอบการมีความต้องการพนักงานที่มีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้นเพื่อให้สถานประกอบการสามารถสร้างความได้เปรยีบในเชิง
แขง่ขนั และสามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่สนิคา้และบรกิารขององคก์รได ้ภาคการศกึษาตอ้งปรบัตวัเพื่อใหส้ามารถผลติ
บณัฑติทีม่คีุณภาพ ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานทีจ่ะเปิดเสรภีายใตป้ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี พ.ศ.
2558 บณัฑติทีม่คีุณภาพตอ้งมคีุณสมบตัทิีส่ามารถท างานไดใ้นทุกประเทศในอาเซยีน การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้สง่ผล
ใหผู้เ้รยีนต้องเรยีนรูท้กัษะวชิาชพีควบคู่กบัการศกึษาเรยีนรูใ้ห้เท่าทนัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยเีพื่อโอกาสในการ
ประสบความส าเรจ็ในการประกอบอาชพีในอนาคต ส าหรบัสถานประกอบการทีม่พีนักงานทีข่าดคุณสมบตัติามทีส่ถาน
ประกอบการต้องการ ท าให้องค์กรมีต้นทุนด้านบุคลากรเพิ่มมากขึ้น และพนักงานที่ขาดคุณสมบตัินัน้ แม้ว่าจะได้
ท างานแล้วกอ็าจไม่มีความสุข เกิดความเบื่อหน่ายในงานและไม่มีความพอใจในงานที่ท า น าไปสู่การเพิ่มความตึง
เครยีดและผลผลติที่ตกต ่าลง พนักงานเหล่านี้จะไม่ใชศ้กัยภาพอย่างเตม็ที่ในการท างาน และไม่อาจปฏบิตัิงานตามที่
องค์กรคาดหวงัได้ [1] การพฒันาเสน้ทางความกา้วหน้าในอาชพี จงึเป็นเครื่องมอืทีจ่ะช่วยให้ผูเ้รยีนสามารถมองเหน็
ความเป็นไปไดข้องอาชพีในอนาคต และทราบถงึจุดมุ่งหมายทีต่นเองต้องการท างาน โดยมสีถาบนัการศกึษาเป็นผูใ้ห้
ความรูแ้ละพฒันาทกัษะแก่ผูเ้รยีนให้สามารถกา้วสู่การประกอบอาชพีทีค่าดหวงัไวไ้ด ้การพฒันาสายอาชพี  (Career 
Development) เป็นกระบวนการทีเ่กดิจากองคป์ระกอบทางดา้นการวางแผนอาชพี (Career Planning) และการบรหิาร
อาชพี (Career Management ) [2]    
 เป็นการพัฒนาวิชาชีพส่วนบุคคลหรือความพยายามที่จะประเมินศักยภาพเพื่อก าหนดเส้นทางอาชีพที่
เหมาะสม  โดยการวางแผนให้การอบรมและเสรมิประสบการณ์เพื่อเตรยีมบุคคลให้พร้อมที่จะก้าวหน้าในงาน   การ
พฒันาเสน้ทางสู่อาชพีของผูเ้รยีนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารนี้ จงึเกดิความร่วมมอืระหว่างสถานศกึษา
และสถานประกอบการในการพฒันาผูเ้รยีน เป็นกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างความต้องการทางดา้นอาชพีของบุคคล
กบัความตอ้งการขององคก์ร โดยบุคคลจะก าหนดเป้าหมายความกา้วหน้าในการประกอบอาชพีของตนเอง สว่นองคก์ร
จะเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับความสามารถต่างๆ ให้กับบุคคล [3] โดยเริ่มตัง้แต่กระบวนการพัฒนา
หลกัสูตร พฒันาเอกสารประกอบการสอน และจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรที่มุ่งเน้นการพฒันาทกัษะวชิาชีพ
ควบคู่กบัการวางรากฐานอาชพีตัง้แต่การศกึษาขัน้พืน้ฐานจนถงึระดบัอุดมศกึษา เป็นการวางแผนอาชพีและวเิคราะห์
เสน้ทางกา้วเขา้สู่อาชพีใหแ้ก่ผูเ้รยีนเพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะวชิาชพีพรอ้มเขา้สูก่ารท างาน หรอืเรยีกว่า 
“การศกึษาเพื่อการมงีานท า” 

 

วิธีด าเนินการศึกษา 
 วธิดี าเนินการศกึษา 4 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย  
 ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเขียนรายงานผล
การศกึษาและพฒันาเสน้ทางสูอ่าชพีของผูเ้รยีนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  
 ขัน้ตอนที ่2 การออกแบบแบบสอบถามและการเกบ็ขอ้มูลเป็นขัน้ตอนของการเกบ็ขอ้มูลเพื่อศกึษาถงึความ
ตอ้งการคุณสมบตัขิองบุคลากรของสถานประกอบการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในเขตจงัหวดัภาคเหนือ
และกรุงเทพมหานคร ทัง้คุณสมบตัทิัว่ไปและคุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง  
 ขัน้ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้าจาก เอกสาร รายงาน วารสาร 
หนงัสอื และสือ่ขอ้มลูต่างๆ รวมทัง้งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการบ่มเพาะและพฒันาอาชพีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร ด้านความก้าวหน้าในสายอาชพี และด้านการพฒันาเสน้ทางสู่อาชพีของผูเ้รยีน รวมทัง้การวเิคราะห์
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ข้อมูลจากแบบสอบถาม และขัน้ตอนที่ 4 การเขยีนรายงาน โดยอาศัยข้อมูลที่ได้ศึกษาวิเคราะห์จากขัน้ตอนที่ 1 
ขัน้ตอนที ่2 และขัน้ตอนที่ 3 เพื่อจดัท าเป็นเสน้ทางสู่อาชพีของผู้เรยีนและน าไปเสนอต่อผูป้ระกอบการสาขาวชิาชพี
ต่างๆ เพื่อประเมนิความเป็นไปได้ของเสน้ทางสู่อาชพี ก่อนที่จะน าเสน้ทางสู่อาชพีดงักล่าวเผยแพร่ให้แก่ผู้สอนและ
ผูเ้รยีนในโครงการบ่มเพาะและพฒันาอาชพีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏริูปหลกัสตูร
การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2555 ต่อไป 
  ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เป็นผูป้ระกอบการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในเขตภาคเหนือ
และจงัหวดักรุงเทพมหานคร  และเนื่องจากกลุ่มประชากรมกีารกระจายตวัอย่างมาก จงึเลอืกใชว้ธิกีารสุม่กลุ่มตวัอย่างที่
ไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) เป็น โดยการสุม่กลุ่มตวัอย่างนี้จะไม่ใชห้ลกัการของความน่าจะเป็นที่
อาจจะเกดิเนื่องจากเป็นการศกึษาจากกลุ่มผู้ประกอบการทีเ่ฉพาะเจาะจง และใชว้ธิกีารคดัเลอืก (Selection) เป็นแบบ
การคดัเลอืกแบบตามสะดวก (Convenience Selection) เพื่อให้สามารถเกบ็ขอ้มูลได้ง่ายและครบถ้วนตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้โดยมกีลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัพษิณุโลก แพร่ น่าน และพะเยา รวม 80 คน และกลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัเชยีงใหม่ 
เชยีงราย และกรุงเทพมหานคร รวมกนั 80 คน 
 การวเิคราะหข์อ้มลูจากเอกสาร เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูจากเอกสารและรายงานต่างๆ ทีไ่ดร้วบรวมมาเพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มูลสนบัสนุนการจดัท ารายงานการพฒันาเสน้ทางสูอ่าชพี และมกีารวเิคราะหส์ถานการณ์และการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 
สถานการณ์และการพฒันาดา้นสงัคมและวฒันธรรม สถานการณ์และการพฒันาด้านแรงงาน และสถานการณ์และการ
พฒันาดา้นเทคโนโลย ี
 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตอนที ่1 วเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าวดัผล
ทางสถิติคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล
คุณสมบตัทิัว่ไปของพนักงานทีส่ถานประกอบการต้องการ มลีกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั ที่
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนน ้าหนักของตัวเลือกตัง้แต่  1 ถึง 5 และการวเิคราะห์ขอ้มูลจากตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล
คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งของพนักงานทีส่ถานประกอบการต้องการ มลีกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 3 
ระดบั ทีก่ าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนน ้าหนกัของตวัเลอืกตัง้แต่ 1 ถงึ 3  และใชค้่าวดัผลทางสถติคิอื ค่าเฉลีย่เลขคณิต 

 

ผลการศึกษา 
 จากการศกึษาโครงการพฒันาการเรยีนการสอนหลกัสตูรเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัโครงการ
พฒันาการศกึษาเพื่อพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ชงิบูรณาการ ซึง่จุดเริม่ต้นของการจดัการศกึษาเพื่อการมงีานท า โดยได้
พฒันาหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย มีการพัฒนาทักษะครูผู้สอนและปรบั
พื้นฐานการเรยีนให้แก่นักเรยีน โดยมุ่งหวงัให้นักเรยีนได้เรยีนและท างานในสิง่ที่ตนเองชอบและถดัที่ มีการพฒันา
หลกัสตูรเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 สาขาวชิา ไดแ้ก่ สาขาวชิาการพฒันาโปรแกรม  สาขาวชิาคอมพวิเตอรก์ราฟิกและ
แอนนิเมชัน่ และสาขาวชิาการผลติสื่อผสม ใช้จดัการเรยีนการสอนในปีการศกึษา 2554 มนีักเรยีน 505 คน จดัการ
เรยีนการสอนควบคู่กบัการบ่มเพาะและพฒันาอาชพีให้แก่ผู้เรยีน ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมีประสบการณ์ท างานในสถาน
ประกอบการ และปลูกฝังการเป็นผู้ประกอบการ เรยีกว่า “สงูเม่นโมเดล” [4] จากผลการศกึษาโครงการบ่มเพาะและ
พฒันาอาชพีเชงิบรูณาการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ภายใตโ้ครงการปฏริปูหลกัสตูรการศกึษาแห่งชาต ิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  พบว่าส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และมหาวทิยาลยัพะเยา โดยคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมมือทางวชิาการเพื่อด าเนินโครงการบ่มเพาะและพฒันาอาชีพเชิงบูรณาการด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ในการพฒันาหลกัสตูรและจดัการเรยีนการสอนทีส่ าหรบัผูเ้รยีนระดบัมธัยมศกึษา
ให้มีทักษะและความรู้ความสามารถตามสาขาอาชีพ และสอดคล้องกบัศกัยภาพเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นการเสรมิสร้าง
ศกัยภาพในการศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา โดยการบูรณาการเรยีนการสอนระหว่างมหาวทิยาลยัและสถานศกึษาใน
สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร  และยงัไดร้่วมมอืกบัภาคธุรกจิและอุตสาหกรรมในการพฒันาหลกัสตูร พฒันาสื่อการสอน 
จดัการเรยีนการสอนและบ่มเพาะพฒันาอาชพีใหแ้กผู่เ้รยีน รวม 13 หลกัสตูร มสีถานศกึษาในเขตภาคเหนือเขา้ร่วม 26 



 

385 
 

แห่ง มีนักเรียนที่เข้าเรียนในหลักสูตร จ านวน 856 คน [5] และจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับ
ความกา้วหน้าในอาชพีการท างาน ไดจ้ าแนกรูปแบบของกจิกรรมการวางแผนอาชพีไวเ้ป็น 4 ประเภท  คอื กจิกรรมที่
ท าโดยบุคคล  กจิกรรมทีท่ าโดยไดร้บัความช่วยเหลอืจากผูใ้หค้ าปรกึษาแนะแนว กจิกรรมทีไ่ดร้บัความช่วยเหลอืจาก
ผูบ้งัคบับญัชาในรูปแบบของโคช้หรอืผูส้อน และกจิกรรมทีท่ าเป็นกลุ่ม [6] และพบว่าปัจจยัทีม่ผีลต่อความกา้วหน้าใน
อาชพีคอืการพฒันาขดีความสามารถของบุคคล พฤตกิรรมหรอืคุณลกัษณะทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิานสามารถสรา้งได้
ดว้ยการการอบรม และการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิ ประโยชน์ของขดีความสามารถมต่ีอระดบับุคคล ระดบัองคก์ร 
สง่ผลต่ออุตสาหกรรม และขยายออกไปในระดบัประเทศ [7]   
  David C. McClelland ได้อธบิายไว้ว่าขดีความสามารถ(Competency) เป็นสิง่ที่ประกอบขึน้มาจาก ความรู ้
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และทศันคต/ิแรงจงูใจ (Attitude/Motive) สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคอื (1) Competency 
ขัน้พื้นฐาน (Threshold Competencies) หมายถึง ความรู้ หรอืทกัษะพื้นฐานที่บุคคลจ าเป็นต้องมใีนการท างาน (2) 
Competency ทีท่ าใหบุ้คคลแตกต่างจากผู้อื่น (Differentiating Competencies) หมายถงึ ปัจจยัทีท่ าใหบุ้คคลมผีลการ 
ท างานสงูกว่ามาตรฐาน หรอืดกีว่าบุคคลทัว่ไป  Dale และ Hes อธบิายว่าขดีความสามารถเป็นการคน้หาสิง่ทีท่ าใหเ้กดิ
การปฏบิตังิานที่เป็นเลศิ (Excellence) หรอืการปฏบิตังิานทีเ่หนือกว่า (Superior Performance) จงึอาจสรุปไดว้่า ขดี
สมรรถนะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามสายงาน 
(Functional Competency) ซึ่งเป็นคุณลกัษณะที่พนักงานที่ปฏิบตัิงานในต าแหน่งต่างๆ ควรมีเพื่อให้งานส าเรจ็และ
ไดผ้ลลพัธต์ามทีต่้องการ ในงานวจิยันี้ไดจ้ดัท าแผนทีอ่าชพีโดยใชห้ลกัของขดีความสามารถโดยวเิคราะหถ์งึสมรรถนะ
ทัว่ไป (General Competency) และสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งตามสายงาน (Functional Competency) มอีงคป์ระกอบ 
3 ระดบัสมรรถนะ ไดแ้ก่ ระดบัพืน้ฐาน (Basic Level) ระดบักา้วหน้า (Advanced Level) และระดบัเชีย่วชาญ (Expert 
Level)  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการขีดสมรรถนะของบุคคลของสถานประกอบการในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จงัหวดัเชยีงใหม่ จงัหวดัพิษณุโลก จงัหวดัพะเยา จงัหวดัเชยีงราย จงัหวดัน่าน และจงัหวดัแพร่  
พบว่า ผู้ประกอบการทัง้ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและจงัหวดัภาคเหนือให้ความส าคัญกบัคุณสมบัติทัว่ไปของ
บุคลากรในระดบัมากขึน้ไป ดงัภาพที ่1  
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ภาพท่ี 1 ความตอ้งการคุณสมบตัทิัว่ไปของสถานประกอบการในจงัหวดักรุงเทพมหานครและภาคเหนือ 
 

 ส าหรบัคุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งของพนักงานทีส่ถานประกอบการทัง้ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและจงัหวดั
ในภาคเหนือตอ้งการสงูทีสุ่ดคอืพนักงานทีม่ทีกัษะดา้นการพฒันาซอฟต์แวร ์รองลงมาคอืทกัษะดา้นคอมพวิเตอรเ์กมส์
และแอนิเมชัน่ และทกัษะดา้นการออกแบบบผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์ส าหรบัทกัษะอาชพีทีใ่หค้วามส าคญัน้อยทีสุ่ด
คอืทกัษะอาชพีดา้นคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ดงัภาพ 2 
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ภาพท่ี 2 ความตอ้งการคุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งของสถานประกอบการในจงัหวดักรงุเทพมหานครและภาคเหนือ 
 

 ผลการวเิคราะหก์ารประกอบอาชพีหลงัส าเรจ็การศกึษา และการจดัท าเสน้ทางการศกึษาต่อและการประกอบ
อาชีพหลงัส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรขีองผู้เรยีน พบว่าจ านวนต าแหน่งงานในกลุ่มอาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร พบว่ามตี าแหน่งงานหลากหลายใหผู้เ้รยีนสามารถเลอืกเป้าหมายการประกอบอาชพีไดต้าม
ความถนัด โดยต าแหน่งงานในอาชพีหลกัที่ผู้เรียนเลือกเรยีนเป็นสาขาวชิาหลกันัน้ มีต าแหน่งงานรองรบัมากกว่า
ต าแหน่งงานในอาชพีรอง ซึง่ขึน้อยู่กบัความถนดัและความสามารถเฉพาะตวัของผูเ้รยีนเอง ดงัภาพ 3 
 

 
 

ภาพท่ี 3 กราฟแสดงจ านวนต าแหน่งงานในกลุ่มอาชพีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
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 จากการพฒันาเสน้ทางสู่อาชพีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เสน้ทางสู่อาชพีสามารถใช้
เป็นแนวทางพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หม้คีุณภาพ มีความรู ้ความสามารถ ทกัษะ บุคลกิ ลกัษณะนิสยั และทศันคต ิที่
จ าเป็นในการท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมทัง้พฤตกิรรมของบุคคลทีม่ต่ีอผลของการปฏบิตังิานที่
ประกอบขึน้จากปัจจยัดา้นทกัษะ ความรู ้ทศันคต ิบุคลกิภาพ วฒันธรรมองคก์รหรอืค่านิยมทีบุ่คลากรในองคก์รมสี่วน
ร่วมกนั  [8] องคก์รโดยทัว่ไปมคีวามต้องการบุคลากรทีม่คีุณลกัษณะเป็นทัง้คนเก่งและคนด ี ซึง่คุณสมบตับิตัขิองคน
เก่ง คอืบุคคลทีม่สีมรรถนะเฉพาะตามสายงาน (Functional Competency) เป็นคนทีม่คีวามรู ้ทกัษะ และความสามารถ
ในสาขาอาชพีทีต่รงกบัต าแหน่งทีอ่งคก์รต้องการ และคนด ีคอืบุคคลทีม่สีมรรถนะทัว่ไป (General Competency) เป็น
ทกัษะทัว่ไปและการประพฤตปิฎบิตัขิองบุคคล เป็นเรื่องเกีย่วกบักฎ กตกิา มารยาท ทีม่คีุณค่าเป็นทีย่อมรบัขององคก์ร
และพนักงานทุกคน เพื่อขบัเคลื่อนการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันเพื่อการบรรลุ
วสิยัทศัน์องคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ [9] ดงันี้ 
 

ตาราง 1 ตวัอย่างสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง (Functional Competency) และสมรรถนะทัว่ไป (General Competency)   
 

สมรรถนะ
เฉพาะ
ต าแหน่ง 

ระดบัขีดความสามารถ(Competency Level) 

ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ระดบัก้าวหน้า (Advanced) ระดบัเช่ียวชาญ (Expert) 

วทิยาการ
คอมพวิเตอร ์

สามารถออกแบบและ
ทดสอบซอฟต์แวร ์

สามารถพฒันาโปรแกรม พฒันาเวบ็ไซต ์
ดแูลระบบฐานขอ้มลู ดแูลระบบเครอืขา่ยฯลฯ 

สามารถเป็นนกัพฒันาโปรแกรมอสิระ และ
ผูป้ระกอบการดา้นไอท ี

วศิวกรรม
ซอฟต์แวร ์

สามารถวเิคราะหแ์ละ
ออกแบบระบบ ทดสอบ
ซอฟต์แวร ์

สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งวศิวกร
ซอฟต์แวร ์ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ 
และพฒันาโปรแกรมได ้

สถาปนิกซอฟต์แวร ์นกัประกนัคุณภาพ
ซอฟต์แวร ์ผูจ้ดัการโครงงานซอฟต์แวร ์
นกัพฒันาโปรแกรม ทีป่รกึษาอสิระ และ
ผูป้ระกอบการดา้นไอท ี

สมรรถนะ
ทัว่ไป 

ระดบัขีดความสามารถ(Competency Level) 
ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ระดบัก้าวหน้า (Advanced) ระดบัเช่ียวชาญ (Expert) 

เรยีนรูแ้ละ
เขา้ใจองคก์ร 
(Organization 
Understanding
) 

 รูจ้กัโครงสรา้ง บทบาท
หน้าทีข่ององคก์ร  
 เขา้ใจกระบวนการธุรกจิ
ขององคก์รและรูจ้กัลกูคา้
องคก์ร 
 เขา้ใจงานในหน้าทีต่นเอง  
 รูจ้กัเพือ่นรว่มงาน  

 เขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตนเอง  
 เขา้ใจวฒันธรรมองคก์รและปรบัตวัไดด้ ี 
 สามารถปฏบิตังิานไดต้ามมาตรฐาน
องคก์ร 
 รูจ้กัแหล่งงบประมาณขององคก์ร 
 สามารถปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพและสงัคมขององคก์ร 

 สามารถสรา้งสรรคผ์ลงานหรอืนวตักรรมทีด่ี
ใหแ้ก่องคก์ร 
 สามารถถ่ายทอดขอ้มลูองคก์รใหแ้ก่บคุคลอื่น
ทราบไดอ้ย่างชดัเจน 
 มคีวามภมูใินในการท างานในองคก์ร 

ความส านึกใน
หน้าทีท่ีร่บัผดิ 
ชอบ 
 
(Responsibility
) 

 รูเ้ขา้ใจถงึหน้าทีข่องตนทีม่ ี
ต่อทมีงาน  
 ท างานโดยไมต่อ้งมกีาร
ควบคุมดแูลอย่างใกลช้ดิ  
 แสวงโอกาสในการพฒันา
ตนเองเพือ่ตอบสนองต่อ
เป้าหมายของทมีใหด้ยีิง่ขึน้ 

 มวีธิตีรวจสอบความเขา้ใจของสมาชกิใน
ทมีต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
 ใหข้อ้มลูป้อนกลบัถงึผลการปฏบิตัแิละสิง่
ทีจ่ะตอ้งปรบัปรุงแก่ทมีงานได ้ 
 ใหค้วามร่วมมอืชว่ยเหลอืต่างๆ แก่
สมาชกิตามทีม่กีารรอ้งขอ  

 ตดิตามการท างาน ใหข้อ้มลูป้อนกลบัถงึผลการ
ปฏบิตัแิละสิง่ทีจ่ะตอ้งปรบัปรุง  
 ประเมนิประสทิธภิาพการท างานโดย
เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐาน ตวัชีว้ดั กลยุทธ ์
วสิยัทศัน์  
 เปรยีบเทยีบกบัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้  
 บรหิารค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแผนงบประมาณ
ทีก่ าหนดขึน้  
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ภาพท่ี 4 ตวัอย่างเสน้ทางการศกึษาต่อและประกอบอาชพีหลงัสาเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี
ของผูเ้รยีนหลกัสตูรดา้นการพฒันาซอฟตแ์วร ์

 

วิจารณ์และสรปุผล 
 การตดัสนิใจเลอืกเขา้สู่อาชพีของผู้เรยีนนัน้นอกจากผู้เรยีนจะเลอืกประกอบอาชพีตามความชอบและความ
ถนัด และการวางแผนอนาคตของตนเองและครอบครวัตรงกบัสาขาวชิาที่ได้ศกึษาร ่าเรยีนมาแล้ว การเขา้สู่อาชพียงั
ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น การสอนต่อธุรกจิของครอบครวั แรงกดดนัดา้นภาวะการหางานท า กระแสความนิยม
อาชพี และจงัหวะและโอกาสในการท างานในองคก์รต่างๆ ทีเ่ขา้มาในขณะนัน้ ซึง่ปัจจยัดงักล่าวอาจท าใหก้ารประกอบ
อาชพีไม่ตรงสาขาวชิาที่เรยีนหรอืวางแผนมาตัง้แต่ต้น อย่างไรกต็ามในรายงานการศกึษาเพื่อพฒันาเสน้ทางสู่อาชพี
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารน้ี ไดก้ าหนดแนวทางเพื่อใหก้ารเขา้สู่สาขาอาชพีทีเ่ป็นไปไดม้ากทีสุ่ดของแต่
ละสาขาวชิา และสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งตามสายงานทีบุ่คคลพงึมแีละพงึปฏิบตัเิพื่อมคีวามกา้วหน้าในอาชพีการงาน 
และเพื่อใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ การจดัท าเสน้ทางสู่อาชพีนี้ จงึเป็นเพยีงเครื่องมอืทีใ่ช้
เป็นแนวทางในการศกึษาและประกอบอาชีพ หากผู้เรยีนมีความมานะพยายามตัง้ใจศึกษาเรยีนรู้ ฝึกประสบการณ์
ท างาน และสนใจศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิตลอดเวลา ผูเ้รยีนกจ็ะสามารถพฒันาตนเองใหม้คีุณสมบตัิทีพ่งึประสงค์
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ประกอบการ ก็จะสามารถประกอบอาชีพตามที่คาดหวงัและประสบความส าเรจ็ใน
สาขาอาชพีการงาน 
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บทคดัย่อ   
 การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบบรหิารหลกัสตูรและบทเรยีนดจิทิลั ทีป่ระกอบไปดว้ย 5 ระบบงานย่อย 
ไดแ้ก่ ระบบบรหิารหลกัสตูร ระบบจดัการบทเรยีนดจิทิลั ระบบลงทะเบยีนของผูเ้รยีน  ระบบคลงัขอ้สอบและการทดสอบ 
และระบบสนบัสนุนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  เพื่อใหส้ถานศกึษา จ านวน 23 แห่ง ในจงัหวดัแพร่ น่าน พะเยา เชยีงราย และ
อุตรดติถ์ที่เขา้ร่วมโครงการได้ใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบรหิารและการปฏบิตัิงาน เป็นการส่งเสรมิให้เกดิการ
พฒันามาตรฐานการจดัการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล
ขา่วสารระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีนจากต่างสถาบนัการศกึษา จากการประเมนิผลการใชง้านระบบดว้ยแบบประเมนิระบบ
สารสนเทศโดยกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูบ้รหิาร อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่และผูเ้รยีนของสถานศกึษาทัง้ 23 แห่ง สรุปไดว้่า กลุ่ม
ตวัอย่างใหค้ะแนนสงูสดุคอืดา้นการใชป้ระโยชน์ ระดบัคะแนนเฉลีย่ 4.34 หรอืระดบัด ีรองลงมาคอืดา้นประสทิธภิาพของ
ระบบ และด้านความเสถียรภาพของระบบ ระดบัคะแนนเฉลีย่ 4.19 หรอืระดบัด ีดา้นการออกแบบระบบ ระดบัคะแนน
เฉลี่ย 4.14 หรือระดบัดี และด้านฟังก์ชัน่การท างานของระบบ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.13 หรือระดบัดี  และเมื่อน าผล
ประเมินจากกลุ่มตวัอย่างแต่ละกลุ่มมาเปรยีบเทียบกนัพบว่ากลุ่มตวัอย่างที่เป็นผู้บรหิารและอาจารย์ ให้คะแนนด้าน
ประสทิธภิาพของระบบสงูทีส่ดุคอื ระดบัคะแนนเฉลีย่ 4.46 หรอืระดบัด ี  
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Abstract  

 This research aims to develop a Curriculum Management Systems and Digital Content. The systems 
composes five sub-system: Curriculum Management Systems, Digital Content Management, Registration 
System, Examinations System, Student Supports System. To be used in 23 participated schools in Chiang Rai, 
Phayao, Phrae, Nan and Uttaradit to support administration and operation processes in order to provide similar 
teaching standards as well as to exchange knowledge and information between teachers and students of 
different schools. The evaluation of the system by the evaluation information system. The samples were 
administrators, teachers and staffs, and students of 23 schools. It was found out from the sample group that 
high average score of 4.34 was in marked as good, the performance of the system and the system design was 
marked as good with the average score of 4.14 and system performance function was marked as good with 
the average score of 4.13. When assessing and comparing the results from each sample groups, it was found 
out that executive directors and teachers marked the systems performance as good with the highest average 
score of 4.46.    

 

Keywords: Curriculum Management System, Digital Content 
 

บทน า 

 การพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษาทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ จะขึน้อยู่กบัการบรหิารจดัการหลกัสตูรอย่างเป็น
ระบบ [1] และระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารหลกัสตูรเป็นเครื่องมอืทีม่คีวามส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ต่อจดัการเรยีน
การสอนให้มีคุณภาพตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร การพฒันาการศึกษาของประเทศจะประสบผลส าเรจ็มากน้อย
เพยีงใดย่อมขึน้อยู่กบัระบบสารสนเทศทีด่ทีีจ่ะน ามาใชใ้นการพฒันาการศกึษา ต้องมคีวามถูกต้อง เชื่อถอืได ้ทนัสมยั 
ตรงต่อความต้องการและทนัต่อเวลา [2] การเรยีนการสอนดว้ยระบบดจิทิลัทีส่่งผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรม์กีาร
พัฒนาไปสู่ความพยายามที่จะสนองตอบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลายมากขึ้น โดยให้ความส าคัญต่อพื้น
ฐานความรู้เดมิ วธิกีารเรยีนรู้ เพศและวยัของผู้เรยีน [3] สถานศกึษาในเขตภาคเหนือ 23 แห่ง ในจงัหวดัแพร่ น่าน 
พะเยา เชยีงราย และอุตรดติถ ์ไดจ้ดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรดา้นไอซทีใีนระดบัมธัยมศกึษาในโครงการบ่มเพาะและ
พฒันาอาชพีเชงิบรูณาการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ภายใตโ้ครงการปฏริปูหลกัสตูรการศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ.2555 และมคีวามตอ้งการระบบบรหิารหลกัสตูรเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืสนบัสนุนการบรหิารหลกัสตูร จดัการเรยีนการ
สอน และจดัการบทเรยีนร่วมกนัเพื่อใหก้ารเรยีนการสอนของทุกสถานศกึษามคีุณภาพและมาตรฐานเดยีวกนั โดยคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลยัพะเยา ได้ร่วมกบัสถานศึกษา 23 แห่ง ในการพัฒนาหลกัสูตร 
บทเรยีนดจิทิลั แบบฝึกหดั และขอ้สอบ เพื่อใช้จดัการเรยีนการสอนร่วมกนั จ านวน 13 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสตูรการ
พฒันาซอฟต์แวร ์หลกัสูตรคอมพวิเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน่ หลกัสตูรสื่อผสม หลกัสตูรการบรหิารระบบเครอืข่าย
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ หลกัสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
หลกัสตูรคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ หลกัสตูรเทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์คลื่อนที่ หลกัสตูรการพฒันาสือ่การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ 
หลกัสตูรเทคโนโลยภีูมสิารสนเทศ หลกัสตูรการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ หลกัสตูรคอมพวิเตอรเ์กมสแ์ละแอนิเมชัน่ 
และหลกัสูตรการศิลปะและการถ่ายภาพ  [4] การศึกษาวิจยัเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบบริหารหลกัสูตรและ
บทเรยีนดจิทิลัของสถานศกึษาในเขตภาคเหนือนี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบบรหิารหลกัสูตรและบทเรยีนดจิทิลั 
และประยุกตใ์ชใ้นสถานศกึษาเพื่อสนบัสนุนการเรยีนการสอน เพื่อใหผู้เ้รยีนจากทุกสถานศกึษาไดเ้ขา้ถงึบทเรยีนดจิทิลั
และสื่อการสอนต่างๆ อย่างเท่าเทยีมและมมีาตรฐานเดยีวกนั ผลทีไ่ดร้บัจากการวจิยันี้คอืพฒันาการเรยีนการสอนและ
การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนใหม้มีาตรฐานในการเรยีนรูเ้ดยีวกนัทุกสถานศกึษา [5] 
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วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา  
วสัดอุปุกรณ์ 
 1. เทคโนโลยเีวบ็แอพลเิคชัน่ (Web Application)  2. เทคโนโลยดีอทเน็ต (.NET)  
 3. ระบบปฏบิตักิาร Windows Server   4. ฐานขอ้มลู SQL Server  
 5. เวบ็เบสแอพพลเิคชัน่ (Web-base Application) ทีใ่ชม้าตรฐานเปิด HTML5 และ JavaScript  
 6. เทคโนโลย ีAJAX (Asynchronous JavaScript and XML)   
 

วิธีการศึกษา 
 1. ศกึษาขอ้มูลทุติยภูมแิละขอ้มูลปฐมภูม ิไดแ้ก่ ขอ้มูลหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ขอ้มูลกระบวนการ
บรหิารหลกัสตูรและจดัการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยัและสถานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้มลูนโยบายและความตอ้งการใช้
งานระบบจากผูเ้กีย่วขอ้ง  
 2. ศกึษาขอ้มลูของเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ เทคโนโลยเีวบ็แอพลเิคชัน่ (Web Application) เทคโนโลยดีอทเน็ต 
(.NET) ระบบปฏิบัติการ Windows Server ฐานข้อมูล SQL Server เว็บเบสแอพพลิเคชัน่ (Web-base Application)ใช้
มาตรฐานเปิด HTML5 และ JavaScript และเทคโนโลย ีAJAX (Asynchronous JavaScript and XML)   
 3. กระบวนการพัฒนาระบบบริหารหลกัสูตรและบทเรียนดิจิทัล ใช้วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System 
Development Life Cycle) แบบ Adapted Waterfall [6] ตัง้แต่ขัน้ตอนการก าหนดความต้องการของผูใ้ชง้าน เพื่อใหไ้ดม้าซึง่
ความต้องการใช้งานระบบที่ชดัเจน และป้องกนัปัญหาอนัเนื่ องมาจากความต้องการที่เกนิจรงิ และปัญหาการเปลีย่นแปลง
ความตอ้งการระหว่างการพฒันาระบบ [7] ดงันี้  

 3.1 ศึกษาความต้องการใช้งานระบบ (System Requirements Specification) จากกลุ่มผู้บริห าร
สถานศกึษา ครผููส้อน และผูเ้รยีน ของสถานศกึษา 23 แห่งในเขตภาคเหนือ 

 3.2 วิเคราะห์ระบบ  (System Analysis) โดยการวิเคราะห์กระบวนการท างานของระบบและสร้าง
แบบจ าลอง อาทิ  ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) คลาสไดอะแกรม (Class Diagram) ซีเควนส์ไดอะแกรม 
(Sequence Diagram) และการสรา้งพจนานุกรมขอ้มลู  

 3.3 ออกแบบระบบ (System Design) โดยการออกแบบส่วนน าเขา้ขอ้มูล (Input Design) การออกแบบ
รายงาน (Output Design) การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน  (User Interface Design)  การออกแบบแอพลิเคชัน่ 
(Application Design) และการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ (Architecture Design)  

 3.4 พัฒนาระบบ (System Development) โดยน าผลจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบมาใช้ในการ
เขยีนโปรแกรมเพื่อสรา้งระบบงาน ได้แก่ ระบบบรหิารหลกัสตูร  ระบบจดัการบทเรยีนดจิทิลั ระบบทะเบยีนประวตัิผู้เรยีน 
ระบบคลงัขอ้สอบและการทดสอบ และระบบสนบัสนุนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

 3.5 ทดสอบระบบ (System Testing) โดยน าเขา้ขอ้มูลพืน้ฐานของระบบ ทดสอบการประมวลผล และการ
ออกรายงาน พรอ้มทัง้ปรบัปรุงแกไ้ขระบบใหท้ างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 3.6 ติดตัง้ระบบและประเมินประสทิธภิาพการท างานระบบ (System Implementation and Evaluation) 
โดยการตดิตัง้ระบบ ณ เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยของมหาวทิยาลยัพะเยา และจดัฝึกอบรมการใชง้านใหแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้ง พรอ้ม
ทัง้ประเมนิประสทิธภิาพการท างานของระบบดว้ยแบบประเมนิระบบสารสนเทศ และใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้
ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความชัดเจน จึงใช้วิธีเลือกตัวอย่าง แบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็นผูบ้รหิาร อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ ส าหรบักลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูเ้รยีนของ
สถานศึกษาทัง้ 23 แห่ง ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามหลกัการหาค่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Yamanes และสุ่ม
ตวัอย่างโดยใชค้วามน่าจะเป็น (Probability Sampling) ไดใ้ชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิ(Stratified Random Sampling)  
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และวเิคราะหผ์ลการประเมนิประสทิธภิาพการท างานของระบบโดยใชค้่าวดัผลทางสถติคิอืค่าเฉลีย่เลขคณิต และค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน เพื่อน าผลประเมนิ ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชง้านระบบมาปรบัปรุงระบบใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 

ผลการศึกษา 
 ผลการศกึษาความต้องการใช้งานระบบ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผู้บรหิาร ครู อาจารย์ และผู้เรยีน ของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลยัพะเยา และสถานศึกษา รวม 23 แห่ง ที่ใช้หลกัสูตรตาม
โครงการบ่มเพาะและพฒันาอาชพีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ภายใตโ้ครงการปฏริูปหลกัสตูรการศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ.2555 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการบริหารหลักสูตรและจัดการบทเรียนดิจิทัลที่เป็นรูปแบบ
มาตรฐานเดยีวกนั สามารถใชง้านร่วมกนัได ้และระบบทีม่คีวามต้องการสงูสุดคือ ระบบบรหิารหลกัสตูร ระบบจดัการ
บทเรยีนดิจทิลั ระบบทะเบียนประวตัิผู้เรยีน  ระบบคลงัขอ้สอบและการทดสอบ และระบบสนับสนุนการเรยีนรู้ของ
ผูเ้รยีน  การออกแบบระบบไดอ้อกแบบภายใตแ้นวคดิการการใชง้านผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทีผู่ใ้ชง้านสามารถ
เขา้ใชง้านระบบไดจ้ากทุกทีทุ่กเวลาดว้ยเทคโนโลยขีองเวบ็แอพลเิคชัน่ทีอ่ยู่บนพืน้ฐานเทคโนโลยขีองดอทเน็ต (.NET) 
และออกแบบรายงานส าหรบัผู้ใช้งานในกลุ่มผู้บรหิารสถานศกึษา ครูอาจารย์ผู้สอน และผู้เรยีน ดงัภาพที่ 1 ยูสเคส
ไดอะแกรม (Use Case Diagram) แสดงมุมมองการใชง้านระบบของผูใ้ช้งาน และภาพที่ 2 คลาสไดอะแกรม (Class 
Diagram) แสดงความสมัพนัธข์องระบบ (Relationship)  

 

                   

                 
        

           
                 

              
            

            
                      

                   

                  
           

                

 
 

ภาพท่ี 1  ยสูเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) แสดงมุมมองการใชง้านระบบของผูใ้ชง้าน 
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Course Class

Curriculum  Class

 
 

ภาพท่ี 2  ตวัอย่างคลาสไดอะแกรม (Class Diagram) แสดงความสมัพนัธข์องระบบ (Relationship)  
 

 ผลการพัฒนาระบบบริหารหลกัสูตรและบทเรียนดิจิทัล แบ่งออกเป็น 5 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบบริหาร
หลกัสูตร ระบบจดัการบทเรียนดิจทิัล ระบบทะเบียนประวตัิผู้เรียน  ระบบคลงัข้อสอบและการทดสอบ และระบบ
สนับสนุนการเรยีนรู้ของผู้เรยีน รวมทัง้ระบบติดต่อสื่อสารอื่นๆ เป็นการพฒันาระบบด้วยการสรา้งฐานขอ้มูลโดยใช้
ชุดค าสัง่ในการจดัเกบ็และเรยีกใชข้อ้มลูอย่างเป็นระบบและสามารถพฒันาต่อในอนาคตได ้ดว้ยเทคโนโลยขีองเวบ็แอ
พลเิคชัน่ (Web Application) ทีผู่ใ้ชง้านระบบสามารถสรา้งเมนูจดัการเอกสาร และรายงานเพิม่เตมิไดด้ว้ยตนเอง ระบบ
ได้ติดตัง้ให้บริการไว้ ณ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของมหาวิทยาลยัพะเยา ผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่านเครื่อง
คอมพวิเตอร ์อุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์คลื่อนที ่หรอืโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ไดจ้ากทุกทีทุ่กเวลา   
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ภาพท่ี 3  ระบบจดัการขอ้มลูหลกัสตูร   
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 ภาพท่ี 4  ระบบจดัการบทเรยีนดจิทิลั  
 

 จากการให้บรกิารใชง้านระบบแก่สถานศกึษา และท าการประเมนิระบบ (System Evaluation) โดยแบ่งการ
ประเมนิออกเป็น 5 ดา้น มผีลประเมนิดงันี้ 
 1. ดา้นฟังกช์ัน่การท างานของระบบ (Functional Requirement) รายการทีผู่บ้รหิารใหค้ะแนนสงูทีส่ดุคอืดา้น
ระบบมคีวามง่ายในการน าเขา้ขอ้มูล และมกีารน าเขา้ขอ้มูลอตัโนมตัทิีช่่วยลดเวลาการท างาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.60 
หรอืระดบัดมีาก รายการทีอ่าจารยแ์ละเจา้หน้าทีใ่หค้ะแนนสงูสุดคอืดา้นสารสนเทศมคีวามทนัสมยั  ขอ้มูลเป็นปัจจุบนั 
และสามารถใชง้านในเชงิบูรณาการกบัหน่วยงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการได ้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.51 หรอืระดบัดมีาก และ
รายการที่ผู้เรียนให้คะแนนสูงสุดคือด้านส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) และการสื่อสารกับผู้ใช้งานระบบ  มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.56 หรอืระดบัดมีาก โดยผลประเมนิเฉลีย่ในภาพรวมของดา้นฟังกช์ัน่การท างานของระบบอยู่ในระดบั
ด ี 
 2. ดา้นการออกแบบระบบ (System Design) รายการทีผู่บ้รหิารใหค้ะแนนสงูทีส่ดุคอืดา้นสถาปัตยกรรมระบบ
มคีวามยดืหยุ่นและสามารถรองรบัการเชื่อมโยงกบัหน่วยงานอื่น และรองรบัการขยายตวัในอนาคต  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  
4.80 หรอืระดบัดมีาก  รายการที่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้คะแนนสูงสุดคอืด้านความชดัเจนของภาพและขอ้ความที่
แสดงบนจอภาพ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.56 หรอืระดบัดีมาก และรายการที่ผู้เรยีนให้คะแนนสูงสุดคอืด้านการจดัการ
ฐานขอ้มูลแบบรวมศนูย ์(Centralized Database Management) หน่วยงานต่างๆ สามารถเชื่อมโยงและเรยีกใชข้อ้มูล
จากส่วนกลางไดส้ะดวก  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.29 หรอืระดบัด ีโดยผลประเมนิเฉลีย่ในภาพรวมของดา้นการออกแบบ
ระบบอยู่ในระดบัด ี 
 3. ด้านประสทิธิภาพของระบบ (Performance) รายการที่ผู้บรหิารให้คะแนนสูงที่สุดคือด้านประสทิธิภาพ
โดยรวมของระบบทะเบยีนประวตั ิและดา้นประสทิธภิาพโดยรวมของระบบตารางสอนและตารางสอบ  มคี่าเฉลีย่เท่ากนั
คอื 4.60 หรอืระดบัดมีาก  รายการที่อาจารย์และเจา้หน้าที่ให้คะแนนสงูสุดคอืด้านรายงานของทุกระบบย่อยมคีวาม
ถูกต้อง เชื่อถอืได ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.63 หรอืระดบัดมีาก และรายการที่ผูเ้รยีนให้คะแนนสงูสุดคอืด้านประสทิธภิาพ
โดยรวมของระบบทะเบียนประวตัิ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.46 หรอืระดบัดี  โดยผลประเมินเฉลี่ยในภาพรวมของด้าน
ประสทิธภิาพของระบบอยู่ในระดบัด ี 
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 4. ดา้นความเสถยีรภาพของระบบ (Reliability) รายการทีผู่บ้รหิารใหค้ะแนนสงูทีสุ่ดคอืดา้นความสามารถใน
การใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  ดา้นความยดืหยุ่นของระบบและรองรบัการปรบัปรุงแกไ้ข และดา้นความถูกตอ้ง 
แม่นย า และความเชื่อถือได้ของข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากนัคือ 4.40 หรือระดับดี  รายการที่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้
คะแนนสูงสุดคือด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและรายงาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.46 หรือระดับดีมาก และ
รายการที่ผู้เรยีนให้คะแนนสูงสุดคอืด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลและรายงาน  มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.49 หรอื
ระดบัด ี โดยผลประเมนิเฉลีย่ในภาพรวมของดา้นความเสถยีรภาพของระบบอยู่ในระดบัด ี 
 5. ด้านการใช้ประโยชน์ (Usability) รายการที่ผู้บริหารให้คะแนนสูงที่สุดคือด้านระบบสามารถน าเสนอ
สารสนเทศเพื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจไดร้วดเรว็ขึน้ ดา้นช่วยลดต้นทุนและปรมิาณกระดาษ ดา้นสารสนเทศทีแ่สดงใน
รายงานมคีวามชดัเจน ดา้นระบบงานสรา้งแรงจงูใจและทศันคตต่ิอพนกังาน และดา้นมรีะบบการป้องกนัความปลอดภยั
ที่ดี ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.60  หรือระดบัดีมาก   รายการที่อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ให้คะแนนสงูสุดคอืด้านช่วยลดปรมิาณกระดาษ ท าให้ต้นทุนด้านกระดาษลดลงกว่าเดมิ  มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั  
4.69 หรอืระดบัดมีาก และรายการที่ผูเ้รยีนใหค้ะแนนสงูสุดคอืดา้นระบบงานสรา้งแรงจูงใจและทศันคตต่ิอพนักงาน  มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั  4.46 หรอืระดบัด ี โดยผลประเมนิเฉลีย่ในภาพรวมของดา้นการใชป้ระโยชน์อยู่ในระดบัด ี  
 สรุปผลการประเมินประสทิธภิาพของระบบโดยเฉลี่ยเป็นรายด้าน พบว่ารายการที่กลุ่มตวัอย่างให้คะแนน
สงูสุดคอืดา้นการใชป้ระโยชน์ ระดบัคะแนน 4.34 หรอืระดบัด ีรองลงมาคอื  ดา้นประสทิธภิาพของระบบ และดา้นการ
ใชง้านออนไลน์ผ่านระบบคลาวน์คอมพวิติง้ มรีะดบัคะแนนเท่ากนัคอื 4.31 หรอืระดบัด ีดา้นความเสถยีรภาพของระบบ 
ระดบัคะแนน 4.19 หรอืระดบัด ีดา้นการออกแบบระบบ ระดบัคะแนน 4.14 หรอืระดบัด ีและด้านฟังก์ชัน่การท างาน
ของระบบ ระดบัคะแนน 4.13 หรอืระดบัด ี และเมื่อน าผลประเมนิจากกลุ่มตวัอย่างแต่ละกลุ่มมาเปรยีบเทยีบกนัพบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้คะแนนด้านประสทิธภิาพของระบบสูงที่สุดคอื ระดบัคะแนน 4.46 หรอื
ระดบัดี กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บรหิารให้คะแนนการใช้ประโยชน์สูงที่สุดคอื ระดบัคะแนน 4.40 หรอืระดบัด ีและกลุ่ม
ตวัอย่างทีเ่ป็นผูเ้รยีน ใหค้ะแนนดา้นการใชง้านออนไลน์ผ่านระบบคลาวน์คอมพวิติง้สงูทีส่ดุ คอืระดบัคะแนน 4.40 หรอื
ระดบัด ีดงัภาพที ่5 
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ภาพท่ี 5 กราฟแสดงสรุปผลการประเมนิประสทิธภิาพของระบบ 
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วิจารณ์และสรปุผล 
 จากเป้าหมายของการวจิยัทีมุ่่งเน้นศกึษาและพฒันาระบบบรหิารหลกัสตูรและบทเรยีนดจิทิลั ภายใตโ้ครงการ
ปฏริปูหลกัสตูรการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2555 นัน้นบัว่าเป็นความทา้ยทายของการออกแบบระบบใหส้ถานบนัการศกึษา
ทัง้ 23 แห่ง ในเขตภาคเหนือสามารถใชง้านร่วมกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ความแตกต่างของบรบิทในการจดัการเรยีน
การสอนของแต่ละสถานศกึษาตอ้งอาศยัความร่วมมอืระหว่างกนั [8] การออกแบบระบบจงึตอ้งมคีวามยดืหยุ่นสามารถ
ปรบัเปลีย่นได ้และง่ายต่อการใชง้าน และจากการประเมนิการใชร้ะบบยงัพบว่าการใชง้านระบบบรหิารหลกัสตูรร่วมกนั
ระหว่างสถานศึกษานัน้ ก่อให้เกิดพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นการจดัการเรยีนการสอนระหว่างสถานศกึษา 
เนื่องจากมีระบบสื่อสารที่อนุญาตให้ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาสามารถเพิ่มข่าวสาร 
ประกาศ หรอืเผยแพร่สือ่ต่างๆ ได ้ 
 ระบบการบรหิารหลกัสูตร เป็นระบบที่ออกแบบไว้ให้ครูอาจารย์ผู้สอน สามารถจดัการขอ้มูลหลกัสตูร และ
รายวิชาในแต่ละหลกัสูตร แผนการสอนหรอืตารางสอน ตารางสอบ ประเมินการสอน และการประเมินหลกัสูตรที่
ผูใ้ชง้านแต่ละดบัสามารถเขา้ไปใชง้านไดอ้ย่างสะดวก โดยในการน าเขา้ขอ้มลูพืน้ฐานของหลกัสตูรนัน้จะด าเนินการโดย
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และให้สถานศกึษาต่างๆ ไดเ้ลอืกใชง้านหลกัสตูรที่แต่ละสถานศกึษาเปิด
สอน หลงัจากมีการทดลองใช้งานแล้ว ผู้บรหิารสถานศกึษาและครูผู้สอนได้มีข้อเสนอแนะให้ปรบัปรุงระบบบรหิาร
หลกัสตูรใหร้องรบัการใชง้านบรหิารหลกัสตูรอื่นๆ ของสถานศกึษาดว้ย 
 ระบบจดัการบทเรยีนดจิทิลั เป็นระบบสนับสนุนการเรยีนรู้ของผูเ้รยีนที่ได้รวบรวมเอกสารประกอบการสอน 
คู่มือครู หนังสอือิเลก็ทรอนิกส ์(e-Books) และสื่อการสอนต่างๆ ของทัง้ 13 หลกัสูตรภายใต้โครงการบ่มเพาะและ
พฒันาอาชพีด้านไอซีที ไว้ให้บรกิารแก่ผู้เรยีน เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถเข้าไปเรยีนออนไลน์ หรอืดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบการสอนได ้ผูเ้รยีนสามารถท าแบบฝึกหดั และท าขอ้สอบจากระบบสนบัสนุนการสอบและสามารถดูผลคะแนน
สอบไดจ้ากระบบ  
 จากผลการประเมนิประสทิธภิาพการใช้งานระบบบรหิารหลกัสูตรและบทเรยีนดจิทิลั จะเหน็ได้ว่า ผู้ใช้งาน
ระบบทัง้ ผูบ้รหิาร คร ูอาจารย ์และนกัเรยีน มคีวามพงึพอใจในการใชร้ะบบอยู่ในระดบัดถีงึดมีาก และยงัมขีอ้เสนอแนะ
ใหพ้ฒันาต่อยอดระบบใหร้องรบัการใชง้านดา้นอื่นๆ ของสถานศกึษา อย่างไรกต็าม ระบบบรหิารหลกัสตูรและบทเรยีน
ดจิิทลันี้ จะสมบูรณ์และรองรบัการใช้งานของสถานศึกษาอย่างยัง่ยืนได้ ต้องอาศยัความร่วมมือจากผู้บรหิารคณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มหาวทิยาลยัพะเยา และผูบ้รหิารของสถานศกึษาทัง้ 23 แห่ง ตดิตามประเมนิผล
การใชง้านระบบอย่างต่อเนื่อง และควรมกีารปรบัปรุงเนื้อหาบทเรยีนและขอ้สอบใหท้นัสมยัตลอดเวลา ซึง่ระบบบรหิาร
หลกัสตูรและบทเรยีนดจิทิลันี้อาจมผีลกระทบต่อผูส้รา้งหลกัสตูรและผูพ้ฒันาเอกสารประกอบการสอนทีต่้องออกแบบ
การสอนออนไลน์ทีต่อ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมเขา้มาพฒันาสือ่สนบัสนุนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน [9] 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2555 ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา ผูว้จิยัขอขอบคุณไว ้ณ โอกาสนี้ 



 

400 
 

เอกสารอ้างอิง 
1  ธวชัชยั ชยัจริฉายากุล และคณะ. หลกัสถานศกึษา. กรุงเทพฯ:ภาพพมิพ;์ 2545. หน้า 27.  
2  อนุภาพ บุญซา้ย.การศกึษาระบบสารสนเทศในสถานศกึษาประถมศกึษา สงักดัส านักงานประถมศกึษาจงัหวดั

สกลนคร.วทิยานิพนธ ์กศ.ม. มหาสารคาม. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม: 2540.  
3  รกัศักดิ ์เลิศคงคาทิพย์. Learning Object สื่อดิจิทัลส าหรบัการเรยีนการสอน e-Learning.บรรณสาร มศก.ท. 

2551เมษายน.-กนัยายน (ฉบบัที ่23): หน้า 22-32. 
4  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลยัพะเยา.การบ่มเพาะและพฒันาอาชพีเชงิบูรณาการด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ภายใต้โครงการปฏริปูหลกัสตูรการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2555. พะเยา:คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร; 2557. หน้า 65. 

5  กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร.แนวทางการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา. กรุงเทพฯ:โรงพมิพค์ุรุสภาลาดพรา้ว; 
2545. 

6  กติติ ภกัดวีฒันะกุล. คมัภีรร์ะบบสนับสนุนการตดัสนิใจและระบบผู้เชี่ยวชาญ. พมิพ์ครัง้ที่ 2. กรุงเทพฯ:เคทีพ ี
คอมพ ์แอนดค์อนซลัท;์ 2550.  

7  Manmahesh Kantipudi and Joseph E.  Analysis and Experience with an Information System 
Development Methodology. In: technological challenges of the 1990’s, editors. Proceedings of the 1992 
ACM/SIGAPP symposium on applied computing; 1992; Kansas City, Missouri.   

8  Lepley, Sandra J.   The Role of Community College Registrars in Relation to Student Information 
Systems Implementation.In: Dissertation Abstracts International; 2007 March.  

9  Guyette, Kenneth. Instructional Design Model for Promoting Meaningful Learning and Problem Solving 
Skills for Accounting Information System Students. In: Dissertation Abstracts International; 2008 
December.  

 



 

401 
 

การประยกุตใ์ช้ระบบจดัการกลยทุธเ์ชิงดลุยภาพเพ่ือสนับสนุนการตดัสินใจของ
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บทคดัย่อ  

 

 การวจิยัมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสนิใจผู้บรหิาร โดยการประยุกต์ใช้ระบบจดัการกล
ยุทธเ์ชงิดุลยภาพ (Balance Scorecard) และสรา้งรปูแบบระบบการวดัประสทิธภิาพและการตดิตามประเมนิผลองคก์ร
ตามหลกัของ BSC ทัง้ 4 มติ ิไดแ้ก่ มติดิา้นนวตักรรมและการเรยีนรู ้มติดิา้นกระบวนการปฏบิตังิานภายในองคก์ร มติิ
ด้านลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอก และมิติด้านการเงิน ผลการวิจยัได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ BSC เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือวิเคราะห์กลยุทธ์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  ระบบ BSC สะท้อนถึงการบริหารจัดการองค์กรและ
ประสทิธภิาพการท างานที่สอดคลอ้งกบัพนัธกจิขององค์กร ระบบ BSC ใชส้ าหรบัการสรา้งแผนทีก่ลยุทธ์ขององค์กร 
ตวัชีว้ดัและผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดัทุกระดบั การเกบ็ขอ้มูลตวัชีว้ดั และการประเมนิผลเพื่อจดัท ารายงานผลการปฏบิตังิาน
เพื่อสนับสนุนการตดัสนิใจบรหิารจดัการองคก์ร จากการทดสอบการท างานของระบบ BSC โดยผูใ้ชง้านทุกระดบัของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลยัพะเยา พบว่าระบบ BSC เป็นเครื่องมอืจดัการกลยุทธ์ทาง
ธุรกจิทีม่ปีระสทิธภิาพ และมคีวามเหมาะสมส าหรบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานทีใ่ชไ้ดจ้รงิในมหาวทิยาลยั 
 

ค าส าคญั: ระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจ Balance Scorecard   
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Abstract  
 

 The study aims to develop the decision support system with the application of the Balanced 
Scorecard ( BSC) strategic and set the pattern of measurement method for organizational performance 
evaluation by using the 4 dimensions of Balanced Scorecard System to begin with learning and growth 
perspective, internal perspective, external perspective and financial perspective. Research have developed 
BSC software to use as an analytical tool and strategy decision support system. BSC system is a direct 
reflection on how the organization manages and its performance whether it aligned with and working toward 
organization’s mission. The BSC system for creating strategic map including key performance indicator, to 
connect strategic objectives in explicit ca use and effect relationship, to appoint responsible persons of each 
level, to create tools for data collecting and evaluating also to provide performance evaluation reports that are 
vital for decision support of organization management and assessment. After test run, BSC system will 
ensure interested users to have an effective business tool for performance evaluation that fits into real-life 
university work environment. 
 

Keywords: Decision Support System, Balance Scorecard  
 

บทน า 
 

 ปัจจุบนัมเีครื่องมอืสนับสนุนการตดัสนิใจทีห่ลากหลายใหเ้ลอืกใช ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมในการประยุกตใ์ช้
ในองค์กร Balance Scorecard (BSC) เป็นระบบการบรหิารงานและประเมนิผลการด าเนินงานทัว่ทัง้องค์กรที่ได้รบั
ความนิยมน ามาใชท้ัง้ภาคธุรกจิและภาคการศกึษา BSC พฒันาขึน้โดย Prof. Robert S. Kaplan  และ Dr. David P. 
Norton แห่ง Harvard Business School เพื่อปรบัปรุงและพฒันาระบบการประเมนิผลการด าเนินงานขององค์กรธุรก ิ 
[1] องคก์รทีม่ผีลประกอบการยอดเยีย่มจะมีลกัษณะร่วมบางประการขององคก์รที่สอดคลอ้งตามมุมมองของ BSC คอื
การเป็นองค์กรที่เน้นให้ความส าคญักบัลูกค้า  มคีวามเขา้ใจอย่างชดัเจนถงึความส าคญัและความต้องการของลูกค้า 
และมวีธิทีีม่ปีระสทิธภิาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทัง้ในระดบักลยุทธแ์ละระดบัปฏบิตักิาร มผีู้น าที่มี
ประสทิธภิาพในการตดัสนิใจและสามารถในการสื่อสารอย่างทัว่ถงึภายในองคก์ร  เป็นองคก์รทีใ่ชข้อ้มูลเพื่อการจดัการ
เพื่อน าองค์กรไปสู่ความส าเรจ็ตามเป้าหมายหลกั และเป็นองค์กรที่มุ่ งมัน่พฒันาอย่างต่อเนื่อง มุ่งท าในสิง่ที่ถูกต้อง
เหมาะสมกบัองค์กรเท่าที่จะเป็นไปได้ [2] การพฒันาคุณภาพองค์กรด้วย Balance Scorecard เริม่ต้นที่การก าหนด 
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และกลยุทธห์รอืการก าหนดปัจจยัส าคญัต่อความส าเรจ็ จากนัน้จงึสรา้งดชันีชีว้ดัผลส าเรจ็หรอื KPI 
(Key Performance Indicator) เป็นตวับ่งชี้ถงึเป้าหมายและใชว้ดัผลการด าเนินงาน [3] สถาบนัการศกึษาจงึจ าเป็นที่
ตอ้งเรยีนรูแ้ละปรบัตวัใหท้นักระแสการเปลีย่นแปลงของโลก และปัจจยัส าคญัทีจ่ะท าใหก้า้วทนักระแสการเปลีย่นแปลง
คือคุณภาพองค์กร การพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างก้าวกระโดดเพื่อให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
จ าเป็นตอ้งมกีลยุทธก์ารบรหิารงานสมยัใหม่เพื่อใหผู้บ้รหิารองคก์รไดร้บัรูถ้งึจุดอ่อนขององคก์ร และช่วยในการก าหนด
กลยุทธใ์นการจดัการองคก์รไดช้ดัเจน และ เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการติดตามประเมนิผลทัง้ระดบันโยบายและระดับ
องคก์ร และเพื่อใหก้ารน า BSC มาใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึมกีารพฒันาใหเ้ป็นระบบฐานขอ้มูลใหเ้ป็นเครื่องมอืที่
รวบรวมสารสนเทศทุกดา้นขององคก์รไวเ้ป็นระบบเดยีวกนัเพื่อประโยชน์ในการตดิตามประเมนิผลการด าเนินงาน โดย
มกีารประมวลผลและการออกรายงานตามดชันีชีว้ดัผลส าเรจ็ แสดงผลการด าเนินงานและแสดงขอ้มลูในมุมมองต่างๆ ที่
สนับสนุนการสนิใจของผู้บรหิารได้ การน า BSC มาประยุกต์ใช้ในการบรหิารคุณภาพจะเป็นกลไกช่วยให้สามารถ
ควบคุมใหก้ารท างานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตรท์ีว่างไว ้เพื่อบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละพนัธกจิขององคก์รและมกีาร
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ด าเนินงานอย่างมัน่ใจได้ว่าจะสามารถบรรลุวตัถุประสงค์เชงิกลยุทธท์ี่ตัง้ไว้ [4] การประยุกต์ใช้เครื่องมอืกลยุทธ์เพื่อ
สนับสนุนการตัดสนิใจในองค์กร  กรณีศกึษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลยัพะเยา โดยมี
เป้าหมายในการพฒันาแผนกลยุทธอ์งคก์รและน า BSC ไปใชใ้นการด าเนินงาน 4 ขัน้ตอนหลกัคอื ขัน้ตอนการวางแผน 
(Planning) ขัน้ตอนการน าแผนไปปฏิบัติ  (Implementation) ขัน้ตอนการติดตามประเมินผล  (Monitoring and 
Evaluation) ขัน้ตอนการปรบัปรุงมาตรฐานการปฏบิตังิาน (Standardization) [5] 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา  
วสัดอุปุกรณ์ 

1. เครื่องคอมพวิเตอรแ์บบพกพา 2. โปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ  
3. โปรแกรมประมวลผลค า 4. เครื่องมอืจดัการกลยุทธเ์ชงิดุลภาพ (Balance Scorecard) 
5. เครื่องมอืพฒันาโปรแกรม ประกอบดว้ย Visual Studio 2012, Visual Basic.NET, ASP.NET, 
   DevExpress.NET และ Microsoft SQL Server 2008 

  

วิธีด าเนินการศึกษา 
1. กระบวนการพฒันาแผนกลยุทธ์องค์กร โดยใช้วธิรีะดมสมองผู้บรหิารและพนักงานของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร เพื่อพฒันาแผนกลยุทธแ์ละตวัชีว้ดัตามแนวทางของ Balance Scorecard ไดแ้ก่ การก าหนด
วสิยัทศัน์ วตัถุประสงคร์่วม พนัธกจิ ค่านิยมร่วม กลยุทธ ์เป้าหมายของกลยุทธ ์และการแปลงกลยุทธส์ู่การปฏบิตัดิว้ย
การจดัท าแผนปฏบิตักิารทีช่ดัเจนและสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์บบลอ็กเฟรม (Log Frame) และน า Balance Scorecard 
มาใช้เป็นเครื่องมือติดตามประเมินผลการด าเนินงานทัง้ 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้าน
กระบวนการปฏบิตังิานภายในองคก์ร มติดิา้นลกูคา้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งภายนอก และมติดิา้นการเงนิ 

2. กระบวนการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ใช้วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System 
Development Life Cycle) แบบ Adapted Water Fall [6] ดงันี้ 

 2.1 ศึกษาความต้องการใช้งานระบบ (System Requirements Specification) จากกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็น
ผูบ้รหิารและพนกังานทีเ่กีย่วขอ้ง  

 2.2 วเิคราะหร์ะบบ (System Analysis) และพฒันาเป็นแบบจ าลอง เช่น มุมมองของผูใ้ชภ้ายนอก (Use-
case Diagram) แบบจ าลองแสดงความสัมพันธ์ (Class Diagram) แบบจ าลองกิจกรรมและล าดับของกิจกรรม 
(Sequence Diagram) เป็นตน้ 

  2.3 ออกแบบระบบ (System Design) ได้แก่ การออกแบบรายงาน (Output Design) การออกแบบการ
น าเข้าข้อมูล (Input Design) การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface Design) การออกแบบฐานข้อมูล 
(Database Design)  และการสรา้งพจนานุกรมขอ้มลู (Data Dictionary) 

 2.4 พฒันาโปรแกรม (System Development) โดยน ารายงานผลการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ มาใชใ้น
การสรา้งชุดค าสัง่และเขยีนโปรแกรมเพื่อสรา้งระบบงาน  

  2.5 ทดสอบระบบ (System Testing)  เพื่อแก้ไขขอ้ผดิพลาดของระบบ ก่อนที่จะมกีารน าไปติดตัง้ใช้ใน
การปฏบิตังิานจรงิ 

  2.6 ติดตัง้ระบบ (System Implementation) ณ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลยั
พะเยา และประเมนิประสทิธภิาพการท างานของระบบ (System Evaluation) โดยผูใ้ชง้านทีเ่ป็นผูบ้รหิารและพนกังานที่
เกีย่วขอ้ง 

http://asp.net/
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ผลการศึกษา 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีน าเครื่องมือกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจมาใช้ในองค์กร โดยการศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้วยเครื่องมือกลยุทธ์ “Balance 
Scorecard” และน ามาประยุกต์ใช้ในองค์การในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยเริม่จากการปรบัปรุงแผนกลยุทธ์ของ
องค์กรให้สอดคล้องกบัแนวคิดของระบบ Balance Scorecard คือ มิติด้านกระบวนการภายใน (Internal Process 
Perspective) มุ่งเน้นบรหิารจดัการตามนโยบายและแผนด้วยหลกัธรรมาภิบาล พฒันาบุคลากร พฒันาระบบประกนั
คุณภาพ พฒันาคุณภาพบณัฑติ เพื่อสนองความต้องการของผูร้บับรกิาร ภายใต้พนัธกจิหลกัและประเดน็ยุทธศาสตร์ 
ด้านการผลิตบัณฑิต และการบริหารจัดการ มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective) 
มุ่งเน้นดา้นการวจิยัและศกึษาเรยีนรูเ้พื่อพฒันาองคก์รให้เตบิโต ภายใต้พนัธกจิหลกัและประเดน็ยุทธศาสตรด์า้นการ
วจิยัและการบรหิารจดัการ มติิดา้นการเงนิและงบประมาณ (Financial Perspective) มุ่งเน้นการจดัหาแหล่งทุน การ
บรหิารงบประมาณตามแผนอย่างคุม้ค่า ภายใตพ้นัธกจิหลกัและประเดน็ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการ และมติดิา้น
ลกูคา้หรอืผูร้บับรกิารภายนอก (External Customer Perspective) มุ่งเน้นสรา้งความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร และจาก
การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏบิตัิแล้ว มดีชันีชี้วดัทัง้ในระดบัแผนกลยุทธ์ ระดบัโครงการ และระดบัขอ้ตกลงการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร ดงันี้ 
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 ตารางท่ี 1 ตวัอย่างเกณฑแ์ละดชันีชีว้ดัระดบัความส าเรจ็ของแผนกลยุทธ ์
 

มิติของ BSC และดชันีช้ีวดัความส าเรจ็ เป้าหมาย รอ้ยละ 
1. มติกิระบวนการภายใน (Internal Process)  40 
1.1 ด าเนินงานตามแผนและถ่ายทอดแผนกลยุทธไ์ปสูบุ่คลากรทัง้ภายในและภายนอก   5 5 
1.2 บุคลากรไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะ   5 5 
1.3 ผลการประเมนิการประกนัคณุภาพภายใน (สกอ.) และคุณภาพภายนอก (สมศ.) ของคณะ  5 10 
1.4 โครงการแผนปฏบิตักิารประจ าปีทีบ่รรลุเป้าหมาย     5 10 
1.5 หลกัสตูรทีม่กีารด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน มคอ. 5 10 
2. มติกิารเรยีนรูแ้ละพฒันา (Learning and Growth)  20 
2.1 มกีารสงัเคราะหค์วามรูจ้ากการวจิยัน าไปใชป้ระโยชน์ในการแกไ้ขปัญหาชุมชนและสงัคม 5 20 
3. มติกิารเงนิและงบประมาณ (Financial)    20 
3.1 การแสวงหาแหล่งทุน    5 10 
3.2 การใชเ้งนิตามแผน และประหยดังบประมาณ    5 10 
4. มติผิูร้บับรกิารภายนอก (External Customer)  20 
4.1 การบรกิารวชิาการแก่สงัคมสง่ผลใหช้มุชน/องคก์รมกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องยัง่ยนื   5 10 
4.2 ศลิปะวฒันธรรมอนัดงีามของชุมชนและทอ้งถิน่ไดร้บัการสบืสานอย่างต่อเนื่อง   5 10 

รวม  100 
 

 ตารางท่ี 2 ตวัอย่างการก าหนดตวับ่งชีข้องโครงการตามแผนปฏบิตักิาร 
 

มิติของ BSC และดชันีช้ีวดัความส าเรจ็ด้านการบริการวิชาการ เป้าหมาย รอ้ยละ 

1.ทก 564100048 โครงการ CPE อาสาพฒันาชมุชน     

Internal Process 1.1 ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 5 25 

Learning and Growth 1.2 จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ >55 คน 

1.3 ระดบัความส าเรจ็ “ใจอาสา” > 3.51 

5 25 

Financial 1.4 การใชเ้งนิตามแผน และประหยดั   5 25 

External Customer 1.5 ความพงึพอใจของชมุชน รอ้ยละ >80 5 25 

2.ทก 564100763 โครงการบรกิารวชิาการไอซที ีอ.ภูกามยาว    

Internal Process 2.1 ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 5 25 

Learning and Growth 2.2 จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ >80 คน 

2.3 ผูเ้ขา้ร่วมน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ >80% 

5 25 

Financial 2.4 การใชเ้งนิตามแผนและประหยดั   5 25 

External Customer 2.5 ความพงึพอใจของชมุชน รอ้ยละ >80 5 25 
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 การออกแบบระบบสนับสนุนการตดัสนิใจ มกีารออกแบบระบบให้เชื่อมโยงสารสนเทศ โดยมแีนวคดิใหผู้้บรหิาร
ระดบัคณบดสีามารถจดัการขอ้มูลและตดิตามผลการด าเนินงานระบบแผนกลยุทธ ์ระบบตดิตามโครงการตามแผนปฏบิตัิ
การ ระบบตดิตามการด าเนินงานตามเป้าหมายองค์กร ระบบตดิตามการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวทิยาลยั ระบบ
ตดิตามการด าเนินงานตามขอ้ตกลงการปฏบิตังิานของคณบด ีระบบตดิตามตวัชีว้ดัแผนกลยุทธ ์และระบบรายงาน ส าหรบั
รองคณบดแีละผู้ช่วยคณบดสีามารถจดัการขอ้มูลและติดตามผลการด าเนินงานได้ทัง้ระบบโดยแต่ละคนจะมสีทิธิใ์นการ
จดัการขอ้มลูตามความรบัผดิชอบเท่านัน้ หวัหน้าโครงการและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการสามารถจดัการขอ้มลูแผน
กลยุทธ ์ตดิตามและจดัการรายงานโครงการตามแผนปฏบิตักิารทีร่บัผดิชอบ ส าหรบัอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีจ่ะสามารถเขา้ถงึ
ระบบรายงานทัง้ในรปูกราฟและรายงานทางสถติต่ิางๆ และผูท้ีส่ามารถจดัการขอ้มลูทัง้หมดของระบบคอืเจา้หน้าทีน่โยบาย
และแผน ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบงานนโยบายและแผนของคณะ 

 

 
 

ภาพท่ี 1  แผนภาพ Use Case Diagram 
  ผลการพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสนิใจของผูบ้รหิารคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที่ 1 ประกอบดว้ย  7 ระบบย่อย คอื ระบบขอ้มูลเกี่ยวกบัคณะ ระบบขอ้มูลแผนกลยุทธ ์(Strategic Plan) 
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล (Community of Practice) ระบบจดหมายข่าวและรายงานประจ าปี (News Letter and Annual 
Report) ระบบกิจกรรม (Activities) ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (Committee Meeting Reports) 
และระบบปฏทินิการด าเนินงาน (ICT Calendar) สว่นที ่2 ประกอบไปดว้ย ระบบ 7 ระบบย่อย คอืจดัการขอ้มลูและตดิตาม
ผลการด าเนินงานระบบแผนกลยุทธ ์ระบบตดิตามโครงการตามแผนปฏบิตักิาร ระบบตดิตามการด าเนินงานตามเป้าหมาย
องคก์ร ระบบตดิตามการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวทิยาลยั ระบบตดิตามการด าเนินงานตามขอ้ตกลงการปฏบิตังิาน
ของคณบด ี(Performance Agreements) ระบบตดิตามตวัชีว้ดัแผนกลยุทธ ์และระบบรายงาน ดงัภาพต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี 2 ระบบจดัการขอ้มลูและตวัชีว้ดัของแผนกลยุทธอ์งคก์ร 
 

      
 

 ภาพท่ี 3 ระบบรายงานผลการด าเนินงานในรปูแบบกราฟและ Management Cockpit 
 
 โดยระบบจะแสดงผลในรปูแบบ Management Cockpit และก าหนดเงื่อนไขคะแนนตามมุมมองของ Balanced 
Scorecard  เป็นค่าระดบัคะแนนและสแีสดงสถานะ (Scorecard Presentation) ออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ สถานะสเีขยีว 
หมายถงึ มุ่งสู่เป้าหมายสถานการณ์ ทุกอย่างอยู่ในความควบคุมและเป็นไปตามก าหนด  สถานะสเีขยีวอ่อน หมายถึง 
ก าลงัมุ่งสู่เป้าหมายสถานการณ์ทุกอย่างอยู่ในความควบคุม แต่ยงัคงต้องเร่งด าเนินงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด สถานะสเีหลอืง หมายถึง งานออกนอกลู่ทางทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย แต่ได้วางแนวทาง และก าลงัด าเนินการเร่ง
ปฏบิตัติามแนวทางนัน้ เพื่อให้ไดผ้ลตามเป้าหมายที่วางไว ้และสถานะสแีดง หมายถงึ งานออกนอกทางที่จะไม่บรรลุ
เป้าหมายและยงัไม่มแีผนหรอืความเหน็ร่วมกนัทีจ่ะแกไ้ข หรอืความ กา้วหน้าของงานหยุดลง /ไม่มเีลย ผลงานต ่ากว่า
เป้าหมาย 
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ภาพท่ี 4 กราฟแสดงผลประเมนิประสทิธภิาพของระบบโดยผูบ้รหิารและพนกังาน 

วิจารณ์และสรปุผล 
 การประยุกตใ์ชร้ะบบจดัการกลยุทธเ์ชงิดุลยภาพเพื่อสนบัสนุนการตดัสนิใจของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวทิยาลยัพะเยานี้ ด าเนินการโดยการวเิคราะห ์ออกแบบ และพฒันาระบบ Balanced Scorecard ทีส่อดคลอ้ง
กบัความต้องการของผู้บรหิารและพนักงาน เพื่อใช้เป็นระบบในการบรหิารและจดัการองค์กร [7] เป็นเครื่องมอืวดัและ
ประเมินองค์กร และยงัเป็นเครื่องมือด้านการจดัการที่ช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตัิ [8] ผลลพัธ์ที่ได้ คือระบบ
สนับสนุนการตัดสนิใจทีค่รอบคลุมการบรหิารเชงิกลยุทธ์ขององคก์ร ทีส่ามารถตดิตามผลการด าเนินงาน ประมวลผลและ
แสดงผลการด าเนินงานออกเป็น 4 มิติ ตามแนวคิดของ ระบบ Balanced Scorecard ได้แก่ มิติด้านนวตักรรมและการ
เรยีนรู ้มติดิา้นกระบวนการปฏบิตังิานภายในองคก์ร มติดิา้นลูกคา้และผูท้ี่เกีย่วขอ้งภายนอก และมติดิา้นการเงนิ และจาก
ผลการประเมนิผลการใชง้านระบบ โดยผูบ้รหิารและพนักงานของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลยั
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พะเยา พบว่า ผลประเมนิมรีะดบัความพึงพอใจสูงสุดคือด้านการออกแบบระบบด้านความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน 
รองลงมาคอื ขนาดและรูปแบบตวัอกัษร และความสวยงาม ทนัสมยั และน่าสนใจ ด้านการใช้ประโยชน์ในการใช้งานใน
องคก์ร ผูป้ระเมนิระบบใหค้ะแนนความพงึพอใจสงูสดุคอื ผูบ้รหิารสามารถใชก้ ากบัและตดิตามการด าเนินงาน รองลงมาคอื
อ านวยความสะดวกในการจดัท ารายงาน และสามารถใช้ในการตดัสนิใจได้  และด้านประสทิธภิาพของระบบนัน้ประเมนิ
ระบบใหค้ะแนนความพงึพอใจสงูสดุคอื ความง่ายในการใชง้าน รองลงมาคอืประสทิธภิาพในการใชง้าน และความรวดเรว็ใน
การตอบสนอง ตามล าดบั จึงเห็นได้ว่าระบบ Balanced Scorecard เพื่อการสนับสนุนการตัดสนิใจนี้ สามารถน ามาใช้
ปฏบิตังิานในองคก์ารไดจ้รงิ นอกจากนัน้ระบบ Balanced Scorecard ไดพ้ฒันาขึน้มาภายใตแ้นวคดิความยดืหยุ่นในการใช้
งานท าใหอ้งคก์รสามารถปรบัเปลีย่นแผนกลยุทธ แผนปฏบิตักิาร และตวัชีว้ดัต่างๆ ไดส้ะดวก โดยไม่สง่ผลกระทบต่อระบบ  
และยงัเป็นการใชร้ะบบ BSC นี้ ยงัเป็นการวดัผลแบบสมดุลทีม่กีารแปลงวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และกลยุทธข์องคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไปสู่ชุดของการวดัผลส าเรจ็ทีก่ าหนดกรอบส าหรบัการวดักลยุทธแ์ละระบบการจดัการ โดยมกีาร
วดัผลส าเรจ็ขององค์กร 2 มติิ ทัง้วตัถุประสงค์ด้านการเงนิและไม่ใช่การเงนิที่สมดุลกนั [9] ท าให้ผู้บรหิารสามารถติตาม
ประเมนิผลการด าเนินงานท้งมุมมองด้านการเงนิและไม่ใช่การเงนิ อย่างไรกต็ามระบบดงักล่าว ได้ออกแบบมาเพื่อการ
ด าเนินงานขององคก์รทีม่กีารจดัท าตวัชีว้ดัในเชงิปรมิาณในทุกมติ ิจงึสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นองคก์รทัง้ดา้นธุรกจิและ
ดา้นการศกึษาได ้แต่ทัง้นี้องคก์รทีน่ าไปใชต้้องมกีารวางแผนกลยุทธอ์งคก์รใหส้อดคลอ้งกบัมติขิอง Balanced Scorecard 
จงึจะสามารถประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิก์ารจัดการเรียนการสอน และติดตาม
ประเมนิผลโครงการบ่มเพาะและพฒันาอาชพีเชงิบูรณาการภายใต้โครงการปฏริูปหลกัสตูรการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2555 กลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ยครแูละนักเรยีนจากโรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการจ านวน 26 โรงเรยีน บุคลากรและนิสติ
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลยัพะเยา สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัสรุปได้ว่า (1) หลกัสูตรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทัง้ 13 หลกัสูตร มี
ความสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยมคีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกบัสาระการเรยีนรู้ทัง้ 4 ดา้น 
คอื การด ารงชวีติและครอบครวั, การออกแบบและเทคโนโลย,ี เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และการอาชพี (2) 
การศึกษานี้ได้ก าหนดแนวทางและเกณฑ์การประเมินหลกัสูตร ประกอบด้วย ตัวหลกัสูตร , ตัวปัจจยัเบื้องต้นของ
หลกัสตูร, กระบวนการใชห้ลกัสตูร และผลทีไ่ดจ้ากการใชห้ลกัสตูร  (3) การประเมนิผลสมัฤทธิข์องหลกัสตูร พบว่า ผล
การประเมินอยู่ในระดบัมากที่สุด (4) การประเมินผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้ของผู้เรยีน พบว่า อตัราที่เพิ่มขึ้นของ
คะแนนที่ผู้ร่วมท าการทดสอบอยู่ในระดบัมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.76  (5) การติดตามประเมินผลโครงการและ
กิจกรรมการด าเนินงาน พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  (6) การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ
ประเมนิผลแบบออนไลน์ พบว่า ผลประเมนิระดบัคุณภาพ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ และผลประเมนิระดบั
ความพงึพอใจในระบบ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ  
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Abstract  
 The objectives of this study for comparative study of teaching achievement and evaluation the 
Incubation and development integration under National Education Reform in 2012 The sample population 
consists of the teachers and students of 2 6  participating schools, personnels and students of School of 
Information and Communication Technology, University of Phayao. According to the research, the result can 
be summarized as follows: 1 )  The comparison between Information and Communication Technology 
Curriculum and the Basic Education Core Curriculumfound that 1 3  curriculums of Information and 
Communication Technology conform to the Basic Education Core Curriculum and related to 4 informative 
leanings: the living and family, the design and technology, information and communication technology, and 
career. 2) Determining guideline and criteria for curriculum assessment consist of curriculums, basic factors 
of curriculums,implement curriculums and results of implement curriculums. 3) Evaluation the achievement of 
curriculum is the highest level. 4 )  Estimating the learning achievement show that the increasing of 
participants’ score is in highest level or 84 .76  %  5 ) Monitoring project and operation evaluation by using 
mean and standard deviation to analyze is the highest level. 6 )  Analysis, design and develop online 
evaluation system point that the quality assessment and online evaluation system are the highest level. 
 

Keywords:  Teaching Achievement, The Incubation and Development Integration Program, The National 
Education Reform in 2012 
 

บทน า 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา ในการด าเนินโครงการบ่มเพาะและพฒันาอาชีพเชงิบรูณาการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร ภายใตโ้ครงการปฏริปูหลกัสตูรการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2555 เป็นการด าเนินงานภายใตข้อ้ตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ โครงการปฏิรูปหลกัสูตรการศึกษาแห่งชาติ ให้แก่โรงเรยีน 26 แห่ง โดยได้ด าเนินการพฒันา
หลกัสตูรการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมส าหรบัผู้เรยีนระดบัมธัยมศกึษาใหม้ทีกัษะอาชพีและความรูค้วามสามารถตาม
กลุ่มอาชพีและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพเชงิพืน้ที ่ตลอดจนเพื่อเป็นการเสรมิสรา้งศกัยภาพในการศกึษาต่อในระดบัสงูเพื่อ
พฒันาทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของกลุ่มจงัหวดั รวมทัง้การสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลกัสูตรพัฒนาศกัยภาพด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นหลกัสูตรที่มุ่งเ น้นผลติบุคลากรที่มีความ
เชีย่วชาญทางการพฒันาซอฟตแ์วร ์และสามารถการประกอบอาชพีไดห้ลงัจบการศกึษา โดยการจดัการเรยีนการสอน
เชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อมผู้เรียนตัง้แต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และ
ระดบัอุดมศกึษา รวมระยะเวลาของหลกัสตูร 10 ปี [1]  
 โดยการด าเนินงานโครงการบ่มเพาะและพฒันาอาชพีเชงิบูรณาการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
ภายใตโ้ครงการปฏริปูหลกัสตูรการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2555 มกีระบวนการในการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีน
การสอนเชงิบูรณาการตัง้แต่กระบวนการพฒันาหลกัสตูร บรหิารหลกัสูตร การจดัการเรยีนการสอน การจดักจิกรรม
เสรมิการเรยีนรู้ การสร้างสรรค์ผลงานนักเรยีน การประเมินผลการเรยีนรู ้การจดัการคลงัขอ้สอบ  การจดัการขอ้มูล
ผู้เรียน และข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนและมหาวิทยาลยัที่เข้าร่วม
โครงการฯ ซึง่การศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์ารจดัการเรยีนการสอน และตดิตามประเมนิผล โครงการบ่มเพาะและ
พฒันาอาชพีเชงิบรูณาการ ภายใตโ้ครงการปฏริปูหลกัสตูรการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2555 นี้  จงึมุ่งเน้นศกึษาผลสมัฤทธิ ์
ของการจดัการเรยีนการสอนใหก้บัครูและนักเรยีน รวมทัง้ติดตามประเมนิผลเพื่อน าไปเป็นขอ้มูลในการตดัสนิใจของ
ผูบ้รหิารในการพฒันาการด าเนินงานโครงการดงักล่าวต่อไป  
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วสัดอุปุกรณ์ 
 1. คอมพวิเตอรแ์บบพกพา 
 2. โปรแกรมส าเรจ็รปูส าหรบัพมิพเ์อกสาร 
 3. โปรแกรมส าเรจ็รปูส าหรบัการวเิคราะหท์างสถติ ิ
 

วิธีการศึกษา 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ผูว้จิยัใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่าง
มคีวามชดัเจน จึงใช้วิธเีลอืกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ของกลุ่มตัวอย่างประเมนิผลสมัฤทธิข์อง
หลกัสตูร กลุ่มตวัอย่างประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้กลุ่มตวัอย่างในการตดิตามประเมนิผลโครงการและกจิกรรม 
และกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบระบบ โดยสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่เป็นครูและนักเรียน จากโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 26 โรงเรยีน บุคลากรและนิสติของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มหาวทิยาลยัพะเยา 
 2. เครื่องมอืและสถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบประเมนิคุณภาพและความพงึพอใจ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
ค่าเฉลีย่ (mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ผูว้จิยัท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 
  3.1 แหล่งขอ้มลูปฐมภูม ิเป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างโดยตรงจากการส ารวจ การสอบถาม  
การสมัภาษณ์สว่นบุคคลและการสมัภาษณ์เป็นกลุ่ม จากนัน้รวบรวมขอ้มลูทีไ่ดม้าจดัระเบยีบ ประมวลผล และวเิคราะห์ 
  3.2 แหล่งขอ้มลูทุตยิภูม ิเป็นขอ้มูลทีผู่ว้จิยัไดจ้ดัเกบ็จากเอกสาร รายงาน หนังสอื และวารสาร จาก
แหล่งต่างๆ ทัง้จากภายในมหาวทิยาลยัพะเยา สถานศกึษาในเขตภาคเหนือ และหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 4. ขัน้ตอนในการด าเนินการวจิยั 
  4.1 ศกึษาแนวความคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วขอ้งในการประเมนิหลกัสตูร การวดัผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรู ้
การตดิตามประเมนิผลโครงการและกจิกรรมด าเนินงาน และการทดสอบระบบ  
  4.2 ด าเนินการศกึษาขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพื่อเปรยีบเทยีบ
หลกัสตูรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ภายใตโ้ครงการปฏริปูหลกัสตูรการศกึษาแห่งชาต ิ 
  4.3 ด าเนินการก าหนดแนวทางและเกณฑ์การประเมนิหลกัสตูรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร ภายใตโ้ครงการปฏริปูหลกัสตูรการศกึษาแห่งชาติ 
  4.4 ด าเนินการประเมนิผลสมัฤทธิข์องหลกัสูตรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้
โครงการปฏริปูหลกัสตูรการศกึษาแห่งชาต ิจากประชากรที่เป็นครแูละนักเรยีนจากโรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการจ านวน 
26 โรงเรียน จ าแนกเป็นครูจ านวนโรงเรียนละ 5 คน และนักเรียนจ านวนโรงเรียนละ 10 คน และนิสิตของคณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มหาวทิยาลยัพะเยา จ านวน 30 คน 
  4.5 ด าเนินการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนหลกัสตูรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร ภายใต้โครงการปฏริปูหลกัสูตรการศกึษาแห่งชาติ ในช่วงของการพฒันาทกัษะการเรยีนรู้ จากประชากรที่
เป็นนกัเรยีน โรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม Young ICT Creative Camp ครัง้ที ่2 จ านวน 265 คน 
  4.6 ด าเนินการตดิตามประเมนิผลโครงการและกจิกรรมการด าเนินงานโครงการบ่มเพาะและพฒันา
อาชพีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ภายใต้โครงการปฏริปูหลกัสตูรการศกึษาแห่งชาต ิจากประชากรทีเ่ป็น
ครแูละนกัเรยีนจากโรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 26 โรงเรยีน 
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  4.7 ด าเนินการวเิคราะห์ ออกแบบและพฒันาระบบประเมินผลแบบออนไลน์ จากประชากรที่เป็น
บุคลากรและนิสติของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มหาวทิยาลยัพะเยา โดยคดัเลอืกผูท้ดลองใชร้ะบบจาก
บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านแผนและนโยบาย และการบริหารโครงการ ทัง้ในระดับผู้บริหารและระดั บ
ปฏบิตักิาร จ านวน 10 คน 
 5. การวเิคราะหข์อ้มลู 
  ท าการวเิคราะห์แบบประเมินคุณภาพและความพึงพอใจในการประเมินผลสมัฤทธิข์องหลกัสูตร 
ประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้ประเมนิตดิตามประเมนิผลโครงการและกจิกรรม ประเมนิใชท้ดสอบระบบ โดยสุ่ม
ตวัอย่างจากประชากรที่เป็นครูและนักเรยีนจากโรงเรยีนที่เขา้ร่วมโครงการ จ านวน 26 โรงเรยีน และบุคลากร นิสติ 
ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลยัพะเยา โดยใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย 
(mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 

ผลการศึกษา 
 1. ศึกษาเปรยีบเทียบหลกัสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏิรูปหลกัสูตร
การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2555 กบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  โดยมีการ
ก าหนดวสิยัทศัน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคญัของผู้เรยีน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ มาตรฐานการเรยีนรู้และตวัชี้วดั 
โครงสรา้งเวลาเรยีนของแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรูใ้นแต่ละชัน้ปี ตลอดจนเกณฑก์ารวดัประเมนิผลใหม้คีวามสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละมคีวามชดัเจนต่อการน าไปปฏบิตัิ เพื่อใช้เป็นทศิทางในการจัดท าหลกัสูตรการเรยีนการ
สอน ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์3) กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 4) กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 5) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 7) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีและ 8) กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ส าหรบักลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีได้
กล่าวถงึสาระส าคญัของการเรยีนรูท้ีมุ่่งพฒันาผูเ้รยีนแบบองคร์วม เพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถ มทีกัษะในการท างาน 
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสทิธภิาพ โดยมีสาระส าคญั 4 ด้าน ซึ่งได้มีการ
ก าหนดสาระและมาตรฐานการเรยีนรูไ้ว้ใน 4 สาระ คอื สาระที ่1 การด ารงชวีติและครอบครวั สาระที่ 2 การออกแบบ
และเทคโนโลย ีสาระที3่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และ สาระที ่4 การอาชพี   
 หลกัสตูรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏริูปหลกัสตูรการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 
2555 เป็นหลกัสูตรทีพ่ฒันาขึน้โดยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้พฒันาเอกสารประกอบการสอน 
คู่มอืครู และการส่งเสรมิการเรยีนการสอนระดบัมธัยมศกึษา เพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะปฏบิตัิเพื่อประโยชน์ใน
การประกอบอาชพีและการศกึษาต่อในระดบัสงูขึน้ ประกอบดว้ย 13 หลกัสตูร ใน 4 กลุ่มหลกัสตูร คอื 1) กลุ่มหลกัสตูร
ด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 2) กลุ่มหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ 3) กลุ่มหลกัสูตรด้าน
คอมพวิเตอรก์ราฟิกและแอนิเมชัน่ และ 4) กลุ่มหลกัสตูรดา้นคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี โดยผลการศกึษาพบว่า สาระการ
เรยีนรู ้มาตรฐาน และตวัชี้วดัของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มคีวามสอดคล้องกบั
หลกัสูตรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏริูปหลกัสูตรการศกึษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 
2555 ซึ่งความรู้ที่จะได้รบัจากทัง้ 13 หลกัสูตร มคีวามสมัพนัธ์เชื่อมโยงกบัสาระการเรยีนรู้ทัง้ 4 ด้านของหลกัสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แต่รายละเอยีดความสมัพนัธจ์ะแตกต่างกนัไปตามโครงสรา้งรายวชิาของแต่ละหลกัสตูร 
แต่ทัง้นี้ หลกัสูตรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทุกหลกัสูตรได้มุ่งหวงัไปที่สาระที่ 4 การอาชพี กล่าวคือ 
มุ่งหวงัให้นักเรยีนมทีกัษะและแนวทางในการประกอบอาชีพได้ภายหลงัจากส าเรจ็การศึกษาแล้ว ซึ่งสอดคล้องกบั
มาตรฐาน ง 4.1 ของสาระที่ 4 การอาชพีคือ เขา้ใจ มีทกัษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เหน็แนวทางในงานอาชีพ ใช้
เทคโนโลยเีพื่อพฒันาอาชพี มคีุณธรรม และมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพี 
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 2. การก าหนดแนวทางและเกณฑก์ารประเมนิหลกัสตูร จ านวน 13 หลกัสตูร 
 รปูแบบการประเมนิหลกัสตูรสามารถพจิารณาไดเ้ป็น 3 แนวคดิ คอื รูปแบบทีย่ดึจุดมุ่งหมายเป็นหลกั (Goal-
Based Models) [2], รปูแบบทีย่ดึเกณฑห์รอืมาตรฐานเป็นหลกั (Criterion-Based Models) [3] และรูปแบบทีย่ดึความ
ต้องการตดัสนิใจเป็นหลกั (Decision-Based Models) [4] ส่วนการก าหนดแนวทางและเกณฑ์การประเมนิหลกัสตูรใช้
หลกัการทีเ่สนอโดย สนุีย ์ภู่พนัธ ์[5] ซึง่ไดส้รุปขัน้ตอนการประเมนิหลกัสตูรไว ้ดงันี้ 
  2.1 ขัน้ก าหนดวตัถุประสงคห์รอืจุดมุ่งหมายในการประเมนิ การก าหนดจุดมุ่งหมายในการประเมนิ
เป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการในการด าเนินการประเมนิหลกัสตูร ผูป้ระเมนิต้องก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ของการประเมนิใหช้ดัเจนว่าจะประเมนิอะไรในสว่นใดดว้ยวตัถุประสงคอ์ย่างไร การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการประเมนิ
ทีช่ดัเจนท าใหเ้ราสามารถก าหนดวธิกีาร เครื่องมอื และขัน้ตอนในการประเมนิไดอ้ย่างถูกต้องและท าให้การประเมนิ
หลกัสตูรด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพและไดผ้ลถูกตอ้งเป็นทีเ่ชื่อถอืได ้
  2.2 ขัน้ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีจ่ะใชใ้นการประเมนิผล เกณฑก์ารประเมนิจะเป็นเครื่องบ่งชี้
คุณภาพในสว่นของหลกัสตูรทีถู่กประเมนิ 
  2.3 ขัน้การสร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินหรือเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเป็นสิง่ที่มคีวามส าคญัที่จะมผีลท าให้การประเมนินัน้น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน เครื่องมอืที่ใชม้หีลาย
อย่างซึง่ผูป้ระเมนิจะตอ้งเลอืกใชแ้ละสรา้งอย่างมคีุณภาพ เชื่อถอืไดแ้ละมคีวามเทีย่งตรงสงู 
  2.4 ขัน้เก็บรวบรวมขอ้มูล ในขัน้นี้ผู้ประเมินต้องเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามขอบเขตและระยะเวลาที่
ก าหนดไว ้
  2.5 ขัน้วเิคราะหข์อ้มลู ในขัน้นี้ผูป้ระเมนิจะต้องก าหนดวธิกีารจดัระบบขอ้มูล พจิารณาเลอืกใชส้ถติิ
ในการวเิคราะหท์ีเ่หมาะสม แลว้จงึวเิคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลูเหล่านัน้โดยเปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ าหนดไว้ 
  2.6 ขัน้สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูและรายงานผลการประเมนิ 

2.7 ขัน้น าผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิไปพฒันาหลกัสตูร 
 การประเมนิหลกัสตูรตอ้งด าเนินการอย่างเป็นระบบและมรีปูแบบผสมผสาน ดว้ยกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพในการ
ตดิตามคุณค่าของหลกัสตูรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ครัง้ ทุกวงรอบของการใชห้ลกัสตูร เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศส าหรบั
พฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตร เมื่อท าการประเมนิแลว้สามารถใหส้ารสนเทศทีต่อบค าถามถึงการบรรลุจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร การบรรลุมาตรฐานของหลกัสูตร และตอบสนองความต้องการตัดสนิใจของฝ่ายต่างๆ ทัง้ระดบัผู้บรหิาร
หลกัสตูร ผูต้รวจสอบคุณภาพมาตรฐานจากภายในและภายนอก องคก์รวชิาชพี และสงัคม การประเมนิหลกัสตูรจงึควร
ออกแบบการประเมนิใหส้ามารถตอบค าถามในประเดน็หลกัทีส่ าคญั ดงัตารางต่อไปนี้ [6] 

 

ตารางท่ี 1 ประเดน็การประเมนิหลกัสตูรและค าถามส าคญั 
ประเดน็การประเมนิหลกัสตูร ค าถามส าคญั 

1. ตวัหลกัสตูร 
   1.1 แนวคดิพืน้ฐานของหลกัสตูร 
 
   1.2 จุดมุ่งหมายของหลกัสตูร 
 
   1.3 โครงสรา้งของหลกัสตูร 
 
   1.4 เน้ือหาวชิา 
 

 
- แนวคดิพื้นฐาน (ปรชัญา/ปณิธาน) ของหลกัสูตร สอดคล้องกบัหลกัการ
ทางวชิาชพีเพยีงใด? และสามารถน าไปปฏบิตัไิดเ้พยีงไร? 
- จุดมุ่งหมาย (มาตรฐาน) ของหลกัสูตรสอดคล้องกบัแนวคดิพื้นฐานของ
หลกัสตูรหรอืไม่? มคีวามครอบคลุมและชดัเจนเพยีงใด? 
- โครงสรา้งของหลกัสตูรสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายหรอืไม่? สดัส่วนของแต่
ละหมวดวชิาและการจดัรายวชิาเหมาะสมเพยีงใด? 
- ก าหนดสาระการเรียนรู้/เนื้อหาวิชา สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร
หรอืไม่? มคีุณค่าทางวชิาการ/วชิาชพี และน าไปใชไ้ดจ้รงิเพยีงใด? 
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ประเดน็การประเมนิหลกัสตูร ค าถามส าคญั 
   1.5 แผนการเรยีนรู ้
 

- ก าหนดแนวทางการจดัการเรยีนรูแ้ต่ละช่วงชัน้/ปี สื่อการเรยีนรู ้และการ
วดัประเมนิผลการเรยีนรู ้

2. ตวัปัจจยัเบือ้งตน้ของหลกัสตูร 
   2.1 ผูเ้รยีน 
 
   2.2 ครผููส้อน 
 
   2.3 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้
 

 
- ผู้เรยีนมีคุณสมบตัิพื้นฐานด้านความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะเบื้องต้น
ตามทีค่าดหวงัเพยีงใด? 
- ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร มีคุณวุฒิ ความสามารถทาง
วชิาการ และผลงานทางวชิาการเหมาะสมในการสอนรายวชิาเพยีงใด? 
- สิง่อ านวยความสะดวกในการเรยีนรู ้เช่น เอกสารประกอบหลกัสตูร ต ารา 
สือ่การเรยีนรู ้หอ้งเรยีน ฯลฯ มเีพยีงพอและคุณภาพดเีพยีงใด? 

3. กระบวนการใชห้ลกัสตูร 
   3.1 การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
 
   3.2 การวดัและประเมนิการเรยีนรู ้
 
   3.3 การประเมนิการสอน 
 
   3.4 การประเมนิหลกัสตูร 
 

 
- ผู้สอนมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกบัหลกัสูตร ความ
ถนดั/ความสนใจของผูเ้รยีนแบบเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัมากน้อยเพยีงไร? 
- ผู้สอนมีการวัดและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการให้ข้อมูล
ยอ้นกลบัส าหรบัผูเ้รยีนเหมาะสมเพยีงใด? 
- มรีะบบการประเมนิการสอนของครูผูส้อนเพื่อเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัส าหรบั
ผูส้อนหรอืไม่? เพยีงใด? 
- มรีะบบการประเมนิหลกัสูตรเมื่อใช้หลกัสูตรครบวงจรแล้ว เพื่อปรบัปรุง
หลกัสตูรใหท้นัสมยั ทนัการเปลีย่นแปลงหรอืไม่? เพยีงใด? 

4. ผลทีไ่ดจ้ากการใชห้ลกัสตูร 
   4.1 ผลผลติของหลกัสตูร 
       (ประสทิธผิล) 
 
   4.2 ผลลพัธข์องหลกัสตูร 
       (ผลกระทบ) 

 
- ผู้เรียนมีสดัส่วนของการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเพียงใด? และ
ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูรเพยีงใด? 
- ผู้ส าเรจ็การศกึษาสามารถน าความรูท้ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จรงิเพยีงใด? 
เป็นทีย่อมรบัของสงัคม และผูใ้ชบ้ณัฑติมากน้อยเพยีงใด? 

ทีม่า: ศริชิยั กาญจนวาส ี[6] 
 3. ผลการประเมนิผลสมัฤทธิข์องหลกัสูตรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏริูป
หลกัสตูรการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2555 จ านวน 13 หลกัสตูร 
 ผลการศกึษาพบว่า ค่าเฉลีย่รวมทัง้หมดในการประเมนิหลกัสตูรต่างๆ จ านวนทัง้สิน้ 13 หลกัสตูรอยู่ที ่4.50 มี
ความส าคญัในระดบัมากทีส่ดุ และใหค้่าเฉลีย่ในภาพรวมของแต่ละหลกัสตูร เรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดงันี้ 
 ล าดบัที ่1 ไดแ้ก่ หลกัสูตรการผลติสื่อการสอนอเิลก็ทรอนิกส ์มคี่าเฉลี่ยอยู่ที ่4.54 มคีวามส าคญัอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ 
 ล าดบัที่ 2 ม ี3 หลกัสูตร ได้แก่ 1) หลกัสูตรการพฒันาโปรแกรมส าหรบัคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 2) หลกัสูตร
คอมพวิเตอรเ์กมสแ์ละแอนิเมชัน่และ 3) หลกัสตูรเทคโนโลยภีูมสิารสนเทศมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.53 เท่ากนัทุกหลกัสตูร มี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
 ล าดบัที่ 3 มี 2 หลกัสูตร ได้แก่ 1) หลกัสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  และ 2) หลกัสูตรศิลปะการ
ถ่ายภาพ มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.52 เท่ากนัทุกหลกัสตูร มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
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 ล าดบัที ่4 ม ี3 หลกัสตูร ไดแ้ก่ 1) หลกัสตูรการบรหิารระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 2) หลกัสตูรคอมพวิเตอร์
และอเิลก็ทรอนิกสแ์ละ 3) หลกัสูตรคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.51 เท่ากนัทุกหลกัสูตร มคีวามส าคญัอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ 
 ล าดบัที ่5 ม ี2 หลกัสตูร ไดแ้ก่ 1)หลกัสตูรการออกแบบผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์และ 2) หลกัสตูรการผลติ
สือ่ผสม มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.49 เท่ากนัทุกหลกัสตูร มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
 ล าดบัที ่6 ไดแ้ก่ หลกัสตูรการพฒันาซอฟตแ์วรม์คี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.46 มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
 ล าดบัที ่7 ไดแ้ก่ หลกัสตูรคอมพวิเตอรก์ราฟิกและแอนิเมชัน่ มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.43 มคีวามส าคญัอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ 
 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิผลสมัฤทธิข์องหลกัสตูรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏริูป
หลกัสตูรการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2555 

ล าดบัที ่ หลกัสตูร ค่าเฉลีย่คะแนน ระดบัความส าคญั 
1 การผลติสือ่การสอนอเิลก็ทรอนิกส ์ 4.54 มากทีส่ดุ 
2 การพฒันาโปรแกรมส าหรบัคอมพวิเตอรเ์คลื่อนที ่ 4.53 มากทีส่ดุ 

คอมพวิเตอรเ์กมสแ์ละแอนิเมชัน่ 
เทคโนโลยภีูมสิารสนเทศ 

3 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์ 4.52 มากทีส่ดุ 

ศลิปะการถ่ายภาพ 
4 การบรหิารระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ 4.51 มากทีส่ดุ 

คอมพวิเตอรแ์ละอเิลก็ทรอนิกส ์
คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 

5 การออกแบบผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์ 4.49 มากทีส่ดุ 

การผลติสือ่ผสม 
6 การพฒันาซอฟตแ์วร ์ 4.46 มากทีส่ดุ 

7 คอมพวิเตอรก์ราฟิกและแอนิเมชัน่ 4.43 มากทีส่ดุ 

ค่าเฉลีย่รวม 4.50 มากทีส่ดุ 
 4. การประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนหลกัสตูรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ภายใต้
โครงการปฏริปูหลกัสตูรการศกึษาแห่งชาต ิในช่วงของการพฒันาทกัษะการเรยีนรู้ 
 ผลการศกึษาพบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้ของผู้เรยีนหลกัสตูรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ภายใตโ้ครงการปฏริปูหลกัสตูรการศกึษาแหง่ชาต ิจากประชากรทีเ่ป็นนกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม Young ICT Creative 
Camp ครัง้ที ่2 จ านวนทัง้สิน้ 265 คน พบว่า นักเรยีนสามารถท าการทดสอบโดยมผีลเฉลีย่อตัราทีเ่พิม่ขึน้ของคะแนน
ทีผู่ร้่วมท าการทดสอบอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 84.76 โดยแยกเป็นรายวชิา ดงันี้  
 ล าดบัที ่1 รายวชิาการเขยีนโปรแกรมแบบ C# คดิเป็นรอ้ยละ 89.93  
 ล าดบัที ่2 รายวชิากราฟิกและแอนิเมชัน่ คดิเป็นรอ้ยละ 86.48  
 ล าดบัที ่3 รายวชิา Android (2) คดิเป็นรอ้ยละ 83.42  
 ล าดบัที ่4 รายวชิาการผลติสือ่ผสม คดิเป็นรอ้ยละ 80.23 

 

 5. การติดตามประเมินผลโครงการและกิจกรรมการด าเนินงานโครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏริปูหลกัสตูรการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2555 แบบรายกจิกรรม
ย่อยและรวบยอด 
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 ผลการศกึษาพบว่า การติดตามประเมนิผลโครงการและกจิกรรมการด าเนินงาน การประเมนิผลในภาพรวม
อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 5.1 ผลการประเมนิความพงึพอใจในหลกัสตูรและแผนการสอนของครผููส้อนและนกัเรยีน จ านวน 13 หลกัสตูร 
พบว่า ผลประเมนิความพงึพอใจของครูผู้สอนและนักเรยีน ได้รอ้ยละ 90.13 บรรลุตามแผนซึง่ก าหนดไวไ้ม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 80 
 5.2 ผลการประเมนิความพงึพอใจในเอกสารประกอบการสอนและคู่มอืครู ของครูผู้สอนและนักเรยีนจ านวน 
13 หลกัสตูร พบว่า ผลประเมนิความพงึพอใจของครผููส้อนและนักเรยีน ไดร้อ้ยละ 89.60 บรรลุตามแผนซึง่ก าหนดไว้
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ของครูผู้สอนและนักเรียนจ านวน 13 
หลกัสูตรพบว่า ผลประเมนิความพงึพอใจของครูผู้สอนและนักเรยีน ได้รอ้ยละ 89.00 บรรลุตามแผนซึง่ก าหนดไวไ้ม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 5.4 ผลการประเมนิความพงึพอใจในการจดักจิกรรมอบรมเพื่อพฒันาทกัษะการสอนใหแ้ก่ครอูาจารยพ์บว่า ได้
ด าเนินการจดัอบรมเพื่อพฒันาทกัษะการสอนใหแ้ก่ครูอาจารยใ์ห้สามารถถ่ายทอดความรู้ตามวตัถุประสงค์หลกัสูตร 
จ านวน 448 คน บรรลุตามแผนซึง่ก าหนดไวไ้ม่น้อยกว่า 200 คน ส าหรบัผลประเมนิความพงึพอใจของครผููส้อนทีเ่ขา้
รบัการอบรมไดร้อ้ยละ 84.40 อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ บรรลุตามแผนซึง่ก าหนดไวไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 5.5 ผลการประเมนิความพงึพอใจในการจดักจิกรรมบ่มเพาะและพฒันาอาชพีใหแ้ก่นักเรยีน พบว่า มกีารจดั
อบรมจดักจิกรรมบ่มเพาะและพฒันาอาชพีใหแ้ก่นักเรยีน จ านวน 3 ครัง้ รวมจ านวนนักเรยีนที่เขา้อบรมทัง้หมด 856 
คน ผลประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนทีเ่ขา้รบัการอบรมไดร้อ้ยละ 81.60 บรรลุตามแผนซึง่ก าหนดไวไ้ม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 80 
 5.6 ผลการประเมินความพึงพอใจในหนังสือและซอฟต์แวร์ลิขสิทธิข์องครูผู้สอนและนักเรียน พบว่า ผล
ประเมนิความพงึพอใจของครผููส้อนและนกัเรยีน ไดร้อ้ยละ 87.80 บรรลุตามแผนซึง่ก าหนดไวไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 5.7 ผลการสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืกบัสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ในการจดัสหกจิศกึษาและ
พฒันาอาชพีเพื่อเตรยีมความพร้อมในการพฒันาสู่นอร์ทเทิร์น ซลิิคอน วลัเลย์ (Northern Silicon Valley) พบว่า มี
เครอืข่ายความร่วมมอืกบัสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ในการจดัสหกจิศกึษาและพฒันาอาชพีจ านวน 11 
ราย บรรลุตามแผนซึง่ก าหนดไวไ้ม่น้อยกว่า 10 ราย 
 
ตารางท่ี 3 การติดตามประเมินผลโครงการและกิจกรรมการด าเนินงานโครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ภายใตโ้ครงการปฏริปูหลกัสตูรการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2555 แบบราย
กจิกรรมย่อยและรวบยอด 

 
กิจกรรมย่อย 

เกณฑต์าม
แผน 

ผลการ
ประเมิน 

การบรรลุตาม
แผน 

การประเมินความพึงพอใจในหลกัสูตรและแผนการสอน
ของครผููส้อนและนกัเรยีน  

ไม่น้อยกว่า 
รอ้ยละ 80 

รอ้ยละ 90.13 บรรลุตามแผน 

การประเมนิความพงึพอใจในเอกสารประกอบการสอนและ
คู่มอืคร ูของครผููส้อนและนกัเรยีน 

ไม่น้อยกว่า 
รอ้ยละ 80 

รอ้ยละ 89.60 บรรลุตามแผน 

การประเมนิความพึงพอใจในสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(e-Book) 
ของครผููส้อนและนกัเรยีน 

ไม่น้อยกว่า 
รอ้ยละ 80 

รอ้ยละ 89.00 บรรลุตามแผน 

จ านวนครอูาจารยท์ีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมอบรมเพื่อพฒันาทกัษะ
การสอน 

ไม่น้อยกว่า 
200 คน 

448 คน บรรลุตามแผน 
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กิจกรรมย่อย 

เกณฑต์าม
แผน 

ผลการ
ประเมิน 

การบรรลุตาม
แผน 

การประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อ
พฒันาทกัษะการสอนใหแ้ก่ครอูาจารย ์

ไม่น้อยกว่า 
รอ้ยละ 80 

รอ้ยละ 84.40 บรรลุตามแผน 

การประเมนิความพงึพอใจในการจดักจิกรรมบ่มเพาะและ
พฒันาอาชพีใหแ้ก่นกัเรยีน 

ไม่น้อยกว่า 
รอ้ยละ 80 

รอ้ยละ 81.60 บรรลุตามแผน 

การประเมนิความพงึพอใจในหนงัสอืและซอฟตแ์วรล์ขิสทิธิ ์
ของครผููส้อนและนกัเรยีน 

ไม่น้อยกว่า 
รอ้ยละ 80 

รอ้ยละ 87.80 บรรลุตามแผน 

การสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืกบัสถานประกอบการและ
หน่วยงานต่างๆ ในการจดัสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการพฒันาสู่นอรท์เทริน์ ซลิคิอน 
วลัเลย ์

ไม่น้อยกว่า 
10 ราย 

 

11 ราย บรรลุตามแผน 

 
 6. การวเิคราะห ์ออกแบบ และพฒันาระบบประเมนิผลแบบออนไลน์ 
 ผลการศึกษาพบว่า การวเิคราะห์ ออกแบบและพฒันาระบบประเมินผลแบบออนไลน์จากบุคคลที่มหีน้าที่
เกีย่วขอ้งกบังานทางดา้นแผนและนโยบายและการบรหิารโครงการ ทัง้ในระดบัผูบ้รหิาร และระดบัปฏบิตักิาร จ านวน
ทัง้สิน้ 10 คนพบว่า ผลประเมนิระดบัคุณภาพ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยผูท้ดลองใชร้ะบบฯ มคีวามพงึ
พอใจในคุณภาพของระบบฯ ในด้านความถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูลและการรายงานผล เป็นล าดบั 1 มีคุณภาพใน
ระดบัมากทีสุ่ด ส าหรบัผลประเมนิระดบัความพงึพอใจในระบบพบว่า มคี่าเฉลีย่ผลการประเมนิอยู่ที ่4.40 อยู่ในระดบั
ความพงึพอใจมากทีส่ดุ 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 จากผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 1. หลกัสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พบว่า
หลกัสตูรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทัง้ 13 หลกัสตูร มคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน โดยมคีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกบัสาระการเรยีนรูท้ ัง้ 4 ดา้น คอื การด ารงชวีติและครอบครวั, การออกแบบ
และเทคโนโลย,ี เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และการอาชพี 
 2. การก าหนดแนวทางและเกณฑ์การประเมนิหลกัสูตรพบว่า สามารถพจิารณาใชรู้ปแบบการประเมนิได้ 3 
รูปแบบคือ รูปแบบที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลกั (Goal-Based Models), รูปแบบที่ยึดเกณฑ์หรือมาตรฐานเป็นหลัก 
(Criterion-Based Models) และรูปแบบที่ยดึความต้องการตดัสนิใจเป็นหลกั (Decision-Based Models) โดยประเดน็
การประเมินหลกัสูตรและค าถามส าคญั ประกอบด้วย ตวัหลกัสูตร , ตวัปัจจยัเบื้องต้นของหลกัสูตร, กระบวนการใช้
หลกัสตูร และผลทีไ่ดจ้ากการใชห้ลกัสตูร 
 3. การประเมนิผลสมัฤทธิข์องหลกัสตูร พบว่า ผลการประเมนิอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
 4. การประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน พบว่า อตัราทีเ่พิม่ขึน้ของคะแนนทีผู่ร่้วมท าการทดสอบ
อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 84.76 
 5. การตดิตามประเมนิผลโครงการและกจิกรรมการด าเนินงาน พบว่าผลการประเมนิอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
 6. การวเิคราะห์ ออกแบบและพฒันาระบบประเมนิผลแบบออนไลน์ พบว่า ผลประเมนิระดบัคุณภาพ มผีล
การประเมนิอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ และผลประเมนิระดบัความพงึพอใจในระบบ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 ผลจากการศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์ารจดัการเรยีนการสอนและตดิตามประเมนิผลโครงการบ่มเพาะและ
พฒันาอาชพีเชงิบรูณาการ ภายใตโ้ครงการปฏริูปหลกัสตูรการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2555 นี้  สามารถน าไปใชป้รบัปรุง
และพฒันาการด าเนินการของหลกัสตูร ตัง้แต่กระบวนการปรบัปรุงหลกัสตูร การบรหิารหลกัสตูร การจดัการเรยีนการ
สอน การจดักจิกรรมเสรมิการเรยีนรู ้การสรา้งสรรคผ์ลงานนักเรยีน การประเมนิผลการเรยีนรู ้การจดัการคลงัขอ้สอบ 
การจดัการขอ้มูลผูเ้รยีน และขอ้มูลสารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรยีนการสอน ผลการศกึษาในครัง้นี้จงึเป็น
ขอ้มูลสนับสนุนการตดัสนิใจให้แก่ผู้บรหิารสถานศกึษาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาการด าเนินงานโครงการ
ดงักล่าวต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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การตรวจสอบพืช C3 และ C4 บริเวณมหาวิทยาลยันเรศวร 
Examination of C3 and C4 Plants in Naresuan University 
 

มลวิรรณ นาคขุนทด1* จริวรรณ ต่วนโต1 นิตยา อนิหาดกรวด2 และวริาวรรณ์ แกว้สุมาล2ี 

Maliwan Nakkuntod1*, Jilawan Tuanto1, Nittaya Inhadkruad2 and Wirawan Kaewsumalee2 
 

บทคดัย่อ 
 

 พชื C3 และ C4 นัน้เมื่อมองภายนอกอาจจะคลา้ยคลงึกนั แต่โครงสรา้งภายในนัน้จะมคีวามแตกต่างกนัโดย
เฉพาะทีใ่บ ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นี้จงึศกึษาโครงสรา้งภายในของใบพชืโดยการท าสไลดถ์าวรและตรวจสอบบรเิวณทีม่ี
การสะสมแป้งเพื่อจ าแนกพชื C3 และ C4 ทีพ่บในมหาวทิยาลยันเรศวร จากการเกบ็ตวัอย่างพชืทัง้หมด 14 วงศ์ 40 
ชนิด แบ่งเป็นพชืใบเลีย้งเดีย่ว 15 ชนิด และพชืใบเลีย้งคู่ 25 ชนิด พบว่าพชืทุกชนิดสามารถเตรยีมสไลดไ์ดผ้ลด ีและ
เหน็คลอโรพลาสต์ในบนัเดลิชทีของพชื C4 ไดช้ดัเจน และผลจากการตรวจสอบการสะสมแป้งดว้ยไอโอดนีพบว่าพชื 
C4 จะมกีารสะสมแป้งในบนัเดิลชทีซึ่งพบทัง้หมด 16 ชนิด เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 12 ชนิดและพืชใบเลี้ยงคู่ 4 ชนิด 
ขณะที่พชื C3 นัน้ในบนัเดลิชทีจะไม่มกีารสะสมแป้ง เน่ืองจากไม่มคีลอโรพลาสต์ แต่จะสะสมแป้งในมโีซฟิลลซ์ึ่งพบ
ทัง้หมด 24 ชนิด 
 

ค าส าคญั: พชื C3 และ C4 มหาวทิยาลยันเรศวร 
 

Abstract  
 C3 and C4 plants have leaf anatomical character differences although they are similar in external 
morphological characters. Permanent slides of cross section leaves and starch test with iodine solution were 
investigated. Fifteen monocotyledons and twenty-five dicotyledons in 14 families around Naresuan University 
were collected to identify. The results showed that all slides were clear and could see chloroplast in bundle 
sheath cells of C4 plants. For the starch test, 16 species of C4 plants which store starch in bundle sheath 
cells composed of 12 species of monocotyledon plants and 4 species of dicotyledons. On the other hand, 24 
species of C3 plants which store starch in mesophyll cells consisted both monocotyledon and dicotyledon 
plants. 
 

Keywords: C3 and C4 plants, Naresuan University 
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บทน า 

 พชืมดีอกทัว่โลกมปีระมาณ 275,000 ชนิด จ าแนกเป็นพชื C3 ประมาณ 233,000 ชนิด ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 85 
ของพืชมีดอกทัง้หมด ส่วนใหญ่เป็นพืชที่มีถิ่นก าเนิดในเขตอบอุ่น และกระจายอยู่ทัว่โลก ตัวอ ย่างเช่น พืชวงศ์
ทานตะวนั(Asteraceae) พชืวงศถ์ัว่ (Fabaceae) เป็นตน้ และจ าแนกเป็นพชื CAM ประมาณ 27,000 ชนิด คดิเป็นรอ้ย
ละ 10 ของพืชมีดอกทัง้หมด ซึ่งพบทัง้พืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ตัวอย่างเช่น พืชวงศ์กระบองเพชร 
(Cactaceae) เป็นตน้ อกีทัง้ยงัจ าแนกไดเ้ป็นพชื C4 ประมาณ 15,000 ชนิด คดิเป็นรอ้ยละ 5 ของพชืมดีอกทัง้หมด ซึง่
มกีารรายงานว่าพบทัง้หมด 18 วงศ์ เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 3 วงศ์ ตัวอย่างเช่นพืชวงศ์หญ้า (Poaceae) พืชวงศ์กก 
(Cyperaceae) เป็นต้น และเป็นพชืใบเลีย้งคู่ 15 วงศ ์ตวัอย่างเช่น พชืวงศบ์านไม่รูโ้รย (Amaranthaceae) เป็นตน้ ซึง่
พชื C4 จะมถีิน่ก าเนิดในเขตรอ้น หรอื กึง่เขตรอ้น และกระจายอยู่ทัว่โลกในเขตรอ้น [3] ประเทศไทยเป็นประเทศใน
เขตรอ้นมกีารส ารวจพบพชืมดีอกประมาณ 127,000 ชนิด สว่นใหญ่เป็นพชืมดีอกทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มพชื C3 และพบพชื C4 
บางชนิด  
 กระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่พืชและสิง่มีชวีิตเปลี่ยนพลงังานแสงให้มาอยู่ในรูปของ
พลงังานเคมทีีอ่ยู่ในโมเลกุลของสารอนิทรยีท์ี่สรา้งขึน้ และถูกใช้ต่อไปเป็นแหล่งพลงังานในการด ารงชวีติของพชืและ
สิง่มชีวีติทัง้หลายบนโลก กระบวนการสงัเคราะหด์ว้ยแสงนี้อาจถอืไดว้่าเป็นเพยีงกระบวนการเดยีวของพชืและสิง่มชีวีติ
ทีส่ามารถดงึพลงังานจากดวงอาทติยใ์หเ้ขา้มาหมุนเวยีนในโลกได้ นอกจากนัน้กระบวนการดงักล่าวนี้ยงัมกีารใชก้๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศมาเปลีย่นเป็นก๊าซออกซเิจนดว้ย ซึง่การน าก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์ขา้มาใชน้ี้ท าให้
สามารถจ าแนกพชืออกเป็นกลุ่มๆ ได ้เมื่อพจิารณาจากจ านวนการตรงึคารบ์อนไดออกไซดแ์ละสารเริม่ตน้ทีเ่กดิขึน้ นัน่
คอืกลุ่มของพชืทีต่รงึคารบ์อนไดออกไซดเ์พยีงครัง้เดยีว แลว้เกดิสารทีม่คีารบ์อน 3 อะตอม เราเรยีกว่า พชื C3 ขณะที่
กลุ่มของพชืทีต่รงึคารบ์อนไดออกไซด ์2 ครัง้ แลว้เกดิสารทีม่คีารบ์อน 4 อะตอม เรากจ็ะเรยีกว่า พชื C4 ซึง่โดยทัว่ไป
นัน้พืช C3 จะมีจ านวนมากกว่าพืช C4 โดยพบทัง้กับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ [4] ซึ่งพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
โดยเฉพาะพวกหญา้นัน้ ถา้มองจากเฉพาะลกัษณะภายนอกจะไม่สามารถบอกไดว้่าเป็นพชื C3 หรอื C4   
 พชื C3 คอืพชืทีม่กีารตรงึคารบ์อนไดออกไซดด์้วยวฏัจกัรเคลวนิ (calvin cycle) เพยีงอย่างเดยีวโดยสารตวั
แรกที่เกิดจากการตรงึคาร์บอนไดออกไซด์คอื phosphoglycerate (PGA) ซึ่งเป็นสารที่มคีาร์บอน 3 อะตอม จงึเรยีก
กระบวนการนี้ว่า  C3 pathway  และเรยีกพชืทีม่กีารตรงึคารบ์อนไดออกไซดแ์บบนี้ว่า พชื C3 ซึง่พบว่าส่วนใหญ่เป็น
พชืทีม่ถีิน่ก าเนิดอยู่ในเขตอบอุ่น เช่น ขา้ว ขา้วสาล ีขา้วโอ๊ต ถัว่เหลอืง ถัว่ลสิง ฝ้าย ยาสบู และต้นไมใ้หญ่ เป็นตน้ พชื 
C3 อาจมหีรอืไม่มบีนัเดลิชที (bundle sheath cell) ลอ้มรอบมดัท่อล าเลยีง แต่ถา้มจีะไม่มคีลอโรพลาสต ์ดงันัน้การตรงึ
คารบ์อนไดออกไซดข์องพชื C3 จะเกดิขึน้ทีม่โีซฟิลล ์(mesophyll) เท่านัน้ [4] 
 พืช C4 คอืพืชที่มีถิ่นก าเนิดอยู่ในเขตร้อน หรือกึ่งร้อน เช่น หญ้า ขา้วโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ซึ่งมีการศกึษา
พบว่าสารประกอบชนิดแรกที่ได้จากการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ ในอ้อย คือ oxaloacetic acide (OAA) ซึ่งเป็น
สารประกอบทีม่คีารบ์อน 4 อะตอม [6] หลงัจากนัน้จงึมรีายงานเรื่องการตรงึคารบ์อนไดออกไซค์โดยวธินีี้เน่ืองจากสาร
ตวัแรกที่เกดิขึน้เป็นกรดที่มคีารบ์อน 4 อะตอมและมหีมู่คารบ์อกซลิอยู่ 2 หมู่ จงึเรยีกกระบวนการนี้ว่า C4 pathway  
และเรยีกพชืที่มกีารตรงึคาร์บอนไดออกไซด์แบบนี้ว่า พืช C4 [5] พชืพวกนี้จะมกีารตรงึคารบ์อนไดออกไซด์ 2 ครัง้ 
โดยครัง้แรกตรึงที่มีโซฟิลล์ โดยมีตัวมารับคาร์บอนไดออกไซด์คือ phosphoenolpyruvate (PEP) และได้เป็น
สารประกอบคาร์บอน 4 อะตอม คือ OAA  แล้วถูกเปลี่ยนเป็น malic acid ก่อนจะเคลื่อนที่เข้าสู่บนัเดิลชีท เมื่อถึง
บนัเดลิชทีสารทีม่คีารบ์อน 4 อะตอมนี้จะถูกเปลีย่นเป็นสารทีม่คีารบ์อน 3 อะตอมและปลดปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์
ออกมาในบันเดิลชีท ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์นี้จะเข้าสู่วฏัจกัรเคลวิน (Calvin cycle) ต่อไป ส่วนสารที่มีคาร์บอน 3 
อะตอมกจ็ะถูกน ากลบัมายงัมโีซฟิลลเ์พื่อเปลีย่นเป็น PEP ส าหรบัการตรงึคารบ์อนไดออกไซดค์รัง้ต่อไป [4] 
 นอกจากพชื 2 กลุ่มขา้งต้นแลว้ ยงัพบพชื CAM ในปี 1958 โดยมรีายงานว่า พชืตระกูล Crassulaceae ซึ่ง
เป็นพชือวบน ้า ขึน้ในสภาพแหง้แลง้ มกีารตรงึคารบ์อนไดออกไซคใ์นเวลากลางคนื เนื่องจากพชืชนิดนี้เปิดปากใบใน
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เวลากลางคนื และเกบ็ไว้ในรูปของ malic acid ในแวควิโอล  และปรมิาณกรดจะลดลงในเวลากลางวนัจงึท าให้ค่า pH 
ในเวลากลางวันสูงกว่าเวลากลางคืน เนื่ องจากการตรึงคาร์บอนไดออกไซค์แบบนี้พบครัง้แรกในพืชตระกูล 
Crassulaceae จงึเรยีกการตรงึคาร์บอนไดออกไซค์แบบนี้ว่า Crassulacean Acid Metabolism และเรยีกพืชที่มกีาร
ตรงึคาร์บอนไดออกไซด์แบบนี้ว่า พชื CAM ลกัษณะส าคญัของพชืนี้คอื มแีวควิโอลขนาดใหญ่ ไม่มี bundle sheath 
อวบน ้าทนแลง้ เปิดปากใบในเวลากลางคนืท าใหค้ายน ้าไดล้ดลง [4] 
 โดยพชื C4 มลีกัษณะทางกายวภิาคทีแ่ตกต่างจากพชื C3 คอืท่อล าเลยีงของพชื C4 จะมบีนัเดลิชทีขนาดใหญ่ 
และพบคลอโรพลาสตอ์ยู่ทัง้ภายในบนัเดลิชทีและมโีซฟิลล ์สว่นพชื C3 อาจไม่พบบนัเดลิชทีหรอืถา้หากพบจะมบีนัเดลิ
ชที ขนาดเลก็ และไม่พบคลอโรพลาสตอ์ยู่ภายใน ดงันัน้ในพชื C3 จะมกีารสะสมแป้งอยู่ในคลอโรพลาสต์ของมโีซฟิลล ์
เน่ืองจากเป็นบรเิวณทีเ่กดิวฏัจกัรเคลวนิ ขณะทีพ่ชื C4 จะมกีารสะสมแป้งอยู่ในคลอโรพลาสต์ของบนัเดลิชทีและมโีซ
ฟิลล ์แต่ภายในบนัเดลิชทีจะพบการสะสมแป้งมากกว่าในมโีซฟิลลม์าก [4] 
 มีงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับพืช C3 และ C4 จ านวนมาก แต่จะเป็นในแง่ของทางสรีรวิทยา เช่นการศึกษา
ผลกระทบโดยรวมจากการเพิม่ขึน้ของคารบ์อนไดออกไซด ์และอุณหภูมต่ิอการเจรญิเตบิโตและชพีลกัษณ์ของ พชื C3 
และ C4 ที่เป็นพืชล้มลุก โดยปลูกพืชทัง้สองชนิดไว้ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกนัทัง้ในแง่ของอุณหภูมิและปรมิาณ
คารบ์อนไดออกไซด ์ จากการศกึษาพบว่า พชื C3 เมื่อมกีารเพิม่อุณหภูมสิงูขึน้ จะมอีตัราการสงัเคราะหด์ว้ยแสงลดลง 
แต่เมื่อเพิม่ทัง้อุณหภูมแิละคารบ์อนไดออกไซด์ พชื C3 จะมอีตัราการสงัเคราะหด์้วยแสงเพิม่มากขึน้ ซึ่งแตกต่างกบั 
พชื C4 ไม่ว่าจะมีการเพิม่อุณหภูมิหรอืเพิ่มทัง้อุณหภูมแิละคาร์บอนไดออกไซด์ก็มอีตัราการสงัเคราะห์ด้วยแสงไม่
แตกต่างจากสภาพปกติอย่ างมีนัยส าคัญ  ซึ่ งสามารถสรุปได้ว่ าจากสภาพแวดล้อมที่มีการเพิ่มขึ้นของ
คารบ์อนไดออกไซด ์และอุณหภูม ิมผีลต่อการเจรญิเตบิโตและการปรบัตวัของพชื C3 มากกว่าพชื C4 [7] 
 นอกจากนี้ยงัมกีารศกึษาความแตกต่างในกระบวนการท างานระหว่างคลอโรพลาสต์ในบนัเดลิชทีและมโีซ
ฟิลล ์ทีบ่รเิวณใบของขา้วโพด พบว่าเอน็ไซม์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสงัเคราะหไ์ขมนัและไนโตรเจน จะอยู่ในคลอโรพสาสต์
ของมโีซฟิลล ์ขณะทีเ่อน็ไซมท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสงัเคราะหแ์ป้งและก ามะถนัจะอยู่ในคลอโรพลาสต์ของบนัเดลิชที และ
เอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการลด triose phosphate จะอยู่ในคลอโรพลาสต์ของมีโซฟิลล์ [8]  ซึ่งต่อมามีคณะผู้วิจ ัย 
ท าการศึกษาการเปลี่ยนโครงสร้างและการเผาผลาญในใบของพืช C4 โดยศึกษาผ่านกล้องจุลทรรศน์และปริมาณ
โปรตนีในขา้วโพด พบว่าพชื C4 มกีารปรบัตวัทางโครงสรา้งและทางชวีเคมเีพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการสงัเคราะหแ์สง
ให้สูง โดยการวเิคราะห์ผลเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ คือการวเิคราะห์การพฒันาของใบผ่านกล้องจุลทรรศน์ และ
วเิคราะหป์รมิาณการสะสมโปรตนี [9] 
 ดงัจะเหน็ว่าไม่มกีารศกึษาในเชงิการตรวจสอบเพิม่เตมิเลยว่าพืชชนิดใดในประเทศไทยบา้งทีเ่ป็นพชื C4 ซึง่
การศึกษาและจ าแนกพืช C3 และ C4 ก็จ าเป็นต้องอาศัยทัง้ข้อมูลทางสรีรวิทยาและกายวิภาคเข้าด้วยกัน โดย
การศกึษากายวภิาคของใบพชืนัน้จ าเป็นต้องจดัท าเป็นสไลดถ์าวร เพื่อจะไดเ้กบ็ไวใ้ชเ้ป็นตวัอย่างในรายวชิาพื้นฐาน
อื่นๆ  ต่อไปไดอ้กี อาทเิช่น รายวชิาชวีวทิยาเบือ้งตน้ รายวชิาชวีวทิยาของพชื เป็นตน้ อกีทัง้ตวัอย่างพชื C3 และ C4 
ทีอ่ยู่บรเิวณรอบมหาวทิยาลยันเรศวร กม็ขีอ้จ ากดัในดา้นของการเกบ็ตวัอย่าง เน่ืองจากขึน้อยู่กบัช่วงฤดกูาลปลกู การ
ถาง เพื่อปรบัพื้นที่ และกจิกรรมอื่นๆ อีก ท าให้เมื่อถึงช่วงเวลาที่สอนในเนื้อหานี้ไม่มีตัวอย่างให้นิสติได้ศึกษา จึง
จ าเป็นต้องอาศยัสไลดถ์าวรดงักล่าว ขณะที่การตรวจสอบบรเิวณทีส่ะสมแป้งในใบพชืกเ็ป็นอกีขอ้มูลที่ช่วยในการจดั
จ าแนกได ้ดงันัน้งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะส ารวจและเกบ็ตวัอยา่งพชื C3 และ C4 ทีเ่ป็นพชืลม้ลุกและไมพุ้่ม ทัง้ที่
เป็นพชืใบเลีย้งเดีย่วและใบเลีย้งคู่บรเิวณรอบมหาวทิยาลยันเรศวร หรอืทีเ่กบ็ตวัอย่างจากแหล่งอื่นไดอ้กี 
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วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 1. การเกบ็ตวัอย่าง 
  ท าการเกบ็ตวัอย่างพชืบรเิวณมหาวทิยาลยันเรศวร โดยเน้นทีข่ ึน้เป็นวชัพชื และเคยมีรายงานระบุ 
รวมถงึพชืในวงศเ์ดยีวกนั จ านวนทัง้สิน้ 14 วงศ ์40 ชนิด โดยประกอบดว้ยพชืใบเลีย้งเดีย่ว 2 วงศ ์15 ชนิด และพชืใบ
เลีย้งคู่ 12 วงศ ์25 ชนิด 
 2. การตรวจสอบการสะสมแป้งในใบโดยใชไ้อโอดนี มขีัน้ตอนดงันี้ 
  1. ตดั Cross section ของใบพชื น าไปแช่ในสารละลายแอลกอฮอล ์50% 70% และ 95% เป็นเวลา
อย่างละ 15 นาทตีามล าดบั หรอืจนกว่าจะไม่ปรากฏสเีขยีวของคลอโรฟิลล ์
  2. น าชิน้เนื้อเยื่อดงักล่าวแช่ในสารละลายแอลกอฮอล์ 70% 50% และน ้ากลัน่ เป็นเวลาอย่างละ 15 
นาท ีตามล าดบั 
  3. จากนัน้ย้ายชิ้นเนื้อเยื่อลงในสารละลายไอโอดีนเป็นเวลา 10-15 นาที เพื่อตรวจสอบบรเิวณที่
สะสมแป้ง 
  4. ศกึษาโครงสรา้งและต าแหน่งทีม่กีารสะสมแป้ง พรอ้มบนัทกึภาพ 
 3. การศกึษาโครงสรา้งภายในใบโดยวธิพีาราฟินเทคนิค  
  โดยดดัแปลงจากวธิพีาราฟินเทคนิค [1] 
  1. การเตรยีมตวัอย่างใบพชื 
   พชืใบเลีย้งคู่ควรเกบ็ประมาณใบที ่2-4 และพชืใบเลีย้งเดีย่วควรเกบ็ใบที ่1-2 จากนัน้ตดัใบ
ใหม้ขีนาด 0.5 x 0.8 เซนตเิมตร โดยตดัใหต้ัง้ฉากและผ่านเสน้กลางใบหรอืเสน้ใบ 
  2. การคงสภาพ 
  1. รกัษาสภาพ (fix) ตวัอย่างใน FAA อย่างน้อย 12 ชัว่โมง 
    2. ดูดอากาศออกจากตัวอย่างด้วยเครื่อง vacuum pump ที่มีความดัน 23 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้วเป็นเวลาอย่างน้อย 12 ชัว่โมง หรอื จนกว่าเนื้อเยื่อจะจม 
   3. การดงึน าออกจากเซลล์ โดยลา้งดว้ย ethanal 50% จ านวน 3 ครัง้ ครัง้ละอย่างน้อย 3 
ชัว่โมง ตามด้วย Teriary butyl alcohol 50% 70% 85% 95% และ 100% เป็นเวลาครัง้ละอย่างน้อย 12 ชัว่โมง 
ตามล าดบั จากนัน้แช่ใน Pure TBA 3 ครัง้ ครัง้ละอย่างน้อย 12 ชัว่โมง 
   4. การแทรกซมึ โดยแช่ใน Parafin 25% (Parafin 25 : Pure TBA 75) 50% (Parafin 50 : 
Pure TBA 50) และ 75% (Parafin 75 : Pure TBA 25) เป็นเวลาครัง้ละอย่างน้อย 12 ชัว่โมง ทีอุ่ณหภูม ิ60 องศา
เซลเซยีส แลว้แชใ่น Pure Parafin 2 ครัง้ ครัง้ละอย่างน้อย 12 ชัว่โมง ทีอุ่ณหภมู ิ60 องศาเซลเซยีส 
   5. การฝังชิ้นส่วนพืชในบล็อกพาราฟินและการตัดด้วยเครื่อง Rotary microtome ให้มี
ความหนาของแถบตัวอย่างบางประมาณ 8-15 ไมโครเมตร จากนัน้น าแถบตัวอย่างที่ได้ลอยในน ้าอุ่น (อุณหภูมิ
ประมาณ 40-50 องศาเซลเซยีส) แลว้ตดิลงบนแผ่นสไลด์ โดยวางบนเครื่องอุ่นสไลด์ (slide warmer) ปรบัอุณหภูมทิี่
ประมาณ 30-40 องศาเซลเซยีสจนกว่าแผ่นตวัอย่างจะแนบตดิกบัแผ่นสไลด ์จากนัน้เกบ็แผ่นสไลด์ไวท้ีอุ่ณหภูมหิอ้ง
เป็นเวลา 5 วนั 
   6. การย้อมสีตัวอย่างพืช ท าการย้อมสีด้วยสี 2 สีคือ safranin-O และ fast green ปิด
ตวัอย่างดว้ยแผ่นปิดสไลด ์(cover glass) โดยใช ้permount เป็น mounting media แลว้น าสไลดต์วัอย่างไปผึง่จนแหง้
สนิท และเกบ็บรรจุในกล่องเกบ็สไลด ์จนกว่าจะน ามาศกึษาและบนัทกึภาพต่อไป 
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ผลการศึกษา 
 จากการศกึษาพชืทัง้หมด 40 ชนิดในบรเิวณมหาวทิยาลยันเรศวร โดยการทดสอบแป้งดว้ยไอโอดนีและการ
ตรวจสอบคลอโรพลาสต์ในบนัเดลิชที พรอ้มทัง้ท าสไลดถ์าวร พบว่าเป็นพชื C3 จ านวน 24 ชนิด โดยเป็นพชืใบเลีย้งคู่ 
21 ชนิด และใบเลีย้งเดีย่ว 3 ชนิด ดงัจะเหน็ไดว้่าพชืใบเลีย้งคู่ส่วนใหญ่ในวงศต่์างๆ เป็นพชื C3 ขณะที่มพีชืใบเลีย้ง
เดีย่วทีเ่ป็น C3 ในวงศห์ญ้าและวงศ์กก ไดแ้ก่ ขา้ว กกกลม และกกเหลีย่ม (ตาราง 1, ภาพ 1) และจากการส ารวจพบ
พชื C4 จ านวน 16 ชนิด โดยเป็นพชืใบเลี้ยงคู่ 4 ชนิด และใบเลี้ยงเดี่ยว 12 ชนิด ดงัจะเห็นว่าพชื C4 มกัเป็นพชืใบ
เลีย่งเดีย่ว ส่วนใหญ่พบในวงศห์ญ้าถงึ 11 ชนิดและพบเป็นพชืในวงศก์กเพยีงชนิดเดยีวคอืหญ้าแหว้หม ูขณะทีถ่้าเป็น
พชืใบเลีย้งคู่จะเป็นพชืในวงศบ์านไม่รูโ้รย เช่น โขมยกัษ์ โขมหดั โขมหนาม และบานไม่รูโ้รย (ตาราง 2, ภาพ 2) และ
การศกึษาโครงสรา้งพบว่า พชื C3 จะไม่พบคลอโรพลาสต์ในบนัเดลิชที แต่จะพบในมโีซฟิลล ์และส าหรบัพชืใบเลีย้งคู่
จะเหน็ palisade mesophyll และ spongy mesophyll แยกกนัอย่างชดัเจน ส่วนพชื  C4  จะมคีลอโรพลาสต์ทัง้ในมโีซ
ฟิลล์และในบนัเดลิชทิ แต่คลอโรพลาสต์ในบนัเดลิชทีจะมขีนาดใหญ่กว่าคลอโรพลาสต์ในมโีซฟิลล์ พชื C4 ที่เป็นใบ
เลีย้งเดีย่วจะมคีลอโรพลาสต์ในบนัเดลิชทีทางดา้นในเซลลต์ดิกบัมโีซฟิลล ์ขณะทีถ่า้เป็นพชืใบเลีย้งคู่ทีเ่ป็นพชื C4 จะมี
คลอโรพลาสตใ์นบนัเดลิชทีทางดา้นในเซลลต์ดิกบัเน้ือเยื่อล าเลยีง (ภาพ 3) ส่วนการตรวจสอบการสะสมแป้งพบว่าพชื 
C3 จะไม่มกีารสะสมแป้งในบนัเดลิชที แต่จะมกีารสะสมแป้งในมโีซฟิลล ์สว่นพชื C4 จะมกีารสะสมแป้งไวใ้นบนัเดลิชที 
(ภาพ 4) 
 
ตารางท่ี 1 ตวัอย่างพชื C3 จ าแนกตามวงศ ์
วงศ ์ ชื่อวทิยาศาสตร ์ ชื่อสามญั ชื่อไทย 
Acanthaceae 1. Justicia fragilis Wall. cv. variegata  Flame  Flower ขาไก่ด่าง  
 2. Ruellia tuberosa L. Waterkanon ตอ้ยติง่ 
Amaranthaceae 3. Celosia argentea L.  Cockcomb หงอนไก่ป่า 
 4. Celosia argentea L. var. cristata (L.) 

Kuntze 
Cockcomb หงอนไก ่

 5. Alternanthera dentata (Moench) Scheygr. Dentata Ruby แดงสงิคโปร ์
Apocynaceae 6. Catharanthus roseus (L.) G.Don Madagascar 

Periwinkle 
แพงพวยฝรัง่ 

Asteraceae 7. Chromolaena odorata (L.) R.M.King Bitter Bush สาบเสอื 
 8. Vernonia cinerea (L.) Less. Purple Fleabane  หมอน้อย 
 9. Wedelia trilobata (L.) Hitehc Little Yellow Star  กระดุมทอง 
 10. Zinnia violacea Cav. Zinnia บานชื่น 
Capparaceae 11. Cleome viscosa L.  Wild Spider Flower ผกัเสีย้นผ ี
Cactaceae 12. Pereskia grandifolia Haw. Rose Cactus กุหลาบเมาะล าเลงิ 
Cyperaceae 13. Cyperus alternifolius L. Umbrella Papyrus กกกลม 
 14. Cyperus mallaccensis (Lamk) Palla Chinese mat grass กกเหลีย่ม 
Euphorbiaceae 15. Manihot esculenta (L.) Crantz Cassava มนัส าปะหลงั 
Fabaceae 16. Arachis hypogaea  L. Peanut ถัว่ลสิง 
 17. Vigna radiata (L.) R. Wilcz. Mung Bean ถัว่เขยีว 
Lamiaceae 18. Coleus atropurpurrus Benth. Coleus ฤๅษผีสม 
 19. Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. Java Tea หญา้หนวดแมว 



 

427 
 

ตารางท่ี 1 ตวัอย่างพชื C3 จ าแนกตามวงศ ์(ต่อ) 
วงศ ์ ชื่อวทิยาศาสตร ์ ชื่อสามญั ชื่อไทย 
Nyctaginaceae 20. Bougainvillea spectabilis Willd. Bougainvillea เฟ่ืองฟ้า 
Poaceae 21. Oryza sativa L. Rice ขา้ว 
Rosaceae 22. Rosa chinensis Jacq. var. minima Voss Fairy Rose กุหลาบหนู 
Solanaceae 23. Capsicum frutescens L. Bird Chilli พรกิขีห้นู 
 24. Lycopersicon esculentum Mill. Tomato มะเขอืเทศ 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ภาพตดัตามขวางใบพชืใบเลีย้งเดีย่วทีเ่ป็น C3 ก. ขา้ว ข. กกกลม และ ค. กกเหลีย่ม 
 

ตารางท่ี 2 ตวัอย่างพชื C4 จ าแนกตามวงศ ์
วงศ ์ ชื่อวทิยาศาสตร ์ ชื่อสามญั ชื่อไทย 
Amaranthaceae 1. Amaranthus lividus L. Amaranth Green โขมยกัษ ์
 2. Amaranthus gracilis Desf. SlenderAmaranth โขมหดั 
 3 .Amaranthus spinosus L. Spiny Pigweed โขมหนาม 
 4. Gomphrena globosa L. Pearly Everlasting บานไม่รูโ้รย 
Cyperaceae 5. Cyperus rotundus Linn. Nut Grass, Coco Grass หญา้แหว้หม ู  
Poaceae 6. Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf Para grass หญา้ขน 
 7. Chloris barbata Sw. Swollen finger grass หญา้รงันก 
 8. Cynodon dactylon (L.) Pers. Burmuda Grass หญา้แพรก 
 9. Cymbopogon citratus Stapf. Lemon Grass ตะไคร ้
 10.  Echinochloa crusgalli (L.) T. 

Beauv. 
Barnyard grass หญา้ขา้วนก 

 11.  Eleusine indica (L.) Gaertn. Indian goose grass หญา้ตนีกา 
 12.  Imperata cylindricall Beauv. Cogon Grass หญา้คา 
 13. Pennisetum polystachyon (L.) 

Schult. 
Mission grass หญา้ขจรจบ 

 14.  Pennisetum purpureum 
Schumach.  

Napier Grass, Elephant 
Grass 

หญา้เนเปียร ์

 15. Saccharum officinarum L. Sugar Cane ออ้ย 
 16. Zea mays L. Maize ขา้วโพด 
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ภาพท่ี 2 ภาพตดัตามขวางใบพชื C4 ก. หญา้ขน ข. หญา้แหว้หม ูค. โขมยกัษ์ และ ง. บานไมรู่โ้รย 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ภาพตดัตามขวางใบพชื C4 แสดงบรเิวณของคลอโรพลาสต ์ก. ตะไคร ้และ ข. โขมหดั 
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ภาพท่ี 4 ภาพตดัตามขวางใบพชืใบเลีย้งคู่ทีเ่ป็น C3 และ C4 แสดงบรเิวณสะสมแป้ง ก. หงอนไก่ และ ข. บานไม่รูโ้รย 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 การเกบ็ตวัอย่างพชืในบรเิวณมหาวทิยาลยันเรศวรทัง้หมด 40 ชนิด พบเป็นพชื C3 ในพชืทัว่ๆ ไป ขณะทีถ่้า
เป็นพชื C4 จะพบไดใ้น 3 วงศค์อื วงศห์ญา้ วงศก์ก และ วงศบ์านไม่รูโ้รย ดงันัน้จากการศกึษาโครงสรา้งดว้ยพาราฟิน
เทคนิคและการตรวจสอบการสะสมแป้งด้วยไอโอดนีภายในใบสามารถใชแ้ยกความแตกต่างของพชื C3 และ C4 ได้
อย่างชดัเจน 
 การส ารวจพชืวงศ์หญ้าทัง้หมด 12 ชนิด พบเป็นพชื C3 เพยีง 1 ชนิด คอื ขา้ว และเป็นพชื C4 จ านวน 11 
ชนิด ดงัจะเหน็ว่าพชืสว่นใหญ่ในวงศห์ญ้าเป็นพชื C4 ซึง่เจรญิเตบิโตไดด้ใีนทีท่ีม่ ีอากาศรอ้น ชอบดนิทีร่ะบายน ้าไดด้ ี
ทนแลง้ไดด้ ี[2] ซึง่ต่างจากการส ารวจพชืในวงศก์ก 3 ชนิด มเีพยีง 1 ชนิดคอืหญา้แหว้หมทูีเ่ป็นพชื C4 ขณะทีก่กกลม
และกกเหลีย่มเป็นพชื C3 
 การส ารวจพชืในวงศบ์านไม่รู้โรยทัง้หมด 7 ชนิด พบทัง้ทีเ่ป็นพชื C3 และ C4 ซึง่คลา้ยกบัการศกึษาพชืบาง
ชนิดในวงศบ์านไม่รูโ้รย แลว้รายงานว่าเป็นพชื C4 ซึง่มกัจะเจรญิในทีโ่ล่งแจง้ มกีารปรบัตวัใหส้ามารถเจรญิเตบิโตในที่
ทีม่สีภาพทีแ่หง้แลง้และมแีดดจดัไดด้ ี[2] 
 การศกึษาโครงสรา้งโดยวธิพีาราฟินเทคนิคและการตรวจสอบการสะสมแป้ง บอกไดว้่ากุหลาบเมาะล าเลงิซึง่
อยู่ในวงศ์กระบองเพชรเป็นพชื C3 เนื่องจากลกัษณะโครงสรา้งภายในใบและการสะสมแป้งคลา้ยกบัพชื C3 แต่จาก
อา้งองิกล่าวว่าพชืในวงศก์ระบองเพชรจดัเป็นพชื CAM [3] ดงันัน้การตรวจสอบแป้งนี้ไม่สามารถแยกพชื C3 กบั CAM 
ได ้เน่ืองจากเป็นการตรวจสอบทีป่ลายทางสดุทา้ยของการสงัเคราะหด์ว้ยแสง ถ้าต้องการแยกพชื C3 กบั CAM ควรมี
การตรวจสอบสารตวัแรกที่รบัคารบ์อนไดออกไซด์ หรอืสารตวัแรกที่เกดิขึน้จากการตรงึคารบ์อนไดออกไซด ์เป็นต้น 
ซึง่ตอ้งอาศยัเทคนิคอื่นๆ ต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 

 ศกึษาผลของรงัสแีกมมาต่อการพฒันาของตน้กลา้สบัปะรดพนัธุปั์ตตาเวยีอายุ 4 เดอืนในสภาพขวดเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อ ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(completely randomized design : CRD) จ านวน 10 ซ ้า ความเขม้ขน้ของรงัสแีกรมมา  4  ระดบั  ไดแ้ก่  100,  200 
และ 300 เกรย์ เปรยีบเทยีบกบัไม่ฉายรงัส ี(control)  ศกึษาการพฒันาของต้นสบัปะรดต่อเนื่องหลงัให้รงัสแีกมมา 8 
สปัดาห ์พบว่าตน้สบัปะรดทีไ่ม่ไดร้บัการฉายรงัสแีละไดร้บัรงัสแีกมมา 100 เกรย ์มทีศิทางการพฒันาของหน่อใหม่และ
จ านวนใบเพิม่ขึน้มากกว่าต้นสบัปะรดทีไ่ดร้บัรงัส ี200 และ 300 เกรย ์ตน้ทีไ่ดร้บัฉายรงัส ี100 เกรย ์มกีารพฒันาดา้น
จ านวนใบมากทีส่ดุ คอื 10.00 ใบ ตน้ทีไ่ม่ไดร้บัการฉายรงัสมีคีวามยาวใบ จ านวนรากและความยาวรากมากทีส่ดุ (3.17 
เซนตเิมตร  4.00 ราก และ 3.47 เซนตเิมตร) ตามล าดบั  

 

ค าส าคญั :  สบัปะรด  รงัสแีกมมา และการพฒันา 
 

Abstract 
 

 The effect of gamma radiation on the development of seedlings Smooth Cayenne pineapple 4 
months in vitro at Institute of Agricultural Technology. Rajamangala University of Technology Lanna. The 
experimental design was completely randomized design (CRD) with 10 replications determine the 
concentration of radiation, gamma 4 levels of 100, 200 and 300 Gy compared with non-irradiated (control) to 
study the development of the pineapple processing. After the plants were treated with gamma radiation for 8 
weeks, the result showed that the pineapple were not treated radiation and treated gamma  at 100 Gys tend 
to the development of new shoots and leaves number increased. The plants were treated at 100 Gys gave 
the highest of number of leaves (i.e.10.00 leaves per plant). The plants were not treated gave the highest of 
leaf length, number of roots and root length (i.e. 3.17 cm, 4.00 roots and 3.47 cm, respectively). 

 

Keywords:  pineapple, gamma radiation and development  
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บทน า 
 

 สบัปะรดพนัธุปั์ตตาเวยี (Smooth Cayenne) เป็นพนัธุท์ีน่ิยมปลูกกนัมากทีสุ่ดในประเทศไทยเน่ืองจากเป็นที่
ต้องการของตลาดทัง้บรโิภคผลสดและโรงงานอุตสาหกรรมสบัปะรดกระป๋อง แหล่งปลูกที่ส าคญัคอื ประจวบครีขีนัธ์
ชลบุร ี เพชรบุร ี ล าปาง  สบัปะรดเจรญิเตบิโตไดด้ใีนสภาพพืน้ทีแ่หง้แลง้อาศยัน ้าฝนซึง่การจดัการมกัจะปลูกต่อเนื่อง
ในพืน้ทีเ่ดมิเป็นระยะเวลานานสง่ผลต่อการเจรญิเตบิโตและคุณภาพของสบัปะรดลดลง ปัจจยัของสภาพแวดลอ้มทีม่ผีล
ต่อการเจรญิเตบิโตในพืน้ทีแ่หล่งปลกูต่างๆจะแตกต่างกนัไปโดยเฉพาะสภาพดนิของแต่ละพืน้ที ่ระดบัธาตุอาหารในใบ
สบัปะรดทีม่กีารพฒันาเตม็ทีใ่นพืน้ทีป่ลูกต่างๆจะแตกต่างกนัไป นอกจากนี้ปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรมของสบัปะรดยงัมี
ผลต่อคุณภาพผลผลติซึง่สภาพของแต่ละพืน้ที่จะใหผ้ลผลติทีแ่ตกต่างกนัได้ [2] การเพาะเลีย้งเน้ือเยือ้สบัปะรดเป็นอกี
วธิกีารหนึ่งทีน่ิยมสามารถเพิม่จ านวนตน้สบัปะรดไดม้ากและตน้เหมอืนตน้แม่ ขนาดตน้ใกลเ้คยีงกนั [3] ความกา้วหน้า
ทางเทคโนโลยกีารพฒันาพนัธุพ์ชืในปัจจุบนันิยมน ารงัสแีกมมามาใชเ้หนี่ยวน าใหเ้กดิการกลายพนัธุใ์นพชืหลายชนิด 
[9] รงัสีแกรมมามีผลต่อกระบวนการเมตาโบลิซึม เซลล์และกระบวนการต่างๆภายในพืชตลอดการมีผลต่อการ
เปลีย่นแปลงสณัฐานวทิยา [11, 13].  [1], (2553) รายงานการศกึษาผลของรงัสแีกมมา 250 500 และ 1000 เกรย ์ต่อ
การเจรญิเตบิโตของผกักาดเขยีวปล ีพบว่าปรมิาณรงัสมีผีลต่อขนาดใบโดยตน้ในระยะเกบ็เกีย่ว (อายุ 50 วนั) ปรมิาณ
รงัสทีีเ่พิม่ขึน้ท าใหข้นาดของใบแคบลงการเหนี่ยวน าใหเ้กดิการกลายพนัธุใ์นพชื นอกจากนี้ยงัมกีารศกึษาผลของรงัสี
แกรมมาต่อการเหนี่ยวน าใหเ้กดิการกลายพนัธุใ์นพชือื่นๆเช่น เมลด็ล าไย [6] ตน้กลา้ถัว่เขยีวพนัธุ ์[5] ดงันัน้จากปัจจยั
ขา้งตน้จงึท าใหเ้กดิการทดลองศกึษาระดบัความเขม้ของรงัสต่ีอการพฒันาของต้นกลา้สบัปะรดพนัธุปั์ตตาเวยีในสภาพ
ขวดเพาะเลีย้งเน้ือเยือ้พชืเพื่อต่อยอดสูก่ารชกัน าใหเ้กดิการกลายพนัธุข์องสบัปะรดต่อไป 
 

อปุกรณ์และวิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design : CRD) จ านวน 10 ซ ้า ก าหนดความ
เขม้ขน้ของรงัสแีกรมมา  4  ระดบั  ไดแ้ก่  100,  200 และ 300 เกรย ์เปรยีบเทยีบกบัไม่ฉายรงัส ี(control)  น าตน้กลา้
สบัปะรดพนัธุปั์ตตาเวยีอายุ 4 เดอืน ในขวดเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อท าการฉายรงัสแีกรมมาดว้ยเครื่อง  หลงัการฉายรงัสนี า
ตน้กลา้ในสภาพขวดเพาะมาดแูลรกัษาในสภาพหอ้งปฏบิตักิารเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพชื บนัทกึผลขอ้มลูพฒันาการทางล า
ตน้ ใบและรากของตน้สบัปะรดหลงัฉายรงัส ีต่อเนื่อง 8 สปัดาหว์เิคราะหค์วามแตกต่างของค่าเฉลีย่โดยใช ้LSD.  

 

ผลการศึกษา 
 การพฒันาของต้นกล้าสบัปะรดในสภาพขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชืหลงัจากฉายรงัสแีกรมมาที่ความเขม้ขน้
ต่างๆเป็นเวลา 8 สปัดาห์ พบว่าต้นทีไ่ม่ได้รบัการฉายรงัสีและได้รบัรงัสแีกรมมา 100 เกรย์ มทีศิทางการพฒันาของ
หน่อใหม่เพิม่ขึน้ ส่วนต้นทีไ่ดร้บัปรมิาณรงัส ี200 และ 300 เกรย ์แสดงอาการหน่อเหลอืงแหง้มจี านวนหน่อลดลงหลงั
ไดร้บัการฉายรงัส ีที ่6 สปัดาห ์(ภาพที ่1 (a.)) ดา้นความสงูของต้นกลา้สบัปะรด พบว่าตน้สบัปะรดทีไ่ม่ไดร้บัการฉาย
รงัส ีการเจรญิเตบิโตดา้นความสงูมทีศิทางเพิม่สงูขึน้ในสปัดาหท์ี ่6 ส่วนต้นที่ไดร้บัปรมิาณรงัสทีัง้สามความเขม้ขน้มี
การเจรญิเตบิโตทางด้านความสูงลดลง (ภาพที่ 1 (b.)) จ านวนใบของสบัปะรด พบว่าต้นที่ไม่ได้รบัการฉายรงัสมีีทศิ
ทางการพฒันาทางดา้นจ านวนใบเพิม่ขึน้เช่นเดยีวกบัต้นทีไ่ดร้บัการฉายรงัส ี100 เกรย ์ซึง่มแีนวโน้มเพิม่สงูกว่าต้นที่
ไดร้บัปรมิาณรงัส ี200 และ 300 เกรย ์(ภาพที ่1(c.)) ความยาวใบของสบัปะรด พบว่าต้นที่ไม่ไดร้บัการฉายรงัส ีมีทศิ
ทางการเจรญิเติบโตทางด้านความยาวใบเพิ่มขึ้นสูงกว่าต้นสบัปะรดที่ได้รบัปรมิาณรงัสีทัง้สามความเข้มข้นมีการ
เจรญิเตบิโตทางดา้นความยาวใบลดลงหลงัไดร้บัการฉายรงัส ี(ภาพที ่1(d.)) จ านวนรากของสบัปะรด พบว่าต้นทีไ่ม่ได้
รบัการฉายรงัส ีมทีศิทางการพฒันาทางดา้นจ านวนรากเพิม่สงูกว่าตน้สบัปะรดทีไ่ดร้บัปรมิาณรงัสมีกีารพฒันาทางดา้น
จ านวนรากลดลง (ภาพที ่1(e.)) ความยาวรากของสบัปะรด พบว่าต้นทีไ่ม่ไดร้บัการฉายรงัส ีมีทศิทางการเจรญิเตบิโต
ทางดา้นความยาวรากมแีนวโน้มใหก้ารเจรญิเตบิโตสงูกว่าต้นสบัปะรดทีไ่ดร้บัการฉายรงัส ีมกีารเจรญิเตบิโตทางดา้น
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ความยาวรากลดลง (ภาพที ่1(f.)) การเจรญิเตบิโตของตน้สบัปะรดทีร่ะยะ 8 สปัดาห ์หลงัฉายรงัสแีกรมมา พบว่า การ
เจรญิทางด้านจ านวนหน่อใหม่และความสงูของต้นสบัปะรดทุกกรรมวธิไีม่มคีวามแตกต่างกนั ต้นสบัปะรดที่ฉายรงัสี
ความเขม้ขน้ 100 เกรย ์มกีารพฒันาดา้นจ านวนใบมากเฉลีย่ทีส่ดุ คอื 10 ใบ มคีวามแตกต่างทางสถติกิบัตน้สบัปะรดที่
มกีารฉายรงัสคีวามเขม้ขน้ 200 และ 300 เกรย ์มจี านวนใบน้อยทีสุ่ดคอื 6.16 ใบ ตน้สบัปะรดทีไ่ม่ไดร้บัการฉายรงัสมีี
ความยาวใบ จ านวนรากและความยาวรากมากทีสุ่ด (ความยาวใบ 3.17 เซนตเิมตร จ านวนราก 4.00 ราก และความ
ยาวราก 3.47 เซนตเิมตร) ตามล าดบั มคีวามแตกต่างทางสถติกิบัต้นสบัปะรดทีม่กีารฉายรงัสีแกรมมา 200 และ 300 
เกรย ์(ตารางที ่2)  

 (a.)  (b.) 

 (c.)  (d.) 

 (e.)  (f.) 
 

ภาพท่ี 1 จ านวนตน้ใหม่ (a.)  ความสงู (b.) จ านวนใบ (c.) ความยาวใบ (d.) จ านวนราก (e.) ความยาวราก (f.) ของตน้
กลา้สบัปะรดในขวดเพาะเลีย้งเนื้อเยือ้ทีอ่ายุ 8 สปัดาห ์หลงัฉายรงัสแีกรมมาความเขม้ขน้ต่างๆ 
 
ตารางท่ี 1 การพฒันาของตน้สบัปะรดพนัธุปั์ตตาเวยีทีร่ะยะ 8 สปัดาห ์หลงัจากไดร้บัการฉายรงัสแีกรมมา  
ปรมิาณรงัส ี จ านวนหน่อ ความสงู 

(ซม.) 
จ านวนใบ ความยาวใบ 

(ซม.) 
จ านวนราก ความยาวราก 

(ซม.) 
0 (control) 1.50 1.46 10.17a 3.17a 4.00a 3.47a 
100 เกรย ์ 2.33 1.26 12.00a 1.60b 0.66b 0.45b 
200 เกรย ์ 1.50 1.23 6.16b 1.58b 1.33b 1.15b 
300 เกรย ์ 1.00 1.33 6.17b 2.12b 1.17b 0.87b 
LSD ns ns 3.62 0.89 1.82 0.91 
หมายเหตุ*   = ตวัอกัษรทีแ่ตกต่างกนัมคีวามแตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่ P < 0.05 
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                 ns = ไมม่คีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ
วิจารณ์และสรปุผล 
 

 จากผลการทดลองสอดคลอ้งกบั [1],  (2553) รายงานผลของรงัสแีกรมกบัผกักาดเขยีวปลปีรมิาณรงัสมีผีลต่อ
เปอร์เซน็ต์การอยู่รอดแต่ไม่มผีลต่อเปอร์เซน็ต์ความงอกและปรมิาณรงัสไีม่มผีลต่อการเจรญิเติบโตของต้นทัง้ความ
กว้างและความสูงต้น แต่ปรมิาณรงัสมีผีลต่อขนาดใบปรมิาณรงัสทีี่เพิม่ขึน้ท าให้ขนาดของใบแคบลง การฉายรงัสใีน
ขณะที่มีการเพาะเลี้ยงอาจมีผลต่ออาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อป้องกนัผลของรงัสต่ีอองค์ประกอบของอาหาร
เพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพชื ปัจจยัอื่นๆ ทีค่วรต้องค านึง ไดแ้ก่ ปรมิาณรงัสี อุณหภูม ิระยะของเซลล ์และความยาวนานของ
ช่วงเวลาฟ้ืนตวัหลงัจากไดร้บัรงัส ีเป็นต้น ปรมิาณรงัสทีีเ่ขม้ขน้จะมผีลท าใหป้ลายยอดตายได ้ [10, 12] รงัสทีีส่งูขึน้ท า
ใหอ้ะตอมต่างๆ ภายในเซลลท์ีร่งัสผี่านเขา้ไป เกดิการแตกตวัเป็นไอออนทีไ่วต่อการท าปฏกิริยิาสามารถก่อใหเ้กดิ การ
เปลีย่นแปลงทางเคมขีึน้ภายในเซลล์ การเปลีย่นแปลงดงักล่าวท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อการท าหน้าทีต่่างๆของเซลล์ 
ท าใหเ้ซลลต์ายได ้[8] และรงัสยีงัอาจท าใหอ้ะตอมต่างๆ ภายในเซลลเ์กดิการแตกตวัเป็นไอออนทีไ่วต่อการท าปฏกิริยิา
ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางเคมขีึน้ภายในเซลล ์การเปลีย่นแปลงดงักล่าวนี้ท าใหก้ลไกการแบ่งเซลลช์า้ลง [7]  
 ผลของรงัสแีกรมมาต่อการพฒันาของต้นกล้าสบัปะรดในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รงัสแีกรมมาที่ระดบัความ
เขม้ขน้ต ่า (100 เกรย)์ มผีลใหส้บัปะรดมจี านวนใบมาก รงัสแีกรมมาทัง้ 3 ระดบัมผีลท าใหก้ารพฒันาของต้นสบัปะรด
ในด้านความยาวใบและการพฒันาของรากลดลง จากการศกึษารงัสแีกรมมาทัง้ 3 ระดบัยงัไม่พบลกัษณะที่บ่งชี้การ
กลายพนัธุข์องสบัปะรดในขวดเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อ 
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เคร่ืองบรรจนุ ้ำตำลทรำยขำว 
Sugar Packing Machine 
 

จ ำรสั  ทำค ำวงั1* พบิลูย ์ เครอืค ำอำ้ย1 และธวชัชยั  ไชยลงักำร1 

Chamrat  Thakhamwang1*,  Phiboon Kruekumary1 and Tawatchai  Chailungkarn1 
 

บทคดัย่อ 
 กำรสรำ้งเครื่องบรรจุน ้ำตำลทรำยขำว  สรำ้งขึน้เพื่อเป็นกำรเพิม่ค่ำควำมเชื่อมัน่ใหก้บัผูบ้รโิภคในกำรบรรจุ
น ้ำตำลทรำยขำวโดยอำศยัหลกักำรท ำงำนของระบบนิวเมตกิในกำรควบคุมกำร  เปิด-ปิด ในกำรบรรจุน ้ำตำลทรำย  ใน
กำรทดลองใชน้ ้ำหนักที ่ 500  กรมัและ1000 กรมั จำกนัน้น ำผลกำรทดลองไปหำค่ำควำมเชื่อมัน่ในทำงสถิตทิี่  95% 
และหำประสทิธภิำพกำรท ำงำนของเครื่องในกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยต่อถุง 
 ผลกำรทดลองกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวที ่500 กรมั พบว่ำควำมคลำดเคลื่อนกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวเฉลีย่
อยู่ที0่.538กรมั และทีน่ ้ำหนกั 1000 กรมั พบควำมคลำดเคลื่อนกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวเฉลีย่อยู่ที ่0.11 กรมั ทีค่วำม
เชื่อมัน่95% ตำมล ำดบั ด้ำนประสทิธภิำพกำรท ำงำนของเครื่องพบว่ำที่น ้ำหนัก 500 กรมัเวลำเฉลี่ยกำรบรรจุต่อถุง
เท่ำกบั15.78วนิำทแีละที1่000กรมัเวลำเฉลีย่กำรบรรจุต่อถุงเท่ำกบั17.51วนิำท ี

 

ค ำส ำคญั :  เครื่องบรรจุน ้ำตำลทรำยขำว  
 

Abstract 

 

 Sugar packing machine created to increase the confidence of consumers in packing sugar. The 
machine conducted pneumatic system to control packing sugar. In the experiment, the weight of 500 g and 
1000 g was used in this research. The results of experiments to determine the statistical confidence of 95% 
and a performance of sugar packed in bags.  
 The result was packing sugar; 500 grams found that errors due to packing sugar average are 0.538 g 
and the weight of 1000 grams tolerance packing sugar average of 0.11 g of confidence 95%. The performance 
results showed that the weight of 500 grams, the average time was 15.78 seconds per bag packing, at 1000 
had an average of 17.51  seconds per bag packing. 
  

Keyword:  Sugar Packing Machine 
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บทน ำ 

 

 น ้ำตำลทรำยขำวเป็นสินค้ำหลักที่มีส ำคัญต่อผู้บริโภค จึงมีกำรค้ำขำยน ้ำตำลทรำยขำวในปริมำณมำก 
ประชำกรในอ ำเภอแม่สอด จงัหวดัตำก และชำวพม่ำที่เขำ้มำท ำงำนหรอืเป็นลูกจ้ำงตำมบรเิวณชำยแดน ไทย-พม่ำ 
จ ำนวนมำกทีน่ิยมซือ้น ้ำตำลทรำยขำวชนิดบรรจุถุงรดัดว้ยยำงวงขนำดบรรจุทีเ่ป็นทีน่ิยมซือ้ไดแ้ก่ 500 และ 1000 กรมั
ไปบรโิภควธิกีำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวของผูป้ระกอบกำรขนำดเลก็ ไม่ใชว้ธิกีำรชัง่ดว้ยตรำชัง่เนื่องจำกใชเ้วลำในกำร
บรรจุทีม่ำก หำกต้องบรรจุน ้ำตำลใหไ้ดต้ำมจ ำนวนที่ต้องกำรของลูกคำ้ในแต่ละวนัต้องใชแ้รงงำนในกำรบรรจุน ้ำตำล
เป็นจ ำนวนมำกดว้ยเป็นเหตุใหต้น้ทุนสงูขึน้ตำม ดงันัน้จงึใชว้ธิกีำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวแบบตวงโดยกำรน ำเอำ ท่อ พ ี
ว ีซ ีมำตดัใหไ้ดป้รมิำตรของทรงกระบอกตวงน ้ำตำลทรำยในปรมิำณทีต่้องกำรส ำหรบับรรจุน ้ำตำล แต่เนื่องดว้ยเมด็
ผลกึน ้ำตำลทรำยของบรษิทัผูผ้ลติแต่ละครัง้กำรผลติมขีนำดไม่เท่ำกนัเป็นเหตุท ำใหน้ ้ำหนักของน ้ำตำลทรำยทีไ่ดจ้ำก
กำรตวงเกดิควำมคลำดเคลื่อนดว้ย บำงถุงอำจมนี ้ำหนกัเกนิกรณีเกดิขึน้เมื่อเมด็ผลกึของน ้ำตำลทรำยมขีนำดเลก็ หรอื
อำจมนี ้ำหนกัน้อยกว่ำน ้ำหนกัทีก่ ำหนดกรณีเมด็ผลกึน ้ำตำลมขีนำดโต ดงันัน้กำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวแบบตวงจงึเป็น
เหตุใหล้กูคำ้หรอืผูบ้รโิภคขำดควำมเชื่อมัน่ในสนิคำ้ทีใ่หบ้รกิำร [1] 
 คณะผูว้จิยัไดเ้ลง็เหน็ควำมส ำคญัของกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำว จงึไดม้แีนวคดิสรำ้งเครื่องควบคุมกำรบรรจุ
น ้ำตำลทรำยขำวทีไ่ดป้ระสทิธภิำพ และช่วยสรำ้งควำมเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูบ้รโิภค ดงัภำพที ่1 เป็นลกัษณะของสนิคำ้หรอื
น ้ำตำลทรำยขำวทีบ่รรจุในถุงและรดัดว้ยยำงวงทีเ่ป็นทีน่ิยมซือ้น ำไปบรโิภคของชำวบำ้น 

 

 
 

ภำพท่ี 1 น ้ำตำลทรำยบรรจุถุงขนำดบรรจุ 500 กรมั 
 

 เครื่องควบคุมกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวควบคุมกำรท ำงำนเปิด –ปิด กำรบรรจุดว้ยระบบนิวเมตกิสโ์ดยมวีงจร
สัง่กำรท ำงำนของระบบคอืวงจรขยำยสญัญำณออปแอมป์ (OP-AMP) วงจรคอมพำเรเตอร์ (Magnitude Comparator) 
และโหลดเซลล์แบบสเตรนเกจ (Strain Gauge Load Cell) [2] กำรท ำงำนของเครื่องชัง่น ้ำตำลท ำกำรเลอืกน ้ำหนักที่
ต้องกำรบรรจุไดแ้ก่ 500 หรอื1000 กรมั อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งน ำถุงบรรจุน ้ำตำลใส่ไวใ้นต ำแหน่งบรรจุ จำกนัน้ท ำกำรกด
ปุ่ มเริม่ต้นทีตู่้ควบคุมชุดควบคุมส่งสญัญำณไปยงัชุดนิวเมตกิส ์เพื่อท ำกำรดงึลิ้นกลบั(เปิด)เพื่อน ้ำตำลทรำยทีอ่ยู่ในถงั
บรรจุไหลลงสู่ถุงบรรจุจนไดน้ ้ำหนักตำมตอ้งกำร โหลดเซลลส์่งสญัญำณใหชุ้ดควบคุมเพื่อใหร้ะบบนิวเมตกิสท์ ำกำรดนั
ลิ้นออกเพื่อปิดช่องบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวและน ้ำตำลทรำยหยุดไหลและพนักงำนท ำกำรรดัถุงด้วยยำงวงเป็นกำรจบ
กระบวนกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำว 1 ถุง  โดยส่วนประกอบของเครื่องควบคุมกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำว ดงัภำพที ่2 
เครื่องชัง่น ้ ำตำลทรำยขำวขนำดบรรจุ 50 กิโลกรัมต่อครัง้บรรจุ ขนำดของเครื่อง กว้ำงXยำวXสูง เท่ำกับ 
700x1000x1200 มลิลเิมตร [3] 
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ภำพท่ี 2 สว่นประกอบของเครื่องควบคมุกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำว 
    (1) ถงับรรจุน ้ำตำลทรำยขำว 
    (2) ชุดปรบัปรุงคุณภำพลม  
    (3) ชุดควบคมุวงจรไฟฟ้ำ  
    (4) ถำดวำงกำรบรรจุน ้ำตำล  
    (5) ฝำครอบเครื่อง                        
                 (6) โหลดเซลล ์
               (7) ฐำนเครื่อง 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีกำรศึกษำ 
วสัดอุปุกรณ์  
 1.นำฬกิำจบัเวลำใชส้ ำหรบัจบัเวลำในกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวแต่ละถุงเพื่อหำประสทิธภิำพของเครื่องบรรจุ
น ้ำตำลทรำยขำว  

 

 
 

ภำพท่ี 3 นำฬกิำจบัเวลำแบบตวัเลข 
 2. เครื่องชัง่อเิลคทรอนิกสแ์บบดจิติอล มคี่ำเอยีด 0.1 กรมั ส ำหรบัทดสอบน ้ำหนักของน ้ำตำลทีไ่ดจ้ำกกำรชัง่
โดยเครื่องบรรจุน ้ ำตำลแต่ละน ้ ำหนักเพื่อหำค่ำควำมคำดเคลื่อนของเครื่องชัง่น ้ ำตำลที่จ ัดสร้ำงขึ้นเครื่องชัง่
อเิลคทรอนิกสไ์ดร้บักำรเทยีบค่ำควำมเทีย่งโดยกำรรบัรองของพำณิชจงัหวดัตำก 

1      3      

2      

4      

5      

6      

7     
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ภำพท่ี 4 เครื่องชัง่ดจิติอลพกิดั 3,000 กรมั มคีวำมละเอยีด 0.1 กรมั 

  

 3. ชุดควบคุมไดแ้ก่แผงวงจรควบคุม  โซลนีอยดว์ำลว์และโหลดเซลล ์วำลว์ควบคมุคุณภำพแรงดนัลมและชุด
ควบคุมไฟฟ้ำ อุปกรณ์เหล่ำน้ีน ำมำต่อใหเ้ป็นชุดควบคมุเรยีกว่ำแผงวงจรควบคมุวงจรขยำยสญัญำณออปแอมป์ (OP-
AMP) และวงจรคอมพำเรเตอร ์(Magnitude Comparator) ดงัภำพที ่5 
 

       

                                   (ก)                                               (ข) 
 

ภำพท่ี 5 กำรออกแบบวงจรควบคุม 
                                                (ก) วงจรOP-AMPและวงจรคอมพำเรเตอร ์
                                         (ข) วงจรพรอ้มน ำไปใชง้ำน 
 ติดตัง้ชุดควบคุมและแผงวงจรของเครื่องควบคุมกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวเข้ำกับตู้ควบคุมและติดตั ้ง
สำยไฟฟ้ำภำยในตูค้วบคุม ดงัในภำพที ่6   

 

                
(ก)                                              (ข) 

 

ภำพท่ี 6 ตดิตัง้ชุดควบคุมและตดิตัง้สำยไฟฟ้ำภำยในตูค้วบคุม 
         (ก) ตดิตัง้ชุดควบคุม 

          (ข) ตดิตัง้สวทิชไ์ฟฟ้ำควบคมุ 
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 และท ำกำรตดิตัง้สำยไฟฟ้ำจำกตูค้วบคมุเครื่องบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวไปยงั Solenoid Valve 5/2 และ 
Solenoid Valve 2/2 และ Load Cell ดงัในภำพที ่7 [4] 
         3.2  

        
        (ก)                                          (ข)                                     (ค) 
ภำพท่ี 7 ตดิตัง้สำยไฟฟ้ำจำกตูค้วบคุมไปยงั Solenoid Valve 5/2 และ Solenoid Valve 2/2 และ Load 
Cell                   
 (ก)ตดิตัง้สำยไฟฟ้ำที ่Solenoid Valve 5/2 
 (ข)ตดิตัง้สำยไฟฟ้ำที ่Solenoid Valve 2/2 
 (ค)ตดิตัง้สำยไฟฟ้ำที ่Load Cell 
 

 4. ถังบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวเลือกใช้วสัดุสเตนเลส 304 เป็นสเตนเลสที่ใช้เกี่ยวกบักำรบรรจุอำหำรไม่มี
อนัตรำยหรอืผลขำ้งเคยีง สำมำรถบรรจุน ้ำตำลได ้50 กโิลกรมั ดงัภำพที ่8 รวมทัง้ถำดวำงกำรบรรจุน ้ำตำลเป็นชิน้สว่น
ที่ส ำคญัท ำหน้ำที่ยดึถุงบรรจุน ้ำตำลและช่วยในกำรหน่วงน ้ำหนักให้โหลดเซลล์ ในกำรออกแบบควรออกแบบให้มี
น ้ำหนกัทีเ่หมำะสมกบัโหลดเซลลด์งัภำพที ่9 [5] 

 

 
 

ภำพท่ี 8 ถงับรรจุน ้ำตำลทรำยขำวขนำดบรรจ ุ50 กโิลกรมั 
 

 
 

ภำพท่ี 9 ถำดวำงกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำว 
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วิธีกำรศึกษำ 
 1.  ศกึษำทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง ในกำรสรำ้งเครื่องควบคุมกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวตำมทฤษฎต่ีำงๆและหลกักำร
ท ำงำนของชิน้ส่วนต่ำงๆที่น ำมำใชใ้นกำรสร้ำงเครื่องควบคุมกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำว ทำงคณะผูว้จิยัไดใ้ชห้ลกักำร
สรำ้งเครื่องบรรจุวสัดุใส่ถุงแบบต่อเนื่อง และกำรประกอบเครื่องจกัรกล ตำมหลกัทฤษฎทีีถู่กตอ้งในกำรเลอืกใชว้สัดุในกำร
ด ำเนินงำน 
 2. ออกแบบและเขยีนแบบชิ้นส่วนต่ำงๆ โดยท ำกำรออกแบบหลำยทำงเลือก และได้ท ำกำรก ำหนดกำร
ด ำเนินงำน และขัน้ตอนตำมหลกักำรออกแบบโดยมลี ำดบัขัน้ตอน 
  2.1 ก ำหนดกำรสร้ำงเครื่องบรรจุน ้ำตำลทรำยขำว และออกแบบระบบกำรท ำงำนใหง้่ำยขึน้ อำศยั
คุณสมบตัทิีไ่ดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้ เป็นพืน้ฐำนในกำรก ำหนดรำยละเอยีด ควำมตอ้งกำร หรอืคุณสมบตัขิองกำรท ำงำน 
  2.2 ก ำหนดหลกักำรท ำงำน กำรออกแบบเครื่องบรรจุน ้ำตำลทรำยขำว ได้ศกึษำจำกลกัษณะกำร
ท ำงำนของเครื่องบรรจุวสัดุใสถุ่งแบบต่อเนื่องโดยพจิำรณำถงึชิน้สว่นทีเ่ป็นมำตรฐำน สำมำรถหำซือ้ภำยในทอ้งตลำดได ้
  2.3 ก ำหนดรูปร่ำง วำงแผน ส ำหรบัระบบดงักล่ำว เป็นเพยีงหลกักำรเบือ้งตน้ทีต่อ้งกำรน ำมำปฏบิตัิ
ใหเ้ป็นจรงิในรปูของชิน้สว่น เพื่อกำรก ำหนดขนำดรปูร่ำงของชิน้สว่นแต่ละชิน้ตอ้งอำศยัแนวทำง จำกหลกักำรทีไ่ดเ้ลอืก
ไวเ้บือ้งตน้ ในกำรหำซือ้ กำรผลติ และกำรเลอืกใชว้สัดุในกำรท ำชิน้สว่นต่ำงๆได ้
  2.4 กำรก ำหนดรำยละเอยีดของชิน้สว่นทัง้หมด เพื่อใชท้ ำเอกสำร หรอืเป็นตน้แบบในกำรสรำ้งเครื่อง
บรรจุน ้ำตำลทรำยขำว หรอืผลติชิ้นส่วน ได้ท ำกำรจดัแยกชิ้นส่วนแต่ละชิ้น พร้อมกบัรำยละเอยีดของส่วนประกอบ
ทัง้หมด โดยแบ่งออกเป็นชิน้สว่นต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
 3.2.23.2. 1) โครงสรำ้งหรอืตน้แบบ 
 3.2.23.2.2) กำรประกอบโครงสรำ้งหรอืโครงเครื่อง 
 กำรออกแบบและเขียนแบบชิ้นส่วนต่ำงๆในกำรด ำเนินกำรสร้ำงเครื่องบรรจุน ้ ำตำลทรำยขำว คณะผู้
ด ำเนินงำนเลือกใช้ชิ้นส่วนและออกแบบชิ้นส่วนต่ำง ๆ ในกำรสร้ำงเครื่องบรรจุน ้ำตำลทรำยขำว เพื่อควำมถูกต้อง 
รวดเรว็ ในกำรผลติและประกอบชิน้สว่นตำมทฤษฎ ี
 3. ท ำกำรทดลอง 
     ในกำรทดลองนี้ผู้วจิยัได้ก ำหนดน ้ำหนักที่ต้องทดลองในกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวได้แก่ 500 กรมัและ 

1,000 กรมั ก่อนเริม่ท ำกำรทดลองต้องปรบัสวทิชไ์ปต ำแหน่งน ้ำหนักทีต่้องกำรทดลองจำกนัน้น ำถุงวำงบนถำดบรรจุ

น ้ำตำลและกดสวทิช ์Start เพื่อเริม่กำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวพรอ้มจบัเวลำกำรบรรจุน ้ำตำทรำยขำว ตรวจสอบน ้ำหนกั

กำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำว ดว้ยเครื่องชัง่อเิลคทรอนิกสแ์บบดจิติอล แลว้บนัทกึผล 

 4. กำรบนัทกึผลกำรทดลอง 
    ในส่วนนี้ผูว้จิยัไดบ้นัทกึค่ำควำมคลำดเคลื่อนของน ้ำหนกัและเวลำทีไ่ดจ้ำกกำรบรรจุโดยเทยีบกบัเครื่องชัง่

อิเลคทรอนิกส์ ± 1.0% และนำฬิกำจบัเวลำ กำรบันทึกผลกำรทดลองค่ำควำมคลำดเคลื่อนที่ว ัดได้จำกเครื่องชัง่

อเิลคทรอนิกสแ์ละนำฬกิำจบัเวลำโดยก ำหนดใหม้นี ้ำหนกั 500 กรมั และ 1000 กรมั ท ำกำรทดลองจ ำนวน 43 ครัง้ และ

บนัทกึผลลงในตำรำงเกบ็ผลกำรทดลอง 

 5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 

ผลกำรศึกษำ 
  กำรทดลองหำประสทิธภิำพของเครื่องบรรจุน ้ำตำลทรำยขำว ผูว้จิยัไดแ้บ่งเป็น 2 สว่นคอื โดยวดัจำกค่ำควำม
คลำดเคลื่อนน ้ำหนกัของน ้ำตำลและเวลำบรรจุ  โดยก ำหนดใหน้ ้ำหนกัของกำรบรรจุมคี่ำเท่ำกบั 500 กรมั ทดลองจ ำนวน 13 
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ครัง้จำกกำรค ำนวณหำกลุ่มตวัอย่ำง ซึง่แสดงรำยละเอยีดดงัตำรำงที ่ 1 และทีน่ ้ำหนักของกำรบรรจุมคี่ำเท่ำกบั 1000 กรมั  
ท ำกำรทดลองจ ำนวน 22 ครัง้จำกกำรค ำนวณหำกลุ่มตวัอย่ำง ดงัรำยละเอยีดของตำรำงที ่3 [6] 
 1. กำรทดลองหำประสทิธภิำพของเครื่องบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวโดยวดัจำกค่ำควำมคลำดเคลื่อนน ้ำหนกัของ
น ้ำตำลที ่500 และ1000 กรมั 
 

ตำรำงท่ี1 แสดงค่ำควำมคลำดเคลื่อนของน ้ำหนกักำรบรรจุที ่500 กรมั 
 

ครัง้ที ่
ค่ำควำมคลำดเคลื่อนของน ้ำหนกัก ำหนดให5้00กรมั 

น ้ำหนกั(กรมั) ค่ำควำมคลำดเคลื่อน(กรมั) 

1 501.2 1.2 
2 502.5 2.5 
3 499.4 -0.6 
4 498.9 -1.1 
5 503.1 3.1 
6 497.9 -2.1 
7 500.1 0.1 
8 499.1 -0.9 
9 500.4 0.4 
10 503.1 3.1 
11 502.7 2.7 
12 498.8 -1.2 
13 499.8 -0.2 
∑x 6,507 7 

ค่ำเฉลีย่ x ̅ 500.538 0.538 
 

 น ำค่ำทีไ่ดจ้ำกตำรำงที ่1 วเิครำะหผ์ลกำรทดลองเพื่อหำประสทิธภิำพของเครื่องบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวที่ค่ำ
ควำมเชื่อมัน่ 95%  ทีน่ ้ำหนักกำรบรรจุ 500 กรมั ทีม่คี่ำกำรเฉลีย่กำรบรรจุเท่ำกบั 500.538  กรมั มคี่ำส่วนเบีย่งเบน
มำตรฐำนเท่ำกบั 1.800  และระดบันยัควำมส ำคญั 0.05 ตำมตำรำงที ่2 
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ตำรำงท่ี 2 ผลกำรทดสอบสมมตฐิำนน ้ำหนกักำรบรรจุ 500 กรมั 
ผลกำรทดสอบสมมตฐิำน 

ทีค่่ำสว่นเบีย่งเบนมำตรฐำนเท่ำกบั1.867 
 

Variable 
N Mean St Dev SE Mean 95% CI t P 
13 500.538 1.800 0.499 499.451, 501.626 

 
1.08 

 
0.302 

 
 

 จำกตำรำงที ่2 ค่ำเฉลีย่ (Mean) เท่ำกบั 500.538 กรมั มคี่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน (St Dev) เท่ำกบั 1.800 
มคี่ำควำมนิ่งของขอ้มลู (SE Mean) เท่ำกบั 0.499 มคี่ำช่วงควำมเชื่อมัน่ที ่95% อยู่ระหว่ำง 499.451 ถงึ 501.626 และ
ค่ำtมคี่ำ 1.08 และค่ำP-Value  มคี่ำ  0.302  ซึง่มคี่ำมำกกว่ำระดบันยัควำมส ำคญั  0.05  จงึยอมรบัสมมตฐิำนหลกั H0 

สรุปไดว้่ำค่ำเฉลีย่ของกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวเท่ำกบั  500.538  กรมั และแสดงช่วงค่ำควำมเชื่อมัน่ 95% กำรบรรจุ
น ้ำตำลทรำยขำวน ้ำหนกั 500 กรมัดงัภำพที ่10 
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ภำพท่ี10 แสดงแผนภำพกล่องช่วงควำมเชื่อมัน่ 95% กำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวน ้ำหนกั 500 กรมั 
 

 จำกภำพที่10 พบว่ำสมมติฐำนหลกั (H0) ตกอยู่บนช่วงควำมเชื่อมัน่ 95% สรุปได้ว่ำค่ำเฉลี่ยของกำรบรรจุ
น ้ำตำลทรำยขำวเท่ำกบั 500.538 กรมั 
 

ตำรำงท่ี 3 แสดงค่ำควำมคลำดเคลื่อนของน ้ำหนกักำรบรรจุก ำหนดให ้1000 กรมั 
 

ครัง้ที ่
ค่ำควำมคลำดเคลื่อนของน ้ำหนกัก ำหนดให1้000กรมั 

น ้ำหนกั(กรมั) ค่ำควำมคลำดเคลื่อน(กรมั) 

1 1,003.3 3.3 
2 998.9 -1.1 
3 1,002.9 2.9 
4 996.7 -3.3 
5 998.8 -1.2 
6 999.6 -0.4 
7 1,002.6 2.6 
8 1,001.2 1.2 
9 998.1 -1.9 



 

444 
 

 
ครัง้ที ่

ค่ำควำมคลำดเคลื่อนของน ้ำหนกัก ำหนดให1้000กรมั 

น ้ำหนกั(กรมั) ค่ำควำมคลำดเคลื่อน(กรมั) 

10 1,000.1 0.1 
11 998.4 -1.6 
12 999.1 -0.9 
13 1,003.2 3.2 
14 1,001.3 1.3 
15 997.8 -2.2 
16 998.1 -1.9 
17 1,003.4 3.4 
18 997.5 -2.5 
19 998.0 -2 
20 997.8 -2.2 
21 1,002.3 2.3 
22 1,003.3 3.3 
∑x 22,002.40 2.40 

ค่ำเฉลีย่ �̅� 1,000.11 0.11 
สว่นเบีย่งเบนมำตรฐำน(SD) 2.300499 2.300499 

 

 2. กำรหำประสทิธภิำพของเครื่องควบคุมกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวที่ค่ำควำมเชื่อมัน่  95% ที่น ้ำหนักกำร
บรรจุ1000 กรมั มคี่ำกำรเฉลีย่กำรบรรจุเท่ำกบั 999.828กรมั  มคี่ำสว่นเบีย่งเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 2.300499 และระดบั
นยัควำมส ำคญั 0.05   
 

ตำรำงท่ี 4 ผลกำรทดสอบสมมตฐิำนน ้ำหนกักำรบรรจุ 1,000 กรมั 
ผลกำรทดสอบสมมตฐิำน 

ทีค่่ำสว่นเบีย่งเบนมำตรฐำนเท่ำกบั2.369 

Variable 
N Mean St Dev SE Mean 95% CI t P 

22 1000.11 2.300 0.49 999.09,1001.13 0.22 0.826 

 
 จำกตำรำงที ่4 ค่ำเฉลีย่  (Mean) เท่ำกบั1000.11 กรมัค่ำสว่นเบีย่งเบนมำตรฐำน  (St Dev) เท่ำกบั 2.300 ค่ำ
ควำมนิ่งของขอ้มูล (SE Mean) เท่ำกบั 0.49 ค่ำช่วงควำมเชื่อมัน่ที่ 95% อยู่ระหว่ำง 999.09 ถึง1000.13 และค่ำ t 
เท่ำกบั 0.22 และค่ำ P-Value เท่ำกบั 0.826 ซึง่มคี่ำมำกกว่ำระดบันัยควำมส ำคญั 0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิำนหลกั H0 

สรุปไดว้่ำค่ำเฉลี่ยของกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวเท่ำกบั 1000.11 กรมัและแสดงช่วงค่ำควำมเชื่อมัน่ 95% กำรบรรจุ
น ้ำตำลทรำยขำวน ้ำหนกั 1000 กรมั  
 จำกภำพที ่11 พบว่ำสมมตฐิำนหลกั (H0) ตกอยู่บนช่วงควำมเชื่อมัน่ 95% จงึยอมรบัสมมตฐิำนหลกั H0 สรุป
ไดว้่ำค่ำเฉลีย่ของกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวเท่ำกบั 1000.11 กรมั 
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ภำพท่ี11 แสดงช่วงควำมเชื่อมัน่95%กำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวน ้ำหนกั1000กรมั 
 

 2. กำรหำประสทิธภิำพของเครื่องบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวโดยวดัจำกค่ำควำมคลำดเคลื่อนของเวลำในกำรบรรจุ
น ้ำตำลทรำยที ่น ้ำหนกั 500 และ1000 กรมั  
 

ตำรำงท่ี 5 เวลำในกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวทีน่ ้ำหนกักำรบรรจุ 500 กรมั 

ครัง้ที ่

เวลำกระบวนกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำว  500  กรมั 

หย
บิถุ

งบ
รร
จ ุ

(ว
นิำ

ท)ี
 

พบั
ปำ

กถุ
งใ
ส่

ช่อ
งบ

รร
จุ

(ว
นิำ

ท)ี
 

กด
ปุ่ม

เร
ิม่บ

รร
จ ุ

(ว
นิำ

ท)ี
 

ยก
ถุง
ออ

กจ
ำก

เค
รื่อ
ง 

บร
รจ
ุ(ว
นิำ

ท)ี
 

มดั
ปำ

กถุ
ง 

(ว
นิำ

ท)ี
 

เวลำรวม 
(วนิำท)ี 

1 1.84 3.67 1.37 2.23 7.12 16.23 
2 1.76 3.60 1.64 2.20 7.09 16.29 
3 1.85 2.96 1.21 2.24 6.96 15.22 
4 1.86 3.10 1.36 2.23 7.11 15.66 
5 1.85 3.17 1.28 2.21 6.90 15.41 
6 1.88 3.18 1.60 2.22 6.91 15.79 
7 1.90 3.50 1.57 2.23 6.93 16.13 
8 1.84 3.66 1.26 2.25 7.13 16.14 
9 1.88 2.98 1.30 2.23 6.94 15.33 
10 1.84 2.96 1.27 2.21 7.06 15.34 
11 1.85 3.09 1.55 2.24 7.02 15.75 
12 1.88 3.11 1.63 2.22 6.98 15.82 
13 1.84 3.16 1.36 2.25 7.05 15.66 
14 1.85 3.02 1.30 2.23 7.14 15.54 

          
 
 
 

ช่วงควำมเชือ่ม ัน่ 95% กำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวน ้ำหนกั 1000 กรมั 
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ตำรำงท่ี 5 เวลำในกำรบรรจุกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวทีน่ ้ำหนกักำรบรรจุ 500 กรมั (ต่อ) 

ครัง้ที ่

เวลำกระบวนกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำว  500  กรมั 

หย
บิถุ

งบ
รร
จ ุ

(ว
นิำ

ท)ี
 

พบั
ปำ

กถุ
งใ
ส่

ช่อ
งบ

รร
จุ

(ว
นิำ

ท)ี
 

กด
ปุ่ม

เร
ิม่

บร
รจ

 ุ
(ว
นิำ

ท)ี
 

ยก
ถุง
ออ

ก
จำ
กเ
คร

ื่อง
 

บร
รจ
ุ(ว
นิำ

ท)ี
 

มดั
ปำ

กถุ
ง 

(ว
นิำ

ท)ี
 

เวลำรวม 
(วนิำท)ี 

15 1.84 2.98 1.57 2.22 6.90 15.51 
16 1.86 3.12 1.33 2.24 6.98 15.53 
17 1.85 3.11 1.38 2.23 7.01 15.58 
18 1.86 3.18 1.32 2.26 7.07 15.69 
19 1.84 3.59 1.36 2.22 7.12 16.13 
20 1.86 3.34 1.38 2.23 7.02 15.83 
21 1.85 3.20 1.34 2.24 6.89 15.52 
22 1.83 3.19 1.41 2.24 7.13 15.8 
23 1.86 3.40 1.37 2.21 7.05 15.89 
24 1.85 3.41 1.66 2.25 7.02 16.19 
25 1.86 3.53 1.59 2.24 7.03 16.25 
26 1.85 3.50 1.75 2.22 6.97 16.29 
27 1.84 2.98 1.30 2.21 6.95 15.28 
28 1.83 3.21 1.49 2.23 7.11 15.87 
29 1.86 3.30 1.41 2.25 7.09 15.91 
30 1.85 3.35 1.32 2.24 7.10 15.86 
31 1.84 3.40 1.23 2.25 6.98 15.7 
32 1.86 3.33 1.38 2.24 6.93 15.74 
33 1.89 3.20 1.30 2.23 7.13 15.75 
34 1.88 3.10 1.60 2.24 7.09 15.91 
35 1.84 2.99 1.32 2.25 7.11 15.51 
36 1.86 3.40 1.36 2.24 7.14 16 
37 1.85 3.45 1.02 2.26 6.95 15.53 
38 1.86 3.30 1.03 2.24 6.98 15.41 
39 1.84 3.25 1.69 2.22 6.97 15.97 
40 1.86 3.41 1.53 2.24 7.05 16.09 
41 1.89 3.55 1.44 2.21 7.06 16.15 
42 1.86 3.40 1.28 2.22 7.12 15.88 
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ตำรำงท่ี 5 เวลำในกำรบรรจุกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวทีน่ ้ำหนกักำรบรรจุ 500 กรมั (ต่อ)  

ครัง้ที ่

เวลำกระบวนกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำว  500  กรมั 

หย
บิถุ

งบ
รร
จ ุ

(ว
นิำ

ท)ี
 

พบั
ปำ

กถุ
งใ
ส่

ช่อ
งบ

รร
จุ

(ว
นิำ

ท)ี
 

กด
ปุ่ม

เร
ิม่

บร
รจ

 ุ
(ว
นิำ

ท)ี
 

ยก
ถุง
ออ

ก
จำ
กเ
คร

ื่อง
 

บร
รจ
ุ(ว
นิำ

ท)ี
 

มดั
ปำ

กถุ
ง 

(ว
นิำ

ท)ี
 

เวลำรวม 
(วนิำท)ี 

43 1.84 3.32 1.38 2.24 7.09 15.87 

∑x 79.68 140.65 60.24 96 302.38 678.95 
ค่ำเฉลีย่ �̅� 1.85 3.27 1.40 2.23 7.03 15.78 

 
 สรุปเวลำในกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวทีน่ ้ำหนกั 500 กรมั ไดเ้วลำเฉลีย่เท่ำกบั 15.78 วนิำทีต่่อถุง หรอื
เท่ำกบั 229 ถุงต่อชัว่โมง 
  

ตำรำงท่ี 6 เวลำในกำรบรรจุกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวทีน่ ้ำหนกักำรบรรจุ 1,000 กรมั 

ครัง้ที ่

เวลำกระบวนกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำว  1,000  กรมั 

หย
บิถุ

งบ
รร
จ ุ

(ว
นิำ

ท)ี
 

พบั
ปำ

กถุ
งใ
ส่

ช่อ
งบ

รร
จ ุ

(ว
นิำ

ท)ี
 

กด
ปุ่ม

เร
ิม่บ

รร
จ ุ

(ว
นิำ

ท)ี
 

ยก
ถุง
ออ

กจ
ำก

เค
รื่อ
งบ

รร
จุ 

(ว
นิำ

ท)ี
 

มดั
ปำ

กถุ
ง 

(ว
นิำ

ท)ี
 

เวลำรวม 
(วนิำท)ี 

1 1.84 3.41 2.46 2.25 6.97 16.93 
2 1.85 4.16 2.45 2.23 6.95 17.64 
3 1.84 3.60 2.47 2.26 7.11 17.28 
4 1.83 3.93 2.46 2.21 7.09 17.52 
5 1.86 3.78 2.38 2.26 7.10 17.38 
6 1.85 3.76 2.45 2.25 6.98 17.29 
7 1.84 3.76 2.39 2.26 6.93 17.18 
8 1.86 4.18 2.56 2.24 7.13 17.97 
9 1.76 4.20 2.61 2.26 7.09 17.92 
10 1.85 3.84 2.38 2.25 7.11 17.43 
11 1.86 3.70 2.50 2.23 7.14 17.43 
12 1.85 3.80 2.46 2.20 6.95 17.26 
13 1.88 3.76 2.46 2.24 6.98 17.32 
14 1.90 3.88 2.44 2.23 6.97 17.42 
15 1.84 4.02 2.50 2.21 7.06 17.63 
16 1.88 4.11 2.52 2.22 7.11 17.84 
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ตำรำงท่ี 6 เวลำในกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวทีน่ ้ำหนกักำรบรรจุ1,000กรมั (ต่อ) 

ครัง้ที ่

เวลำกระบวนกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำว  1,000  กรมั 

หย
บิถุ

งบ
รร
จ ุ

(ว
นิำ

ท)ี
 

พบั
ปำ

กถุ
งใ
สช่

่อง
บร

รจ
 ุ

(ว
นิำ

ท)ี
 

กด
ปุ่ม

เร
ิม่บ

รร
จ ุ

(ว
นิำ

ท)ี
 

ยก
ถุง
ออ

กจ
ำก
เค
รื่อ
ง

บร
รจ
ุ(ว
นิำ

ท)ี
 

มดั
ปำ

กถุ
ง 

(ว
นิำ

ท)ี
 

เวลำรวม 
(วนิำท)ี 

17 1.84 3.90 2.46 2.23 7.13 17.56 
18 1.85 3.76 2.19 2.24 6.99 17.03 
19 1.88 3.93 2.46 2.25 6.97 17.49 
20 1.84 3.94 2.47 2.21 7.14 17.6 
21 1.85 3.95 2.48 2.26 7.11 17.65 
22 1.85 3.78 2.50 2.21 7.14 17.48 
23 1.84 3.60 2.35 2.23 6.90 16.92 
24 1.86 4.12 2.50 2.25 6.98 17.71 
25 1.89 3.95 2.34 2.24 7.01 17.43 
26 1.88 4.18 2.52 2.25 7.07 17.9 
27 1.84 3.90 2.42 2.24 7.13 17.53 
28 1.86 3.41 2.40 2.23 7.15 17.05 
29 1.85 3.78 2.17 2.24 7.09 17.13 
30 1.86 3.95 2.60 2.25 6.98 17.64 
31 1.84 4.12 2.42 2.24 7.12 17.74 
32 1.86 3.99 2.45 2.26 6.98 17.54 
33 1.89 3.84 2.44 2.24 7.11 17.52 
34 1.86 4.10 2.44 2.22 7.09 17.71 
35 1.89 4.01 2.67 2.24 7.10 17.91 
36 1.90 3.87 2.62 2.21 6.98 17.58 
37 1.88 3.78 2.67 2.22 6.93 17.48 
38 1.86 3.91 2.55 2.24 7.13 17.69 
39 1.85 4.16 2.56 2.23 7.09 17.89 
40 1.87 4.11 2.40 2.26 7.11 17.75 
41 1.88 3.89 2.26 2.24 7.14 17.41 
42 1.86 4.06 2.60 2.24 7.12 17.88 
43 1.86 3.89 2.31 2.25 7.11 17.42 
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ตำรำงท่ี 6 เวลำในกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวทีน่ ้ำหนกักำรบรรจุ1,000กรมั (ต่อ) 

ครัง้ที ่

เวลำกระบวนกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำว  1,000  กรมั 

หย
บิถุ

งบ
รร
จ ุ

(ว
นิำ

ท)ี
 

พบั
ปำ

กถุ
งใ
สช่

่อง
บร

รจ
ุ(ว
นิำ

ท)ี
 

กด
ปุ่ม

เร
ิม่บ

รร
จ ุ

(ว
นิำ

ท)ี
 

ยก
ถุง
ออ

กจ
ำก
เค
รื่อ
ง

บร
รจ
ุ(ว
นิำ

ท)ี
 

มดั
ปำ

กถุ
ง 

(ว
นิำ

ท)ี
 

เวลำรวม 
(วนิำท)ี 

∑x 79.88 167.77 105.74 96.22 303.47 753.08 
ค่ำเฉลีย่ �̅� 1.85 3.90 2.45 2.23 7.05 17.51 

 
 

วิจำรณ์และสรปุผล 
 จำกผลกำรทดลองหำประสทิธภิำพของเครื่องบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวโดยก ำหนดใหบ้รรจุน ้ำตำลทรำยขำวที่
น ้ำหนัก 500 กรมัท ำกำรทดลอง 13 ครัง้พบว่ำควำมคลำดเคลื่อนบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวเฉลีย่อยู่ที่ 500.358 กรมัดว้ย
ควำมเชื่อมัน่ 95% ส่วนเวลำเฉลี่ยกำรบรรจุต่อถุงเท่ำกบั 15.78 วนิำท ีและที่กำรก ำหนดให้บรรจุน ้ำตำลทรำยขำวที่
น ้ำหนกั1000กรมั ท ำกำรทดลอง 22 ครัง้พบว่ำค่ำควำมคลำดเคลื่อนกำรบรรจุน ้ำตำลทรำยขำวเฉลีย่อยู่ที่ 1000.11กรมั 
ดว้ยควำมเชื่อมัน่95% สว่นค่ำเวลำเฉลีย่กำรบรรจุต่อถุงเท่ำกบั17.51วนิำท ี
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การหาอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมในการท าแบบหล่อทรายช้ืนโดยการประยกุตใ์ช้

หลกัการออกแบบการทดลอง : กรณีศึกษาทรายแม่น ้าปิง 

Finding the optimal mixing ratio in the green sand mold by applying the  

principles of experimental design: A case study of the Ping River sand. 
 

พบิลูย ์ เครอืค ำอำ้ย1*  วุฒชิยั  หบีค ำ1  ธวชัชยั  ไชยลงักำร1 และพชิติร ี ทองด1ี 

Phiboon  Kruekumary1*, Wutthichai  Hebkham1, Tawatchai  Chailungkarn1 and Phichitree   
Thongdee1 
 

บทคดัย่อ 
 

 กำรหำอตัรำส่วนผสมทีเ่หมำะสมในกำรท ำแบบหล่อทรำยชืน้จำกทรำยแม่น ้ำปิง โดยกำรประยุกต์ใชห้ลกักำร
ออกแบบกำรทดลอง ผูว้จิยัไดใ้ชห้ลกักำรออกแบบกำรทดลองแบบแฟกทอเรยีล 23แบบเตม็รปู เพื่อกรองปัจจยัเบือ้งตน้
ทีม่ผีลต่อค่ำควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้และค่ำอตัรำลมผ่ำนของทรำยหล่อจำกกำรวเิครำะห์จำกโปรแกรม Minitab
จำกนัน้ใชห้ลกักำรออกแบบกำรทดลองแบบ Box-Behnken*เพื่อหำอตัรำสว่นผสมทีเ่หมำะสมของทรำยแม่น ้ำปิงในกำร
ท ำแบบหล่อทรำยชืน้ 
 ผลจำกกำรทดลองพบว่ำ ปัจจยัที่มผีลต่อค่ำควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชื้นและค่ำอตัรำลมผ่ำนคอื น ้ำ , เบนโต
ไนต์และทรำย  ทีอ่ตัรำส่วนผสมคอื น ้ำ เท่ำกบั 5.,เบนโตไนต์เท่ำกบั 7.และทรำยเท่ำกบั 85. เมื่อน ำอตัรำส่วนผสมมำ
คดิเป็นรอ้ยละไดค่้ำดงันี้คอื น ้ำเท่ำกบั 5.154.เปอรเ์ซน็ต.์เบนโตไนตเ์ท่ำกบั 7.216.เปอรเ์ซน็ต ์และทรำยเท่ำกบั87.630.
เปอร์เซน็ต์.ที่ค่ำควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้เท่ำกบั 5.6.ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว.และค่ำอตัรำลมผ่ำนคอื.174 ตำมล ำดบั 
และเมื่อน ำมำเปรยีบเทยีบกบัค่ำอตัรำส่วนผสมทีผ่่ำนกำรวเิครำะหด์ว้ยโปรแกรม Minitab.คอื น ้ำเท่ำกบั5 เบนโตไนต์
เท่ำกบั7.4545 และทรำยเท่ำกบั 83.เมื่อน ำอตัรำส่วนผสมมำเทยีบเป็นรอ้ยละไดค้อื น ้ำเท่ำกบั5.24.เปอรเ์ซน็ต ์เบนโต
ไนต์เท่ำกบั 7.81.เปอรเ์ซน็ต์ และทรำยเท่ำกบั 86.95.เปอรเ์ซน็ต์ และค่ำกำรท ำนำยของค่ำควำมแขง็แรงอดัในสภำวะ
ชื้นและค่ำอตัรำลมผ่ำนคือ 5.9640 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว และ 173.5129 ตำมล ำดบั เมื่อเปรยีบเทียบผลที่ได้จำกกำร
ทดลองกบัผลทีไ่ดจ้ำกโปรแกรม.Minitab.สรุปไดว้่ำ ทรำยแม่น ้ำปิงสำมำรถน ำมำใชใ้นกำรท ำแบบหล่อทรำยชืน้ได ้
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Abstract 
 

 Finding the optimize ratio for design green sand mold from sand of Ping River by applying the 
design principle of experiment. The researchers use Full Factorial 23 Experiment for analyzing the primary 
factors that affected the green compressive strength and permeability analyzed by Minitab program. To 
finding the optimizing ratio of sand from Ping River in designing green sand mold by used the principle of 
Box-Behnken Design. 
 The result of the experiment found that, the factors affected the green compressive strength and 
permeability was water, bentonite, and sand. The optimizing ratio amongst of water, betonite and sand was 
5: 7:85. Comparing the mixers as percent was 5.154.% water, 7.216.% bentonite and 87.630.% sand will have 
the results of 5.6lb/In2 of green compressive strength and 174 of permeability. The optimizing ratio from Minitab 
program: 5 of water, 7.4545 of bentonite and 83 of sand. Comparing two different mixers ratios as percent 
was as follows; 5.24.% of water, 7.81.% of bentonite and 86.95.% of sand. The prediction result was 5.9640 
lb/In2 and 173.5129 when compared with the result from experiment and the result from Minitab program. In 
summary, the sand from Ping River can be made a green sand mold. 
 

Keywords*: * Experiment design, Water, Bentonite, Sand 
 
บทน า 
 ปัจจุบนัผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมงำนหล่อโลหะทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีห่่ำงไกลจำกแหล่งทรำยทะเล คอืกลุ่มทีอ่ยู่
ภูมภิำคต่ำงๆ จะน ำเอำทรำยแม่น ้ำมำใช้ท ำแบบหล่อโดยวธิแีบบหล่อทรำยชื้น     ซึ่งส่วนใหญ่จะประสบปัญหำเรื่อง
คุณภำพและควำมแขง็แรงของทรำย แต่กม็ขีอ้ไดเ้ปรยีบคอืหำง่ำย รำคำถูก ต้นทุนกำรขนส่งต ่ำกว่ำเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ทรำยทะเล ซึง่มคีุณภำพดกีว่ำแต่มตี้นทุนกำรผลติทีส่งู หำกพจิำรณำเฉพำะตน้ทุนกำรขนสง่แลว้จะพบว่ำแปรผนัโดยตรง
ตำมระยะทำงอย่ำงเหน็ไดช้ดั[1]   
 จำกปัญหำดงักล่ำวจงึมผีูส้นใจทีจ่ะศกึษำคน้ควำ้ถงึปัจจยัต่ำงๆ ทีใ่ชใ้นกำรผสมเพื่อท ำแบบหล่อทรำยชืน้  [2] 
ไดศ้กึษำกำรปรบัปรุงคุณภำพเหลก็หล่อดว้ยกำรน ำทรำยทีผ่่ำนกำรใชง้ำนแลว้มำผสมกบัวสัดุประสำนอื่นๆ เพื่อหำค่ำ
สว่นผสมทีเ่หมำะสมของแบบหล่อทรำย [3] ไดศ้กึษำถงึคุณสมบตัขิองทรำยซลิกิำ้ ทีใ่ชเ้ป็นแบบหล่อจำกแหล่งต่ำงๆ ใน
ประเทศไทยทีม่ปีรมิำณซลิกิำ้อยู่ค่อนขำ้งมำกอยู ่5 แหล่ง คอืจงัหวดัระยอง จนัทบุร ีตรำด ชุมพร และสงขลำ โดยน ำมำ
ทดสอบสมบตัทิำงกำยภำพ องคป์ระกอบทำงเคม ีและทดสอบสมบตัใินกำรท ำแบบหล่อ จำกงำนวจิยัทีก่ล่ำวมำขำ้งต้น
ประกอบกบักำรจดักำรเรยีนกำรสอนในหลกัสตูรวศิวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร มหำวทิยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำตำก ที่ได้เปิดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ วิศวกรรมงำนหล่อโลหะ ในหลักสูตร
ประกำศนียบตัรวชิำชพีชัน้สงูและหลกัสตูรวศิวกรรมศำสตรบณัฑติ ซึง่ปัจจุบนัทรำยทีใ่ชใ้นกำรเรยีนกำรสอนไดม้ำจำก
แหล่งทรำยในจงัหวดัระยอง ซึ่งหำกทรำยที่ใช้อยู่ในปัจจุบนัหมดคุณภำพหรอืหมดไป ทำงสำขำวชิำวศิวกรรมอุตสำ
หกำรจ ำเป็นตอ้งจดัซือ้เพื่อน ำมำใชใ้นกำรเรยีนกำรสอน ซึง่ในกำรสัง่ซือ้ทรำย       แต่ละครัง้ตอ้งอำศยัระยะเวลำในกำร
จดัซื้อ และระยะเวลำในกำรขนส่งที่ยำวนำน รวมทัง้ต้นทุน    ในกำรขนส่งที่สูง จึงท ำให้สิ้นเปลอืงงบประมำณของ
มหำวทิยำลยั 
 ดงันัน้ทำงคณะผู้วจิยัจงึไดต้ระหนักถึงปัญหำและใหค้วำมส ำคญัในกำรเรยีน.กำรสอนวชิำวศิวกรรมงำนหล่อโลหะ 
จงึมคีวำมสนใจทีจ่ะศกึษำกำรหำอตัรำสว่นผสมทีเ่หมำะสมในกำรท ำแบบหล่อทรำยชืน้จำกทรำยแม่น ้ำปิงโดยกำรประยุกตใ์ช้
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หลกักำรออกแบบกำรทดลองโดยใชท้รำยจำกแม่น ้ำปิง ช่วงไหลผ่ำน ต ำบลเชยีงเงนิ อ ำเภอเมอืงจงัหวดัตำก ซึง่จะเป็นขอ้มูล
พืน้ฐำนส ำหรบังำนวจิยัอื่นๆ และเป็นขอ้มลูสนบัสนุนอุตสำหกรรมงำนหล่อโลหะต่อไป  
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

วิธีการศึกษา 
 กำรวจิยันี้มุ่งศกึษำถงึกำรหำอตัรำสว่นผสมทีเ่หมำะสมในกำรท ำแบบหล่อทรำยชืน้โดยกำรประยกุตใ์ช้

หลกักำรออกแบบกำรทดลอง: กรณีศกึษำทรำยแม่น ้ำปิง  ซึง่ไดก้ ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนไว ้9  ขัน้ตอนและมี

รำยละเอยีดดงัต่อไปนี้  

 1. ศกึษำขอ้มูลเบื้องต้น ไดท้ ำกำรศกึษำคุณสมบตัทิัว่ไปของทรำยหล่อและเกบ็ขอ้มูลจำกทรำยแม่น ้ำทีใ่ชใ้นกำร
ทดลองครัง้นี้ คอื ทรำยแม่น ้ำปิงช่วงไหลผ่ำน ต ำบล เชยีงเงนิ อ ำเภอเมอืง จงัหวดัตำกและท ำกำรศกึษำขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 
    1.1 ศกึษำขนำดและรปูร่ำงลกัษะของเมด็ทรำย 
    1.2 ศึกษำกำรออกแบบกำรทดลอง กำรออกแบบและวเิครำะห์กำรทดลอง รวมทัง้ศึกษำกำรใช้โปรแกรม 
Minitab  
 2. จดัเตรยีมวสัดุเครื่องมอืและอุปกรณ์ 

    2.1 วสัดุทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำน 
       1. ทรำยแม่น ้ำปิงทีไ่หลผ่ำนช่วงต ำบล เชยีงเงนิ อ ำเภอเมอืง จงัหวดัตำก  
       2. เบนโตไนต ์ท ำหน้ำทีเ่ป็นตวัประสำนและห่อหุม้เมด็ทรำยเพื่อใหเ้กดิควำมแขง็แรงใหก้บัแบบหล่อ โดย
สว่นใหญ่ทรำยหล่อจะประกอบไปดว้ยทรำยซลิกิำ้ผสมกบัตวัประสำนน ้ำและสำรเตมิพเิศษส ำหรบัตวัประสำนทีน่ิยมใช้ 
คอื เบนโตไนต ์
   3. น ้ำ ท ำหน้ำที่เป็นตวัประสำนให้ส่วนผสมต่ำงๆเข้ำด้วยกนัและช่วยให้เบนโตไนต์เกิดกำรขยำยตัว
ไดม้ำก ท ำใหม้คีวำมเหนียวสงูเหมำะส ำหรบัผสมกบัทรำย ซึง่ช่วยใหท้รำยหล่อยดึเกำะกนัไดด้ี 
    2.2 เครื่องมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรทดลอง   
         1. เครื่องเขย่ำทรำยใชส้ ำหรบัหำขนำดเมด็ทรำย 
         2. เครื่องทดสอบควำมแข็งแรงอัด (Universal Sand Strength Machine) ใช้ส ำหรบัทดสอบควำมแข็ง
แรงอดัของทรำยในสภำวะชืน้และในสภำวะแหง้ 
         3. เครื่องหำอตัรำลมผ่ำน (Electric Permeability Meter) ใชว้ดัอตัรำลมผ่ำนในชิน้งำนทดสอบ 
          4. เครื่องอบไล่ควำมชืน้ ใชส้ ำหรบัไล่ควำมชืน้ทีอ่ยู่ในทรำย เพื่อใหท้รำยแหง้ 
                   5. เครื่องชัง่ระบบดจิติอลใชส้ ำหรบัชัง่ทรำย เบนโตไนต ์และน ้ำ เพื่อใหไ้ดป้รมิำณตำมทีก่ ำหนด 
                   6. เครื่องผสมทรำยใชส้ ำหรบัผสมทรำย เบนโตไนต์ และน ้ำเขำ้ดว้ยกนัเพื่อใหไ้ดท้รำยที่เหมำะสมกบั
กำรท ำแบบหล่อ 
                   7. เครื่องอดักระทุง้ทรำยใชส้ ำหรบัเตรยีมชิน้งำนทดสอบ ก่อนท ำกำรทดสอบทดลองผลกำรท ำงำน 
 3. ออกแบบกำรทดลองเบือ้งตน้ 

    ในกำรออกแบบกำรทดลองเบื้องต้นนัน้จะใช้โปรแกรม Minitab ช่วยในกำรออกแบบกำรทดลองเพื่อศกึษำ
ปัจจยัทีม่ผีลอย่ำงมนียัส ำคญัต่อควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้และอตัรำลมผ่ำนของแบบหล่อทรำย ขัน้ตอนต่อไปคอืกำร
ออกแบบกำรทดลองเพื่อหำอตัรำสว่นผสมทีเ่หมำะของปัจจยัหลกัต่อไป ซึง่กำรออกแบบกำรทดลองม ี2 ขัน้ตอนดงันี้ 
     3.1 เลอืกปัจจยั สญัลกัษณ์ และระดบั 
                 ขัน้ตอนนี้เป็นกำรน ำปัจจยัหลกัประกอบดว้ย น ้ำ เบนโตไนต์ และทรำย โดยน ำมำออกแบบกำร ทดลอง
เพื่อหำอตัรำสว่นผสมทีเ่หมำะของปัจจยัหลกั 
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             3.2 เลอืกกำรออกแบบกำรทดลอง 
     ในกำรออกแบบกำรทดลองทีเ่หมำะสมส ำหรบักำรทดลองเบือ้งตน้คอื กำรออกแบบเชงิแฟก 

ทอเรยีลเมื่อพจิำรณำปัจจยัทีม่อียู่ทัง้หมด*3*ปัจจยั โดยแต่ละปัจจยัประกอบด้วย 2 ระดบั โดยกำรทดลอง เชงิแฟกทอเรยีล
แบบบริบูรณ์หรอืทดลองร่วมปัจจยัทัง้หมดเท่ำกบั (23) เท่ำกบั 8    กำรทดลองและซ ้ำกำรทดลอง 3 ครัง้ รวมกำร
ทดลองทัง้หมดเท่ำกบั 24 กำรทดลอง  
 4. ทดสอบทรำย 
             ในกำรทดสอบ จะท ำกำรทดสอบสมบตัเิชงิกลของแบบหล่อทรำย ตำมมำตรฐำน ของ A.F.S (American 

Foundry Society) แบง่เป็น 2 ดำ้นคอื  กำรทดสอบควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้ และกำรทดสอบหำอตัรำลมผ่ำน โดย

ใชอ้ตัรำสว่นผสมตำมกำรออกแบบกำรทดลอง 

 5. เกบ็ผลกำรทดสอบและวเิครำะหปั์จจยัเบือ้งตน้ 
    5.1 ผลกำรทดสอบ 
       จำกผลกำรทดสอบกำรหำควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชื้นและอตัรำลมผ่ำน น ำผลกำรทดลองที่ได้มำ
วเิครำะหผ์ลโดยใชโ้ปรแกรม Minitab 
   5.2 วเิครำะหปั์จจยัเบือ้งตน้ 
          ในกำรออกแบบกำรทดลองดว้ยโปรแกรม Minitab เพื่อวเิครำะหข์อ้มูลและกรองปัจจยัเบือ้งต้นใหเ้หลอื
เฉพำะปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบต่อควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้และอตัรำลมผ่ำน จำกนัน้ท ำกำรออกแบบกำรทดลอง
เพื่อหำค่ำทีเ่หมำะสมของปัจจยั 
 6. ออกแบบกำรทดลองเพื่อหำค่ำทีเ่หมำะสมของปัจจยั 
  จำกกำรทดลองเบือ้งตน้จะทรำบปัจจยัหลกัทีม่ผีลอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อควำมแขง็แรงอดั ในสภำวะชืน้และอตัรำ
ลมผ่ำน ขัน้ตอนต่อไปคอื น ำผลกำรทดลองทีไ่ดไ้ปออกแบบกำรทดลองเพื่อหำค่ำทีเ่หมำะสมของปัจจยัหลกัต่อไป ซึ่ง
ขัน้ตอนกำรออกแบบกำรทดลอง  ประกอบดว้ยดงันี้ 
   6.1 เลอืกปัจจยั ขอ้จ ำกดั 

     ขัน้ตอนน้ีเป็นกำรน ำปัจจยัหลกัประกอบดว้ย น ้ำ เบนโตไนตแ์ละทรำย โดยน ำมำออกแบบกำรทดลองเพื่อ 
หำอตัรำสว่นผสมทีเ่หมำะของปัจจยัหลกั 
    6.2 เลอืกกำรออกแบบกำรทดลอง 
         ในขัน้ตอนนี้เป็นกำรทดลองเพื่อหำค่ำที่เหมำะสมของปัจจยั จำกกำรออกแบบ   โดยใช้หลกักำรทดลอง
แบบ Box-Behnken ส ำหรบักรณีศกึษำปัจจยัที ่3 ระดบั (3-Level Design)  
 7.ทดสอบทรำย 

 เป็นวธิกีำรทดสอบทรำย เพื่อหำปัจจยัทีเ่หมำะสม 

 8. วเิครำะหข์อ้มลูเชงิสถติแิละหำค่ำทีเ่หมำะสมของแต่ละปัจจยั 

  น ำผลกำรทดสอบของค่ำควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้และอตัรำลมผ่ำนมำวเิครำะหข์อ้มลูเชงิสถติ ิเพื่อหำ

ปัจจยัทีเ่หมำะสม โดยใชโ้ปรแกรม.Minitab.เพื่อวเิครำะหผ์ลกำรทดลองทัง้หมด 

 9.สรุปผลกำรทดลอง 

 สรุปผลกำรทดลองตำมจุดประสงคท์ีต่ัง้ไว ้จำกกำรวเิครำะหด์ว้ยโปรแกรม.Minitab พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะต

ในกำรด ำเนินงำนเพื่อเป็นประโยชน์     
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ผลการศึกษา 

           1. ปัจจยัหลกัทีม่ผีลต่อควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้และอตัรำลมผ่ำน 
     ผลกำรด ำเนินงำนนี้ผูด้ ำเนินงำนไดอ้อกแบบกำรทดลองเบื้องต้นโดยกำรน ำเขำ้ปัจจยั*3*ปัจจยั*คือ*น ้ำ*เบนโต
ไนตแ์ละทรำย*มำท ำกำรออกแบบกำรทดลองแบบแฟกทอเรยีล*23*แบบเตม็รูป.เพื่อกรองปัจจยัทัง้*3*ปัจจยั*ใหเ้หลอื
ปัจจยัหลกัทีม่ผีลต่อควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้และอตัรำลมผ่ำนอย่ำงมนีัยส ำคญั*ซึ่งมกีำรทดลองทัง้หมด*24*กำร
ทดลองและผูด้ ำเนินงำนไดท้ ำกำรทดลองเพื่อหำค่ำควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้และอตัรำลมผ่ำน*ดงัตำรำงที*่1 
 

ตารางท่ี*1**กำรตัง้ค่ำปัจจยัและล ำดบัขัน้กำรทดลอง กรณีมปัีจจยัน ำเขำ้*3*ปัจจยั 
 

ล ำดบักำร
ทดลอง 

ล ำดบักำรทดลอง
ตำมกำรสุม่ 

น ้ำ 
(A) 

เบนโตไนต ์
(B) 

ทรำย 
(C) 

ควำมแขง็แรงอดัใน
สภำวะชืน้ 
(lb/In2) 

อตัรำลมผ่ำน 

1 19 5 10 83 3.7 156 
2 15 5 10 87 4.3 170 
3 24 7 10 87 5.2 157 
4 18 7 7 83 4.5 166 
5 7 5 10 87 4.3 170 
6 6 7 7 87 6.0 160 
7 9 5 7 83 3.2 165 
8 10 7 7 83 4.5 166 
9 17 5 7 83 3.2 170 
10 3 5 10 83 3.7 157 
11 4 7 10 83 5.5 158 
12 1 5 7 83 3.6 167 
13 2 7 7 83 5.4 160 
14 21 5 7 87 4.2 172 
15 5 5 7 87 4.0 170 
16 14 7 7 87 5.9 160 
17 8 7 10 87 5.3 157 
18 22 7 7 87 5.7 160 
19 20 7 10 83 5.0 158 
20 12 7 10 83 5.4 158 
21 16 7 10 87 5.6 152 
22 23 5 10 87 4.9 177 
23 11 5 10 83 3.8 160 
24 13 5 7 87 4.2 172 

 

 เมื่อไดค้่ำควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้และอตัรำลมผ่ำนแลว้ ไดน้ ำโปรแกรม Minitab     ซึง่เป็นโปรแกรมที่

สำมำรถวเิครำะหค์วำมแปรปรวนเขำ้มำชว่ยในกำรสรำ้งกรำฟพำเรโตและเสน้ระดบันยัส ำคญั*เพื่อช่วยในกำรวเิครำะห์
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ขอ้มลูและกรองปัจจยัใหเ้หลอืเฉพำะปัจจยัหลกัทีม่ผีลอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้   และอตัรำลม

ผ่ำน ซึง่กำรวเิครำะหค์วำมแปรปรวนจำกกรำฟพำเรโตโดยพจิำรณำจำกเสน้ระดบันยัส ำคญัจะไดปั้จจยัหลกัทีม่ผีลอย่ำง

มนียัส ำคญัต่อควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้และอตัรำลมผ่ำนอยำ่งมนียัส ำคญั 

 เมื่อท ำกำรพรอ็ตกรำฟพำเรโตทีร่ะดบันยัส ำคญั α = 0.05 จะไดก้รำฟพำเรโตทีแ่สดงถงึผลกระทบของควำม

แขง็แรงอดัในสภำวะชืน้ดงัภำพที ่1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 กรำฟพำเรโตแสดงผลกระทบต่อควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้ 
 

 จำกภำพที่  1 ปัจจยัที่มผีลต่อควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชื้นอย่ำงมนีัยส ำคญั  เมื่อท ำกำรกรองปัจจยัแล้ว จะ
เหลอืปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบคอื น ้ำ ทรำย อนัตรกริยิำระหว่ำงเบนโตไนต์กบัทรำย อนัตรกริยิำระหว่ำงน ้ำ เบนโตไนต์
และทรำย  
 จำกผลกำรทดลองข้ำงต้นผู้ด ำเนินงำนได้น ำปัจจยัที่ได้ไปท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อหำค่ำ  P-Valueเพื่อหำ
ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อค่ำควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้ ซึง่ไดผ้ลกำรวเิครำะหข์อ้มลู ดงัตำรำงที ่2 
  

ตารางท่ี*2**ค่ำ P-Value ทีใ่ชใ้นกำรเลอืกปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้ 
 

Term Effect Coef SE*Coef T P-Value 
Constant  4.6292 0.05575 83.04 0.000 

น ้ำ 1.4083 0.7042 0.05575 12.63 0.000 

เบนโตไนต ์ 0.1917 0.0958 0.05575 1.72 0.105 
ทรำย 0.6750 0.3375 0.05575 6.05 0.000 

น ้ำ*เบนโตไนต ์ -0.1917 -0.0958 0.05575 -1.72 0.105 
น ้ำ*ทรำย -0.1083 -0.0542 0.05575 -0.97 0.346 

เบนโตไนต*์ ทรำย -0.2583 -0.1292 0.05575 -2.32 0.034 
น ้ำ* เบนโตไนต ์*ทรำย -0.2417 -0.1208 0.05575 -2.17 0.046 

 

 จำกตำรำงที ่2 ค่ำ P-Value มคี่ำน้อยกว่ำ0.05 จงึเป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลต่อควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้ ซึง่จะ

ไดผ้ล คอื น ้ำ ทรำย อนัตรกริยิำระหว่ำงเบนโตไนตก์บัทรำย อนัตรกริยิำระหว่ำงน ้ำ เบนโตไนตแ์ละทรำย  
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 ในทางเดยีวกนัเมื่อท าการพร็อตกราฟพาเรโตที่ระดบันยัส าคญั α = 0.05 จะได้กราฟพาเรโตที่แสดงถงึ

ผลกระทบของอตัราลมผา่น ดงัภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี*2**กรำฟพำเรโตแสดงผลกระทบต่ออตัรำลมผ่ำน 
 

 จำกภำพที ่2 ปัจจยัทีม่ผีลต่ออตัรำลมผ่ำนอย่ำงมนียัส ำคญั เมื่อท ำกำรกรองปัจจยัแลว้จะเหลอืปัจจยัหลกัทีม่ี

ผลกระทบ คอื น ้ำ อนัตรกริยิำระหว่ำงน ้ำกบัทรำย เบนโตไนต ์อนัตรกริยิำระหว่ำงเบนโตไนตก์บัทรำย     ทรำยอนัตร

กริยิำระหว่ำงน ้ำ เบนโตไนตแ์ละทรำย  

 จำกผลกำรทดลองข้ำงต้นผู้ด ำเนินงำนได้น ำปัจจยัที่ได้ไปท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อหำค่ำ *P-Value*
เพื่อหำปัจจยัที่มีผลกระทบต่อค่ำอตัรำลมผ่ำน*ซึ่งได้ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลดงัตำรำงที่*3 
 

ตารางท่ี 3 ค่ำ P-Value ทีใ่ชใ้นกำรเลอืกปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่ออตัรำลมผ่ำน 
 

Term  Effect   Coef SE*Coef  T P-Value 

Constant  163.25 0.5035 324.26 0.000 

น ้ำ -7.833 -3.917 0.5035 -7.78 0.000 

เบนโตไนต ์ -4.833 -2.417 0.5035 -4.80 0.000 

ทรำย 3.000 1.500 0.5035 2.98 0.009 

น ้ำ*เบนโตไนต ์ -0.500 -0.250 0.5035 -0.50 0.626 

น ้ำ*ทรำย -6.333 -3.167 0.5035 -6.29 0.000 

เบนโตไนต*์ทรำย 3.000 1.500 0.5035 2.98 0.009 

น ้ำ*เบนโตไนต*์ทรำย -2.333 -1.167 0.5035 -2.32 0.034 
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 จำกตำรำงที ่3 ค่ำ P-Value ทีม่คี่ำน้อยกว่ำ 0.05 จงึจะเป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลต่ออตัรำลมผ่ำนซึง่จะไดผ้ล คอื 

น ้ำ เบนโตไนต ์ทรำย อนัตรกริยิำระหว่ำงน ้ำกบัทรำย อนัตรกริยิำระหว่ำงเบนโตไนตก์บัทรำย อนัตรกริยิำระหว่ำงน ้ำ 

เบนโตไนตแ์ละทรำย  

 จำกผลลพัธท์ีไ่ดใ้นกำรสรุปกำรออกแบบกำรทดลองเบือ้งตน้พบว่ำปัจจยัหลกัทีม่ผีลต่อควำมแขง็แรงอดัใน

สภำวะชืน้และอตัรำลมผ่ำนอย่ำงมนียัส ำคญั และน ำปัจจยัหลกัทีไ่ดน้ี้ไปท ำกำรออกแบบกำรทดลองเพื่อหำค่ำที่

เหมำะสม โดยมปัีจจยัหลกั คอื น ้ำ เบนโตไนต ์และทรำย  

 2. ค่ำทีเ่หมำะสมของปัจจยัจำกกำรออกแบบกำรทดลอง 

 จำกปัจจยัหลกัทีม่ผีลต่อควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้และอตัรำลมผ่ำน อย่ำงมนียัส ำคญัน ำมำออกแบบกำร

ทดลองเพื่อหำค่ำทีเ่หมำะสมของปัจจยั ซึง่ท ำไดโ้ดยกำรออกแบบกำรทดลองแบบ Box-Behnken โดยกำรออกแบบกำร

ทดลองนี้คณะผูด้ ำเนินงำน ไดก้ ำหนดปัจจยั สญัลกัษณ์และระดบัส ำหรบักำรทดสอบควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้และ

อตัรำลมผ่ำนของชิน้งำนทดสอบ ดงัตำรำงที ่4 
 

ตารางท่ี*4*ปัจจยั*สญัลกัษณ์และระดบั ส ำหรบักำรทดสอบควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชื้น และอตัรำลมผ่ำนของ
ชิน้งำนทดสอบ*ในกำรออกแบบกำรทดลองแบบ*Box-Behnken 
 

ปัจจยั สัญลกัษณ์ 
ระดบั 

ต ่ำ กลำง สูง 
น ้ำ A 5 6 7 

เบนโตไนต ์ B 7 8.5 10 
ทรำย C 83 85 87 

 

 จำกตำรำงจะเหน็ว่ำกำรทดสอบทรำยทีผ่สมตำมกำรออกแบบกำรทดลองแบบ*Box-Behnkenโดยซ ้ำกำรทดลอง*2*
ครัง้*รวมกำรทดลองทัง้หมดเท่ำกับ*30*กำรทดลองและท ำกำรทดสอบชิ้นงำนที่ผ่ำนกระบวนกำรที่ถูกต้องตำม
มำตรฐำน*เพื่อหำควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชื้นและอตัรำลมผ่ำนของชิน้ทดสอบ*ดงัตำรำงที่*5*จำกนัน้น ำขอ้มูลที่ได้ไป
วเิครำะหห์ำค่ำอตัรำสว่นผสมทีเ่หมำะสมของปัจจยั 
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ตารางท่ี*5**ผลกำรทดลองค่ำควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้และอตัรำลมผ่ำน  
 

ล ำดบักำร
ทดลอง 

ล ำดบักำรทดลอง
ตำมกำรสุม่ 

น ้ำ 
(A) 

เบนโตไนต ์
(B) 

ทรำย 
(C) 

ควำมแขง็แรงอดัใน
สภำวะชืน้ 
(lb/In2) 

อตัรำลมผ่ำน 

1 6 7 8.5 83 5.2 150 
2 19 7 10 85 5.3 157 
3 26 6 7 87 4.2 160 
4 11 6 7 87 4.3 160 
5 3 5 10 85 6.1 157 
6 4 7 10 85 5.8 155 
7 13 6 8.5 85 5.0 165 
8 28 6 8.5 85 5.2 162 
9 18 5 10 85 6.4 145 
10 9 6 7 83 4.3 167 
11 27 6 10 87 5.3 162 
12 5 5 8.5 83 6.1 172 
13 14 6 8.5 85 4.8 172 
14 30 6 8.5 85 5.2 165 
15 1 5 7 85 5.6 174 
16 16 5 7 85 5.7 172 
17 2 7 7 85 3.9 165 
18 25 6 10 83 5.6 160 
19 21 7 8.5 83 5.3 163 
20 7 5 8.5 87 6.1 165 
21 12 6 10 87 5.3 158 
22 29 6 8.5 85 5.3 160 
23 24 6 7 83 5.2 163 
24 15 6 8.5 85 5.8 157 
25 23 7 8.5 87 5.0 165 
26 8 7 8.5 87 5.0 160 
27 17 7 7 85 4.3 161 
28 22 5 8.5 87 5.8 165 
29 10 6 10 83 5.9 160 
30 20 5 8.5 83 6.2 165 

 

 จำกตำรำงที ่5 อตัรำสว่นผสมทีใ่หค้่ำควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้และอตัรำลมผ่ำนสงูทีส่ดุในกำรทดลองคอื

น ้ำ.=.5 เบนโตไนต.์=.7 และทรำย.=.85 และเมื่อน ำอตัรำสว่นผสมมำเทยีบเป็นรอ้ยละไดค้อื*น ้ำ.=.5.154 %  
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เบนโตไนต์.=.7.216 % และทรำย.=.87.630 %*และให้ค่ำควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้.=.5.6 lb/In2 และค่ำอตัรำลม

ผ่ำน.=.174  

  2.1**กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของแบบจ ำลอง*(Model Adequacy Checking) 
 กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมและควำมถูกต้องของขอ้มลู*เป็นกำรตรวจสอบขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรทดลองในตำรำง
ที*่5.โดยอำศยัโปรแกรมทำงสถติ*ิMinitab*มำช่วยในกำรวเิครำะหผ์ลกำรทดลองประกอบดว้ย*4*ขัน้ตอนดงันี้ 
          2.1.1**กำรตรวจสอบกำรกระจำยตวัแบบปกต.ิ(Normal*Distribution).ในกำรตรวจสอบกำรกระจำยตวัแบบ
ปกติของข้อมูล *ได้จำกกำรน ำผลกำรทดลองในตำรำงที่ *5*โดยใช้กำรพล็อตควำมน่ำจะเป็นแบบปกติ *
(Normal*Probability*Plot)*ของขอ้มูลพบว่ำกำรกระจำยของค่ำควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชื้นและค่ำอตัรำลมผ่ำน*มกีำร
กระจำยตวัตำมแนวเสน้ตรงท ำให้ประมำณได้ว่ำ*กำรแจกแจงแบบปกติของค่ำควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชื้นและค่ำ
อตัรำลมผ่ำนดงัภำพที*่3 และภำพที*่4*ตำมล ำดบั 
 

 
 

ภาพท่ี*3**กรำฟแสดงกำรกระจำยแบบปกตขิองค่ำควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้ 
 

 
 

ภาพท่ี*4**กรำฟแสดงกำรกระจำยแบบปกตขิองค่ำอตัรำลมผ่ำน 
 

 2.1.2 กำรตรวจสอบควำมเป็นอิสระ (Independent) ของควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชื้นและอัตรำลมผ่ำน 

พบว่ำกำรกระจำยตวัของค่ำควำมผดิพลำดมคีวำมเป็นอสิระต่อกนั ซึ่งได้จำกกำรน ำผลกำรทดลองในตำรำงที่ 5 มำ
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สรำ้งเป็นแผนภูมกิำรกระจำย (Scatter Plot) เมื่อพจิำรณำกำรกระจำยของขอ้มูลบนแผนภูมพิบว่ำกำรกระจำยของค่ำ

ควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชื้นและอตัรำลมผ่ำน มรีูปแบบทีเ่ป็นอสิระ*ไม่มรีูปแบบที่แน่นอน*แสดงให้เหน็ว่ำค่ำควำม

คลำดเคลื่อน (Residuals) มคีวำมเป็นอสิระต่อกนั แสดงดงัภำพที ่5 และภำพที ่6 ตำมล ำดบั 
 

 
 

ภาพท่ี*5**กรำฟแสดงควำมสมัพนัธข์องค่ำควำมคลำดเคลื่อนของค่ำควำมแขง็แรงอดัในสภำวะ 
            ภำพที*่4-5**ชืน้และล ำดบักำรทดลอง 

 

 
 

ภาพท่ี*6**กรำฟแสดงควำมสมัพนัธข์องค่ำควำมคลำดเคลื่อนของค่ำอตัรำลมผ่ำนและล ำดบักำร 
           ภำพที*่4-6**ทดลอง 
 
 2.1.3 กำรตรวจสอบควำมเสถียรของควำมแปรปรวน (  : Variance Stability) ของควำมแขง็แรงอดัใน

สภำวะชื้นและอตัรำลมผ่ำน โดยใช้แผนภูมกิำรกระจำยของค่ำควำมคลำดเคลื่อนพบว่ำควำมแปรปรวนของค่ำควำม

คลำดเคลื่อน มคี่ำควำมเสถยีรอยู่ในระดบัน่ำพอใจและรูปร่ำงกำรกระจำยตวัของขอ้มลูไม่เป็นรปูแบบ*แสดงดงัภำพที ่7

และภำพที ่8 ตำมล ำดบั 
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ภาพท่ี*7**กรำฟแสดงกำรกระจำยตวัของควำมคลำดเคลื่อนเทยีบกบัค่ำควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้ 
 

 
 

ภาพท่ี*8**กรำฟแสดงกำรกระจำยตวัของควำมคลำดเคลื่อนเทยีบกบัค่ำอตัรำลมผ่ำน 
 

 2.1.4**กำรวเิครำะหค์วำมแปรปรวนจำกผลกำรทดลองควำมถูกต้องของรูปแบบกำรทดลองพบว่ำไม่มคีวำม
ผดิปกติของกำรทดลองเกดิขึน้และขอ้มูลที่ไดม้คีวำมน่ำเชื่อถือ จงึได้น ำขอ้มูลในตำรำงที่*5*มำท ำกำรวเิครำะห์ควำม
แปรปรวนของค่ำควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้และค่ำอตัรำลมผ่ำน*โดยก ำหนดควำมเชื่อมัน่ที่*95*%*(α*=*0.05)*โดย
ใชโ้ปรแกรม*Minitab*มำท ำกำรวเิครำะหผ์ลกำรทดลองและสำมำรถแสดงผลกำรวเิครำะห์ไดด้งัตำรำงที่*6*และตำรำง
ที*่7*ตำมล ำดบั 
 

3**ขอ้มลูเชงิสถติแิละหำค่ำทีเ่หมำะสมของแต่ละปัจจยั 
  กำรหำค่ำทีเ่หมำะสมของแต่ปัจจยัเพื่อใหค้่ำควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้และค่ำอตัรำลมผ่ำนทีม่ำกทีส่ดุ*
ในขัน้ตอนนี้จะต้องก ำหนดขอบเขตของผลตอบได้แก่ *ค่ำในระดับต ่ ำสุด*(Lower)ค่ำเป้ำหมำย*(Target)*ร่วมทัง้
ก ำหนดค่ำน ้ ำหนักของผลตอบ *(Weight)*และค่ำควำมส ำคัญของผลตอบ *(Importance)*โดยค่ำทัง้สองอยู่ ใน
ระหว่ำง*0.1-1.0*ในโครงงำนนี้ให้น ้ำหนักและควำมส ำคญัของผลตอบเท่ำกบั*1*เนื่องจำกต้องเน้นให้ผลตอบอยู่ใน
ขอบเขตทีก่ ำหนดและเขำ้ใกลค้่ำเป้ำหมำยมำกทีส่ดุสำมำรถแสดงไดด้งัตำรำงที่*8  
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ตารางท่ี*8**ค่ำทีเ่หมำะสมของปัจจยัทีม่ผีลต่อควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้และค่ำอตัรำลมผ่ำน 
 

Response Optimization     
Parameters      

Goal Lower Target Upper Weight 
อตัรำลมผ่ำน Maximum 145.0 174.0 174.0 1 
ควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้ Maximum 3.2 6.4 6.4 1 

Starting Point     
น ้ำ*=*5*****เบนโตไนต*์ =*7*****ทรำย*=*83     

Global Solution     
น ้ำ*=*5*****เบนโตไนต*์ =*7.45455*****ทรำย*=*83 
Predicted Responses 
อตัรำลมผ่ำน*=*173.513,*desirability *=*0.983204 
ควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้*=*5.964*lb/In2,*desirability*=*0.863736 
Composite Desirability*=*0.921536 

 
 จำกตำรำงที่ 8 ผู้ด ำเนินงำนเลือกก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของผลตอบ  (Goal) เป็นค่ำมำกที่สุดของผลตอบ 

(Maximum) โดยค่ำระดบัต ่ำสุดของผลตอบ = 145 lb/In2 ค่ำเป้ำหมำย = 174 lb/In2 เน่ืองจำกกำรทดลองของค่ำควำม

แขง็แรงอดัในสภำวะชืน้และค่ำอตัรำลมผ่ำนมำกทีสุ่ด =174 lb/In2 จงึก ำหนดว่ำ Maximum = 174 lb/In2 เพื่อใหไ้ดค้่ำ

ควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชื้นและค่ำอตัรำลมผ่ำนมำกที่สุด  ซึ่งอตัรำส่วนผสมที่เหมำะสมของแต่ละปัจจยัจำกกำร

ค ำนวณของโปรแกรม โดยใชค้่ำควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชื้นและค่ำอตัรำลมผ่ำนมำกที่สุดคอื น ้ำ = 5.0 เบนโตไนต ์

=7.4545 และทรำย=83.และเมื่อน ำอตัรำสว่นผสมมำเทยีบเป็นรอ้ยละไดค้อืน ้ำ=5.24 %.เบนโตไนต=์7.81.%.และ ทรำย 

=86.95.%.โดยมีค่ำท ำนำยของควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชื้นและค่ำอัตรำลมผ่ำน=5.9640lb/In2.และ.173.5129.

ตำมล ำดับ มีค่ำกำรยอมรับร่วม (Composite Desirability) =.0.92154หรือ 92.154 % ค่ำกำรยอมรบัของค่ำควำม

แขง็แรงอดัในสภำวะชืน้ =0.98320.หรอื 98.320.% ค่ำกำรยอมรบัของค่ำอตัรำลมผ่ำน = 0.86347.หรอื 86.347.%.โดย

มลีกัษณะของกรำฟของแต่ละปัจจยั 
  

วิจารณ์และสรปุผล 
 

 จำกผลกำรวิจัยในกำรศึกษำถึงกำรหำอัตรำส่วนผสมที่เหมำะสมส ำหรับกำรท ำแบบหล่อทรำยปิง โดยกำร

ประยุกต์ใช้หลกักำรออกแบบกำรทดลอง พบว่ำอตัรำส่วนผสมที่เหมำะสมของแต่ละปัจจยัที่มผีลต่อควำมแขง็แรงอดัใน

สภำวะชื้นและอตัรำลมผ่ำน*โดยกำรประมวลผลจำกโปรแกรม คอืน ้ำ*=*5*เบนโตไนต์*=*7.4545*และทรำย*=*83*และเมื่อน ำ

อตัรำสว่นผสมมำเทยีบเป็น   รอ้ยละไดค้อื*น ้ำ*=*5.24*%*เบนโตไนต*์=*7.81.%*และ  ทรำย*=*86.95*%*และมคี่ำท ำนำยควำม

แข็งแรงอัดในสภำวะชื้น และอัตรำลมผ่ำน*(Predicted*Responses) *=*5.964*lb/In²*และ*173.513*ตำมล ำดับ    ส่วน

อตัรำส่วนผสมทีไ่ดจ้ำกกำรทดลองจรงิคอื*น ้ำ*=*5*เบนโตไนต์*=*7*และทรำย*=*85*เมื่อน ำอตัรำสว่นผสมมำเทยีบเป็นรอ้ยละ

ไดค้อื*น ้ำ*=*5.154*%*เบนโต  ไนต์*=*7.216*%*และทรำย*=*87.630*%*และใหค้่ำควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้และค่ำอตัรำ
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ลมผ่ำนคอื*5.6*lb/In²*และ174*ตำมล ำดบั*จำกผลกำรประมวลผลดว้ยโปรแกรมและผลกำรทดลองจรงิจะเหน็ไดว้่ำค่ำของกำร

ทดลองของทรำยแม่น ้ำปิงอยู่ในเกณฑท์ีย่อมรบัได*้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. เน่ืองจำกงำนวจิยันี้ ไดใ้ชท้รำยจำกแม่น ้ำปิงเพยีงบรเิวณเดยีว*ซึง่ทรำยแต่ละแหล่งจะมขีนำดของเมด็ทรำย
ทีไ่ม่เท่ำกนั*อำจเป็นไปไดว้่ำบรเิวณอื่น จะใหค้่ำควำมแขง็แรงอดัในสภำวะชืน้และอตัรำลมผ่ำนไดด้กีว่ำกไ็ด ้
   2. ในกำรทดลองในกำรท ำแบบหล่อทรำยชืน้ ควรมกีำรเปรยีบเทยีบกบัทรำยซลิกิำ้  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอขอบคุณมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ ตำก ทีใ่หค้วำมอนุเครำะห ์ในกำรใช้เครื่องมอื อุปกรณ์
ต่ำงๆในกำรทดลอง 

 ผลงำนนี้ได้รบัทุนสนับสนุนจำกส่วนงำน Innovation park โครงกำรยกระดับปริญญำนิพนธ์เป็นงำนวิจัย
ตพีมิพ ์งำนสรำ้งสรรค ์และงำนบรกิำรวชิำกำรสูชุ่มชน  
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การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดของเสียในกระบวนการขึน้รปูถงัเกบ็น ้าพลาสติก 
โพลีเอทิลีนขนาด 1000 ลิตร  ด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบเบา้หมนุ   
Study of Factors that Effect to Defects in 1,000 liter Polyethylene Tank 
Manufacturing by Rotation Molding Process. 
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Patchara Kunjanakarn1* and Thanit Onprang1 
 

บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้เป็นการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเกดิของเสยีในกระบวนการขึน้รูปถงัเกบ็น ้าพลาสติกโพลเีอทลินี
ขนาด 1000 ลติร ด้วยกรรมวธิกีารผลติแบบเบ้าหมุนเพื่อหาระดบัปัจจยัที่เหมาะสมซึ่งส่งผลใหเ้กดิของเสยีน้อยที่สุด   
โดยเฉพาะของเสยีทีเ่กดิจากอาการรอยบวมภายในถงัเกบ็น ้าพลาสตกิ  การด าเนินงานเริม่ต้นดว้ยการศกึษาปัจจยัทีม่ี
อทิธพิลต่อการเกดิรอยบวมภายในถงัเกบ็น ้าพลาสติก  จากทฤษฎีการผลติแบบเบา้หมุน  สภาพการท างานจรงิ  ท า
การระดมสมองเพื่อหาสาเหตุของการเกดิรอยบวมภายในถงัเกบ็น ้าพลาสตกิโดยน าเสนอผ่านแผนภาพกา้งปลา  การ
วเิคราะหส์าเหตุและผลเริม่จากการคดักรองปัจจยัทีไ่ดจ้ากการระดมสมองดว้ยการวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบและท าการ
ทดลองแบบปัจจยัเดยีว (OFAT)  แลว้น าปัจจยัทีม่นีัยส าคญัมาท าการศกึษาต่อด้วยการทดลองแบบ 22 แฟคทอเรยีล   
เพื่อศกึษาอทิธพิลร่วมระหว่างปัจจยัและหาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัทีม่นีัยส าคญัต่อการเกดิรอยบวมภายในถงัเกบ็
น ้าพลาสติก  ผลการทดลองพบว่าปัจจยัที่มคีวามส าคญัและส่งผลต่อการเกดิรอยบวมภายในถงัเกบ็น ้าพลาสติก คอื 
อุณหภูมอิบแม่พมิพแ์ละระยะเวลาในการขึน้รูปชิน้งานและระดบัค่าการท างานทีส่่งผลใหเ้กดิรอยบวมภายในถงัเกบ็น ้า
พลาสตกิน้อยทีส่ดุ คอื อุณหภูมอิบแม่พมิพอ์ยู่ที ่280 องศาเซลเซยีส และระยะเวลาขึน้รปูที ่1200 วนิาท ี จากนัน้ไดน้ า
ค่าพารามเิตอรใ์หม่ทีไ่ดไ้ปท าการทดลองยนืยนัผลและประยุกต์ใชใ้นการผลติพบว่า จ านวนของเสยีจากอาการรอยบวม
ภายในถงัเกบ็น ้าพลาสตกิลดลงเหลอื 3.33% จากเดมิ 30% ของจ านวนของเสยีทัง้หมด   และส่งผลใหจ้ านวนของเสยี
รวมในกระบวนการผลิตถังเก็บน ้าพลาสติกโพลีเอทิลีนขนาด 1000 ลิตร  ลดลงเหลือ 8.66%  จากเดิม 38% ของ
จ านวนการผลติทัง้หมด 
 

ค าส าคญั:   กรรมวธิกีารผลติแบบเบา้หมุน  การขึน้รปูถงัน ้าพลาสตกิ  การออกแบบการทดลอง  
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Abstract  
 

 This research was to study of factors that effect to defects in 1 , 0 0 0  liter polyethylene tank 
manufacturing by rotation molding process. Statistical techniques were used to find out the influential factors 
and the suitable factor level, which caused the least number of swelling. The research was started with 
studying the theory of rotation molding and the real process. Next, cause and effect diagram was used to 
present the brainstormed causes of swelling. In cause and effect analysis, Analysis by experts was applied to 
select the potential factors, and OFAT was performed in screening experiments. After that the significant 
factors were studied with 2 2 factorial designs to find the interaction effect and the relationship between the 
significant factors and swelling. The experiment has revealed that the significant factors, which influence 
swell, are oven temperature and oven time. The appropriate controlled conditions of rotation molding process 
are at 280°C of oven temperature and 1200  seconds of oven time. After implementing the new parameter 
levels, the number of swell is decreased from 30%   to 3.33% of the total amount of waste.  This results the 
number of total waste in the 1,000  liter polyethylene tank manufacturing process decreased from 38%  to 
8.66% of total production. 
 

Keywords:  Rotational Molding, Polyethylene Tank Manufacturing, Design of Experiments  
 

บทน า 

 จากการศกึษากระบวนการผลติถงัเกบ็น ้าพลาสตกิของบรษิทัที่ร่วมโครงการวจิยั พบว่าเป็นการผลติถงัเกบ็น ้า
พลาสตกิชนิดโพลเีอทลินีแบบ 3 ชัน้  และท าการผลติทัง้หมด 3 แบบ  คอื Dew Extra, Dew และ Marton  โดยแต่ละ
แบบจะม ี 3  ขนาดความจุ  คอื 1000,1500 และ 2000 ลติร  ดว้ยกรรมวธิกีารผลติแบบเบ้าหมุน (Rotation Molding)  
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะส าหรบัผลิตถังเก็บน ้าพลาสติกที่มีขนาดใหญ่   การก าหนดค่าระดบัปัจจยัการท างานที่ไม่
เหมาะสมโดยการลองผดิลองถูกในการปรบัค่าปัจจยัในการท างานโดยไม่ไดใ้ชห้ลกัการทางวชิาการทีถู่กตอ้ง  ส่งผลให้
มขีองเสยีเกดิขึน้ในกระบวนการผลติเป็นจ านวนมากและอาการของเสยีบางอาการไม่สามารถน าผลติภณัฑม์าแกไ้ขหรอื
ตกแต่งได ้ส่งผลใหเ้กดิความเสยีหายและมตี้นทุนการผลติทีส่งูขึน้  จากการเกบ็ขอ้มูลการผลติเป็นเวลา 1 เดอืน  พบ
ขอ้มลูของเสยีสามารถสรุปเป็นกราฟเปรยีบเทยีบปรมิาณการผลติและปรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้ [1] ดงัแสดงในภาพที ่1 
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ภาพท่ี 1 กราฟเปรยีบเทยีบปรมิาณการผลติและปรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้  
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จากภาพที ่1 แสดงใหเ้หน็ว่าปรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้ในการผลติถงัเกบ็น ้าพลาสตกิโพลเิอทลีนีขนาดความจุต่างๆ  มี
จ านวนของเสยีเกดิขึน้มาก  ถงึแมบ้างรุ่นจะเกดิขึน้เพยีง 4 ชิน้ แต่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณการผลติและราคาขายทีม่ี
มลูค่าสงูต่อชิน้แลว้เกดิเป็นต้นทุนความสญูเสยีทีม่มีลูค่าสงูมาก   และในผลติภณัฑร์ุ่น Dew Extra ขนาดความจุ 1000 
ลติร มปีรมิาณของเสยีมากทีสุ่ดจ านวน 114 ถงั จากจ านวนการผลติทัง้หมดต่อเดอืน 300 ถงั คดิเป็นรอ้ยละ 38 ของ
จ านวนทีท่ าการผลติทัง้หมด  จงึท าการเกบ็และรวบรวมขอ้มลูประเภทอาการของเสยีทัง้หมดทีเ่กดิขึน้เฉพาะในถงัเกบ็
น ้าพลาสตกิโพลเีอทลินีขนาดความจุ 1000 ลติร  ยอ้นหลงั  1 เดอืน  พบว่าอาการของเสยีประเภทรอยบวมภายในถงั
เกบ็น ้าพลาสตกิเกดิขึน้มากทีสุ่ด 78.9% ของปรมิาณของเสยีหรอืคดิเป็น 30% จากปรมิาณของเสยีทัง้หมด 38% ดงั
แสดงในภาพที ่2  ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเกดิของเสยีในกระบวนขึน้รปูถงัเกบ็น ้าพลาสตกิ
ขนาด 1000 ลติร  ดว้ยกรรมวธิกีารผลติแบบเบา้หมนุ เพื่อหาแนวทางแกไ้ขลดจ านวนขอ้บกพร่องใหน้้อยลง  โดยจะน า
หลกัการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) มาใชเ้พื่อหาค่าระดบัปัจจยัที่เหมาะสมต่อการผลติถงัเกบ็น ้า
พลาสตกิและลดจ านวนของเสยีใหน้้อยลง  
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ภาพท่ี 2 กราฟแสดงสดัสว่นอาการของเสยีในถงัเกบ็น ้าพลาสตกิความจุ 1000 ลติร  
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
วสัดอุปุกรณ์ 

1. ชุดแม่พมิพแ์บบเบา้หมุน   2. เครื่องขึน้รปูการผลติแบบเบา้หมุน   
3. โปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิ  4. กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล 

 

วิธีการศึกษา 
 1. ศกึษาสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงิของกระบวนการผลติถงัเกบ็น ้าพลาสตกิโพลเิอทลีนีขนาด 1000 ลติร  
 เพื่อรวบรวมขอ้มูลของเสยีทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติถงัเกบ็น ้าพลาสตกิโพลเิอทลีนีขนาด 1000 ลติร และ
วเิคราะห์ความสเถียรภาพอาการของเสยีประเภทต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติทัง้หมดโดยใชแ้ผนภาพพาเรโต  
แลว้จงึวเิคราะหค์วามเสถยีรภาพของจ านวนของเสยีจากอาการเกดิจากรอยบวมภายในถงัเกบ็น ้าพลาสตกิ  เพื่อทวน
สอบว่าขอ้มูลอยู่ภายใต้ความผนัแปรมาจากธรรมชาติด้วยแผนภูมคิวบคุมตามลกัษณะจ านวนของเสยี (NP  Chart) 
โดยเก็บข้อมูลจ านวนของเสียจาก 20 ล๊อตการผลิต  ซึ่งท าการผลิตล๊อตละชิ้นงาน 30 ชิ้น  และวิเคราะห์ผลด้วย
โปรแกรม Minitab  
 2. ศกึษาขัน้ตอนการผลติถงัเกบ็น ้าพลาสตกิโพลเิอทลินี รุ่น Dew Extra 1000   
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 เพื่อท าความเขา้ใจรายละเอยีดในขัน้ตอนและวธิกีารต่างๆ รวมถงึศกึษาค่าระดบัปัจจยัการท างานในปัจจุบนั
ของกระบวนการผลติเพื่อหาขัน้ตอนทีเ่กดิปัญหารอยบวมภายในถงัเกบ็น ้าพลาสตกิ 
 3. หาสาเหตุของอาการรอยบวมภายในถงัเกบ็น ้าพลาสตกิ 
 การหาสาเหตุการเกดิของเสยีในกระบวนการขึ้นรูปถงัเกบ็น ้าพลาสติก รุ่น Dew Extra 1000 ใช้แผนภาพ
กา้งปลา  ในการวเิคราะห์ความผนัแปรเพื่อศกึษาเกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างสาเหตุและผลนัน้ๆ  โดยมกีารระดม
สมองจากผู้มีความรู้เฉพาะทางและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตทุกคนเพื่อให้ได้มาซึ่งสาเหตุของปัญหาที่
เป็นไปไดท้ัง้หมดแลว้ท าการพสิจูน์ตามขอ้เทจ็จรงิส าหรบัการแกปั้ญหาต่อไป   
 4. การพสิจูน์สาเหตุและแนวทางการเลอืกปัจจยัมาท าการศกึษา 
 การพสิจูน์สาเหตุที่คาดว่าส่งผลต่อการเกดิรอยบวมภายในถงัเก็บน ้าพลาสตกิ  โดยการทดสอบกรองปัจจยั 
(Screening Factors) ดว้ยการทดลองแบบ OFAT เพื่อทดสอบการเปลีย่นแปลงระดบัของปัจจยัแต่ละตวัและวเิคราะห์
ผลการทดสอบแบบ Two Proportions  การทดลองจะใช้สิง่ตวัอย่าง 30 ชิน้  ที่สามารถให้ค่าอ านาจในการตรวจสอบ 
0.89  ซึง่เป็นค่าทีท่างโรงงานยอมรบัได ้[1, 2] 
 5. การออกแบบการทดลอง 
 ใชก้ารออกแบบการทดลองแบบ 2k แฟคทอเรยีลและการวเิคราะห์ผลตวัแปรตอบสนองแบบทากูชิ  [3]  ซึ่ง
เหมาะกบัขอ้มูลแบบนับ  โดยการแปลงผลตวัแปรตอบสนองดแีละเสยีเป็นขอ้มูลเชงิตวัเลข 1 และ 0   ซึง่ 1 หมายถึง 
งานทีเ่ราสนใจคอืการเกดิรอยบวม  และ 0 หมายถงึ อาการทีเ่ราไม่ไดส้นใจ คอื  ชิน้งานไม่มรีอยบวมหรอือาการอื่นที่
ไม่ใช่การเกดิรอยบวม  การทดลองใชจ้ านวนสิง่ตวัอย่าง 15 ชิน้ ซึง่สามารถท าใหม้สีิง่ทีส่นใจจ านวนไม่น้อยกว่า 10 ชิน้ 
[3]  ดงันัน้จงึตอ้งท าการทดลองทัง้หมด 60 การทดลอง  โดยวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการศกึษาผลของอทิธพิลหลกั (Main 
Effect) และอทิธพิลร่วม (Interaction Effect)  ของ 2 ปัจจยัทีผ่่านการพสิจูน์มาแลว้ว่ามอีทิธพิลต่อสดัส่วนของเสยีการ
เกดิรอยบวมภายในถงัเกบ็น ้าพลาสตกิอย่างไร   
 6. การยนืยนัผลการทดลอง 
 น าค่าระดบัปัจจยัทีไ่ดจ้ากการทดลองมาใชใ้นการท างานปกตแิละท าการเกบ็ขอ้มลูจ านวนผลติภณัฑบ์กพร่อง
จากอาการเกดิรอยบวมภายในถงัเกบ็น ้าพลาสตกิ  โดยการสุ่มตรวจจ านวนชิน้งาน 20 ล๊อต [4] ซึง่ท าการผลติล๊อตละ
ชิ้นงาน 30 ชิ้น  ใช้แผนภูมิควบคุมจ านวนของเสยีเพื่อช่วยในการวเิคราะห์ข้อมูลว่าอยู่ในค่าควบคุมหรอืไม่  แล้ว
ก าหนดเป็นมาตรฐานการท างานใหม่ในกระบวนการผลติถงัเกบ็น ้าพลาสตกิโพลเิอทลินี รุ่น Dew Extra 1000   
 7. สรุปผลการด าเนินงาน 
 8. จดัท ารายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 

 

ผลการศึกษา 
 1. ผลการศกึษาสภาพปัญหาที่เกดิขึน้จรงิของกระบวนการผลติถงัเกบ็น ้าพลาสติกโพลเิอทลีนีขนาด 1000 
ลติร น าขอ้มลูอาการของเสยีประเภทต่างๆ ในผลติภณัฑถ์งัเกบ็น ้าพลาสตกิโพลเิอทลีนีแบบ รุ่น Dew Extra 1000 ลติร 
มาวเิคราะหค์วามสเถยีรภาพโดยใชแ้ผนภาพพาเรโต   ซึง่พบว่าปัญหาของเสยีทีเ่กดิขึน้สว่นใหญ่ 90 ชิน้ (78.9%)  มา
จากอาการรอยบวมภายในถงัเกบ็น ้าพลาสตกิ  แสดงดงัภาพที ่3  การจ าแนกจ านวนของเสยีตามประเภทอาการของ
เสยีสอดคลอ้งกบัหลกัพาเรโต  สามารถคาดการณ์ไดว้่าอาการรอยบวมภายในถงัเกบ็น ้าพลาสตกิท าใหเ้กดิของเสยีมาก
ทีสุ่ด  แต่ในการเลอืกปัญหาจะพจิารณาจากประเดน็อื่นๆ เช่น ความรุนแรงและความเหมาะสมในการแก้ปัญหาด้วย  
ดว้ยเหตุผลนี้ผูว้จิยัจงึเลอืกท าการแกไ้ขปัญหาการเกดิของเสยีจากอาการรอยบวมภายในถงัเกบ็น ้าพลาสตกิ (Swelling)  
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ภาพท่ี 3  แผนภาพพาเรโตแสดงอตัราสว่นของเสยีทีเ่กดิทัง้หมด 
 

วเิคราะหก์ระบวนการผลติในปัจุบนัเพื่อดคูวามเสถยีรภาพของกระบวนการท างานเพื่อความแน่ใจว่าขอ้มลูการเกดิรอย
บวมภายในถงัเกบ็น ้าพลาสตกิทีน่ ามาใช้ท าการวเิคราะหม์าจากสาเหตุธรรมชาตสิามารถคาดการณ์ได้ว่าจ านวนของ
เสยีในกระบวนการมคี่าประมาณเท่าใด  พบว่าขอ้มูลมคีวามสุ่มรอบค่ากลาง คอื โดยธรรมชาตขิองกระบวนการมขีอง
เสยีอยู่ประมาณ 9-10 ชิน้ แสดงดงัภาพที ่4  เบือ้งต้นสรุปไดว้่า  การเกดิผลติภณัฑบ์กพร่องมเีสถยีรภาพเพยีงพอต่อ
การวเิคราะหข์อ้มูลแสดงว่าสดัส่วนของเสยีทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการมลีกัษณะเป็นปัญหาเรือ้รงัทีเ่กดิขึน้และมชีิน้งานที่
เกดิรอยบวมภายในถงัเกบ็น ้าพลาสตกิเป็นจ านวนมาก   
 

Sample

S
a

m
p

le
 C

o
u

n
t

191715131197531

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

__
NP=9.3

UCL=16.90

LCL=1.70

NP Chart of Swelling of Dew Extra 1000

 
 

ภาพท่ี 4 แผนภมูคิวบคุมจ านวนของเสยีถงัเกบ็น ้าพลาสตกิโพลเิอทลินี 1000 ลติร 
 

 2. การศกึษาขัน้ตอนการผลติถงัเกบ็น ้าพลาสติกโพลเิอทลินี รุ่น Dew Extra 1000 พบว่ามี 3 กระบวนการ
หลกั คอื กระบวนการผสมวตัถุดบิ, กระบวนการขึน้รปูผลติภณัฑแ์ละกระบวนการประกอบตกแต่ง จากการศกึษาพบว่า 
อาการรอยบวมภายในเก็บถังน ้าพลาสติกเกิดขึ้นในขัน้ตอนของกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์และเป็นอาการที่ไม่
สามารถท าการตกแต่งได ้
 3. การระดมสมองเพื่อหาสาเหตุของการเกดิรอยบวมภายในถงัเกบ็น ้าพลาสติก    ซึ่งได้แผนภาพก้างปลา
แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างเหตุและผลของปัญหาจ านวนมาก  เบื้องต้นปรกึษากบัผู้เชี่ยวชาญและท าการวเิคราะห์
สาเหตุแต่ละเหตุอย่างมรีะบบ  ท าใหท้ราบว่าสาเหตุหลกัทีน่่าจะสง่ผลต่อการเกดิรอยบวมภายในถงัเกบ็น ้าพลาสตกิและ
คุม้ค่าในการแกไ้ขมากทีส่ดุน่าจะมากจากปัจจยัการท างาน คอื อุณหภูมอิบแม่พมิพแ์ละเวลาอบขึน้รปู   เน่ืองจากปัจจยั



 

469 
 

ดงักล่าวเป็นตวัท าใหเ้นื้อพลาสตกิหลอมละลาย จงึตัง้ขอ้สมมติฐานว่าสาเหตุน่าจะมาจากการตัง้ค่าตวัแปรดงักล่าวไม่
เหมาะสม  ส าหรบัปัจจยัอื่นๆ ที่เกดิจากการระดมสมองของทุกคน  ได้ท าการทวนสอบอกีครัง้หนึ่งโดยอาศยัความรู้
เฉพาะทางของผูเ้ชีย่วชาญและการวเิคราะหเ์ชงิกายภาพช่วยวเิคราะหถ์งึสาเหตุและความเป็นไปไดท้ีน่่าจะสง่ผลต่อการ
เกดิรอยบวมภายในถงัเกบ็น ้าพลาสติก  เพราะเมื่อดูกระบวนการท างานในปัจจุบนัสาเหตุบางประการเกดิขึน้แค่ครัง้
คราวเท่านัน้  ไม่ใช่สาเหตุเรือ้รงัทีเ่กดิขึน้ในการท างานจรงิ   
 4. การพสิจูน์สาเหตุและแนวทางการเลอืกปัจจยัมาท าการศกึษา ม ี2 ปัจจยัดงันี้ 
 ก. ผลการทดสอบกรองปัจจยัอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแม่พิมพ์  การเลือกใช้อุณหภูมนิัน้จะอ้างองิตามคู่มือ
มาตรฐาน  
 

 
 
 
ตารางท่ี 1 ผลการทดลองจากการปรบัค่าอุณหภูมอิบแม่พมิพท์ัง้สองระดบั 

ระดบัของปัจจยั (°C )                  จ านวนท่ีตรวจสอบ (ช้ิน)              จ านวนผลิตภณัฑท่ี์เกิดรอยบวม (ช้ิน)               

             300                                            30                                                5 
             350                                            30                                              12 

 

การวเิคราะหผ์ลการทดลอง  ซึง่จากขอ้มลูท าการวเิคราะหผ์่านโปรแกรม Minitab ไดผ้ลดงัภาพที ่5 
 

 

ภาพท่ี 5 ผลการทดลองความมนียัส าคญัของสดัสว่นของเสยีเนื่องจากอุณหภมูอิบแม่พมิพ ์
 

 ผลการทดสอบพบว่าค่า  P-value  มคี่าน้อย แสดงว่าการเปลีย่นระดบัอุณหภูมกิารอบแม่พมิพจ์าก 300-350 
องศาเซลเซยีส มผีลต่อจ านวนชิน้งานทีเ่กดิรอยบวมอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05  สรุปผลไดว้่าการปรบัตัง้
อุณหภูมิมีผลต่อสดัส่วนของเสยี  เพราะถ้าหากว่าตัง้อุณหภูมิต ่าจะท าให้การขยายของตัวหรือหลอมละลายของ
พลาสติกโพลเิอทิลนีที่อยู่ภายในแม่พิมพ์ขยายตวัช้าลง  เมื่อได้รบัอุณหภูมเิป็นเวลาที่นานเพียงพอและมีการหมุน
แม่พิมพ์เนื้อพลาสติกจะค่อยๆ ไหลเคลอืบเป็นชัน้ๆ และเกาะติดกบัผวิแม่พมิพ์ได้ดขีึน้  ส่งผลให้มกีารเกดิรอยบวม
ภายในชิน้งานน้อยลง  แต่ถ้าอุณหภูมอิบแม่พมิพต์ ่าเกนิไปจะท าใหผ้งพลาสตกิโพลเิอทลินีทีอ่ยู่ดา้นในแม่พมิพ์หลอม
ละลายไม่สมบรูณ์ ท าใหเ้น้ือพลาสตกิไม่เคลอืบกบัผวิแม่พมิพเ์ป็นชัน้  ในทางกลบักนัถา้อุณหภูมอิบแม่พมิพส์งูจะท าให้
เมด็พลาสตกิหลอมละลายเรว็จนเหลวเมื่อมกีารหมุนชุดแม่พมิพ์จะท าให้เนื้อพลาสติกเกดิการไหลยอ้ยเหมอืนน ้าสไีด้ 
สง่ผลใหเ้กดิของเสยีตามมา [5] 
 ข. ผลการทดสอบกรองปัจจยัระยะเวลาที่ใช้ในเวลาอบขึ้นรูป การเลือกใช้อุณหภูมินัน้จะอ้างอิงตามคู่มือ
มาตรฐาน    

Test and CI for Two Proportions  

 

Sample   X   N  Sample p 

1        5  30  0.166667 

2       12  30  0.400000 

 

Difference = p (1) - p (2) 

Estimate for difference:  -0.233333 

95% CI for difference:  (-0.453597, -0.0130694) 

Test for difference = 0 (vs not = 0):  Z = -2.08 P-Value = 0.038 
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Test and CI for Two Proportions  

 

Sample   X   N  Sample p 

1        3  30  0.100000 

2       10  30  0.333333 

 

Difference = p (1) - p (2) 

Estimate for difference:  -0.233333 

95% CI for difference:  (-0.433282, -0.0333843) 

Test for difference = 0 (vs not = 0):  Z = -2.29 P-Value = 0.022 

 
ตารางท่ี 2 ผลการทดลองจากการปรบัค่าเวลาอบขึน้รปูทัง้สองระดบั 

ระดบัของปัจจยั (sec.)                 จ านวนท่ีตรวจสอบ (ช้ิน)              จ านวนผลิตภณัฑท่ี์เกิดรอยบวม (ช้ิน)               

             1400                                          30                                                 3 
             1600                                          30                                                10 

 

การวเิคราะหผ์ลการทดลอง  ซึง่จากขอ้มลูท าการวเิคราะหผ์่านโปรแกรม Minitab ไดผ้ลดงัภาพที ่6 

 

ภาพท่ี 6 ผลการทดลองความมนียัส าคญัของสดัสว่นของเสยีเนื่องจากเวลาอบขึน้รปู 
 

ผลการทดสอบพบว่าค่า  P-value  มคี่าน้อย แสดงว่าการเปลี่ยนระยะเวลาอบขึน้รูปจาก 1400-1600 วนิาท ีมผีลต่อ
จ านวนชิ้นงานที่เกดิรอยบวมอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบันัยส าคญั 0.05 สรุปผลไดว้่า การปรบัตัง้ เวลาอบขึน้รูปมผีลต่อ
สดัส่วนของเสยี เพราะถ้าหากว่าตัง้ระยะเวลาน้อยจะท าให้การขยายตัวของผงพลาสติกโพลเิอทลินีภายในแม่พิมพ์
เกดิขึน้น้อยและจะท าการเยน็ตวัไดร้วดเรว็กจ็ะไม่เกดิการรอยบวมภายในชิน้งาน  แต่ถา้ตัง้เวลานานการขยายตวัของ
พลาสตกิมมีากอาจจะหลอมละลายจนเหลวเมือ่มกีารเยน็ตวัดว้ยระยะเวลาทีจ่ ากดัอาจจะท าใหเ้กดิการพองหรอืยุบตวัได้ 
[5] 

5. ผลการออกแบบการทดลองเพื่อหาค่าระดบัปัจจยัทีเ่หมาะสมในการท างานและการศกึษาอทิธพิลร่วมของ 2  
ปัจจยั   ซึง่ผลการทดลองดงัแสดงในตารางที ่3 
 

ตารางท่ี 3 ผลการทดลอง 2 ปัจจยั 2 ระดบั  
อณุหภมิูอบแม่พิมพ ์

(องศาเซลเซียล) 
เวลาในการอบขึน้รปู (วินาที) 

                         1400                                             1600 
                   300                                       1000000000                           1111111111 

                                      00000                                   10000 
                   350                                       1100000000                           1111111111 
                                                                   00000                                   11111 

หมายเหต ุ  1 หมายถงึ ชิน้งานเกดิรอยบวม และ  0 หมายถงึ ชิน้งานไม่มรีอยบวมหรอือาการอื่นทีไ่ม่ใช่รอยบวม   
การวเิคราะหผ์ลการทดลองดว้ย ANOVA ตามทีแ่นวทางของทากชู ิ[3] ไดเ้สนอไว ้ดงัแสดงในภาพที ่7 
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ภาพท่ี 7 ผลการวเิคราะหผ์ลการทดลอง 2 ปัจจยั 2 ระดบั 
 

 การวเิคราะหส์มัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (R2) ค่า R-Sq = 73.96% หมายถงึ ความผนัแปรของขอ้มูลเปอรเ์ซน็ต์
การเกดิรอยบวมภายในถงัเกบ็น ้าพลาสตกิ 100 ส่วน มาจากปัจจยัทีส่นใจคอื อุณหภูมอิบแม่พมิพแ์ละเวลาในเวลาอบ
ขึน้รูป 73.96 ส่วน โดยที่เหลอื 26.04 หน่วย ไม่สามารถอธบิายไดว้่ามาจากแหล่งความผนัแปรใดซึง่สมัประสทิธิก์าร
ตดัสนิใจจากการทดลองครัง้นี้อยู่ในระดบัที่ด ี  แสดงว่าขอ้มูลมสีารสนเทศต่อการวเิคราะห์  ค่า R-Sq (adj) ซึ่งมคี่า
เท่ากบั 72.57% มคี่าใกลเ้คยีงกบั ค่า R-Sq แสดงว่าจ านวนขอ้มูลเพยีงพอ แสดงว่าการออกแบบการทดลองดมีสีาระ
ขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื [2, 6, 7] 
 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนจากตาราง ANOVA พจิารณาจากความมนียัส าคญัของอทิธพิลร่วม 2 ปัจจยั (2-
Way Interaction Effect) พจิารณาผลกระทบของปัจจยัร่วมระหว่าง อุณหภูมอิบแม่พมิพแ์ละเวลาอบขึน้รูป  พบว่า P-
Value มคี่ามาก (P-Value = 0.146) นัน้คอืตวัสถติ ิF มคี่าน้อย (F = 2.17) ซึง่สรุปไดว้่าอทิธพิลร่วมทัง้สองปัจจยัมผีล
ต่อการเกดิรอยบวมภายในถงัเกบ็น ้าพลาสตกิอย่างไม่มนีัยส าคญัทีร่ะดบัความมนีัยส าคญัที ่0.05 ดงันัน้ในการจะปรบั
ค่าระดบัของปัจจยัตวัใดตวัหนึ่งๆ จะไม่สง่ผลกระทบกบัอกีปัจจยัหนึ่ง ดงัแสดงทศิทางอทิธพิลร่วมและอทิธพิลหลกัของ
ทัง้สองปัจจยัในภาพที ่8 
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           ก. กราฟทศิทางอทิธพิลร่วม                                 ข. กราฟทศิทางอทิธพิลหลกั 

ภาพท่ี 8 กราฟทศิทางอทิธพิลร่วมและอทิธพิลหลกัของอุณหภมูอิบแม่พมิพแ์ละเวลาในการอบ 
 
 จากภาพที ่8 พบว่าเมื่อก าหนดค่าระดบัการท างานของอุณหภูมอิบแม่พมิพท์ีร่ะดบั 300 องศาเซลเซยีล และ
ก าหนดระดบัการท างานของเวลาอบขึน้รูปที่ระดบั 1400 วนิาที จะมีจ านวนของเสยีจากอาการรอยบวมลดน้อยลง 
เกิดขึ้นเพียง 2-3 ชิ้น  จากผลการทดลองสามารถสรุปสมมุติฐานได้ว่าค่าการตอบสนองจากอิทธิพลของปัจจัยมี

General Linear Model: C8 versus TEMP, TIME  
 

Factor  Type   Levels   Values 

TEMP    fixed       2   300, 350 

TIME    fixed       2   1400, 1600 

 

Analysis of Variance for C8, using Adjusted SS for Tests 

 

Source     DF     Seq SS    Adj SS    Adj MS     F       P 

TEMP        1     0.4167    0.4167    0.4167     6.03    0.017 

TIME        1    10.4167   10.4167   10.4167     150.86  0.000 

TEMP*TIME   1     0.1500    0.1500    0.1500     2.17    0.146 

Error      56     3.8667    3.8667    0.0690 

Total      59    14.8500 

 

S = 0.262769   R-Sq = 73.96%   R-Sq(adj) = 72.57% 
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คุณสมบตัิเป็นเชิงเส้น (Linear Effect) และเมื่อมีค่าระดบัปัจจยัต ่าจะท าให้เกิดข้อบกพร่องที่ลดลง  ทางผู้วจิยัและ
ผูเ้ชีย่วชาญจงึเหน็ว่าน่าจะทดลองปรบัลดอุณหภูมอิบแม่พมิพแ์ละเวลาในการขึน้รปูลงอกีดงันี้  ลดอุณหภูมลิง 20 องศา
เซลเซยีส  (การทีล่ดลงครัง้ละ 20 องศาเซลเซยีส เน่ืองจากในการตัง้ค่าอุณหภูมมิคี่า ±5 องศาเซลเซยีส ดงันัน้การปรบั
ลดครัง้ละ 5-10 องศาเซลเซยีส อาจไม่ได้ผลการทดลองทีแ่ท้จรงิ [1])  ลดเวลาในการอบขึน้รูปลง 200 วนิาท ี (การที่
ลดลงครัง้ละ 200 วนิาท ีเน่ืองจากทางฝ่ายผลติไดเ้คยปรบัลดเวลาการอบแม่พมิพท์ี ่50-100 วนิาท ี พบว่าไม่มผีลความ
แตกต่างมากนักจงึทดลองปรบัลดเวลาการอบขึน้รูปลงครัง้ละ 200 วนิาท ี[1])  ส าหรบัปัจจยัการท างานอื่นที่ไม่ไดท้ า
การเปลีย่นระดบัการท างานจะใช้ค่าอ้างองิการท างานในปัจจุบนัดงัตารางที่ 4  ผลการทดลองปรบัลดระดบัปัจจยัดงั
แสดงในตารางที ่5 พบว่าจ านวนชิน้งานเกดิรอยบวมลดลง โดยเฉพาะช่วงอุณหภูมอิบ 280 องศาเซลเซยีส และเวลา
อบขึน้รปู 1200 วนิาท ีมขีองเสยีเกดิขึน้ประมาณ 1 ชิน้  แต่เมื่อลดอุณหภูมถิงึ 260 องศาเซลเซยีส  และเวลาอบลดลง
ถงึ 1000 วนิาท ี พบว่าอุณหภูมอิบแม่พมิพต์ ่าเกนิไปจะท าใหผ้งพลาสตกิโพลเิอทลินีทีอ่ยู่ดา้นในแม่พมิพห์ลอมละลาย
ไม่สมบูรณ์จงึทดลองเพยีง 3 ชิน้  เพราะป้องกนัความสญูเสยี  ดงันัน้ค่าระดบัปัจจยัทีเ่หมาะสม คอื ควรใชค้่าอุณหภูมิ
อบแม่พมิพท์ี ่280 องศาเซลเซยีส  และระยะเวลาขึน้รปูที ่1200 วนิาท ี  
 

ตารางท่ี 4  แสดงค่าปัจจยัทีส่ามารถควบคุมไดแ้ละท าการก าหนดค่าไว ้(Fix) [1] 
ปัจจยัในการขึน้รปู       ค่าพารามิเตอรท่ี์ใช้ปัจจบุนั        หน่วย        ค่าเผือ่             ข้อมูลระดบัปัจจยัอ้างอิง 
แรงดนัลมในการใสผ่ง                  90                           psi           ±10            คู่มอืการปฏบิตังิานการขึน้รปู       
พลาสตกิ (PE.)                                                                                        ผลติภณัฑ ์(80-100 psi) 
เวลาในการเยน็ตวั                     600                           sec.          -               คู่มอืการปฏบิตังิานการขึน้รปู 
โดยใชล้มเป่า (Precool)                                                                              ผลติภณัฑ ์(500-600 sec.) 
เวลาในการเยน็ตวั                     600                           sec.          -               คู่มอืการปฏบิตังิานการขึน้รปู
โดยใชน้ ้า (Cooling)                                                                                   ผลติภณัฑ ์(500-600 sec.) 

 

ตารางท่ี 5  ผลการทดลองลดระดบัปัจจยัการท างาน 
ครัง้ท่ี       อณุหภมิูอบ        เวลาอบ       จ านวน      จ านวนของเสีย                          หมายเหต ุ
ทดลอง         (°C )               (sec.)            (ช้ิน)         รอยบวม  (ช้ิน) 
    1           280              1200            10               1                  ชิน้งานมคีุณภาพดไีม่ค่อยมรีอยบวม 
    2           260              1200              3               0                  เริม่มอีาการของเสยี เช่น พลาสตกิเป็นกอ้น 
    3           280              1000              3               -                   การไหลตวัพลาสตกิเกดิขึน้ไม่เตม็แม่พมิพ ์
    4           260              1000              2               -                   พลาสตกิหลอมละลายไม่สมบรูณ์ 
 

 6. การยืนยนัผลการทดลอง จากค่าที่เหมาะสมของปัจจยัอุณหภูมิอบแม่พิมพ์ที่ 280 องศาเซลเซียส และ
ปัจจยัเวลาอบขึน้รปูที ่1200 วนิาท ีน ามาเป็นค่าปรบัตัง้การท างานในกระบวนการขึน้รปูถงัเกบ็น ้าพลาสตกิขนาด 1000 
ลติร เพื่อท าการยนืยนัผลการทดลองและเกบ็ขอ้มูลจ านวนชิน้งานการเกดิรอยบวมภายในถงัเกบ็น ้าพลาสตกิ ผลการ
ทดลองพบว่า จ านวนของเสยีทีเ่กดิขึน้โดยเฉลีย่ของผลติภณัฑบ์กพร่องการเกดิรอยบวมภายในถงัเกบ็น ้าพลาสตกิหลงั
การปรบัปรุงการท างานเกดิขึน้ประมาณ 1 ชิน้ต่อล๊อต หรอืรอ้ยละ 3.33 ดงัแสดงในภาพที ่9 
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ภาพท่ี 9 แผนภมูคิวบคุมจ านวนของเสยีถงัเกบ็น ้าพลาสตกิโพลเิอทลินี 1000 ลติร   
หลงัปรบัค่าปัจจยัการท างานใหม่ 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

 การด าเนินโครงการวจิยัในครัง้นี้ส าเรจ็และบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการที่ได้ก าหนดไว้  สามารถสรุปได้
 ดงันี้ 
 1. ปัจจยัทีม่คีวามส าคญัและสง่ผลต่อการเกดิรอยบวมภายในถงัเกบ็น ้าพลาสตกิ คอื อุณหภูมกิารอบแม่พมิพ์
และระยะเวลาในการขึน้รปูชิน้งาน  เพราะปัจจยัดงักล่าวมหีน้าทีท่ าใหเ้น้ือพลาสตกิหลอมละลายและการไหลเคลอืบเป็น
ชัน้ๆของพลาสตกิ  การตัง้ค่าระดบัปัจจยัในการท างานไม่เหมาะสมท าใหเ้กดิของเสยีเป็นจ านวนมาก  หลงัจากแก้ไข
โดยน าหลกัการออกแบบการทดลองมาช่วยหาค่าระดบัปัจจยัทีเ่หมาะสมต่อการท างาน  พบว่าถ้าก าหนดค่าระดบัการ
ท างานของอุณหภูมอิบแม่พมิพท์ีร่ะดบัต ่า (300 องศาเซลเซยีล) และก าหนดระดบัการท างานของเวลาอบขึน้รปูทีร่ะดบั
ต ่า (1400 วนิาท)ี  อาการรอยบวมภายในถงัเกบ็น ้าพลาสตกิลดน้อยลง  
 2. จากผลการทดลองผูว้จิยัและผูเ้ชีย่วชาญไดป้รบัลดอุณหภูมอิบแม่พมิพแ์ละเวลาในการขึน้รปูลงอกี  โดยลด
อุณหภูมลิงครัง้ละ 20 องศาเซลเซยีส และลดเวลาในการอบขึน้รูปลงอกีครัง้ละ 200 วนิาท ีโดยทีปั่จจยัการท างานอื่นๆ
ไม่ไดท้ าการเปลีย่นระดบัใชค้่าอา้งองิการท างานในปัจจุบนั  พบว่าช่วงอุณหภูมอิบที ่280 องศาเซลเซยีส  และเวลาอบ
ขึน้รูป 1200 วนิาท ีเป็นค่าระดบัที่เหมาะสมในการท างานซึ่งจะส่งผลให้เกดิของเสยีน้อยที่สุด เพราะถ้าอุณหภูมิอบ
แม่พมิพต์ ่ามากเกนิไปจะท าใหผ้งพลาสตกิโพลเิอทลินีทีอ่ยู่ดา้นในแม่พมิพห์ลอมละลายไม่สมบรูณ์   
 3. หลงัปรบัปรุงกระบวนการผลติถงัเกบ็น ้าพลาสติกโพลเีอทลินีแบบ 3 ชัน้ รุ่น Dew Extra 1000 มจี านวน
ของเสยีจากอาการรอยบวมภายในถงัเกบ็น ้าพลาสตกิลดลงจากเดมิ 90 ถงัต่อเดอืน (รอ้ยละ 30) เหลอืเพยีง 10 ถงัต่อ
เดอืน (รอ้ยละ 3.33) และสง่ผลใหจ้ านวนของเสยีรวมในกระบวนการผลติถงัน ้าพลาสตกิโพลเีอทลินีแบบ 3 ชัน้ รุ่น Dew 
Extra 1000 ลดลงจากเดมิ 114 ถงัต่อเดอืน (รอ้ยละ 38) เหลอืเพยีง 26 ถงัต่อเดอืน (รอ้ยละ 8.66)   
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ในการหาค่าระดบัปัจจยัการท างาน ควรน าหลกัการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment: DOE) 
มาใช ้เพราะนอกจากจะช่วยใหม้คีวามน่าเชื่อถอืแลว้จะเป็นการประหยดัทัง้วสัดุและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไดด้กีว่าการทดลอง
แบบลองผดิลองถูก  
 2. ค่าระดบัปัจจยัอา้งองิในการท างานทีไ่ดม้าจากคู่มอืการท างานนัน้ เป็นเพยีงค่าการท างานทีช่่วยใหผู้ใ้ชง้าน
เครื่องจกัรสามารถก าหนดค่าได้อย่างรวดเรว็และใกลเ้คยีงค่าการท างานทีเ่หมาะสม แต่ค่าการท างานที่เหมาะสมนัน้
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ตอ้งมกีารใชห้ลกัวชิาการ การออกแบบการทดลองเพื่อหาค่าดงักล่าว ซึง่บางครัง้อาจจะต ่าหรอืสงูกว่าค่าทีก่ าหนดมาให้
ในเบือ้งต้นกไ็ด ้เพราะปัจจยัในการท างานจรงินัน้ตวัแปรทีไ่ม่สามารถควบคุมได้มคีวามแตกต่างกนัในแต่ละพื้นทีก่าร
ท างาน 
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วิเคราะหก์ารออกแบบแม่พิมพเ์ทคโนโลยีทรานเฟอรด์ายส ์ส าหรบัผลิตช้ินส่วน 
ยานยนต ์
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บทคดัย่อ 
 

การวจิยันี้เป็นประยุกต์เทคโนโลยกีารจ าลองสภาวะการขึน้รูปโดยระเบยีบวธิทีางไฟไนต์เอลเิมนต์มาช่วยใน
การวเิคราะหแ์ละออกแบบแม่พมิพเ์ทคโนโลยทีรานเฟอรด์ายส ์ชิน้งานเป็นชิน้สว่นหนึ่งของรถยนต์ คอื ชิน้งาน Panel 
Sill ผลติจากวสัดุแผ่นเหลก็กลา้รดีรอ้นเกรด JAC 270-35 เคลอืบสงักะส ีหนา 1.4 มลิลเิมตร  หลงัการจ าลองดว้ยไฟ
ไนต์เอลเิมนต์ พบว่าชิ้นงานสามารถท าการปัม๊ขึน้รูปได้โดยไม่ก่อให้เกดิการเสยีหายที่ชิ้นงาน จงึเข้าสู่กระบวนการ
ออกแบบแม่พมิพต์ามทีไ่ด ้จากนัน้ท าการสรา้งทรานเฟอรด์ายส ์และทดสอบปัม๊งาน เพื่อใหไ้ดช้ิน้งานตามแบบทีลู่กคา้
ก าหนด พบว่าการทดสอบแม่พมิพค์รัง้ที่ 1 จะได้ชิน้งานออกมาค่อนขา้งใกลเ้คยีงกบัแบบชิน้งาน โดยมกีารแก้ไขชุด
แม่พมิพเ์พยีงเลก็น้อยซึง่ผลการตรวจสอบชิน้งานตามต าแหน่งการตรวจสอบของแบบงานดว้ยเครื่องมอืวดั ผลปรากฎ
ว่าขนาดและผวิขอบงานอยู่ในเกณฑย์อมรบัได ้ทัง้นี้สามารถสรุปไดว้่าการใชโ้ปรแกรมไฟไนต์เอลเิมนต์มาช่วยในการ
ออกแบบแม่พมิพ ์เป็นผลท าใหบ้รษิทัฯ สามารถลดเวลา ลดค่าใชจ้่าย และลดความเสีย่งทีเ่กดิจากความผดิพลาดในการ
ผลติชุดแม่พมิพจ์รงิ  
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Abstract  
 

This research is the application of simulation technology of stamping conditions. By used a software 
finite element method to design die, known as Transfer Die Technology, this workpiece is a part from vehicle 
which is Panel Sill and it’s a zinc that has process galvanealed grade JAC 270-35 and 1.4 mm of thickness. 
After experimented with a finite element, it was found that the work piece able to stamping without causing 
damage to the workpiece. Then it’s taken into the die design process follow by step. Therefore, participation 
start to create a die as Transfer Die and examined by stamping workpiece according to the customers 
requirement.  It had found out that when we first’s try out the result are similar valid to the design by made 
tiny adjustment over the die. The inspection results of workpiece, according to the drawing design. Obviously, 
the size and border of workpiece inspection was acceptable and in order to the result. It able conclude out, 
when using a software finite element to assist the design process. Moreover, company can be reduce time 
process, cost and eliminate a risk from production activity process. 

 

Keywords: Transfer Die, Finite element 
 

บทน า 

 กระบวนการผลติชิน้สว่นอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดบัปรมิาณมากๆจ าเป็นตอ้งอาศยัการะบวนการผลติดว้ย
เครื่องมอืพเิศษทีเ่รยีกว่า “แม่พมิพ”์เพื่อสามารถน าไปประกอบเป็นรถยนต ์ส าหรบัอุตสาหกรรมการการผลติชิน้สว่นใน
ประเทศไทยเพื่อป้อนใหก้บับรษิทัรถยนต์ยีห่อ้ดงัไม่ว่าจะเป็น โตโยต้า ฮอนดา้ นิสสนั มาสดา้ เป็นตน้ บรษิทั เจ พ ีดบั
บวิ เอน็จเินียริง่ จ ากดั จดัเป็นผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมผลติชิน้ส่วนยานยนต์ของประเทศทีผ่ลติชิน้ส่วนยานยนต์
ทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ ที่มคีุณภาพ ด้วยเทคโนโลยแีม่พมิพ์ความแม่นย าสูง เนื่องจากชิ้นงานแต่ละชิ้นมีความ
ซบัซ้อนสูง ดงันัน้เพื่อให้การผลติชิ้นส่วนดงักล่าวมคีวามสมบูรณ์มากที่สุดและสามารถผลติไดท้นัความต้องการของ
ลูกคา้และสามารถส่งมอบไดท้นั ดงันัน้ปัจจุบนัทางบรษิทัไดน้ าเทคโนโลยสีมยัใหม่จากประเทศญี่ปุ่ น เขา้มาช่วยผลติ
ชิ้นงานที่ซับซ้อนด้วยการปัม๊ขึ้นรูปและสามารถหยิบจบัชิ้นงานได้เองแบบอตัโนมัติผ่านไปยังอีกชุดแม่พิมพ์หนึ่ง
เทคโนโลยดีงักล่าวทีว่่านี้เรยีกว่า เทคโนโลยแีม่พมิพท์รานเฟอรด์ายส ์พบว่าการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยทีรานเฟอรด์ายส์
มกัประสบปัญหาบ่อยครัง้ ทัง้ทางด้านเทคนิคและการจดัการผลผลติใหไ้ดต้ามเป้าเนื่องจากชิน้งานมขีนาดใหญ่และมี
ความซบัซอ้นทีแ่ตกต่างกนัเป็นผลท าใหก้ารวเิคราะห์และออกแบบจ าลอง การติดตัง้ การทดลอง และการผลติจนเกดิ
ปัญหาบ่อยครัง้เนื่องจากวศิวกรและช่างเทคนิคยงัขาดความเขา้ใจและความช านาญในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดงักล่าว จากปัญหาดงักล่าวทางผูว้จิยัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าควรมกีารเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาดว้ยการวเิคราะห์
ออกแบบและจ าลองการขึน้รปูดว้ยโปรแกรมจ าลองก่อนการท างานและจากนัน้จงึด าเนินการเปรยีบและวเิคราะหแ์กไ้ข
ปัญหาเพื่อผลการผลติทีแ่ม่นย าและมคีวามต่อเนื่องสามารถตอบสนองความต้องการของลกูคา้ทัง้ในและต่างประเทศได้
อย่างเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ 

การวิจยัครัง้นี้ทางผู้วจิยัได้ศกึษาถึงขัน้ตอนในการท างานของชุดแม่พิมพ์ Transfer Die Technology และ
ลกัษณะของการขึน้รูปชิ้นงาน ซึง่ชิ้นงานเป็นชิ้นส่วนรางยดึในรถกระบะยีห่้อหนึ่ง โดยทาง บรษิทั เจ พ ีดบับวิ เอน็จิ
เนียริง่ จ ากดั  เลง็เหน็ความส าคญัทีจ่ะน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในกระบวนการผลติเพิม่มากขึน้ เช่น โปรแกรมช่วยใน
การวเิคราะหแ์ม่พมิพ ์Highly Precisions Progressive Die เพื่อใหง้่ายต่อการออกแบบและท าใหก้ารผลติเป็นไปไดด้ว้ย
ความรวดเรว็ จงึท าความร่วมมอืกบัศนูยเ์ชีย่วชาญเฉพาะดา้นแม่พมิพปั์ม๊ตดั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณ
ภูมิ เพื่อช่วยให้เกิดข้อบกพร่องในการท างานหรอืการ Try Out แม่พิมพ์น้อยลง โดยทางผู้วจิยัได้ตัง้สมมติฐานและ
ขอบเขตการวจิยักเ็พื่อท าใหก้ารออกแบบ และการผลติชุดแม่พมิพ ์Transfer Die Technology เป็นไปตามแบบงานที่
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ลกูคา้ก าหนดดว้ยการ Try Out แม่พมิพน้์อยทีสุ่ด รวมถงึการแกปั้ญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ จนท าใหท้างบรษิทัฯ สามารถ
สง่มอบชิน้งานใหลู้กคา้ไดท้นัเวลาพอด ีอกีทัง้ทางผูว้จิยัต้องท าการศกึษาวจิยัแนวทางในการวเิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้ากการ
ออกแบบ (CAD) การผลติ (CAM) แม่พิมพ์ตามแบบแยกชิ้นที่ก าหนดและวิเคราะห์ความสามารถของการรบัภาระ 
(CAE) เพื่อจดัสรา้งแม่พมิพท์ีเ่หมาะสมในการผลติต่อไป 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
วสัดอุปุกรณ์  

1.  การออกแบบชิน้สว่นแม่พมิพ ์: โปรแกรม UG NX 5.0 , AUTO CAD 2007 
2.  การทดสอบ และการเกบ็ขอ้มลู : เครื่องกดขนาด 100 ตนั , เครื่องวดั CMM - LASER,  

MICROMETER,           DIAL GAUGE และVERNIER CALIPER 
3.  การจ าลองการสภาวะการไดร้บัภาระ :  โปรแกรม Msc Marc 2007r1 
 
 

วิธีการศึกษา 

1. แผนการด าเนินงานวจิยั แสดงในภาพ Flow Chart  
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ภาพท่ี 1 แผนการด าเนินงานวจิยั 

 
2. ศกึษารายละเอยีดชิน้งาน  
การด าเนินการออกแบบแม่พมิพ์ Transfer Die Technology และจ าลองสภาวะการขึน้รูปโดยใชโ้ปรแกรมไฟ

ไนตเ์อลเิมนต ์เป็นการร่วมมอืกนัของฝ่ายวศิวกรบรษิทัฯและผูว้จิยั ซึง่ตดัสนิใจเลอืก Panel sill ซึง่เป็นชิน้สว่นยานยนต ์
ของบรษิัทฯ ที่ก าลังจะมีการผลิตโดยวสัดุชิ้นงานเป็นเหล็กเกรด JIS - JAC 270C-35 หนา 1.4 มิลลิเมตร ซึ่งเป็น
เหลก็กลา้แผ่นรดีรอ้นเคลอืบสงักะส ีมีค่า Minimum Tensile Strength เท่ากบั 39.2 ksi ปรมิาณการผลติ 50,000 ชิ้น 
คุณภาพชิน้งานมพีกิดัความเผื่อทีม่คีวามซบัซอ้นระดบัปานกลาง  
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ภาพท่ี 2 แบบและขนาดชิน้งาน Panel sill   

 
3. การวเิคราะหส์ถานีการท างาน (Station Analysis) 

   จากลกัษณะชิ้นงานสามารถวิเคราะห์งานได้ 3 สถานี โดยเริ่มต้นจากที่ชิ้นงานได้ผ่านการตัดแผ่นมา
เรยีบรอ้ยแลว้ และไดเ้ริม่ป้อนชิ้นงานเขา้สู่ระบบการตดัแผ่นแบบ Transfer Die โดยสามารถสรุปสถานีการท างานดงั
ภาพที ่3 - 5 ตามล าดบั ดงันี้ 
   3.1 สถานีตดัเจาะร ูเพื่อใหไ้ดข้นาดและต าแหน่ง (Piercing)   
   3.2 สถานีการขึน้รปูชิน้งาน (Forming) 
   3.3 สถานีตดัขอบ (Trimming) 
 
 

  
ภาพท่ี 3 แบบชิน้งานสถานีที ่1 (Piercing)   ภาพท่ี 4 แบบชิน้งานสถานีที ่2 (Forming) 
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ภาพท่ี 5 แบบชิน้งานสถานีที ่3 (Trimming) 

 
4.  การออกแบบสถานีป้อน (Station feed design) 

การออกแบบสถานีป้อนจากรปูชิน้งาน สามารถก าหนดการป้อนได ้3 สถานีหลกั ดงัภาพที ่6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 การออกแบบสถานีป้อน (Station feed design) 
 

จากการออกแบบสถานีต้องเริม่วเิคราะหจ์ากศูนยก์ลางของเครื่องก าหนดการเหวีย่งหยบิจบัของหุ่นยนต์จาก
ซ้ายไปขวามอื ทัง้นี้ก็ได้ท าการออกแบบก าหนดระบบไดอะแกรมการเคลื่อนระบบป้อนแผ่นตัดชิ้นงาน การก าหนด
สถานีขนถ่ายแผ่น Blank และระบบไหลป้อนชิน้งานจากระบบการจดัเกบ็ หรอืพาเลท็ (Pallet) เพื่อใหเ้กดิการไหลของ
ระบบอย่างต่อเนื่อง ตามล าดบั 

5. การจ าลองการขึน้รปูดว้ยไฟไนทเ์อลเิมนต์ ( FEM-Forming Analysis ) 
5.1 ขัน้ตอนการท างานของตวัโปรแกรม Msc Marc 2007 r1 
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ภาพท่ี 7 ลกัษณะชิน้งาน (Panel sill) ทีท่ าการวเิคราะห ์ ภาพท่ี 8 แบบจ าลองสามมติขิองการขึน้รปูชิน้งาน 

  
ภาพท่ี 9 โปรแกรมการดงึไฟลข์อ้มลูและการสรา้ง Mesh Blank ภาพท่ี 10 แบ่งเอลเิมนตข์องแบบจ าลอง 

  
ภาพท่ี 11 แบ่งเอลเิมนตข์องแบบจ าลอง Mesh Die ภาพท่ี 12 การก าหนดการตัง้ค่าทัว่ไปของ Process 

 
5.2 การวเิคราะหผ์ลการไฟไนทเ์อลเิมนตข์องชิน้งาน Panel Sill  

ผลการจ าลองการขึ้นรูปชิ้นงานตลอดจนการออกแบบเพื่อก าหนดทิศทางการขึ้นรูป  ปรากฏว่า
ลกัษณะชิน้งานทีผ่่านการจ าลองดว้ยชุดโปรแกรมการขึน้รูป สามารถด าเนินการปัม๊ขึน้รูปชิน้งานอย่างต่อเน่ืองไดโ้ดย
ไม่ก่อใหเ้กดิการเสยีหายทีช่ิน้งาน ดงันัน้ผลลพัธท์ีด่จีาการจ าลองถอืเป็นการยนืยนักระบวนการไดร้ะดบัหนึ่งจากนัน้จะ
น าชิน้งานเขา้สู่กระบวนการออกแบบแม่พมิพ์ระบบทรานเฟอรด์ายสต่์อไป ภายหลงัจากทีไ่ดผ้่านการใชโ้ปรแกรมทาง
ไฟไนตเ์อลเิมนต ์(โปรแกรม Msc Marc 2007 r1) 
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ภาพท่ี 13 ผลการวเิคราะห ์Strain ภาพท่ี 14 ผลการวเิคราะห ์Stress 

 
ภาพท่ี 15 ผลการวเิคราะห ์Rupture Risk 

 

6. การออกแบบแม่พมิพท์รานเฟอรด์ายส ์(Transfer die design) 
จากผลการจ าลองการขึน้รปูดว้ยวธิรีะเบยีบไฟไนต์เอลเิมนต ์ปรากฎว่าชิน้งานน้ี สามารถท าการปัม๊ขึน้รูป

ไดโ้ดยไม่ก่อใหเ้กดิการเสยีหายทีช่ิน้งาน จงึเขา้สูก่ระบวนการออกแบบ แม่พมิพต์ามขัน้ตอนการท างานของชุดแม่พมิพ์
ทีไ่ดผ้่านการใชโ้ปรแกรมทางไฟไนตเ์อลเิมนต ์(โปรแกรม Msc Marc 2007 r1) โดยร่วมมอืกนัของพนกังานบรษิทัฯ ซึง่
มคีวามรูค้วามสามารถเชงิประสบการณ์บวกกบัการใหค้ าแนะน าการออกแบบเชงิทฤษฎ ี 

7. การสรา้งแม่พมิพท์รานเฟอรด์ายส ์(Transfer die design) 
หลงัการพจิารณาร่วมกนัในการออกแบบแม่พมิพ ์แลว้จงึท าการสรา้งแม่พมิพแ์บบเทคโนโลยทีรานเฟอร์

ดายส ์(ชิ้นงาน Panel Sill) และทดสอบปัม๊ชิ้นงาน เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามแบบที่ลูกค้าของ บรษิัท เจ พี ดบับวิ เอน็จิ
เนียริ่ง จ ากัด   ต้องการโดยทางบริษัทฯ กับทางศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแม่พิมพ์ปัม๊โลหะแผ่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิไดร้่วมมอืกนัสรา้งชุดแม่พมิพฯ์ ซึง่ใชเ้ครื่องจกัรของบรษิทัฯ เป็นสว่นใหญ่ในการสรา้ง
เพื่อความเชื่อมัน่และความไว้ใจให้กบัลูกค้า ส าหรบัการแก้ไขชุดแม่พิมพ์ Transfer Die Technology เกิดขึ้นเพียง
เลก็น้อยเท่านัน้ เน่ืองจากกระบวนการออกแบบและการผลติค่อนขา้งมคีุณภาพ (CAD/CAM/CAE) ท าใหก้าร Try Out 
แม่พิมพ์ครัง้ที่ 1 กไ็ด้ชิ้นงานออกมาค่อนข้างใกล้เคยีงกบัแบบชิ้นงาน โดยมกีารแก้ไขชุดแม่พมิพ์เพียงเลก็น้อย ซึ่ง
หลงัจากนัน้กท็ าการปัม๊ชิ้นงานออกมาเพื่อท าการตรวจสอบชิน้งานให้ไดต้ามขนาดต่างๆ ตามแบบงานทีก่ าหนดของ
ลกูคา้ 
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ภาพท่ี 16 แม่พมิพต์วับน (Upper Die) สถานีที ่1 ภาพท่ี 17 แม่พมิพต์วัล่าง (Lower Die) สถานีที ่1 

  
ภาพท่ี 18 แม่พมิพต์วับน (Upper Die) สถานีที ่2 ภาพท่ี 19 แม่พมิพต์วัล่าง (Lower Die) สถานีที ่2 

  
ภาพท่ี 20 แม่พมิพต์วับน (Upper Die) สถานีที ่3 ภาพท่ี 21 แม่พมิพต์วัล่าง (Lower Die) สถานีที ่3 

  
8. ตรวจสอบชิน้งาน Panel Sill ดว้ยเครื่องวดัต่างๆ  

      หลงัจากท าการทดสอบปัม๊ขึน้รูปชิน้งานพรอ้มท าการ Try Out จนได้ชิน้งาน เพื่อจะน าไปสู่ข ัน้ตอนการ

ตรวจสอบชิน้งานตามต าแหน่งการตรวจสอบของชิน้งาน ดงัภาพที ่22 โดยท าการตรวจสอบดว้ยเครื่องมอืวดัละเอยีด 

คอื เครื่องวดั CMM-LASER, MICROMETER, DIAL GAUGE และVERNIER CALIPER ซึง่ผลการตรวจสอบชิ้นงาน 

Panel Sill ตามมาตรฐานทีล่กูคา้ก าหนดดว้ย CHECK SHEET ในต าแหน่งต่างๆ ตามใบตรวจสอบ (CHECK SHEET) 

แสดงรายละเอยีดตามแบบดงัภาพที่ 23 – 24 พบว่าขนาดของชิ้นงานเป็นไปตามมาตรฐานของบรษิัทและมาตรฐาน

ของลกูคา้ 
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ภาพท่ี 22 ต าแหน่งต่างๆ ทีต่อ้งตรวจสอบของชิน้งานปัม๊ขึน้รปู 
 

 

 
 

 

ภาพท่ี 23 ตวัอย่างใบตรวจสอบ (CHECK SHEET) 
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ภาพท่ี 24 ผลการตรวจสอบชิน้งาน Panel Sill 
 

ในการตรวจสอบคุณภาพชิน้งาน Panel Sill หลงัการ Try Out จากการสุม่ตรวจชิน้งานในระยะเวลา 10 นาท/ี
ครัง้ เป็นเวลา 1 ชัว่โมง โดยท าการตรวจเชค็ขนาดชิน้งานในต าแหน่งต่างๆ ตามใบตรวจเชค็ พบว่าคุณภาพขนาดของ
ชิน้งานอยู่ในช่วงทีส่ามารถยอมรบัได ้
 
ผลการศึกษา 

การทดสอบปัม๊ขึ้นรูปชิ้นงานพร้อมท าการ Try Out จนได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ เพื่อจะน าไปสู่ข ัน้ตอนการ

ตรวจสอบชิน้งานตามต าแหน่งต่างๆ พบว่าจ านวนชิน้งานทีส่ามารถผลติไดใ้น 1 วนั มจี านวน 5,365 ชิน้ เมื่อเทยีบกบั

การผลติก่อนการปรบัปรุงซึง่เพิม่ผลผลติได ้49.99 % ถอืว่าผลติชิน้งานไดใ้นปรมิาณทีม่ากเกอืบหนึ่งเท่าเมื่อเทยีบกบั

ก่อนการปรบัปรุงระบบแม่พมิพ ์แสดงดงักราฟภาพที ่25 เมื่อเปรยีบเทยีบค่าใชจ้่ายในการผลติพบว่า ก่อนการปรบัปรุง

แม่พมิพม์คี่าใชจ้่ายต่อชิน้ 15.85 บาท เมื่อท าการปรบัปรุงแม่พมิพ์แบบ Transfer Die Technology เกดิค่าใชจ้่ายใน

การผลิตต่อชิ้น 11.22 บาท สามารถเปรยีบเทียบค่าใช้จ่ายต่อวนัหลงัท าการผลติชิ้นงาน Panel Sill ซึ่งมีค่าใช้จ่าย

ต่างกนัประมาณ 29.37 % ถอืว่าก่อนท าการปรบัปรุงเกดิค่าใชจ้่ายในการผลติค่อนขา้งสงูเมื่อเทยีบกบัปรมิาณการผลติ
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ที่สามารถผลติมากกว่า แสดงกราฟค่าใช้จ่ายในการผลิตชิ้นงานหลงัท าการใช้แม่พิมพ์ Transfer Die Technology 

แสดงดงักราฟภาพที ่26 

 

 
ภาพท่ี 25 จ านวนชิน้งานหลงัท าการใชแ้ม่พมิพ ์Transfer Die Technology 

 

 
ภาพท่ี 26 ค่าใชจ้่ายในการผลติชิน้งานหลงัท าการใชแ้ม่พมิพ ์Transfer Die Technology 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
จากการวจิยันี้ถอืไดว้่าเป็นการน าเอาเทคโนโลยกีารจ าลองสภาวะการขึน้รปู โดยใชโ้ปรแกรมไฟไนต์เอลเิมนต์

มาช่วยในการออกแบบแม่พมิพ ์Transfer Die Technology ครัง้แรก ท าใหเ้ขา้ใจถงึประโยชน์ของเทคโนโลยหีรอืการน า
คอมพิวเตอรม์าช่วยในงานวศิวกรรม (CAE) ซึ่งหลงัการพิจารณาร่วมกนัของฝ่ายวศิวกรบรษิัทฯ และผู้วจิยั ในการ
ออกแบบแม่พมิพแ์ลว้จงึท าการสรา้งแม่พมิพ ์Transfer Die Technology (ชิน้งาน Panel Sill เป็นวสัดุแผ่นเหลก็กลา้รดี
รอ้นเกรด JAC 270-35 เคลอืบสงักะส ีหนา 1.4 มลิลเิมตร) และทดสอบปัม๊ชิ้นงาน เพื่อใหไ้ด้ชิ้นงานตามแบบทีลู่กค้า
ของบริษัทฯ ต้องการ พบว่าท าให้ลดความเสี่ยงและยังช่วยลดเวลาในการสร้างชุดแม่พิมพ์จริงเพราะผลจากการ
ออกแบบและสรา้งแม่พมิพ ์Transfer Die Technology โดยอาศยัเทคโนโลย ีCAD/CAM/CAE มาช่วย ท าใหส้ามารถสง่
สนิค้าได้ทนัเวลาเพราะการ Try out แม่พมิพ์ครัง้ที่ 1 กไ็ด้ชิน้งานออกมาค่อนขา้งใกล้เคยีงกบัแบบชิ้นงาน โดยมกีาร
แกไ้ขชุดแม่พมิพเ์พยีงเลก็น้อย ซึง่หลงัจากนัน้กท็ าการปัม๊ชิน้งานออกมาและผลการตรวจสอบชิน้งานตามต าแหน่งการ
ตรวจสอบ โดยท าการตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัดละเอียดคือ เครื่องวัด CMM-LASER,  MICROMETER, DIAL 
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GAUGE และVERNIER CALIPER เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงและแม่นย าในกระบวนการปัม๊ขึ้นรูปโลหะและให้ได้
ชิน้งานทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานของบรษิทัฯ  
 

ข้อเสนอแนะ 
ความคุ้มค่าของการน าเทคโนโลยกีารจ าลองสภาวะการขึน้รูป โดยใชโ้ปรแกรมไฟไนต์เอลเิมนต์หรอืการน า

คอมพวิเตอรม์าช่วยในงานวศิวกรรม (CAE) มาช่วยในการออกแบบแม่พมิพ ์Transfer Die Technology มปีระโยชน์
มากในการวเิคราะห์แม่พมิพ์และชิ้นงานก่อนการสรา้งแม่พมิพ์จรงิ เพราะลดไดท้ัง้เวลาและค่าใช้จ่ายแต่โปรแกรมไฟ
ไนตเ์อลเิมนต ์มรีาคาค่อนขา้งสงู ซึง่อาจไม่เหมาะกบัผูป้ระกอบการระดบั SME ดงันัน้ตอ้งมกีารสรา้งความเชื่อมัน่ และ
คุณประโยชน์ทีห่ลากหลายของโปรแกรมไฟไนตเ์อลเิมนต ์โดยสรา้งผลงานออกมาในรปูของการวจิยัใหม้ากขึน้ เพราะ
ความสามารถของโปรแกรมไฟไนตเ์อลเิมนตม์มีากกว่าการช่วยออกแบบแม่พมิพ ์
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พฒันาการออกแบบและวิเคราะห์เพ่ือสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบทางว่ิงร้อน
ส าหรบัช้ินส่วนรถยนต ์ 
Development and Analysis to Create Hot Runner Mould for Automotive Part. 
 

ธานิท  อ่อนปรางค์1  
Thanit Onprang1 
 

บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยทีางดา้นคอมพวิเตอรช์่วยในงานวศิวกรรม (CAE) ในการจ าลองเงื่อนไขการ
ฉีดขึน้รูปพลาสตกิ ซอฟทแ์วรไ์ฟไนต์เอลเิมนต์ถูกใชใ้นการออกแบบและวเิคราะหแ์ม่พมิพแ์บบทางวิง่รอ้น ชิน้ส่วนท่อ
แอรร์ถยนต์ท าจากโพลโีพรพลินี (PP) ถูกใชใ้นงานวจิยันี้ ผลจากการวเิคราะหด์ว้ยไฟไนต์เอลเิมนต์แสดงใหเ้หน็ว่าไม่
พบจุดบกพร่อง ดงันัน้เงื่อนไขที่ไดจ้ากการจ าลองดว้ยวธิไีฟต์เอลเิมนต์ถูกน ามาวเิคราะห์และพจิารณาอกีครัง้ร่วมกนั
ระหว่างผูว้จิยัและวศิวกรของบรษิทั ชิน้งานทีไ่ดจ้ากการทดลองฉีดครัง้แรกมคีวามใกลเ้คยีงกบัแบบชิน้งาน อย่างไรกด็ี
ตอ้งปรบัแกแ้ม่พมิพบ์างส่วน ผลการตรวจสอบดว้ย Checking Fixture แสดงใหเ้หน็ว่า ขนาดและผวิชิน้งานยอมรบัได้ 
ดงันัน้การใชซ้อฟทแ์วรไ์ฟไนต์เอลเิมนต์ในการออกแบบแม่พมิพ์สามารถลดเวลา ต้นทุน และขอ้ผดิพลาดในการสรา้ง
แม่พมิพไ์ด ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ต าแหน่งการวางทางเขา้ของน ้าพลาสตกิ และต าแหน่งของรหูล่อเยน็ 
 

ค าส าค:ั   แม่พมิพฉ์ีดพลาสตกิแบบทางวิง่รอ้น ไฟไนเอลเิมนต ์
 

Abstract  
 

 This research applied Computer Aided Engineering (CAE) Technology for simulating plastic injection 
moulding conditions. Finite Element (FE) software is used for design and analysis hot runner mould. A 
vehicle part as an air condition tube, which made from polypropylene (PP) is used in this research. The FE 
result shown that not has defect point then the condition as same as FE result for hot runner mould design is 
analyzed and considered again with researcher and engineer of company. Workpiece from first tryout is 
nearly to the drawing. However there is some for mould adjusting. The result from checking fixture shown the 
dimension and surface of workpiece is accepted. The FE software usage for mould design able to reduced 
time, cost and error of mould making, especially the gate system layout. 
 

Keywords:  Hot Runner Moulds, Finite Element  
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บทน า 

 จากผลการศกึษาและส ารวจสภาวะอุตสาหกรรมแม่พมิพข์องส านักพฒันาอุตสาหกรรมสนับสนุนกรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม และสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย พบว่าปัญหาของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์โดยส่วนใหญ่คือการไม่
สามารถตอบสนองความต้องการแม่พมิพท์ี่มคีุณภาพและมคีวามเทีย่งตรงสงู และใชเ้วลาในการผลติและส่งมอบชา้ไม่
ทนัต่อความตอ้งการใชง้าน อกีทัง้ราคาของแม่พมิพไ์ม่สามารถแขง่ขนัได้ และการผลติแม่พมิพท์ีซ่บัซอ้นยงัไม่สามารถ
ท าได ้ซึง่ปัญหาเหล่านี้มสีาเหตุมาจากขาดการพฒันาอย่างเป็นระบบในดา้นต่างๆ คอื 1.ด้านการพฒันาบุคลากรและ
สถานศึกษา 2.ด้านการสนับสนุนให้เกิดการลงทุน 3.ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดระยะเวลาของการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ผ่านมา ประเทศไทยยงัขาดการวางแผนระยะยาวเกี่ยวกบัการค้นคว้าทางเทคโนโลยเีพื่อน ามาใช้ใน
อนาคต  ซึง่เมื่อพจิารณาจากสภาพเทคโนโลยขีองไทยปัจจบุนัอาจกล่าวไดว้่าตอ้งอาศยัเทคโนโลยจีากต่างประเทศแทบ
ทัง้สิน้ การต้องพึง่พาเทคโนโลยจีากต่างประเทศเป็นหลกั ท าใหม้ลูค่าการน าเขา้สนิคา้ประเภทเทคโนโลยสีงูขึน้มาก ซึง่
สว่นใหญ่อยู่ในรูปเครื่องจกัรและอุปกรณ์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีจ่ าเป็นต้องใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสงู และอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ทีม่กีารร่วมทุนระหวา่งไทยและต่างชาตทิีม่สีญัญาหรอืพนัธะผกูพนัเกีย่วกบัการใชเ้ครื่องจกัรและอุปกรณ์และ
ผู้เชี่ยวชาญ หรอืแม้แต่อุตสาหกรรมขนาดเลก็ก็ยงัต้องน าเขา้เทคโนโลยจีากต่างประเทศอนัเนื่องมาจากเทคโนโลยี
ภายในประเทศไม่มขีดีความสามารถดพีอหรอืผูป้ระกอบการอาจไม่เตม็ใจทีจ่ะพฒันาขดีความสามารถทางเทคโนโลยี
ของตนเองเพราะไม่คุ้มกับเงินลงทุนและระยะเวลาที่ยาวนานในการพัฒนาเทคโนโลยี นอกจากนี้การพัฒนาขีด
ความสามารถ ทางเทคโนโลยใีนอดตีดว้ยวธิกีาร "ลอกเลยีน และพฒันา" สามารถท าได ้เน่ืองจากยงัไม่มอีุปสรรคจาก
กฎเกณฑ์ "การปกป้องทรพัย์สนิทางปัญญา" ที่มคีวามเขม้งวดยิ่งขึน้ดงันัน้การคาดหวงัที่จะน าบทเรยีนเดมิๆ และ
วธิกีารเดมิๆ มาใชใ้นการเพิม่ขดีความสามารถทางเทคโนโลยแีละการแข่งขนัทางการค้าจงึอาจไม่ใช่เรื่องง่าย ในการ
ผลติแม่พมิพ์จะต้องอาศยัเทคโนโลยหีลายด้านเขา้มาเกีย่วขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นดา้นการออกแบบ (CAD/CAM/CAE และ 
Rapid Prototype หรอืการท าต้นแบบ) ด้านวสัดุศาสตร์ (การอบชุบแขง็ สารหล่อลื่นและสารหล่อเย็น และชิ้นส่วน
มาตรฐาน) ดา้นกรรมวธิใีนการผลติ (เครื่องมอืกล และอุปกรณ์จบัยดึ) รวมทัง้การประกนัคุณภาพ (เครื่องมือวดัละเอยีด 
และเครื่องมอืทดสอบ) การน าเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลติแม่พมิพ์จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ แต่
ประเทศไทยยงัขาดงานวจิยัและพฒันาทางดา้นแม่พมิพ์อยู่มาก เนื่องมาจากปัจจยัหลายประการ เช่น ขาดบุคลากรทีม่ี
ความรู้ทางด้านแม่พิมพ์ ขาดเอกสารทางวิชาการในสาขาแม่พิมพ์เป็นต้น นอกจากนี้ผลของการวจิยัและพฒันาใน
ปัจจุบนัไม่ได้ถูกน าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมเท่าทีค่วร เน่ืองมาจากขาดความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานที่ท าการวจิยั
และผูป้ระกอบการ รวมถงึหน่วยงานกลางทีท่ าหน้าทีเ่ป็นศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยใีหก้บัผู้ประกอบการ  ซึง่ก่อใหเ้กดิ
การเสยีโอกาสในการพฒันาศกัยภาพในการผลติแม่พมิพค์ุณภาพของประเทศ [11] 
 ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในขัน้ตอนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีด คือ ในกรณีที่ชิ้นงานมีขนาดใหญ่ ผู้ที่ท าหน้าที่
ออกแบบแม่พมิพจ์ะสามารถรูไ้ดอ้ย่างไรว่าจะตอ้งวางต าแหน่ง และจ านวนของทางเขา้ของน ้าพลาสตกิทีบ่รเิวณใดของ
ชิ้นงานและจ านวนเท่าไร เพื่อจะมัน่ใจได้ว่าเมื่อสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาเพื่อฉีดชิ้นงานแล้วจะได้ชิ้นงานที่เต็มแบบ ใน
ปัจจุบนัเทคนิคการใชก้ารจ าลองทางไฟไนทอ์ลิเิมนท ์(Finite Element Analysis) มคีวามถูกตอ้งแม่นย าสงู และมคีวาม
รวดเรว็ขึน้มาก จงึไดม้กีารน าไปใชก้นัในงานวจิยัอย่างกวา้งขวาง ในการท านายพฤตกิรรมในกระบวนการทางดา้นการ
ขึ้นรูปพอลิเมอร์ เช่น การออกแบบระบบหล่อเย็นในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก [4] ในงานวิเคราะห์การ ไหลใน Resin 
Transfer Mould (RTM) [5], [6], [7] การหดตัวของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่มีโพรงแบบท าจากกระบวนการ 
Stereolithography [8] การจ าลองการฉีดที่เป็นล าดบั (Sequential Injection Moulding) ของแม่พิมพ์ทางวิง่ร้อน [9] 
และการวเิคราะหก์ารไหลในชิน้งานฉีดพลาสตกิขนาดใหญ่อย่างเช่น Container ซึง่แม่พมิพม์นี ้าหนกัถงึ 150 ตนั [10]     
 ปัจจุบนับรษิทัไทยซมัมทิ แหลมฉบงั โอโตพารท์ จ ากดั เป็นบรษิทัประกอบกจิการเกีย่วกบัการผลติชิน้ส่วน
รถยนตต์ามมาตรฐานสากล เพื่อสง่จ าหน่ายทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่ตอ้งมกีารพฒันาศกัยภาพดา้นการแขง่ขนัเพื่อยดึ
ลูกค้าเก่าไว้และพยายามสร้างลูกค้าใหม่ให้ได้ โดยเฉพาะการสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เพื่อรบังานผลิตชิ้นส่วน
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อุตสาหกรรมแม่พมิพย์านยนต์ ซึง่เป้าหมายของบรษิัทไทยซมัมทิ แหลมฉบงั โอโตพารท์ จ ากดั ต้องการออกแบบและ
สรา้งแม่พมิพท์ีม่คีุณภาพการสง่มอบทนัเวลา และราคาทีเ่หมาะสม ดงันัน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาขา้งต้น ทาง
บรษิัทฯและทางคณะผู้วจิยัมคีวามประสงค์ที่จะท าการวจิยัเกี่ยวกบั การพฒันาการออกแบบและวเิคราะห์เพื่อสร้าง
แม่พมิพฉ์ีดแบบทางวิง่รอ้น (Hot Runner Mould) ชิน้สว่นท่อแอรใ์นรถยนต ์ทีท่างบรษิทัฯ ก าลงัมแีผนการขยายงานรบั
งานการผลติชิน้สว่นรถยนต์ ซึง่ตอ้งมกีารเร่งพฒันาการเรยีนรู ้เพื่อพฒันาการออกแบบและผลติแม่พมิพฉ์ีดแบบทางวิง่
ร้อน (Hot Runner Mould) ซึ่งแม่พิมพ์แบบ Hot Runner นี้ เป็นแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่มีความซับซ้อนและยังเป็น
ปัญหาอยู่มากของบรษิทัฯ โดยทางคณะผูว้จิ ัยจะท าการศกึษาวจิยัแนวทางในการวเิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้ากกการออกแบบ
และวเิคราะห์เวลาที่ใช้ในการฉีด ระยะเวลาในการหล่อเยน็ ความดนัในการฉีด และวเิคราะห์เพื่อหาทางเขา้ของน ้า
พลาสตกิทีเ่หมาะสมดว้ยโปรแกรม CADMould เพื่อลดปัญหาในการผลติ ซึง่คาดว่าเมื่อเสรจ็สิน้โครงการจะท าใหบ้รษิทั
สามารถผลติชิน้ส่วนท่อแอรใ์นรถยนต์ดว้ยแม่พมิพ์ฉีดแบบทางวิง่รอ้น (Hot Runner Mould) ทีม่คีุณภาพ เพื่อส่งมอบ
ไดท้นัเวลา อกีทัง้ประหยดัตน้ทุนในการผลติดว้ย 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
วสัดอุปุกรณ์ 
 1. เครื่องฉีดพลาสตกิขนาด 1600 ตนั  2. CNC Milling Machine  
 3. CNC EDM. Wire Cut Machine   4. CNC EDM. Machine 
 5. Plain Grinding Machine   6. Software for Mould Design Program UG NX  
 7. Software for Finite Element Analysis 8. เมด็พลาสตกิพอลโิพรพลีนี (Polypropylene:PP) 
 Program CADMould  
 

วิธีการศึกษา 
 1. ศกึษา และรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง  
 2. ศกึษาคุณสมบตัขิองวสัดุชิน้งาน และระบบการผลติชิน้ส่วนรถยนต์ร่วมกนักบับรษิทัฯ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีใ่ช้
ในการออกแบบและผลติแม่พมิพฉ์ีดแบบทางวิง่รอ้น (Hot Runner Mould) 
 3. จ าลองสภาวะการฉีดชิ้นงานกับชิ้นส่วนที่ออกแบบแม่พิมพ์ฉี ดแบบทางวิ่งร้อน (Hot Runner Mould) 
จ านวน    1 ชุด 
 4. ด าเนินการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดแบบทางวิง่ร้อน (Hot Runner Mould) และจ าลองสภาวะการฉีดโดยใช้
โปรแกรม CAD/CAM/CAE 
 5. จดัหาวสัดุและอุปกรณ์ทีจ่ะใชใ้นการสรา้งแม่พมิพฉ์ีดแบบทางวิง่รอ้น (Hot Runner Mould)  
 6. ด าเนินการจดัสรา้งแม่พมิพฉ์ีดแบบทางวิง่รอ้น (Hot Runner Mould) 
 7. ตรวจสอบและทดสอบชิ้นส่วนที่ผ่านการฉีดด้วยแม่พิมพ์ฉีดแบบทางวิ่งร้อน (Hot Runner Mould) ตาม
แบบงาน 
 8. ประเมนิผลการใชง้านของแม่พมิพแ์ละชิน้สว่น 
 9. สรุปผลการด าเนินงาน 
 10.จดัท ารายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 
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ผลการศึกษา 
 การด าเนินการออกแบบแม่พมิพ์ Hot Runner และจ าลองการฉีดโดยใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลเิมนต์ เป็นการ
ร่วมมอืกนัของฝ่ายวศิวกรบรษิทัฯและคณะผูว้จิยั โดยชิน้งานทีใ่ชอ้อกแบบคอืชิน้ส่วนท่อแอรใ์นรถยนต์ดงัภาพที ่1 ซึง่
เป็นชิน้สว่นรถยนตข์องบรษิทัฯ ทีก่ าลงัจะมกีารผลติ โดยวสัดุชิน้งานเป็นพลาสตกิพอลโิพรพลีนี (Polypropylene:PP) 
ซึง่มผีลการด าเนินงานดงันี้ 
 1.การวเิคราะหก์ารฉีดขึน้รปู  
 โดยขัน้ตอนแรกต้องทราบทุกองค์ประกอบทีจ่ะน ามาเป็นขอ้มูลในการวเิคราะหก์ารฉีดขึน้รูปก่อน โปรแกรม
ทางไฟไนทเ์อลเิมนตท์ีใ่ชเ้ป็นโปรแกรม CADMOULD ซึง่ในการวเิคราะหม์รีายละเอยีดดงัภาพที ่1 ถงึภาพที ่4  

 

           
 
ภาพท่ี 1 แบบชิน้งานท่อแอรใ์นรถยนต ์[1]              ภาพท่ี 2 Import ชิน้งานท่อแอรเ์ขา้มาทีโ่ปรแกรม CADMOULD 

 

         
 
ภาพท่ี 3 ท า Mesh ทีช่ิน้งานท่อแอรเ์พื่อเขา้สูก่ระบวนการ      ภาพท่ี 4 ผลการวเิคราะห ์Time when filled ระยะเวลา

ในวเิคราะหใ์นขัน้ตอนต่อไป     การฉีดเตมิเตม็น ้าพลาสตกิทัง้หมด 2.893 s  
 

1.1 สรุปผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห ์เพื่อน าไปท าการฉีดจรงิ 
ในขัน้ตอนการวเิคราะห์เราจะเริม่จากการน าแบบชิ้นงานที่เป็น 3 มติ ิมาเขา้ในโปรแกรม CADMOULD  

หลงัจากนัน้  ให้โปรแกรมท า Mesh ที่ชิน้งานเพื่อเขา้สู่กระบวนการวเิคราะหใ์นขัน้ตอนต่อไป และเมื่อท า Mesh เสรจ็
แลว้จงึเริม่ใสค่่าพารามเิตอรก์ารปรบัตัง้การฉีดในโปรแกรม โดยเลอืกขอ้มลูเมด็พลาสตกิทีใ่ช้ในการฉีดจากในโปรแกรม  
โดยค่าพารามเิตอรต่์างๆ ทีใ่ชใ้นการปรบัตัง้การฉีด สรุปผลทีไ่ดด้งัตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าพารามเิตอรต่์างๆ 
  พารามิเตอรท่ี์ปรบัตัง้การฉีด                                              ค่าท่ีได้จากการวิเคราะหด้์วย CADMould 
ค่าท่ีได้จากการวิเคราะหค์วามดนั 
- ความดนัฉีด (bar)                                                                        484 
- ความดนัฉีดย ้า (bar)                                                                     400 
- แรงปิดแม่พมิพ ์(tons)                                                                1,566.30 
ค่าท่ีได้จากการวิเคราะหเ์วลา 
- เวลาในการฉีด (s)                                                                           2.893 
- เวลาในการฉีดย ้า (s)                                                                      23.99 
- เวลาในการหล่อเยน็ (s)                                                                   24 
- เวลาในการเปิด-ปิดแม่พมิพ ์(s)                                                         15 
- Cycle Time (s)                                                                             41.89 
ค่าท่ีได้จากการวิเคราะหอ์ณุหภมิู 
- อุณหภูมขิองแม่พมิพ ์                                                                     45 °C 
- อุณหภูมใินการหลอมเหลวเมด็พลาสตกิ                                              227 °C 
- อุณหภูม ิHot-Runner                                                                    227 °C 
อ่ืนๆ 
- ปรมิาณในการฉีด (g)                                                                  1168.80 

 

2.การออกแบบแมพ่มิพฉ์ีด Hot Runner   
  หลงัจากที่ได้ท าการจ าลองการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานท่อแอร์ในรถยนต์ด้วยโปรแกรม  CadMould ที่ต้องผลิต

ชิน้งานดว้ยแม่พมิพ ์Hot Runner Mould แล้ว เรากน็ าขอ้มูลทีไ่ด้จากการวเิคราะห ์เช่น ต าแหน่งหวั Hot Runner ซึ่ง
เป็นทางเข้าของน ้าพลาสติก ต าแหน่งรูหล่อเย็น ระยะของรูหล่อเย็น เป็นต้น มาด าเนินการออกแบบแม่พิมพ์ฉีด
พลาสตกิแบบ Hot Runner ดว้ยโปรแกรม NX ซึง่ผลการด าเนินการออกแบบไดผ้ลดงันี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 5 แมพ่มิพฉ์ีด Hot Runner ออกแบบดว้ยโปรแกรม NX 
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ภาพท่ี 6 แมพ่มิพฉ์ีด Hot Runner ดา้นตดิกบัแผ่น Moving Plate 
 

 
 

      ภาพท่ี 7 แม่พมิพฉ์ีด Hot Runner ดา้นตดิกบัแผ่น Fixed Plate 
 

     
 

        ภาพท่ี 8 แสดงโครงสรา้งแม่พมิพฉ์ีด Hot Runner แบบเหน็ชิน้สว่นภายใน 
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 3.การสรา้งแมพ่มิพ ์Hot Runner   
 หลงัการพิจารณาร่วมกนัในการออกแบบแม่พิมพ์ จึงได้ท าการสร้างแม่พิมพ์ Hot Runner และทดลองฉีด
ชิน้งาน  เพื่อใหไ้ดช้ิน้งานตามแบบทีล่กูคา้ของบรษิทั ไทยซมัมทิ แหลมฉบงั โอโตพารท์ จ ากดั ตอ้งการ โดยทางบรษิทั
ฯ กบัทมีอาจารยผ์ูท้ าการวจิยัของศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นแม่พมิพปั์้มโลหะแผ่น มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
สุวรรณภูมิได้ร่วมมือกนัสร้างแม่พิมพ์ Hot Runner ซึ่งใช้เครื่องจกัรของบรษิัทเป็นส่วนใหญ่ ในการสร้างเพื่อความ
เชื่อมัน่และความไวว้างใจให้กบัลูกค้า  ดงันัน้จงึมกีารสรา้งแม่พมิพ์ Hot Runner พร้อมท าการ Try out แม่พมิพ์และ
การตรวจสอบชิ้นงานเพื่อให้พร้อมส่งมอบให้กบัลูกค้าต่อไป ส าหรบัการแก้ไขแม่พิมพ์ Hot Runner เกิดขึ้นเพียง
เลก็น้อยเท่านัน้ เน่ืองจากกระบวนการออกแบบและการผลติค่อนขา้งมคีุณภาพ โดยการใช ้CAD/CAM/CAE ท าใหก้าร 
Try out แม่พิมพ์ครัง้ที่ 1 กไ็ด้ชิ้นงานมาค่อนขา้งใกลเ้คยีงกบัแบบชิ้นงาน โดยมกีารแก้ไขแม่พมิพ์เพียงเลก็น้อย ซึ่ง
หลงัจากนัน้กท็ าการฉีดชิน้งานออกมาเพื่อท าการตรวจสอบชิน้งานใหไ้ดต้ามขนาดต่างๆ ตามแบบงานดงัภาพที่ 9 ถงึ
ภาพที ่11 

 

 
 

              ภาพท่ี 9 แสดงเครื่องจกัรทีใ่ชผ้ลติและทดลองแม่พมิพฉ์ีด Hot Runner [1] 
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 4.ผลการทดลองการฉีดจรงิ 
 ในหวัขอ้น้ีไดน้ าผลการวเิคราะหเ์กีย่วกบัการฉีดตามตารางที ่1 น ามาเป็นตวัอา้งองิส าหรบัทีจ่ะใชใ้นการตัง้ค่า
ในการทดลองการฉีดจรงิ โดยผลการทดลองการฉีดไดผ้ลดงัภาพต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 10 แสดงการ Try out แม่พมิพ ์Hot Runner [1] 
 

   
 

ภาพท่ี 11 แสดงชิน้งานทีส่มบรูณ์ทัง้ดา้นนอกและดา้นในจากการ Try out แมพ่มิพ ์Hot Runner [1] 
  

 ค่าทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม CADMould นัน้ยงัไม่ใช่ค่าทีจ่ะน ามาใช้จรงิ แต่สามารถน ามาเป็นค่า
เบือ้งต้นในการฉีดจรงิได้ สาเหตุอาจเกดิจากค่าตวัแปรบางค่าทีค่วบคุมไม่ได้ ตวัอย่างเช่น ประสทิธภิาพของเครื่องฉีด 
และคุณสมบตัขิองพลาสตกิทีน่ ามาฉีดจรงิกบัพลาสตกิทีใ่ชใ้นการน ามาวเิคราะหโ์ปรแกรมไม่เหมอืนกนั เพราะการผลติ
ที่แตกต่างกนัจากโรงงาน  หรอืเพราะหาพลาสติกที่เหมอืนกบัการวเิคราะห์ในโปรแกรมไม่ได้จงึต้องใช้พลาสติกที่มี
คุณสมบตัใิกลเ้คยีงแทน ผลการวเิคราะห์จากโปรแกรม CADMould เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการฉีดพลาสตกิจรงิ จงึมคี่าที่
คลาดเคลื่อนไปบา้ง ดงัตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดลองฉีดเปรยีบเทยีบผลวเิคราะหจ์ากโปรแกรม CADMould 
พารามิเตอรท่ี์ปรบัตัง้การฉีด                   ค่าท่ีได้จากการวิเคราะห ์                                      ค่าท่ีใช้ในการฉีดจริง 

1.ความดนัฉีด (bar)                                            484                                                         500 
2.ความดนัฉีดย ้า (bar)                                        400                                                          400 
3.แรงปิดแมพ่มิพ ์(tons)                                    1,566.30                                                   1,600 
4.เวลาในการฉีด (s)                                               2.893                                                       3 
5.เวลาในการฉีดย ้า (s)                                          23.99                                                       24 
6.เวลาในการหล่อเยน็ (s)                                       24                                                           24 
7.เวลาในการเปิด-ปิดแมพ่มิพ ์(s)                             15                                                           15 
8.Cycle Time (s)                                                41.89                                                       42 
9.อุณหภมูขิองแมพ่มิพ ์                                        45 °C                                                       45 °C 
10.อุณหภูมใินการหลอมเหลวเมด็พลาสตกิ               227 °C                                                      227 °C 
11.อุณหภูม ิHot-Runner                                     227 °C                                                      227 °C 
12.ปรมิาณในการฉีด (g)                                    1168.80                                                    1200 
 

 ซึง่หลงัจากนัน้เมื่อน าชิน้งานทีไ่ดจ้ากการฉีดมาท าการตรวจสอบ  ดว้ยอุปกรณ์การตรวจสอบชิน้งานทีเ่รยีกว่า 
“Checking Fixture” พบว่าชิน้งานมขีนาดและผวิตามแบบงานทีล่กูคา้ก าหนด ดงัภาพที ่12 
 

 
 

ภาพท่ี 12 แสดงการตรวจสอบขนาดชิน้งานดว้ย “Checking Fixture” [1] 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 1. การน าเอาเทคโนโลยีด้าน Computer Aided Engineering (CAE) มาใช้ในการวเิคราะห์การไหลตัวของ
พลาสตกิ เพื่อช่วยในการออกแบบและสรา้งแม่พมิพฉ์ีดพลาสตกิแบบทางวิง่รอ้น (Hot Runner Mould) ผลทีไ่ด้รบัคอื 
พบว่าท าใหล้ดความเสีย่งและยงัช่วยลดเวลาในการสรา้งแม่พมิพจ์รงิ   
 2. การออกแบบและสรา้งแม่พมิพ์ Hot Runner Mould โดยอาศยัเทคโนโลย ีCAD/CAM/CAE มาช่วย ท าให้
สามารถส่งสนิค้าได้ทนัเวลา เพราะการ Try out ครัง้แรก กไ็ด้ชิ้นงานออกมาค่อนขา้งใกลเ้คยีงกบัแบบชิน้งาน โดยมี
การแก้ไขแม่พิมพ์เพยีงเลก็น้อย ซึ่งหลงัจากนัน้เมื่อน าชิ้นงานที่ได้จากการฉีดมาท าการตรวจสอบ ด้วยอุปกรณ์การ
ตรวจสอบชิน้งานทีเ่รยีกว่า “Checking Fixture” พบว่าชิน้งานมขีนาดและผวิตามแบบงานทีล่กูคา้ก าหนด 
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ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อใหป้ระสทิธภิาพในการท างานสงูสุด สถานประกอบการทีด่ าเนินการผลติผลติภณัฑป์ระเภทพลาสตกิ ถ้า
ตอ้งการใหส้นิคา้สามารถแขง่ขนัในตลาดโลกได ้ควรน าเอาเทคโนโลยต่ีางๆ เหล่าน้ีมาช่วยในการผลติ 

 1. ด้านคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD) จะช่วยเสริมงานทางด้านการมองเห็นสถานะภาพทาง
กายภาพและลกัษณะการท างานของแม่พิมพ์ได้ ท าให้สามารถทดสอบการประกอบกนัของชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดจน
สามารถปรบัเปลีย่นขนาดรปูร่างเพื่อใหต้รงกบัความต้องการเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงผลติภณัฑค์รัง้ต่อไป กส็ามารถลด
เวลาในการเขยีนแบบสัง่งานเพราะขอ้มลูจะมกีาร ปรบัเปลีย่นทนัทีก่บัภาพประกอบชิน้สว่นต่างๆ ของแม่พมิพน์ัน้ 
 2. ดา้นคอมพวิเตอรช์่วยในงานวศิวกรรม (CAE) ในการวเิคราะหช์ิน้งานฉีด ซึง่ช่วยลดเวลาและความยุ่งยาก
ในการค านวณ โดยเฉพาะงานทีม่รีูปร่างซบัซอ้นจะต้องอาศยัความช านาญและประสบการณ์ในการท างานมาก เพื่อให้
เกดิขอ้ผดิพลาดน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่ในการวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมจะช่วยท านายพฤตกิรรมของสภาวะการฉีด
พลาสตกิเมื่อมกีารก าหนดเงื่อนไขค่าการปรบัตัง้พารามเิตอรใ์นงานฉีดแต่ละครัง้ จากนัน้ท าการพจิารณาผลที่เกดิขึน้
ของชิน้งาน แลว้ท าการปรบัเปลีย่นเงื่อนไขการฉีดและค่าพารามเิตอรต่์างๆ ไดอ้ย่างรวดเรว็ รวมทัง้ยงัสามารถน าเอา
ขอ้มลูต่างๆ ช่วยในการน าเสนอต่อรองกบัลกูคา้ไดอ้กีดว้ย 
 3. คอมพวิเตอรช์่วยในการผลติ (CAM) จะสามารถวางแผนการใช้เครื่องจกัร ก าลงัการผลติ รวมถึงวธิกีาร
ผลติชิ้นส่วนแม่พมิพ์ไดอ้ย่างถูกต้อง รวดเรว็ แม่นย า  โดยความสามารถของโปรแกรมของเครื่องจกัรที่ควบคุมด้วย
คอมพวิเตอร ์(CNC) จะจ าลองสภาวะการการกดัจรงิ ท าใหเ้ลอืกวธิกีารขึน้รูป เครื่องมอืตดั และประมาณระยะเวลาใน
การผลติ ทางดา้นความถูกตอ้งแม่นย า กน็ าเอาขอ้มลูจากแบบชิน้งาน (CAD) เขา้สูข่บวนการผลติต่างๆ ซึง่เงื่อนไขการ
ผลติกส็ามารถเลอืกและปรบัเปลีย่นไดร้วดเรว็เช่นกนั 
 4. การปรบัตัง้พารามเิตอรเ์ครื่องฉีด โดยน าเอาทฤษฎแีละค่าเงื่อนไขต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อใชก้ าหนดค่า
การปรบัตัง้พารามิเตอร์เบื้องต้นได้อย่างทนัที และจะต้องมกีารปรบัเปลี่ยนค่าต่างๆ ตามประสทิธภิาพของเครื่องฉีด 
และตามสภาพของสิง่เอือ้อ านวยของเครื่องฉีดพลาสตกิแต่ละเครื่องดว้ย  ซึง่จะเป็นการลดเวลาส าหรบัพนักงานในการ
ปรบัตัง้เครื่องฉีด 
 และเพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มในการทีจ่ะใหส้ถานประกอบการ สามารถส่งสนิคา้ไปแข่งขนัในตลาดโลก
ได ้ ควรมกีารเตรยีมความพรอ้มของบุคลากรดา้นต่างๆ ดงันี้ 

1. บุคลากรทางดา้นการออกแบบแม่พมิพจ์ะตอ้งมคีวามรูท้างดา้น Mold Design 
2. บุคลากรทางดา้นการวเิคราะหช์ิน้งานพลาสตกิจะตอ้งมคีวามรูท้างดา้น Plastic Rheology 
3. บุคลากรทางดา้นขบวนการผลติจะตอ้งมคีวามรูท้างดา้น Mold Making 
4. บุคลากรทางดา้นการปรบัตัง้เครื่องฉีดพลาสตกิจะตอ้งมคีวามรูท้างดา้น Quality Control 

 ดงันัน้การเตรยีมความพรอ้มทางดา้นบุคลากรจะต้องมกีารอบรมเพิม่เตมิตลอดเวลา  จะท าใหก้ารประยุกตใ์ช ้ 
CAD/CAM/CAE และการปรบัตัง้พารามเิตอรเ์ครื่องฉีดเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ผลติภณัฑไ์ดคุ้ณภาพตรงตามความ
ตอ้งการ และคุม้ค่าในการลงทุนทางดา้นโปรแกรมซอฟทแ์วร ์เครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติ และค่าใชจ้่ายในการผลติ 
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วิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลต่อการดดังอขึน้รปูตวัวี โดยใช้ไฟไนตเ์อลิเมนต ์
Analysis of Factors Affecting the V-Shaped Bending Using Finite Element 
Method 
 

เฉลมิ ขนุเอยีด1* 

Chalearm  Khunerad1* 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยันี้ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการดดังอขึน้รปูตวัว ีโดยศกึษาทดลองกบัเหลก็ทีน่ิยมใชใ้นอุตสาหกรรมขึน้รูป
โลหะ ไดแ้ก่ เหลก็แผ่นเกรด SPCC เกรด SPCEN และเหลก็กล้าไรส้นิม เกรด SUS 304 โดยใชห้ลกัการไฟไนต์เอลิ
เมนต์ด้วยโปรแกรม  Hyperform Radioss Version 11.0 มาช่วยจ าลองการดัด ชิ้นงานเริ่มต้นขนาด  40x140x2 
มลิลเิมตร มุมการดดัคงทีเ่ท่ากบั 60 องศา โดยมรีศัมพีนัช ์เท่ากบั 5, 7 และ 10 มลิลเิมตร การศกึษาเปรยีบเทยีบผลที่
ไดจ้ากการจ าลองทางไฟไนตเ์อลเิมนต์ กบัการทดลองขึน้รปูจรงิ จากการศกึษาพบว่าองศาของชิน้งานทีไ่ดจ้ากการดดั
ระหว่างไฟไนต์เอลเิมนตก์บัการขึน้รปูจรงิมคี่าใกลเ้คยีงกนั รศัมกีารดดัทีเ่หมาะสมส าหรบัเหลก็แผ่น เกรด SPCC และ
เหลก็แผ่น เกรด SPCEN คอืรศัมขีองพนัช ์เท่ากบั 10 มลิลเิมตร และกรณีเหลก็กลา้ไรส้นิม เกรด SUS 304 พบว่ารศัมี
ของพนัชท์ีเ่หมาะสม ทีค่วรน ามาใชใ้นการออกแบบแม่พมิพ ์คอืรศัมขีองพนัช ์เท่ากบั 7 มลิลเิมตร 

 

ค าส าคญั:  การดดังอขึน้รปูตวัว ีไฟไนตเ์อลเิมนต ์
 

Abstract  
 

 This research is to study factors that affect to the V-bending by experimenting with a steel grade 
SPCC, SPCEN and stainless steel grade SUS304. Finite Element Method (FEM) with Hyperform Radioss 
Version 11.0 is used to simulation the V-bending. The initial workpiece is 40x140x2 millimeter. Bended angle 
is 60 degree. Punch radius are 5, 7 and 10 millimeter. The study is to compare the result between FEM and 
real experiment. The study found that the degree of the workpiece after bended of FEM and real experiment 
actually have nearly value. The appropriate punch radius for SPCC and SPCEN is 10 millimeter. In case of 
stainless steel grade SUS304, The appropriate punch radius for die design is 7 millimeter. 
 

 Keywords:  Forming V-shape, Finite element 
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บทน า 

 

 ปัจจุบนัระบบอุตสาหกรรมมกีารพฒันาเป็นอย่างมาก ดงันัน้เพื่อเป็นการเพิ่มขดีความสามารถให้แก่สถาน
ประกอบการใหม้ขีดีความสามารถเพิม่มากขึน้ จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารพฒันาและปรบัปรุงผลติภณัฑ ์ใหต้อบสนองต่อ
ความต้องการที่หลากหลายของคู่ค้า ดังนัน้ทางองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเล็งเห็นความส าคัญ ที่จะน า
เทคโนโลยเีขา้มาช่วยในกระบวนการผลติเพิม่มากขึ้น เช่น โปรแกรมช่วยในการวเิคราะห์การขึน้รปู เพื่อใหง้่ายในการ
ออกแบบและท าใหก้ารผลติเป็นไปไดด้ว้ยความรวดเรว็ ในกระบวนการขึน้รปูดว้ยวธิกีารดดังอขึน้รปูปัญหาสว่นใหญ่เรา
จะเจอกบัปัญหาการดีดตัวกลบัของชิ้นงานหลงัการขึน้รูป จงึมีความจ าเป็นที่จะต้องทราบความความสมัพันธ์ใหม่
ระหว่างการดดีตวักลบักบัองศาของแม่พมิพ์ ที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของชิน้งาน  ดงันัน้ทางบรษิทั เอส อ ีซ ีเอน็จิ
เนียริง่ จ ากดั และผูว้จิยัเลง็เหน็ความส าคญัที่จะน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยใน การพฒันาการออกแบบและผลติแม่พมิพ์
ดดังอขึน้รปู เพื่อผลติชิน้สว่นทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมยานยนต ์ซึง่ทีผ่่านมาการออกแบบจะเป็นงานทีไ่ม่มคีวามซบัซอ้นมาก
นักบางครัง้อาศยัประสบการณ์ก็เพียงพอ และในช่วงที่ผ่านลูกค้ามีการพฒันาการออกแบบที่ล ้าหน้าไปมาก ดงันัน้
ชิ้นส่วนที่ส าคญัหลายๆชิ้นจงึต้องปรบัปรุงการออกแบบใหม่ แต่กต็้องประสบกบัปัญหาเรื่องการออกแบบที่ซบัซ้อน 
ตลอดจนการเลอืกวสัดุทีต่้องขึน้รูปดว้ยวธิดีดังอขึน้รูป ดงันัน้ผูว้จิยัจะท าการศกึษาวจิยัถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อการดดังอขึน้
รปูเหลก็ทีน่ิยมใชก้นัมากในอุตสาหกรรม อาท ิเหลก็กลา้ไรส้นิม เกรด SUS 304, เหลก็แผ่น เกรด SPCEN และ SPCC 
โดยใชร้ะเบยีบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์เขา้มาช่วยในการวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัการออกแบบและ
พฒันาชิน้สว่นยานยนต์ ทัง้นี้ทางผูว้จิยัไดเ้ลอืกทีจ่ะสรา้งแม่พมิพด์ดังอขึน้รูป โดยก าหนดตวัแปรในการขึน้รปู มุมพนัช์
คงที ่60 องศา และรศัมพีนัช ์เท่ากบั 5, 7, 10 องศา เพราะบรษิทัไดท้ าการผลิตบ่อยครัง้ สุดทา้ยผลการวจิยันี้ตอ้งการ
ให้เกดิแนวทางในการเลอืกรศัมพีนัช์อย่างถูกต้อง เพื่อใหบ้รษิัทสามารถผลติชิ้นส่วนทีม่ปีรมิาณ และคุณภาพ เพื่อส่ง
มอบไดท้นัเวลา และประหยดัต้นทุนในการผลติทีส่ญูเสยีไปกบัการทดลองแม่พมิพ ์ซึง่การทดลองในแต่ละครัง้ต้องเสยี
ทัง้เวลาและค่าใชจ้่ายสงู  
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
วสัดอุปุกรณ์  
 1.  การออกแบบชิน้สว่นแม่พมิพ ์: โปรแกรม UG NX 5.0 , AUTO CAD 2010 
 2.  การทดสอบ และการเกบ็ขอ้มลู : เครื่องกดขนาด 100 ตนั, เครื่องวดั CMM 
 3.  การจ าลองการสภาวะการไดร้บัภาระ :  Hyperform Radioss Version 11.0 
 

วิธีการศึกษา 

1. การเตรยีมการด าเนินงานวจิยั  
 เริม่ตน้จากการศกึษาขอ้มลูทางทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการขึน้รปูโลหะ[1] โดยการดดังอ, การไหลตวัของโลหะ
ในการขึน้รปู, การดดีตวักลบัของวสัดุ, เครื่องมอืวดั 3 มติ,ิ ทฤษฎไีฟไนตเ์อลเิมนต ์ และขัน้ตอนต่อไป คอืการจดัหา
วตัถุดบิและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดลองศกึษาวเิคราะหแ์ละทดสอบ โดยการทดลองครัง้นี้เป็นการศกึษาวเิคราะหแ์ละ
ทดสอบปัจจยัทีม่ผีลต่อการดดังอขึน้รปูตวัว ีของวสัดุ 3 ชนิด ไดแ้ก่ เหลก็เกรด SPCC, SPCEN และเหลก็กลา้ไรส้นิม
เกรด SUS 304 การทดลองเป็นการสรา้งแม่พมิพข์ึน้รปูดดังอรปูตวัว ี โดยชิน้งานก่อนการขึน้รปูมขีนาด 40x140x2 
มลิลเิมตร ก าหนดความกวา้งของปากดายคงทีเ่ท่ากบั 60 องศา และจะใชมุ้มพนัช ์ คงที ่ 60 องศา แต่จะใหร้ศัมพีนัช ์
เท่ากบั 5, 7 ,10 มลิลเิมตร ซึง่ค่ารศัมพีนัช ์ ดงักล่าวเป็นค่ามาตรฐานทัว่ๆไป ทีม่กัถูกน ามาใชใ้นการออกแบบสรา้ง
แม่พมิพปั์ม๊ขึน้รปูดดังอ 
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2. การสรา้งแบบจ าลองทางไฟไนตเ์อลเิมนต ์  
 ขัน้ตอนการสรา้งแบบจ าลองทางไฟไนตเ์อลเิมนต ์โดยโปรแกรมส าเรจ็รปู Hyperform Radioss Version 11.0 
มขี ัน้ตอนการใชโ้ปรแกรมดงันี้  

 

  
ก) เปิดโปรแกรม Hyperform Radioss Version 

11.0 
 

ข) สรา้งแบบจ าลองโดยการ Import File 

  
ค) สรา้ง Mesh ง) ก าหนดค่า Simulation 

  

  
จ) ก าหนดค่า Simulation ฉ) ค่าทีไ่ดจ้ากการจ าลองทางไฟไนตเ์อลเิมนต ์

 

ภาพท่ี 1 ตวัอย่างขัน้ตอนการสรา้งแบบจ าลองทางไฟไนตเ์อลเิมนต์ 
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3. ออกแบบและสรา้งแม่พมิพข์ึน้รปูตวัว ี
 การทดลองชิน้งานขึน้รปูตวัว ีโดยท าการทดลองปัม๊จรงิตามรูปร่างของพนัชแ์ละดาย โดยก าหนดมุมพนัช์และ
ดายคงที ่60 องศา ดงัแสดงในภาพที ่2 เพื่อเปรยีบเทยีบกบัการจ าลองสภาวะการดดังอขึน้รปูตวัวดีว้ยวธิกีารไฟไนตเ์อ
ลเิมนต์  ทางผู้วิจยัได้ท าการออกแบบชุดแม่พิมพ์[2]  โดยใช้โปรแกรมออกแบบและเขยีนแบบ Auto Cad Version 
2010 ดงัแสดงในภาพที่ 3 และเลอืกใช้เหลก็ SKD11 ชุบแขง็ที่ความแขง็เท่ากบั 60 HRC [3] [4] มาผลติเป็น Punch 
และ Die โดยผ่านกระบวนการ Wire Cut ตามทีไ่ดอ้อกแบบไว ้ สว่นชุด Die Set ผลติจากเหลก็เกรด S50C ซึง่เป็นชุด 
Die Set มาตรฐาน 
  

   
ก) พนัช ์ ข) ดาย ค) พนัชแ์ละดาย 

ภาพท่ี 2 รปูร่างของพนัชแ์ละดาย (Punch and Die) 
 

 
 

ภาพท่ี 3 การประกอบชุดแม่พมิพ ์(Insert Punch and  Insert Die) 
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4. ทดลองการขึน้รปูชิน้งาน โดยวธิกีารดดังอขึน้รปูตวัว ี 
 จากภาพที ่4 แสดงใหเ้หน็ถงึชุดเครื่องจกัร ชุดอุปกรณ์ และชิน้งานในการทดลองดดังอขึน้รูปตวัว ีโดยจะท า
การปัม๊ขึน้รปูจรงิ จ านวน 20 ชิน้ ต่อหนึ่งตวัแปรการทดลอง เริม่จากเหลก็แผ่นเกรด SPCC ,SPCEN และเหลก็กลา้ไร้
สนิม SUS 304 โดยไม่ใช้สารหล่อลื่น และก็เรียงล าดับการทดลองตามรศัมีพันช์ 5, 7 ,10 องศา ตามล าดับ และ
แผนการทดลอง 

 

 
ก) เครื่องกด ขนาด 80 ตนั     

 
ข) การตดิตัง้ชุดแมพ่มิพก์บัเครื่องกด    

ค) ชุดแม่พมิพใ์นการทดสอบ 
 

ง) ชิน้งานก่อนการขึน้รปู 

 
จ) การกดขึน้รปูโดยวธิกีารดดังอ 

 
ฉ) ชิน้งานหลงัการขึน้รปู 

 

ภาพท่ี 4  ทดลองการขึน้รปูชิน้งานโดยวธิกีารดดังอ  
5. การตรวจสอบชิน้งานดว้ยเครื่อง CMM   
 การตรวจสอบชิน้งานดว้ยเครื่อง CMM เพื่อท าการวดัค่าของมุมทีเ่กดิขึน้หลงัการขึน้รูปโดยจะมแีสดงค่าทีไ่ด้
จากการวดัดว้ยเครื่อง CMM ดงัภาพที ่5 แล้วเกบ็ผลทีไ่ด้เพื่อน าไปเปรยีบเทยีบกบัค่าทีไ่ดจ้ากไฟไนทเ์อลเิมนต์ ทัง้นี้
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ขอ้มูลทีไ่ดน้ัน้มาจากการขึน้รปูชิน้งาน  3 ชนิด ไดแ้ก่ เหลก็เกรด SPCC ,SPCEN และสแตนเลส SUS 304 โดยไม่ใช้
สารหล่อลื่นและท าการทดสอบ 5 ชิน้ต่อ 1 ตวัแปรการทดลอง ชุดแม่พมิพท์ีใ่ชใ้นการทดลองนี้มมีุมพนัชค์งที ่60 องศา 
และรศัมพีนัชเ์ท่ากบั 5, 7 ,10 องศา ซึง่ก าหนดความกวา้งของปากดายคงที ่เท่ากบั 60 องศา  
 

 
 

ก) การวดัชิน้งานดว้ยเครื่อง CMM 

 
 

ข)  ตวัอย่างผลการวดัชิน้งานดว้ยเครื่อง CMM 
 

ภาพท่ี 5 การตรวจสอบชิน้งานดว้ยเครื่อง CMM 
 

ผลการศึกษา 
1. ผลทีไ่ดจ้ากการสรา้งแบบจ าลองทางไฟไนตเ์อลเิมนต ์

 โปรแกรมจ าลองสภาวะการขึน้รูปดดังอโครงการนี้เป็นการใชโ้ปรแกรมการจ าลองไฟไนต์เอลเิมนต์ส าเรจ็รูป  
Hyperform Radioss Version 11.0 ในการวเิคราะหก์ารดดีตวักลบั กบัความเคน้ทีเ่กดิขึน้ในชิน้งาน และแรงทีใ่ชใ้นการ
ขึน้รูป[5] ซึ่งแบบจ าลองนี้จะท าการสร้างแบบจ าลอง 2 มิติ  โดยจะก าหนดสมบตัิของชิ้นงานเป็นแบบวสัดุยืดหยุ่น 
พลาสตกิ (Elastic –Plastic) ส่วนพนัช์และดาย จะก าหนดใหเ้ป็นวสัดุแขง็เกรง็ (Rigid Body) แต่เนื่องจากผลทีไ่ด้จาก
การวเิคราะหท์างไฟไนตเ์อลเิมนต ์เป็นการจ าลองผลจากเงื่อนไขของกระบวนการทีผู่ใ้ชจ้ะต้องป้อนขอ้มลูต่างๆ ตามตวั
แปรทีก่ าหนดใหก้บัโปรแกรม เพื่อประมวลผลการขึน้รปูใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีถู่กตอ้งและแม่นย า 

  
ก) วสัดุ SPCC  รศัมพีนัช ์5 มลิลเิมตร ข) วสัดุ SPCC  รศัมพีนัช ์7 มลิลเิมตร 
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ค)  วสัดุ SPCC  รศัมพีนัช ์10 มลิลเิมตร 

ภาพท่ี 6 ผลการจ าลองไฟไนตเ์อลเิมนตข์องวสัดชุนิด SPCC  รศัมพีนัช ์5, 7,10 มลิลเิมตร ตามล าดบั 
 

  
ก) วสัดุ SPCEN  รศัมพีนัช ์5 มลิลเิมตร ข) วสัดุ SPCEN  รศัมพีนัช ์7 มลิลเิมตร 

 
ค) วสัดุ SPCEN  รศัมพีนัช ์10 มลิลเิมตร 

ภาพท่ี 7 ผลการจ าลองไฟไนตเ์อลเิมนตข์องวสัดชุนิด SPCEN  รศัม ีPunch 5, 7,10 มลิลเิมตร ตามล าดบั 
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ก) วสัดุ SUS 304 รศัมพีนัช ์5 มลิลเิมตร ข) วสัดุ SUS 304 รศัมพีนัช ์7 มลิลเิมตร 

 
ค) วสัดุ SUS 304 รศัมพีนัช ์10 มลิลเิมตร 

 

ภาพท่ี 8 ผลการจ าลองไฟไนตเ์อลเิมนตข์องวสัดชุนิด SUS 304  รศัม ีPunch 5, 7,10 มลิลเิมตร ตามล าดบั 
 

 2. ผลทีไ่ดจ้ากการวดัชิน้งานดว้ยเครื่อง CMM 
 จากการออกแบบสรา้งแม่พมิพข์ึน้รูปเพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการดดังอขึน้รูปตวัว ีทีพ่นัชแ์ละดาย ท ามุมดดั
งอ 60 องศา รศัมพีนัช ์5, 7, 10 มลิลเิมตร โดยท าการทดลองกบัวสัดุ 3 ชนิด ไดแ้ก่ เหลก็เกรด SPCC ,SPCEN และ
SUS 304  เพื่อเปรยีบเทยีบค่าการดดีตวักลบัของชิ้นงานหลงัการปัม๊ขึน้รูปจากผลทีไ่ด้จากการปั ๊มขึน้รูปจรงิและการ
จ าลองสภาวะการดดังอขึน้รปูดว้ยวธิกีารไฟไนต์เอลเิมนต ์ ซึง่การเกบ็ขอ้มลูนัน้ จะท าการปัม๊ขึน้รปูจรงิ จ านวน  20 ชิน้ 
ต่อหนึ่งตวัแปรการทดลอง โดยสุม่เพยีงตวัแปรละ 5 ชิน้ เพื่อวดัหาค่าการดดีตวักลบัของชิน้งานหลงัการปัม๊ขึน้รูปดว้ย
เครื่องวดั CMM  
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ตารางท่ี 1 ค่าการดดีตวักลบัทีไ่ดจ้ากการวดัดว้ยเครื่อง CMM ทีร่ศัมขีองพนัช ์5 มลิลเิมตร   
 

 
ตารางท่ี 2 ค่าการดดีตวักลบัทีไ่ดจ้ากการวดัดว้ยเครื่อง CMM ทีร่ศัมขีองพนัช ์7 มลิลเิมตร   
 

 
ตารางท่ี 3 ค่าการดดีตวักลบัทีไ่ดจ้ากการวดัดว้ยเครื่อง CMM ทีร่ศัมขีองพนัช ์10 มลิลเิมตร   
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 3. เปรยีบเทยีบผลทีไ่ดจ้ากการจ าลองไฟไนตเ์อลเิมนตแ์ละการวดัชิน้งานดว้ยเครื่อง CMM 
 ผลทีไ่ด้จากการเปรยีบเทยีบค่าการดดีตวักลบัของชิน้งานหลงัการปัม๊ขึน้รูป หลงัจากการดดังอเหลก็ โดยใช้
แม่พมิพ ์Punch และ Die ท ามุมดดังอ 60 องศา ทีร่ศัมขีองพนัช ์5, 7, 10 มลิลเิมตร ชิน้งานก่อนปัม๊ มขีนาด 40x140x2 
มลิลเิมตร เมื่อพจิารณาจากค่ามุมทีเ่กดิขึน้ระหว่างค่าของการจ าลองไฟไนตเ์อลเิมนต ์และค่าทีไ่ดจ้ากการทดสอบปัม๊ขึน้
รปูจรงิ พบว่าค่าทีไ่ดน้ัน้มคีวามแตกต่างกนัเพยีงเลก็น้อย เมื่อเทยีบกบัค่ามุมทีต่อ้งการ 

 

 
ก)  เหลก็แผ่น เกรด SPCC 

 
ข)  เหลก็แผ่น เกรด SPCEN 

 
ค)  เหลก็กลา้ไรส้นิม เกรด SUS 304 

 

แผนภมิูท่ี 1 การเปรยีบเทยีบคา่ความต่างของการดดีตวักลบั(แกน Y : องศา) 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

 การศกึษาวเิคราะหแ์ละทดสอบปัจจยัทีม่ผีลต่อการดดังอขึน้รูปตวัว ีของวสัดุ 3 ชนิด ไดแ้ก่ เหลก็แผ่นเกรด 
SPCC , SPCEN และเหลก็กล้าไรส้นิม เกรด SUS 304  โดยชิ้นงานก่อนปัม๊ มขีนาด 40x140x2 มิลลเิมตร ก าหนด
ความกวา้งของปากดายคงทีเ่ท่ากบั 60 องศา และจะใชมุ้ม Punch คงที ่60 องศา  แต่จะใหร้ศัม ีPunch เท่ากบั 5, 7, 
10 มลิลเิมตร ซึ่งไดด้ าเนินการสรา้งแบบจ าลองทางไฟไนต์เอลเิมนต์ และสรา้งชุดแม่พมิพ์พรอ้มเกบ็ขอ้มูลต่างๆทีไ่ด้
จากการทดลองจรงิ เพื่อท าการเปรยีบเทียบความแตกต่างของชิ้นงานที่ได้หลงัท าการทดลอง  พบว่าค่ามุมที่ได้มี
เปอรเ์ซน็ตค์วามต่างกนัเพยีงเลก็น้อย ซึง่กห็มายความว่าการสรา้งแบบจ าลองทางไฟไนตเ์อลเิมนต ์มคีวามน่าเชื่อ เป็น
ทีย่อมรบัได้ ท าให้ไม่ต้องเสยีเวลาและค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงแกไ้ขชุดแม่พิมพ์ อกีทัง้การทดลองนี้ยงัสามารถสรุป
ประเดน็ของการใชร้ศัมขีองพนัชท์ีเ่หมาะสม ดงันี้ 
 1) การดดังอขึน้รูปตวัว ีดว้ยชุดแม่พมิพ์ พนัชแ์ละดาย ท ามุมดดังอ 60 องศา กบัวสัดุที่เป็นเหลก็แผ่น เกรด 
SPCC พบว่ารศัมขีองพนัชท์ีเ่หมาะสม ควรน ามาใชใ้นการออกแบบแม่พมิพ ์คอืรศัมขีองพนัช ์เท่ากบั 10 มลิลเิมตร ซึง่
ค่ามุมจากการดดีตวักลบัของชิน้งานทีไ่ดจ้ากการจ าลองทางไฟไนทเ์อลเิมนต ์เท่ากบั 59.384 องศา และค่ามุมทีไ่ดจ้าก
การทดลองปัม๊ขึน้รปูจรงิ เท่ากบั 60.053 องศา 
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 2) การดดังอขึน้รูปตวัว ีดว้ยชุดแม่พมิพ ์พนัชแ์ละดาย ท ามุมดดังอ 60 องศา กบัวสัดุที่เป็นเหล็กแผ่น เกรด 
SPCEN พบว่ารศัมขีองพนัชท์ีเ่หมาะสม ควรน ามาใชใ้นการออกแบบแม่พมิพ์ คอืรศัมขีองพนัช ์เท่ากบั 10 มลิลเิมตร 
ซึง่ค่ามุมจากการดดีตวักลบัของชิน้งานทีไ่ดจ้ากการจ าลองทางไฟไนทเ์อลเิมนต์ เท่ากบั 59.980 องศา และค่ามุมทีไ่ด้
จากการทดลองปัม๊ขึน้รปูจรงิ เท่ากบั 60.103 องศา 
 3) การดดังอขึน้รูปตวัว ีดว้ยชุดแม่พมิพ ์พนัชแ์ละดาย ท ามุมดดังอ 60 องศา กบัวสัดุทีเ่ป็นเหลก็กลา้ไรส้นิม 
เกรดSUS 304 พบว่ารศัมีของพันช์เหมาะสม ที่ควรน ามาใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ คือรศัมีของพันช์ เท่ากับ 7 
มลิลเิมตร ซึง่ค่ามุมจากการดดีตวักลบัของชิ้นงานทีไ่ดจ้ากการจ าลองทางไฟไนทเ์อลเิมนต์ เท่ากบั 60.562 องศา และ
ค่ามุมทีไ่ดจ้ากการทดลองปัม๊ขึน้รปูจรงิ เท่ากบั 60.824 องศา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ความคุม้ค่าของการน าเทคโนโลยกีารจ าลองสภาวะการขึน้รูป โดยใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลเิมนต์หรอืการน า
คอมพวิเตอรม์าช่วยในงานวศิวกรรม (CAE) มาช่วยในการออกแบบแม่พมิพ ์มปีระโยชน์มากในการวเิคราะหแ์ม่พมิพ์
และชิ้นงานก่อนการสร้างแม่พิมพ์จริง เพราะลดได้ทัง้เวลาและค่าใช้จ่าย  ดังนัน้ต้องมีการสร้างความเชื่อมัน่ และ
คุณประโยชน์ทีห่ลากหลายของโปรแกรมไฟไนตเ์อลเิมนต ์โดยสรา้งผลงานออกมาในรปูของการวจิยัให้มากขึน้  
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บทคดัย่อ 
 จุดมุ่งหมำยในงำนวจิยัครัง้นี้เพื่อทีต่้องกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรูใ้นกำรลดตน้ทุนดำ้นพลงังำนในกำรผลติ ขำ้ว
แต๋นสมุนไพรโดยใชพ้ลงังำนทดแทนจำกก๊ำชชวีภำพและกำรจดักำรระบบสุขำภบิำลอำหำร รวมไปถงึกำรจดัท ำบญัชี
ครวัเรอืน เพื่อใชใ้นกำรเพิม่ศกัยภำพกำรผลติและควบคุมค่ำใชจ้่ำยของกลุ่มวสิำหกจิชุมชนแม่บำ้นเกษตรกรบำ้นหนอง
หมอ้ใหม่ ซึง่รูปแบบกำรด ำเนินงำนวจิยัจะเน้นเป็นกำรจดักจิกรรมอบรมให้ควำมรูแ้ละปฏบิตัจิรงิ โดยกจิกรรมหลกัๆ
เป็นทัง้หมด  6 กจิกรรม คอื 1. กจิกรรมกำรส ำรวจบรบิทและสภำพแวดลอ้มของชุมชน 2.กจิกรรมกำรค้นหำปัญหำ
หรอืควำมต้องกำรโดยชุมชนมสี่วนร่วม 3.กจิกรรมกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรกำรสรำ้งและกำรใชง้ำนบ่อก๊ำซชวีภำพ 4.
กจิกรรมกำรอบรมเชงิปฏบิตัิกำรกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรสรำ้งตู้อบแห้งขำ้วแต๋นสมุนไพร 5.กจิกรรมกำรอบรม
ถ่ำยทอดองคค์วำมรูเ้รื่องกำรจดักำรสุขำภบิำลอำหำรเพื่อยกระดบัมำตรฐำน 6.กจิกรรมกำรอบรมถ่ำยทอดองคค์วำมรู้
เรื่องกำรจดบนัทกึและท ำบญัชคีรวัเรอืน ซึง่ผลทีไ่ดเ้มื่อด ำเนินกจิกรรมครบทัง้หมดกจ็ะท ำใหชุ้มชนไดบ้่อก๊ำชชวีภำพ ที่
สำมำรถน ำก๊ำชชวีภำพมำใชเ้ป็นเชือ้เพลงิใหก้บัตูอ้บแหง้ขำ้วแต๋น  ซึง่ตูอ้บแหง้สำมำรถอบขำ้วแต๋นไดค้รัง้ละประมำณ 
2,400 แผ่น ใชเ้วลำ 4 – 5 ชม. ใชอุ้ณหภูม ิ40C เป็นสภำวะทีเ่หมำะสมทีสุ่ด ทีท่ ำใหข้ำ้วแต๋นทอดออกมำแลว้สสีวย
และกรอบอร่อยเทยีบเคยีงไดก้บักำรตำกแดดธรรมชำตซิึง่สำมำรถลดตน้ทุนค่ำพลงังำนไดเ้ป็นอย่ำงด ี ในสว่นของกำร
อบรมกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรจดักำรระบบสุขำภิบำลอำหำร และกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำบัญชี
ครัวเรือนท ำให้สมำชิกในกลุ่มมีควำมรู้ควำมเข้ำใจมำกขึ้น และยังสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ปรับปรุง
ขบวนกำรผลติขำ้วแต๋นไดเ้ป็นอย่ำงดดีว้ยเช่นกนั 
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Abstract 

 

 This aim of study was to the knowledge transfer reduced costs and improve productivity in the herb 
crispy rice product, the food sanitation system management and the preparation of household accounting. 
The main types of knowledge transfer activity were   6 all the activity. 1) A survey of community context and 
environment. 2). Finding out the community problem and needs by participation process. 3). Training on 
biogas technology installation 4). Training on construction of crispy rice dryer. 5).Training on food safety and 
sanitation system. 6). Training on household accounting.  The results revealed that the biogas pond maked 
the community can lead biological come to use was fuel gives with the dryer. The dryer could the crispy rice 
time vacates about 2 ,400 pieces take time 4  - 5  hours and using temperatures 40C were the condition 
appropriate most. That make crispy rice fried to come out already pretty color and delicious crispy had the 
same level of the sunligth. Then, this process can decrease value energy capital well.  The part of the 
training relays the knowledge in food sanitation system management and the training give side arrangement 
knowledge do household accounting. The member in the group was omniscient the understanding more and 
more could lead the knowledge went to applied adjust in the process produce beside with well also. 

  

Keywords:  Crispy Rice, BIO gas, Community Enterprise 

บทน า 
 กำรบรโิภคขำ้วแต๋นเป็นในเขตจงัหวดัทำงภำคเหนือเป็นที่นิยมรบัประทำนเป็นขนมกนิเล่น และนิยมซือ้เป็น

ของฝำกส ำหรบันักเทีย่ว จงึท ำใหข้ำ้วแต๋นเป็นทีน่ิยมผลติจ ำหน่ำยเพิม่รำยไดใ้หก้บักลุ่มชุมชนต่ำงๆทีม่กีระจำยอยู่ทัว่

เกอืบทุกจงัหวดัในเขตภำคเหนือตอนบน ซึ่งวธิกีำรผลติขำ้วแต๋นจะใชข้ำ้วเหนียวมำนึ้งใหสุ้กและน ำมำใส่พมิพเ์ป็นรูป

วงกลม  จำกนัน้ต้องน ำมำตำกแดด 2 - 3 วนั แต่ถำ้ในช่วงฤดูฝนกจ็ะผลติไม่ไดเ้น่ืองจำกไม่สำมำรถน ำขำ้วแต๋นมำตำก

แดดใหข้ำ้วแต๋นแหง้ไดโ้ดยเฉพำะในชว่งฝนตก  และเมื่อแผ่นขำ้วแต๋นแหง้ดแีลว้จงึน ำมำทอดในน ้ำมนัรอ้น ซึง่เชือ้เพลงิ

ที่ใช้ก็จะเป็นก๊ำชชีวภำพ [1]   และในอดีตที่ผ่ำนจนถึงปัจจุบันได้มีกำรออกแบบตู้อบแห้งข้ำวแต๋นไว้หลำยแบบ 
อย่ำงเช่นตู้อบพลงังำนแสงอำทติย ์ไดอ้อกแบบโรงเรอืนอบแหง้พลงังำนแสงอำทติยท์ีอ่อกแบบและพฒันำขึน้น้ีมขีนำด 

8 m x 20 m x 3. 5 m โดยระบบทีพ่ฒันำขึน้เป็นแบบกึง่อตัโนมตั ิกล่ำวคอื เมื่อแสงอำทติยม์คีวำมเขม้สงู โรงอบแหง้จะ

ไดร้บัพลงังำนแสงอำทติยม์ำก อุณหภูมขิองอำกำศภำยโรงอบจงึมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ แต่ในขณะเดยีวกนัแผงโซลำรเ์ซลล์

กจ็ะผลติพลงังำนไฟฟ้ำไดม้ำกขึน้ดว้ย ท ำใหพ้ดัลมดูดอำกำศซึง่ไดร้ับพลงังำนไฟฟ้ำจำกแผงโซลำรเ์ซลลจ์ะดูดอำกำศ

ใหไ้หลเวยีนมำกขึน้ ท ำใหอุ้ณหภูมภิำยในโรงอบไม่สงูเกนิไปในทำงกลบักนั เมื่อแสงอำทติยม์คีวำมเขม้น้อยลง อำกำศ

ภำยในกจ็ะถูกดูดออกไปภำยนอกน้อยลงดว้ย ท ำใหอุ้ณหภูมไิม่ลดลงต ่ำมำกนัก กำรท ำงำนดงักล่ำวจงึไม่ต้องมรีะบบ

อเิล็กทรอนิคส์ควบคุมและไม่มีสวทิซ์ปิดเปิด ผู้ใช้เพียงแต่น ำผลิตภัณฑ์เขำ้ไปตำกและเมื่อแห้งก็เก็บออกมำท ำให้

สะดวกต่อกำรใชง้ำน [7] และตู้อบลมรอ้นพลงังำนไฟฟ้ำมกีำรออกแบบเครื่องอบขำ้วแต๋นขึน้เพื่อลดระยะเวลำในกำร

ตำกเพิม่ผลผลติของกลุ่มชุมชน และลดกำรสิน้เปลอืงก๊ำชหุงต้มจำกกำรใช้เตำอบ มสี่วนประกอบเป็น ฮตีเตอรไ์ฟฟ้ำ

ขนำด 1,000 w จ ำนวน 3 ตวั เพื่อใหก้ ำลงัในกำรท ำควำมรอ้นและใชม้อเตอรข์นำด 0.25 hp เป็นตวัใหก้ ำลงัในกำรขบั

ชุดพดัลมเพื่อพำควำมรอ้นไปยงัห้องอบขนำด กว้ำง 79 cm ยำว 118.5 cm และสูง 64 cm นอกจำกนี้ ทมีงำนได้ใช้
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อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูม ิและรเีลยใ์นกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำท ำกำรควบคุมควำมรอ้นภำยในหอ้งอบไม่ใหเ้กนิ 60 C จงึ

ช่วยประหยดัไฟฟ้ำไดม้ำกกว่ำเครื่องอบทัว่ไป ทัง้นี้จำกกำรทดสอบเครื่องอบขำ้วแต๋นปรำกฏว่ำเมื่อน ำมำเปรยีบเทยีบ

กบัเครื่องอบขำ้วแต๋นทีใ่ชไ้ฟฟ้ำร่วมกบัก๊ำชของกลุ่มแม่บ้ำนศำลำหลวง ต.ศำลำ อ.เกำะคำ จ.ล ำปำง พบว่ำเครื่องอบ

ขำ้วแต๋นโดยใช้พลงังำนไฟฟ้ำสำมำรถประหยดัค่ำใชจ้่ำยลงถึง 3 เท่ำ และใชเ้วลำในกำรอบเพยีง 3 ชม. ซึ่งสำมำรถ

ผลติปรมิำณขำ้วแต๋นไดม้ำกกว่ำเดมิ 2 kg [2] และยงัมกีำรพฒันำเรื่องกำรอบแหง้ขำ้วแต๋นดว้ยเตำก๊ำชอนิฟรำเรด [3] 

โดยใช้พลงังำนควำมร้อนจำกก๊ำชชีวภำพ และปัญหำอีกประกำรที่ส ำคัญมำกคือ เรื่องระบบสุขำภิบำลที่ยังไม่ได้

มำตรฐำนท ำใหไ้ม่ผ่ำนกำรตรวจรบัรองจำกหน่วยงำนทีท่ ำหน้ำทีข่ ึน้ทะเบยีนผลติภณัฑอ์ำหำร รวมไปถงึควำมรูค้วำม

เขำ้ใจในเรื่องกำรท ำบญัชีในกลุ่มวสิำหกจิและครวัเรอืน จงึท ำให้กำรควบคุมรำยรบั รำยจ่ำย ก ำไรและขำดทุนที่ไม่

ถูกต้อง   ดงันัน้ในงำยวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงค์ที่จะใชก้๊ำชชวีภำพมำพฒันำต้นแบบสรำ้งตู้อบแหง้ขำ้วแต๋นโดยใชก้๊ำช
ชวีภำพ ทดแทนกำรตำกแห้งโดยแสงแดดตำมธรรมชำติซึง่กำรใช้เทคโนโลยใีนกำรผลติก๊ำชชวีภำพและกำรน ำก๊ำช

ชวีภำพไปใช้ประโยชน์ จะสำมำรถช่วยลดระยะเวลำกำรผลติขำ้วแต๋นให้เรว็ขึ้น  และลดต้นทุนกำรผลิต  และกำรให้

ควำมรูโ้ดยกำรอบรมในเรื่องกำรจดักำรสขุำภบิำลอำหำร และกำรจดัท ำบญัชคีวบคู่กนัไปดว้ย 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
วสัดอุปุกรณ์ 

1. คอมพวิเตอรแ์บบพกพำ   2. เครื่องชัง่น ้ำหนกัควำมละเอยีดสงู  
3. เครื่องวดัอุณหภมู ิ  4. โปรแกรม Microsoft Office 

 

วิธีการศึกษา 

 

 1. กำรส ำรวจบรบิทและสภำพแวดลอ้มของชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย   :  กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรคอื สมำชกิกลุ่มวสิำหกจิชุมชนแม่บำ้นเกษตรกรบำ้นหนอง

หมอ้ใหม่ ต ำบลป่ำออ้ดอนชยั อ ำเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงรำย  มสีมำชกิทัง้สิน้ประมำณ ๓๐ คน ประกอบด้วย ประธำน

กลุ่ม ๑คน รองประธำนกลุ่ม ๒คน และสมำชกิที่มหีน้ำที่ต่ำงๆกนัภำยในกลุ่ม ซึ่งสมำชิกทัง้หมดเป็นประชำชนบ้ำน

หนองหมอ้ใหม่ทีร่่วมกลุ่มกนัผลติขำ้วแต๋นแฟนตำซจี ำหน่ำยเป็นรำยไดเ้สรมิ ในช่วงเวลำทีไ่ม่มกีำรท ำอำชพีหลกั โดย

กำรรวมกลุ่มของสมำชกินัน้เป็นกำรรวมกลุ่มกนัอย่ำงไม่เป็นทำงกำรไม่มกีำรขึน้ทะเบียนใดๆจำกหน่วยงำนรำชกำร กลุ่ม

สมำชกิไดร้บัเงนิสนบัสนุนเพื่อท ำกจิกรรมต่ำงๆเป็นบำงโอกำส จำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กองทุนเงนิลำ้น องคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลป่ำออ้ดอนชยั พฒันำชุมชนจงัหวดัเชยีงรำยเป็นตน้ แต่ไม่มเีงนิสนบัสนุนอย่ำงเป็นทำงกำรทีไ่ดร้บัอย่ำงต่อเนื่อง ใน

ขณะเดยีวกนัวทิยำลยัเชยีงรำย ในฐำนะสถำบนัอุดมศกึษำในพื้นที่ ไดใ้ห้ควำมช่วยเหลอืกลุ่มดงักล่ำว ในดำ้นวชิำกำร กำร

ถ่ำยทอดองคค์วำมรูใ้นเรื่องต่ำงๆเป็นประจ ำเสมอมำ  

พืน้ท่ีด าเนินการ   :  บำ้นหนองหมอ้ใหม่ ต ำบลป่ำออ้ดอนชยั อ ำเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงรำย 

ท ำกำรศกึษำบรบิทชุมชนในส่วนของ ควำมเป็นอยู่ อำชพี รำยได้ เศรษฐกจิ กำรศกึษำ ควำมสมัพนัธ์ของ
บุคคลในชุมชน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นจุดส ำคัญในวิเครำะห์ชุมชน โดยจะค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมกันค้นหำข้อมูลและ
วเิครำะหค์วำมเป็นตวัตนของชุมชนบำ้นหนองหมอ้ใหม่  
ผูน้ ำกลุ่มและตวัแทนสมำชกิเขำ้ร่วม 8 คน  ระยะเวลำด ำเนินกำร   1  วนั       

เครื่องมอืส ำหรบักำรวเิครำะหช์ุมชน 
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 กำรสงัเกตกำรณ์และกำรจดบนัทึก ผ่ำนกำรประชุมร่วมกบัชุมชน และใช้แบบส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำร
เทคโนโลยขีองชุมชน จะถูกใช้เป็นเครื่องมอืทีท่ ำกำรศกึษำบรบิทชุมชนในกลุ่มสมำชกิวสิำหกจิชุมชนบำ้นหน้องหมอ
ใหม่ ร่วมกบักำรลงพื้นทีชุ่มชนดว้ยกำรเดนิส ำรวจ กำรตรวจเยีย่มและกำรท ำกจิกรรมภำยในชุมชนรวมไปถงึลกัษณะ
กำรประกอบอำชพีของคนในชุมชนบำ้นหนองหมอ้ใหม่ดว้ย  

2.  กำรคน้หำปัญหำหรอืควำมตอ้งกำรโดยชุมชนมสีว่นรว่ม 

 เพื่อให้คณะผู้วิจยัและชุมชนได้มคีวำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกนั โดยอำศยักระบวนกำรมสี่วนร่วมของชุมชน 

(PRA: Participatory Rural Appraisal) โดยใหส้มำชกิในชุมชนไดแ้สดงควำมคดิเหน็ใหม้ำกทีส่ดุ และร่วมกนัคน้หำและ

จดัล ำดบัควำมส ำคญัของปัญหำทีเ่กดิขึน้และตอ้งกำรแกไ้ข วำงแผนกำรแกไ้ขปัญหำและจดัแบ่งสมำชกิในกลุ่มทีม่คีวำม

เชีย่วชำญในแต่ละดำ้น เพื่อเขำ้รบักำรถ่ำยทอดองคค์วำมรูใ้นแต่ละหวัขอ้โดยทมีผูถ่้ำยทอดฯตระหนกัถงึควำมสำมำรถ

และควำมเชีย่วชำญทีแ่ตกต่ำงกนัของสมำชกิแต่ละคน  ดงันัน้กำรจดัแบ่งกลุ่มโดยสมำชกิเป็นผูค้ดัเลอืกกนัเอง เพื่อเขำ้

รบักำรถ่ำยทอดฯนัน้จะท ำให้สมำชกิได้รบัประโยชน์อย่ำงสงูสุดตำมควำมสมคัรใจ โดยมนีักวชิำกำรเป็นผู้สงัเกตกำร

และให้ขอ้เสนอแนะเท่ำที่จ ำเป็น  โดยผู้เขำ้ร่วมกระบวนกำรในขัน้ตอนนี้ประกอบดว้ย ผูน้ ำชุมชน ผู้น ำกลุ่มวสิำหกจิ

ชุมชน สมำชกิกลุ่มและคณะนกัวชิำกำร วทิยำกรจ ำนวน 3 คน  

ผูน้ ำกลุ่มและตวัแทนสมำชกิเขำ้ร่วม 14 คน   

ประเดน็กจิกรรม 

- แนะน ำทมีนกัวชิำกำรผูร้่วมโครงกำรถ่ำยทอดฯ 

- แนะน ำสมำชกิกลุ่มวสิำหกจิชุมชนบำ้นหนองหมอ้ใหม่ 

- อธบิำยหลกักำร เหตุผล ควำมจ ำเป็น ประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้จำกกระบวนกำรถ่ำยทอดฯ 

- ตวัแทนกลุ่มวสิำหกจิฯเล่ำปัญหำและสถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิของกลุ่ม 

- ทมีนกัวชิำกำรสรุปปัญหำและเชื่อมโยงเขำ้สูก่ระบวนกำรถ่ำยทอดฯ 

- กลุ่มนกัวชิำกำรจดัแบ่งเทคโนโลยแีละองคค์วำมรูท้ีจ่ะถ่ำยทอดออกเป็นกลุ่มๆตำมปัญหำ โดยแต่ละกลุ่มจะมี

นกัวชิำกำรพีเ่ลีย้งประจ ำกลุ่ม ซึง่จะท ำหน้ำทีเ่ป็นผูถ่้ำยทอดฯหลกั และดแูล ใหค้ ำปรกึษำตลอดกระบวนกำร 

- กลุ่มวสิำหกจิร่วมกนัอภปิรำยกนัเองเพื่อจดัแบ่งสมำชกิเขำ้รบักำรถ่ำยทอดองคค์วำมรูต้ำมกลุ่มทีจ่ดัไว้ 

- สมำชิกแต่ละกลุ่มอภิปรำยภำยในกลุ่มเพื่อวำงแผนกำรท ำงำนร่วมกบันักวชิำกำรพี่เลี้ยงประจ ำกลุ่ม ใน

ประเดน็ดงัต่อไปนี้  

ก. คดัเลอืกหวัหน้ำทมีเพื่อท ำหน้ำทีป่ระสำนงำนระหว่ำงสมำชกิและนกัวชิำกำรพีเ่ลีย้ง 

ข. ก ำหนดปฏทินิท ำงำน โดยเอือ้ต่อกำรท ำงำนทัง้ของนกัวชิำกำรพีเ่ลีย้งและสมำชกิกลุ่ม 

3. กจิกรรมกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรสรำ้งและกำรใชง้ำนบ่อก๊ำซชวีภำพ 

   3.1 สือ่ประกอบกำรอบรม  

1.  คู่มอืกำรสรำ้งและใชง้ำนก๊ำซชวีภำพในชุมชน โดย คณะวศิวกรรมศำสตร ์วทิยำลยัเชยีงรำย 

2.  วสัดุประกอบกำรอบรมและสำธติ ประกอบดว้ย อฐิมอญ   ปนูซเีมน  ท่อ PVC พรอ้ม วำลว์ 

   3.2 หวัขอ้กำรฝึกอบรม 

  -  กำรสรำ้งบ่อผลติก๊ำซชวีภำพ ขนำดควำมจุ 4 ลบ.ม. แบบโดมยดึ ผลติจำกท่อซเีมน ใชม้ลูววัเป็น

วตัถุดบิ [5] 
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  -  กำรสรำ้งทีเ่กบ็ก๊ำซชวีภำพ 

  -  กำรน ำก๊ำซชวีภำพทีผ่ลติไดม้ำใชใ้นกระบวนกำรผลติ 

  -  กำรบ ำรุงรกัษำบ่อผลติก๊ำซและทีเ่กบ็ก๊ำซ 

   3.3 กำรประเมนิผล 

-  กำรประเมนิควำมรูแ้ละทศันคตเิกีย่วกบักำรใชป้ระโยชน์จำกก๊ำซชวีภำพก่อนกำรฝึกอบรม 

          -  กำรประเมนิควำมรูแ้ละทศันคตเิกีย่วกบักำรใชป้ระโยชน์จำกก๊ำซชวีภำพหลงักำรฝึกอบรมโดยใช้

แบบประเมนิผลใหผู้เ้ขำ้อบรบตอบแบบสอบถำม 

-  กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรรบักำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรสร้ำงและกำรใช้งำนบ่อก๊ำซ

ชวีภำพโดยใชแ้บบประเมนิผลใหผู้เ้ขำ้อบรบตอบแบบสอบถำม 

- กำรประเมนิประสทิธภิำพของบ่อก๊ำชชวีภำพ โดยกำรทดสอบเกบ็ผลกำรทดลองหำปรมิำณก๊ำชที่

ไดต่้อวนั 

4. กจิกรรมกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรูก้ำรสรำ้งตูอ้บแหง้ขำ้วแต๋นสมุนไพร 

          4.1 สือ่ประกอบกำรอบรม  

      1.  คู่มอืกำรสรำ้งและใชง้ำนตูอ้บก๊ำซชวีภำพ โดย คณะวศิวกรรมศำสตร ์วทิยำลยัเชยีงรำย 

      2.  วสัดุประกอบกำรอบรมและสำธิต ประกอบด้วย  เหล็กกล่อง  เหล็กแผ่น  สแตนเลส  หวัก๊ำชอิน

ฟำเรด และ อุปกรณ์ควบคุมกำรท ำงำนตูอ้บ 

    4.2 หวัขอ้กำรฝึกอบรม 

     -  กำรสรำ้งตูอ้บแหง้ขำ้วแต๋นสมุนไพรโดยใชพ้ลงังำนจำกก๊ำซชวีภำพ [6] ควำมจุ 12 ถำด อบขำ้วแต๋นได ้

ครัง้ละ 2,400 แผ่น ตูอ้บมขีนำด กวำ้ง 150 cm. , ยำว 100 cm. ,สงู 150 cm.   

     -  กำรใชแ้ละกำรบ ำรุงรกัษำเตำอบแหง้ขำ้วแต๋นสมุนไพร 

               4.3 กำรประเมนิผล 

    -  กำรประเมนิควำมรูแ้ละทศันคตเิกีย่วกบักำรสรำ้งและใชป้ระโยชน์ตู้อบกบัผลติภณัฑอ์ำหำรชุมชนก่อน

กำรฝึกอบรมโดยใชแ้บบประเมนิผลใหผู้เ้ขำ้อบรบต่อแบบสอบถำม 

   -  กำรประเมนิควำมรูแ้ละทศันคตเิกีย่วกบักำรสรำ้งและใชป้ระโยชน์ตูอ้บแหง้ขำ้วแต๋นสมุนไพร 

หลงักำรฝึกอบรม โดยใชแ้บบประเมนิผลใหผู้เ้ขำ้อบรบต่อแบบสอบถำม 

   -  กำรประเมนิเปรยีบเทยีบตน้ทุนดำ้นพลงังำนก่อนและหลงัจำกกำรใชพ้ลงังำนของกำรถ่ำยทอด 

โดยใชก้ำรทดลองอบขำ้วแต๋น แลว้จดบนัทกึผลน ำมำวเิครำะหอ์กีครัง้ 

   -  กำรประเมนิควำมพงึพอใจในกำรรบักำรถ่ำยทอดองคค์วำมรูก้ำรสรำ้งตูอ้บแหง้ขำ้วแต๋นสมุนไพร 

  - กำรประเมนิประสทิธภิำพของตูอ้บแหง้ โดยใชก้ำรทดลองอบขำ้วแต๋นจรงิ แลว้จดบนัทกึผลน ำมำวเิครำะห์

อกีครัง้ 

5. กจิกรรมกำรอบรมถ่ำยทอดองคค์วำมรูเ้รื่องกำรจดักำรสุขำภบิำลอำหำรเพื่อยกระดบัมำตรฐำนผลติภณัฑ์

ชุมชน  ระยะเวลำด ำเนินกำร  3  เดอืน  

5.1 สือ่ประกอบกำรอบรม  
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  -  คู่มอืประกอบกำรบรรยำยเรื่อง กำรจดักำรสขุำภบิำลอำหำรเพื่อยกระดบัมำตรฐำนผลติภณัฑช์ุมชน  คณะ

สำธำรณสขุศำสตรว์ทิยำลยัเชยีงรำย 

 วตัถุประสงคข์องกำรจดักจิกรรม 
 เพื่อเพิม่พูนควำมรูแ้ละทศันคตใิห้แก่กลุ่มวสิำหกจิชุมชนบ้ำนหนองหมอ้ใหม่ เกี่ยวกบักำรจดักำรสุขำภิบำล
อำหำรเพื่อยกระดบัมำตรฐำนผลติภณัฑช์ุมชน [8] น ำไปสูก่ำรพฒันำผลติภณัฑแ์ละสถำนทีผ่ลติใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำน
ของกฎหมำย 

5.2 หวัขอ้กำรฝึกอบรม 

  เป็นกำรอบรม โดยใช้เทคนิคกำรถ่ำยทอดควำมรู้แบบมสี่วนร่วม ระหว่ำงวทิยำกรกบักลุ่มวสิำหกจิชุมชน
บำ้นหนองหมอ้ใหม่ โดยมกีจิกรรมส ำคญั ไดแ้ก่ 
   - ประเมนิควำมรู ้และทศันคตเิกีย่วกบักำรจดักำรสุขำภบิำลอำหำรเพื่อยกระดบัมำตรฐำนผลติภณัฑช์ุมชน
ก่อนกำรฝึกอบรม  
  - บรรยำยควำมส ำคญัของระบบสุขำภิบำลอำหำร และหลกักำรจดักำรสุขำภิบำลอำหำรในกลุ่มวสิำหกิจ
ชุมชน โดยเน้นเนื้อหำในประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ (ฉบบัที ่342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วธิกีำรผลติ เครื่องมอืเครื่องใชใ้น
กำรผลติ และกำรเกบ็รกัษำอำหำรแปรรูปที่บรรจุในภำชนะพรอ้มจ ำหน่ำย  โดยมสีื่อ Power Point และภำพวดีทีศัน์ 
ประกอบกำรบรรยำย มกีำรซกัถำมแลกเปลีย่นในระหว่ำงทีม่กีำรบรรยำย 
  - แนะน ำกำรขอขึน้ทะเบยีนผลติภณัฑอ์ำหำรชุมชนตำมขอ้ก ำหนดของรำชกำร 
  - ร่วมกันกำรวำงแผนด ำเนินกำรโดยสมำชิกกลุ่มเพื่อน ำไปสู่กำรจดักำรสุขำภิบำลอำหำรและกำรขอขึ้น
ทะเบยีนมำตรฐำนอำหำรชุมชนตำมขอ้ก ำหนด 
  5.3 กำรประเมนิผล 
    - ประเมนิควำมรูท้ศันคตเิกีย่วกบักำรจดักำรสขุำภบิำลอำหำรเพื่อยกระดบัมำตรฐำนผลติภณัฑช์ุมชน 
    - ประเมินควำมพึงพอใจในกำรรบักำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำรเพื่อยกระดับ
มำตรฐำนผลติภณัฑช์ุมชน 

    สือ่ประกอบกำรอบรม   
- คู่มอืประกอบกำรบรรยำยเรื่อง กำรจดักำรสขุำภบิำลอำกำรเพื่อยกระดบัมำตรฐำนผลติภณัฑช์ุมชน 
- แบบทดสอบก่อน-หลังกำรอบรม ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำรเพื่อยกระดับ

มำตรฐำนผลติภณัฑ์ชุมชนโครงกำรวจิยั “กำรลดต้นทุนและเพิม่ศกัยภำพในกำรผลติขำ้วแต๋นสมุนไพร กลุ่มวสิำหกจิ
ชุมชน บำ้นหนองหมอ้ใหม่  ต.ป่ำออ้ดอนชยั อ.เมอืง จ.เชยีงรำย 

-แบบประเมนิทศันคตกิ่อน-หลงักำรอบรมถ่ำยทอดองคค์วำมรูเ้รื่องกำรจดักำรสุขำภบิำลอำหำรเพื่อยกระดบั
มำตรฐำนผลติภณัฑช์ุมชนโครงกำรวจิยั “กำรลดต้นทุนและเพิม่ศกัยภำพในกำรผลติขำ้วแต๋น สมุนไพร กลุ่มวสิำหกจิ
ชุมชน บำ้นหนองหมอ้ใหม่  ต.ป่ำออ้ดอนชยั อ.เมอืง จ.เชยีงรำย 

-ประเมนิควำมพงึพอใจในกำรรบักำรถ่ำยทอดองคค์วำมรูก้ำรจดักำรสขุำภบิำลอำหำรเพื่อยกระดบัมำตรฐำน
ผลติภณัฑช์ุมชน 

6. กจิกรรมกำรอบรมถ่ำยทอดองคค์วำมรูเ้รื่องกำรจดบนัทกึและท ำบญัชคีรวัเรอืนขัน้พืน้ฐำน 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  2 เดอืน  

 6.1  สือ่ประกอบกำรอบรม  

   -  คู่มอืประกอบกำรบรรยำยเรื่อง กำรจดัท ำบญัชคีรวัเรอืนส ำหรบัวสิำหกจิชุมชน [4] 

  -  ตวัอย่ำงบญัชคีรวัเรอืนส ำหรบัวสิำหกจิชุมชน 

 6.2 หวัขอ้กำรฝึกอบรม 
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  -  กำรประเมนิควำมรูแ้ละทศันคตเิกีย่วกบักำรจดบนัทกึและท ำบญัชคีรวัเรอืนขัน้พืน้ฐำนก่อนกำรฝึกอบรม 

  -  ควำมหมำยของกำรท ำบญัช ี

  - ควำมส ำคญัของกำรท ำบญัชคีรวัเรอืน 

  -  ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจำกกำรท ำบญัชคีรวัเรอืน 

  -  แบบฟอรม์รำยละเอยีดเกีย่วกบัแบบฟอรม์ต่ำงๆทีใ่ชใ้นกำรจดัท ำบญัชคีรวัเรอืน 

  -  กำรลงตำรำงรำยรบั – รำยจ่ำย 

  -  เอกสำรประกอบกำรลงบญัช ี

  -  จดัท ำงบกำรเงนิและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 

6.3 กำรประเมนิผล 

  -  กำรประเมนิควำมรูแ้ละทศันคตเิกีย่วกบักำรจดบนัทกึและท ำบญัชีครวัเรอืนขัน้พื้นฐำนหลงักำรฝึกอบรม

โดยใชแ้บบประเมนิผลใหผู้เ้ขำ้อบรบตอบแบบสอบถำม 

  -  กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรรบักำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรจดบันทึกและท ำบัญชีครวัเรอืนขัน้

พืน้ฐำนโดยใชแ้บบประเมนิผลใหผู้เ้ขำ้อบรบตอบแบบสอบถำม 

ผลการศึกษา 

 1. กจิกรรมกำรคน้หำปัญหำหรอืควำมตอ้งกำรโดยชุมชนมสีว่นร่วม ผลทีไ่ดจ้ำกกำรประชุมร่วมกบัชุมชนดงันี้ 
  1.1 ปัญหำในด้ำนกำรผลิต ที่ล่ำช้ำ เพรำะต้องพึ่งพำธรรมชำติมำกเกินไป ในขัน้ตอนกำรตำก

โดยเฉพำะในช่วงฤดฝูน แทบจะไม่สำมำรถผลติขำ้วแต๋นไดเ้ลย จงึมกีำรเสนอแนะทำงออกของปัญหำโดยกำรสรำ้งบ่อ

ก๊ำชชวีภำพและสรำ้งตูอ้บแหง้ขำ้วแต๋นทีใ่ชก้๊ำชชวีภำพเป็นเชือ้เพลงิเพื่อน ำมำอบแหง้ขำ้วแต๋นแทนกำรตำกแดดโดยวธิี

ธรรมชำต ิจะสำมำรถลดระยะเวลำกำรผลติในช่วงนี้ไดเ้มื่อเทยีบกบักำรตำกแดด และยงัประหยดัพลงังำน 

1.2 ปัญหำด้ำนควำมสะอำดในขบวนกำรผลติที่ทำงกลุ่มชุนชนยงัไม่เข้ำใจในแนวทำงกำรจดักำร

สขุำภบิำลอำหำรเพื่อยกระดบัมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชุมชน เน่ืองจำกกลุ่มชุมชนตอ้งกำรใหส้นิคำ้ไดต้รำมำตรฐำนสนิคำ้ 

เช่น มำตรฐำน อย. , มำตรฐำน GMP เพื่อยกระดบัสนิคำ้ใหน่้ำเชื่อถอืจนสำมำรถจ ำหน่ำยไดม้ำกขึน้ จงึมกีำรเสนอแนะ

ทำงออกของปัญหำโดยกำรจดัอบรมใหค้วำมรูใ้นเรื่องดงักล่ำว 

1.3  ปัญหำกำรควบคุมต้นทุนรำยรบั,รำยจ่ำย และกำรพฒันำบรรจุภณัฑ์สนิคำ้ใหน่้ำสนใจและโดด

เด่น จงึมกีำรเสนอแนะทำงออกของปัญหำโดยกำรจดัอบรม  
 

 2. ผลจำกกจิกรรมกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรกำรสรำ้งและกำรใชง้ำนบ่อก๊ำซชวีภำพ กำรทดสอบบ่อก๊ำชชวีภำพ 

 จำกกำรทดลองโดยใชมู้ลววัในกำรหมกัในบ่อก๊ำซชวีภำพแบบท่อซเีมน ขนำด 4 ลบ.ม อตัรำกำรเติมมูลววั

โดยเฉลีย่  2 กก./วนั  ซึง่ในกำรหมกัแต่ละครัง้จะท ำกำรหำค่ำ ปรมิำณกำรเกดิของก๊ำซ  ไดผ้ลดงัแสดงไวใ้นภำพที่ 1 
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ภาพท่ี 1 ปรมิำณกำรเกดิก๊ำซของมลูโค  ในวนัที ่1,2 และ 3 

 3. ผลจำกกจิกรรมกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรูก้ำรสรำ้งตูอ้บแหง้ขำ้วแต๋นสมุนไพร 

กำรประเมนิประสทิธภิำพของตูอ้บแหง้ขำ้วแต๋น 

ในกำรทดลองตู้อบแหง้ขำ้วแต๋นโดยใชก้๊ำซชวีภำพ  ในกำรทดลองเพื่อหำค่ำควำมรอ้นในกำรอบไล่ควำมชืน้

ของข้ำวแต๋นจนควำมชื้นสุดท้ำยประมำณ 11 % d.b. ที่สำมำรถน ำไปทอดได้เหมือนกำรตำกแสงแดดธรรมชำต ิ

ขัน้ตอนในกำรทดลองมดีงัต่อไปนี้ 

 3.1. กำรทดลอง กำรอบไล่ควำมชืน้ของขำ้วแต๋นเริม่ต้น โดยหลงัจำกทีน่ ำขำ้วแต๋นลงบนพมิพ ์เรำจะท ำกำร

น ำไปชัง่น ้ำหนกัน ้ำหนกัเพื่อหำค่ำควำมชืน้เริม่ตน้ทีม่อียู่ในขำ้วแต๋น 

 3.2. น ้ำหนกัขำ้วแต๋นเริม่ตน้ 6.70 g น ำขำ้วแต๋นทีช่ ัง่แลว้วำงลงบนถำด ขำ้วแต๋นแต่ละชิน้มนี ้ำหนกัโดยเฉลีย่

เท่ำๆกนัจำกนัน้น ำไปใสช่ัน้วำงของตู้อบเพื่อท ำกำรทดลอง 

 3.3. ท ำกำรตดิตัง้อุปกรณ์อบไล่ควำมชืน้โดยใชก้๊ำชชวีภำพ วดัค่ำและจบัตัง้เวลำตัง้อุณหภูมกิ ำหนดค่ำในตูอ้บ

ที่ 40 C และ 50 C   จำกนัน้ทุกๆ 30 นำที่เรำจะเปิดน ำเอำขำ้วแต๋นมำชัง่น ้ำหนักหำค่ำควำมชื้นที่ระเหยออกไป

เรื่อยๆจนกว่ำควำมชืน้สดุทำ้ยประมำณ 11 % d.b. จำกนัน้น ำค่ำทีไ่ดม้ำเปรยีบเทยีบประสทิธภิำพในกำรอบแหง้ 

 3.4. ท ำกำรสลบัเชื้อเพลงิเป็นก๊ำช LPG  วดัค่ำและตัง้เวลำตัง้อุณหภูมกิ ำหนดค่ำในตู้อบที่  40 C และ 50 

C   จำกนัน้ทุกๆ 30 นำที่เรำจะเปิดน ำเอำขำ้วแต๋นมำชัง่น ้ำหนักหำค่ำควำมชื้นทีร่ะเหยออกไปอบไปเรื่อยๆจนกว่ำ

น ้ำหนกัของขำ้วแต๋นอยู่นิ่งจำกนัน้น ำค่ำทีไ่ดม้ำเปรยีบเทยีบประสทิธภิำพในกำรอบแหง้ 

 3.5. ทดลองอบขำ้วแต๋นเตม็ถำด 12 ถำดจ ำนวน 2,400 ชิน้น ้ำหนักเท่ำๆกนัอบระยะยำว 4 ชัว่โมงจำกนัน้สุ่ม

ขำ้วแต๋นมำ 2 ถำดละ 6 ชิน้เพื่อหำค่ำเฉลีย่ เปรยีบเทยีบดูกำรกระจำยควำมรอ้นในตู้อบแหง้ว่ำกำรกระจำยควำมรอ้น

ทัว่ถงึเท่ำกนัหรอืไม่ 
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ภาพท่ี 2 กรำฟเปรยีบเทยีบเวลำกบัเปอรเ์ซน็ตค์วำมชืน้อุณหภมู ิ40 C และ 50 C C  โดยใช ้ก๊ำชชวีภำพ 

 

ภาพท่ี 3. กรำฟแสดงกำรเปรยีบเทยีบระหว่ำงเวลำกบัเปอรเ์ซน็ตค์วำมชืน้ทีอุ่ณหภูม ิ40 C และ 50 C  

 โดยใช ้ก๊ำช LPG 

ตารางท่ี 1 ปรมิำตรก๊ำซชวีภำพ ทีใ่ชใ้นกำรอบขำ้วแต๋น  ในอุณหภูม ิ40 C และ 50 C 

 
 
 
 
 
 

ชนิดก๊ำชทีใ่ช ้ เวลำทีใ่ชก้๊ำซทัง้หมด (hr.) ปรมิำณก๊ำซทีใ่ช ้ 

40 C 50 C 40 C 50 C 
ก๊ำชชวีภำพ 300 min 180 min 32.67 m3 43.24 m3 
ก๊ำช LPG 270 min 150 min 2.5 kg 2.2 kg 
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 จำกผลกำรทดลองอบแหง้ขำ้วแต๋นแบบเตม็ทัง้ตู้อแหง้ท ำใหท้รำบถงึประสทิธภิำพของตู้อบในเรื่องของกำร
กระจำยควำมรอ้นภำยในตู้อบได้อย่ำงสม ่ำเสมอ พจิำรณำได้จำกขำ้วแต๋นในแต่ละถำดมอีตัรำกำรแห้งที่ใกล้เคยีงกนั
ทัง้หมด จะสงัเกตได้จำกรูปที่ 4.10 , รูปที่ 4.12 และรูปที่ 4.13 โดยที่น ้ำหนักของข้ำวแต๋นทัง้ 6 ชิ้น ที่น ำมำจำก
ต ำแหน่งต่ำงๆในถำด มนี ้ำหนกัใกลเ้คยีงกนัทัง้ 2 ถำด  ส่วนของเวลำทีใ่ชใ้นกำรอบแหง้จะใชเ้พยีงประมำณ 4 ชัว่โมง 
ทีอุ่ณหภูม ิ40 C ซึง่ท ำใหตู้อ้บมปีระสทิธภิำพดกีวำ่กำรตำกดว้ยแสงแดดธรรมชำต ิทีต่อ้งใชเ้วลำถงึ 2 วนัดว้ยกนั และ
จำกขอ้มูลในตำรำงที่ 4.6 ท ำให้ทรำบว่ำกรณีที่มกีำรใชก้๊ำช LPG เป็นเชือ้เพลงิในกำรอบแห้งขำ้วแต๋นจะต้องใช้ก๊ำช 
LPG ประมำณ 2.2 kg – 2.5 kg คดิเป็นเงนิไดป้ระมำณ 50 บำท/วนั (รำคำก๊ำช LPG อยู่ที ่20 บำท/kg x น ้ำหนักก๊ำช 
LPG ทีใ่ชไ้ป 2.5 kg ) หรอืประมำณ 1,500 บำท/เดอืน ในสว่นของเวลำในกำรอบแหง้ดว้ย ก๊ำช LPG เปรยีบเทยีบ ก๊ำช
ชวีภำพ ใชเ้วลำไม่ต่ำงกนัมำกนัก จงึท ำให้กลุ่มวสิำหกจิชุมชนสมำรถลดต้นทุนกำรผลติไดแ้ละยงัช่วยลดเวลำกำรลด
ผลติขำ้วแต๋นไดอ้กีดว้ย 
 

 4. ผลจำกกิจกรรมกำรอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เรื่องกำรจดักำรสุขำภิบำลอำหำรเพื่อยกระดบัมำตรฐำน

ผลติภณัฑช์ุมชน   

 กจิกรรมถ่ำยทอดองค์ควำมรูเ้รื่องกำรจดักำรสุขำภิบำลอำหำรเพื่อยกระดบัมำตรฐำนผลติภัณฑ์ชุมชน ทีม
วทิยำกรไดเ้น้นใหก้ลุ่มวสิำหกจิชุมชนบำ้นหนองหมอ้ใหม่ ไดเ้ขำ้ใจถงึหลกักำรและมำตรฐำนกำรผลติขัน้ต้น (Primary 
GMP) อนัเป็นสำระส ำคญัตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง วธิกีำรผลติ เครื่องมอืเครื่องใชใ้นกำรผลติ และกำร
เกบ็รกัษำอำหำรแปรรูป ที่บรรจุในภำชนะพร้อมจ ำหน่ำย ซึ่งควบคุมกำรผลติส ำคญั 6 ด้ำน คือ  1) สถำนที่ตัง้และ
อำคำรผลติ  2) เครื่องมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรผลติ  3) กำรควบคุมกระบวนกำรผลติ    4) กำรสุขำภบิำล    5) กำร
บ ำรุงรกัษำและท ำควำมสะอำด   6) บุคลำกรและสุขลกัษณะผูป้ฏบิตังิำน  ซึง่กลุ่มวสิำหกจิชุมชนบำ้นหนองหม้อใหม่
ทุกคนที่เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงเข้ำใจตรงกนัว่ำ “ข้ำวแต๋นสมุนไพร” จัดเป็น “อำหำรแปรรูปที่บรรจุในภำชนะพร้อม
จ ำหน่ำย” ตำมประกำศประกำศกระทรวงสำธำรณสุข  (ฉบับที่ 342) และต่ำงทรำบว่ำหำกต้องกำรให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) รบัรองผลติภณัฑส์ำมำรถยื่นขอไดท้ีส่ ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย เน่ืองจำก
ในกจิกรรมกรรมถ่ำยทอดควำมรูไ้ดม้กีำรแนะน ำสถำนทีก่ำรขอรบัรองผลติภณัฑป์ระกอบกบัสมำชกิกลุ่มวสิำหกจิชุมชน
บำงคนไดท้รำบมำบำ้งแลว้ 
 โดยผลกำรประเมนิควำมรู้หลงักจิกรรมอบรม จ ำนวน 10 คน คะแนนกำรท ำขอ้ทดสอบของกลุ่มได้คะแนน
เฉลี่ย 5.00 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 ซึ่งมำกว่ำคะแนนเฉลี่ยก่อนกำรอบรม ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน จำก
คะแนนเต็ม 5 แสดงถึงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่มีเพิ่มขึ้นจำกกิจกรรมกำรอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เรื่องกำรจดักำร
สขุำภบิำลอำหำรเพื่อยกระดบัมำตรฐำนผลติภณัฑช์ุมชน  

ส ำหรบัทศันคตขิองผูเ้ขำ้ร่วมกจิกรรม จ ำนวน 10 คน มทีศันะคตทิีด่ขี ึน้จำกกจิกรรมกำรอบรมถ่ำยทอดองคค์วำมรูเ้รื่อง

กำรจดักำรสขุำภบิำลอำหำรเพื่อยกระดบัมำตรฐำนผลติภณัฑช์มุชน โดยมคีะแนนเฉลีย่รวมหลงักำรอบรม 4.62 คะแนน 

จำกคะแนนเตม็ 5 ซึง่มำกกว่ำคะแนนเฉลีย่รวมก่อนกำรอบรม ซึง่มคีะแนนเฉลีย่รวม 3.90 คะแนน จำกคะแนนเตม็ 5 

หำกเรยีงล ำดบัทศันคตทิีก่ลุ่มสมำชกิมคีวำมเหน็ดว้ย เรยีงล ำดบัจำกคะแนนมำกไปน้อย เป็นดงันี้ 
  1. กลุ่มวสิำหกจิชุมชน บำ้นหนองหมอ้ใหม่มคีวำมจ ำเป็นตอ้งพฒันำกำรผลติ ใหไ้ดต้ำมมำตรฐำน
กำรผลติขัน้ตน้ (Primary GMP) (คะแนนเฉลีย่ 4.80) 
  2. มำตรฐำนกำรผลติขัน้ตน้ (Primary GMP) เพิม่มลูค่ำของสนิคำ้ (คะแนนเฉลีย่  4.70)  
  3. มำตรฐำนกำรผลติขัน้ตน้ (Primary GMP) ช่วยใหผู้บ้รโิภคมคีวำมปลอดภยั (คะแนนเฉลีย่  4.60)  
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  4. มำตรฐำนกำรผลติขัน้ตน้ (Primary GMP) ช่วยใหผู้ผ้ลติเองมสีขุภำพทีด่ ีและ ช่วยพฒันำ

ผลติภณัฑช์มุชนให ้(คะแนนเฉลีย่  4.50) 

 จำกกจิกรรมถ่ำยทอดองคค์วำมรูเ้รื่องกำรจดักำรสขุำภบิำลอำหำรเพื่อยกระดบัมำตรฐำนผลติภณัฑช์ุมชน ทมี
วทิยำกรได้เน้นใหก้ลุ่มวสิำหกจิชุมชนบำ้นหนองหมอ้ใหม่ ได้เขำ้ใจถึงหลกักำรและมำตรฐำนกำรผลติขัน้ต้น(Primary 
GMP) อนัเป็นสำระส ำคญัตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง วธิกีำรผลติ เครื่องมอืเครื่องใชใ้นกำรผลติ และกำร
เกบ็รกัษำอำหำรแปรรปูทีบ่รรจุในภำชนะพรอ้มซึง่ผลกำรประเมนิควำมรูห้ลงักจิกรรมอบรม จ ำนวน 10 คน คะแนนกำร
ท ำขอ้ทดสอบของกลุ่มไดค้ะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 ซึง่มำกกว่ำคะแนนเฉลีย่ก่อนกำรอบรม ซึง่มี
คะแนนเฉลีย่ 3.50 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 แสดงถงึควำมรูค้วำมเขำ้ใจทีม่เีพิม่ขึน้จำกกจิกรรมกำรอบรมถ่ำยทอด
องคค์วำมรูเ้รื่อง กำรจดักำรสขุำภบิำลอำหำรเพื่อยกระดบัมำตรฐำนผลติภณัฑช์ุมชน  

 

 5. ผลจำกกจิกรรมกำรอบรมถ่ำยทอดองคค์วำมรูเ้รื่องกำรจดบนัทกึและท ำบญัชคีรวัเรอืนขัน้พืน้ฐำน 
 ผลกำรวจิยัจำกแบบสอบถำมและประเมนิผลกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรู ้ 

 แบบประเมนิควำมรูแ้ละทศันคต ิก่อน-หลงั กำรอบรมกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรู ้เรื่องกำรจด บนัทกึและกำรท ำ
บญัชคีรวัเรอืนพืน้ฐำน 

 ผลกำรวจิยัพบว่ำ ทศันคติก่อนกำรอบรมถ่ำยทอดองคค์วำมรู้ เรื่องกำรจดบนัทกึและกำรท ำบญัชคีรวัเรอืน

พืน้ฐำนของสมำชกิกลุ่มวสิำหกจิชมุชนบำ้นหนองหมอ้ใหม่ เฉลีย่อยู่ในระดบัปำนกลำง คดิเป็น 2.90 โดยก่อนกำรอบรม

สมำชกิกลุ่มมคีวำมรูใ้นเรื่องเศรษฐกจิพอเพยีงและบญัชคีรวัเรอืนเฉลี่ยเพยีง 2.10 อยู่ในระดบัน้อย และเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัหลงักำรอบรมฯ แลว้นัน้ทศันคตขิองสมำชกิกลุ่มวสิำหกจิชุมชนบำ้นหนองหมอ้ใหม่ทีม่ต่ีอกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรูฯ้ 

เฉลี่ยอยู่ในระดบัปำนกลำง คดิเป็น 3.26 ส ำหรบัทศันคติของสมำชกิกลุ่มวสิำหกจิอยู่ในระดบั น้อยที่สุด คอื กำ รท ำ

บญัชคีรวัเรอืนเป็นเรื่องที่ยุ่งยำกและไกลตวัลดลงเป็นรอ้ยละ 1.90 กำรเปรยีบเทียบควำมรู้ก่อน-หลงักำรเขำ้รบักำร

อบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เรื่องกำรจดบนัทกึและกำรท ำบญัชีครวัเรอืนพื้นฐำนของสมำชกิกลุ่มวสิำหกจิชุมชนบ้ำน

หนองหมอ้ใหม่ เกณฑก์ำรวดัควำมรูม้ที ัง้หมด 10 ขอ้ คดิเป็นรอ้ยละ 100  

 ผลกำรวจิยัพบว่ำ กำรประเมนิวดัควำมรู้ก่อนกำรอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้เรื่องกำรจดบนัทกึและกำรท ำ

บญัชคีรวัเรอืนพืน้ฐำนของสมำชกิกลุ่มวสิำหกจิชุมชนบำ้นหนองหมอ้ใหม่ สว่นใหญ่จะมอีงคค์วำมรูเ้กีย่วกบัเรื่องกำรจด

บนัทกึและกำรท ำบญัชคีรวัเรอืนพืน้ฐำน ในภำพรวมคะแนนเฉลีย่ 3.5 คะแนน จำกคะแนนเตม็ 10 ซึง่มคีวำมรูน้้อยมำก 

สว่นกำรประเมนิวดัควำมรูห้ลงักำรอบรมถ่ำยทอดองคค์วำมรู ้เรื่องกำรจดบนัทกึและกำรท ำบญัชคีรวัเรอืนพืน้ฐำนของ

สมำชกิกลุ่มวสิำหกจิชุมชนบำ้นหนองหมอ้ใหม่ ส่วนใหญ่จะมีองค์ควำมรูเ้กี่ยวกบัเรื่องกำรจดบนัทกึและกำรท ำบญัชี

ครวัเรอืนพืน้ฐำนเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 90-100 และในภำพรวมคะแนนเฉลีย่ 8.6 คะแนน และเมื่อเปรยีบเทยีบก่อน-หลงั กำร

อบรมฯ  สมำชกิกลุ่มวสิำหกจิชุมชนบำ้นหนองหมอ้ใหม่ มคีวำมรูเ้พิม่ขึน้โดยเฉลีย่รอ้ยละ 51   
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วิจารณ์และสรปุผล 
 1. เพื่อกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรลดต้นทุนด้ำนพลงังำนในกำรผลิตข้ำวแต๋นสมุนไพรโดยใช้พลงังำน

ทดแทนจำกวสัดุชวีภำพน ำมำผลติก๊ำชชวีภำพโดยกำรอบรมกำรสรำ้งบ่อก๊ำชและกำรสรำ้งเครื่องอบแหง้  โดยทีป่รมิำณ

ก๊ำซชวีภำพทีผ่ลติไดจ้ำกบ่อก๊ำชขนำด 4 ลบ.ม. อยู่ 357.25 kPa โดยใชเ้วลำประมำณ 9 ชม. รำยละเอยีดจำกตำรำงที ่

4.1 ปรมิำณกำรเกดิก๊ำชของมลูโค   

 จำกกำรทดลองอบแหง้ขำ้วแต๋นโดยใขก้๊ำชชวีภำพเป็นเชือ้เพลงิปรำกฏว่ำอุณหภูมทิีเ่หมำะในกำรอบแหง้อยู่

ทีอุ่ณหภูม ิ40 C ใชเ้วลำ 5 ชัว่โมง ( 300 นำท ี) โดยพจิำรณำจำกสขีองขำ้วแต๋นทีไ่ม่เขม้เกนิไปและเมื่อน ำไปทอด

ดว้ยน ้ำมนัรอ้นขำ้วแต๋นพองตวัไดด้ไีม่แตกต่ำงจำกขำ้วแต๋นทีไ่ดจ้ำกกำรตำกแดดธรรมชำต ิ แต่ทีอุ่ณหภูม ิ50  C ใช้

เวลำ 3 ชัว่โมง ( 180 นำท ี) ท ำใหส้ขีองขำ้วแต๋นเขม้ไม่สำมำรถใชไ้ด ้ถงึแม้จะใชเ้วลำในกำรน้อยกว่ำกต็ำม   ในส่วน

ของกำรทดลองอบแห้งข้ำวแต๋นโดยใข้ก๊ำช LPG เป็นเชื้อเพลิงปรำกฏว่ำอุณหภูมิที่เหมำะสมในกำรอบแห้งอยู่ที่

อุณหภูม ิ40 C ใชเ้วลำ 4.5 ชัว่โมง ( 270 นำท ี) เช่นกนัและใหผ้ลใกลเ้คยีงกบักำรใช้ก๊ำชชวีภำพเป็นเชือ้เพลงิ กำร

กระจำยอุณหภูมภิำยในตูอ้บแหง้ท ำไดค้่อนขำ้งสม ่ำเสมอโดยดไูดจ้ำกผลตำรำงที ่4.4 - 4.5 และรปูที ่4.9 - 4.13   

 กำรลดต้นทุนดำ้นพลงังำน  กรณีใช้ก๊ำชชวีภำพ สภำวะทีเ่หมำะสมอยู่ที ่ 40 C ใช้เวลำ 5 ชัว่โมง ใชก้๊ำช

ไป 32.67 ลบ.ม.  ไม่มคี่ำใช้จ่ำย เนื่องจำกมูลโค ไม่ได้ซือ้ ชุมชนมกีำรเลีย้งโคนมอยู่แลว้ แต่ในกรณีกำรใชก้๊ำช LPG 

เป็นเชือ้เพลงิ จะใชก้๊ำชไป ประมำณ 2.5 kg คดิเป็นมลูค่ำของก๊ำช โดยประมำณ 50 บำทต่อกำรอบ 1 ครัง้ ( รำคำ ก๊ำช 

LPG อยู่ที่ 20 บำท/กก.) โดยพิจำรณำที่สภำวะกำรท ำงำนเดียวกนัและให้ผลใกล้เคียงกันถึงแม้จะใช้เวลำสัน้กว่ำ

เลก็น้อยกต็ำม ซึง่จะท ำใหส้ำมำรถลดต้นทุนกำรผลติไดข้ำ้วแต๋นได ้ประมำณเดอืนละ 1,500 บำท ถ้ำมกีำรอบวนัละ 1 

ครัง้  

 2.เพื่อถ่ำยทอดองคค์วำมรูใ้นกำรจดักำรระบบสขุำภบิำลอำหำร ในกำรผลติภณัฑข์ำ้วแต๋นสมุนไพร 

 หลงัจำกกำรจดักจิกรรมกำรอบรมนี้ ผลแสดงว่ำกลุ่มวสิำหกจิชุมชนบำ้นหนองหมอ้ใหมท่กุคนทีเ่ขำ้ร่วม
กจิกรรมต่ำงเขำ้ใจตรงกนัว่ำ   1) “ขำ้วแต๋นสมุนไพร”  จดัเป็น “อำหำรแปรรปูทีบ่รรจใุนภำชนะพรอ้มจ ำหน่ำย” ตำม
ประกำศประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ (ฉบบัที ่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วธิกีำรผลติ เครื่องมอืเครื่องใชใ้นกำรผลติ และ
กำรเกบ็รกัษำอำหำรแปรรปูทีบ่รรจุในภำชนะพรอ้มจ ำหน่ำย 2) กลุ่มวสิำหกจิชมุชนบำ้นหนองหมอ้ใหม่ไดร้บัควำมรู้
และทรำบมำตรฐำนกำรผลติขัน้ตน้ (Primary GMP) ทัง้ 6 ดำ้น  คอื ดำ้นสถำนทีต่ัง้และอำคำรผลติ  ดำ้นเครื่องมอืและ
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรผลติ  ดำ้นกำรควบคุมกระบวนกำรผลติ ดำ้นกำรสขุำภบิำล  ดำ้นกำรบ ำรุงรกัษำและท ำควำมสะอำด  
ดำ้นบุคลำกรและสขุลกัษณะผูป้ฏบิตังิำนและ 3) หำกตอ้งกำรใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) รบัรอง
ผลติภณัฑส์ำมำรถยื่นขอไดท้ีส่ ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย   
 กจิกรรมถ่ำยทอดองคค์วำมรูเ้รื่องกำรจดักำรสขุำภบิำลอำหำรเพือ่ยกระดบัมำตรฐำนผลติภณัฑช์มุชน ได้
เสรมิสรำ้งทศันคตทิีด่ต่ีอกลุ่มสมำชกิเพื่อยกระดบัมำตรฐำนผลติภณัฑช์มุชนซึง่กลุม่สมำชกิต่ำงมทีศันคตทิีด่ต่ีอ
มำตรฐำนกำรผลติขัน้ตน้ (Primary GMP) โดยมทีศันคตทิีด่ต่ีอกำรพฒันำผลติภณัฑข์องกลุ่ม ในประเดน็ดงันี้ต่อไปนี้ 
ตำมล ำดบัคอื 
  1. กลุ่มวสิำหกจิชุมชน บำ้นหนองหมอ้ใหม่มคีวำมจ ำเป็นตอ้งพฒันำกำรผลติใหไ้ดต้ำมมำตรฐำนกำร
  ผลติขัน้ตน้ (Primary GMP)  
  2. มำตรฐำนกำรผลติขัน้ตน้ (Primary GMP)  ช่วยเพิม่มลูค่ำของสนิคำ้ 
  3. มำตรฐำนกำรผลติขัน้ตน้ (Primary GMP)  ช่วยใหผู้บ้รโิภคมคีวำมปลอดภยั 
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  4. มำตรฐำนกำรผลติขัน้ตน้ (Primary GMP)  ช่วยใหผู้ผ้ลติเองมสีขุภำพทีด่ ีและช่วยพฒันำ 
  ผลติภณัฑช์มุชนใหป้ลอดภยัสูอ่ำเซยีน 
 

 3.เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจดัท ำบญัชีครวัเรอืน เพื่อใช้ในกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยของกลุ่มวสิำหกิจ

ชุมชนแม่บำ้นเกษตรกรบำ้นหนองหมอ้ใหม่ 

 ผลกำรวจิยัพบว่ำ ทศันคติก่อนกำรอบรมถ่ำยทอดองคค์วำมรู้ เรื่องกำรจดบนัทกึและกำรท ำบญัชคีรวัเรอืน

พื้นฐำนของสมำชิกกลุ่มวสิำหกจิชุมชนบ้ำนหนองหม้อใหม่ เฉลี่ยอยู่ในระดบัน้อย และเมื่อเปรยีบเทียบกบัหลงักำร

อบรมฯ แลว้นัน้ทศันคตขิองสมำชกิกลุ่มวสิำหกจิชุมชนบำ้นหนองหมอ้ใหม่ทีม่ต่ีอกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรูฯ้ เฉลีย่อยู่ใน

ระดบัปำนกลำง คดิเป็น 3.26 เน่ืองจำกสมำชกิกลุ่มวสิำหกจิบำ้นหนองหมอ้ใหม่ คดิว่ำกำรท ำบญัชคีรวัเรอืนเป็นเรื่องที่

ยุ่งยำกและไกลตวัลดลงเป็น 1.90 

 ผลกำรวจิยัพบว่ำ กำรประเมนิวดัควำมรู้ก่อนกำรอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้เรื่องกำรจดบนัทกึและกำรท ำ

บญัชคีรวัเรอืนพืน้ฐำนของสมำชกิกลุ่มวสิำหกจิชุมชนบำ้นหนองหมอ้ใหม่ สว่นใหญ่จะมอีงคค์วำมรูเ้กีย่วกบัเรื่องกำรจด

บนัทึกและกำรท ำบญัชีครวัเรอืนพื้นฐำน ในภำพรวมเฉลี่ย 3.5 คะแนน  ส่วนกำรประเมินวดัควำมรู้หลงักำรอบรม

ถ่ำยทอดองคค์วำมรู ้เรื่องกำรจดบนัทกึและกำรท ำบญัชคีรวัเรอืนพืน้ฐำนของสมำชกิกลุ่มวสิำหกจิชุมชนบำ้นหนองหมอ้

ใหม่ สว่นใหญ่จะมอีงคค์วำมรูเ้กีย่วกบัเรื่องกำรจดบนัทกึและกำรท ำบญัชคีรวัเรอืนพืน้ฐำนเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 90-100 และ

ในภำพรวมคะแนนเฉลีย่ 8.6  คะแนน 

วิจารณ์และสรปุผล 
 จำกผลกำรทดลองอบแห้งขำ้วแต๋นด้วยก๊ำชชวีภำพพบว่ำเมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในกำรอบมีค่ำสูงขึน้   จะท ำให้

อตัรำกำรอบแหง้เรว็ขึน้ตำมล ำดบั ซึง่เป็นผลมำจำกอุณหภูมทิีส่งูขึน้ท ำใหก้ำรละเหยน ้ำออกจำกขำ้วแต๋นไดง้่ำย เป็นผล

ท ำให้เมื่อใช้อุณหภูมทิี่สูงจงึใช้เวลำในกำรอบแห้งสัน้ลง ดงัเช่นที่อุณหภูม ิ50 C ใช้เวลำ 180 นำท ีซึ่งแห้งเรว็กว่ำที ่

อุณหภูม ิ40 C ที่ต้องใช้เวลำในกำรถึง 300 นำท ีด้วยกนั  ซึ่งกส็อดคล้องกบังำนกบัวจิยัเครื่องอบแห้งขำ้วแต๋นด้วย

ไฟฟ้ำของ ไพโรจน์และคณะ:2552 ทใีช้เวลำในกำรอบประมำณ 3 ชัว่โมงใกล้เคยีงกนั  ในส่วนของประสทิธภิำพกำร

กระจำยควำมรอ้นภำยในตู้อบแห้งท ำไดด้ ี โดยพจิำรณำจำกอตัรำกำรของขำ้งแต๋นในแต่ละถำดใกล้เคยีงกนั  ซึ่งเกดิ

จำกกำรออกแบบใหแ้ต่ละชัน้มกีำรกระจำยลมรอ้นไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอท ำใหค้วำมรอ้นจำกก๊ำชชวีภำพสำมำรถเขำ้ถงึขำ้ว

แต๋นได้เป็นอย่ำงด ี ซึง่เมื่อเทยีบกบักำรตำกกับแสงแดดธรรำชำตทิีไ่ม่สำมำรถควบคุมควำมรอ้นจำกแสงอำทติยแ์ละ

ควำมเรว็ของลมทีพ่ดัมำใหส้ม ่ำเสอมได ้ จงึท ำใหข้ำ้วแต๋นทีต่ำกดว้ยวธิธีรรมชำตติอ้งใชเ้วลำถงึ 2 วนัถงึจะแหง้   ท ำให้

ขำ้วแต๋นแหง้ชำ้กว่ำกำรอบดว้ยตูอ้บแหง้นัน้เอง  ดงันัน้กำรอบแหง้ขำ้วแต๋นดว้ยตูอ้บแหง้ดว้ยก๊ำชชวีภำพจงึสำมำรถลด

เวลำในขบวนกำรผลติในช่วงทีท่ ำใหข้ำ้วแต๋นแหง้ไดเ้รว็กว่ำวธิตีำกธรรมชำตถิงึ 4 เท่ำ และตู้อบยงัช่วยเพิม่ก ำลงักำร

ผลติขำ้วแต๋นไดม้ำกขึน้เพรำะไม่ต้องรอขำ้วแต๋นทีต่ำกแหง้อกีต่อไป รวมไปถงึกำรประหยดัค่ำใชจ้่ำยดำ้นพลงังำนดว้ย

เช่นกนัซึง่ผลมำจำกกำรใชก้๊ำชชวีภำพทีผ่ลติจำกมลูสตัวท์ีไ่ดจ้ำกสมำชกิในชุมชนซึง่ไม่มคี่ำใชจ้่ำยในส่วนนี้ ท ำใหก้ลุ่ม

ผลติขำ้วแต๋นสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้ประมำณ 1,500 บำท/เดือน  และในส่วนของกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำร

จดักำรระบบสุขำภบิำลอำหำร ในกำรผลติภณัฑข์ำ้วแต๋นสมุนไพรและกำรอบรมใหค้วำมรูด้ำ้นกำรจดัท ำบญัชคีรวัเรอืน 

มผีลท ำให้สมำชกิในกลุ่มมคีวำมรู้ ควำมเขำ้ใจ มำกขึน้ ซึ่งพจิำรณำได้จำกผลกำรทดสอบก่อนและหลงักำรอบรมซึ่ง
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คะแนนจะเพิม่มำกขึน้ โดยเกดิจำกกำรอบรมและไดท้ดลองปฏบิตัจิรงิจงึท ำใหชุ้มชนเกดิกำรเรยีนรูร้วมทัง้กำรเปิดใจรบั

ฟังอย่ำงตัง้ใจ 
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การพฒันาระบบตรวจสอบควนัแบบวงปิดส าหรบัเตาเผาขยะไร้ควนัส านักงาน 
โดยใช้หลกัการตกตะกอนด้วยไฟฟ้าแรงสงู 
Development of Closed-Loop Control Detect Smoke System for Incinerator 
Offices by Principle of Precipitate High Voltage 
 
วสิตูร อาสนวจิติร1* วรจกัร ์ เมอืงใจ1   และพานิช อนิต๊ะ1 
Visut  Asanavijit1*, Worrajak Muangjai1 and Panich  Intra1 

 

บทคดัย่อ 
 

 บทความนี้ไดน้ าเสนอการออกแบบและสรา้งเครื่องตน้แบบตรวจสอบควนัแบบวงปิดส าหรบัเตาเผาขยะไรค้วนั
ส านักงานโดยใช้หลกัการตกตะกอนด้วยไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงขนาด  10 กิโลโวลต์เลือกใช้เซนเซอร์ตรวจจบัควนั          
รุ่นZX-MQ2ท าหน้าทีว่ดัปรมิาณควนัทีข่าออกของตวัตกตะกอนและสง่ค่าปรมิาณควนัทีว่ดัไดไ้ปทีไ่มโครคอนโทรลเลอร ์
Arduino R3 ประมวลผลเพื่อไปสัง่ปรบัสวิตซ์ความถี่ใช้งานของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงให้เหมาะสมกับ
ปรมิาณของควนัขาออก ซึง่ไดท้ าการทดสอบกบัตวัตกตะกอนแบบแผ่นเพลตขนานมขีดลวดเป็นขัว้อเิลก็โทรด  ผลการ
ทดสอบวัดค่ากระแส โคโรนาดิสชาร์จที่ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดกับแผ่นตกตะกอนขนาด   2 เซนติเมตร กับ
แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 0 ถงึ 14 กโิลโวลต์ พบว่าค่ากระแสโคโรนาดสิชารจ์ทีไ่ดอ้ยู่ในช่วงประมาณ 50 ถงึ 375 
ไมโครแอมป์ และไดท้ าการทดสอบหาประสทิธภิาพการตกตะกอนอนุภาคควนัเบือ้งต้น พบว่าเครื่องต้นแบบตรวจสอบ
ควนัแบบวงปิดท างานสมัพนัธก์นัแหล่งจ่ายไฟฟ้าไดด้ ีซึง่ใหผ้ลเฉลีย่ของอนุภาคควนัลดลงได ้70 เปอรเ์ซน็ต ์

 

ค าส าคญั :  อนุภาค การควบคุมแบบวงปิด เตาเผาขยะ ไฟฟ้าแรงสงู  
 

Abstract  
 

 The particulate matter collector for official incinerator by using an electrostatic precipitation technique 
with 10 kV DC high voltage was designed and developed in this paper. The ZX-MQ2 sensor is detecting the 
smoke concentration at the collector outlet and send signal to Arduino R3 microcontroller evaluate and also 
send a command to adjust appropriate frequency switch of DC high voltage for smoke concentration. In this 
study, the tested collector is consists of the collecting plate is made of the metal sheet, and the discharge 
electrode is made of the wire mesh. The distance between the collecting plate and the discharge electrode 
was about 2 cm and the applied corona voltage in the range of 0 to 14 kV corresponding to the discharge 
current in the range of 50 to 375 µA. Finally, the total collection efficiency of the developed electrostatic 
collector was shown that about 70 %. 

 

Keywords:  Particle, Closed-Loop Control, Incinerator, High Voltage 
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บทน า 

 

 ในปัจจุบนัการเผาขยะในชุมชนและส านักงานนัน้มมีาก ซึง่ในการเผาแต่ละครัง้นัน้จะเผาขยะโดยตรงไม่ผ่าน
ปล่องหรอืกระบวนการใดที่จะกรองหรอืบ าบดัและก าจดัมลพษิทีอ่อกมา จงึเกดิฝุ่ น ควนั ก๊าซ และสารพษิอื่นจากการ
เผาไหม ้แพร่กระจายไปไดใ้นบรรยากาศสง่ผลท าใหเ้กดิมลภาวะทางอากาศ ซึง่ท าใหม้ผีลในดา้นสขุภาพของผู้คน การ
เผาขยะยงัเป็นปัญหาหลกัซึ่งท าให้เกดิปัญหาหมอกควนัท าให้การขบัขีย่านพาหนะไม่ค่อยสะดวก ทศันะวสิยัในการ
มองเห็นไม่ดี อาจท าให้เกดิอุบตัิเหตุตามมา อาจสูญเสยีทัง้ทรพัย์สนิและร่างกายได้  [1] จากรายงานทางการแพทย์
พบว่า PM 10 มผีลกระทบต่อระบบทางเดนิหายใจของมนุษย์ ท าใหเ้กดิการท าลายยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิโรคหอบ
หดื ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งมกีารควบคุมปรมิาณการแพร่กระจาย PM 10 เหล่านี้ เพื่อไม่ใหม้ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและ
สุขภาพของมนุษย์ การใชเ้ตาเผาในการก าจดัขยะในส านักงานเป็นการลงทุนที่สงูในระยะแรก โดยต้องมรีะบบบ าบดั
อากาศเสยีทีม่ปีระสทิธภิาพสงู เน่ืองจากเป็นการใชค้วามรอ้นในการเผาไหม้ มวลสารทีเ่กดิขึน้จากการเผาไหมข้ยะมูล
ฝอยชุมชน ประกอบดว้ย ฝุ่ น และก๊าซหลายชนิด ซึง่ต้องมกีารน ามาบ าบดัก่อนระบายออกสูบ่รรยากาศภายนอก [1-9] 
วธิกีารก าจดัด้วยเครื่องตกตะกอนเชงิไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator) หรอื ESP ที่อาศยัแรงทางไฟฟ้าสถิตที่
เกดิขึน้ภายใต้สนามไฟฟ้าก าจดัอนุภาคแขวนลอยในอากาศให้ประสทิธภิาพการตกตะกอนส าหรบัอนุภาคสูงถึง  95 
เปอรเ์ซน็ตโ์ดยไม่มกีารสญูเสยีของความดนั และสามารถท างานทีอุ่ณหภูมสิงูถงึ 800 องศาเซลเซยีส   
 แต่เนื่องจากเครื่องตกตะกอนเชงิไฟฟ้าสถติที่ติดตัง้ใชง้านกบัเตาเผาขยะในปัจจุบนั [3]เป็นระบบที่มขีนาด
ใหญ่ มคีวามซบัซอ้น อกีทัง้ยงัต้องพึ่งพาเทคโนโลยนี าเขา้จากต่างประเทศ ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงสงู จ่าย
ใหก้บัขัว้ดสิชารจ์ (ประมาณ 10 ถงึ 100 กโิลโวลต)์ ต่อเน่ืองตลอดเวลา ท าใหเ้กดิการใชก้ าลงังานไฟฟ้าต่อเน่ืองตลอด 
ซึง่ในขณะทีไ่ม่มอีนุภาคฝุ่ นระบบจะท างานตลอด สง่ผลท าใหเ้กดิการสญูเสยีพลงังาน เครื่องตกตะกอนมอีายุการใชง้าน
สัน้ลง สิน้เปลอืงค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานและซ่อมบ ารุงมากขึน้ 
 จากปัญหาทีไ่ดก้ล่าวมาในงานวจิยันี้จงึไดน้ าเสนอการศกึษาและพฒันาระบบตรวจสอบควนัแบบวงปิดส าหรบั
เตาเผาขยะไรค้วนัส านกังานทีใ่ชห้ลกัการดว้ยไฟฟ้าแรงสงู โดยในการออกแบบจะใชเ้ครื่องมอื วสัดุ อุปกรณ์ ทีส่ามารถ
พฒันาและหาได้ภายในประเทศ ทดแทนชิน้ส่วนจากต่างประเทศและไม่เป็นอนัตรายต่อผู้ใชง้าน ระบบประกอบด้วย
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดนัสงู ตวัตกตะกอนทีถู่กจ่ายไฟฟ้าแรงดนัสงูกระแสตรงทีข่ ัว้อเิลก็โทรดท าใหเ้กดิสนามไฟฟ้าความ
เขม้สงูส าหรบัใชใ้นการตรวจจบักลุ่มควนัจากการเผาขยะ และมรีะบบที่ตรวจสอบควนัแบบวงปิดที่ต้องท าการศกึษา
เพื่อใหก้ารท างานของการตรวจจบัควนัมปีระสทิธภิาพทีส่งูโดยใหม้คีวามสมัพนัธก์บัพลงังานทีใ่ชง้าน ซึง่การศกึษานี้จะ
เป็นแนวทางในการพฒันาเทคโนโลยสี าหรบัการก าจดัอนุภาคขนาดเลก็ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 

หลกัการของเคร่ืองตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต 
 ลกัษณะโครงสร้างของเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตดงัแสดงรูปที่ 1 ซึ่งจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ขัว้
ดสิชาร์จ (Discharge electrode)และขัว้ตกตะกอน (Collection electrode) เมื่อจ่ายไฟฟ้าแรงดนัสูงให้กบัขัว้ดิสชาร์จ 
โดยที่ข ัว้ตกตะกอนเป็นกราวด์ จะท าให้เกิดปรากฎการณ์โคโรนาดิสชาร์จ (Corona discharge) ขึ้นโดยรอบๆ ขัว้
ดสิชารจ์ จงึท าใหไ้อออน (Ions) และอเิลก็ตรอน (Electrons) จะถูกสรา้งขึน้ทีจุ่ดทีเ่กดิโคโรนาและท าใหเ้กดิการไหลของ
กระแสไอออน    (Ionic current) ผ่านช่องว่างระหว่างขัว้ดสิชารจ์กบัขัว้ตกตะกอน เมื่อมฝีุ่ นละอองลอยไหลผ่านเขา้มา
ในช่องว่างนี้จะท าใหเ้กดิการชนกนัระหว่างอนุภาคกบัไอออน โดยไอออนเกาะตดิกบัฝุ่ นละอองลอยเหล่านัน้เป็นผลท า
ใหฝุ้่ นละอองลอยไดร้บัประจุ และฝุ่ นละอองลอยทีม่ปีระจุ (Charged particulates) ถูกท าใหเ้คลื่อนทีไ่ปยงัขัว้ตกตะกอน
ดว้ยแรงทางไฟฟ้าสถติหรอืทีเ่รยีกว่าแรงคูลอมบ ์(Coulomb force) และถูกสะสมตวัอยู่บนขัว้ตกตะกอนโดยฝุ่ นละออง
ลอยทีต่กตะกอนบนขัว้ตกตะกอนจะถูกก าจดัออกจากขัว้ตกตะกอนโดยการเคาะทีข่ ัว้ตกตะกอนเพื่อใหฝุ้่ นหลุดออก [3]  

 



 

526 
 

  
ภาพท่ี 1 โครงสรา้งของเครื่องตกตะกอนแบบแผ่นเพลตขนาน [11]      

 

หลกัการสร้างสญัญาณพลัส ์
 การควบคุมสญัญาณพลัส ์งานวจิยันี้ได้เลอืกใช้ไอซเีบอร์ TL494 เพื่อท าหน้าที่สรา้งสญัญาณพดีบัเบลิยูเอม็
ควบคุมการท างานวงจรฟลายแบคคอนเวอรเ์ตอร ์โดยท างานในโหมดควบคุมจากแรงดนัไฟฟ้า ซึง่วงจรฟลายแบคคอน
เวอรเ์ตอร ์จะท างานตามสมการ ดงันี้ [10]   
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เมื่อ T คอื คาบเวลาการท างานมอสเฟต ONt คอืช่วงเวลาทีม่อสเฟตน า กระแส
pN คอื จ านวนรอบปฐมภูม ิ

sN คอื จ านวน
รอบทุตยิภูม ิ

outV คอื แรงดนัเอาต์พุต 
inV คอื แรงดนัทีอ่นิพุต 

SATV คอื แรงดนัตกคร่อมมอสเฟตทีจุ่ดอิม่ตวั 
DV คอื แรงดนั

ตกคร่อมไดโอด  
 

สนามไฟฟ้าและการไหลของกระแสไฟฟ้า 
 ความสมัพนัธ์ระหว่างกระแส-แรงดนั (Current - Voltage relationship) สามารถอธิบายได้จากสมการของ 
Maxwell ทีค่รอบคลุมสมการ Poisson’s ของสนามไฟฟ้า E  คอื [7]      
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           (2) 

 
เมื่อ  คือความหนาแน่นของประจุ (C/m3) และ 0  คือค่าเปอร์มิตติวิตี้ของสุญญากาศหรือที่ว่าง (Free-space 
permittivity) มคี่าเท่ากบั 8.854× 10-12 F/m ซึง่สมการนี้ใชไ้ดส้ าหรบัแก๊สภายใตส้ภาวะปกต ิในการศกึษานี้จะสมมุตใิห้
การเปลี่ยนแปลงของศกัย์ไฟฟ้าเนื่องจากผลของประจุค้างของไอออน (Ion space charge) ในเครื่องตกตะกอนเชิง
ไฟฟ้าสถิตลักษณะแบบเส้นลวด–แผ่นบาง (Wire-plate) มีค่าน้อยมากๆ ดังนัน้ค่ากระแสโคโรนาเฉลี่ย (Average 
corona current) cI  ทีเ่ป็นฟังกช์ัน่ศกัยไ์ฟฟ้าขัว้ดสิชารจ์อเิลก็โทรดเครื่องตกตะกอนแบบเสน้ลวด–แผ่นบาง ดงัรูปที ่2 
[7] 
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เมื่อ iZ  คอืความสามารถในการเคลื่อนตวัทางไฟฟ้าของไอออน (Ion electrical mobility) ส าหรบัในการศกึษานี้จะใช้
ไอออนลบ (Negative ion) เนื่องจะมีค่าความสามารถในการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้าสูง ซึ่งมีผลให้ประสิทธิภาพการ
ตกตะกอนสงูตามไปดว้ย โดยมคี่าเท่ากบั 2.1 x10-4 m2/V.s ส าหรบัไอออนลบในอากาศ d  คอืรศัมทีรงกระบอกสมมูล 
(Equivalent cylindrical radius) ( 4 /d s   ส าหรับ /s c   0.6) or  คือรศัมีของขัว้ดิสชาร์จ h  คือความสูงของขัว้
ตกตะกอน L  คอืความยาวของขัว้ตกตะกอน V คอืแรงดนัไฟฟ้าทีจ่่ายใหก้บัขัว้ดสิชารจ์อเิลก็โทรด และ cV คอืแรงดนั
เริม่เกดิโคโรนา (Corona onset voltage) หาไดจ้าก [7] 
 

        

Collecting electrode

L

2s
2c

2ro
Discharing electrode

 
ภาพท่ี 2 การจดัอเิลก็โทรดเครื่องตกตะกอนฯแบบเสน้ลวด-แผ่นบาง [12] 
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สนามไฟฟ้าเริม่เกดิโคโรนา (Corona onset field) cE  ส าหรบัโคโรนาลบในอากาศหาไดจ้าก [14] 
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เมื่อ   คอืความหนาแน่นของแก๊ส (Gas density) T  คอือุณหภูมทิ างานของแก๊ส (Operating temperature) P  คือ
ความดนัท างาน (Operating pressure) 
 
การอดัประจไุฟฟ้าของอนุภาค 
 อนุภาคที่แขวนลอยในอากาศจะถูกอดัประจุ (Particle charging) ดว้ยสมัผสัและการเกาะตดิของไอออนทีถู่ก
สรา้งขึน้โดยปรากฏการณ์โคโรนาดสิชารจ์ที่อเิลก็โทรด ไอออนจะถูกเคลื่อนยา้ยโดยสนามไฟฟ้าและหรอืการแพร่เชงิ
ความร้อน (Thermal diffusion) ในการศึกษานี้จ านวนของประจุที่อยู่บนอนุภาคจะได้มาจากการอดัประจุแบบสนาม 
(Field charging) เน่ืองจากเป็นวธิกีารทีเ่หมาะส าหรบัอนุภาคทีม่ขีนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางมากกว่า 0.1 ไมโครเมตร โดย
การประมาณค่าจ านวนประจุอนุภาคนี้ สามารถค านวณไดจ้าก [5]  
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เมื่อ   คอืค่าคงทีข่องการเป็นฉนวนของอนุภาค (Dielectric constant of particle) E  คอืสนามไฟฟ้า EK  คอืค่าคงที่
จากสมการของคูลอมป์ (มคี่าเท่ากบั 9.0 x 109 N.m2/C2) pd  คอืขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางของอนุภาค e  คอืค่าประจุ



 

528 
 

ของอเิลก็ตรอน (มคี่าเท่ากบั 1.61 x 10-19C) iN  คอืค่าความเขม้ขน้จ านวนของไอออน (Ion number concentration) 
และ t  คอืเวลาในการอดัประจุ (Charging time) ส าหรบัเครื่องตกตะกอนเชงิไฟฟ้าสถติแบบสาย-แผ่น ค่าความเขม้ขน้
จ านวนของไอออนกบัเวลาในการอดัประจุสามารถหาไดจ้าก [12] เมื่อ 0v  คอืความเรว็ของของไหล 
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ประสิทธิภาพการตกตะกอน 

 

 ประสทิธภิาพการตกตะกอนโดยรวมทัง้หมด (Overall collection efficiency) overall
 ของเครื่องตกตะกอนเชงิ

ไฟฟ้าสถติแบบเสน้ลวด-แผ่นบาง ทีใ่ชแ้หล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงแรงสงูทีพ่ฒันาขึน้ สามารถประเมนิไดจ้ากมวล
ของอนุภาคทีแ่ผ่นกรองทดสอบวดัไดท้างขาเขา้และทางขาออก ทัง้ก่อนผ่านและหลงัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนั
สงู สามารถค านวณดงันี้ [3,13]  
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เมื่อ inletc  คอื ความเขม้ขน้มวลของอนุภาคทีท่างเขา้ และ 

outletc  คอื ความเขม้ขน้มวลของอนุภาคทีท่างออกของเครื่อง
ตกตะกอนเชงิไฟฟ้าสถติแบบเสน้ลวด-แผ่นบาง 
 

การออกแบบเครื่องต้นแบบตรวจสอบควนัแบบวงปิดส าหรบัเตาเผาขยะไร้ควนัส านักงาน 
ความต้องการในการออกแบบ 

 ในการออกแบบงานวจิยันี้ จะการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบตรวจสอบควนัแบบวงปิดส าหรบัเตาเผา
ขยะไรค้วนัส านกังานโดยประยุกต์ใชง้านร่วมกบัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสงูขนาด 10 กโิลโวลต ์โดยไดท้ าการ
ออกแบบโครงสร้างและน าหลกัการสร้างสญัญาณพีดับเบิลยูเอ็มมาควบคุมสญัญาณพลัสส์วติชิ่งแรงดนัไฟฟ้าผ่าน
วงจรฟลายแบคคอนเวอรเ์ตอรแ์บบเพิม่ระดบัแรงดนัไฟฟ้าแรงสงู เพื่อส าหรบัสรา้งสนามไฟฟ้าความเขม้สงู น าเซนเซอร์
ตรวจจบัควนัรุ่น ZX-MQ2 ท าหน้าที่วดัปริมาณควนัที่ขาออกของตัวตกตะกอนและส่งค่าปริมาณควนัที่วดัได้ไปที่
ไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino R3 ประมวลผลเพื่อไปสัง่ปรบัสวติซค์วามถีใ่ชง้านของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสงูกระแสตรง
ใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณของควนัขาออก ส าหรบัการออกแบบจะเลอืกอุปกรณ์ทีเ่หมาะสมต่อการท างานและราคา โดยใช้
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมส าหรบัการใชง้านภายในประเทศ ออกแบบใหม้กีารซ่อมบ ารุงหรอืการถอดลา้ง เปลีย่นอุปกรณ์
ในขณะท างานไดง้่ายและมรีาคาตน้ทุนในการสรา้งถูก และทีส่ าคญัทีส่ดุจะตอ้งมคีวามปลอดภยัจากไฟฟ้าแรงสงูในขณะ
ท างาน ดงันัน้เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายจงึไดม้กีารก าหนดรายละเอยีดการออกแบบดงัตารางที ่1  
 

ตารางท่ี 1 เกณฑใ์นการออกแบบโดยรวมของเครื่องตน้แบบ 
เกณฑใ์นการออกแบบ คณุสมบติั 
ขนาดเครื่องตน้แบบ ขนาดมติ ิ(กวา้ง×ยาว×สงู) 12 ×16 ×30 เซนตเิมตร 
ขนาดตวัตกตะกอนส าหรบัทดสอบ ขนาดมติ ิ(กวา้ง×ยาว×สงู) 20 ×30 ×15 เซนตเิมตร 
แรงดนัไฟฟ้าทีข่ ัว้อเิลก็โทรด ไม่เกนิ 10 กโิลโวลต ์
ความถีใ่ชง้าน  ไม่เกนิ 20 กโิลเฮริต์  
ประจุอนุภาค ประจุบวก 
ศกัยไ์ฟฟ้า ขัว้บวก 
อเิลก็โทรดใชง้าน แบบเสน้ลวด 
อุณหภูม ิ ไม่เกนิ 300 องศาเซลเซยีส 
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เกณฑใ์นการออกแบบ คณุสมบติั 
แรงดนัไฟฟ้าอนิพตุ 
เซนเซอรต์รวจจบัควนั           

220 โวลต ์ความถี ่50 เฮริต์ 
รุ่น ZX-MQ2 

แบตเตอรี ่ ใชแ้บตเตอรีข่นาด 12 โวลต ์ได ้
 
 
รายละเอียดในการออกแบบ 

 เป้าหมายในงานวจิยันี้ เพื่อออกแบบและสรา้งเครื่องต้นแบบตรวจสอบควนัแบบวงปิดส าหรบัเตาเผาขยะไร้
ควนัส านักงานโดยประยุกต์ใช้งานร่วมกบัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงขนาด 10 กโิลโวลต์ ซึ่งมกีารเลอืกใช้
อุปกรณ์ทีเ่หมาะสมภายในประเทศ ดงันัน้เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายจงึไดม้กีารยดึหลกัในการออกแบบดงัตารางที ่1  
 เครื่องต้นแบบตรวจสอบควนัแบบวงปิดส าหรบัเตาเผาขยะไรค้วนัส านักงานแสดงในรูปที่3(ข) ออกแบบให้มี
ขนาดมติ ิ(กวา้ง×ยาว×สงู) เท่ากบั 12×16×30 เซนตเิมตร น ้าหนกัโดยรวมประมาณ 1 กโิลกรมั ตกตะกอนทีใ่ชส้ าหรบั
ทดสอบไดอ้อกแบบโดยใชแ้ผ่นสงักะสที าหน้าทีเ่ป็นแผ่นเพลตส าหรบัตกตะกอน  และมเีสน้ขดลวดเป็นขัว้อเิลก็โทรด มี
ขนาดมิติ  (กว้าง×ยาว×สูง) เท่ากับ 20×30×15 เซนติเมตร โครงสร้างต้นแบบได้ออกแบบให้มีการซ่อมบ ารุง 
ปรบัเปลี่ยนแก้ไขอุปกรณ์ได้ง่าย วงจรของเครื่องต้นแบบตรวจสอบควนัแบบวงปิดจากเตาเผาขยะไร้ควนัส าหรบั
ส านักงานจะประกอบด้วย แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC Voltage Power Supply) ตวัสรา้งสญัญาณพลัสค์วามถี่สูง 
(Pulse Generator) มอสเฟตก าลงั (Power MosFET) หมอ้แปลงไฟฟ้าแรงดนัสงู (High Voltage Transformer) ไดโอด
เรยีงแรงดนัสงู (High Voltage Diode)  ไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino R3  และเซนเซอรต์รวจจบัควนัรุ่น ZX-MQ2 ใน
การศึกษานี้ใช้แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12 V จ่ายที่ขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงที่น า
หลกัการท างานของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ โดยท างานในโหมดควบคุมจากแรงดนัไฟฟ้า มาผลติแรงดนัสูง
ประมาณ 10 กโิลโวลต์ถงึ 20 กโิลโวลต ์โดยมชีุดสรา้งสญัญาณพลัสค์วามถี่สงูในการก าเนิดสญัญาณพลัส ์ในการผลติ
ความถี่จะใชไ้อซเีบอร ์TL494 เป็นตวัก าหนดและผลติความถี่ โดยจะเลอืกใชเ้ซนเซอร์ตรวจจบัควนั รุ่น ZX-MQ2 ท า
หน้าทีว่ดัปรมิาณควนัทีข่าออกของตวัตกตะกอนและส่งค่าปรมิาณควนัทีว่ดัไดไ้ปทีไ่มโครคอนโทรลเลอร ์Arduino R3 
ประมวลผลเพื่อไปสัง่ปรบัสวติซค์วามถีใ่ชง้านของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสงูกระแสตรงใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณของควนัขา
ออกตามหลกัการแบบวงปิด (Closed-Loop Control) ดงัแสดงตามไดอะแกรมรูปที ่3 (ก) จากนัน้น าวงจรทัง้หมด มา
ประกอบลงในกล่องจะต้องท าการฉนวนแยกชุดแหล่งจ่ายไฟกบัวงจรสรา้งสญัญาณความถี่ออกจากกนั เพื่อป้องกนั
ไม่ใหไ้ฟฟ้าแรงดนัสงูลดัวงจรยงัชุดควบคุมซึง่จะท าใหเ้กดิการช ารุดเสยีหายขึน้ได ้และทีม่อสเฟตก าลงัไดท้ าการตดิตัง้
แผงระบายความรอ้นไวเ้พื่อป้องกนัการเสยีหายของมอสเฟตก าลงัเนื่องจากความรอ้น 
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Pusle generator

DC voltage 

power supply

High voltage 

transformer
High voltage diode

Output 

voltage

Power MosFET

Control Arduino uno R3

Sensor ZX-MQ2

Electrostatic 

Precipitator

  
(ก) ไดอะแกรมของเครื่องตน้แบบ 

 
(ข) ภายในของเครื่องตน้แบบ 

 
ภาพท่ี 3 เครื่องตน้แบบตรวจสอบควนัแบบวงปิดส าหรบัเตาเผาขยะ 

 

ผลการศึกษา 
การศึกษาคณุลกัษณะกระแสและแรงดนัไฟฟ้าใช้งาน 
 ในการทดสอบคุณลกัษณะของกระแสและแรงดนัไฟฟ้า (Current -Voltage Characteristics) โดยมไีดอะแกรม
ของอุปกรณ์และการทดสอบ ดงัแสดงในรูปที ่4 (ก) เพื่อท าใหท้ราบถงึสมรรถนะการท างานของแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า
กระแสตรงทีจ่่ายใหก้บัเครื่องต้นแบบดกัจบักลุ่มควนัและการท างานของระบบตรวจสอบควนัแบบวงปิด  ซึง่จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการตกตะกอนของอนุภาควนัโดยตรง ดังนัน้จึงจ าเป็นต้องมีการวดัค่ากระแสดิสชาร์จ (Discharge 
Current) จากขัว้ดสิชารจ์และขัว้ตกตะกอน ซึง่กระแสไฟฟ้าทีเ่กดิจากการดสิชารจ์ทีข่ ัว้ดสิชารจ์ของเครื่องตกตะกอนเชงิ
ไฟฟ้าสถิตแบบแผ่นเพลตขนานมีขดลวดกลมเป็นขัว้ดสิชารจ์ จะถูกวดัโดยตรงด้วย มลัติมเิตอร์แบบดจิติอลผ่านขัว้
ตกตะกอน ซึง่ในการศกึษานี้ไดท้ าการวเิคราะหผ์ลของขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางขัว้ดสิชารจ์ต่อการเกดิโคโรนาดสิชารจ์
ภายในตวัตกตะกอนเชงิไฟฟ้าสถติแบบเสน้ลวด-แผ่นบาง โดยก าหนดใหข้ัว้อเิลก็โทรดดา้นนอก (Outer Electrode) มี



 

531 
 

ความยาว 300 มิลลิเมตร และขัว้อิเล็กโทรดด้านใน (Inner Electrode) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 0.38 
มลิลเิมตร โดยขัว้ดสิชารจ์และขัว้อเิลก็โทรดดา้นนอกจะถูกแยกจากกนัทางไฟฟ้า (Electrical Isolation) ดว้ยฉนวน ดงั
แสดงรูปที่ 4 (ข) ส าหรบัอุปกรณ์และไดอะแกรมการทดสอบประกอบด้วย แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดนัสูงส าหรบัจ่าย
แรงดนัไฟฟ้าใหข้ ัว้ดสิชารจ์ในช่วง 0 ถงึ 14 กโิลโวลต์ เพื่อสรา้งโคโรนาดสิชารจ์(Corona Discharge) มกีารทดสอบกบั
ระยะห่างระหว่างอเิลก็โทรดกบัแผ่นตกตะกอนขนาด 3, 2.5 และ2 เซนตเิมตร เพื่อหาระยะห่างทีเ่หมาะสมส าหรบัใชง้าน 

 

µA

DC High Voltage
 Power Supply

Ammeter

Corona Wire

Out Electrode

Inlet Outlet

 
(ก) ไดอะแกรมของอุปกรณ์การวดัทดสอบ [15] 

 
 

 
 
 
 
 

(ข) ลกัษณะโครงสรา้งตวัตกตะกอนส าหรบัวดัทดสอบ 
 

ภาพท่ี 4 ไดอะแกรมของอุปกรณ์และวงจรการทดสอบคุณลกัษณะกระแสและแรงดนัไฟฟ้าใชง้าน  
ผลการทดสอบเบือ้งต้นวดัค่ากระแสโคโรนาดสิชารจ์กบัระยะห่างระหว่างอเิลก็โทรดกบัแผ่นตกตะกอน  เท่ากบั 

3, 2.5 และ 2 เซนตเิมตร ทีค่่าแรงดนัไฟฟ้าในช่วง 0 ถงึ 14 กโิลโวลต ์ดว้ยมลัตมิเิตอรแ์บบดจิติอลผ่านขัว้ตกตะกอนของ
ตวัตกตะกอนเชงิไฟฟ้าสถติแบบเสน้ลวด-แผ่นบาง พบว่าค่ากระแสโคโรนาดสิชารจ์ทีไ่ดอ้ยู่ในช่วง 50 ถงึ 375 ไมโคร
แอมป์  เมื่อพจิารณาทีร่ะดบัแรงดนัไฟฟ้า 10 กโิลโวลต ์ส าหรบัน ามาใชง้าน พบว่าทีร่ะยะห่าง 3, 2.5 และ 2 เซนตเิมตร 
จะให้ค่ากระแสโคโรนาดิสชาร์จเท่ากับ  122 ไมโครแอมป์ 136 ไมโครแอมป์ และ150 ไมโครแอมป์ ตามล าดบั ซึ่ง
ระยะห่างระหว่างอเิลก็โทรดกบัแผ่นตกตะกอนทีร่ะยะห่างช่องละ  2 เซนตเิมตร มคี่ากระแสโคโรนาดสิชารจ์ทีเ่หมาะสม
กบัเครื่องต้นแบบมากทีสุ่ด ดงันัน้ในงานวจิยันี้จงึเลอืกออกแบบระยะห่างของตวัตกตะกอนและขัว้อเิลก็โทรดทีร่ะยะ  2 

เซนตเิมตร   
 

Inlet Outet 

Corona Wire 

Collection  Electrode 
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ภาพท่ี 5 ความสมัพนัธร์ะหว่างกระแสและแรงดนัทีเ่ปลีย่นแปลงตามระยะห่างของขัว้ดสิชารจ์ [15] 
 

จากกราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างกระแสและแรงดนั ที่เปลี่ยนแปลงตามระยะห่างของขัว้ดสิชาร์จเมื่อจ่าย
แรงดนัอนิพุตในช่วง 0 ถึง 14 กิโลโวลต์ ที่ข ัว้ดิสชาร์จ 0.38 มิลลิเมตร ระยะห่างขัว้ตกตะกอน 2 เซนติเมตร จะให้
ค่ากระแสมากทีส่ดุ โดยผลทดสอบท าใหท้ราบว่ากระแสดสิชารจ์จะมคี่าเพิม่ขึน้ตามแรงดนัอนิพุตทีเ่พิม่ขึน้ เมื่อระยะห่าง
ทีเ่พิม่ขึน้จะท าใหก้ระแสโคโรนาดสิชารจ์น้อยลงตามไปดว้ย  

 

การทดสอบประสิทธิภาพการตกตะกอนของอนุภาคควนั 
ในการทดสอบประสทิธภิาพการตกตะกอนของอนุภาคแสดงในรูปที่ 6 ประกอบด้วย เครื่องต้นแบบตรวจสอบ

ควนัแบบวงปิดจากเตาเผาขยะไรค้วนัส าหรบัส านักงาน แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสงู มลัตมิเิตอรแ์บบดจิติอล 
ชุดปรบัและวดัอตัราการไหล แผ่นกรองฝุ่ นละอองขนาดอนุภาคและปัม๊สญุญากาศ ขัน้ตอนทดสอบจะจ่ายแรงดนัไฟฟ้า
ให้กบัขัว้ดสิชารจ์ด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงขนาด 10 กโิลโวลต์ โดยน าควนัที่ได้จากควนัธูปเขา้สู่ตัว
ตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบแผ่นเพลตขนาน จากนัน้จงึเปิดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงให้กบัระบบเพื่อ
ทดสอบการท างาน  

Outlet Inlet

Flowmeter 2 Flowmeter 1

HEPA filter 2 HEPA filter 1

Vacuum pump

DC High Voltage Supply Digital AmmeterCollection  Electrode

Corona Wire Insulator 

Fan
Sensor Smoke Detector

 
ภาพท่ี 6 ไดอะแกรมและอุปกรณ์ทดสอบประสทิธภิาพการตกตะกอน  
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และตรวจเชค็ระบบว่ามจีุดรัว่ไหลของควนัหรอืเกดิการเบรกดาวน์ในระบบ หากพบต้องปรบัแก้ไขให้ระบบท างานได้   
จากนัน้ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างอนุภาคควันที่เวลา 15, 30 ,45 และ 60 นาที บริเวณทางเข้าและทางออกของตัว
ตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบเพลตขนานด้วยวธิีการกรองอนุภาคจากแผ่นกรองฝุ่ นละอองขนาดเฉลี่ย 3 ไมครอน 
จากนัน้จงึน าตวัอย่างอนุภาคควนัไปชัง่น ้าหนกัเพื่อหาค่าประสทิธภิาพการตกตะกอนและท าการบนัทกึผลการทดสอบ
ส าหรบัน ามาวเิคราะห ์

 
ตารางท่ี 2 น ้าหนกัอนุภาคก่อนและหลงัผ่านเครื่องตน้แบบตรวจสอบควนัแบบวงปิด 

เวลาใช้
ทดสอบ 

 

น ้าหนักแผน่กรอง 
(มิลลิกรมั) 

ประสิทธิภาพการ
ตกตะกอนทัง้หมด 

overall
(%) 

แผน่
เปล่า 

ก่อนเข้า มวลอนุภาคขา
เข้า(Cinlet) 

แผน่
เปล่า 

หลงัผา่น มวลอนุภาคขา
ออก(Coutlet) 

15 นาที 47.8 54.1 6.3 45.2 46.6 1.4 77.7 
30 นาที 49.7 62.2 12.5 47.2 50.4 3.2 74.4 
45 นาที 47.9 61.5 13.6 47.5 51.4 3.9 71.3 
60 นาที 47.2 64.3 17.1 45.9 52.7 6.8 60.2 

ประสิทธิภาพการตกตะกอนของอนุภาคเฉล่ีย (Average) 70.9 
 

 ผลการชัง่น ้าหนกัตวัอย่างอนุภาคก่อนและหลงัผ่านเครื่องต้นแบบตรวจสอบควนัแบบวงปิด แสดงในตารางที ่
2   โดยน าสมการที ่(9) มาใชใ้นการค านวณหาประสทิธภิาพการตกตะกอนโดยรวมทัง้หมด พบว่าค่าประสทิธภิาพการ
ตกตะกอนทีเ่วลาทดสอบ 15, 30, 45 และ 60 นาท ีเท่ากบั 77.7, 74.4, 71.3 และ 60.2 เปอรเ์ซน็ต ์ตามล าดบั โดยมคี่า
ประสทิธภิาพการตกตะกอนเฉลีย่ 70.9 เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่ผลอนุภาคทีแ่ผ่นกรองก่อนผ่านมตีะกอนสะสมมากกว่าหลงัผ่าน
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสงู และแผ่นเพลตก่อนผ่านจะมกีารสะสมตะกอนควนัธปูน้อยกว่าแผ่นเพลตหลงัผ่าน
เนื่องจากอนุภาคควนัได้ถูกผลกัให้เขา้มาติดด้วยแรงทางไฟฟ้าสถิตดงัแสดงในรูปที่ 7 และยงัพบว่าเครื่องต้นแบบ
ตรวจสอบควนัแบบวงปิดสามารถท างานสมัพนัธก์นัแหล่งจ่ายไฟฟ้าไดด้ ี

 

  
(ก) แผ่นกรองก่อนผ่าน (ข) แผ่นหลงัผ่าน 

  
(ก) แผ่นเพลตก่อนผ่าน (ข) แผ่นเพลตหลงัผ่าน 

 
ภาพท่ี 7 ตวัอย่างอนุภาคควนับนแผ่นกรองจากการสมุเกบ็ตวัอย่าง 
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วิจารณ์และสรปุผล 
 ในบทความนี้ไดน้ าเสนอการออกแบบและสรา้งเครื่องต้นแบบตรวจสอบควนัแบบวงปิดส าหรบัเตาเผาขยะไร้
ควนัส านักงานทีม่ขีนาดมติิ (กวา้ง×ยาว×สงู) เท่ากบั12×16×30 เซนตเิมตร น ้าหนักโดยรวมประมาณ 1 กโิลกรมั จาก
การทดสอบวดัค่ากระแสโคโรนาดิสชาร์จที่ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดกับแผ่นตกตะกอนขนาด  2 เซนติเมตรกับ
แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 0 ถงึ 14 กโิลโวลต์ พบว่าค่ากระแสโคโรนาดสิชารจ์ทีไ่ดอ้ยู่ในช่วงประมาณ 50 ถงึ 375 
ไมโครแอมป์    และได้ท าการทดสอบหาประสทิธภิาพการตกตะกอนอนุภาคควนัจากควนัธูปเบือ้งต้น  พบว่าผลเฉลี่ย
ของอนุภาคควนัลดลงได ้70 เปอรเ์ซน็ต ์โดยพบว่าระบบตรวจสอบควนัแบบวงปิดสามารถท างานสมัพนัธก์นัแหล่งจ่าย
ไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูงได้ด ีซึง่จะท าการตรวจสอบในสภาวะที่ควนัน้อยระบบจะท างานจ่ายแรงดนัไฟฟ้ าแรงสูงน้อย 
และหากเซนเซอรต์รวจจบัควนัมปีรมิาณมากระบบกจ็ะสัง่ใหจ้่ายแรงดนัไฟฟ้าแรงสงูใหก้บัตวัตกตะกอนมากขึน้ตาม           

ในการวจิยัต่อไปควรมกีารศกึษาความสมัพนัธข์องเครื่องต้นแบบตรวจสอบควนัแบบวงปิดกบัแหล่งจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรงแรงสงู เพื่อจะวเิคราะหถ์งึพลงังานที่ใชไ้ป เพื่อทีจ่ะสามารถน ามาใชอ้อกแบบตวัตกตะกอนใหม้อีายุการใช้
งานทีน่านขึน้ได ้และน าไปใชง้านในการทดสอบกบัเตาเผาขยะไรค้วนัส าหรบัส านกังานจรงิต่อไป 
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การศึกษาระบบผลิตพลงังานไฟฟ้า/ความร้อนด้วยโซล่ารเ์ซลลร่์วมกบัโมดลูเทอรโ์มอิเลก็ตริก 
Performance study of a hybrid PV/T system and thermoelectric module 
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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้ท าการศกึษาสมรรถนะเชงิความรอ้นและไฟฟ้าของตวัรบัรงัสแีสงอาทติยแ์บบโซล่ารเ์ซลล์/ความรอ้น
ส าหรบัให้ความร้อนแก่อากาศ   ตัวรบัรงัสแีสงอาทติย์ประกอบด้วยส่วนประกอบส าคญั 4 ส่วนคอื แผงโซล่าร์เซลล ์  
ช่องอากาศ  เทอรโ์มอเิลก็ตรกิ และพดัลม  พารามเิตอรท์ีท่ าการวดัไดแ้ก่ ค่าอุณหภูมทิีผ่วิต้านหลงัของแผงโซล่ารเ์ซลล์
อุณหภูมทิางดา้นรอ้นและเยน็ของเทอรโ์มอเิลก็ตรกิ   อุณหภูมอิากาศดา้นเขา้และออกตวัรบัรงัสแีสงอาทติย ์ อตัราการ
ไหลของอากาศ  ก าลงัไฟฟ้าของเทอรโ์มอเิลก็ตรกิ  และท าการวดัขอ้มูลของสภาวะอากาศแวดลอ้มไดแ้ก่ค่าความเขม้
รงัสแีสงอาทิตย์และอุณหภูมอิากาศแวดล้อม  ผลการศกึษาจะได้ว่าค่าเฉลี่ยแรงดนัไฟฟ้าของเทอร์โมอเิลก็ตรกิมคี่า
เท่ากบั 1.8 โวลท ์และก าลงัไฟฟ้าเท่ากบั 0.17 วตัต์   ระบบตวัรบัแสงอาทติยแ์บบโซล่ารเ์ซลล์/ความรอ้นมคี่าพลงังาน
ความรอ้นเท่ากบั  172.9 จลู/วนิาท ี และประสทิธภิาพเท่ากบั 8.8% 
 
ค าส าคญั: โซล่ารเ์ซลล ์ เทอรโ์มอเิลก็ตรกิ   ตวัรงัแสงอาทติยแ์บบโซล่ารเ์ซลล/์ความรอ้น   
 
Abstract  
 In the present work a study for thermal and electrical performance of air photovoltaic/thermal 
collector. .The collector consist of four main parts namely, PV panel, channel duct, thermoelectric and axial 
fan. The measured parameters are, the temperature of the back surfaces of the PV panel, hot and cold side 
temperature of thermoelectric, input and output air temperature of collector, air flow rate, power produced by 
thermoelectric, and climate conditions such as solar radiation and ambient temperature. Results show on 
average, the voltage of the thermoelectric was 1.8 V and power output was 0.17 W. The photovoltaic/thermal 
collector system produced an average of 172.9 J/s of thermal energy and its thermal efficiency was 8.8%.  
 
Keywords: Solar Cell, Thermoelectric, PV/T solar collector 
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บทน า 

พลงังานแสงอาทติยเ์ป็นแหล่งพลงังานหมุนเวยีนทีม่คีวามส าคญั และไม่ก่อใหเ้กดิมลภาวะ  การใชป้ระโยชน์
จากพลงังานแสงอาทติยแ์บ่งได ้2 แบบคอื ระบบพลงังานความรอ้นซึ่งจะท าการเปลีย่นรูปพลงังานแสงอาทติยใ์หเ้ป็น
รปูพลงังานความรอ้น  และระบบเซลลแ์สงอาทติยจ์ะท าการเปลีย่นพลงังานแสงอาทติย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง      ระบบ
ผลติพลงังานความรอ้นดว้ยพลงังานแสงอาทติยท์ีม่ใีชอ้ยู่ในปัจจุบนัประกอบดว้ย เครื่องท าน ้ารอ้นพลงังานแสงอาทติย ์ 
เครื่องกลัน่น ้าพลงังานแสงอาทติย ์  เครื่องอบแหง้อาหารดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์เป็นตน้  สว่นระบบเซลลแ์สงอาทติย์
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบนัได้แก่  ระบบผลติไฟฟ้าต่อเชื่อมกบัสายส่ง  ระบบสูบน ้า  ระบบประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่  ระบบไฟ
สญัญาน  สถานีทวนสญัญานโทรศพัท ์เป็นต้น   รปูแบบการเปลีย่นรูปพลงังานแสงอาทติยท์ีก่ล่าวมาในตอนต้นนัน้จะ
ใช ้แผ่นรบัรงัสแีสงอาทติย ์ส าหรบัผลติพลงังานความรอ้น  และใชม้อดูลเซลลแ์สงอาทติย ์ส าหรบัผลติพลงังานไฟฟ้า 
แยกกนัอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ 

จากประสทิธภิาพเชงิไฟฟ้าของเซลลแ์สงอาทติย ์จะมคี่าอยู่ประมาณ 6 – 15 เปอรเ์ซน็ต ์ นัน่คอื ประมาณ 85 
เปอรเ์ซน็ต์ของพลงังานแสงอาทติยท์ัง้หมดจะถูกสะทอ้นออกไปมอดูลเซลลแ์สงอาทติยห์รอือาจถูกดูดกลนืกลายเป็น
พลงังานความร้อน  เมื่อมอดูลเซลล์แสงอาทติย์ดูดกลนืแสงอาทิตย์เป็นระยะเวลานาน จะท าให้อุณหภูมิขณะใช้งาน
มอดลูมคี่าเพิม่ขึน้สง่ผลท าใหป้ระสทิธภิาพเชงิไฟฟ้าของเซลลแ์สงอาทติยม์คี่าลดต ่าลง  ดงันัน้การระบายความรอ้นแก่
แผ่นเซลลแ์สงอาทติยด์ว้ยน ้าหรอือากาศจะท าใหอุ้ณหภูมขิองมอดลูเซลลแ์สงอาทติยล์ดต ่าลง   และสามารถน าพลงังาน
ความรอ้นทีอ่ยู่ภายในของไหลมาใชป้ระโยชน์ไดอ้กีดว้ย 

แผ่นรบัรงัสแีสงอาทติย์แบบโฟโตโวลตาอิก/ความร้อน เป็นการประกอบระบบผลติพลงังานความร้อนและ
พลงังานไฟฟ้าเขา้เป็นชุดเดยีวกนั   พลงังานความรอ้นทีไ่ดส้ามารถน าไปใชส้ าหรบัท าน ้ารอ้น หรอือุ่นอากาศส าหรบั
บา้นที่อยู่ในเขตหนาว    และยงัท าให้อุณหภูมขิองมอดูลเซลลแ์สงอาทติยม์คี่าลดต ่าลง  ส่งผลท าให้ประสทิธภิาพเชงิ
ไฟฟ้าของเซลลแ์สงอาทติยม์คี่าสงูขึน้   เกดิเสถยีรภาพของคุณลกัษณะเชงิไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า-แรงดนัไฟฟ้า) ของ
เซลล์แสงอาทติย์  และอายุการใชง้านของเซลลแ์สงอาทติย์ยาวนานขึน้ เนื่องจากลดอตัราการเสื่อมสภาพของสารกึ่ง
ตวัน าไฟฟ้าทีใ่ชท้ าเซลลแ์สงอาทติย ์ และความเครยีดทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงอุณหภูมขิองมอดลูมคี่าต ่าลง เป็นตน้   

ระบบผลติพลงังานไฟฟ้า/ความรอ้น (PV/T)  เป็นระบบทีส่ามารถประโยชน์จากแผงโซล่ารเ์ซลลไ์ด ้2 รปูแบบ
คอื พลงังานความรอ้นและพลงังานไฟฟ้า  ซึง่ส่งผลใหพ้ลงังานรวมทีแ่ผงโซลารเ์ซลลผ์ลติไดม้คี่าสงูขึน้ และสามารถน า
ความรอ้นทีเ่กดิจากแผงโซล่ารเ์ซลลไ์ปใชป้ระโยชน์ได ้   ในสว่นของการใชป้ระโยชน์ในรปูพลงังานความรอ้น   เพื่อให้
ประสทิธิภาพในการระบายความร้อนจากแผงโซล่าร์เซลล์ดีขึ้น  ควรท าการระบายความร้อนแบบมีแรงขบัโดยใช้
พลงังานไฟฟ้าทีเ่กดิจากความรอ้นของแผงโซล่ารเ์ซลลเ์อง จ่ายใหแ้ก่โมดลูเทอรโ์มอเิลก็ตรกิ จะจ่ายไฟใหก้บัพดัลมซึง่มี
การออกแบบใหล้มไหลผ่านกรวยเพื่อช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการระบายความรอ้นจากแผงโซล่ารเ์ซลล ์    ซึง่งานวจิยั
นี้ จะท าการศึกษาระบบผลติพลงังานไฟฟ้าและความร้อนของแผงโซล่าร์เซลล์  โดยใช้อากาศเป็นของไหลส าหรบั
ระบายความรอ้น  ในรูปแบบของแผ่นรบัรงัสแีสงอาทติย ์ และใชโ้มดลูเทอรโ์มอเิลก็ตรกิผลติพลงังานไฟฟ้าส าหรบัพดั
ลม เพื่อขบัลมใหไ้หลผ่านแผ่นรบัรงัสแีสงอาทติย ์ ซึง่จะท าใหป้ระสทิธภิาพโดยรวมของแผงโซล่ารเ์ซลลม์คี่าสงูเพิม่ขึน้ 

พลงังานหมุนเวยีนเป็นแหล่งพลงังานทีส่ าคญัส าหรบัการประยุกต์ใชง้านในอนาคต  [6]  ไดม้คีวามพยายาม
พฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อใชป้ระโยชน์จากพลงังานแสงอาทติยโ์ดยเฉพาะการปรบัปรุงสมรรถนะการท างานของโซ
ล่าร์เซลล์  เพื่อให้มรีาคาหน่วยไฟฟ้าที่ผลติได้มีค่าต ่าลง ซึ่งจะส่งผลท าให้ระบบโซล่าร์เซลล์มศีกัยภาพ และมีความ
คุม้ค่าในเชงิเศรษฐกจิ   ซึง่ระบบ PV/T  เป็นระบบผสมผสานการผลติพลงังานไฟฟ้าร่วมกบัการผลติพลงังานความรอ้น 
ซึง่ในการใชร้ะบบผสมผสาน จะตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากภายนอกมาช่วยในการระบายความรอ้นแก่แผงโซล่ารเ์ซลล์ 

โซล่าร์เซลล์เป็นอุปกรณ์เปลี่ยนพลงังานแสงอาทิตย์เป็นพลงังานไฟฟ้า   ในระหว่างที่เกิดการเปลี่ยนรูป
พลงังาน พลงังานแสงอาทติยท์ีถู่กดดูกลนืดว้ยโซล่ารเ์ซลล ์จะส่งผลท าใหอุ้ณหภูมขิองแผงโซลารเ์ซลลม์คี่าสงูขึน้  และ
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ท าให้พลงังานไฟฟ้าที่ไดจ้ากแผงโซล่ารเ์ซลล์มคี่าลดต ่าลงเมื่ออุณหภูมขิองแผงโซล่ารเ์ซลล์มคี่าสูงขึน้ [2] ดงันัน้ถ้ามี
การออกแบบระบบผสมผสานที่ประกอบด้วยโซล่าร์เซลล์  ร่วมกบัมอดูลเทอร์มออิเล็กตริกจะท าให้เกิดการส่งผ่าน
พลงังานทีถู่กดดูกลนืไว ้ไปเป็นพลงังานรปูอื่น  และช่วยลดอุณหภูมขิองโซล่ารเ์ซลลใ์หม้คี่าต ่าลง  และสง่ผลท าใหร้ะบบ
สามารถผลติพลงังานไฟฟ้าไดม้ากกว่าแผงโซล่ารเ์ซลลเ์พยีงอย่างเดยีว    

เทอรโ์มอเิลก็ตรกิมขีอ้ดคีอื สามารถเปลีย่นรปูพลงังานความรอ้นเป็นไฟฟ้าไดโ้ดยตรง โดยทีร่ะบบมีขนาดเลก็  
จงึได้มีการศกึษาวิเคราะห์การผลิตไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าร์เซลล์และโมดูลเทอร์โมอเิลก็ตรกิ และท าการเปรยีบเทียบ
พลงังานไฟฟ้าทีไ่ดจ้ากระบบผสมผสานของแผงโซล่ารเ์ซลลก์บัโมดลูเทอรโ์มอเิลก็ตรกิ เทยีบกบั แผงโซล่ารเ์ซลลอ์ย่าง
เดยีวผลทีไ่ดค้อืประสทิธภิาพของระบบผสมผสานจะมคี่าสงูกว่าประสทิธภิาพของแผงโซล่ารเ์ซลลอ์ย่างเดยีว   และท า
การเปรยีบเทยีบการท างานโดยใชแ้บบจ าลองของระบบทีส่รา้งขึน้   

นอกจากนี้ไดม้กีารประยุกตใ์ชร้ะบบโซล่ารเ์ซลลส์ าหรบัการผลติไฟฟ้าและความรอ้น โดยสรา้งใหอ้ยู่ในรปูของ
แผ่นรบัรงัสแีสงอาทติย์  ซึ่งจะได้พลงังานในรูปของไฟฟ้า  และอากาศร้อน [1] การศกึษาให้อากาศไหลผ่านตวัรงัสี
แสงอาทิตย์แบบ PV/T เพียงครัง้เดียว และท าการจ าลองการท างานของระบบ  ซึ่งได้ว่า ประสิทธิภาพเชิงไฟฟ้า   
ประสทิธิภาพเชิงความร้อน  และประสทิธิภาพรวมของระบบในช่วงฤดูหนาวจะมีค่าเท่ากบั 12.3%  19.4%  และ 
53.6% ตามล าดบั  และในฤดรูอ้นมคี่าเท่ากบั 9%  22.8%  และ 47.8% ตามล าดบั         

การเพิม่ประสทิธภิาพของแผงโซล่ารเ์ซลลส์ามารถท าไดด้ว้ยการระบายความรอ้นใหอุ้ณหภูมขิองแผงโซลาร์
เซลลม์คี่าลดต ่าลง  เพื่อใหส้ามารถผลติพลงังานไฟฟ้าไดส้งูขึน้  โดยท าท่อรปูกรวยส าหรบัป้อนลมเพื่อลดอุณหภุมขิอง
เซลลแ์สงอาทติย ์[3]  ในการใชล้มจากกรวยเพื่อ ใชข้บัของไหลเพื่อการระบายความรอ้นแก่โซล่ารเ์ซลลด์ว้ยรปูแบบนี้
จะสามารถเพิม่ประสทิธภิาพสงูสดุของโซล่ารเ์ซลลไ์ดอ้กี 38%  และเมื่อเปรยีบเทยีบกบัระบบหล่อเยน็ดว้ยน ้า จะไดว้่า
ระบบหล่อเยน็ด้วยอากาศจะมขีอ้ดกีว่าคอืสามารถควบคุมไดง้่ายกว่า  และใช้พลงังานไฟฟ้าในการท างานของระบบ
น้อยกว่า ขณะที่น ้าจะมคี่าความจุความร้อนสูงกว่า  อย่างไรกต็ามระบบ PV/T  แบบใช้อากาศจะสร้างอุปกรณ์ และ 
เดนิเครื่องไดง้่ายกว่า  ซึง่สง่ผลท าใหค้่าใชจ้่ายส าหรบัการสรา้งและการเดนิเครื่องมคี่าต ่ากว่าดว้ย 

การค านวณของตวัรบัรงัสแีสงอาทติย์ของระบบ PV/T แบบท าความร้อนแก่น ้า [9]  โดยการค านวณจากค่า 
exergy สามารถค านวณไดด้ว้ยการค านวณสมดลู exergy ของส่วนประกอบต่างๆ ของตวัรบัรงัสแีสงอาทติยแ์บบ PV/T 
จากผลการค านวณจะไดว้่า ค่าทีเ่หมาะสมส าหรบัประสทิธภิาพ exergy สงูสุดคอื ความเรว็ของน ้าด้านเขา้มคี่าเท่ากบั 
0.09 m/s  ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางท่อเท่ากบั 4.8 มลิลเิมตร  ประสทิธภิาพ exergy สงูสุดเท่ากบั 11.36%  นอกจากนี้
พารามเิตอร์ที่ศกึษาบางตวัยงัใช้หาผลของตวัแปรทางอากาศที่มผีลต่อประสทิธภิาพ exergy ของระบบ PV/T ได้อกี
ดว้ย 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
การผลติพลงังานไฟฟ้าดว้ยเทอรโ์มอเิลก็ตรกิ (Thermoelectric generation)  มขีอ้ดคีอืสามารถท างานไดโ้ดย

ใชค้วามรอ้นเกรดต ่าจากแหล่งก าเนิดความรอ้นไดแ้ก่ พลงังานความรอ้นเหลอืทิง้  นอกจากนี้ยงัสามารถตดิตัง้กบัระบบ
พลงังานแสงอาทติย์เพื่อเปลี่ยนรูปพลงังานแสงอาทิตย์เป็นพลงังานไฟฟ้า    เทอร์โมอเิลก็ตรกิประกอบด้วยสารกึ่ง
ตวัน าชนิดเอน็  และชนิดพ ีท าการต่อวงจรไฟฟ้ากนัแบบอนุกรมและต่อวงจรความร้อนกนัแบบขนาน  แผนภาพการ
ตดิตัง้เทอรโ์มอเิลก็ตรกิกบัแผงโซล่ารเ์ซลล ์ เพื่อผลติไฟฟ้าดว้ยเทอรโ์มอเิลก็ตรกิแสดงดงัภาพ 1 
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แผงโซล่าร์เซลล ์

กระแสไฟฟ้า 

โหลดไฟฟ้า 

ครีบระบายความร้อน 

ความร้อน 

ตวัน าไฟฟ้า 
ฉนวนไฟฟ้า , TH 

P N 

ฉนวนไฟฟ้า, TL 

รังสีแสงอาทิตย ์

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การถ่ายเทความรอ้นของแผงโซล่ารเ์ซลลก์บัเทอรโ์มอเิลก็ตรกิ 
 

จากภาพที ่1  เมื่อรงัสแีสงอาทติยส์อ่งบนแผงโซล่ารเ์ซลล ์ สง่ผลท าใหแ้ผงโซล่าเซลลม์อีุณหภูมสิงูขึน้และเกดิ
ความรอ้นขึน้ภายในแผงโซล่ารเ์ซลล ์  ความรอ้นทีเ่กดิขึน้ในแผงโซล่ารเ์ซลลจ์ะถ่ายเทมายงัดา้นรอ้นของเทอรโ์มอเิลก็
ตรกิท าให้มอีุณหภูมเิท่ากบั TH  และอุณหภูมทิางด้านอุณหภูมติ ่าเท่ากบั Tc ท าการลดอุณหภูมดิว้ยครบีระบายความ
รอ้น  ท าให้เกดิผลต่างอุณหภูมริะหว่างด้านทัง้สอง  และเกดิการไหลของกระแสไฟฟ้า  I  ไหลผ่านโหลดไฟฟ้าที่ต่อ
วงจรอยู่กบัเทอรโ์มอเิลก็ตรกิ  ค่าก าลงัไฟฟ้าเอาทพ์ุทจะขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ผลต่างอุณหภูม ิ  คุณสมบตัขิอง
สารกึง่ตวัน าไฟฟ้า   และค่าความตา้นทานไฟฟ้าของโหลด 

การพจิารณาการท างานของเทอรโ์มอเิลก็ตรกิจะก าหนดใหเ้ทอรโ์มอเิลก็ตรกิเป็นฉนวนไฟฟ้าและความรอ้นใน
ส่วนทีร่อยต่อสมัผสักบัดา้นรอ้นและเยน็  การไหลย้อนกลบัของความรอ้นที่เกดิขึน้ในเทอรโ์มอเิลก็ตรกิ  เกดิจากการ
สูญเสียจากความต้านทานไฟฟ้าของจูล  (Joule electrical resistive loss) และความสูญเสียจากการน าความร้อน 
(Heat conduction loss) ผ่านสารกึง่ตวัน าไฟฟ้าระหว่างรอยต่อรอ้นและเยน็เท่านัน้  การสญูเสยีจูล (Joule loss) ท าให้
เกดิค่าความร้อนภายใน เท่ากบั  I 2R  เมื่อ I เท่ากบักระแสไฟฟ้าที่เกดิขึน้จากการผลติไฟฟ้าของเทอร์โมอเิลก็ตรกิ 
(หน่วย A )   R คอืค่าความตา้นทานไฟฟ้าภายในเทอรโ์มอเิลก็ตรกิ (หน่วย  )  ค่าการสญูเสยีจากการน าความรอ้นมี
ค่าเท่ากบั  k (TH –TC )  เมื่อ k คอืค่าการน าความรอ้นของเทอรโ์มอเิลก็ตรกิ (หน่วย W/mK)    แหล่งก าเนิดความรอ้น
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และด้านระบายความร้อนท าให้เกิดการถ่ายเทความร้อนผ่านในทิศทางเดียวโดยไม่เกิดการไหลย้อนกลับ   
ค่าพารามเิตอรส์ าหรบัการค านวณการท างานของเทอรโ์มอเิลก็ตรกิประกอบดว้ย 

ค่าแรงดนัไฟฟ้าเอาทพ์ุท มคี่าตามสมการ 
 
       (1) 
 

 
ค่าก าลงัไฟฟ้าเอาทพ์ทุ มคี่าตามสมการ 

 
       (2) 
 

เมื่อ    คอืค่าสมัประสทิธิซ์เีบค (Seebeck coefficient)  หน่วยคอื  V/K   
 

 การประเมนิสมรรถนะของตวัรบัรงัสแีสงอาทติยแ์บบโซล่ารเ์ซลล/์ความรอ้น  จะไดว้่า ค่าพลงังานความรอ้นที่
เกดิขึน้ (QU) ค านวณไดจ้ากสมการ 
 

     (3) 
 

เมื่อ     คอื อตัราการไหลเชงิมวลของอากาศ (kg/s) 

  คอือุณหภูมอิากาศดา้นออกจากตวัรบัรงัสแีสงอาทติย ์(C) 

   คอื อุณหภูมอิากาศดา้นเขา้สูต่วัรบัรงัสแีสงอาทติย ์ (C) 

  คอื ค่าความจุความรอ้นจ าเพาะ (J/kgK) โดยทีต่าม  ASHRAE handbook  [11] ไดก้ าหนดให ้

 
   (4) 

 
ค่าประสทิธภิาพรายชัว่โมงของตวัรบัรงัสแีสงอาทติยแ์บบโซล่ารเ์ซลล/์ความรอ้น ค านวณไดจ้ากสมการ 
 

            (5)  
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TEG

     

Ti ToTpv/t

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ไดอะแกรมตวัรบัรงัสแีสงอาทติยแ์บบโซล่ารเ์ซลล/์ความรอ้น 
 

 จากการท างานของโซล่ารเ์ซลล/์ความรอ้น  เป็นระบบทีเ่ปลีย่นรปูพลงังานแสงอาทติยใ์หอ้ยูใ่นรปูพลงังาน
ไฟฟ้าและพลงังานความรอ้น  ซึง่เป็นการรวมแผงโซล่ารเ์ซลลเ์ขา้กบัแผ่นรบัรงัสแีสงอาทติย ์(Solar thermal  
Collector)   โดยท าการเปลีย่นคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าจากแสงอาทติยไ์ปเป็นไฟฟ้า  และความรอ้นไดจ้ากการท าใหข้อง
ไหลไหลผ่านเพื่อดดูซบัพลงังาน  โดยปกตแิผงโซล่ารเ์ซลลจ์ะมปีระสทิธภิาพประมาณ 6 ถงึ 20 % ขึน้อยู่กบัชนิดของ
โซล่ารเ์ซลลแ์ละสภาวะอากาศ   รงัสแีสงอาทติยท์ีต่กกระทบบนแผงโซล่ารเ์ซลลจ์ะเปลีย่นรปูเป็นความรอ้น ซึง่ท าให้
อุณหภูมขิองแผงโซล่ารเ์ซลลม์คีา่สงูขึน้ และท าใหป้ระสทิธภิาพของแผงโซล่ารเ์ซลลม์คี่าลดลง  

ระบบที่ท าการศกึษาเป็นตวัรบัรงัสแีสงอาทติย์แบบโซล่ารเ์ซลล์/ความรอ้น แสดงดงัภาพที ่2  เป็นตวัรบัรงัสี
แสงอาทิตย์แบบใช้อากาศเป็นของไหลท างาน (Working Fluid)   ส่วนห่อหุ้มของแผ่นโซล่าร์เซลล์ท าหน้าที่เป็นตัว
ดดูกลนืแสง (Absorber) อากาศไหลผ่านแผ่นรบัรงัสเีพยีงครัง้เดยีว   ตวัรบัรงัสแีสงอาทติยแ์บบโซล่ารเ์ซลล์/ความรอ้น 
จะท าการติดตัง้เอยีงท ามุมกบัพื้นราบเท่ากบัมุมละติจูดของต าแหน่งที่ท าการทดสอบคอื  17 องศา  ผวิดา้นหลงัของ
แผงโซล่ารเ์ซลล์ตดิตัง้โมดูลเทอรโ์มอเิลก็ตรกิโดยให้สมัผสัโดยตรง   ดา้นเยน็ของเทอรโ์มอเิลก็ตรกิท าการตดิตัง้ครบี
ระบายความร้อน  ที่ติดตัง้อยู่บรเิวณด้านลมเขา้สู่ตัวรับรงัสแีสงอาทิตย์  จากนัน้ท าการต่อวงจรไฟฟ้าเข้ากบัพดัลม
เพื่อให้ลมพัดเข้าสู่ตัวรบัรงัสแีสงอาทิตย์   และติดตัง้ฉนวนความร้อนในส่วนด้านหลงัและด้านข้างของตัวรบัรงัสี
แสงอาทติย ์เพื่อลดการสญูเสยีความรอ้นในสว่นดงักล่าว  แสดงภาพตดัขวางดา้นหน้าและดา้นขา้ง แสดงดงัภาพที ่3 

 
 
 
 
 
 
 
ก. ภาพดา้นขา้ง 

ลมเข้า         ลมเข้า 

ตัวรับรังสีแสงอาทิตย ์

แผงโซล่าร์เซลล ์

TEG 
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TEG

 
 
 
 

 
 
 

 
ข. ภาพดา้นหน้า 

 
 

 
ภาพท่ี 3 ภาพตวัขวางของตวัรบัรงัสแีสงอาทติยแ์บบโซล่ารเ์ซลล์/ความรอ้น 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการศกึษาประกอบด้วยแผงโซล่ารเ์ซลล์ของบรษิัท Solarex รุ่น MSX-64  ขนาดความกว้าง 
502 มลิลเิมตร ยาว 1108 มลิลเิมตร และขอบสงู 50 มลิลเิมตร  ท าการตดิตัง้อยู่ตวัรบัรงัสแีสงอาทติยข์นาดความหนา
เท่ากบั 100 มลิลเิมตร ท าการหุม้ฉนวนความรอ้นทางดา้นขา้งและดา้นหลงัของตวัรบัรงัสแีสงอาทติยแ์บบโซล่ารเ์ซลล์/
ความร้อน  ด้านหลังของแผงโซล่าร์เซลล์ท าการติดตัง้เทอร์โมอิเล็กตริก (TEG) โมเดล 109401 ขนาด 30X30 
มลิลเิมตร จ านวน 8 โมดูล ต่อกนัแบบอนุกรม  ใหด้า้นรอ้นสมัผสักบัแผงโซล่ารเ์ซลล ์และต้านเยน็สมัผสักบัครบีระบาย
ความรอ้น  โดยตดิตัง้ใหค้รบีระบายความรอ้นอยู่บรเิวณลมเขา้ของตวัรบัรงัสแีสงอาทติย ์ หน้าทีข่องเทอรโ์มอเิลก็ตรกิ
คอืใชจ้่ายไฟฟ้าใหแ้ก่มอเตอรข์องพดัลม 
 ในการทดสอบการท างานของระบบ จะท าการติดตัง้โวลท์มเิตอร์   แอมป์มิเตอร์   เทอร์โมคบัเป้ิลเพื่อวดั
อุณหภูมใินสว่นต่างๆ ไดแ้ก่ อุณหภูมดิา้นเขา้  อุณหภูมดิา้นออก  อุณหภูมขิองแผงโซล่ารเ์ซลล ์และอุณหภูมติกคร่อม
เทอร์โมอเิลก็ตรกิ  เป็นต้น   ท าการวดัค่ารงัสแีสงอาทติย์ทีต่กกระทบโดยใชไ้พรานอมเิตอรข์องบรษิัท Kipp&Zonen 
โมเดล CM11 ที่ติดตัง้ในแนวเอยีงเหมอืนตวัรบัรงัสแีสงอาทติย์    ท าการวดัอตัราการไหลของอากาศโดยใช้แอนีโม
มเิตอร ์ และท าการตดิตัง้แผงโซล่ารเ์ซลลเ์ปล่า เพื่อเป็นตวัแปรควบคุมส าหรบัเปรยีบเทยีบอุณหภูม ิ  ช่วงเวลาของการ
เก็บบันทึกข้อมูลเท่ากบั 30 นาที โดยต่อเชื่อมสญัญาณเข้ากบัเครื่องบันทึกข้อมูลอตัโนมัติของบรษิัท Yokokawa  
โมเดล 1000  
 

ผลการศึกษา 
 จากผลการทดสอบตวัรบัรงัสแีสงอาทติยแ์บบโซล่ารเ์ซลล/์ความรอ้น เป็นเวลาต่อเน่ืองกนั 3 วนั โดยท าการ
เกบ็ขอ้มูลตัง้แต่เวลา 8.30 น. ถงึ 16.00 น. ช่วงเวลาทีท่ าการเกบ็ขอ้มูลทุกๆ 30 นาท ี เมื่อท าการพจิารณาการท างาน
ของเทอรโ์มอเิลก็ตรกิโดยการเขยีนกราฟเปรยีบเทยีบความเขม้รงัสแีสงอาทติยก์บัแรงไฟฟ้าและก าลงัไฟฟ้าของเทอร์
โมอเิลก็ตรกิจ าไดว้่า เมื่อค่าแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าจะมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าความเขม้รงัสแีสงอาทติยท์ีต่ก
กระทบบนตวัรบัรงัสแีสงอาทติย ์ แสดงดงัภาพที ่4  
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ภาพท่ี 4 ความเขม้รงัสแีสงอาทติยก์บัแรงดนัไฟฟ้าและก าลงัไฟฟ้าของเทอรโ์มอเิลก็ตรกิทีช่่วงเวลาต่างๆ 
 

 เมื่อพจิารณาอุณหภูมทิีต่ าแหน่งต่างๆ ของการทดสอบตวัรบัรงัสีแสงอาทติยแ์บบโซล่ารเ์ซลล/์ความรอ้น โดย
ท าการเก็บข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยแผงโซล่าร์เซลล์เปล่า ( Tpv )  อุณหภูมิเฉลี่ยของแผงโซล่าร์เซลล์ของตัวรับรงัสี
แสงอาทติยแ์บบโซล่ารเ์ซลล/์ความรอ้น ( Tpv/t )  ค่าความเขม้รงัสแีสงอาทติย ์(G)  อุณหภูมอิากาศดา้นเขา้ตวัรบัรงัสี
แสงอาทติย ์( Ti )  และอุณหภูมอิากาศดา้นออกตวัรบัรงัสแีสงอาทติย ์( To ) ไดผ้ลการทดสอบแสดงดงัภาพที ่5  จะได้
ว่าอุณหภูมทิีส่ว่นต่างๆ ของระบบจะมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าความเขม้รงัสแีสงอาทติย ์ และอุณหภูมเิฉลีย่ของแผงโซ
ล่ารเ์ซลลเ์ปล่าจะมคี่าสงูกว่าอุณหภูมแิผงโซล่าร์เซลลข์องตวัรบัรงัสแีสงอาทติยแ์บบโซล่ารเ์ซลล/์ความรอ้น  ซึง่กรณีที่
อุณหภูมขิองแผงโซล่ารเ์ซลลม์คี่าต ่า  จะท าใหป้ระสทิธภิาพเชงิไฟฟ้าของโซล่ารเ์ซลลม์คี่าสงูขึน้ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 5 ความเขม้รงัสแีสงอาทติยก์บัอุณหภูมทิีต่ าแหน่งต่างๆ กนั 
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ภาพท่ี 6 ความเขม้รงัสแีสงอาทติยก์บัพลงังานความรอ้นของตวัรบัรงัสแีสงอาทติยแ์บบโซล่ารเ์ซลล/์ความรอ้น 

 
การพจิารณาค่าความรอ้นทีไ่ด้จากแผ่นรบัรงัสแีสงอาทติย ์โดยน าค่าความเรว็ลม  เพื่อค านวณหาอตัราการ

ไหลเชงิมวล   ค่าผลต่างอุณหภูมผิลต่างอุณหภูม ิ และการค านวณหาค่าความจุความรอ้นจ าเพาะของอากาศจากการ
สมการที ่4  สามารถค านวณหาค่าพลงังานความรอ้นของตวัรบัรงัสแีสงอาทติยแ์บบโซล่ารเ์ซลล/์ความรอ้นดว้ยสมการที ่
3  ไดค้วามสมัพนัธข์องความเขม้รงัสแีสงอาทติยแ์ละพลงังานความรอ้นไดด้งัภาพที ่6  ซีง่จะไดว้่าพลงังานความรอ้นจะ
มแีนวโน้มการเปลีย่นแปลงตามค่าความเขม้รงัสแีสงอาทติย ์  

ความสมัพนัธร์ะหว่างความเขม้รงัสแีสงอาทติยก์บัประสทิธภิาพเชงิความรอ้นของตวัรบัรงัสแีสงอาทติยแ์บบ
โซล่ารเ์ซลลค์วามรอ้น แสดงดงัภาพที ่7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 ความเขม้รงัสแีสงอาทติยก์บัประสทิธภิาพเชงิความรอ้นของตวัรบัรงัสแีสงอาทติยแ์บบโซล่ารเ์ซลล/์ความรอ้น 
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วิจารณ์และสรปุผล 

ระบบผลติพลงังานไฟฟ้า/ความร้อนด้วยโซล่าร์เซลล์ร่วมกบัโมดูลเทอร์โมอเิลก็ตรกิในงานวจิยันี้ระบบจะมี
รปูแบบเป็นตวัรบัรงัสแีสงอาทติยแ์บบโซล่ารเ์ซลล์/ความรอ้น  การเปลีย่นแปลงค่าความเขม้รงัสแีสงอาทติยม์ลีักษณะ
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมต่ิางๆ ของแผงโซล่ารเ์ซลล์     และการเปลี่ยนแปลงค่าแรงดนัไฟฟ้าและ
ก าลงัไฟฟ้าไฟฟ้าของเทอรโ์มอเิลก็ตรกิ  และมปัีจจยัหนึ่งทีม่ผีลต่อปรมิาณต่างๆ คอื ค่าอุณหภูมอิากาศแวดลอ้ม  เป็น
ต้น  จากผลการการทดสอบจะไดว้่าเทอรโ์มอเิลก็ตริกแรงดนัไฟฟ้าเท่ากบั  1.8 โวลท ์ ก าลงัไฟฟ้าเท่ากบั  0.17 วตัต ์  
ระบบสามารถผลติความรอ้นได ้172.9 จลู/วนิาท ีมปีระสทิธภิาพเชงิความรอ้นสงูสดุเท่ากบั 8.8 เปอรเ์ซน็ และอุณหภูมิ
แผงโซลาร์เซลล์ของระบบที่ทดสอบจะมคี่าต ่ากว่าอุณหภูมขิองแผงโซล่าร์เซลล์เปล่า  ซึ่งจะได้ว่าระบบผลติพลงังาน
ไฟฟ้า/ความรอ้นดว้ยโซล่ารเ์ซลลร์่วมกบัโมดูลเทอรโ์มอเิลก็ตรกิ  จะสามารถใชพ้ลงังานในรูปของความรอ้นแลว้ยงัท า
ใหป้ระสทิธภิาพของแผงโซล่ารเ์ซลลม์คี่าสงูขึน้ดว้ย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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การท านายค่าการดีดตวักลบัในกระบวนการพบัขึน้รปูตวัยเูหลก็กล้าความแขง็แรงสงู 
Comparison of artificial neural network and multiple linear regression efficiency 
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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการท านายค่าการดดีตวักลบัของชิ้นงานเหล็กกล้า
ความแขง็แรงสงูเกรด SPFC 980Y (JIS) ทีผ่่านกระบวนการพบัขึน้รูปตวัยู ดว้ยโครงข่ายประสาทเทยีมหลายชัน้แบบ
ยอ้นกลบั กบัวธิกีารถดถอยพหุเชงิเสน้ มปัีจจยัน าเขา้ในการท านายค่าการดดีตวักลบัประกอบดว้ย รศัมพีนัช ์(Rp) รศัมี
ดาย (Rd) เคลียแรนซ์ (Cl) และแรงต้านการเคลื่อนที่พันช์ (Fc) โดยท าการฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
ยอ้นกลบัดว้ยค่าองศาการดดีตวักลบัของชิน้งานที่ไดจ้ากการทดลองพบัขึน้รูปตวัยูจ านวน 45 เงื่อนไข ผลจากการวดั
ประสทิธภิาพในการท านายค่าการดดีตวักลบัดว้ยวธิกีารค่าความคลาดเคลื่อนรากก าลงัสองเฉลีย่ (Root Mean Square 
Error; RMSE) พบว่าการท านายค่าการดดีตวักลบัดว้ยวธิกีารถดถอยพหุเชงิเสน้มปีระสทิธภิาพดกีว่าโครงขา่ยประสาท
เทยีม โดยใหค่้า RMSE เท่ากบั 0.123 และ 0.128 ตามล าดบั 
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Abstract  
  

 The aim of this research is to compare the efficiency of spring-back prediction of high strength steel 
grade SPFC 980Y (JIS) in U-bending process by artificial neural network and multiple linear regression. An 
input data for predicting consists as the punch radius (Rp), die radius (Rd), clearance (Cl) and counter punch 
force (Fc). The back propagation neural network model was trained by the spring-back values from U-
bending experiment with 45 conditions. The efficiency estimation of spring-back prediction considers from the 
root mean square error (RMSE).  As the result shows the multiple linear regression has efficiency more than 
artificial neural network which RMSE are 0.123 and 0.128, consequently. 
 

Keywords:  Artificial Neural Network, Multiple Linear Regression, Spring-back, High Strength Steel, U-
bending  
 

บทน า 

 เหลก็กลา้ความแขง็แรงสงู (High Strength Steel; HSS) ถูกน ามาใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติชิน้สว่นทีต่อ้งการ
ความแขง็แรงสงู เช่นชิน้สว่นรบัแรงกระแทก แชสซขีองรถยนต ์โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดน ้าหนกัใหก้บัตวัรถ ปัญหาที่
ผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตพ์บ คอืเหลก็กลา้ความแขง็แรงสงูเป็นวตัถุดบิทีม่คีวามแขง็ ขึน้รปูยาก มคีุณสมบตัเิฉพาะตวัมาก 
เกดิการยดึตดิกบัผวิแม่พมิพ ์(Adhesion) ไดง้่าย และทีส่ าคญัคอืมกีารดดีตวักลบั (Spring-back) ของชิน้งานหลงัการ
ขึน้รูปสูง  การดดีตัวกลบัของชิ้นงานโลหะหลงัการขึน้รูปเกดิหลงัจากน าชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ แล้วชิ้นงานไม่ได้
ขนาดตามที่ได้ออกแบบไว ้สาเหตุเนื่องจากในเน้ือวสัดุชิน้งานยงัมบีางส่วนมคีุณสมบตัอิยู่ในช่วงยดืหยุ่น (Elasticity) 
ท าใหช้ิน้งานไม่ไดคุ้ณภาพตามต้องการ การแกปั้ญหาการดดีตวักลบัอาจท าโดยการลองผดิลองถูก (Trial and Error) 
ในขัน้ตอนการออกแบบเครื่องมอื หากทดลองขึน้รูปแลว้ไดช้ิน้งานมขีนาดไม่เป็นไปตามทีต่้องการกท็ าการแกไ้ขหรอื
ปรบัแต่งแม่พิมพ์ใหม่ ซึ่งวธิกีารนี้ต้องใช้ช่างที่ช านาญ และมีประสบการณ์ด้านกระบวนการขึน้รูปโลหะเป็นอย่างด ี
ดงันัน้ในปัจจุบนัจึงมีการพฒันาซอฟท์แวร์ช่วยในการวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูปโลหะโดยการจ าลองการท างาน 
(Simulation) ด้วยวธิีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method; FEM) ซึ่งวิธีการนี้ช่วยลดระยะเวลา และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในขัน้ตอนการลองผิดลองถูก แต่อย่างไรก็ดซีอฟต์แวร์ทางไฟไนต์เอลเิมนต์ก็มีราคาสูงมาก อกีทัง้ในการ
จ าลองการท างานจ าเป็นต้องมขีอ้มูลสมบตัขิองวสัดุทีถู่กต้องเพื่อความแม่นย าในการค านวณ และต้องใชร้ะยะเวลาใน
การประมวลผลในแต่ละเงื่อนไขนาน ซึง่ในกระบวนการขึน้รูปโลหะมปัีจจยัที่ส่งผลต่อการเกดิการดดีกลบัเป็นจ านวน
มากเช่น รศัมมีุมดดัหรอืพบั ค่าเคลยีแรนซข์องดาย และความหนาของวสัดุเป็นตน้ 
 H. Livatyali [1] และคณะไดท้ าการศกึษาตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อการดดีตวักลบัโดยเลอืกการพบัปีกแบบตรงมา
ใชใ้นการทดลอง โดยท าการทดลองเพื่อวเิคราะห์หาตวัแปรที่มอีทิธพิล เช่น รศัมมีุมดาย รศัมพีัน้ช์ เคลยีแรนซ์ แรง
แผ่นกดชิน้งานและวสัดุ และใชผ้ลการทดลองบางสว่นมาวเิคราะหด์ว้ยวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ จากการท าการศกึษาพบว่า
รศัมดีาย เคลยีแรนซท์ีเ่พิม่ขึน้ท าใหก้ารดดีตวักลบัเพิม่ขึน้ การลดแรงแผ่นกดชิ้นงานมผีลต่อปรมิาณการดดีตวักลบัที่
เพิ่มขึ้น อัตราส่วนเคลียแรนซ์กบัความหนาที่เพิ่มขึ้น 10% ส่งผลให้ปริมาณการดีดตัวกลบัเพิ่มขึ้น 10% เช่ นกัน 
หลังจากที่ H. Livatyali ท าการศึกษาและสรุปผลการทดลองจบ ในปีเดียวก็ได้ศึกษาต่อในช่วงที่สอง [2] ซึ่งเป็น
การศกึษาเกีย่วกบัการลดการดดีตวักลบั โดยออกแบบแม่พมิพแ์บบ Coining และท าการทดลองเปรยีบเทยีบผลกบัการ
ท านายด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และยังประยุกต์กระบวนการ Coining เพื่อไปปรับปรุงคุณภาพของการพับแบบ 
Heming เพื่อที่จะลดการเคลื่อนตัวของโลหะระหว่างการพับ จากการศึกษาพบว่า การท านายผลด้วยซอฟต์แวร ์
DEFORM และ ABAQUS ใหผ้ลสอดคลอ้งกบัการทดลอง โดยวธิ ีCoining สามารถลดปัญหาการดดีตวักลบัของชิน้งาน 
แต่การประยุกต์ใชก้ระบวนการ Coining ก่อนการพบัแบบ Heming ไม่สามารถช่วยควบคุมระยะดดัไดต้ามทีต่้องการ 
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นอกจากรายงานวจิยัทีก่ล่าวมาแลว้ ยงัมคีณะวจิยักลุ่มอื่น [3-10] ศกึษาถงึการแกปั้ญหาการดดีตวักลบัของชิน้งานวสัดุ
ชิน้ทดสอบต่างชนิดกนัและที่ต่างกระบวนการกนั อย่างไรกด็จีากรายงานวจิยัที่ผ่ านมา ยงัมกีารประยุกต์ใช้โครงข่าย
ประสาทเทยีมในการศกึษาพฤตกิรรมการดดีตวักลบัของชิน้งานเหลก็กลา้ความแขง็แรงสงูจ านวนน้อยชิน้ โดย Zemin 
Fu [10] และคณะ ศกึษาการใชโ้ครงขา่ยประสาทเทยีม (Neuron Network) ในการพยากรค่ารศัมขีองพนัชใ์นการขึน้รูป
ด้วยวิธกีาร Air-bending เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการขึ้นรูปที่อาจเกิดขึน้ได้  ซึ่งในการพยากรณ์ได้มกีารสอน 
(Train) ตวัแปรที่เกี่ยวขอ้งกบัการขึน้รูป และเพิม่ประสทิธภิาพการท างานของ โครงข่ายประสาทเทยีมด้วย Genetic 
Algorithm จนไดค้่าทีใ่กลเ้คยีงกบัผลการทดลอง และท าการเปรยีบเทยีบกบัการจ าลองดว้ยวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ซึง่ผลที่
ไดจ้ากทัง้ 3 วธิทีีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ มผีลทีใ่กลเ้คยีงกนั และมคี่าความผดิพลาดเฉลีย่ทีเ่กดิขึน้ +0.61 / -0.62 ซึง่ถอืว่า
เป็นค่าทีย่อมรบัไดใ้นกระบวนการผลติ นอกจากการใชโ้ครงข่ายประสาทเทยีม Sebahattin Tiryaki และคณะ [11]  ได้
ใชก้ารถดถอยเชงิเสน้มาช่วยท านายงานและเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพกบัโครงขา่ยประสาทเทยีม ดงันัน้คณะผูว้จิยัจงึมี
ความสนใจทีจ่ะน าโครงข่ายประสาทเทยีมและการถดถอยเชงิเสน้มาประยุกต์ใช้กบักระบวนการพบัขึน้รูปโลหะ  เพื่อ
ช่วยท านายการดดีตวักลบัของชิน้งานเหลก็กลา้ความแขง็แรงสงูในกระบวนการพบัขึน้รปูตวัย ู(U-bending)  
 บทความนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการท านายค่าการดดีตวักลบัของชิน้งานเหลก็กลา้
ความแขง็แรงสูงชนิดรดีเย็น (Cold Roll Steel) เกรด SPFC 980Y (JIS) ที่ผ่านกระบวนการพับขึ้นรูปตัวยู ซึ่งเป็น
กระบวนการที่นิยมใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอเิลก็ทรอนิกส ์ด้วยโครงข่าย
ประสาทเทยีมหลายชัน้แบบยอ้นกลบั (Neuron Network with Back Propagation) กบัวธิกีารถดถอยพหุเชงิเสน้ โดยมี
ปัจจยัน าเขา้ในการท านายค่าดงักล่าวประกอบด้วย รศัมพีนัช ์(Rp) รศัมดีาย (Rd) เคลยีแรนซ์ (Cl) และแรงต้านการ
เคลื่อนทีพ่นัช ์(Fc) ทัง้นี้ผลทีไ่ดจ้ะเป็นประโยชน์ในการเลอืกใชเ้ครื่องมอืเพื่อท านายค่าดดีตวักลบัของชิน้งานเหลก็กลา้
ความแขง็แรงสงูเกรด SPFC 980Y (JIS) ซึง่ก าลงัไดร้บัความนิยมน ามาใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติชิน้ส่วนยานยนต์ใน
ปัจจุบนั 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
แม่พิมพท่ี์ใช้ในการทดลอง 
 แม่พมิพพ์บัขึน้รูปตวัยูถูกออกแบบใหง้่ายต่อการถอดเปลีย่นพนัช ์และดายระหว่างการทดลองพบัขึน้รูปตวัยู
ชิน้งานเหลก็กลา้ความแขง็แรงสงู เพื่อศกึษาอทิธพิลของรศัมพีนัช ์และรศัมดีาย ซึง่มอีทิธพิลต่อค่าการดดีตวักลบัของ
ชิ้นงาน [1-2] การปรบัค่าเคลยีแรนซ์ของแม่พิมพ์ท าโดยการเปลี่ยนสเปสเซอร์ (Spacer) แรงต้านการเคลื่อนที่พนัช์
ขนาด 7 kN ให้จากสปรงิ (Coil Spring) ผ่านตวัปลดชิน้งาน ซึ่งท าหน้าทีเ่ป็นตวัปลดชิน้งานทีผ่่านการขึน้รูปออกจาก
ดาย ชุดแม่พมิพ์พบัขึน้รูปตวัยูที่ใช้ในการทดลองแสดงในภาพที่ 1 และค่าของตวัแปรที่ศึกษาในงานวจิยันี้แสดงใน
ตารางที ่1  
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ภาพท่ี 1 แม่พมิพพ์บัขึน้รปูตวัย ู
 

ตารางท่ี 1 ค่าของตวัแปรในการทดลองพบัขึน้รปูตวัย ู
ตวัแปร ค่าท่ีใช้ในการทดลอง 
รศัมพีนัช;์ Rp [mm] 0, 2, 6, 10, 15 
รศัมดีาย; Rd [mm] 2, 5, 10 
เคลยีแรนซ;์ Cl [mm] 0.9, 1.0, 1.1 
แรงตา้นการเคลื่อนทีพ่นัช;์ Fc [kN] 7 

 

วสัดท่ีุใช้ในการทดลอง 
 เหลก็กลา้ความแขง็แรงสูงรดีเยน็เกรด SPFC 980Y (JIS) ถูกใช้ในการทดลอง มสีมบตัิทางกลทีไ่ดจ้ากการ
ทดสอบแรงดงึ (Tensile Test) ตามมาตรฐาน ASTM E8 จ านวน 5 ชิน้ทดสอบ และการทดสอบความแขง็ (Hardness 
Test) แสดงในตารางที ่2 
 

ตารางท่ี 2 ค่าสมบตัทิางกลของวสัดุทีใ่ชใ้นการทดลอง 
สมบติัทางกล SPFC 980Y (JIS) 

Tensile Strength [N/mm2] 1002 
Yield Strength [N/mm2] 712 
Elongation [%] 16 
Hardness [HV] 332 
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ข้อมูลท่ีใช้ในการป้อนค่า 

 

 ผูว้จิยัทดลองพบัขึน้รปูตวัยเูหลก็กลา้ความแขง็แรงสงู ตามเงื่อนไขของตวัแปรทีศ่กึษาซึง่มทีัง้สิน้ 45 เงื่อนไข 
ทดลองพบัขึน้รปูเงื่อนไขละ 30 ตวัอย่าง ท าการวดัค่าองศาการดดีตวักลบัของชิน้งานหลงัการพบัขึน้รูป (Sb) ดว้ยโปร
ไฟลโ์ปรเจคเตอร ์(Profile Projector) แลว้ท าการหาค่าเฉลีย่เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการป้อนค่าและเปรยีบเทยีบการท านาย
ค่าการดดีตวักลบัด้วยโครงข่ายประสาทเทยีมและวธิกีารถดถอยพหุเชงิเสน้ ค่าองศาการดดีตวักลบัที่วดัได้แสดงดงั
ตารางที ่3 

 
ตารางท่ี 3 ค่าการดดีตวักลบัของเหลก็กลา้ความแขง็แรงสงูเกรด SPFC 980Y (JIS) ทีผ่่านกระบวนการพบัขึน้รปูตวัย ู

ล าดบัท่ี Rp Rd Cl Fc Sb [ ◦ ] ล าดบัท่ี Rp Rd Cl Fc Sb [ ◦ ] 

1 0 2 0.9 7 85.17 10 2 2 0.9 7 85.47 
2 0 2 1.0 7 83.73 11 2 2 1.0 7 85.45 
3 0 2 1.1 7 86.53 12 2 2 1.1 7 85.60 
4 0 5 0.9 7 90.51 13 2 5 0.9 7 85.45 
5 0 5 1.0 7 89.15 14 2 5 1.0 7 86.34 
6 0 5 1.1 7 87.27 15 2 5 1.1 7 85.12 
7 0 10 0.9 7 89.66 16 2 10 0.9 7 86.19 
8 0 10 1.0 7 89.07 17 2 10 1.0 7 85.55 
9 0 10 1.1 7 87.60 18 2 10 1.1 7 84.57 

ล าดบัท่ี Rp Rd Cl Fc Sb [ ◦ ] ล าดบัท่ี Rp Rd Cl Fc Sb [ ◦ ] 

19 6 2 0.9 7 86.60 37 15 2 0.9 7 88.92 
20 6 2 1.0 7 86.11 38 15 2 1.0 7 89.88 
21 6 2 1.1 7 87.84 39 15 2 1.1 7 92.07 
22 6 5 0.9 7 88.18 40 15 5 0.9 7 95.12 
23 6 5 1.0 7 88.60 41 15 5 1.0 7 96.87 
24 6 5 1.1 7 90.17 42 

43 
15 
15 

5 
10 

1.1 
0.9 

7 
7 

99.45 
97.54 25 6 10 0.9 7 88.39 44 15 10 1.0 7 97.51 

26 6 10 1.0 7 88.28 45 15 10 1.1 7 98.31 
27 6 10 1.1 7 89.05       
28 10 2 0.9 7 88.48 เฉลีย่ (45 ล าดบั) 89.66 
29 10 2 1.0 7 89.17       
30 10 2 1.1 7 89.19       
31 10 5 0.9 7 91.78       
32 10 5 1.0 7 91.50       
33 10 5 1.1 7 94.02       
34 10 10 0.9 7 94.36       
35 10 10 1.0 7 93.64       
36 10 10 1.1 7 95.33       
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การวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างข้อมูลน าเขา้กบัค่าการดีดตวักลบั 

จากข้อมูลดงัตารางที่ 3 ท าการหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรน าเขา้กับค่าองศาของการดดีตัวกลบั (Sb) 
ดว้ยวธิทีดสอบ Pearson Correlation แบบ One-tailed เพื่อต้องการรูว้่าตวัแปรน าเขา้มคีวามสมัพนัธแ์บบใดเมื่อเทยีบ
กบัค่าการดดีตวักลบั ตวัแปรน าเขา้ที่ท าการศกึษาได้แก่ 1) รศัมพีัน้ช์ (Rp)  2)  รศัมดีาย (Rd)  3) เคลยีแรนซ์ (Cl)  
และ 4) แรงตา้นการเคลื่อนทีพ่นัช ์(Fc) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงความสมัพนัธข์องตวัแปรทีท่ าการศกึษา 
 จากผลการหาความสมัพนัธข์องตวัแปรทีท่ าการศกึษาจากภาพที ่2 พบว่าตวัแปรน าเขา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
ค่าการดีดตัวกลบัได้แก่ รศัมีพัน้ช์ (Rp) กบัรศัมีดาย (Rd) เท่านัน้ ทัง้นี้เนื่องจากข้อมูลเฉลี่ยค่าการดีดตัวกลบัเมื่อ
ปรบัเปลีย่นค่าเคลยีแรนซท์ัง้หมดมคีวามแตกต่างกนัน้อยจงึไม่น าค่าดงักล่าวมาใช ้รวมทัง้ค่าแรงตา้นการเคลื่อนทีพ่นัช์
ทีไ่ม่สามารถหาค่าความสมัพนัธไ์ดเ้นื่องจากค่าดงักล่าวเป็นค่าคงที ่ดงันัน้สรุปไดว้่าค่าตวัแปรน าเขา้ทีน่ ามาใชใ้นการ
ท านายค่าการดดีตวักลบัในงานน้ีไดแ้ก่ รศัมพีัน้ช ์(Rp) กบัรศัมดีาย (Rd) 

  

การจดัข้อมูลให้เหมาะสมกบัการสอนและเรียนรู ้
ขอ้มลูน าเขา้ และขอ้มลูเป้าหมาย ถูกลดทอนใหเ้หมาะสมกบัโครงขา่ย คอือยู่ในย่าน (0-1) โดยใชส้มการที ่(1) 
 

   
minmax

min

xx

xx
X n




    (1) 

 
โดยที ่   

nX       คอื ค่าขอ้มลูทีผ่่านการลดทอน 
X      คอื ค่าขอ้มลูน าเขา้ทีต่อ้งการลดทอนขนาด 

minX   คอื ค่าขอ้มลูน าเขา้ทีน้่อยทีส่ดุ 

maxX   คอื ค่าขอ้มลูน าเขา้ทีม่ากทีส่ดุ 
 

ตารางท่ี 4  ค่าต ่าสดุ และค่าสงูสดุของตวัแปรทีศ่กึษา 
ข้อมูลท่ีศึกษา ค่าสูงสุด ค่าต า่สุด 

รศัมพีัน้ช ์(Rp) 15 0 
รศัมดีาย (Rd) 10 2 
องศาของการดดีตวักลบั (Sb) 99.45 83.73 
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จากตารางที ่4 ค่าทีผ่่านการลดทอนดงักล่าวสามารถค านวณยอ้นกลบัเพื่อแสดงค่าทีเ่ป็นจรงิได ้โดยแสดง
สมการแยกเป็นแต่ละตวัแปรไดด้งัตารางที ่5 
 

ตารางท่ี 5 สมการค านวณยอ้นกลบัของตวัแปรทีศ่กึษา 
ล าดบัท่ี          ตวัแปร          สมการค านวณย้อนกลบั 

1          รศัมพีัน้ช ์(Rp)           )15(nXx   
2          รศัมดีาย (Rd)           2)8(  nXx  
3          องศาของการดดีตวักลบั (Sb)        73.83)72.15(  nXx  

 
วิธีการคดัเลือกขอ้มูลในการฝึกสอนและทดสอบระบบด้วย  K-fold cross-validation 
 การตรวจสอบค่าความผิดพลาดในการคาดการณ์ของโมเดล ผู้วิจ ัยใช้วิธีการตรวจสอบแบบไขว้ (Cross 
Validation) ดว้ยเทคนิค K-fold cross-validation โดยการแบ่งขอ้มูลออกเป็น 3 ชุดเท่าๆกนั ซึง่ประกอบดว้ยชุดละ 15 
ขอ้มูล ทัง้นี้ก าหนดให้ขอ้มูล 2 ชุดส าหรบัใชใ้นการฝึกสอน ส่วนขอ้มูลอีก 1 ชุดใช้ในการทดสอบ โดยท าการทดสอบ
จ านวน 3 ครัง้ ได้ค่าผิดพลาดรวมเฉลี่ย (Total Mean Square Error ; TMSE ) ของแต่ละครัง้เท่ากบั 0.020, 0.015 
และ 0.019 ตามล าดบั จากผลการทดสอบดงักล่าว พบว่าชุดข้อมูลที่ให้ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด โดยวดัด้วย
เทคนิค TMSE ไดแ้ก่กลุ่มขอ้มลูชุดที ่2 ดงันัน้จงึเลอืกขอ้มลูชุดดงักล่าวมาใชใ้นการฝึกสอนและทดสอบระบบ 
 
การสรา้งโครงข่ายประสาทเทียมและองคป์ระกอบการสอนและเรียนรู ้
 ภาพที่ 3 แสดงโครงสรา้งของโครงข่ายประสาทเทยีมที่ใชส้ าหรบัท าการศกึษา ซึ่งการสรา้งแบบจ าลองด้วย
โปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้ไม่มกีารก าหนดรูปแบบ และค่าพารามเิตอร์ในการศกึษาแบบตายตวั ดงันัน้จงึต้องท าการ
ทดลองเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดมาใช้ในการพยากรณ์ ซึ่งผลที่ได้จากการทดลอง โดยแบ่งตามชัน้การท างาน
ประกอบดว้ย 

 ชัน้ที่1   ได้แก่ชัน้น าเข้าข้อมูล (Input Layer) ประกอบด้วยตัวแปรน าเข้าได้แก่ ค่ารศัมี
พัน้ช ์(Rp) และ ค่ารศัมดีาย (Rd)  

 ชัน้ที ่2  ไดแ้ก่ชัน้ซ่อน (Hidden Layer) ก าหนดใหม้หีนึ่งชัน้ซ่อน จ านวน 6 นิวรอน โดยใช้
ฟังกช์ัน่การถ่ายโอนแบบ ซกิมอยด ์

 ชัน้ที่ 3 ได้แก่ชัน้ผลลพัธ์ (Output Layer)  ก าหนดให้มเีพียง 1 นิวรอน คอื ค่าการดดีตวั
กลบั โดยใชฟั้งกช์ัน่การถ่ายโอนแบบ เสน้ตรง 

 

 
 

ภาพท่ี 3 โครงสรา้งโครงขา่ยประสาทเทยีม 



 

554 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 แสดงผลการเรยีนรูจ้ากโครงขา่ยประสาทเทยีมทีศ่กึษา 

 โครงขา่ยประสาทเทยีมก าหนดใหม้กีระบวนการสอนและเรยีนรูแ้บบยอ้นกลบั โดยก าหนดค่า Learning Rate 
เท่ากบั 0.2 และ Error Rate เท่ากบั 0.01 ซึง่ผลทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูแ้ละย้อนกลบัเพื่อปรบัค่าน ้าหนักในชัน้ซ่อนจนค่า
ผลลพัธท์ีไ่ด ้มคี่า Error Rate เขา้สูค่่าเป้าหมายทีก่ าหนด ใชก้ารเรยีนรูท้ ัง้สิน้ 68 รอบ ดงัแสดงในภาพที ่4 
 
การถดถอยพหเุชิงเส้น 
 จากการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง ตวัแปรตาม (Response , Dependent variable , Y) ไดแ้ก่ค่าการดดีตวั
กลบัของชิน้งาน (Sb) กบัตวัแปรอสิระ (Predictor, Independent variable, X) จ านวน 2 ตวัไดแ้ก่ รศัมพีัน้ช ์(Rp) และ
รศัมดีาย(Rd) ไดค้่าความสมัพนัธด์งัสมการที ่(2) 
 

SP = 0.569 * Rp + 0.208 * Rd + 0.040    (2) 
 

ผลการศึกษา 
 ผลการศกึษาจากขอ้มูลการฝึกสอนจ านวน 45 ขอ้มูล และขอ้มูลทดสอบจ านวน 15 ขอ้มลูซึง่ขอ้มลูดงักล่าวได้
ผ่านการคดัเลอืกขอ้มูลที่มคีวามเหมาะสมด้วยเทคนิค K-fold cross-validation โดยผลการศึกษาแสดงดงัตารางที่ 6 
และการเปรยีบเทยีบผลการท านายแสดงในภาพที ่ 5 
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ตารางท่ี 6 ผลการท านายค่าการดดีตวักลบัเปรยีบเทยีบค่าระหว่างโครงขา่ยประสาทเทยีมกบัวธิกีารถดถอยพหุเชงิเสน้ 
ล าดบัขอ้มลู

น าเข้า 
ค่าป้อนเขา้ 
(Rp , Rd) 

ค่าเป้าหมาย ค่าท่ีได้จากการท านาย 
ด้วยโครงขา่ยประสาทเทียม 

ค่าท่ีได้จากการท านาย 
ด้วยการถดถอยพหเุชิง

เส้น 
1 0.000 , 0.000 0.000 0.008 0.040 
2 0.000 , 0.375 0.345 0.130 0.119 
3 0.000 , 1.000 0.340 0.177 0.249 
4 0.133 , 0.000 0.109 0.076 0.114 
5 0.133 , 0.375 0.166 0.183 0.193 
6 0.133 , 1.000 0.116 0.207 0.322 
7 0.400 , 0.000 0.151 0.199 0.268 
8 0.400 , 0.375 0.310 0.331 0.347 
9 0.400 , 1.000 0.289 0.359 0.476 
10 0.667, 0.000 0.346 0.287 0.421 
11 0.667 , 0.375 0.494 0.517 0.501 
12 0.667 , 1.000 0.630 0.638 0.630 
13 1.000 , 0.000 0.391 0.438 0.609 
14 1.000 , 0.375 0.751 0.801 0.688 
15 1.000 , 1.000 0.345 0.908 0.817 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ผลการท านายค่าการดดีตวักลบัเปรยีบเทยีบกบัค่าเป้าหมายในการทดสอบ 
 

 จากตารางที่ 6 เมื่อท าการวดัค่าความคลาดเคลื่อนของการท านายดว้ยวธิหีาค่าความคลาดเคลื่อนรากก าลงั
สองเฉลีย่ (Root Mean Square Error; RMSE) พบว่าการท านายค่าการดดีตวักลบัดว้ยโครงขา่ยประสาทเทยีมได ้และ
วธิกีารถดถอยพหุเชงิเสน้ ใหค้่า RMSE เท่ากบั 0.128 และ 0.123 ตามล าดบั 
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วิจารณ์และสรปุผล 
 บทความนี้น าเสนอการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของโครงขา่ยประสาทเทยีมกบัการถดถอยพหุเชงิเสน้ในการ
ท านายค่าการดดีตวักลบัชิน้งานเหลก็กลา้ความแขง็แรงสูงชนิดรดีเยน็เกรด SPFC 980Y (JIS) โดยมปัีจจยัน าเขา้ใน
การท านายและหาค่าความสมัพนัธ์ดงักล่าวประกอบดว้ย รศัมพีนัช ์(Rp) รศัมดีาย (Rd) เคลยีแรนซ ์(Cl) และแรงต้าน
การเคลื่อนทีพ่นัช ์(Fc) ซึง่หลงัจากทีท่ าการวเิคราะหศ์กึษาถงึความสมัพนัธข์องตวัแปรน าเขา้กบัค่าการดดีตวักลบัแลว้
พบว่ามเีพยีงตวัแปร รศัมพีนัช ์(Rp) รศัมดีาย (Rd) เท่านัน้ทีเ่หมาะสมทีจ่ะน ามาเป็นตวัแปรน าเขา้ในการท านายค่าดดี
ตวักลบั และการหาค่าความสมัพนัธข์องการถดถอยพหุเชงิเสน้ ซึ่งขอ้มูลดงักล่าวไดผ้่านกระบวนการคดัเลอืกขอ้มูล
ด้วยเทคนิค K-fold cross-validation เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการท านายให้กบัระบบเครือข่าย โดยข้อมูลฝึกสอน
ประกอบดว้ยขอ้มลูจ านวน 45 ขอ้มลู และขอ้มลูในการทดสอบจ านวน 15 ขอ้มลู 
 ผลจากการวดัประสทิธภิาพในการท านายค่าการดดีตัวกลบัด้วยวธิกีารค่าความคลาดเคลื่อนรากก าลงัสอง
เฉลี่ย (RMSE) พบว่าการท านายค่าการดดีตวักลบัด้วยโครงข่ายประสาทเทยีม และวธิกีารถดถอยพหุเชงิเสน้ ให้ค่า 
RMSE เท่ากบั 0.128 และ 0.123 ตามล าดบั ดงันัน้จงึสามารถสรุปไดว้่า วธิกีารถดถอยพหุเชงิเสน้ มปีระสทิธภิาพทีส่งู
กว่าโครงขา่ยประสาทเทยีม ในการท านายค่าการดดีตวักลบัชิน้งานเหลก็กลา้ความแขง็แรงสงูในกระบวนการพบัขึน้รูป
ตวัยู จากสภาพแวดล้อมทีก่ าหนดในการวจิยัฉบบันี้ ทัง้นี้ประสทิธภิาพในการท านายค่าการดดีตวักลบัของเหลก็กล้า
ความแขง็แรงสงูจะมคี่าความแม่นย าทีน่่าเชื่อถอืขึน้อยู่กบั 1) การคดัเลอืกตวัแปรในการศกึษา 2) การคดัเลอืกขอ้มลูทีด่ ี
ในการฝึกสอนให้กบัเครอืข่าย 3) การเลอืกรูปแบบของโครงข่ายประสาทเทยีมทีเ่หมาะสม  4) ตวัแปรอสิระทีใ่ช้ในการ
ท านายดว้ยวธิถีดถอยพหุเชงิเสน้ตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่คีวามสมัพนัธก์นัอย่างเชงิเสน้กบัตวัแปรตาม 
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การพฒันาและการประยกุตใ์ช้ระบบเคร่ืองดกัจบัฝุ่ นแบบเปียกส าหรบัโรงสีข้าวชมุชน 
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บทคดัย่อ 

 

 งานวจิยันี้ไดท้ าการออกแบบและสรา้งเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียกทีเ่หมาะสมกบัโรงสขีา้วชมุชน
บา้นกาดเมฆ ต.ชมพ ูอ.เมอืง จ.ล าปาง เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่ นละอองทีฟุ้่งกระจายในอากาศซึง่เป็นปัญหาในพืน้ทีชุ่มชน 
โดยท าการศกึษาค่ามาตรฐานความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองจากการสขีา้วของโรงสขีา้วชมุชน ซึง่ค่ามาตรฐานฝุ่ นละออง ณ 
จุดปล่อยก าหนดไวไ้ม่เกนิ 0.100 mg/m3 และอตัราการไหลของน ้าทีเ่หมาะสมต่ออตัราการไหลของอากาศ รวมทัง้ท า
การออกแบบ Packing ชนิดอานมา้จากดนิเบาใหม้ปีระสทิธภิาพในการดกัจบัฝุ่ นภายในเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอร์
แบบเปียก จากนัน้น าขอ้มูลทีไ่ดม้าท าการออกแบบโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็ (SCRUBBER DESIGN) ผลการออกแบบ
และสรา้งเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียกที่เหมาะสมกบัโรงสขีา้วชุมชนพบว่าขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางของ
ตวัถงั 0.5 m ความยาว 1.5 m และพืน้ทีห่น้าตดัของตวัถงั 0.25 m2 สว่นผลการออกแบบ Packing ชนิดอานมา้จากดนิ
เบาพบว่า Packing ผลิตที่อุณหภูมิ 950 °C ที่มีประสทิธภิาพในการดูดซบัน ้าและฝุ่ นดทีี่สุด เมื่อน าเครื่องดกัจบัฝุ่ น
ชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียกทีอ่อกแบบไปตดิตัง้และท าการทดสอบกบัโรงสขีา้วชุมชนพบว่าสามารถลดปรมิาณฝุ่ นละออง
ทีฟุ้่งกระจายในอากาศภายในโรงสขีา้วชุมชนไดถ้งึ 91.13 %  
 

ค าส าคญั :  โรงสขีา้ว ระบบบ าบดัอากาศแบบเปียก ฝุ่ นละออง 
 

Abstract 

 

 This research designed and built a wet scrubber dust catcher (WSDC) suitable for a community rice 
mill at Ban Gardmek village, Chompoo sub-district, Mueang district, Lampang province to reduce flying dust 
pollutant which was the community problem by studying the standard concentration of dust from the rice mill 
of the community rice mill. The standard value of dust at the releasing point specified as no more than 0.100 
mg/m3 and the flow rate of water appropriate to the flow rate of air including designing the horse saddle 
Packing from light clay with dust catching efficiency inside the WSDC. The data were used in the design 
using the Scrubber Design program. The result of the designing and building of WSDC suitable for 
community rice mill found the diameter of the barrel 0.5 m, length 1.5 m and the cross-section of the barrel 
0.25 square m while the design of horse saddle Packing found the Packing produced at 950 degrees °C had 
the best water and dust absorbance. When the designed WSDC was installed and test at the community rice 
mill, it was found that it could reduce the amount of flying dust in the mill 91.13 %. 
 

Keywords:  Rice mill, Wet Scrubber, Dust 
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บทน า 

 

 ในปัจจุบนัปัญหาสิง่แวดลอ้มภายในประเทศไทยมคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก ซึง่เป็นผลโดยตรงมาจากความ
เจรญิกา้วหน้าทางอุตสาหกรรมของประเทศ ปัญหามลภาวะอนัเนื่องมาจากฝุ่ นละอองในอากาศไดท้วคีวามรุนแรงขึน้
เรื่อยๆ นอกจากฝุ่ นละอองที่เกิดจากแหล่งธรรมชาติแล้วอุตสาหกรรมบางประเภทก็เป็นแหล่งก าเนิดฝุ่ นละอองที่
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่สภาพแวดลอ้มได ้ฝุ่ นละอองทีแ่ขวนลอยอยู่ในอากาศมทีัง้ฝุ่ นละอองขนาดเลก็และขนาดใหญ่
โดยฝุ่ นละอองขนาดใหญ่จะท าใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจส่วนบน สว่นฝุ่ นละอองทีม่ขีนาดเลก็กว่า
10 micron จะสามารถเลด็ลอดผ่านเขา้ไปถึงระบบทางเดนิหายใจส่วนล่างและถุงลมในปอดได้ เป็นผลท าให้เกดิโรค
ทางเดนิหายใจและโรคปอด โดยก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงท าลายเนื้อเยื่อของปอดและพบว่าความรุนแรงของผลกระทบ
ต่อสขุภาพอนามยัจะขึน้อยู่กบัองคป์ระกอบทีม่อียู่ในฝุ่ นละอองดว้ยสามารถประเมนิและวเิคราะห์ไดจ้ากแหล่งทีม่าของ
ฝุ่ นละอองนัน้ๆ 
 ซึง่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมขีา้วเป็นพชืเศรษฐกจิหลกัของประเทศ โดยแหล่งปลูกขา้วทีส่ าคญั
ของประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 67.5 [1] ของผลผลติทัง้หมด อยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เดมิจากการ
ปลกูขา้วและแปรรปูขา้วเปลอืกเป็นขา้วสารเพื่อการบรโิภคในครวัเรอืนและชุมชนแต่ปัจจุบนัมกีารเพิม่ก าลงัผลติเพื่อส่ง
ขายทัง้ในและต่างประเทศแต่เนื่องจากลกัษณะประกอบการของโรงสขีา้วมกัมกีารรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัเหตุการณ์ต่างๆ 
เช่น เครื่องโรงสขีา้วท างานสง่เสยีงดงัและฝุ่ นละอองทีฟุ้่งกระจายออกมาจากขัน้ตอนต่างๆ ในขัน้ตอนกระบวนการผลติ 
ซึง่ประเทศไทยได้ก าหนดค่ามาตรฐานฝุ่ นละอองทีฟุ้่งกระจายออกจากโรงสขีา้วไวไ้ม่เกนิ 0.100 mg/m3 อาศยัอ านาจ
ตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม [2] โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพษิโดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิจงึออกประกาศไว ้ณ วนัที ่28 กนัยายน พ.ศ. 2550 เป็นตน้มา  
 ดงันัน้การควบคุมปัญหาฝุ่ นละอองทีฟุ้่งกระจายภายในโรงสขีา้วและชุมชนซึง่เกดิจากกระบวนการผลติของ
โรงสีข้าวนัน้ผู้วิจ ัยท าการออกแบบและสร้างเครื่องดักจับฝุ่ นละอองชนิดสครบัเบอร์แบบเปียกโดยน าไปติดตัง้ใน  
โรงสขีา้วชุมชนบา้นกาดเมฆ ต.ชมพู อ.เมอืง จ.ล าปาง ซึง่เป็นโรงสขีา้วขนาดกลางและเป็นโรงสขีา้วแห่งเดยีวในชุมชน 
เพื่อศกึษาประสทิธภิาพการดกัจบัฝุ่ นละอองชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียกโดยใช ้Packing ชนิดอานมา้ส าหรบัลดปัญหาฝุ่ น
ละอองทีฟุ้่งกระจายภายในโรงสขีา้วและชุมชน 
 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อท าการออกแบบและสรา้งเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียกให้มปีระสทิธภิาพการดกัจบัฝุ่ น
ภายในโรงสขีา้วชุมชนเพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่ นละอองทีฟุ้่งกระจายในอากาศซึง่เป็นปัญหาในพืน้ที่เขตชุมชน 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 งานวจิยัเรื่องการออกแบบและสรา้งเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียกนี้เพื่อใชใ้นการดกัจบัฝุ่ นละออง
ทีฟุ้่งกระจายภายในโรงสขีา้วชุมชนบา้นกาดเมฆ ต.ชมพ ูอ.เมอืง จ.ล าปาง ซึง่ท าการออกแบบและสรา้งเครื่องดกัจบัฝุ่ น 
เพื่อลดปัญหาฝุ่ นละอองทีฟุ้่งกระจายภายในโรงสขีา้ว โดยบรเิวณรอบๆ โรงสขีา้วเป็นเขตชุมชนจงึเกดิปัญหาฝุ่ นละออง
ทีฟุ้่งกระจายส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัแก่คนในชุมชน ดงันัน้เครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียกสามารถ
ช่วยลดปัญหาฝุ่ นละอองทีฟุ้่งกระจายภายในโรงสขีา้วไดอ้กีวธิหีนึ่ง ซึง่มรีายละเอยีดการด าเนินงานวจิยั ดงันี้ 
 1.  ศกึษาขอ้มลู ทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัเครื่องดกัจบัฝุ่ นละอองในอากาศกระบวนการออกแบบและรปูแบบ
ของเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียก และศกึษาสถานการณ์ปัจจุบนัเกีย่วกบัปัญหาฝุ่ นละอองในอากาศของ
โรงสขี้าวและพื้นที่โดยรอบชุมชนบ้านกาดเมฆ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล าปาง ซึ่งท าการส ารวจและเกบ็ขอ้มูลปัญหาฝุ่ น
ละอองพืน้ทีภ่ายในโรงสขีา้วและพืน้ทีโ่ดยรอบชุมชนบา้นกาดเมฆ ทีส่ง่ผลต่อสขุภาพอนามยัของคนในชุมชนโดยท าการ
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วดัและเกบ็ขอ้มูลปรมิาณฝุ่ นละอองทีฟุ้่งกระจายภายในโรงสขีา้วชุมชนบา้นกาดเมฆ เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหแ์ละ
ออกแบบระบบควบคุมรวมทัง้เครื่องดกัจบัฝุ่ นใหม้คีวามเหมาะสมกบัปัญหาฝุ่ นละอองทีฟุ้่งกระจายในโรงสขี้าวชุมชน 
 2. การออกแบบระบบควบคุมฝุ่ นละอองทีเ่กดิจากกจิกรรมส่วนต่างๆ ในกระบวนการสขีา้วท าการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลโดยวดัขนาดปล่องและปรมิาณฝุ่ นละอองที่ผ่านกระบวนการสขีา้วเพื่อน ามาวเิคราะห์เชงิทฤษฏใีนการออกแบบ
ระบบควบคุมฝุ่ นละอองทีฟุ้่งกระจายในโรงสขีา้วและท าการออกแบบระบบควบคุมปรมิาณฝุ่ นละอองทีเ่กดิจากกจิกรรม
สว่นต่างๆ ในกระบวนการสขีา้ว โดยจะใช้พดัลมดูดอากาศเป็นตวัควบคุมฝุ่ นละอองทีฟุ้่งกระจายและรวบรวมส่งมายงั
จุดเดยีวกนัเพื่อน าเขา้สูร่ะบบบ าบดัชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียกต่อไป 
 3. การออกแบบและสร้างเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอร์แบบเปียก ท าการวดัความเรว็ลมและปรมิาณฝุ่ น
ละอองทีม่าจากพดัลมดดูอากาศ ณ ต าแหน่งปล่องปล่อยฝุ่ นละอองจากโรงสขีา้วก่อนเขา้สูร่ะบบบ าบดัน าขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
การวดัความเรว็ลมและปรมิาณของฝุ่ นละอองมาออกแบบขนาดของเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียกใหม้คีวาม
เหมาะสมกบัโรงสขีา้วชุมชน โดยค านวณจากสมการคณิตศาสตรท์ี่เกีย่วขอ้งต่อมาท าการสร้างตวัถงัเครื่องดกัจบัฝุ่ น
ชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียกตามทีไ่ดอ้อกแบบไว ้
 4. ออกแบบและสรา้งรูปทรงของ Packing ชนิดอานม้า และทดสอบประสทิธภิาพการดูดซบัน ้า และศกึษา
หวัฉีดละอองน ้าและขนาดของหยดน ้า ที่เหมาะสมส าหรบัการดกัจบัฝุ่ นละอองแล้วน า Packing ชนิดอานม้า หวัฉีด
ละอองน ้า ทีเ่หมาะสมมาตดิตัง้ภายในตวัถงัของเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียก 
 5. การทดสอบประสทิธภิาพเมื่อฝุ่ นละอองทีผ่่านจากการสขีา้วเขา้สูเ่ครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียก
และท าการเปรียบเทียบก่อนและหลังติดตัง้เครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปียกภายในโรงสีข้าวชุมชน  
บา้นกาดเมฆ ต.ชมพ ูอ.เมอืง จ.ล าปาง 
 

ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยัมีดงัน้ี 
 1. ผู้วจิยัได้ศกึษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูลสถานการณ์ปัญหาฝุ่ นละอองทีฟุ้่งกระจายในอากาศภายในจงัหวดั
ล าปางมแีนวโน้มที่เพิม่สูงขึน้ทุกๆ ปี ค่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10 และดชันีคุณภาพอากาศ AQI [3] ภายในจงัหวดั
ล าปาง มคี่าเกนิมาตรฐานทุกๆ ปี และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนภายในจงัหวดั ของแต่ละเดือน
ตัง้แต่ ปี พ.ศ.2553-2556 แสดงค่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10 (ภาพที ่1) และค่าดชันีคุณภาพอากาศ AQI (ภาพที ่2) 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงค่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพษิ.ขอ้มลูมลพษิจงัหวดัล าปาง.กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2556 
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ภาพท่ี 2 แสดงค่าดชันีคุณภาพอากาศ AQI 
ท่ีมา : กรมควบคุมมลพษิ.ขอ้มลูมลพษิจงัหวดัล าปาง.กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2556 
 

 จากภาพที ่1,2 แสดงค่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10และค่าดชันีคุณภาพอากาศ AQI [4] จะเหน็ไดว้่าค่าฝุ่ น
ละอองขนาดเลก็ PM10 และค่าดชันีคุณภาพอากาศ AQI มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ทุกๆ ปี และสง่ผลต่อสขุภาพอนามยัของ
ประชาชนภายในจงัหวดัล าปางเป็นอย่างมาก ซึง่ค่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็และค่าดชันีคุณภาพอากาศ จะมคีวามชนัมาก
สดุในช่วง เดอืน มกราคม-เมษายน ในช่วง 4 เดอืนน้ีจะเป็นช่วงฤดูรอ้นและมกีารเผาป่าและประกอบไปดว้ยการปล่อย
มลพษิทางอากาศทีม่าจากการคมนาคมขนส่งและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถงึการปล่อยฝุ่ นละอองทีไ่ม่ไดร้บัการ
บ าบดัจากกระบวนการสขีา้วของโรงสขีา้วดว้ยจงึเป็นเหตุใหผู้ว้จิยัจดัท างานวจิยันี้ขึน้มา 
 2.  รวบรวมรายละเอยีดแหล่งก าเนิด ทีป่ล่อยฝุ่ นละอองผ่านกระบวนการสขีา้วทีใ่ชใ้นการออกแบบและสรา้ง
เครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียก ไดแ้ก่ การวดัขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางและความหนาของปล่อง 
 3.  ท าการวดัความเรว็ลมและเกบ็ขอ้มูลปรมิาณฝุ่ นละอองทีฟุ้่งกระจายทัง้ภายใน-ภายนอก และปากปล่องที่
ปล่อยฝุ่ นละอองทีม่าจากพดัลมดูดอากาศทีป่ะปนฝุ่ นละอองก่อนเขา้สู่ระบบบ าบดัดว้ยเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอร์
แบบเปียก ณ โรงสขีา้วชุมชนบา้นกาดเมฆ ต.ชมพ ูอ.เมอืง จ.ล าปาง 
     3.1  หาปรมิาตรอากาศทีไ่หลออกจากปากท่อโดยค านวณจากขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่องและค่า
ความเรว็ลม ณ ต าแหน่งปากปล่องทีป่ล่อยฝุ่ นละออง 
 
          v = u x A        (1) 
 

  เมื่อ v = ปรมิาตรอากาศทีไ่หลออกจากปากท่อ 3m / s  

   A = พืน้ทีห่น้าตดัของท่อ 2m  
   u = ความเรว็ลมปากท่อ m / s  
 
     3.2  หาค่าอตัราสว่นระหว่างปรมิาตรอากาศต่อความเรว็ลมทีเ่พิม่ขึน้ จากสมการ 
 

            
v

Q =
e

         (2) 
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  เมื่อ Q = อตัราสว่นระหว่างปรมิาตรอากาศต่อความเรว็ลมทีเ่พิม่ขึน้ 3m / s  

    v = ปรมิาตรอากาศทีไ่หลออกจากปากท่อ 3m / s  
   e = ความเรว็ลมทีเ่พิม่ขึน้ m / s  
 
     3.3  ค านวณขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางทีเ่หมาะสมของเครื่องดกัจบัฝุ่ นละออง จากสมการ 
 

          


2 Q × 4
D =         (3) 

 
  เมื่อ D  = เสน้ผ่านศนูยก์ลางของตวัถงั m 

     Q  = ค่าอตัราสว่นระหว่างปรมิาตรอากาศต่อความเรว็ลมทีเ่พิม่ขึน้ 3m / s  
 
     3.4  ค านวณหาปรมิาณอากาศทีเ่ครื่องดกัจบัฝุ่ นละอองจะไดร้บั จากสมการ 
 

          
2Q = v 4 x        (4) 

 

  เมื่อ Q = ปรมิาณอากาศทีต่วัถงัจะไดร้บั 3m / s  
    x = ระยะทางของท่อจากปากท่อถงึตวัถงั m  
 
 4.  การออกแบบเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียกเพื่อประเมนิศกัยภาพความเป็นไปไดใ้นการดกัจบั
ฝุ่ นโดยการน าค่าทีไ่ดท้ าการศกึษามาท าการออกแบบเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียกโดยโปรแกรมส าเรจ็รูป 
SCRUBBER DESIGN [7,8] แลว้ท าการเขยีนแบบโดยโปรแกรมส าเรจ็รปู SOLIDWORKS 2012 (ภาพที ่3 และ 4) 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงการออกแบบโดยโปรแกรมส าเรจ็รปู SCRUBBER DESIGN 
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ภาพท่ี 4 แสดงการเขยีนแบบโดยโปรแกรมส าเรจ็รปู SOLIDWORKS 2012 
 
 5.  น าแบบทีไ่ดท้ าการเขยีนแบบมาท าการสรา้งเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียกตามทีไ่ดเ้ขยีนแบบ 
     5.1  น าแผ่นสงักะสคีวามหนา 0.1 cm ขึน้รปูตวัถงัสครบัเบอรแ์บบเปียกโดยมลีกัษณะเป็นกล่องสีเ่หลีย่ม 3 
กล่อง ขนาดความกวา้ง 50 cm ความยาว 50 cm และความสงู 50 cm  
     5.2  เสรมิสว่นระบายน ้าโดยท าการต่อออกจากตวัถงัสครบัเบอรแ์บบเปียกทัง้ 3 กล่อง ในลกัษณะพืน้เอยีง
โดยท ามุมประมาณ 20 องศา ซึ่งมคีวามสูง 5 cm ยาว 40 cm และติดตัง้ก๊อกระบายน ้าเพื่อใช้ระบายน ้าจากการฉีด
ละอองน ้าในกระบวนการดกัจบัฝุ่ นละอองภายในเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียก 
     5.3  เสรมิจุดยดึ Packing ภายในตวัถงัสครบัเบอรแ์บบเปียกจ านวน 2 ต าแหน่ง โดยท าการเสรมิในกล่อง
ที ่1 และกล่องที ่3 ซึง่มขีนาดทีย่ื่นออกมาจากภายในตวัถงัดา้นละ 3 cm ทัง้หมด 4 ดา้น 
     5.4  วดัขนาดและท าการเจาะรรูะหว่างกึง่กลางบนตวัถงัสครบัเบอรแ์บบเปียกจ านวน 2 ต าแหน่ง เพื่อใชใ้น
การติดตัง้ระบบฉีดน ้าของหัวฉีดละอองน ้าภายในเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอร์แบบเปียก โดยมีขนาดเส้นผ่าน
ศนูยก์ลาง 1.5 cm 
     5.5  สร้างจุดเชื่อมต่อกับปากปล่องที่ปล่อยฝุ่ นละอองจาก (Blower) ของโรงสีข้าว โดยท าเป็นท่อ
ทรงกระบอก ทีม่ขีนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 20 cm และมคีวามยาว 1 m 
     5.6  สรา้งจุดปล่อยอากาศทีผ่่านกระบวนการบ าบดัภายในสว่นต่างๆ ดว้ยเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดตวัถงัสครบั
เบอรแ์บบเปียก โดยมลีกัษณะเป็นท่อทรงสีเ่หลีย่มขนาดความกวา้ง 20 cm ความยาว 20 cm และความสงู 1 m 
     5.7  ออกแบบและสร้างกล่องบรรจุ Packing จ านวน 2 กล่อง เพื่อใช้บรรจุ Packing ชนิดอานม้า โดยมี
ลกัษณะรปูทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้และตดิช่องตรงกลางเป็นลวดตาข่ายเพื่อใหอ้ตัราการไหลของอากาศไหลผ่านช่องตาขา่ย
ไดส้ะดวก ซึง่ขนาดของกล่องบรรจุ Packing มคีวามกวา้ง 5 cm ความยาว 25 cm และความสงู 45 cm 
     5.8  ท าการประกอบตวัถงัสครบัเบอรแ์บบเปียกทัง้ 3 สว่นทีไ่ดท้ าการสรา้งขึน้เขา้ดว้ยกนั ซึง่มขีนาดความ
ยาวทัง้หมด 150 cm 
     5.9  ท าการประกอบสว่นต่างๆ เขา้ดว้ยกนั ใหเ้ป็นรปูแบบเครื่องดกัจบัฝุ่ นทีส่มบรูณ์ (ภาพที ่5) 
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ภาพท่ี 5 รปูแบบเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียก 
 

 6.  ศกึษาลกัษณะรูปทรงและวเิคราะห์ประสทิธภิาพของ Packing ชนิดวงแหวน และ Packing ชนิดอานม้า 
เพื่อใชเ้ป็นตวัช่วยดกัจบัฝุ่ นละอองภายในเครื่องดกัจบัฝุ่ นละอองชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียก 
     6.1  ศึกษาลักษณะรูปทรง Packing ชนิดอานม้า โดยวิเคราะห์โครงสร้างในส่วนต่างๆ และขนาดที่
เหมาะสมกบัการดกัจบัฝุ่ นละอองของ Packing ชนิดอานมา้ 
 7.  ท าการออกแบบและผลติ Packing ชนิดอานม้า จากดนิเบาเพื่อน ามาทดสอบประสทิธภิาพในการดกัจบั
ฝุ่ นละออง โดยแบ่งออกเป็นขัน้ตอน ดงันี้ 
     7.1  ศกึษาและเกบ็รวบรวมขอ้มลูดนิเบาภายในจงัหวดัล าปางเพื่อน ามาเป็นวสัดุหลกัในการดกัจบัฝุ่ น  
     7.2 ท าการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพการดูดซับน ้ าของดิบเบาในแต่ละอุณหภูมิโดยแบ่งออกเป็น  
4 อุณหภูมทิีท่ าการศกึษาไดแ้ก่ 950 1000 1050 และ 1100 °C 
     7.3  ออกแบบและขึน้แม่พมิพ ์Packing ชนิดอานมา้ทีผ่่านการวเิคราะหโ์ครงสรา้งและขนาดทีเ่หมาะสม ซึง่
มขีนาดความกวา้งของ Packing ชนิดอานมา้ 3 cm ความยาว 5 cm และความสงู 3 cm (ภาพที ่6) 
 

   
 

ภาพท่ี 6 แม่พมิพ ์Packing ชนดิอานมา้ 
     7.4  กระบวนการอดัดนิเบาเขา้กบัแม่พมิพ ์Packing ชนิดอานมา้ โดยผลติ Packing ชนิดอานมา้ทัง้หมด 
600 ชิน้ 
     7.5  น า Packing ชนิดอานมา้ ทัง้หมด 600 ชิน้ มาผ่านกระบวนการเผาในอุณหภูมทิีผ่่านการทดสอบของ
ดบิเบาใหม้ปีระสทิธภิาพในการดดูซบัน ้าและฝุ่ นละอองดทีีส่ดุ 
     7.6  น า Packing ชนิดอานมา้ บรรจุลงในกล่องบรรจุ Packing (ภาพที ่7) 
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ภาพท่ี 7 กล่องบรรจุ Packing ชนิดอานมา้ 
 
 8.  ศกึษาหวัฉีดละอองน ้าขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 0.2 - 1 mm ส าหรบัของเหลว ในกรณี อากาศ และน ้า จาก
สมการ 

         
 
 
 

1.55
L

D
R G

5 ×10 Q
D = + 29.6

v Q
      (5) 

 
  เมื่อ   DD  = ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางของหยดน ้า m  

      vR  = ความเรว็อากาศ cm / s  

    L

G

Q

Q
= อตัราการไหลของน ้าต่ออตัราการไหลของอากาศ 3L / m  

 
 9.  ตดิตัง้ระบบหวัฉีดละอองน ้าและ Packing ชนิดอานมา้ ภายในเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียก 
 10.  ท าการทดสอบหวัฉีดละอองน ้าในระดบัแรงดนัน ้า 5 ระดบัได้แก่ 0.00 0.20 0.25 0.30 และ 0.35 Bar 
และติดตัง้เครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอร์แบบเปียกเพื่อใช้ในการบ าบดัฝุ่ นละอองจากโรงสขีา้วชุมชนบ้านกาดเมฆ 
ต.ชมพ ูอ.เมอืง จ.ล าปาง (ภาพที ่8) 
 

   
 

ภาพท่ี 8 ทดสอบเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียก 
     11.  ท าการวดัปรมิาณฝุ่ นละอองทีผ่่านกระบวนการบ าบดัดว้ยเครื่องดกัจบัฝุ่ นละอองชนิดสครบัเบอรแ์บบ
เปียกจากแรงดนัน ้า 5 ระดบั ไดแ้ก่ 0.00 0.20 0.25 0.30 และ 0.35 Bar จ านวน 3 ครัง้ (ภาพที ่9) 
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ภาพท่ี 9 วดัปรมิาณฝุ่ นละอองทีผ่่านกระบวนการบ าบดั 
 
 11.  ท าการประเมนิประสทิธภิาพและเปรยีบเทยีบหลงัจากตดิตัง้เครื่องดกัจบัฝุ่ นละอองเมื่อฝุ่ นละอองทีป่ล่อย
จากโรงสขีา้วเขา้สูเ่ครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียก จากสมการ 
       ประสทิธภิาพในการดกัจบัฝุ่ นละออง (Collection Efficiency) [5] 
 
   =  ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขาเขา้ - ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขาออก  ×100 %    (6) 
    ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขาเขา้  
 

ผลการศึกษา 
ผลการออกแบบตวัถงัดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียก 
 จากการวดัความเรว็ลม ณ ปากปล่องปล่อยฝุ่ นละอองจาก (Blower) โรงสขีา้วชุมชนบ้านกาดเมฆ วดัค่าได้
เท่ากบั 11 m / s  จากสมการหาปรมิาตรอากาศทีไ่หลออกจากปล่องโรงสขีา้ว 

แทนค่าความเรว็ลมในสมการ v = u x A     (1)

  


2

2

3

   = 11× r

   = 11× 3.14 × 0.1

v  = 0.3454  m / s

 

 

 เมื่อปรมิาตรอากาศทีไ่หลออกจากปล่องโรงสขีา้วเท่ากบั 0.3454 3m / s  เพื่อหาค่าอตัราสว่นระหว่างปรมิาตร
อากาศต่อความเรว็ลมทีเ่พิม่ขึน้ผูว้จิยัจงึก าหนดความเรว็ลมเพิม่ขึน้อกี 15  m / s  เพื่อป้องกนัปัญหาเมื่อความเรว็ลม
เพิม่สงูขึน้มากกว่า 11 m / s  และเพิม่ประสทิธภิาพอตัราการไหลของอากาศใหม้ากขึน้  
 

 แทนค่าความเรว็ลมในสมการ 
v

Q =
e

       (2) 

3

0.3454
   =

4

Q = 0.08635  m s/

 

 

 จากสมการค่าอตัราสว่นระหว่างปรมิาตรอากาศต่อความเรว็ลมทีเ่พิม่ขึน้มคี่าเท่ากบั 0.086 3m / s  จากนัน้น า
ค่าอตัราสว่นระหว่างปรมิาตรอากาศต่อความเรว็ลมทีเ่พิม่ขึน้มาค านวณหาขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางของตวัถงัดกัจบัฝุ่ น
ชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียก 
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แทนค่าความเรว็ลมในสมการ 


2 Q × 4
D =        (3) 

0.08635 × 4
=

3.14

= 0.11

 

    = 0.11

D   = 0.3316  m  
 
 จากการออกแบบพบว่าเสน้ผ่านศนูยก์ลางของเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียกไดเ้ท่ากบั 0.3316 m 
ผูว้จิยัจงึขยายขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางของตวัถงัดกัจบัฝุ่ นเป็น 0.5 m ซึ่งมคีวามยาวของตวัถงัทัง้หมดเท่ากบั 1.5 m 
เพื่อเพิม่อตัราการไหลของอากาศภายในตวัถงัดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอร์แบบเปียกและป้องกนัปัญหาการอัน้ลมไม่ให้
สง่ผลกระทบต่อเครื่องดกัจบัฝุ่ นและโรงสขีา้วชุมชนบา้นกาดเมฆใหเ้กดิความเสยีหายได ้
 ค านวณหาพืน้ทีห่น้าตดัตวัถงัเครื่องดกัจบัฝุ่ นสครบัเบอรแ์บบเปียก 
     พืน้ทีห่น้าตดั    =    0.5 x 0.5 
              =     0.25 m2 
 
 จากการออกแบบเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอร์แบบเปียกผู้วิจยัได้ท าการวดัระยะทางของท่อจากปล่อง  
โรงสขีา้วจนถงึเครื่องดกัจบัฝุ่ นละอองไดเ้ท่ากบั 1.4 m เพื่อค านวณหาปรมิาณอากาศทีเ่ครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอร์
แบบเปียกจะไดร้บั จากสมการ 

 แทนค่าความเรว็ลมในสมการ   
2Q = v 4 x        (4) 

      
  

2

3

   = 0.3454 × 4 1.4

Q = 8.5029  m / s  
 
 จากการค านวณปริมาณอากาศที่เครื่องดักจับฝุ่ นละออง  [6] จะได้รับเท่ากับ 38.5029  m / s  ซึ่งเป็น
อตัราสว่นทีเ่หมาะสมจากการค านวณเพื่อใชใ้นการออกแบบและสรา้งเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียกในครัง้นี้ 
ภาพแสดงผลการออกแบบเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียกแบบ 2 มติิ 
 

 
 

ภาพท่ี 10 การออกแบบเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียกแบบ 2 มติ ิ
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ผลการออกแบบ Packing ชนิดอานมา้ 
 การศึกษาลกัษณะรูปทรง Packing ชนิดอานม้า โดยท าการวิเคราะห์โครงสร้างในส่วนต่างๆ และขนาดที่
เหมาะสมกบัการดกัจบัฝุ่ นละอองของ Packing ชนิดอานมา้ พบว่าขนาดความกวา้ง 3 cm ความยาว 5 cm และความ
สงู 3 cm เป็นขนาดทีเ่หมาะสมในการออกแบบและตดิตัง้ในครัง้นี้ 
 การทดสอบประสทิธภิาพการดูดซบัน ้าและฝุ่ นของดบิเบาเพื่อทีจ่ะใชเ้ป็นวสัดุหลกัในการผลติ  Packing ชนิด
อานมา้ ใน 4 อุณหภูมทิีท่ าการทดสอบดงันี้ 950 1000 1050 และ 1100 °C พบว่าอุณหภูม ิPacking ชนิดอานมา้ ผลติ
ทีอุ่ณหภูม ิ950 °C ทีม่ปีระสทิธภิาพในการดดูซบัน ้าและฝุ่ นดทีีส่ดุ (ภาพที ่11) 

 
ภาพท่ี 11 ประสทิธภิาพการดดูซบัน ้าและฝุ่ นของดบิเบา 

 
ผลการหาขนาดเส้นผา่นศนูยก์ลางของหยดน ้า 
 จากการหาขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางของหยดน ้าจงึท าการทดลองหาขนาดของหยดน ้าในการออกแบบระบบ
ติดตัง้โดยศกึษาหวัฉีดละอองน ้าขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางตัง้แต่  0.2-1 mm จากการหาประสทิธภิาพหวัฉีดละอองน ้า 
โดยค านวณจากความเรว็อากาศเท่ากบั 11 cm/s อตัราการไหลของน ้าเท่ากบั 0.22 L/s และอตัราการไหลของอากาศ
เท่ากบั 8.5029 3m / s  ในกรณีอากาศและน ้า จากสมการ 

 แทนค่าความเรว็ลมในสมการ 
 
  
 

1.5
5

L
D

R G

5 ×10 Q
D = + 29.6

v Q
      (5) 

      
1.55 -25 ×10 ×10 0.2

= + 29.6
11 8.5029

 

    3= 0.4545 ×10 + 0.10677  
 

DD = 454.606  m  
 
 ผลการค านวณพบว่าขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางของหยดน ้าเท่ากบั 454.606 m  เป็นขนาดทีม่ปีระสทิธภิาพที่
เหมาะสมในการดกัจบัฝุ่ นที่ปล่อยออกจากกระบวนการสขีา้วของโรงสขีา้วชุมชนบ้านกาดเมฆผู้วจิยัจงึท าการติดตัง้
หวัฉีดละอองน ้าทีม่ขีนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางเท่ากบั 500 m  ในเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียก 
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ผลการวดัปริมาณฝุ่ นละออง 
 การวัดปริมาณฝุ่ นละอองที่มาจากกกระบวนการสีข้าวของโรงสีข้าวชุมชนบ้านกาดเมฆ ทัง้ภายในและ
ภายนอกพบว่าปรมิาณฝุ่ นละอองภายในโรงสขีา้ว เฉลีย่เท่ากบั 0.25 mg/m3 ปรมิาณฝุ่ นละอองภายนอกโรงสขีา้ว เฉลีย่
เท่ากบั 0.15 mg/m3 และปรมิาณฝุ่ นละออง ณ จุดปล่อยฝุ่ นละอองของโรงสขีา้ว เฉลีย่เท่ากบั 0.30 mg/m3 
 

ผลการประเมินประสิทธิภาพการดกัจบัฝุ่ นละออง 
 การทดสอบหาปรมิาณฝุ่ นละอองทีผ่่านการตดิตัง้เครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียก ณ โรงสขีา้วชุมชน
บา้นกาดเมฆ ต.ชมพ ูอ.เมอืง จ.ล าปาง ผู้วจิยัไดแ้รงดนัของน ้า 5 ระดบั ดงันี้ 0.00 0.20 0.25 0.30 และ 0.35 Bar โดย
ท าการวดั 3 ครัง้ในแต่ละระดบัน ้า (ตารางที ่1) 
 

ตารางท่ี 1 แสดงปรมิาณฝุ่ นละอองใน 5 ระดบั แรงดนัของน ้า 
ระดบัแรงดนัน ้า (Bar) ปรมิาณฝุ่ นละออง (mg/m3) 

ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 ค่าเฉลีย่ 
0.00 0.07 0.08 0.08 0.0766 
0.20 0.06 0.07 0.06 0.0633 
0.25 0.04 0.06 0.05 0.0500 
0.30 0.04 0.05 0.04 0.0433 
0.35 0.02 0.03 0.03 0.0266 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า การทดสอบหาปริมาณฝุ่ นละอองที่ผ่านการติดตัง้เครื่องดักจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอร์ 
แบบเปียก ในระดบัแรงดนัน ้าที ่0.00 0.20 0.25 0.30 และ 0.35 Bar มปีรมิาณฝุ่ นละอองเฉลีย่เท่ากบั 0.0766 0.0633 
0.05 0.0433 และ 0.0266 mg/m3 ตามล าดบั  
 จากการทดสอบหาปรมิาณฝุ่ นละอองทีผ่่านการตดิตัง้เครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียก ณ โรงสขีา้ว
ชุมชนบา้นกาดเมฆ ต.ชมพู อ.เมอืง จ.ล าปาง น าผลการทดสอบทีไ่ดม้าประเมนิประสทิธภิาพและเปรยีบเทยีบหลงัจาก
ตดิตัง้เครื่องดกัจบัฝุ่ นละอองเมื่อฝุ่ นละอองทีป่ล่อยจากโรงสขีา้วเขา้สู่เครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียก (ตาราง
ที ่2) ประสทิธภิาพในการดกัจบัฝุ่ นละออง (Collection Efficiency) [5] 
 

   =  ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขาเขา้ - ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขาออก  ×100 %    (6) 
    ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขาเขา้  
 

ตารางท่ี 2 แสดงประสทิธภิาพในการดกัจบัฝุ่ นละออง 
ระดบัแรงดนัน ้า (Bar) ปรมิาณฝุ่ นละออง (mg/m3) ประสทิธภิาพในการดกัจบัฝุ่ นละออง   (%) 

0.00 0.0766 74.4600 

0.20 0.0633 78.9000 
0.25 0.0500 83.3300 
0.30 0.0433 85.5600 
0.35 0.0266 91.1300 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ประสทิธภิาพในการดกัจบัฝุ่ นละอองที่ผ่านการติดตัง้เครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอร์
แบบเปียก ในระดบัแรงดนัน ้าที่ 0.00 0.20 0.25 0.30 และ 0.35 Bar มีประสทิธภิาพในการดกัจบัฝุ่ นละอองเท่ากบั 
74.46 78.90 83.33 85.56 และ 91.13 % ตามล าดบั 
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วิจารณ์และสรปุผล 
 ผลการออกแบบและสร้างเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปียกที่เหมาะสมกับโรงสีข้าวชุมชน  
บ้านกาดเมฆ ต.ชมพู อ.เมอืง จ.ล าปาง มปีรมิาตรอากาศที่ไหลออกจากปล่องโรงสขีา้วเท่ากบั 0.3454 3m / s  และ
อตัราส่วนระหว่างปรมิาตรอากาศต่อความเรว็ลมที่เพิ่มขึ้นมคี่าเท่ากบั 0.086 3m / s  ตวัถงัดกัจบัฝุ่ นละอองมขีนาด
ความกว้างเท่ากบั 50 cm ความยาวเท่ากบั 50 cm และความสงูเท่ากบั 50 cm มคีวามยาวของตวัถงัทัง้หมดเท่ากบั 
1.5 m และมพีืน้ทีห่น้าตดัเท่ากบั 0.25 m2  เสรมิส่วนระบายน ้าออกจากตวัถงัดกัจบัฝุ่ นละอองลกัษณะพืน้เอยีงโดยท า
มุมประมาณ 20 องศา มีความสูงเท่ากบั 5 cm และความยาวเท่ากบั 40 cm และติดตัง้ก๊อกระบายน ้า เสริมจุดยึด 

Packing ภายในตวัถงัดกัจบัฝุ่ น 2 จุด ขนาดเท่ากบั 3 cm ทัง้หมด 4 ดา้น เจาะรูกึง่กลางตดิตัง้ระบบฉีดน ้ามขีนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 1.5 cm สร้างจุดเชื่อมต่อกับปากปล่องที่ปล่อยฝุ่ นละอองจาก (Blower) ของโรงสีข้าว 
ทรงกระบอกขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางเท่ากบั 20 cm และมคีวามยาวเท่ากบั 1 m สรา้งจุดปล่อยฝุ่ นละอองทีผ่่านตวัถงั
ดกัจบัฝุ่ นขนาดความกวา้งเท่ากบั 20 cm ความยาวเท่ากบั 20 cm และความสงูเท่ากบั 1 m  ออกแบบและสรา้งกล่อง
บรรจุ Packing จ านวน 2 กล่อง มรีูปทรงสีเ่หลี่ยมผนืผ้าขนาดความกวา้งเท่ากบั 5 cm ความยาวเท่ากบั 25 cm และ
ความสงูเท่ากบั 45 cm วดัระยะทางของท่อจากปล่องโรงสขีา้วจนถึงเครื่องดกัจบัฝุ่ นละอองไดเ้ท่ากับ 1.4 m ปรมิาณ
อากาศทีเ่ครื่องดกัจบัฝุ่ นละอองจะไดร้บัเท่ากบั 38.5029  m / s  ส่วนผลการออกแบบและสร้าง Packing ชนิดอานม้า 
จากการทดสอบประสทิธภิาพการดูดซบัน ้าและฝุ่ นของดนิเบาโดยการเผาในอุณหภูมทิี ่950 °C มคี่าประสทิธภิาพการ
ดูดซับน ้าและฝุ่ นเท่ากับ 34.07 % อุณหภูมิที่ 1000 °C มีค่าประสทิธิภาพการดูดซับน ้ าและฝุ่ นเท่ากับ 31.73 % 
อุณหภูมิที่ 1050 °C มีค่าประสิทธิภาพการดูดซับน ้ าและฝุ่ นเท่ากับ 29.29 % และอุณหภูมิที่ 1100 °C มีค่า
ประสทิธภิาพการดดูซบัน ้าและฝุ่ นเท่ากบั 22.50 % ออกแบบและสรา้ง Packing ชนิดอานมา้ มขีนาดความกวา้งเท่ากบั 
3 cm ความยาวเท่ากบั 5 cm และความสงูเท่ากบั 3 cm  
 จากการทดสอบปรมิาณฝุ่ นละอองที่ผ่านกระบวนการสขีา้วของโรงสขีา้วชุมชนบ้านกาดเมฆ มปีรมิาณฝุ่ น
ละอองทีฟุ้่งกระจายภายในโรงสขีา้วเท่ากบั 0.25 mg/m3 ปรมิาณฝุ่ นละอองทีฟุ้่งกระจายภายนอกโรงสขีา้วเท่ากบั 0.15 
mg/m3 และปรมิาณฝุ่ นละออง ณ จุดปล่อยฝุ่ นละอองของโรงสขีา้ว เท่ากบั 0.30 mg/m3 ซึ่งปรมิาณฝุ่ นละอองที่ผ่าน
กระบวนการตดิตัง้เครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียก ในระดบัแรงดนัน ้าที ่0.00 Bar มปีรมิาณฝุ่ นละอองทีผ่่าน
กระบวนการบ าบดัเท่ากบั 0.076 mg/m3 ประสทิธภิาพในการดกัจบัฝุ่ นละอองเท่ากบั 74.46 % ระดบัแรงดนัน ้าที ่0.20 
Bar มปีรมิาณฝุ่ นละอองที่ผ่านกระบวนการบ าบดัเท่ากบั 0.063 mg/m3 ประสทิธภิาพในการดกัจบัฝุ่ นละอองเท่ากบั 
78.90 % ระดบัแรงดนัน ้าที ่0.25 Bar มปีรมิาณฝุ่ นละอองทีผ่่านกระบวนการบ าบดัเท่ากบั 0.05 mg/m3 ประสทิธภิาพ
ในการดกัจบัฝุ่ นละอองเท่ากบั 83.33 % ระดบัแรงดนัน ้าที่ 0.30 Bar มีปรมิาณฝุ่ นละอองที่ผ่านกระบวนการบ าบัด
เท่ากบั 0.043 mg/m3 ประสทิธภิาพในการดกัจบัฝุ่ นละอองเท่ากบั 85.56 % และระดบัแรงดนัน ้าที ่0.35 Bar มปีรมิาณ
ฝุ่ นละอองที่ผ่านกระบวนการบ าบดัเท่ากบั 0.026 mg/m3 ประสทิธภิาพในการดกัจบัฝุ่ นละอองเท่ากบั 91.13 % เมื่อ
น ามาเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการตดิตัง้เครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียก พบว่าก่อนการตดิตัง้มปีรมิาณฝุ่ น
ละออง ณ จุดปล่อยฝุ่ นละอองของโรงสขีา้วทีย่งัไม่ไดผ้่านกระบวนการบ าบดัดว้ยเครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบ
เปียก เท่ากบั 0.30 mg/m3 และหลงัการตดิตัง้เครื่องดกัจบัฝุ่ นชนิดสครบัเบอรแ์บบเปียกการผลติ Packing ชนิดอานมา้ 
ในอุณหภูมทิี ่950 °C มคี่าประสทิธภิาพการดดูซบัน ้าและฝุ่ นมากทีสุ่ดเท่ากบั 34.07 % ในระดบัแรงดนัน ้าที ่0.35 Bar 
มปีรมิาณฝุ่ นละอองที่ผ่านกระบวนการบ าบดัเท่ากบั 0.026 mg/m3 ซึ่งมปีระสทิธภิาพในการดกัจบัฝุ่ นละอองมากที่สุด
เท่ากบั 91.13 % 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาการแลกเปลีย่นพลงังาน (energy exchange) มคีวามส าคญัส าหรบัอธบิายกระบวนการทางชวีภาพ
ต่างๆ ของระบบนิเวศป่าไม ้พลงังานเป็นส่วนหนึ่งของกลไลการกกัเกบ็ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
กระบวนการสงัเคราะห์แสง (photosynthesis process) และกระบวนการหายใจของพืช (plant respiration process) 
โดยเฉพาะต้นไมใ้นระบบนิเวศป่าเตง็รงั (dry dipterocarp forest) ทีม่กีารปรบัตวัเขา้กบัภยัแลง้และไฟป่าไดค้่อนขา้งสงู 
การตรวจวดัพลงังานท าใหเ้ขา้ใจความสามารถของระบบนิเวศป่าไม้ ในการเป็นแหล่งกกัเกบ็คาร์บอน (carbon sink) 
หรือปลดปล่อยคาร์บอน (carbon source) รวมถึงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate 
change) และการเกดิไฟป่า (wildfire) การศกึษานี้ใชเ้ทคนิคการวดัความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน (eddy covariance 
technique; EC) โดยศกึษารปูแบบของการแลกเปลีย่นพลงังานในป่าเตง็รงั มหาวทิยาลยัพะเยา ในช่วงเดอืน มถุินายน 
ถงึ ตุลาคม ปี พ.ศ. 2556 พบว่าการแลกเปลีย่นพลงังานมากที่สุด 66 % พลงังานถูกใชใ้นการระเหยน ้า (latent heat 
flux; LE) ค่าเฉลี่ยในช่วงการตรวจวดั (6.75 MJ/m2/day) ส่วนที่เหลือเก็บสะสมในชีวมวล (stored in biomass; Sb) 
16% (1.73 MJ/m2/day) พลงังานถูกใชใ้นการเผาอากาศ (Sensible heat flux; H) 14% (1.43 MJ/m2/day) และพลงัาน
ความร้อนที่ เก็บสะสมในดิน(Soil heat flux; Gs) 4% (0.43 MJ/m2/day) ในเดือนสิงหาคมค่าเฉลี่ย  LE (7.31 
MJ/m2/day) สูงสุดซึ่งเป็นช่วงที่มปีรมิาณน ้าฝนเฉลี่ยสะสมรายเดอืนสูงสุด (259.87 mm) ท าให้ความชื้นในดินสูงขึ้น
(20.95%VWC)เช่นกนั ในขณะที่ค่าเฉลี่ย H (1.79 MJ/m2/day) สูงสุดซึ่งพบในเดือนกนัยายนซึ่งในเดือนเดียวกนัมี
ค่าเฉลีย่รงัสสีุทธสิงูสุดเช่นกนั 10.89 MJ/m2/day ในทางตรงกนัขา้มค่าเฉลีย่ Gs ค่อนขา้งต ่าตลอดการตรวจวดัท าให้
พลงังานสว่นใหญ่ถูกเกบ็ไวใ้นชวีมวล (Sb) ในช่วงดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งกบัค่าเฉลีย่การเปลีย่นแปลงคารบ์อนสุทธิ
ของระบบนิเวศประมาณ 2.87 tonC/ha/month. 
 

ค าส าคญั:  การแลกเปลีย่นพลงังาน, ป่าเตง็รงั, เทคนิคการวดัความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน 
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Abstract  
 

 The study of energy exchange is important to explain various biophysical processes of forest 
ecosystem. Energy is a part of carbon sink mechanism, especially photosynthesis and respiration proceses.  
trees in dry dipterocarp forest ecosystem have to adapt to drought and high wildfire risk. Measurements of 
energy will help improve our understanding of how sink and sources capacity of forest ecosystem responds 
to such climate extremes and wildfire. Energy Monitoring to understand the ability of forest ecosystems in a 
carbon sequestration (carbon sink) or carbon (carbon source), as well as respond to climate change (climate 
change) and wildfire. In this study, eddy covariance techniquem, study a pattern of energy exchange in dry 
dipterocarp forest, University of Phayao. was used between June and October in 2013. revealed that most 
energy exchange (66% )  was occurred in form of latent heat flux (LE), with the average during the 
measurement period (6.75 MJ/m2/day). The rest was stored in biomass 16% (1.73 MJ/m2/day), exchanged 
through sensible heat flux 14%  (1.43 MJ/m2 /day)  and soil heat flux 4 (0.43 MJ/m2 /day) . In August, the 
average LE (7.31 MJ/m2/day) up to which the rainfall average monthly maximum (259.87 mm), making the 
soil moisture higher (20.95% VWC) as well as the average. H (1.79 MJ/m2/day) peak was found in 
September, in the same period, the average radiation maximum net as 10.89 MJ/m2/day in contrast to the 
average Gs is quite low and the measurement of the energy most. stored in biomass (Sb) in this period is 
consistent with the average change in net carbon ecosystem around 2.87 tonC/ha/month. 
 

Keywords:  Energy exchange, Dry dipterocarp forest, Measurement Eddy covariance technique 
 

บทน า 
 

 สมดุลพลงังานในระบบนิเวศป่าไม้ (Energy balance in the forest ecosystem) หมายถึง พลงังานที่เขา้มา
และสะทอ้นออกไปในลกัษณะรงัสคีลื่นสัน้และรงัสคีลื่นยาวจากระบบนิเวศ รงัสสีว่นเกนิทีพ่ืน้ผวิโลกพลงังานจะถูกใชใ้น
การระเหยน ้าและเผาอากาศ โดยองคป์ระกอบหลกัของสมดุลพลงังานคอื รงัสสีุทธ(ิRn) ความรอ้นทีใ่ชใ้นการระเหยน ้า
(LE) ความรอ้นทีใ่ชใ้นการเผาอากาศ(H) และความรอ้นทีเ่กบ็ไวใ้นดนิ(Gs) [1] ส าหรบัการถ่ายทอดพลงังานเป็นปัจจยั
ส าคญัต่อสิง่มชีวีติต่างๆ บนโลก ซึ่งระบบนิเวศป่าไมม้สี่วนช่วยท าให้เกดิกระบวนการใชพ้ลงังานและการแลกเปลีย่น
ระหว่างมวลชีวมณฑล (biosphere) และบรรยากาศ (atmosphere) พลงังานเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการดูดซบัก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดโ์ดยเฉพาะอย่างยิง่กระบวนการสงัเคราะหแ์สง (photosynthesis process) และกระบวนการหายใจ
ของพชื (plant respiration process) อตัราการสงัเคราะหแ์สงจะมากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัปรมิาณแสงทีพ่ชืไดร้บัและความ
เขม้แสง การจะเรยีนรูเ้รื่องการแลกเปลีย่นพลงังาน จ าเป็นทีจ่ะต้องเขา้ใจถงึสมดุลของพลงังาน (energy balance) ของ
ทัง้ในระดบัโลกและในระดบัระบบนิเวศหนึ่งๆ สมดุพลงังานในระบบนิเวศจะมกีารเปลีย่นแปลงตามช่วงฤดูกาล ในช่วง
ฤดูฝนการคายน ้าพชืเป็นกระบวนหนึ่งทีท่ าใหร้ะบบนิเวศเยน็ลง เน่ืองจากพลงังานแสงอาทติยท์ าใหต้้นไมร้อ้นขึน้ การ
คายน ้าของพชืจะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัรงัสดีวงอาทติย ์ความชืน้ในดนิ และคุณสมบตัทิางสรรีะของต้นไม ้นอกจากนี้
ยงัพบว่าสมดุลพลงังานมสีว่นเกีย่วขอ้งทางตรงและทางออ้มต่อผลผลติคารบ์อนสุทธเิช่นกนั โดยความสมัพนัธร์ะหว่าง
สมดุลพลงังานกบัการแลกเปลี่ยนก๊าซ CO2 ซึ่งความร้อนที่ใช้ในการระเหยน ้า (Latent heat flux; LE) และพลงังาน
ความรอ้นที่ใชใ้นการเผาอากาศ (Sensible heat flux; H) มแีนวโน้มทีจ่ะส่งผลท าให้การแลกเปลี่ยนคารบ์อนในระบบ
นิเวศเปลีย่นแปลงตามไปดว้ย [2] เช่นเดยีวกบัของ มนตร ีแสนวงัส ี[3] ทีไ่ดท้ าการศกึษาการแลกเปลีย่นพลงังานในป่า
เต็งรงัราชบุรี การศึกษาเรื่องของสมดุลพลงังานสามารถตรวจวดัได้จากสถานีตรวจวดัอากาศอตัโนมตัิ (automatic 
weather station) และอกีวธิหีนึ่งคอืการใชห้อคอย (Tower) ในการตรวจวดัพลงังาน โดยใชเ้ทคนิคความแปรปรวนร่วม
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แบบหมุนวน (Eddy covariance method) ซึง่เป็นหนึ่งในวธิทีี่ได้รบัการยอมรบัทางวทิยาศาสตรใ์นการตรวจวดั และ
เป็นวธิทีีใ่ชว้ดัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2), มเีทน (CH4) รวมถงึพลงังานทีอ่ยู่ในรปูของการระเหยน ้า และเผาอากาศ 
ไดโ้ดยตรง [4] ส าหรบัการศกึษาในประเทศไทยมกีารใชเ้ทคนิคดงักล่าวอยู่บา้ง เช่นที ่สถานีเขาคอกมา้ สถานีแม่เมาะ 
สถานีสะแกราช และสถานีลุ่มน ้าแม่กลอง แต่เป็นการใช้แบบชัว่คราวไม่ต่อเนื่องและได้มกีารพฒันาใช้ในพื้นที่สถานี
ราชบุร ีการศกึษาในลกัษณะนี้ทางภาคเหนือของประเทศไทยยงัมกีารศกึษาน้อยในอนาคตควรจะมกีารศกึษาในระยะ
ยาวใหค้รอบคลุมตลอดทัง้ฤดูกาล แต่การศกึษาการแลกเปลีย่นพลงังานในป่าเตง็รงัภายใต้สภาพภูมอิากาศแบบสดุขัว้ 
(Extreme) และการจ ากดัเรื่องของไฟป่า ดงันัน้การวดัของพลงังานทีจ่ะช่วยปรบัปรุงความเขา้ใจเกีย่วกบัการแหล่งกกั
เก็บคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้ที่ตอบสนองต่อปรากฏการณ์ทางสภาพภูมิอากาศในอนาคต การศึกษาในครัง้นี้มี
วตัถุประสงคเ์พื่อทราบการแลกเปลีย่นพลงังานในป่าเตง็รงั โดยใชเ้ทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน  
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

พืน้ท่ีวิจยั 
 มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 80 ha (มากกว่า 500 ไร่) โดยมสีถานีตรวจวดัจุลอุตุนิยมวทิยาทีใ่ชห้อคอย (Tower) ความสงู 
42 เมตรเหนือพืน้ดนิ ตัง้อยู่ ละจจิูต 19° 02΄ 14.38΄΄ ลองจจิดู 99° 54΄ 10.96΄΄ มรีศัมกีารตรวจวดั 4 กโิลเมตรจาก
หอคอย ภายใต้ชื่อ (Dry dipterocarp forest flux Phayao site Thailand; DPT) ลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง มี
ความสูงเหนือระดบัน ้าทะเลปานกลาง 512 เมตรอยู่ในเขตพื้นทมีหาวทิยาลยัพะเยา และพื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าไม้
แบบพลดัใบ (Deciduous forest) ประเภทป่าเตง็รงั (Dry dipterocarp forest) ความสงูต้นไมเ้ฉลี่ย 15 เมตร ส่วนมาก
เป็นไม้ใหญ่เสน้ผ่านศูนย์กลางระดบัอกมากกว่า 4.5 เซนติเมตร (Diameter at Breast Height; DBH) ต้นไมส้่วนใหญ่
เป็นต้นยางเหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.ex Miq), ต้น เต็ง (Shorea obtuse Wall), ต้นรัง (Shorea 
siamensis Miq), ต้นยางกราด (Dipterocarpus intricatus dyer) และต้นพลวง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb) 
ตามล าดบั ลกัษณะดนิเป็นดนิร่วนเหนียวปนทราย อุณหูมเิฉลีย่ (พฤษภาคม ถึง ธนัวาคม 2556) อยู่ในช่วง 9.0 ถึง 
34.5 °C มอีุณหภูมเิฉลีย่สงูสดุอยู่ในเดอืนพฤษภาคม และอุณหภูมติ ่าสุดอยู่ในเดอืนธนัวาคม ความชืน้อยู่ในช่วง 16.8 
ถงึ 94.5 % และมปีรมิาณน ้าฝนสะสมรายปี 1,262.40 mm (TMD station, 1998-2007), 876.79 mm (พฤษภาคม ถงึ 
ธนัวาคม 2556 จากหอคอยตรวจวดั) 
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ภาพท่ี 1 ทีต่ัง้ของหอคอยตรวจวดัในป่าเตง็รงัมหาวทิยาลยัพะเยา 
(หมุดสแีดง Dry Dipterocarp forest flux Phayao site Thailand; DPT site) 

 

วสัดอุปุกรณ์  

 การศึกษาเรื่องของสมดุลพลังงาน ในปัจจุบันนิยมใช้การตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัต ิ
(automatic weather station) ซึง่จะมคี่าใชจ้่ายทีค่่อนขา้งสงูแต่ท าใหม้คีวามสะดวกรวดเรว็อย่างมากในการตดิตัง้ และมี
ความถูกตอ้งของขอ้มลูสงู และอกีวธิหีนึ่งคอืการใชเ้สาหรอืหอคอย (Tower) ในการตรวจวดัพลงังานซึง่จะตดิตัง้เครื่อง
ตรวจวดัไวบ้นหอคอยและสามารถเกบ็ขอ้มลูไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยใชเ้ทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน (Eddy 
covariance method) ซึ่งเป็นหนึ่งในวธิทีี่ได้รบัการยอมรบัทางวทิยาศาสตรใ์นการตรวจวดั ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
(CO2), มเีทน(CH4) รวมถึงพลงังานความรอ้นที่อยู่ในรูปของการระเหยน ้า และเผาอากาศ การศกึษาสมดุลพลงังาน
จะต้องใช้เครื่องมอืในการตรวจวดั และช่วยในการประเมนิปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อสมดุลพลงังานจงึเลอืกใช้อุปกรณ์
ดงัต่อไปนี้  
 1. Net radiation sensor 
 2. Open-part CO2/H2O analysis 
 3. Three-dimensional sonic anemometer-thermometer 

แสดงดงัภาพที ่2 
 Net radiation sensor (NR01 by Kipp & Zonen Campbell Scientific, Inc.) วัดรังสีคลื่นสัน้ และ รงัสีคลื่น
ยาว ที่ เข้าสู่ รระบบ  และออกสู่ ระบบนิ เวศ , Open-part CO2/H2O analysis (EC150, Campbell Sci.) วัดก๊ าซ
คารบ์อนไดออกไซดแ์ละไอน ้า, Three-dimensional sonic anemometer-thermometer (CSAT3 Campbell Sci.) ใชว้ดั
ความเรว็ลม 3 ทศิทาง และอุณหภูมอิากาศ, LI-190SZ Quantum Sensor วดัแสงทีพ่ชืสามารถสงัเคราะหแ์สงได ้หรอื 
Photosynthetically active radiation; PAR, (WXT520 Weather Transmitter, Campbell) วัดปริมาณน ้ าฝนรวมถึง

University of Phayao 
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ความชืน้สมัพทัธใ์นอากาศ และ อุณหภูมอิากาศ ณ เวลาเดยีวกนั, Camera ถ่ายภาพบรเิวณป่า สว่นของใตด้นิจะตดิตัง้
อุปกรณ์ ได้แก่ Thermocouple วัดอุณหภูมิดิน 3 ระดับ คือที่ระดับ 5, 15 และ 50 เซนติเมตร, Water content 
reflectometer (Time domain reflectometer; TDR) probes (CS616 Campbell Scientific, Inc.) วดัความชื้นในดนิ 3 
ระดบัดว้ยเช่นกนั 
 

หลกัการท างานของส่วนควบคมุในการติดตามข้อมูลตรวจวดั 
 ส าหรบัขอ้มูลที่น ามาวิเคราะห์สมดุลพลงังานจะต้องน าขอ้มูลผ่านโปรแกรม EddyPro version 4.0 ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่ช่วยในการจดัการคุณภาพของข้อมูลให้มีความถูกต้องและเป็นโปรแกรมที่มีประสทิธิภาพส าหรบัการ
ประมวลผลข้อมูล ซึ่งสามารถค านวณฟลักซ์ของไอน ้ า (evapotranspiration), CO2, CH4 และ ก๊าซอื่น ๆ รวมถึง
พลงังาน (LE, H ) ด้วยวิธกีารความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน โดยข้อมูลที่น าเขา้โปรแกรม EddyPro จะต้องเป็น
ขอ้มลูทีต่รวจวดัดว้ยความถี ่10 Hz มาเฉลีย่ใหเ้ป็นรายครึง่ชัว่โมงเพื่อทีง่่ายต่อการน าไปวเิคราะหต่์อไป  
 ขอ้มูลที่ไดจ้ากการตรวจวดัจาก CO2, H2O vapor, ความเรว็ลม 3 ทศิทางเกบ็ขอ้มูลดว้ยความถี่ 10 Hz (10 
ค่าต่อววนิาท)ี ส่วนขอ้มูลอื่นๆ จะเกบ็ทุกๆ 10 นาที และ camera จะถ่ายภาพบรเิวณป่าทุกๆ 1 ชัว่โมง อุปกรณ์ทุก
ชนิดจะเกบ็ขอ้มูบแบบ Real time บนัทกึและควบคุมระบบด้วย Data logger (model CR1000 Campbell Scientific, 
Inc.) สามารถ Down load ขอ้มูลได้ 2 ทาง คอื ทางแรกท าการ Down load ขอ้มูลผ่านช่องสญัญาณแบบไรส้าย ส่วน
ทางที่สอง Down load ข้อมูลโดยตรงโดยใช้ Computer PC และแปลงรูปแบบข้อมูลเป็น ASCII ไฟล์ด้วยโปรแกรม 
LoggerNet และน าไปวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมทางสถติโิดยท าการเกบ็ขอ้มลูตัง้แต่เดอืน พฤษภาคม 2556 ถงึปัจจุบนั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงไดอะแกรมเครื่องมอืบนหอคอย 
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การค านวณการแลกเปล่ียนพลงังานโดยวิธี Eddy Covariance  
 เทคนิค EC จะตรวจวดัค่าความรอ้นที่ใชใ้นการระเหยน ้าและความรอ้นทีใ่ชใ้นการเผาอากาศไดโ้ดยตรงและ
สามารถค านวณค่า LE และ Gs ไดจ้ากสามารถที ่4 และ 5 ตามล าดบั สว่นค่ารงัสสีทุธ ิ(Net radiation) และ ความรอ้น
ที่เก็บไว้ในดิน (Soil heat flux) ซึ่งในการทดลองนี้ใช้ 0.3 [5] โดยคิดจากร้อยละของ Sensible heat จะสามารถ
ค านวณหาสมดุลพลงังาน (Energy balance) ไดด้งัสมการนี้ [6,7,8] 
 

𝑅𝑛 − 𝐺𝑠 = 𝐻 + 𝐿𝐸    สมการที ่1 
 

 อย่างไรกต็าม ค่ารงัสสีทุธ ิ(Net radiation) หาไดจ้ากรงัสคีลื่นสัน้ทีเ่ขา้ออกระบบกบัรงัสคีลื่นยาวทีเ่ขา้ออก
ระบบ สามารถค านวณรงัสสีทุธ ิดงัสมการนี้ [9] 

  

𝑅𝑛 = (𝑆𝑊𝑖𝑛 − 𝑆𝑊𝑂𝑢𝑡) + (𝐿𝑊𝑖𝑛 − 𝐿𝑊𝑂𝑢𝑡)   สมการที ่2 
 

 SRin   = รงัสคีลื่นสัน้ทีเ่ขา้มาในระบบ (W/m2) 
 SROut = รงัสคีลื่นสัน้ทีอ่อกจากระบบ (W/m2) 
 IRin    = รงัสคีลื่นยาวทีเ่ขา้มาในระบบ (W/m2) 
 IROut = รงัสคีลื่นยาวทีอ่อกจากระบบ (W/m2) 

 

 จากสมการสมดุลพลงังานขา้งตน้สามารถค านวณค่า Latent heat และ Sensible heat ไดโ้ดยตรงโดยใช้
เทคนิค Eddy covariance ซึง่ความสมัพนัธข์องสมดุลพลงังาน ทัง้สองสามารถ ค านวณไดจ้ากสมการดงันี้ 

 

𝐿𝐸 = 𝜆𝑣(𝑓′𝑣𝑈′𝑧̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) สมการที ่3 
 

 LE  = Latent heat flux ความรอ้นทีใ่ชใ้นการระเหยของน ้า (W/m2) 
 λv  = ความรอ้นแฝงของการกลายเป็นไอ (2.45 MJ/Kg) [10] 
 f΄v   = ความแปรปรวนของค่าเฉลีย่ความหนาแน่นของไอน ้า ณ ช่วงทีเ่ราสนใจ  
    ซึง่ในการศกึษาครัง้นี้ใชค้่าเฉลีย่เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาท ี(Kg/m3) 
 U΄z  = ความแปรปรวนของค่าเฉลีย่ความเรว็เรว็ในแนวดิง่ ณ ชว่งทีเ่ราสนใจ  
   ซึง่ในการศกึษาครัง้นี้ใชค้่าเฉลีย่เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาท ี(m/s) 

 

𝐻 = 𝜌𝑎𝐶𝑝(𝑇′𝑈′𝑧̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) สมการที ่4  
 

H  = Sensible heat flux ความรอ้นทีใ่ชใ้นการเผาอากาศ (W/m2) 
𝜌a  = ความหนาแน่นของอากาศ (1.225 Kg/m3) 
Cp   = ความจุความรอ้น ณ ความดนัคงที ่(1004.67 J/KgK) [11] 
T'   = ความแปรปรวนของค่าเฉลีย่อณุหภูมเิฉลีย่ ณ ช่วงทีเ่ราสนใจ ซึง่ในการศกึษา ครัง้นี้ใชค้่าเฉลีย่
เมื่อเวลา      ผ่านไป 30 นาท ี(K) 
U΄z  = ความแปรปรวนของค่าเฉลีย่ความเรว็เรว็ในแนวดิง่ ณ ชว่งทีเ่ราสนใจ ซึง่ใน การศกึษาครัง้นี้ใช้
ค่าเฉลีย่   เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาท ี(m/s) 
 

 𝐺𝑠 = 0.3𝐻 สมการที ่5 
 

Gs   = Soil heat flux ความรอ้นทีเ่กบ็ไวใ้นดนิ (W/m2) 
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ผลการศึกษา 
 สภาพภูมอิากาศ  
 ผลการตรวจวดัสภาพภูมอิากาศในพื้นที่ศกึษาเพื่อใชอ้ธบิายร่วมกบัสมดุลพลงังานพบว่ามปีรมิาณฝนสะสม
ตัง้แต่เดอืนมถุินายน ถงึ ตุลาคม 2556 เท่ากบั 815.54 มลิลเิมตร โดยเดอืนสงิหาคมมปีรมิาณน ้าฝนสะสมมากทีส่ดุถงึ 
259.87 mm แสดงดงัภาพที่ 3 และมจี านวนวนัที่ฝนตกตัง้แต่เดอืนมถุินายนถึงตุลาคม 108 วนัจากทัง้หมด 153 วนั 
โดยในช่วงเวลาดงักล่าวอยู่ในฤดฝูน และยงัพบว่าวนัที ่26 สงิหาคมเป็นวนัทีม่ปีรมิาณน ้าฝนสะสมสงูสุดเท่ากบั 54.01 
มลิลเิมตร ท าใหม้คีวามชื้นในผวิดนิเฉลี่ยค่อนขา้งสงูอยู่ 20.95 %VWC ซึ่งความชืน้ในดนิจะมคี่าแปรผนัตามปรมิาณ
น ้าฝน และค่าอุณหภูมดินิจะมคี่าแปรผนัตามอุณหภูมอิากาศ พบว่าอุณภูมอิากาศสูงสุด 32.01 ºC พบในเดอืนมถุิน
นายนเช่นเดยีวกบัอุณหภูมดินิเช่นกนั ดงัภาพที ่4  
 

 
 
 

ภาพท่ี 3 ปรมิาณน ้าฝนรวม และ ความชืน้ดนิเฉลีย่ทีร่ะดบัความลกึ 5, 15 และ 50 เซนตเิมตร 
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ภาพท่ี 4 อุณหภูมอิากาศเฉลีย่ สงูสดุ ต ่าสดุ และ อุณภูมดินิฉลีย่ทีร่ะดบัความลกึ 5 cm 

 

ตารางท่ี 1 สมดุลพลงังานในแต่ละเดอืนของระบบนิเวศป่าเตง็รงั 

 

การแลกเปล่ียนพลงังานในป่าเตง็รงั 
 ในการศกึษานี้เราไดพ้จิารณารปูแบบการแลกเปลีย่นพลงังานใน 24 ชัว่โมง ส าหรบั รงัสดีวงอาทติย(์Rs), รงัสี
สุทธ(ิRn), ความร้อนที่ใช้ในการระเหยน ้า(LE), ความร้อนที่ใช้ในการเผาอากาศ(H), ความร้อนที่เก็บไว้ในดิน(Gs), 
ความร้อนที่สะสมในชวีมวล(Sb) ทัง้หมดนี้สามารถค านวณได้จากสมการสมดุลพลงังานยกเว้น Sb โดยประเมนิจาก
พลงังานทีห่ายไป ในช่วง มถุินายน ถงึ ตุลาคม 2556 พบว่าค่าเฉลีย่รวมของ Rs  12.17  MJ/m2/day,  Rs สงูสดุพบใน
เดอืน กรกฏาคมดงัแสดงในตารางที ่1 สว่นค่าเฉลีย่รวม Rn ในป่าเตง็รงัมคี่าประมาณ 10.33 MJ/m2/day สว่น LE, H , 
Gs และ Sb มีค่าประมาณ 13.89% (1.43 MJ/m2/day), 65.51% (6.75 MJ/m2/day), 4.17% (0.43 MJ/m2/day) และ 
16.43% (1.73 MJ/m2/day) ตามล าดบั ดงัตารางที่ 1 ส าหรบัรูปแบบการเปลีย่นแปลงพลงังานของ Rn, LE, H, Gs ใน
รอบวนัจะมลีกัษณะเป็นไปตาม Rs แสดงให้เห็นว่ามคี่าเพิ่มขึ้นพรอ้มกบัได้รบัแสงตอนพระอาทิตย์ขึน้ เฉลี่ยที่เวลา 
7.00 น. และมคี่าสงูสดุในช่วงเวลาเทีย่งวนั หลงัจากนัน้จะลดลงในช่วงตอนบ่ายจนกระทัง่พระอาทติยต์กดนิเฉลีย่ทีเ่วลา 

เดือน Albedo 
สมดลุพลงังานในป่าเตง็รงั 

MJ/m2/Day 

 

% 
Rs Rn H LE Gs Sb Rn H LE Gs Sb 

มิถนุายน 0.15 12.44 10.46 1.06 6.48 0.32 2.60 100 10.17 61.90 3.05 24.89 
กรกฎาคม 0.15 12.82 10.80 1.19 6.47 0.36 2.78 100 11.01 59.93 3.30 25.76 
สิงหาคม 0.15 12.35 10.56 1.61 7.31 0.48 1.16 100 15.22 69.27 4.57 10.95 
กนัยายน 0.15 12.68 10.89 1.79 7.04 0.54 1.52 100 16.46 64.62 4.94 13.97 
ตลุาคม 0.14 10.54 8.94 1.49 6.42 0.45 0.59 100 16.61 71.84 4.98 6.57 
ค่าเฉล่ีย 0.15 12.17 10.33 1.43 6.75 0.43 1.73 100 13.89 65.51 4.17 16.43 

±SD 0.004 0.93 0.80 0.30 0.41 0.09 0.94   3.08 4.98 0.92 8.54 
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17.30 น. ดงัภาพที่ 6 ตามล าดบั, การแลกเปลีย่นพลงังานมากที่สุดพลงังานถูกใช้ในการระเหยน ้า ( latent heat flux; 
LE) ค่าเฉลีย่ในช่วงการตรวจวดั (6.75 MJ/m2/day) สว่นทีเ่หลอืเกบ็สะสมในชวีมวล 1.73 MJ/m2/day พลงังานถูกใชใ้น
การเผาอากาศ (Sensible heat flux; H) 1.43 MJ/m2/day และพลงัานความรอ้นทีเ่กบ็สะสมในดิน(Soil heat flux; Gs) 
0.43 MJ/m2/day ในเดอืนสงิหาคมค่าเฉลี่ย LE (7.31 MJ/m2/day) สูงสุดซึ่งเป็นช่วงที่มปีรมิาณน ้าฝนเฉลี่ยสะสมราย
เดอืนสงูสุด (259.87 mm) ท าใหค้วามชืน้ในดนิสงูขึน้( 20.95%VWC )เช่นกนั ในขณะที่ค่าเฉลีย่ H (1.79 MJ/m2/day) 
สงูสุดซึ่งพบในเดอืนกนัยายนซึง่ในเดอืนเดยีวกนันี้พบว่ามคี่าเฉลี่ยรงัสสีุทธสิงูสุด 10.89 MJ/m2/day ส าหรบัค่าเฉลี่ย 
Gs ค่อนขา้งคงทีต่ลอดการตรวจวดัเน่ืองจากมสีิง่ปกคลุมโดยพชืมากท าใหพ้ลงังานสว่นใหญ่ถูกเกบ็ไวใ้นชวีมวล (Sb)  
 

 
 
 

ภาพท่ี 5 การเปลีย่นแปลงขององคป์ระกอบสมดุลพลงังาน เฉลีย่นรายชัว่โมงในรอบเดอืน 
ตัง้แต่เดอืน มถุินายน ถงึ ตุลาคม 2556  (W/m2) 
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ภาพท่ี 6 การเปลีย่นแปลงในรอบวนัขององคป์ระกอบสมดุลพลงังาน เฉลีย่รายชัว่โมง สงิหาคม 2556 (W/m2) 
 

วิจารณ์และสรปุผล 

 การแลกเปลีย่นพลงังานระหว่างบรรยากาศกบัระบบนิเวศป่าเตง็รงัมหาวทิยาลยัพะเยา ตัง้แต่เดอืน มถุินายน 
ถึงเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2557 พบว่าปรมิาณรงัสดีวงอาทิตย์ และสงัสสีุทธ ิเฉลี่ยเท่ากบั 12.17 และ 10.33 MJ/m2/day 
ตามล าดบัการแลกเปลีย่นพลงังานส่วนใหญ่ถูกใชใ้นการระเหยน ้า(latent heat flux; LE) 66 % สว่นทีเ่หลอืเกบ็สะสมใน
ชีวมวล (stored in biomass; Sb) 16% พลงังานถูกใช้ในการเผาอากาศ (Sensible heat flux; H) 14% และพลงัาน
ความร้อนที่เก็บสะสมในดิน(Soil heat flux; Gs) 4% ตามล าดับ ในช่วงดังกล่าวมีความสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยการ
เปลี่ยนแปลงคารบ์อนสุทธขิองระบบนิเวศประมาณ 2.87 tonC/ha/month ปรมิาณน ้าในดินและรงัสสีุทธมิีผลต่อการ
เปลีย่นแปลงสว่นประกอบของพลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการแลกเปลีย่นคารบ์อนของป่าเตง็
รงั  

 อย่างไรกต็ามเรื่องนี้เป็นรายงานเบืย้งต้นทีจ่ะช่วยในการศกึษาในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงฤดูแลง้
ประกอบกบัมไีฟป่าภายใตส้ภาพภูมอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงต่อไป 
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การประยกุตใ์ช้การควบคมุโมเดลพรีดิกทีฟส าหรบัควบคมุความถ่ีโหลดและรถไฟฟ้า 
ในระบบไมโครกริด 
Application of Model Predictive Control for Load Frequency and Electric Vehicle 
Control in a Microgrid 
 

จงลกัษณ์ พาหะซา1   
Jonglak Pahasa1  
 

บทคดัย่อ 

 งานวจิยันี้น าเสนอ การควบคุมประสานกนัของการควบคุมความถีโ่หลด (Load frequency control: LFC) และ
การควบคุมรถไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) โดยใช้การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ  (Model predictive control: 
MPC) เพื่อลดการแกว่งของความถีใ่นระบบไมโครกรดิอนัเน่ืองมาจากความไม่แน่นอนของโหลดและก าลงัไฟฟ้าทีผ่ลติ
จากฟารม์กงัหนัลม ผลการจ าลองพบว่าการควบคุมดว้ย MPC ทีน่ าเสนอ สามารถควบคุมความถีใ่นระบบไมโครกรดิได้
ดกีว่าการควบคุมด้วย PID อย่างชดัเจน นอกจากนี้ MPC ยงัสามารถท าให้สถานะของการประจุ (State of charge: 
SOC) ของแบตเตอรไีดต้ามปรมิาณทีก่ าหนด 

ค าส าคญั:  การควบคุมโมเดลพรีดิกทีฟ ไมโครกริด การควบคุมความถี่โหลด สถานะการประจุแบตเตอร ี
รถยนตไ์ฟฟ้า 
 

Abstract  
 

 This research proposes coordinated control of load frequency control (LFC) and electric vehicle (EV) 
using model predictive controls (MPC) for the reduction of frequency oscillation in a microgrid. This frequency 
fluctuation is resulted from the intermittent of wind power production and various load demand. The 
simulation results show that the proposed MPC controller provides better performance in load frequency 
control of microgrid over PID controller significantly. In addition, the MPC is able to produce the desired 
battery state of charge (SOC). 

 

Keywords:  Model predictive control, microgrid, load frequency control, state of charge, electric vehicle 
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บทน า 

 

 พลังงานลมเป็นพลังงานทดแทนที่มีการน ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากเป็น
พลงังานสะอาด ไม่สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม แต่เน่ืองจากความไม่แน่นอนของก าลงัไฟฟ้าผลติไดจ้ากฟารม์กงัหนัลม 
ส่งผลให้เกดิการแกว่งของความถี่ในระบบไฟฟ้าก าลงั ดงันัน้  การแก้ปัญหาการแกว่งของความถี่อนัเนื่องมาจากการ
แกว่งของก าลงัไฟฟ้าที่ได้จากลมจงึได้รบัความสนใจอย่างมากในปัจจุบนั โดยอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ควบคุมความถี่ใน
ระบบไฟฟ้าก าลงัคอื LFC ซึง่จะตดิตัง้มากบัเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลงัความรอ้น  
 นอกจากนี้ ในปัจจุบนั รถยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle) ก าลงัจะเขา้มามบีทบาทในชวีติประจ าวนัมากขึน้ ซึ่ง
ปกตกิารประจุแบตเตอรขีองรถไฟฟ้าจะกระท าในเวลากลางคนืและพรอ้มๆ กนัหลายๆ คนั ดงันัน้จงึมกีารประยุกต์การ
ประจุแบตเตอรรีถไฟฟ้าเป็นแบบควบคุมได ้เพื่อใหส้ามารถลดการแกว่งของความถีใ่นระบบไฟฟ้าก าลงัได ้[1-3] 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น การควบคุมก าลงัไฟฟ้าผลติ ดว้ย LFC เป็นการควบคุมทางฝัง่ผูผ้ลติ และการควบคุม
การประจุแบตเตอรรีถไฟฟ้าเป็นการควบคุมทางฝัง่ผูใ้ชไ้ฟ ดงันัน้ หากมกีารประสานการควบคุมก าลงัไฟฟ้าผลติและใช้
พรอ้มกนั เพื่อใหเ้กดิสมดุลก าลงัไฟฟ้าขึน้จะท าใหก้ารเบีย่งเบนความถี่ต ่าทีสุ่ด ในทีน่ี้ เน่ืองจากความไม่แน่นอนต่างๆ 
เช่น ลม และโหลด เปลี่ยนไป จงึใช้การควบคุมแบบ MPC ออกแบบส่วนควบคุมของ LFC และสถานะการประจุแบ
ตเตอรขีองรถไฟฟ้า เนื่องจากตัวควบคุมแบบ MPC มีความคงทนต่อความไม่แน่นอนของระบบ [4-5] และในการ
ออกแบบตวัควบคุมยงัสามารถน าผลกระทบจากก าลงัไฟฟ้าที่ผลติได้จากฟาร์มกงัหนัลม ให้เป็นการรบกวนที่วดัได ้
(measured disturbance: md) เพื่อเป็นอินพุตหนึ่งให้กบัตัวควบคุม MPC ซึ่งจะท าให้ผลกระทบจากการแกว่งของ
ก าลงัไฟฟ้าจากฟารม์กงัหนัลม ไดร้บัการพจิารณาและชดเชยดว้ยการควบคุมประสานกนัของ LFC และ SOC  
 นอกจากนี้ วตัถุประสงคห์ลกัอกีหนึ่งขอ้ ของการควบคุมในงานวจิยันี้คอื การควบคุมให ้SOC ของรถไฟฟ้า มี
ปรมิาณตามฟังกช์นัทีก่ าหนด ในช่วงเวลาทีแ่น่นอน ท าใหม้ัน่ใจไดว้่า รถไฟฟ้าทีน่ ามาใชเ้พื่อท าเสถยีรภาพความถีน่ี้ ยงั
สามารถประจุแบตเตอรไีดใ้นปรมิาณทีผู่ใ้ชต้อ้งการในเวลาทีแ่น่นอนได้  
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

ระบบไฟฟ้าก าลงั 

 

 แบบจ าลองเชงิเสน้ของระบบไมโครกรดิทีค่วบคุม LFC และ EV ดว้ย MPC ทีใ่ชใ้นการศกึษาแสดงดงัภาพที ่
1 โดยระบบประกอบดว้ย ฟารม์กงัหนัลมขนาด 800 kW กลุ่มโหลดขนาด 1,600 kW โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นทีส่ามารถ
ควบคุมความถี่ไดข้นาด 1,000 kW รถไฟฟ้าแบบ V2G ขนาดความจุแบตเตอร ี5 kW (16.28 kWh) จ านวน 200 คนั 
คดิเป็น 1,000 kW ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าแบบ V2G นัน่คอืเป็นรถไฟฟ้าที่สามารถรบัและจ่ายไฟจากระบบไมโครกรดิไดท้ัง้
สองทาง รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก [1-2] ภาพที่ 2 แสดงแบบจ าลองโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน (Thermal power 
plant: THP) ซึง่ม ีLFC ทีค่วบคุมได ้
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ภาพท่ี 1 แบบจ าลองเชงิเสน้ของระบบไมโครกรดิทีใ่ชใ้นการศกึษา 
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ภาพท่ี 2 แบบจ าลองโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น (THP) ทีม่ ีLFC 
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ภาพท่ี 3 การควบคมุก าลงัไฟฟ้าของรถไฟฟ้าต่อการเปลีย่นแปลงความถีร่ะบบไฟฟ้าก าลงั 
 

การควบคมุรถไฟฟ้า 
 การควบคุมก าลงัไฟฟ้าของรถไฟฟ้าต่อการเปลีย่นแปลงความถี่ในระบบไฟฟ้าก าลงัแสดงดงัภาพที ่3 [4] เมื่อ 
V1G คอืการชารจ์ทางเดยีวของแบตเตอรรีถไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าสูแ่บตเตอร ีและ V2G คอืการชารจ์/ดสิชารจ์แบบสอง
ท า ง  
แบตเตอรสีามารถทัง้รบัหรอืจ่ายก าลงัไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได ้ก าลงัไฟฟ้าเอาทพ์ุตของรถไฟฟ้าถูกควบคุมแบบดรปูต่อ
การเปลีย่นแปลงความถี ่โดยก าลงัไฟฟ้าจรงิของรถไฟฟ้า V2G( )P  จะไหลเขา้สู่ระบบไฟฟ้าก าลงั ดว้ยการออกแบบตาม
การเปลีย่นแปลงความถี ่ ( )f  ดงัสมการ 

V2G V2G max

V2G max V2G max

max V2G max

,

,

,

K f K f P

P P K f P

P K f P

   


  
   


             (1) 

เมื่อ maxP  ก าลงัไฟฟ้าสูงสุดของรถไฟฟ้า ซึ่งจ ากัดด้วยแรงดนัไฟบ้าน, V2GK  คือเกนของ V2G, และ f  คือการ
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เปลีย่นแปลงความถีข่องระบบ โดย V2GK  สามารถออกแบบดว้ยฟังกช์นัของค่าสงูสุดของเกน PHEV max( )K  ในกรณี
ที ่SOC ถูกออกแบบใหม้ขีนาดคงทีร่อบคา่ค่าหนึ่ง V2GK  ส าหรบัการควบคุมสมดุลของ SOC ทีน่ าเสนอใน [4] สามารถ
ก าหนดได ้ดงัสมการ 

low (high)

2 max

max (min) low (high)

1

n

V G

SOC SOC
K K

SOC SOC

  
    

    

          (2) 

เมื่อ lowSOC  และ 
highSOC  คอื SOC ระดบัต ่าและระดบัสงูส าหรบัการชารจ์แบตเตอร,ี minSOC  และ maxSOC คอื 

SOC ระดบัน้อยและระดบัมากส าหรบัการดสิชารจ์, และ n  คอืค่าเฉพาะของการออกแบบ SOC ของแบตเตอร ี
ดงัอธบิายขา้งต้น การแกว่งของความถี่สามารถปรบัปรุงให้ดขีึน้โดยใชก้ารควบคุมแบบดรูป อย่างไรกต็าม 

V2GK สามารถเปลีย่นแปลงเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการลดการแกว่งของความถี่ได ้ดงัไดน้ าเสนอใน [3] ในบทความนี้
จงึไดป้รบั V2GK แบบเวลาจรงิโดยใช ้MPC ซึง่พจิารณาเป้าหมายของ SOC ทีเ่ปลีย่นแปลงตามเวลาดว้ย 

 

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 
 

 หลกัการควบคุมโมเดลพรดีกิทฟีจะอาศยัขอ้มูลในปัจจุบนัและอดตีของระบบ เพื่อท านายสญัญาณควบคุมใน
อนาคต [4-5] ภาพที่ 4 แสดงหลกัการพื้นฐานของตวัควบคุมโมเดลพรดีกิทฟี เมื่อ y  คอื ค่าเอาทพ์ุตจรงิ, y  คอื ค่า
เอาทพ์ุตจรงิทีไ่ดจ้ากการท านาย, และ u  คอืสญัญาณอนิพุตทีต่้องการควบคุม (สญัญาณเอาทพ์ุตของระบบทีต่้องการ
ควบคุม) โดยตวัควบคุมโมเดลพรดีกิทฟีมขี ัน้ตอนการท างานดงันี้ 
 ขัน้ ท่ี  1: ณ เวลาการชักตัวอย่ างข้อมูลใน ปัจจุบัน  แทนด้วย k , ท าการค านวณชุดของอินพุ ต 
 ( 1), 1,2,3,...,u k i i M    ในชุดประกอบดว้ยอนิพุตปัจจุบนั ( ( )u k ) และ อนิพุตในอนาคตจ านวน 1M   ตวั โดย
เอาท์พุตจะคงค่าเดมินอกเหนือจากช่วงการควบคุม M  เมื่อได้ท าการค านวณอนิพุตแล้ว จะได้ชุดของเอาท์พุต คือ 
 ( ), 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 
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 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  คือ เวกเตอร์การเคลื่อนที่ของสญัญาณที่ต้องการควบคุมที่เวลา k , ( )u k  คือ อินพุตที่เวลา k , Tn  คือ
จ านวนสมัประสทิธิข์องผลตอบสนองอมิพลัส,์ A  คอืเมทรกิสร์ะบบ และ i  คอืเลขสมัประสทิธิซ์ึง่สามารถเขยีนไดเ้ป็น 

1 , 0,...,i i i Tg g i n           (4) 

เมื่อ ig คือสเกลาร์, ig A  คือเมทริกซ์สมัประสทิธิผ์ลตอบสนองอิมพลัซ์ล าดบัที่ i  ดงันัน้ ปัญหาของ MPC คือเพื่อ
ค านวณ ( )u k  ซึง่เป็นค าตอบของสมการก าลงัสอง (quadratic program: QP) ก าหนดเป็น 

   

   

( )
1

min ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( 1) ( ) ( 1)

M
T

y
u k M

j

T

u

y k j r k j W y k j r k j

u k u k W u k u k




     

    


      (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 เมทรกิซฟั์งกช์นัน ้าหนกัค่าบวก, และ M  คอื ช่วงเวลาการ
ควบคุม (control horizon)  

 

ผลการศึกษา 
 งานวจิยันี้ ประยุกตใ์ช ้MPC เพื่อควบคุมประสานกนัของ LFC และ SOC ของการประจุแบตเตอรใีนรถไฟฟ้า 
เพื่อลดการแกว่งของความถี่ในระบบไมโครกรดิอนัเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของโหลดและก าลงัไฟฟ้าที่ผลติจาก
ฟารม์กงัหนัลม และ เพื่อควบคุมใหไ้ดร้ะดบั SOC ตามตอ้งการ เรยีกวธินี าเสนอนี้ว่า “MPC” โดยไดท้ าการเปรยีบเทยีบ
กบัอีกวิธ ีคือ การใช้ตัวควบคุมแบบ PID จ านวนสองตัว ควบคุม LFC และ SOC การประจุแบตเตอรขีองรถไฟฟ้า 
เรยีกวธิกีารควบคุมแบบนี้ว่า “PID” 
 ในขัน้ตอนการออกแบบ MPC มพีารามเิตอรก์ าหนดส าคญั จ านวน 3 ตวั ไดแ้ก่ ช่วงเวลาการท านายเท่ากบั 
10 s ช่วงเวลาการควบคุมเท่ากบั 2 s และช่วงเวลาการชกัตวัอย่างเท่ากบั 0.1 s และ รปูแบบโหลดทีใ่ชใ้นกรณีศกึษา
แสดงดงัภาพที ่5 พลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติจากฟารม์กงัหนัลม แสดงในภาพที ่6 โดยไดท้ าการศกึษา 2 กรณี รายละเอยีด
เพิม่เตมิ มดีงันี้ 
 กรณี 1:  สมมุติให้ม ี initial 50%SOC  , และ destination 80%SOC   ในกรณีนี้ สมมุติให้ รถไฟฟ้า ต้องการให้
ชารจ์ตามสมการ (4) โดยใชเ้วลา 8 ชัว่โมง ( 2 1 8T T  ) ผลการจ าลองแสดงดงัภาพที ่7-9 
 กรณี 2:  สมมุติให้ม ี initial 50%SOC  , และ destination 80%SOC   ในกรณีนี้ สมมุติให้ รถไฟฟ้า ต้องการให้
ชารจ์โดยใชเ้วลา 2 ชัว่โมง ( 2 1 2T T  ) ผลการจ าลองแสดงดงัภาพที ่10-12 

จากผลการจ าลองทัง้สองกรณี พบว่า MPC สามารถควบคุมใหค้วามถีร่ะบบลดลง และปรมิาณ SOC 
กไ็ดต้ามทีต่อ้งการ โดย SOC จะไม่เรยีบ เพื่อชดเชยการแกว่งของความถีใ่นระหว่างการประจุ 
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ภาพท่ี 5 โหลดแบบสุม่ กรณีศกึษา 
 

 
 

ภาพท่ี 6 ก าลงัไฟฟ้าจากพลงังานลม กรณีศกึษา 
 

 
 

ภาพท่ี 7 SOC แบตเตอรรีถไฟฟ้า กรณี 1 
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ภาพท่ี 8 การเบีย่งเบนความถี ่กรณี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 9 ก าลงัไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น กรณี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 10 SOC แบตเตอรรีถไฟฟ้า กรณี 2 
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ภาพท่ี 11 การเบีย่งเบนความถี ่กรณี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 12 ก าลงัไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น กรณี 2 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 งานวจิยันี้ น าเสนอการประสานการควบคุม LFC และ SOC ของการประจุแบตเตอรขีองรถไฟฟ้า เพื่อลดการ
แกว่งของความถีใ่นระบบไมโครกรดิอนัเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของโหลดและก าลงัไฟฟ้าทีผ่ลติจากฟารม์กงัหนัลม
โดยใช้ MPC ซึ่งเป็นการควบคุมก าลังไฟฟ้าทางด้านผู้ผลิตได้แก่ LFC และผู้ใช้ไฟได้แก่การประจุแบตเตอรีของ
รถไฟฟ้า ผลการจ าลองพบว่า MPC สามารถควบคุมความถี่ในระบบไมโครกรดิได้เป็นอย่างดี และดกีว่าการควบคุม
ดว้ย PID นอกจากนี้ ในขณะเดยีวกนั MPC ยงัสามารถประจุแบตเตอรไีด ้SOC ตามฟังกช์นัทีก่ าหนดได ้
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การปรบัปรงุคณุภาพการกลึงโลหะเกรด SCM 415 ด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง
เชิงแฟคทอเรียล กรณีศึกษาโรงปฏิบติัการสาขาวิศวกรรมอตุสาหการ  
มหาวิทยาลยัพะเยา 
Quality Improvement of Lathe process on Steel SCM 415 Using Factorial Design  
: A Case Study Industrial Engineering Laboratory, University of Phayao. 
 

เอราวลิ  ถาวร1* ตฤน  ทองปลวิ1 และธรีเมต  ศรสีุขวสุ1 
Erawin Thavorn1*, Trin Thongpliw1 and Theeramate Srisukhawasu1 
 

บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อปรบัปรุงคุณภาพของการกลงึโลหะเกรด SCM 415 ส าหรบัการเรยีนการสอน
ภาคปฏิบตัิของรายวชิาเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน โดยลกัษณะทางคุณภาพของการกลึงโลหะ
พิจารณาจากเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานและความหยาบผิว  จากการเก็บข้อมูลที่ผ่ านมาพบว่าดัชนีชี้ว ัด
ความสามารถของกระบวนการ (Cpk) ของเสน้ผ่านศูนยก์ลางและความหยาบผวิมคี่าเท่ากบั 0.42 และ 0.74 ตามล าดบั 
ซึ่งมีค่าต ่ากว่า 1.33 ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงได้น าเทคนิคการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลมาประยุกต์ใช้ในการ
ก าหนดค่าเงื่อนไขการตดัที่เหมาะสม โดยมปัีจจยัทีใ่ช้ศกึษา 3 ปัจจยั คอื ความเรว็รอบ อตัราป้อน และระยะป้อนลกึ 
จากการทดลองและวเิคราะหผ์ลดว้ยโปรแกรมทางสถติพิบว่า ค่าเงื่อนไขการตดัทีเ่หมาะสมทีไ่ดจ้ากการทดลองสง่ผลให้
ค่า Cpk ของลกัษณะทางคุณภาพทัง้สองมคี่าเพิม่ขึน้ 
 

ค าส าคญั:  การออกแบบการทดลองเชงิแฟคทอเรยีล การปรบัปรุงคุณภาพ การกลงึ โลหะเกรด SCM 415  
 

Abstract 
 This research aim to improve the quality of lathe process on steel SCM 415 for engineering tools  
and operation courses. The quality characteristics of the lathe process are diameter and surface roughness. 
The problem was done and it was found that process performance index of two quality characteristics was 
less than the manufacturer is standard of 1.33. Therefore, researchers have applied factorial experiment 
design for determining the appropriate cutting conditions including three factors are spindle speed, feed rate 
and depth of cut. After collection all data, the appropriate setting were investigated and the result indicated 
that the new cutting condition gave the better process performance index. 
 

Keywords:  Factorial Design, Quality Improvement, Lathe, Steel SCM 415 
 
 
 
 

                                                           
11สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา ,พะเยา 56000 
1Department of Industrial Engineering, School of Engineering, University of Phayao, Phayao 56000. 
*Corresponding author: erawin.th@up.ac.th  



 

593 
 

บทน า
 ปัจจุบันสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดการเรียนการสอนรายวิชา 264101 
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน (Engineering Tool and Operation) เพื่อเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือ /
เครื่องจกัร ปฏบิตัิการเบื้องต้นเกี่ยวกบังานเครื่องมอืขนาดเลก็ที่ท างานดว้ยมอืและงานเครื่องจกัรกล ซึ่งการกลงึเป็น
การปฏบิตัิหนึ่งของรายวชิาดงักล่าว โดยลกัษณะการปฏบิตักิารคอื กลงึโลหะเกรด SCM 415 ใหม้เีสน้ผ่านศูนยก์ลาง
เท่ากบั 14 มลิลเิมตร และมคีวามยาว 200 มลิลเิมตร ลกัษณะทางคุณภาพทีส่ าคญั (Quality Characteristics) ของการ
กลงึโลหะ มอียู่ 2 ชนิด คือเสน้ผ่านศูนย์กลางของชิ้นงาน (Diameter) เนื่องจากชิ้นงานที่ได้จากการกลงึอาจจะเป็น
สว่นประกอบเขา้กบัอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เพลา ลิม่ ตลบัลกูปืน เป็นต้น ซึง่งานดงักล่าวนัน้ต้องอาศยัขนาดทีแ่ม่นย าของ
ชิ้นงานทัง้สิ้น รวมถึงลกัษณะทางคุณภาพอีกชนิด คือ ความหยาบผิวของโลหะ (Roughness Surface) เนื่องจาก
ชิน้งานทีม่คีุณภาพผวิงานทีด่ ีเมื่อมกีารประกอบชิน้ส่วนจะส่งผลต่อความเสยีดทานเมื่อต้องการใหม้กีารเคลื่ อนทีข่อง
ชิน้งานสว่นทีส่มัผสักนัและยงัสง่ผลต่อความสวยงาม จากการเกบ็ขอ้มลูการผลติทีผ่่านมาพบว่า ดชันีชีว้ดัความสามารถ
ของกระบวนการ (Cpk) ของเสน้ผ่านศูนยก์ลางและความหยาบผวิมคี่าเท่ากบั 0.42 และ 0.74 ตามล าดบั ซึง่มคี่าต ่ากว่า
ค่าแนะน าที่ต ่าสุดคอื 1.33 [6] จากสาเหตุดงักล่าวผู้วจิยัได้ประยุกต์ใช้วธิกีารออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรยีล 
(Factorial Design) เขา้มาใชก้ าหนดเงื่อนไขการตดัให้เหมาะสมเพื่อใหค้่า Cpk สงูขึน้ ส่งผลให้ของเสยีลดลง อกีทัง้ยงั
สามารถน าแนวทางของงานวจิยันี้ไปประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาดา้นคุณภาพส าหรบัอุตสาหกรรมการผลติต่อไป 
 

วตัถปุระสงค ์
 1. ปรบัปรุงคุณภาพการกลงึโลหะเกรด SCM 415 ใหม้คี่าอตัราสว่นความสามารถของกระบวนการสงูขึน้ 
 2. ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อเสน้ผ่านศนูยก์ลางและความหยาบผวิ 
 3. ก าหนดเงื่อนไขการตดัทีเ่หมาะสมส าหรบักระบวนการกลงึโลหะเกรด SCM 415 
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ผู้วิจ ัยได้ศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวกับการปรบัปรุงคุณภาพโดยประยุกต์ใช้วิธีการออกแบบการทดลอง โดย 
นวรตัน์ (2548) ได้ศึกษาหาจุดที่เหมาะสมที่สุดของกระบวนการ เพื่อท าให้ค่าแรงเฉือนลูกบอลมีค่าสูงสุดภาย ใต้
ขอ้จ ากดัที่เป็นไปได้ และปรบัปรุงค่าความสามารถของกระบวนการ โดยน าเอาหลกัการออกแบบการทดลองแบบ
เซน็ทรลัคอมโพสติ และการทดลองแบบทากูชไิปประยุกต์ ผลการทดลองพบว่าแผนการทดลองทัง้สองสามารถเพิ่ม
ค่าแรงเฉลีย่ของแรงเฉือนลูกบอล เพิม่ค่าความสามารถของกระบวนการ ใหผ้ลติภณัฑม์คีุณภาพดี [1] รงัสฤษฏ ์(2552) 
ไดศ้กึษาเพื่อปรบัปรุงคุณภาพของกระบวนการเคลอืบฟิลม์บาง MoO3 ดว้ยวธิกีารอารเ์อฟ รแีอคทีพสปัตเตอรร์งิ โดย
ใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติด้วยหลกัการออกแบบเซน็ทรลัคอมโพสติ ผลการทดลองพบว่าที่ระดบัปัจจยัที่
เหมาะสมในการเคลือบฟิล์มบางท าให้ได้ค่าอัตราการเคลือบของฟิล์มเท่ากับ 7.89 นาโนเมตรต่อนาที และ  
ค่าความขรุขระของพื้นผิว 41.9 นาโนเมตร [2]  Erawin และคณะ (2011) ได้วจิยัเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับ
กระบวนการผลติแกนกระทุ้งคลตัชท์ี่มผีลต่อลกัษณะทางคุณภาพทีส่ าคญัคอืเสน้ผ่านศูนยก์ลาง ความหยาบผวิ และ
รอบเวลาที่ใชใ้นการผลติ ผลที่ไดจ้ากการวเิคระห ์ท าใหค้่าความสามารถของกระบวนการของลกัษณะทางคุณภาพมี
ค่าที่สูงขึ้น และเวลาในการผลิตลดลง [7]   และผู้วจิยัได้ค้นคว้างานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการออกแบบการ
ทดลองกบักระบวนการกลงึโลหะ โดย Choudhury (1997) ไดว้จิยัเพื่อหาตวัแบบทีใ่ชใ้นการพยากรณ์หาค่าความหยาบ
ผวิส าหรบัการกลงึโลหะ EN 24T (290 BHN) ด้วยมดีตดั CNMA 12 04 04 (H13A) โดยใช้การออกแบบการทดลอง
ด้วยวธิพีื้นผวิสะท้อนและใช้เทคนิคของการออกแบบเชงิแฟคทอเรยีล 23 ท าการศกึษาหาปัจจยัหลกัในการตดั เช่น 
ความเรว็ตดั อตัราป้อน และความลกึของการตดัเฉือนที่ส่งผลต่อค่าความหยาบผวิ ผลวเิคราะห์พบว่าอตัราการป้อน
ส่งผลต่อค่าความหยาบผวิมากกว่าความเรว็ตดั และความลกึตดั [8]  Aggarwal และคณะ (2008) ไดว้จิยัเพื่อหาค่าที่
เหมาะสมของการกลึงเหล็ก AISI P20 ด้วยเครื่อง CNC ที่ส่งผลต่อลักษณะคุณภาพ ด้วยวิธีการวิเคราะห์พื้นผิว
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ตอบสนองผลการทดลองพบว่าสามารถก าหนดค่าพารามเิตอรส์ าหรบัการกลงึทีเ่หมาะสมโดยมลีกัษณะทางคุณภาพตรง
ตามเป้าหมาย [9]  ชาญชยัและคณะ (2554) ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความเรยีบผวิชิน้งานในการกลงึปอกเพลาเหลก็กลา้
ชนิด 37 เพื่อหาเงื่อนไขการตัดเฉือนที่เหมาะสม โดยน าเทคนิคการออกแบบการทดลองแบบเชงิแฟคทอเรยี ลแบบ
เศษสว่น ¼ ของการออกแบบ 2k-p ผลการศกึษาพบว่าเงื่อนไขการตดัเฉือนทีเ่หมาะสมคอื อตัราป้อน ความเรว็ตดั และ
ระยะป้อนลกึ เมื่อตรวจสอบความเรยีบผวิชิน้งานจากการทดลองยนืยนัผลพบว่าผวิของชิน้งานมคีวามเรยีงใกลเ้คยีงกบั
ความเรยีบผวิก าหนด จากการตัง้ค่าทีเ่หมาะสมทีส่ดุของแต่ละปัจจยั [3]  
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 ชิ้นงานทดลองส าหรบังานวิจยันี้คือโลหะเกรด SCM 415 ซึ่งมีธาตุองค์ประกอบส าคญัคือ โครเมียมและ
โมลบิดนีมัผสมอยู่ ท าใหม้คีวามเหนียว ทนต่อแรงดงึเพราะปรมิาณคารบ์อนทีต่ ่า เหมาะต่อการน ามาท าการชุบแขง็ผวิ
ดว้ยวธิคีารบ์ูไรซิง่ เพื่อปรบัปรุงให้มคีวามต้านทานการเสยีดส ี(Wear Resistance) ดว้ยสมบตัดิงักล่าวจงึนิยมใช้งาน
โลหะเกรด SCM 415 ในชิ้นงานประเภทที่ต้องการความต้านทานการเสยีดสสีูง  ซึ่งชิ้นงานทดลองมีขนาดเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลาง เท่ากบั 16 มลิลเิมตร และมคีวามยาว 200 มลิลเิมตร ตามล าดบั โดยผูว้จิยัไดใ้ชเ้ครื่องกลงึกึง่อตัโนมตั ิยีห่อ้ 
Pinacho SP/165 มดีกลงึเหลก็รอบสูง (High Speed Steel; HSS) โดยใช้มุมมีดกลงึ ประกอบด้วย มุมหลบ 8 องศา 
มุมคายเศษ 17 องศา มุมเอยีง 13 องศา มุมรวมปลายมดี 60 องศา ใชน้ ้ายาหล่อเยน็ Soluble Cutting oil TH-O10AL 
อตัราส่วนของการผสมน ้า 1:20 ไมโครมเิตอร์ดจิติอล (Digital Micrometer) ยี่ห้อ Mitutoyo ส าหรบัวดัขนาดของเส้น
ผ่านศูนย์กลาง และเครื่องวดัความหยาบผิว (Surface Finish Tester) รุ่น CV-R 190 ส าหรบัวดัความหยาบผิวของ
ชิน้งาน 
 

 การวิเคราะหส์าเหตขุองปัญหา 
  วตัถุประสงคข์องงานวจิยันี้คอืปรบัปรุงลกัษณะทางคุณภาพของกระบวนการกลงึโลหะเกรด SCM 
415 ท าให้ผู้วจิยัได้จดัท าผงัเหตุและผลในการวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้านคุณภาพของการกลงึโลหะดงักล่าว 
แสดงดงัภาพที่ 1 และ 2 ซึง่ผงัเหตุและผลเป็นเครื่องมอืที่ใช้ประโยชน์ในการจ าแนกและแสดงถึงสาเหตุของปัญหาที่
สง่ผลต่อการด าเนินการของกระบวนการ [4] โดยพบว่าสาเหตุทีส่ าคญั ทีท่ าให้ค่า Cpk ของลกัษณะทางคุณภาพทัง้สอง
ต ่า คอื การปรบัตัง้เงื่อนไขการตดัของกระบวนการกลงึทีไ่ม่เหมาะสม 
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ภาพท่ี 2 ผงัเหตุและผลแสดงปัญหาค่า Cpk ของค่าความหยาบผวิต ่า 
 

การออกแบบการทดลอง 
  ผู้วิจ ัยได้น าเทคนิคการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล มาช่วยก าหนดเงื่อนไขการตัดที่
เหมาะสม เนื่องจากสามารถศกึษาปัจจยัได้หลายปัจจยัพร้อมกนัและใชใ้นการศกึษาผลกระทบหลกัและร่วมระหว่าง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวแปรตอบสนอง [5]  ทัง้นี้ตัวแปรตอบสนอง (Response Variable) ของงานวิจัยนี้คือ เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง มหีน่วยเป็น มิลลเิมตร (mm.) ความหยาบผิวมหีน่วยเป็นไมโครเมตร (µm.) โดยใช้วธิีการวดัแบบความ
หยาบผวิเฉลีย่เลขคณิต (Roughness Average: Ra) ซึง่เป็นค่าทีน่ิยมใชก้นัมากทีส่ดุและหลายมาตรฐานอา้งองิค่านี้ใน
การก าหนดมาตรฐานความหยาบผวิ ปัจจยัทีใ่ชใ้นการทดลอง มอียู่ 3 ปัจจยัคอื ความเรว็รอบ (Spindle Speed) อตัรา
ป้อน (Feed Rate) และระยะป้อนลกึ (Depth of Cut) ซึ่งแต่ละปัจจยัมอียู่ 2 ระดบั แสดงดงัตารางที่ 1 โดยระดบัของ
ปัจจยัได้ก าหนดจากการศกึษางานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการกลงึโลหะและการระดมความคดิจากผู้วจิยัร่วมกบั
ช่างผู้ดูแลเครื่องกลงึ ดงันัน้จ านวนการทดลองเท่ากบั 23 = 8 ครัง้ และทดลองซ ้า (Replicate) เท่ากบั 3 ครัง้ เพื่อลด
ความคลาดเคลื่อนในการทดลอง รวมจ านวนการทดลองของงานวจิยันี้เท่ากบั 24 ครัง้ 
 

ตารางท่ี 1 ระดบัของปัจจยัทีใ่ชใ้นการทดลอง 

ปัจจยั 
ระดบัของปัจจยั 

หน่วย 
(-1) (+1) 

 A: ความเรว็รอบ 140 860 รอบต่อนาท ี
 B: อตัราป้อน 0.25 1 มลิลเิมตรต่อรอบ 
 C: ระยะป้อนลกึ 0.5 1 มลิเิมตร 

 

ผลการศึกษา 
การวิเคราะหค์วามแปรปรวน 

  การวเิคราะหค์วามแปรปรวนของงานวจิยันี้ไดก้ าหนดระดบันยัส าคญัการทดสอบ เท่ากบั 0.05 โดย
วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมทางสถติ ิผลการวเิคราะหแ์สดงดงัตารางที ่2 และ 3 ตามล าดบั พบว่าปัจจยัทีส่ง่ผลต่อเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลางคอื ความเรว็รอบ และอตัราป้อน สว่นปัจจยัทีส่่งผลต่อความหยาบผวิคอื อตัราป้อน เน่ืองจากมคี่า P-Value 
ต ่ากว่า 0.05 หลงัจากนัน้ผู้วจิยัได้ทดสอบข้อสมมติฐานเกี่ยวกบัค่าผิดพลาด ของทัง้ 2 ตัวแปรตอบสนอง พบว่าข้อ
สมมตเิกีย่วกบัค่าผดิพลาดถูกตอ้งทัง้หมดคอืมกีารแจกแจงแบบปกตทิีม่คี่าเฉลีย่เท่ากบัศูนยม์คีวามแปรปรวนคงทีแ่ละ
เป็นอสิระต่อกนั 
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ตารางท่ี 2 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนของเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 
Source DF Seq. SS Adj. SS Adj. MS F P 

A 1 0.032340 0.032340 0.032340 3.58 0.077 
B 1 0.152163 0.152163 0.152163 16.83 0.001 
C 1 0.012742 0.012742 0.012742 1.41 0.253 
A*B 1 0.012467 0.012467 0.012467 1.38 0.257 
A*C 1 0.006567 0.006567 0.006567 0.73 0.407 
B*C 1 0.000975 0.000975 0.000975 0.11 0.747 
A*B*C 1 0.022022 0.022022 0.022022 2.44 0.138 
Error 16 0.144664 0.144664 0.009041   
Total 23 0.383941     

 
ตารางท่ี 3 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนของค่าความหยาบผวิ 

Source DF Seq. SS Adj. SS Adj. MS F P 
A 1 14.170 14.170 14.1696 1.61 0.223 
B 1 84.461 84.461 84.4613 9.58 0.007 
C 1 1.316 1.316 1.3165 0.15 0.704 
A*B 1 20.070 20.070 20.0696 2.28 0.151 
A*C 1 8.257 8.257 8.2567 0.94 0.348 
B*C 1 24.218 24.218 24.2185 2.75 0.117 
A*B*C 1 0.225 0.225 0.2248 0.03 0.875 
Error 16 141.087 141.087 8.8180   
Total 23 293.804     

  

การเลือกสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรบัการผลิต 
  ผู้วิจยัได้น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์หาสภาวะที่เหมาะสมด้วยฟังก์ชนั Response 
Optimizer ในโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติิ ซึง่สภาวะทีเ่หมาะสมทีไ่ดจ้ากฟังกช์นั Response Optimizer แสดงดงัภาพที ่
3 คอื A B C เท่ากบั 1.0 -0.7381 และ -1.0 ตามล าดบั และเมื่อแปลงเป็นค่าจรงิทีใ่ชใ้นการผลติ A = 860 รอบต่อนาท ี
B = 0.348213 มิลลเิมตรต่อรอบ และ C = 0.25 มลิลเิมตร ซึ่งท าใหเ้ส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานเท่ากบั 14.0002 
มลิลเิมตร และค่าความหยาบผวิเท่ากบั 2.2572 ไมโครเมตร โดยค่าความพงึพอใจรวมเท่ากบั 0.98876 หรอื 98.867% 
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ภาพท่ี 3 Optimization Plot ของการวเิคราะหด์ว้ย Response Optimizer 
 

การยืนยนัผลการวิเคราะหข์อ้มูล 
  ผูว้จิยัไดน้ าค่าพารามเิตอรท์ีไ่ดจ้ากฟังกช์นั Response Optimizer มาทดลองผลติจรงิเพื่อยนืยนัผล 
โดยทดลองและสุม่เกบ็ชิน้งานทัง้หมด 20 ครัง้ และบนัทกึค่าของตวัแปรตอบสนองทัง้สองชนิด หลงัจากนัน้ได้วเิคราะห์
เปรยีบเทยีบผลก่อนและหลงัปรบัปรุงพบว่า ค่า Cpk หลงัการปรบัปรุงของเสน้ผ่านศูนย์กลางชิน้งานเพิม่ขึน้จาก 0.42 
เป็น 1.09 และความหยาบผวิเพิม่ขึน้จาก 0.74 เป็น 1.91 โดยแสดงการเปรยีบเทยีบผลก่อนและหลงัการปรบัปรุงไดด้งั
ตารางที ่4  
 

ตารางท่ี 4 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลก่อนและหลงัการปรบัปรุง 
ลกัษณะทางคณุภาพ ค่า Cpk ก่อนการปรบัปรงุ ค่า Cpk หลงัการปรบัปรงุ 

เสน้ผ่านศนูยก์ลางของชิน้งาน 0.42 1.09 
ความหยาบผวิ 0.74 1.91 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อปรบัปรุงคุณภาพการกลงึโลหะเกรด SCM 415 ทีม่ผีลต่อเสน้ผ่านศนูยก์ลางของ
ชิน้งานและความหยาบผวิ โดยใชว้ธิกีารออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรยีล ปัจจยัทีใ่ชใ้นการทดลอง มอียู่ 3 ปัจจยั
คอื ความเรว็รอบ อตัราป้อน และระยะป้อนลกึ ซึง่แต่ละปัจจยัมอียู่ 2 ระดบั ทดลองซ ้า 3 ครัง้ ดงันัน้แผนการทดลอง
ของงานวจิยันี้มจี านวนการทดลองเท่ากบั 24 ครัง้ หลงัจากทดลองและวเิคราะหผ์ลพบว่า ระดบัปัจจยัทีเ่หมาะสมทีไ่ด้
จากการวเิคราะหด์ว้ยฟังกช์นั Response Optimizer ในโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติคิอื ความเรว็รอบเท่ากบั 860 รอบ
ต่อนาท ีอตัราป้อนเท่ากบั 0.342 มลิลเิมตรต่อรอบ และความลกึตดัเท่ากบั 0.25 มลิลเิมตร ท าให้เสน้ผ่านศูนยก์ลาง
ของชิ้นงานมคี่าเท่ากบั 14.0002 มลิลเิมตร และค่าความหยาบผวิเท่ากบั 2.2572 ไมโครเมตร โดยค่าความพงึพอใจ
รวมเท่ากบั 0.98876 หรอื 98.876% ซึ่งเมื่อน าค่าเงื่อนไขการตดัดงักล่าวมาท าการทดลองยนืยนัผลเพื่อเปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างระหว่างก่อนและหลงัการปรบัปรุงพบว่า เสน้ผ่านศูนยก์ลางของชิน้งานและความหยาบผวิมคี่า Cpk เพิม่
มากขึน้ 
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ขอ้เสนอแนะ 
 งานวจิยันี้ไม่ไดศ้กึษาอทิธพิลทีเ่กดิจากการสกึหรอของมดีกลงึซึง่เป็นแนวทางทีส่ามารถน ามาศกึษาต่อไปได้
ในอนาคต 
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กระดานไวทบ์อรด์เสมือนจริงหน้าจอสมัผสัแบบมลัติทชัด้วยแสงอินฟราเรด 
Virtual Whiteboard Multi-Touch Screen with Infrared Light 
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Ekkalak Sumonphan1*, Pramool Buanoi1, Nuttapong Jailuk1 and Udom Tanodtong1 
 

บทคดัย่อ 
 

 การเรียนการสอนแบบใช้เครื่องฉายท าให้เกิดความไม่สะดวกในการเขียนหรือวาดภาพบนฉากรบัภาพ  
งานวจิยันี้ได้น าเสนอระบบหน้าจอสมัผสัแบบมลัติทชัด้วยแสงอนิฟราเรดมาประยุกต์ใช้งานกบัเครื่องฉาย โดยการ
ออกแบบปากกาอนิฟราเรด เป็นตวัระบุต าแหน่งการเคลื่อนที่ ผ่านหลกัการประมวลผลภาพ ที่มกีารใช้กลอ้งเวบ็แคม 
ตรวจจบัแสงอนิฟราเรดส าหรบัระบุพกิดัจุดศูนย์กลางของต าแหน่งแสงอนิฟราเรด เพื่อควบคุมเมาสไ์ปยงัต าแหน่งที่
ตอ้งการ บนระบบปฏบิตักิารอบูุนตู 
 ผลการวจิยัจากการใชง้าน พบว่าเมื่อน าปากกาอนิฟราเรด ทีว่าดรูปทรงพืน้ฐานจ านวน 5 รูปทรง เวลาเฉลีย่
อยู่ที่ 13.74 วนิาท ีเทยีบกบัการใช้เมาสอ์ยู่ที่ 12.02 วนิาท ีเวลาจะแตกต่างกนัเลก็น้อย แต่การระบุพิกดัจากปากกา
อนิฟราเรดท าได้ง่ายกว่า นอกจากนี้การวางปากกาอินฟราเรดในลกัษณะตัง้ฉากที่ 90 องศา ท าให้แสงอินฟราเรด
ชดัเจน สง่ผลใหห้ลกัการประมวลผลภาพตรวจจบัแสงอนิฟราเรดไดแ้ม่นย ามากทีส่ดุ 
 

ค าส าคญั:  ปากกาอนิฟราเรด หน้าจอสมัผสัแบบมลัตทิชั การประมวลผลภาพ ระบบปฏบิตักิารอบูุนตู 
 

Abstract  
 Teaching used the projector which incurred inconvenience writing or drawing on the screen. This 
research decided to adopt of the multi touch screen with infrared light which were applied to the projector by 
designing an infrared pen so that specifying the movement via the image processing. This system had a web 
camera detected Infrared light for specifying the center coordinate of the light spectrum to control the mouse 
in the desired position on the Ubuntu operating system.  

The research result from using founded when the infrared pen drew the five basic shapes which 
average time was 13.74 seconds. To compare with using a mouse was 12.02 seconds. The time was slightly 
different. The specifying coordinates of the infrared pen was easier to use. Furthermore infrared pen was 
placed perpendicular at 90° in order to make clear infrared. This resulted in the detection of infrared image 
processing was most accurate. 

 

Keywords:  Infrared Pen, Multi-Touch Screen, Image Processing, Ubuntu Operating System  
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บทน า 
 

 ปัจจุบนัการน าเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการเรยีนการสอนเริ่มมีบทบาทส าคญั โดยการน าเสนอผ่าน
เครื่องฉาย แต่การเรยีนการสอนแบบใช้เครื่องฉายนัน้ ท าให้เกดิความไม่สะดวกในการเขยีนหรอืการวาดบนฉากรบั
ภาพ ปัจจุบนัไดม้เีทคโนโลยกีระดานอจัฉรยิะ (Interactive Whiteboard) โดยใชป้ลายนิ้วสมัผสัเพื่อน าเสนอสื่อการสอน
แต่ดว้ยราคาทีแ่พงจงึท าใหก้ารใชง้านยงัมขีอ้จ ากดั [1] ไดพ้ฒันากระดานอจัฉรยิะทีม่รีาคาถูกแต่จ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ 
Nintendo Wii Remote ร่วมประมวลผลกับกระดานอจัฉริยะที่พัฒนาขึ้น [2] ได้ใช้ปากกาอินฟราเรดร่วมกับกล้อง
อินฟราเรดที่ใช้ในการตรวจจับแสงอินฟราเรดจากปากกาในการระบุต าแหน่งเคลื่อนที่ของเมาส์ วิธีการดังกล่าว
จ าเป็นตอ้งใชก้ลอ้ง Nintendo wii remote’s เพื่อใชต้รวจจบัแสงอนิฟราเรด [3] ท าการพฒันาระบบการตรวจจบัแสงจาก
ปากกาอินฟราเรดเพื่อใช้ควบคุมสื่อการสอนบนกระดานอัจฉริยะ แต่ระบบดังกล่าวต้องใช้กล้อง Kinect ในการ
ประมวลผลท่าทางจากค่าความลกึของภาพร่วมกบัแสงอนิฟราเรดจากปากกา เพื่อลดขอ้จ ากดัของอุปกรณ์พกพา [4] 
เสนอการรู้จ าท่าทางของมือ โดยวางโปรเจ็คเตอร์ไว้ด้านหลงัเพื่อเก็บภาพการเคลื่อนไหวของมือ  วิธีการดังกล่าว
จ าเป็นต้องมอีลักอรทิึมในการรูจ้ าท่าทางของมือร่วมประมวลผลด้วย เพื่อลดข้อจ ากดัของระบบรู้จ าดงักล่าว [5] ได้
น าเสนอกระดานอจัฉรยิะทีร่่วมกบัการระบุต าแหน่งของแสงอนิฟราเรดผ่านการตรวจจบัดว้ยหลกัการประมวลผลภาพ
เพื่อตรวจจบัวตัถุทีเ่ป็นแสงอนิฟราเรดจากค่าการกระจายตวัของค่าพกิเซลแสงสว่างทีไ่ดจ้ากฮลิโตแกรม (Histogram) 
วธิกีารดงักล่าวเมื่อสภาพแสงเปลีย่นแปลงหรอืเปลีย่นต าแหน่งของชุดกระดานอจัฉรยิะทีอ่อกแบบ จ าเป็นต้องท าการ
ปรบัปรุงภาพพื้นหลงัเพื่อเขา้สู่ข ัน้ตอนการลบภาพพื้นหลงั (Background Subtraction) ในการยนืยนัวตัถุที่เป็นแสง
อนิฟราเรด  

งานวจิยันี้ไดน้ าเสนอกระดานไวทบ์อรด์เสมอืนจรงิหน้าจอสมัผสัแบบมลัตทิชัดว้ยแสงอนิฟราเรด ทีไ่ดน้ าเสนอ
เทคโนโลยขีองระบบหน้าจอสมัผสัแบบมลัติทชัด้วยแสงอนิฟราเรดมาประยุกต์ใช้งานกบัเครื่องฉาย ซึ่งจะใช้ปากกา
อนิฟราเรดเป็นตวัระบุต าแหน่งการเคลื่อนทีข่องเคอรเ์ซอรเ์มาสผ์่านหลกัการประมวลผลภาพดว้ย [6] ไลบรารีโ่อเพ่นซวี ี
(OpenCV Library) ท างานบน [7] ระบบปฏบิตักิารอบูุนตู (Housani, 2009) เพื่อแทนการใชเ้มาสข์องคอมพวิเตอร ์และ
ฉากรบัเครื่องฉายที่ใช้เป็นกระดานสามารถเขยีนหรอืวาดผ่านปากกาอนิฟราเรดได้ โดยใช้กล้องเวบ็คาเมร่า (Web 
Camera) ราคาถูกที่หาได้ทัว่ไปท าการถอดกระจกฟิลเตอร์กันแสงอินฟราเรดออกไป ท าให้สามารถตรวจจบัแสง
อินฟราเรดจากหลอดแอลอีดีอินฟราเรด เพื่อหาต าแหน่งปากกาอินฟราเรด ที่สมัผัสลงบนกระดานที่เกิดจุดแสง
อนิฟราเรดของหลอดแอลอดีอีนิฟราเรด ในแนวแกน X และ Y ซึง่ในการตรวจสอบจุดทีป่ากกาอนิฟราเรดสมัผสัลงบน
กระดาน เนื่องจากกลอ้งอนิฟราเรดสามารถรบัภาพต าแหน่งทีเ่กดิจุดตดัในแนวแกน X และ Y ได ้ในการสรา้งกระดาน
ไวท์บอร์ดเสมอืนจรงิหน้าจอสมัผสัแบบมลัติทชัด้วยแสงอนิฟราเรดที่ใช้งานร่วมกบัคอมพวิเตอรแ์ละเครื่องฉายภาพ 
เพื่อใหก้ารน าเสนอสือ่ต่างๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการเรยีนการสอน เกดิความสะดวกสบายและรวดเรว็มากยิง่ขึน้ เนื่องจาก
ในการน าเสนอสื่อต่างๆที่ต้องเชื่อมต่อเข้ากบัคอมพิวเตอร์และแสดงผลออกทางเครื่องฉายภาพลงสู่ฉากรบัภาพผู้
น าเสนอจะต้องมสีลบัการใช้งานระหว่างเมาสก์บัการเปลี่ยนแปลงสื่อที่น าเสนออยู่ จงึท าให้เสยีเวลา แต่กระดานไวท์
บอรด์เสมอืนจรงิหน้าจอสมัผสัแบบมลัตทิชัดว้ยแสงอนิฟราเรดนี้ สามารถเปลีย่นแปลงสือ่ทีน่ าเสนออยู่ไดท้นัท ีเพยีงแค่
ผู้น าเสนอใช้ปากกาอนิฟราเรดสมัผสัลงบนกระดานแทนการใช้เมาส์ จงึท าให้ผู้น าเสนอประหยดัเวลา และยงัดงึดูด
ความสนใจต่อผูท้ีก่ าลงัรบัชมการน าเสนอสือ่ต่างๆ อกีดว้ย 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 1. คอมพวิเตอร ์  2. เครื่องฉายภาพ 
 3. ปากกาอนิฟราเรด 4. กลอ้งเวบ็แคม 
 5. กระดานไวทบ์อรด์เสมอืนจรงิหน้าจอสมัผสัแบบมลัตทิชัดว้ยแสงอนิฟราเรด 
 6. โปรแกรม Virtual Whiteboard Multi-Touch Screen with Infrared Light ทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้มา 
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วิธีการศึกษา 
 (1) ศกึษารวบรวมขอ้มลูกระบวนการท างานเกีย่วกบักระดานอจัฉรยิะ (IWB: Interactive White Board) 
  เพื่อน ามาเป็นแนวทางหลกัการท างานของกระดานไวท์บอรด์เสมอืนจรงิหน้าจอสมัผสัแบบมลัตทิชัดว้ย
แสงอนิฟราเรด ใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและแม่นย าต่อผูใ้ชง้านในการน าเสนอสือ่ต่างๆ  
 (2) ออกแบบระบบการท างานและฮารด์แวรท์ีใ่ชใ้นการวจิยั 
      ในการออกแบบกระดานไวท์บอรด์เสมอืนจรงิหน้าจอสมัผสัแบบมลัติทชัด้วยแสงอนิฟราเรด ที่สร้างขึน้
จากวัสดุแผ่นอะคริลิคใสและกระดาษไข มีขนาดกว้าง×สูง : 60×47 นิ้ว และปากกาอินฟราเรดมีความยาว 15 
เซนตเิมตร เพื่อสะดวกต่อการใชง้านในการน าเสนอสือ่ต่างๆ     
 (3) ออกแบบซอฟตแ์วรท์ีใ่ชใ้นการประมวลผลภาพ 
      ในการออกแบบซอฟต์แวร์ จะต้องท าการศกึษาหลกัการท างานของการประมวลผลภาพ การใช้ไลบรารี่
ของโอเพ่นซวี ี(Open CV) บนระบบปฏบิตักิารอบูุนตู (Ubuntu) เพื่อจะช่วยใหก้ารท างานของโปรแกรมมปีระสทิธภิาพ  
 (4) สรุปผลการด าเนินงาน   
 (5) จดัท ารายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 
ผลการศึกษา 
 (1) ศกึษารวบรวมขอ้มลูกระบวนการท างานเกีย่วกบักระดานอจัฉรยิะ 
 จากการศกึษาขอ้มูลกระดานอจัฉรยิะเป็นอุปกรณ์ทีน่ิยมใชป้ระกอบการเรยีนการสอนอกีประเภทหนึ่งที่มี
ความทนัสมยั อุปกรณ์ดงักล่าวเมื่อเชื่อมต่อกบัระบบคอมพวิเตอร ์และโปรแกรมต่างๆ ทีเ่ป็นสื่อการเรยีนการสอนและ
เมื่อสมัผสัที ่หน้าจอ กจ็ะสามารถออกค าสัง่ตามทีต่้องการไดเ้หมอืนคอมพวิเตอรเ์ครื่องหนึ่ง แต่มคีวามละเอยีดและการ
ใชไ้ดห้ลากหลาย เหมาะส าหรบัการเรยีนรูท้ ัง้หอ้งเรยีน และใหน้ักเรยีนหลายคนเขา้มามสีว่นร่วม การท างานจะคลา้ยๆ 
กบัโทรศพัท์ระบบสมัผสั ในปัจจุบนันี้ต้องยอมรบัว่ากระดานอจัฉรยิะ นัน้ไดม้กีารน าเขา้มาใช้งานกนัอย่างแพร่หลาย
มากยิง่ขึน้ ซึง่กจ็ะมหีลายยีห่้อ หลายเทคโนโลย ีการท างานของกระดานอจัฉรยิะ ประกอบไปดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน
ดงัต่อไปนี้ 
      1) กระดานอจัฉรยิะ  
      2) โปรเจคเตอร ์(Projector) 
      3) คอมพวิเตอร ์(Computer) 

USB Connect from the interactive 
white board to computer

VGA Line Connect 
to projector

 
ภาพท่ี 1 การต่อใชง้านกระดานอจัฉรยิะเขา้กบัคอมพวิเตอรแ์ละโปรเจคเตอร ์
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 จากภาพที่ 1 เป็นส่วนประกอบทัง้ 3 ส่วน จะขาดสิง่ใดสิง่หนึ่งไปไม่ได้ ซึ่งกระดานอจัฉรยิะนัน้จะท าให้
ผูใ้ช้งานสามารถที่จะควบคุมหน้าจอคอมพวิเตอรไ์ด้โดยใช้ ปากกา และนิ้วมอื หรอือุปกรณ์อื่นๆ สมัผสัไปทีก่ระดาน
อจัฉรยิะ ซึง่จะอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชง้านคอืไม่ต้องเดนิไปทีค่อมพวิเตอร ์ในการที่จะเลื่อนเมาส ์เพื่อคลิก๊ หรอื
พมิพ ์
 (2) ออกแบบระบบการท างานและฮารด์แวรท์ีใ่ชใ้นการวจิยั 
     (2.1) การออกแบบกระดานไวทบ์อรด์เสมอืนจรงิหน้าจอสมัผสัแบบมลัตทิชัดว้ยแสงอนิฟราเรด 
     การออกแบบฮารด์แวรใ์นสว่นของหน้าจอกระดานไวทบ์อรด์เสมอืนจรงิหน้าจอสมัผสัแบบมลัตทิชัดว้ยแสง
อนิฟราเรด ดงัภาพที ่2 จะมสีว่นประกอบหลกั 2 สว่น ไดแ้ก่ 
 1) แผ่นอะคลลิกิใส ทีม่ขีนาดกวา้ง×สงู: 150×120 เซนตเิมตร เพื่อใชเ้ป็นจอในการรบัภาพจากเครื่องฉาย
ภาพ และใหป้ากกาอนิฟราเรดสมัผสัลงบนแผ่นอะคลลิกิใส          
 2) กระดาษไข เพื่อช่วยใหก้ารมองเหน็ภาพทีไ่ดจ้ากเครื่องฉายภาพชดัเจนมากยิง่ขึน้ จะมขีนาดกวา้ง×สงู:  
150×120 เซนตเิมตร  

            

              

            

        

 
ภาพท่ี 2 การออกแบบกระดานไวทบ์อรด์เสมอืนจรงิหน้าจอสมัผสัแบบมลัตทิชัดว้ยแสงอนิฟราเรด 

     (2.2) การออกแบบโครงสร้างของกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทัชด้วยแสง
อนิฟราเรด 

                    

                  200 cm

 
ภาพท่ี 3 โครงสรา้งดา้นหลงักระดานไวทบ์อรด์เสมอืนจรงิหน้าจอสมัผสัแบบมลัตทิชัดว้ยแสงอนิฟราเรด 

 จากภาพที ่3 เป็นดา้นหลงัของกระดานไวทบ์อรด์เสมอืนจรงิหน้าจอสมัผสัแบบมลัตทิชัดว้ยแสงอนิฟราเรด ซึง่
โครงสรา้งท าขึน้มาจากเหลก็โดยมคีวามสงู 200 เซนตเิมตร ความกวา้ง 160 เซนตเิมตร และความกวา้งของฐาน  80 
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เซนตเิมตร และในสว่นของทีเ่ป็นจอรบัภาพจากเครื่องฉายโปรเจคเตอรท์ีท่ าขึน้มาจากแผ่นอะคลิคิใสมคีวามกวา้ง 150 
เซนตเิมตร และความสงู 120 เซนตเิมตร ถา้วดัตามแนวทแยงมุมแลว้จอจะมขีนาด 180 เซนตเิมตร ในการประมวลผล
ตอ้งท างานร่วมกบัขาตัง้กลอ้งเวบ็แคมทีย่ดึตดิกบัทีว่างเครื่องโปรเจคเตอร ์โดยขาตัง้กลอ้งเวบ็แคมสามารถปรบัระดบั
ความสงูต ่าได ้55 เซนตเิมตร และความยาว 25 เซนตเิมตร เพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถตัง้กลอ้งเวบ็แคมใหม้องเหน็ภาพที่
รบัมาไดท้ัว่ทัง้กระดาน จะตอ้งวางต าแหน่งของโต๊ะวางโปรเจคเตอรท์ีต่ดิตัง้กลอ้งเวบ็แคมใหไ้ดร้ะยะห่างประมาณ 200 
เซนตเิมตร และภาพทีฉ่ายจากโปรเจคเตอรจ์ะเตม็จอบนฉากรบัภาพพอด ี 
     (2.3) การออกแบบปากกาอนิฟราเรด 
 

15 cm

                             1.5      
(     AA 1     )             

 
ภาพท่ี 4 โครงสรา้งภายในและอุปกรณ์ทีใ่ชท้ าปากกาอนิฟราเรด 

 ภาพที ่4 เป็นโครงสรา้งภายในและอุปกรณ์ทีใ่ชท้ าปากกาอนิฟราเรด ซึง่ปากกาอนิฟราเรดทีท่ าขึน้
ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลกัๆ เช่น หลอดแอลอดีอีนิฟราเรด สวติซก์ดติดปล่อยดบั และแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 1 กอ้น 
ปากกาอนิฟราเรดนี้มหีน้าทีส่่งแสงอนิฟราเรดไปใหก้ลอ้งเวบ็แคมทีท่ าการตดิตัง้ไว ้ เมื่อผูใ้ชง้านกดปากกาอนิฟราเรด
ลงบนกระดานไวทบ์อรด์เสมอืนจรงิหน้าจอสมัผสัแบบมลัตทิชัดว้ยแสงอนิฟราเรด  กลอ้งเวบ็แคมจะมองเหน็จุดเป็นแสง
อนิฟราเรดและสง่ขอ้มลูไปใหโ้ปรแกรมประมวลผลต่อไป 

    (2.4) ภาพรวมของระบบ 
ดงัภาพที ่5 เป็นภาพรวมการท างานของระบบ สามารถบอกรายละเอยีดของการใชง้านไดด้งันี้ 

       1) ผูใ้ชท้ าการเปิดคอมพวิเตอร ์และเปิดซอฟตแ์วรท์ีไ่ดท้ าการตดิตัง้เอาไวใ้นคอมพวิเตอร์ 
  2) เครื่องฉายโปรเจคเตอรร์บัสญัญาณภาพจากเครื่องคอมพวิเตอรผ์่านสาย VGA และท าการฉาย
ภาพไปยงัจอรบัภาพ โดยลกัษณะการฉายภาพเป็นการฉายภาพจากดา้นหลงัของจอรบัภาพ 
  3) จอภาพรบัภาพจากเครื่องฉายโปรเจคเตอร ์ 

 4) ปากกาอนิฟราเรด (IR Pen : Infrared Pen) เมื่อกดใชง้านปากกาอนิฟาเรดลงบนจอภาพจะเกดิ
แสงอนิฟาเรดจงึท าใหก้ลอ้งเวบ็แคมสามารถมองเหน็ต าแหน่งทีผู่ใ้ชไ้ดส้มัผสัลงบนจอภาพ 

 5) กลอ้งเวบ็แคมทีถู่กท าขึน้เพื่อใหส้ามารถมองเหน็แสงอนิฟาเรดต่างจากกลอ้งเวบ็แคมทัว่ไป โดย
ถอดกระจกฟิลเตอรซ์ึง่ท าหน้าทีก่นัแสงอนิฟราเรดไม่ใหเ้ขา้ไปในกลอ้งเวบ็แคมออก แลว้ต้องน าแผ่นฟิลม์ฟลอ็ปป้ีดสิก์
มาใสล่งแทน เพื่อท าใหก้ลอ้งเวบ็แคมสามารถมองเหน็แสงอนิฟราเรด ซึง่จะถูกตดิตัง้อยู่ดา้นหลงัของจอรบัภาพเพื่อให้
สามารถมองเหน็จุดของแสงอนิฟาเรด ตามทีผู่ใ้ชง้านไดส้มัผสัลงบนจอภาพจากดา้นหน้าของจอภาพ เมื่อกลอ้งเวบ็แคม
มองเห็นจุดของแสงอนิฟาเรดแล้วจะท าการส่งภาพไปยงัคอมพิวเตอรโ์ดยผ่านสายยูเอสบ ีและซอฟต์แวร์จะท าการ
ประมวลผลภาพได้ขอ้มูลออกมาเพื่อแทนการเคลื่อนทีข่องเมาสจ์ากคอมพวิเตอรล์งบนจอภาพทีเ่รยีกว่า กระดานไวท์
บอรด์เสมอืนจรงิหน้าจอสมัผสัแบบมลัตทิชัดว้ยแสงอนิฟาเรด 
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ภาพท่ี 5  ภาพรวมของระบบการใชง้านกระดานไวทบ์อรด์เสมอืนจรงิหน้าจอสมัผสัแบบมลัตทิชัดว้ยแสงอนิฟราเรด  

 (3) ออกแบบซอฟตแ์วรท์ีใ่ชใ้นการประมวลผลภาพ 
 การออกแบบซอฟต์แวร ์เมื่อโปรแกรมเริม่ท างานโดยการตดิต่อกบักลอ้งเวบ็แคม เมื่อกลอ้งไม่พบวตัถุที่
เป็นจุดแสงอนิฟราเรดจะไม่บนัทกึภาพ  แต่ถา้ตรวจสอบวตัถุทีจ่บัภาพไดเ้ป็นแสงอนิฟราเรดจะบนัทกึภาพ ตามภาพที ่
6 (ก) และท าการแปลงภาพโดยใชอ้ลักอรทิมึการก าหนดค่าแบ่งระดบั (Threshold) แล้วหาจุดเซน็ทรอยด์ (Centroid) 
ของวตัถุที่กล้องมองเหน็ตามแนวแกน x และ y เพื่อน าจุดเซน็ทรอยด์ที่หาได้มาเป็นต าแหน่งการเคลื่อนที่ของเมาส์ 
ตามภาพที่ 6 (ข) ซึง่ในส่วนของเมาสจ์ะมฟัีงกช์ัน่การท างานอยู่ ถ้าหากผูใ้ชง้านสมัผสัหรอืกดปากกาหนึ่งจุด จะแทน
การคลิก๊ซา้ยของเมาส ์ถ้าผูใ้ชก้ดปากกาคา้งไวจ้ะเป็น Mouse Down, Mouse Up Mouse Move คอืเลื่อนลง เลื่อนขึน้ 
และเคลื่อนยา้ย เมื่อรบัฟังกช์ัน่เมาสม์าเรยีบรอ้ยต าแหน่งเคอรเ์ซอรเ์มาสท์ีอ่ยู่บนหน้าจอกระดานไวทบ์อรด์เสมอืนจรงิ
หน้าจอสมัผสัแบบมลัตทิชัดว้ยแสงอนิฟาเรด จะเคลื่อนทีไ่ปตามทีผู่ใ้ชเ้ลอืก ถา้ไม่ตอ้งการท างานอกีใหก้ด ESC จบการ
ท างานของโปรแกรม 
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(ก) แสงอนิฟราเรดทีไ่ดจ้ากปากกาอนิฟราเรด                 (ข) จุดเซนทรอยดท์ีห่าไดจ้ากแสงอนิฟราเรด 

ภาพท่ี 6 หลกัการท างานของซอฟตแ์วร ์

 
ภาพท่ี 7 ใชป้ากกาอนิฟราเรดเชค็ต าแหน่งของเคอรเ์ซอรเ์มาส ์

 จากภาพที ่7 เป็นการใชป้ากกาอนิฟราเรดเชค็ต าแหน่งของเคอรเ์ซอรเ์มาสบ์นกระดานไวทบ์อรด์เสมอืน
จริงหน้าจอสมัผัสแบบมัลติทัชด้วยแสงอินฟราเรด ถ้าหากเคอร์เซอร์เมาส์เคลื่อนที่ ตรงตามต าแหน่งของปากกา
อินฟราเรดแสดงว่ากล้องเว็บแคมมองเห็นพื้นที่ทัง้หมดของกระดาน แต่ถ้าหากเมาส์เคลื่อนที่ไ ม่ตรงตามปากกา
อนิฟราเรดเป็นเพราะว่าตัง้กลอ้งเวบ็แคมไม่ตรงจงึท าใหก้ารมองเหน็ต าแหน่งของแสงอนิฟราเรดผดิพลาด 

 
ภาพท่ี 8 ฟังกช์ัน่ Hover Click 



 

606 
 

              ในการใชง้านกระดานไวทบ์อรด์เสมอืนจรงิหน้าจอสมัผสัแบบมลัตทิชัด้วยแสงอนิฟราเรด ต้องใชฟั้งกช์ัน่ 
Hover Click บน Ubuntu เป็นตวัช่วยเสรมิร่วมกบัปากกาอนิฟราเรด เพื่อท าใหก้ารใชง้านมปีระสทิธภิาพไดด้มีากขึน้ 
โดยฟังกช์ัน่ Hover Click ตามภาพที่ 8 คอื ฟังก์ชัน่การท างานของเมาส ์ที่ถูกสร้างขึน้มาเพื่อใช้งานร่วมกบัระบบจอ
สมัผสั บนระบบปฏบิตักิารอบูุนตู ซึง่จะมฟัีงกช์ัน่ใหเ้ลอืกในการใชง้าน ดงันี้ 
  1) Single Cilck  คอื คลกิซา้ย 1 ครัง้ 
              2) Double Cilck คอื คลกิซา้ย 2 ครัง้ หรอืทีเ่รยีกว่า ดบัเบิล้คลกิ   
               3) Drag คอื ลาก 
  4) Secondary Click คอื คลกิขวา 
 

(4) การทดสอบเวลาในการประมวลผลระหว่างใชป้ากกาอนิฟราเรดและใชเ้มาส ์
 เป็นการทดสอบประสทิธภิาพระหว่างการใช้ปากกาอนิฟราเรดและการใช้เมาส ์โดยวธิกีารวาดภาพตาม
รูปภาพต้นฉบบับนโปรแกรม Paint ส าหรบัวาดรูปพื้นฐานบนระบบปฏิบตัิการอูบุนตูเพื่อหาค่าเวลาเฉลี่ยในการใช้
ปากกาอนิฟราเรดกบัเมาส ์ซึง่จะท าการทดสอบวาดภาพโดยใชป้ากกาอนิฟราเรดเทยีบกบัการวาดดว้ยเมาส ์ภาพละ 5 
ครัง้ 

ตารางท่ี 1 ผลการทดลองเปรยีบเทยีบวาดรปูทรงเรขาคณติระหว่างเมาสแ์ละปากกาอนิฟราเรด จ านวน 5 รปูทรง 

รปูภาพท่ี  รปูภาพต้นฉบบั 
เวลาเฉล่ีย 

ปากกาอินฟราเรด (วินาที) 
เวลาเฉล่ีย 

เมาส ์(วินาที) 
 
1 

 

 
14.18 

 
10.82 

 
2 

 

 
12.2 

 
8.72 

 
3 

 

 
12.82 

 
10.48 

 
4 

 

 
13.24 

 
11.6 

 
5 

 

 
16.26 

 
18.5 

เวลาเฉล่ีย 13.74 12.02 

 จากผลการทดสอบตามตารางที่ 1 หาค่าเวลาเฉลีย่ในการใชป้ากกาอนิฟราเรดวาดภาพทัง้ 5 ภาพเวลา
เฉลีย่ประมาณ 13.74 วนิาท ีและค่าเวลาเฉลีย่ในการใชเ้มาสว์าดภาพทัง้ 5 ภาพ เวลาเฉลีย่ประมาณ 12.02 วนิาท ีจาก
ผลการทดสอบนัน้จะเหน็ไดว้่าค่าเวลาเฉลีย่ในการท างานของเมาสใ์ชเ้วลาน้อยกว่าปากกาอนิฟราเรด เพราะว่าเมาสใ์ช้
พื้นที่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ในการวาดภาพน้อยกว่าปากกาอินฟราเรดที่ใช้พื้นที่บนกระดานไวท์บอร์ดเสมอืนจรงิ
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หน้าจอสมัผสัแบบมลัตทิชัดว้ยแสงอนิฟราเรดในการวาดภาพ และปากกาอนิฟราเรดสามารถวาดภาพไดต้ามเสน้ที่มี
ลกัษณะซบัซอ้น เช่น รปูดาวไดด้กีว่าการใชเ้มาส ์
 จากภาพที ่9 เป็นกราฟเวลาเฉลีย่ในการวาดภาพแต่ละภาพ ระหว่างการใชป้ากกาอนิฟราเรดกบัเมาส ์ใน
การวาดภาพจะเหน็ไดว้่าเมื่อน าปากกาอนิฟราเรดวาดภาพทีม่คีวามยาก จะท างานไดด้กีว่าการใชเ้มาสใ์นการวาด แต่
จากการทดสอบเมาสจ์ะมเีวลาเฉลีย่ทีด่กีว่าการใช้ปากกาอนิฟราเรดวาด เนื่องจากการทดสอบใชเ้มาสว์าดจะวาดบน
หน้าจอคอมพวิเตอรต์ามการใชง้านปกติ ซึ่งจะแตกต่างจากการใชป้ากกาอนิฟราเรดวาด เพราะวาดบนกระดานไวท์
บอร์ดเสมือนจริงหน้าจอสมัผัสแบบมลัติทัชด้วยแสงอินฟราเรด จึงท าให้พื้นที่ในการวาดมีขนาดไม่เท่ากัน แต่ใน
ภาพรวมตวัอลักอรทิมึสามารถประมวลผลต าแหน่งของแสงอนิฟราเรดจากปากกาควบคุมต าแหน่งเมาสไ์ดอ้ย่างแม่นย า         

 
ภาพท่ี 9 เปรยีบเทยีบเวลาเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการวาดรปูทรงพืน้ฐานดว้ยเมาสเ์ทยีบกบัปากกาอนิฟราเรด 

(5) การทดสอบการมองเหน็แสงอนิฟราเรดของปากกาอนิฟราเรดผ่านกลอ้งเวบ็แคม 
 ขัน้ตอนนี้เป็นการทดสอบประสทิธภิาพในการมองเหน็แสงอนิฟราเรดของกลอ้งเวบ็แคม ในการทดสอบจะ
ใช้ปากกาอนิฟราเรดเป็นอุปกรณ์ในการทดสอบ โดยจะให้ผู้ทดสอบท ามอืเอยีงตามมุม 45 องศา และ 90 องศา บน
กระดานไวทบ์อรด์เสมอืนจรงิหน้าจอสมัผสัแบบมลัตทิชัดว้ยแสงอนิฟราเรด เพื่อหาความแตกต่างในการมองเหน็แสง
อนิฟราเรดจากปากกาอนิฟราเรด ทีก่ลอ้งเวบ็แคมมองเหน็เพื่อน าภาพทีไ่ดไ้ปแทนการเคลื่อนทีข่องเคอรเ์ซอรเ์มาส ์จะ
ท าการทดสอบ 10 ครัง้ ตามรปูแบบและผลการทดลองในตารางที ่2 การทดสอบการมองเหน็แสงอนิฟราเรดจากปากกา
อนิฟราเรดของกลอ้งเวบ็แคม จากการวางมอืเอยีงที่มุม 45 องศา 10 ครัง้ โดยมกีารค านวณเปอรเ์ซน็ต์ความถูกต้อง
เท่ากบั 30% 
 จากการวางมอืท ามุมกบักระดานในแนว 45 องศา ผลการทดสอบการมองเหน็แสงอนิฟราเรดจากปากกา
อนิฟราเรดของกล้องเวบ็แคมในต าแหน่งต่างๆบนกระดานจ านวน 10 ครัง้ การมองเห็นแสงอนิฟราเรดจากปากกา
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อนิฟราเรดของกลอ้งเวบ็แคมใหค้่าการระบพุกิดัต าแหน่งทีแ่มน่ย า 30% เพราะจากการทดสอบมคีวามผดิพลาดจากการ
วางมือเอียง 45 องศา เนื่องจากแสงอินฟราเรดที่ได้จากปากกาอินฟราเรดไม่ได้เปล่งแสงออกมาในแนวตรง จาก
ต าแหน่งการมองเหน็ของกล้องเวบ็แคมผ่านหลกัการประมวลผลภาพ ไม่สามารถระบุพกิดัซึ่งเป็นจุดเซน็ทรอยด์ของ
แสงอนิฟราเรดไดส้ง่ผลใหไ้ม่เกดิการสง่ค าสัง่เพื่อการเคลื่อนต าแหน่งเมาสบ์นหน้าจอ 

 

   ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบใชป้ากกาอนิฟราเรดทีมุ่ม 45 องศา 10 ครัง้ 

ล าดบัท่ี การทดสอบ  มุม (องศา) 45˚ สถานะเคอรเ์ซอรเ์มาส ์
ผลการทดสอบ 
ผา่น ไม่ผา่น 

1 มุมดา้นบนซา้ย 

 

ไม่ท างาน 
- 

2 มุมดา้นบนขวา 

 

ไม่ท างาน 
-  

3 มุมดา้นล่างซา้ย 

 

ท างาน 
 - 

4 มุมดา้นล่างขวา 

 

ท างาน 
 - 

5 ขอบดา้นซา้ย 

 

ไม่ท างาน 
-  

6 ขอบดา้นขวา 

 

ไม่ท างาน 
-  

7 ขอบดา้นบน 

 

ไม่ท างาน 
-  

8 ขอบดา้นล่าง 

 

ท างาน 
 - 

9 ตรงกลางจอ 

 

ไม่ท างาน 
-  

10 เปิดไอคอน  

 

ไม่ท างาน 
-  

เปอรเ์ซน็ตค์วามถกูต้อง 30% 
 
 ขัน้ตอนต่อไปจะท าการทดสอบการมองเหน็แสงอนิฟราเรดจากปากกาอนิฟราเรดของกลอ้งเวบ็แคม จาก
การวางมอืทีมุ่ม 90 องศา 10 ครัง้ บนต าแหน่งต่างๆตามหน้าจอ ส าหรบัรูปแบบการทดลองและผลการทดลอง แสดง
ตามตารางที ่3 โดยมกีารค านวณเปอรเ์ซน็ต์ผลการทดสอบการมองเหน็แสงอนิฟราเรดจากปากกาอนิฟราเรดของกลอ้ง
เวบ็แคม การมองเหน็แสงอนิฟราเรดจากปากกาอนิฟราเรดของกลอ้งเวบ็แคมท าได ้100% เพราะจากการทดสอบไม่มี
ความผดิพลาดจากการมองเหน็แสงอนิฟราเรดจากปากกาอนิฟราเรดของกลอ้งเวบ็แคม แสงอนิฟราเรดทีไ่ดจ้ากปากกา
อนิฟราเรดไดเ้ปล่งแสงออกมาในแนวตรง จงึท าให้กลอ้งเวบ็แคมมองเหน็แสงอนิฟราเรดไดอ้ย่างชดัเจน  เมื่อผ่านการ
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ประมวลผลบนหลกัการประมวลผลภาพสามารถระบุต าแหน่งของวตัถุและตรวจจบัจุดเซน็ทรอยดข์องวตัถุ แปลค่าเป็น
ต าแหน่งพกิดัของเมาสส์่งชุดค าสัง่ไปควบคุมต าแหน่งเมาสเ์คลื่อนไปตามต าแหน่งของแสงอนิฟราเรดบนปลายปากกา
ไดอ้ย่างแม่นย า 
               ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบใชป้ากกาอนิฟราเรดทีมุ่ม 90 องศา 10 ครัง้ 

ล าดบัท่ี การทดสอบ  มุม (องศา) 90˚ สถานะเคอรเ์ซอรเ์มาส ์
ผลการทดสอบ 
ผา่น ไม่ผา่น 

1 มุมดา้นบนซา้ย 

 

ท างาน 
 - 

2 มุมดา้นบนขวา 

 

ท างาน 
 - 

3 มุมดา้นล่างซา้ย 

 

ท างาน 
 - 

4 มุมดา้นล่างขวา 

 

ท างาน 
 - 

5 ขอบดา้นซา้ย 

 

ท างาน 
 - 

6 ขอบดา้นขวา 

 

ท างาน 
 - 

7 ขอบดา้นบน 

 

ท างาน 
 - 

8 ขอบดา้นล่าง 
 

ท างาน 
 - 

9 ตรงกลางจอ 

 

ท างาน 
 - 

10 เปิดไอคอน  

 

ท างาน 
 - 

เปอรเ์ซน็ตค์วามถกูต้อง 100% 

วิจารณ์และสรปุผล 
 1. กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทัชด้วยแสงอินฟราเรด สามารถใช้งานใน
สภาพแวดลอ้มทีม่แีสงสว่างมากไดป้กต ิ
 2. ความแม่นย าของต าแหน่งเคอรเ์ซอรเ์มาสก์บัปากกาอนิฟราเรดท างานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 3. ในการน าเสนอสือ่ทีม่คีวามซบัซอ้นปากกาอนิฟราเรดสามารถท างานไดด้กีว่าการใชเ้มาส ์
 4. การมองเห็นแสงอนิฟราเรดจากการปากกาอนิฟราเรดของกล้องเวบ็แคมจะมองเหน็แสงอนิฟราเรดได้ด ี
เมื่อใชป้ากกาอนิฟราเรดในการวางมอื 90 องศา จะท าใหเ้คอรเ์ซอรเ์มาสเ์คลื่อนทีไ่ดแ้ม่นย าดกีว่า การวางมอื 45 องศา 
 5. ซอฟต์แวรส์ามารถใช้งานร่วมกบัฟังก์ชัน่ Hover Click บน Ubuntu ได้ เพื่อท าให้การน าเสนอสื่อต่างๆ มี
ความน่าสนใจมากยิง่ขึน้ 
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ข้อเสนอแนะ   
 1. เนื่องจากในการตัง้กล้องเวบ็แคมให้มองเหน็แสงอนิฟราเรดจากปากกาอนิฟราเรดไดท้ัว่ทัง้กระดานไวท์
บอรด์เสมอืนจรงิหน้าจอสมัผสัแบบมลัตทิชัดว้ยแสงอนิฟราเรดมรีะยะไกล จงึท าใหต้้องใชพ้ื้นทีใ่นการตดิตัง้กลอ้งเวบ็
แคมมากพอสมควร ควรเรยีกใชง้านกลอ้งเวบ็แคมทีม่เีลนสซ์มู เพื่อจะไดล้ดระยะการมองเหน็ของกลอ้งเวบ็แคมระหว่าง
กระดานไวทบ์อรด์เสมอืนจรงิหน้าจอสมัผสัแบบมลัตทิชัดว้ยแสงอนิฟราเรด ไดใ้กลม้ากยิง่ขึน้ 
 2. ควรพฒันาระบบการท างานของกระดานไวทบ์อรด์เสมอืนจรงิหน้าจอสมัผสัแบบมลัตทิชัดว้ยแสงอนิฟราเรด 
ใหส้ามารถใชน้ิ้วมอืสมัผสัได ้เพื่อความสะดวกในการน าเสนอสือ่ต่างๆ ไดด้ขีึน้ 
 3. ควรพฒันาโปรแกรมใหส้ามารถคารเิบต (Calibrate) หน้าจอในการมองเหน็ของกลอ้งเวบ็แคม เพื่อใหก้าร
ตดิตัง้ใชง้านกระดานไวทบ์อรด์เสมอืนจรงิหน้าจอสมัผสัแบบมลัตทิชัดว้ยแสงอนิฟราเรดไดง้่ายขึน้ โดยการศกึษาขอ้มูล
เกีย่วกบัหลกัการประมวลผลภาพ และการเรยีกใชง้านไลบรารีข่องโอเพ่นซวี ี
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การพฒันาหวัวดัแบบไม่ท าลายส าหรบัการตรวจสอบความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์
แหนมหมแูบบแท่ง 
“A development of Non-destructive sensors for Thai fermented pork products” 
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ละออ โควาวสิารชั2 และศุภชยั วรพจน์พศุิทธิ ์1  
Sodsai Wisadsud1,2*, Taweesak Sanpechuda2, Krisada Chinda2, Thitipong Wongsatho2,  
Anuwat Chaiwongyen2, La-or Kovavisaruch2 and Supachai Vorapojpisut1  
 

บทคดัย่อ 
 

 ปัจจุบนัการแปรรูปอาหารถอืว่ามคีวามส าคญัส าหรบัประเทศไทย มผีลต่อการเตบิโตเศรษฐกจิดา้นการเกษตร 
แต่การแปรรปูอาหารหลายอย่างยงัขาดการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการวางจ าหน่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่อาหารหมกั
ดอง  เช่น แหนมที่เป็นอาหารพื้นบ้านที่นิยมบรโิภคอย่างมาก การตรวจสอบแหนมมกัจะประเมินด้วยด้วยสายตา
เท่านัน้ จงึขาดความแม่นย า ผูว้จิยัจงึคดิคน้เครื่องมอืในการตรวจสอบแหนมเพื่อใหผู้บ้รโิภคไดร้บัขอ้มูลความปลอดภยั
อาหาร ซึง่แหนมอาศยักระบวนการหมกัจะเกดิกรดแลคตกิ ส่งผลใหค้่า pH ของแหนมเปลีย่นแปลง ผูว้จิยัไดศ้กึษาและ
ออกแบบหวัวดัอนิเตอรด์จิเิตรดเป็นหวัวดัแบบไม่ท าลาย อาศยัหลกัการแพร่ของสนามไฟฟ้าทีเ่ปลีย่นแปลงค่าความจุ
ไฟฟ้าบนหวัวดั  การวางแหนมวางบนหวัวดัจะท าให้ค่าความจุไฟฟ้าที่หวัวดัเกดิการเปลี่ยนแปลง เพื่อบ่งบอกการ
เปลีย่นแปลงของแหนมได ้การทดสอบหวัวดัดว้ยสารละลายกรดแลคตกิที ่pH แตกต่างกนัพบว่ากรดแลคตกิที ่pH ต ่ามี
ความจุไฟฟ้าน้อยกว่าสารละลายกรดแลคตกิที ่pH ปานกลาง จากนัน้ผูว้จิยัไดป้ระยุกต์หวัวดัใชก้บัแหนมประเภทแท่ง
วดัค่าต่อเน่ืองกนั 4 วนัพบว่าเมื่อ แหนมผ่านการหมกั pH จะต ่าลงและค่าความจุไฟฟ้าทีอ่่านไดก้น้็อยลงสอดคลอ้งกบั
การทดสอบสารละลายกรดแลคตกิ 
 

ค าส าคญั: หวัวดัอนิเตอร์ดจิติอลอเิลก็โตรด  ความปลอดภัยอาหาร  การตรวจวดัแบบไร้สมัผสั กรดแลคติก 
แหนมหม ู
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Abstract 
  

 Food processing has become an important part in Thailand’s economic growth. Still, some 
processed food does not undergo proper quality assessment. Fermented pork, a widely consumed Thai 
cuisine, is typically evaluated only by eye inspection. Therefore, in this research, we present a non-
destructive sensor to better measure the quality of fermented pork. Based on our experiments, the measured 
capacity level is directly related to the pH level of the contained lactic acid in the pork; therefore, using 
detected capacity as a quality indicator in the proposed sensor is proved to be more efficient than prior 
manual inspection.  
 

Keywords: interdigitate, food safety, Lactic acid, Thai fermented pork products 
 

บทน า 

 ปัจจุบนัการแปรรูปอาหารดา้นการเกษตรถอืว่ามคีวามส าคญัส าหรบัประเทศไทย มผีลต่อการเตบิโตเศรษฐกจิ
ของประเทศ แต่การแปรรูปอาหารหลายอย่างยงัขาดการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการวางจ าหน่าย  เพื่อใหผู้บ้รโิภค
ได้รบัทราบขอ้มูลความสดใหม่หรอืเน่าเสยี  โดยเฉพาะอาหารประเภทหมกัดอง ขาดรูปแบบการตรวจสอบคุณภาพ
อาหารท าใหไ้ม่ปลอดภยัในการบรโิภค ไม่มกีารตรวจสอบทีถู่กตอ้งก่อนการบรโิภค 
 แหนมทีเ่ป็นอาหารพื้นบ้าน ที่นิยมบรโิภคกนัมากแบบไม่สุก การเลอืกซือ้แหนมในปัจจุบนัส าหรบัผูบ้รโิภค
สามารถพจิารณาก่อนซือ้ไดจ้าก ส ีวนัผลติ วนัหมดอายุ ดมกลิน่ เป็นตน้  ถงึอย่างไรการพจิารณาแหนมกส็ามารถดไูด้
เฉพาะภายนอก  ท าใหผู้บ้รโิภคยงัไม่ไดร้บัขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิก่อนน าไปบรโิภค 

 

 
 

ภาพท่ี 1  แหนมทีจ่ าหน่ายตามทอ้งตลาด 
 

รปูแบบการตรวจสอบแหนมเพื่อบ่งบอกว่าบรโิภคไดอ้ย่างปลอดภยั ตามขอ้ก ากบัมาตรฐานผลติภณัฑ์แหนม 
ส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม(มอก1219-2547)[1] ต้องตรวจสอบผ่านห้องแลป คุณลกัษณะที่ต้องการ
ดงันี้ 

 ค่า pH สถานะความเป็นกรด-ด่าง(pH) มถีงึก าหนดวนั เดอืน ปี ทีว่รบรโิภคตอ้งไม่เกนิ 4.6[2]  
 ลกัษณะทัว่ไป แหนมต้องมีเนื้อแน่นและคงรูป ส่วนประกอบต่างๆต้องผสมกันอย่างทัว่ถึง มีสชมพูตาม

ธรรมชาตทิีพ่รอ้มบรโิภค มกีลิน่และรสด ีปราศจากกลิน่แปลกแปลอม เช่น กลิน่อบั กลิน่เหมน็ 
 ตอ้งปราศจากสิง่แปลกปลอม ผม ขน (ยกเวน้ขนฝังในหนงัหม)ู กระดกู(ยกเวน้กระดกูอ่อนใบห)ู 
 โปรตนีตอ้งไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 
 ไขมนัตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 8 
 วตัถุเจอืปนอาหาร เช่น ฟอสเฟตในรปูของโมโนได โซเดยีม ไม่เกนิขอ้ก าหนด 
 ถูกสขุลกัษณะ เช่น จุลนิทรยี ์เชือ้รา พยาธ ิไม่เกนิขอ้ก าหนดตาม มอก.34 
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ถงึจะบรโิภคไดอ้ย่างปลอดภยั แต่กระบวนการตรวจสอบต้องใชเ้วลา และใชห้วัวดัค่า pH สมัผสักบัแหนมโดยตรง เมื่อ
น าแหนมมาวดักจ็ะไม่สามารถน าไปบรโิภคต่อได ้

 
 

  
 

ภาพท่ี 2 ตวัอย่าง pH Meter ทีใ่ชใ้นการตรวจสอบแหนม 
 

 ผูว้จิยั จงึมคีวามสนใจในการคดิคน้เครื่องมอืในการตรวจสอบความปลอดภยัในการบรโิภคแหนมแบบแท่ง ดว้ยการ
วดัแหนมแบบไรส้มัผสั งานวจิยันี้ไดอ้อกแบบและสรา้งหวัวดัอนิเตอรด์จิติอลคาปาซทิฟีอเิลก็โตรด[3]  โดยหวัวดันี้อาศยัการ
แพร่ของสนามไฟฟ้าบนผวิหวัวดั หวัวดันี้สามารถน าไปวเิคราะหห์าความสมัพนัธค์่าความจุไฟฟ้ากบัค่า pH ของแหนมทีอ่ายุ
เปลีย่นแปลงได ้เนื่องจากเมื่ออายุแหนมผ่านไปหลายวนัเกดิกระบวนการหมกัท าใหเ้กดิกรดแลกตกิขึน้มามากขึน้เรื่อยๆ สง่ผล
ให ้pH มสีภาวะเป็นกรดมากขึน้ จงึเกดิเปลีย่นแปลงค่าความจุไฟฟ้า เมื่อมวีสัดุไดอเิลก็ตรกิ หรอืวสัดุทีม่ปีระจุวางบนหวัวดัจะ
ท าใหค้่าความจุไฟฟ้าทีห่วัวดัเกดิการเปลีย่นแปลง 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

 

 อนิเตอร์ดิจิตอลอิเลก็โตรด[3] เป็นอิเล็กโตรดส าหรบัค่าความจุไฟฟ้า โครงสร้างเป็นการวางแผ่นตัวน าใน
แนวขนานกนัไปเรื่อยๆ ลกัษณะคลา้ยหวสีองอนัวางทาบกนั ท าใหม้โีครงสรา้งเป็นชิน้เดยีว เมื่อป้อนแรงดนัไฟฟ้าใหก้บั
ตวัน า พบว่าเกดิการสะสมประจุไฟฟ้าทีแ่ตกต่างกนับนผวิแผ่นตวัน า ค านวณค่าความจุไฟฟ้าดงัสมการ  C0 = 0   

    
 

ภาพท่ี 3 วงจรหวัวดัอนิเตอรด์จิติอลอเิลก็โตรด 
 

 จากหลกัการพืน้ฐานของตวัเกบ็ประจุ เมื่อน าตวัเกบ็ประจุแบบแผ่นขนานทีม่ปีระจุไฟฟ้าต่างกนั มาแยกออก
จากกนัในแนวระนาบดงัภาพ จะเหน็ไดว้่า ยงัคงเกดิการสะสมประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นตวัน า แต่ความ
ความจุไฟฟ้าจะลดลงเมื่อระยะห่างเพิม่ขึน้  ผลจากการแยกแผ่นตวัน าออกจากกนัท าใหส้ามารถวางวสัดุไดอเิลก็ตรกิ  
หรอืวสัดุทีม่คี่าความจุไฟฟ้าต่างกนัไดห้ลายขนาดโดยไม่ตอ้งเปลีย่นโครงสรา้งของตวัเกบ็ประจุใหม่ รปูแบบนี้จงึมคีวาม
เหมาะสมทีจ่ะน าไปออกแบบหวัวดั ผลการสะสมประจุบนโครงสรา้งของอนิเตอรด์จิติอลอเิลก็โตรด จะเกดิสนามไฟฟ้า
ระหว่างซีต่ลอดความยาวของซีอ่เิลก็โตรด 
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ภาพท่ี 4 รปูแบบสนามไฟฟ้าเมือ่แยกตวัน าออกจากกนัในแนวระนาบ 
 

การออกแบบพฒันาหวัวดัอินเตอรดิ์จิเตรด 
 

 กระบวนการหมกัแหนมเป็นวธิกีารเกบ็ถนอนอาหารรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะเกดิกรดแลคตกิขึน้มาตามธรรมชาต ิ
ท าหน้าทีย่บัยัง้การเจรญิและท าลายจุลนิทรยีท์ีท่ าใหอ้าหารเน่าเสยีร่วมทัง้จุลนิทรยีท์ีก่่อโรค กรดแลคตกิในแหนมจะมี
ค่า pH อยู่ที ่4.6 ถงึจะบรโิภคไดอ้ยางปลอดภยัตาม มอก.แหนม กรดแลคตกิธรรมชาตเิกดิจากการหมกัน ้าตาลกลูโคส 
เกลอื[4][5] จงึผลติกรดแลคตกิขึน้มา เมื่อมองสถานะการน าไฟฟ้าของกรดแลคตกิจะมคี่าการน าไฟฟ้าน้อยลงเมื่อค่า
ความเขม้ขน้ของกรดเพิม่มากขึน้ เนื่องจากน ้าตาลกลูโคส เกลอืน าไฟฟ้าไดไ้ม่ดเีมื่อปรมิาณความเขม้ขน้มากขึน้ เมื่อ
พจิารณาค่าความจุไฟฟ้าทีไ่ดจ้ากกรดแลคตกิที่ pH เขม้ขน้กจ็ะอ่านไดน้้อยกว่า pH ทีค่วามเขม้ขน้ต ่ากว่า ตามไปดว้ย
เช่นกนั 
1. การออกแบบหวัวดัแบบไม่ท าลาย ส าหรบัวดัแหนมหมแูบบแท่ง 
 การออกแบบหวัวดัอนิเตอรด์จิติอลอเิลก็โตรด อา้งองิ Y.Wang et al[6] ไดท้ าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ค่าความจุไฟฟ้ากบั ระยะห่างของซี่ ความกว้างของซี่ ความหนาลายวงจร และสารเคลือบผิวของลายวงจรหัววดั
อนิเตอรด์จิติอลอเิลก็โตรด พบว่า ความกวา้งของซี่และความหนาลายวงจรมคี่ามากขึน้ท าใหค้่าความจุไฟฟ้าเพิม่มาก
ขึน้ ระยะห่างของซีแ่ละสารเคลอืบผวิลายวงจรมคี่ามากขึน้สง่ผลใหค้่าความจไุฟฟ้าลดลง การออกแบบหวัวดัไดค้ านึงถงึ
ค่าเหล่านี้   
 การจ าลองการท างานหวัวดัใช้โปรแกรม Sonnet EM ใช้จ าลองและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสนามไฟฟ้า การ
ออกแบบหวัวดัแหนมหมแูบบแท่ง ขนาด 190 กรมั ตอ้งค านวณองคป์ระกอบหวัวดัดงันี้ 

 สนามไฟฟ้าทีแ่พร่จากหวัวดัขึน้มาไดท้ีร่ะยะ 5 มลิลเิมตรเพื่อใหส้นามไฟฟ้าทะลุผ่านเนื้อแหนมได ้ 
 ความกวา้งของซีแ่กนตัง้สองเสน้ซา้ยขวา 3 มลิลเิมตร ท าหน้าทีเ่ป็นแกนหลกัสง่ผ่านแรงดนัมายงัซีต่่างๆ   
 ความกวา้งของซีแ่นวนอนยาว 2 มลิลเิมตร และระยะห่างระหว่างซี่(Gap)ไม่ให้ห่างหรอืชดิเกนิไปเนื่องจาก

การวดัแหนมอาจมคีวามชืน้ปนมาท าใหค้่าทีไ่ดผ้ดิพลาดไดง้่ายระยะทีเ่หมาะสม 1 เซนตเิมตร  
 วสัดุฐานรอง FR-4 ขนาด 0.38 มลิลเิมตร ขนาดบางเพื่อรองรบัการโคง้งอได ้
 ลายปริน้วงจร ทองแดงความหนา 0.1 มลิลเิมตร 

 

ภาพท่ี 5 การจ าลองหวัวดัดว้ยโปรแกรม Sonnet EM 
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การออกแบบฐานรองหวัวดั เพื่อวางแหนมได ้
 ออกแบบความยาวที ่20 เซนตเิมตร ระยะจะสัน้กว่าแหนมเพื่อใหไ้ดค้่าการวดัแทจ้รงิ 
 เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 3 เซนตเิมตร มขีนาดเท่ากบัแหนม 
 ออกแบบเป็นท่อยาวครึง่ทรงกลม รศัม ี6 เซนตเิมตร จะท าใหแ้นบเน้ือแหนมพอด ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 การออกแบบฐานรองหวัวดั 
 

ผลการจ าลองหวัวดั พบว่าค่าความจุไฟฟ้าสามารถรองรบัการท างานไดส้งูสุด 757 pF ความถี่ทีท่ างานไดด้กีบัแหนม
ช่วง 20 Hz – 200 Hz เป็นช่วงความถี่ต ่ามีคุณสมบัติทะลุทะลวงได้ดี  และมีระยะการแพร่ของสนามไฟฟ้าลึก 5 
มลิลเิมตร เพื่อใหส้นามไฟฟ้าผ่านเนื้อแหนมได ้

 

ภาพท่ี 7 ผลการจ าลองหวัวดัดว้ยโปรแกรม Sonnet EM 
 

 
 
 
 
 



 

616 
 

2. การออกแบบระบบวดัความจไุฟฟ้า 

                                                    Arduino Mega2560
 

 

ภาพท่ี 8 ระบบตรวจวดัคา่ความแตกต่างสารละลาย pH แบบไรส้มัผสั 
 การวดัค่าความจุไฟฟ้าจากหวัวดัแบบไม่ท าลายอาศยัหลกัการท างานดงันี้ น าแหนมที่ทดสอบวางบนหวัวดั
เพื่อท าการอ่านค่าความจุไฟฟ้าทีอ่ายุแหนมแตกต่างกนั จากนัน้จะสง่สญัญาณทีไ่ดไ้ปใหก้บัวงจรวดัค่าความจไุฟฟ้าเพื่อ
ท าหน้าแปลงค่าความจุไฟฟ้าเป็นความถีส่ญัญาณ  และสญัญาณจะถูกสง่ไปยงัแผงวงจรไมโครคอลโทรลเลอร(์Arduino) 
เพื่อท าหน้าทีเ่กบ็ขอ้มลูและประมวลผลผ่านคอมพวิเตอร ์
 การทดสอบนี้เป็นการสอบเทยีบการท างานของวงจรวดัค่าความจุไฟฟ้า(C) หลายๆค่า ดว้ยการอ่านค่าจากไม
โครคอลโทรลเลอร(์Arduino) โดยใชค้่าความจไุฟฟ้า 10 ค่า ค่าละ 10 ตวั ความจุตัง้แต่ 1pFจนถงึ 100 pF จะไดด้งันี้ค่า
แกนนอนเป็นค่าความจุไฟฟ้าที่น ามาวดั แกนตัง้เป็นค่าความกวา้งของคาบเวลาทีว่ดัได(้pulse) ทีว่ดัไดจ้ากวงจรวดัค่า 
ค่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.99994  

 
 

ภาพท่ี 9 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าความจุไฟฟ้าและความกวา้งสญัญาณพลัส ์
 

3. การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างค่าความจุไฟฟ้าและความเขม้ขน้ของสารละลายกรดแลคตกิ  
 การศกึษาความแตกต่างของค่าความจุไฟฟ้า ดว้ยการเตรยีมสารละลายกรดแลคตกิที่ม ีpH ตัง้แต่ 2-7 โดยใช้
ปรมิาตร 200 มลิลลิติร เพื่อศกึษาความแตกต่างของค่าความจุไฟฟ้าที่วดัได ้จากนัน้บรรจุสารละลายกรดแลคตกิทีค่่า 
pHแตกต่างกนัลงในถุง และน าสารถุงละลายกรดแลคติกไปวางบนหวัวดัตรงกลางหวัวดัจะได้พื้นที่สมัผสั 6ตาราง
เซนตเิมตรตามทีข่ดีเสน้ก ากบัไว ้การอ่านค่าจากบอรด์ไมโครคอนโทรลเลอรจ์ะเป็นความกวา้งของสญัญาณพลัส ์โดย
ท าการวดัค่าถุงละ 5 ครัง้เพื่อใหเ้กดิความแม่นย าในการทดลอง 
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ภาพท่ี 10 ขัน้ตอนการเตรยีมสารละลายกรดแลคตกิและวธิกีารทดลอง 
 
ตารางท่ี 1 ค่าความจุไฟฟ้าทีไ่ดจ้ากการวดัสารละลายกรดแลคตกิ 

 

สารละลายกรดแลคติก     ความจไุฟฟ้า (pF)   
(pH)  ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 ครัง้ท่ี 4 ครัง้ท่ี 5 

2 398.73906 398.41248 399.582725 399.85488 400.56247 
3 415.17692 413.21744 416.347165 417.35412 419.55854 
4 422.9332 423.25978 417.95285 417.92564 417.54463 
5 430.85276 431.96858 431.587565 433.54705 433.4654 
6 438.44575 437.43879 437.084995 438.41853 438.30967 
7 479.29546 482.94227 484.68403 482.2619 483.94923 
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ภาพท่ี 11 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าความจุไฟฟ้าและสารละลายกรดแลคตกิ 
 

 การทดสอบดว้ยตวัตรวจวดัแบบไม่ท าลายเพื่อหาการเปลีย่นแปลงค่าความจุไฟฟ้าในสารละลายกรดแลคตกิที่
ค่า pH ทีแ่ตกต่างกนั จากการทดลองเมื่อสารละกรดแลคตกิมคี่า pH ต ่าสถานะเป็นกรดค่าความจุไฟฟ้าทีอ่่านไดจ้ะมคี่า
น้อย แต่เมื่อสารละลายกรดแลคตกิที ่pH เป็นกลางค่าความจุไฟฟ้าทีอ่่านไดจ้ะมคี่ามากขึน้ เนื่องจากสภาวะของกรดแล
คตกิทีเ่ป็นกรดมากไม่สามารถน าไฟฟ้าไดด้ ีเมื่อเทยีบกบัpHทีเ่ป็นกลาง สารละลายกรดแลคตกิทีเ่ป็นกลางจะไฟฟ้าได้
ดกีว่า   
 

การประยุกตใ์ช้งาน 
 การทดสอบแหนมหมปูระเภทแท่งขนาด 190 กรมั ก่อนทดสอบตอ้งตรวจสอบแหนมหมูทีใ่หม่ ดจูากวดัเดอืน
ปีทีผ่ลติและการเกบ็รกัษาทีอุ่ณหภูมติ ่า ท าการทดสอบดว้ยวางแหนมหมลูงไปในหวัวดัอนิเตอรด์จิเิตรดแลว้ท าการอ่าน
ค่า ผูว้จิยัไดท้ าการทดลองและเกบ็ขอ้มูลต่อเน่ืองจ านวน 4 วนั เพื่อศกึษาความแตกต่างของกรดแลคตกิและค่าความจุ
ไฟฟ้าทีเ่ปลีย่นแปลงในการวดัแต่ละวนั 

 
 

ภาพท่ี 12 พฒันาหวัวดัแบบใหม่ส าหรบัวดัแหนมหมปูระเภทแท่ง 
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ภาพท่ี 13 ขัน้ตอนการทดสอบวดัแหนมหมปูระเภทแท่ง 
 

ตารางท่ี 2 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าความจุไฟฟ้ากบัอายแุหนม 

 

วนัทีท่ดสอบ เวลา คาบเวลา(uS) ค่าความจุไฟฟ้า (pF) 
24082014 22.30 118.57 305.47 
25082014 22.30 110.37 283.16 
26082014 22.30 105.60 270.18 
27082014 22.30 95.01 241.35 

 

 

 
 

ภาพท่ี 14  ผลการประยุกตต์วัตรวจวดัแบบไรส้มัผสักบัแหนมหมปูระเภทแท่ง 
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วิจารณ์และสรปุผล 

 

การประยุกต์ตวัตรวจวดัแบบไม่ท าลายกบัแหนมหมูประเภทแท่งในแต่ละวนัพบว่าค่าความจุไฟฟ้ามีค่าลดลง
สอดคลอ้งกบัการศกึษาความเขม้ขม้ของสารละลายกรดแลคตกิทีไ่ดท้ดสอบจากหวัขอ้ 3 มาแลว้ ซึง่เป็นไปตามทฤษฏี
เมื่อค่าความเขม้ขน้ของ pHแหนมเปลีย่นแปลงมากขึน้ค่าความจุไฟฟ้าจะอ่านค่าไดน้้อยลง ซึง่ค่าความจุไฟฟ้าทีอ่่านค่า
ไดจ้ะน้อยกว่าค่าความจุไฟฟ้าทีไ่ดจ้ากวดัสารละลายกรดแลคตกิโดยตรง เนื่องจากในแหนมหมไูม่มเีฉพาะกรดแลคตกิอ
ย่างเดยีว มสีว่นประกอบหลายอย่าง เช่น หนงัหม ูมนัหม ูกระเทยีม เกลอื ขา้วสกุ เป็นตน้ ซึง่องคป์ระกอบเหล่านี้ท าให้
สภาวะการเกบ็ประจุหรอืยอมใหป้ระจุไหลผ่านยากกว่าสารละลายกรดแลคตกิแบบรสิทุธิ ์การทดสอบวดัสารละลายกรด
แลกติกเพื่อเป็นการยืนยนัข้อมูล สามารถน าไปประยุกต์วดัแหนมได้ การพัฒนาต่อยอดน าไปใช้งาน เพิ่มจ านวน
ตวัอย่างแหนมในปรมิาณที่มากขึน้และน าไปเปรยีบค่า pH ในช่วงเวลาเดยีวกนั หาความสมัพนัธ์ pH กบัค่าความจุ
ไฟฟ้าเพื่อบ่งบอกแหนมทีส่ามารถรบัประทานได้ อกีประการสามารถพฒันาต่อยอดในการตรวจสอบผลติภณัฑอ์าหาร
ชนิดอื่นๆได ้
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การพฒันาประสิทธิภาพเตาหงุต้มเช้ือเพลิงแกลบโดยใช้ท่อแลกเปล่ียนความร้อน 
Development of an Efficiency Rice Husk Gasification Cook Stove by  
Tubular Heat Exchanger 
 

วรีะ พนัอนิทร1์ 
Weera Punin1 

 

บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบและสรา้งเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบทดแทนแก๊ส LPG โดยท าการส ารวจ
พฤตกิรรมการประกอบอาหารในแต่ละมือ้ของครวัเรอืนชุมชนบา้นปางไฮ ต าบลแม่พุง อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ เพื่อน า
ขอ้มูลทีไ่ดม้าวเิคราะหก์ารออกแบบเตาหุงต้มเชือ้เพลงิแกลบ ใหม้ขีนาดเหมาะสมกบัครวัเรอืนจากการส ารวจพบว่าใน
การประกอบอาหารแต่ละมือ้ใชเ้วลาเฉลีย่ประมาณ 1 ชัว่โมง และปรมิาณของเชือ้เพลงิแกลบทีต่อ้งการ 1.5 kg จากนัน้
น าขอ้มูลทีไ่ดม้าค านวณหาขนาดของหอ้งเผาไหม้ของเตาหุงต้มเชือ้เพลงิแกลบไดด้งันี้ ความสูงเท่ากบั 60 cm และมี
เสน้ผ่านศูนย์กลางเท่ากบั 16 cm ท าการติดตัง้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดทองแดงและก าหนดอตัราการไหล
ของอากาศภายในท่อแลกเปลีย่นความรอ้น 5 ระดบัคอื 0.008 0.012 0.016 0.020 และ0.024 m3/s จากนัน้ท าการผลติ
เตาหุงต้มเชือ้เพลงิแกลบ ทดสอบ และเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพเตาหุงต้มเชือ้เพลงิแกลบ ดว้ยวธิกีารหาจุดเดอืดของ
น ้า ผลการวจิยัพบว่าประสทิธภิาพเตาหุงต้มเชือ้เพลงิแกลบ ที่อตัราการไหลของอากาศ 0.024 m3/s มปีระสทิธภิาพ
สงูสดุคอื 34% มปีระสทิธภิาพสงูกว่าเตาตน้แบบศนูยว์จิยั 11% และมรีะยะเวลาคนืทุนเท่ากบั 7 เดอืน 27 วนั 

 

ค าส าคญั :  ท่อแลกเปลีย่นความรอ้น  เตาหงุตม้เชือ้เพลงิแกลบ  แกลบ  แกส๊หุงตม้ (LPG) 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to design and create a gas stove that can renewable biomass 
liquefied petroleum gas (LPG). The research  surveyed of behaviour in each household cooking meal, the 
representative samples were in Panghai, Maepun, Wangchin, Phrae, and analyzed data for design the rice 
husk stove fuel (Rice Husk Stove: RHS) to fit to the household. The survey found that the average of cooking 
meal in each time was 1 hours and used the quantity of rice husk for 1.5 kg. Then we analyzed data to 
calculate the size of the combustion chamber of the gas stove rice husk as follows, the high is as 60 cm and 
the diameter is 16 cm. The installation of heat exchanger type copper and determining the rate of air flow in 
tube heat exchange to 5 levels, there are 0 .008  0 .012  0 .016  0 .020  and 0 .024  m3/s. Then it was the 
production of rice husk fuel gas test, it was compared the performance of RHS furnace by flowing rate of the 
boiling water. The results showed that the efficiency of furnace RHS flowing rate of air is 0 .024  m3/s, the 
maximum efficiency is 34 percent. The new RHS will be up to 11 percent more efficient than the prototype 
furnace of research center. Economics estimate results showed that the payback period of the production rice 
husk stove fuel was about 7 months 27 days 
 

Keywords:  Tubular Heat Exchanger, Rice Husk Stove, Rice Husk, LPG 
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บทน า 

  

  นับตัง้แต่ชาวบ้านในชุมชนบ้านปางไฮ ต าบลแม่พุง อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ เริม่รู้จกัการท าอาหารให้สุก
ส าหรบัการด ารงชวีติประจ าวนั การหุงตม้จงึกลายเป็นกจิวตัรประจ าวนัของชาวบา้นตัง้แต่นัน้มา เตาหุงตม้ในยุคแรกจะ
ใชฟื้นเป็นเชือ้เพลงิเรยีกว่า เตาฟืน ต่อมาชาวบา้นรูจ้กัการท าถ่านจงึเกดิเป็นเตาถ่านขึน้ และต่อมาในระยะอกีไม่นาน
ชาวบ้านเริม่หนัมาใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลงิในการหุงต้มจงึเกดิเป็นเตาหุงต้มขึน้ ปัจจุบนัการประกอบอาหารในครวัเรอืน
ส่วนใหญ่หนัมาใชแ้ก๊สหุงต้ม (LPG) เป็นส่วนใหญ่ เนื่องดว้ยสถานการณ์ปัจจุบนัของประเทศไทยในวนัที่ 1 กนัยายน 
2556 เป็นต้นมา รฐับาลไดป้ระกาศปรบัราคาแก๊สหุงต้ม ทางด่วน ค่าไฟฟ้า พรอ้มกนัในวนัเดยีวกนัท าให้ชาวบา้นใน
ชุมชนต้องประสบปัญหากบัต้นทุนทีส่งูขึน้ ซึง่ก าลงัจะเป็นเหตุผลของการขึน้ราคาอาหารท าให้ชาวบา้นในชุมชนไดร้บั
ผลกระทบโดยตรงกบัค่าครองชพีทีส่งูขึน้ โดยมกีารประกาศขึน้ราคาแก๊สหุงต้ม (LPG) ขึน้ราคา 50 สตางคต่์อกโิลกรมั 
(แก๊สหุงต้ม 1 ถงัใชป้ระกอบอาหารไดป้ระมาณ 300 จาน) การปรบัขึน้แก๊สเดอืนละ 50 สตางคต่์อกโิลกรมั หรอื 7.50 
บาทต่อถงั (ถงั 15 กโิลกรมั) ค่าเฉลีย่การใช ้3 เดอืนต่อถงั จากสถานการณ์ดงักล่าวจงึมผีลกระทบหลายๆ ดา้น รวมไป
ถึงท าให้ประชาชนที่ประกอบการท าอาหารทัง้ภาคครวัเรอืนหรอืกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องใช้แก๊สหุงต้ม 
(LPG) ในการประกอบอาหารทุกครัง้ต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้จากเดิมเป็นจ านวนมาก จงึท าใหต้้องหนัมาใชพ้ลงังาน
ทดแทนทีไ่ดจ้ากธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพื่อลดปัญหาการใชพ้ลงังานอย่างคุม้ค่าและลดปัญหาภาวะโลกรอ้นดว้ยนัน้ก็
คือสารชีวมวล ซึ่งคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถน ามาใช้ผลิตพลังงานได ้
สารอนิทรยีเ์หล่านี้มแีหล่งทีม่าต่างๆ กนั อาท ิพชืผลทางการเกษตร เศษวสัดุเหลอืทิง้การเกษตร ไมแ้ละเศษหรอืของ
เหลือจากจากอุตสาหกรรมและชุมชน การใช้งานชีวมวลเพื่อท าให้ได้พลงังานอาจจะท าโดยน ามาเผาไหม้เพื่อน า
พลงังานความรอ้นทีไ่ดไ้ปใชท้ดแทนแก๊สหุงตม้ (LPG) ซึง่มรีาคาเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่องในขณะน้ี 
 เตาหุงตม้เชือ้เพลงิชวีมวล [1-3] เป็นเตาทีจ่ดัสรา้งขึน้เพื่อใชส้ าหรบัการหุงตม้อาหารในครวัเรอืนโดยใชเ้ศษไม ้
และเศษวสัดุเหลอืใช้ทางเกษตรเป็นเชือ้เพลงิ โดยเป็นแบบแก๊สซฟิิเคชัน่ (Gasification) ซึง่เป็นระบบการเผาไหมใ้น
เครื่องแก๊สซไิฟเออร ์(Gasifier) โดยควบคุมอากาศไหลเขา้ในปรมิาณจ ากดัท าใหเ้กดิการเผาไหมท้ีไ่ม่สมบรูณ์จะได้แก๊ส
ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ แก๊สคารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) ไฮโดรเจน (H2) เป็นหลกัและเกดิมเีทน (CH4) เลก็น้อย แก๊สทีเ่กดิขึน้
สามารถน าไปใหค้วามรอ้นโดยตรงหรอืน าไปเป็นเชือ้เพลงิส าหรบัเครื่องยนต์สนัดาปภายในเพื่อผลติไฟฟ้าและส าหรบั
เตาหุงต้มเชื้อเพลงิแกลบที่ศูนยว์จิยัพลงังานได้ออกแบบไวน้ัน้เป็นเตาหุงต้มเชื้อเพลงิแกลบซไิฟเออร์ชนิด Inverted 
Down-draft คอื จะมกีารเผาไหมอ้ยู่ดา้นบนของเตาท าโดยท าใหโ้ปรดวิเซอรแ์ก๊สทีไ่ดม้คีวามสะอาดขึน้  เนื่องจากแก๊ส
ชวีมวลทีไ่ดผ้่านชัน้ของการเผาไหม ้(Combustion) ท าใหน้ ้ามนัดนิทีอ่ยู่ในแก๊สชวีมวลเกดิการแตกตวักลายเป็นแก๊ส ซึง่
แก๊สเชือ้เพลงิทีไ่ดส้ามารถน าไปเป็นเชือ้เพลงิในการประกอบอาหารในครวัเรอืนไดซ้ึง่ลกัษณะการเผาไหมข้องแก๊สทีไ่ด้
จะคลา้ยกบัการใชแ้ก๊สหุงตม้ แต่อย่างไรกต็ามพบว่าเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบทีพ่บเหน็ยงัมปีระสทิธภิาพเชงิความรอ้น
ทีต่ ่าและไม่สามารถเตมิเชือ้เพลงิไดแ้บบต่อเนื่องไดท้ าใหไ้ม่สามารถตอบสนองกบัความตอ้งการไดไ้ม่ดเีท่าทีค่วร  
 ดังนัน้ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะออกแบบและสร้างเตาหุงต้มเชื้อเพลิงแกลบโดยน านวตักรรมทางด้าน
เทคโนโลยีของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งอาศยัหลกัการการถ่ายเทความร้อนผ่านพื้นผิวโลหะจะให้อุณหภูมิ
อากาศทีอุ่่นสงูขึน้เพื่อน าความรอ้นกลบัมาใชใ้นกระบวนการเผาไหมเ้ป็นการเพิม่ประสทิธภิาพของเตาหุงต้มเชือ้เพลงิ
แกลบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและออกแบบระบบป้อนเชื้อเพลิงแกลบแบบต่อเนื่อง รวมทัง้น าเทคโนโลยีที่ได้ไป
ถ่ายทอดให้กบัชาวบ้านในชุมชนบ้านปางไฮ ต าบลแม่พุง อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ เพื่อให้เกดิการพฒันาและความ
ยัง่ยนืทางดา้นพลงังานภายในชุมชนต่อไป 
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วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 1. เพื่อท าการออกแบบและสรา้งเตาหุงต้มเชือ้เพลงิแกลบในครวัเรอืนทีเ่หมาะสมกบัครวัเรอืนของชุมชนบา้น
ปางไฮ ต าบลแม่พุง อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ 
 2. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพทางความรอ้นของเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบก่อนและหลงัตดิตัง้อุปกรณ์
แลกเปลีย่นความรอ้น 
 3. เพื่อศกึษาระยะเวลาคนืทุนเตาหุงต้มเชื้อเพลงิแกลบส าหรบัส่งเสรมิการลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังานระดบั
ครวัเรอืนของชาวบา้นในชุมชนบา้นปางไฮ ต าบลแม่พุง อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

  
 งานวจิยันี้เป็นการพฒันาและออกแบบเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบทีเ่หมาะสมส าหรบัครวัเรอืนชุมชนบา้นปางไฮ 
ต าบลแม่พุง อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ โดยเริม่จากการศกึษาส ารวจพฤตกิรรมการประกอบอาหารในแต่ละมือ้ของแต่ละ
ครวัเรอืน และระยะเวลาในการประกอบอาหารในแต่ละมือ้ แลว้น าขอ้มลูทีไ่ดน้ าไปใชใ้นการค านวณเพื่อออกแบบเตาหุง
ตม้เชือ้เพลงิแกลบส าหรบัครวัเรอืนทีม่ขีนาดเหมาะสมกบัครวัเรอืนหลงัจากนัน้ท าการสรา้งและหาประสทิธภิาพของเตา
หุงตม้เชือ้เพลงิแกลบส าหรบัครวัเรอืน ซึง่มรีายละเอยีดการด าเนินงานวจิยั ดงันี้ 
 1.  ศกึษาขอ้มูลและลงพืน้ทีส่ ารวจขอ้มูลพืน้ฐานในชุมชน การศกึษาขอ้มูลเป็นการศกึษางานวจิยัที่ เกีย่วขอ้ง
กบัเตาหุงต้มเชือ้เพลงิแกลบ แลว้น าขอ้มูลทีไ่ดน้ ามาเป็นขอ้มูลในการส ารวจขอ้มูลพืน้ฐานในชุมชนบา้นปางไฮ ต าบล
แม่พุง อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ ซึ่งประกอบด้วยปรมิาณเชือ้เพลงิแกลบส าหรบัน ามาเป็นเชื้อเพลงิ ระยะเวลาในการ
ประกอบอาหารในแต่ละมือ้ของครวัเรอืน การใชเ้ตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบหุงตม้ (LPG) ในแต่ละครวัเรอืน 
 2.  การออกแบบเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบ น าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการส ารวจมาค านวณและออกแบบขนาดของเตา
หุงตม้เชือ้เพลงิแกลบ อุปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้นเพื่อช่วยลดความชืน้ของเพลงิแกลบและเพิม่ประสทิธภิาพของเตา
หุงต้มเชือ้เพลงิแกลบและการเพิม่เทคนิคการป้อนเชือ้เพลงิใหก้บัเตา จากนัน้ท าการสรา้งเตาหุงต้มเชือ้เพลงิแกลบและ
ตดิตัง้อุปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้นและการป้อนเชือ้เพลงิ 
 3.  การทดสอบประสทิธภิาพของเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบตน้แบบศนูยว์จิยัและเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบทีไ่ด้
ท าการออกแบบโดยใช้วธิีการหาจุดเดือดของน ้า จากนัน้น าประสทิธภิาพของเตาหุงต้มเชื้อเพลิงแกลบทัง้ 2 แบบ
เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของเตาเพื่อน าเตาทีม่ปีระสทิธภิาพดทีีส่ดุน าไปใชก้บัชุมชนต่อไป 
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ภาพท่ี 1 แผนผงัแสดงขัน้ตอนการด าเนินงาน 

 
1. ศึกษาข้อมูลและลงพืน้ท่ีส ารวจข้อมูลพืน้ฐานในชุมชน 
 ศกึษาขอ้มูลเบื้องต้นและลงพื้นที่ส ารวจขอ้มูลพื้นฐานในชุมชนเพื่อเป็นการก าหนดรูปแบบการสรา้งและหา
ประสทิธภิาพของเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบส าหรบัครวัเรอืน มกีารล าดบัการศกึษาขอ้มลูเพื่อเตรยีมการดงันี้ 
 1.1 ศกึษาขอ้มลูจากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบส าหรบัครวัเรอืน 
 1.2 ส ารวจปัญหาโดยไดข้อ้มูลจากชุมชนบา้นปางไฮ ต าบลแม่พุง อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ โดยการสอบถาม
และการสมัภาษณ์ชาวบา้นในชุมชนดงันี้ 
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        1.2.1 ส ารวจผลผลติทางเกษตรกรรมจากการท านาขา้วเพื่อหาปรมิาณเชือ้เพลงิแกลบ 
        1.2.2 ส ารวจการประกอบอาหารในแต่ละมือ้ของครวัเรอืนและกจิกรรมการใชเ้ตาหุงตม้ 
        1.2.3 ส ารวจการค่าใชจ้่ายเนื่องจากการประกอบอาหารโดยใชพ้ลงังานของแก๊สหุงตม้ส าหรบัครวัเรอืน  
 1.3 เมื่อไดข้อ้มลูซึง่น ามาสรุปเพื่อหาแนวทางในการออกแบบเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบ โดยการพฒันาเตาหุง
ตม้เชือ้เพลงิแกลบจากศูนยว์จิยัพลงังานโดยใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ประหยดัเวลาและมคีวาม
ปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน 
 

2.  การออกแบบและสรา้งเตาหงุต้มเช้ือเพลิงแกลบ 
 การออกแบบเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบ [4, 5] ไดพ้จิารณาจากขอ้มลูการส ารวจของชมุชนเกีย่วกบัการประกอบ
อาหารในแต่ละมื้อ ระยะเวลาในการประกอบอาหารและการใช้ เตาหุงต้มเชื้อเพลิงแกลบหุงต้ม (LPG) ในครวัเรอืน
ส าหรบัการประกอบอาหาร ดงันัน้ผูว้จิยัน าขอ้มูลมาออกแบบเตาหุงต้มเชือ้เพลงิแกลบส าหรบัครวัเรอืน มรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้  
     2.1 ขนาดของเตาปฏกิรณ์  
         1)  พลงังานทีต่้องการ: หมายถงึจ านวนของพลงังานความรอ้นทีจ่ าเป็นต่อระยะเวลาการท าอาหารต่อ
ชัว่โมง  

    
Mf ×EsQn=

T       (1) 
  Qn = พลงังานทีต่อ้งการ (MJh-1) (energy needed) 
  Mf = มวลของอาหาร (kg) (mass of food) 
  Es = พลงังานเฉพาะ (Kcal/kg) (specific energy) 
  T = ระยะเวลาประกอบอาหาร (hr) (cooking time) 
 
         2) พลงังานที่ป้อนเขา้ระบบหมายถึงจ านวนปรมิาณพลงังานที่ป้อนเขา้ไปในเตาหุงต้มเชือ้เพลงิแกลบ
ชุมชน 

    

Qn
FCR =

HVf× g      (2) 
  FCR = อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ (kg/hr) (fuel consumption rate) 
  Qn = พลงังานทีต่อ้งการ (Kcal/hr) (energy needed) 
  HVf = ค่าพลงังานของเชือ้เพลงิ (Kcal/kg) (calorific value) 

  g  =  ประสทิธภิาพของเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบชุมชน (%) (gasification efficiency)  
 
         3)  เสน้ผ่าศนูยก์ลางของเตาปฏกิรณ์ (Reactor) สามารถค านวณโดยใชส้ตูร คอื  

     
 
 
 

0.5
1.27 FCR

D =
SGR

    (3) 
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      D  = เสน้ผ่าศนูยก์ลางของหอ้งเผาไหม ้(cm.) (reactor diameter)  
   FCR = อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ (Mgh-1) (fuel consumption rate)  
   SGR = อตัราการเกดิแก๊สชวีมวล (kgm-2h-1) (specific gasification rate) 
         4)  ความสงูของเตาปฏกิรณ์ (Reactor) สามารถค านวณโดยใชส้ตูร คอื 

    
rh

SGR × T
H=               (4) 

  H = ความสงูของหอ้งเผาไหม ้(cm.)  
  SGR = อตัราการเกดิแก๊สชวีมวล (kgm-2h-1) (specific gasification rate) 
  T = ระยะเวลาการใชง้าน (duty hour)  
  ρrh = ความหนาแน่นของเชือ้เพลงิ (kgm-3) (wood density) 
 
         5)  ความเรว็ลมทีป้่อนเขา้สูเ่ตา (Superficial Air Velocity) 

     2
4 AFRVs =

(D )             (5) 
  Vs = ความเรว็ของอากาศเขา้สูเ่ตาปฏกิรณ์ (m/s) (superficial gas velocity) 
  AFR = อตัราการไหลของอากาศ (m3/hr) (air flow rate) 
  D = เสน้ผ่าศนูยก์ลางของเตาปฏกิรณ์ (m) (diameter of reactor) 
 
 2.2  วิธีการสรา้งเตาหงุต้มเช้ือเพลิงแกลบ 
        การสร้างเตาหุงต้มเชื้อเพลิงแกลบ [6] สร้างขึ้นจากวสัดุที่มีราคาถูกในท้องถิ่น โดยผ่านทฤษฎีการ
ออกแบบเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบส าหรบัครวัเรอืนเป็นการพฒันาจากเตาต้นแบบศูนยว์จิ ัยโดยใชท้่อแลกเปลีย่นความ
รอ้นและเทคนิคการเตมิเชือ้เพลงิเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของเตาหุงต้มเชือ้เพลงิแกลบโดยมกีารสรา้งตามการออกแบบ
ดงันี้ 
 

   
 

ภาพท่ี 2 แสดงการออกแบบเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบ 
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       2.2.1 การสรา้งเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบ 
 1)  น าแผ่นเหลก็ขนาดความหนา 0.3 เซนตเิมตร มว้นเป็นท่อเหลก็มเีสน้ผ่าศนูยก์ลาง 16 เซนตเิมตร ยาว 60 
เซนตเิมตร (หอ้งเผาไหม)้ 
 2) น าเหลก็แผ่นหนา 0.12 เซนตเิมตร ขนาดความกวา้ง 30 เซนตเิมตร ความยาว 30เซนตเิมตร ความสงู 10 
เซนตเิมตร เพื่อสรา้งเป็นหอ้งอากาศ  
 3)  ตดัแผ่นเหลก็ทรงกลมขนาดความกวา้ง 0.16 เซนตเิมตร หนา 0.12 เซนตเิมตร เจาะรเูลก็ๆ เพื่อสรา้งเป็น
หวัแก๊ส  
 4)  น าพดัลมหอยโข่ง ขนาด 12 โวลต ์และAdapter ระบบ DC ซึง่เป็นเครื่องทีใ่ชส้ าหรบัปรบัความแรงของลม
ทีเ่ขา้สูเ่ตา  
 5)  น าแผ่นสงักะสมีว้นเป็นท่อขนาด ความกวา้งเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 25 เซนตเิมตร ความยาว 60 เซนตเิมตร 
สรา้งเพื่อกนัความรอ้นและกนัลม  
 6)  น าอุปกรณ์ที่ได้จดัสร้างออกแบบไว้ประกอบเขา้เป็นชุดเดยีวกนัจะ ได้ เตาหุงต้มเชื้อเพลงิแกลบที่เสรจ็
สมบรูณ์  
 

       2.2.2 ตดิตัง้อุปกรณ์ท่อแลกเปลีย่นความรอ้น  
                การตดิตัง้อุปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้น [7] โดยใชท้่อทองแดงเป็นอุปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้น 
โดยมขีัน้ตอนการตดิตัง้ดงัต่อไปนี้ 
 1)  น าท่อแลกเปลีย่นความรอ้นชนิดทองแดงขนาด 2 หุน (เสน้ผ่าศูนยก์ลางเท่ากบั 0.635 เซนติเมตร) ยาว 
10 เมตร ใชใ้นการพนัรอบหอ้งปฏกิรณ์เตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบในต าแหน่งหอ้งเผาไหมท้ัง้หมดจ านวน 20 รอบ  
 2)  การเจาะรหู้องเผาไหมท้ีม่รีะยะห่างจากช่องเตมิเชือ้เพลงิจนถงึรูทีเ่จาะเท่ากบั 6 เซนตเิมตร ทัง้หมด 3 ร ู
โดยทีแ่ต่ละรหู่างจากกนั 7.5 เซนตเิมตร โดยทีข่นาดของรทูีเ่จาะเท่ากบั 0.738 เซนตเิมตร               

3)  น าท่อทองแดงมาตดัจ านวน 3 ท่อ เท่ากนัโดยมคีวามยาวเท่ากบั 30 เซนตเิมตร  
 4)  เจาะท่อทองแดงเป็นช่องขนาดเท่ากบั 0.317 เซนตเิมตร ระยะห่างของช่องแต่ละช่อง 2.5 เซนตเิมตร รอบ
ท่อทองแดงทัง้ 3 ท่อ ทัง้หมดจ านวน 10 ร ู 
  5)  น าท่อเชื่อมต่อท่อทองแดงแบบ 4 ทาง จากนัน้เชื่อมต่อกบัท่อแลกเปลีย่นความรอ้นจ านวนทัง้หมด 3 ท่อ 
และเชื่อมต่อกบัท่อทองแดงทีพ่นักบัหอ้งเผาไหมเ้ขา้ดว้ยกนั  
         2.2.3. เทคนิคการเตมิเชือ้เพลงิแกลบ  
                   เทคนิคการเตมิเชือ้เพลงินี้ โดยใชส้รูเกลยีวล าเลยีงเป็นการล าเลยีงเชือ้เพลงิเขา้สูห้้องเผาไหม ้
โดยมวีธิกีารท าดงันี้  
 1) สกรเูกลยีวมขีนาดเบอร ์22      
 2)  น าแผ่นสงักะสตีดัใหม้ขีนาดความกวา้ง 26 เซนตเิมตร ความยาว 16.5 เซนตเิมตร และประกอบกบัให้มี
ความสงู 15 เซนตเิมตร  
 3)  น าแผ่นสงักะสทีีต่ดัแลว้ มาประกอบกบัตวัเตา โดยมคีวามสงูจากหอ้งอากาศขึน้ไป 13 เซนติเมตร สรา้ง
เป็นทีเ่ตมิเชือ้เพลงิ  
 4)  การตดิตัง้เทคนิคการเตมิเชือ้เพลงิและสกรเูกลยีวล าเลยีงมาประกอบเชื่อมเขา้กบัเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบ
เสรจ็สมบรูณ์  
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ภาพท่ี 3 แสดงเตาหงุตม้เชือ้เพลงิแกลบ 
 

 2.2.4 การวเิคราะหท์างดา้นเศรษฐศาสตร ์
 การวเิคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ น ามาใช้ในการพจิารณาเพื่อการตดัสนิใจ
เลอืกโครงการหรอืวธิดี าเนินการใดๆ โดยมเีป้าหมายของการวเิคราะหโ์ครงการ คอืการวเิคราะหโ์ครงการนัน้ๆ จะต้อง
น าไปสู่ขอ้สรุปขัน้สุดทา้ยในการเลอืกลงทุนในโครงการต่างๆ ว่าควรลงทุนในโครงการนั ้นหรอืไม่ การอาศยัเทคนิคใน
การวเิคราะหก์ารลงทุนจะช่วยใหม้ัน่ใจไดว้่าการลงทุนในโครงการลงทุนนัน้จะช่วยสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บัองคก์ร เกณฑ์
ในการวเิคราะห ์ไดแ้ก่  
 1)  ระยะเวลาคนืทุน (PBP) 
 การพฒันาประสทิธภิาพเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบโดยใชท้่อแลกเปลีย่นความรอ้นมตี้นทุนการ
ผลติเป็นการลงทุนจดัหาวสัดุอุปกรณ์ อกีทัง้ค่าไฟฟ้า เพื่อใชใ้นการผลติเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นเตาหุงต้มเชือ้เพลงิแกลบ เมื่อ
ท าการผลิตในช่วงแรกจะอยู่ในสภาวะขาดทุนแต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่งก็จะเริ่มมีผลก าไรจากการผลิต ซึ่งเรียกว่า 
ระยะเวลาคนืทุน และสามารถค านวณหาจุดคุม้ทุนไดจ้ากสมการต่อไปนี้ 
 

ระยะเวลาคนืทุน =
จ านวนงวดก่อนคนืทุน + เงนิสว่นทีย่งัไมไ่ดค้นืทุน

กระแสเงนิสดทีเ่กดิขึน้ในปีทีค่นืทุน
                      (6) 

 
3.  ทดสอบประสิทธิภาพ  
 การทดสอบประสทิธภิาพของเตาหุงต้มเชื้อเพลงิแกลบเป็นการน าเตาหุงต้มเชื้อเพลงิแกลบที่ออกแบบและ
สรา้งขึน้และเตาต้นแบบศูนยว์จิยัมาทดสอบดว้ยการหาจุดเดอืดของน ้าโดยการต้มน ้าจ านวน 3 กโิลกรมั ใชเ้ชื้อเพลงิ
แกลบ 1.5 กโิลกรมั และควบคุมปรมิาณอากาศทีป้่อนระบบของเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบใหเ้ท่ากนั การหาประสทิธภิาพ
ของเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบมขีัน้ตอนดงันี้ 
 3.1 ขัน้ตอนการใชง้านเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบ 
 1)  ใสแ่กลบ 1.5 กโิลกรมั แลว้เสยีบปลัก๊พดัลม 
 2)  จุดไฟบนแกลบ แลว้เปิดพดัลม 12 V 
 3)  เมื่อไฟตดิแลว้ใหน้ าหวัเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบวางบนปากเตา เสรจ็แลว้น าหมอ้มาวางบนหวัเตาหุง
ตม้เชือ้เพลงิแกลบ 
 4)  ควบคุมไฟแรงเบาไดจ้าก Adapter 12 VDC ทีต่่อกบัพดัลม 
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 5)  เมื่อแกลบหมด ใหปิ้ดพดัลมก่อน น าแกลบด าออกจากท่อ ถ้าตอ้งการใชเ้ตาต่อกใ็หเ้ตมิแกลบเขา้ไป
ใหม่อกีครัง้ 
 6)  หลงัจากเสรจ็สิน้การเผาแลว้ใหท้ิง้ชิน้งานไวใ้นเตาจนเยน็ตวัลง จงึค่อยน าตวังานออกจากเตา 
 7)  เมื่อใชง้านเตาจะใหค้วามรอ้นจากดา้นล่าง สูป่ล่องเตาดา้นบน  
 3.2 ทดสอบประสทิธภิาพของเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบชุมชนหาไดจ้ากสมการดงันี้  
 

   

m c (T - T ) +m Lp p ei i=  
m ×CVf


    (7) 

  ก าหนดให ้ η = ประสทิธภิาพ (%)  
         mi = มวลของน ้าเริม่ตน้ (kg)  
          Cp = ค่าความจคุวามรอ้นจ าเพาะของน ้า (kJ/kg oC)  
          Tp = อุณหภูมทิีน่ ้าเดอืด (oC)  
          Ti = อุณหภูมนิ ้าเริม่ตน้ (oC)  
         me = มวลของน ้าทีร่ะเหย (kg)  
           L = ค่าความรอ้นแฝงของการกลายเป็นไอ (kJ/kg) 
         mf = มวลของเชือ้เพลงิ (kg)  
          CV = ค่าความรอ้นของเชือ้เพลงิ (kJ/kg)  
ผลการศึกษา  
 ผลการทดสอบประสทิธภิาพของเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบส าหรบัครวัเรอืนทีท่ าการตดิตัง้อุปกรณ์แลกเปลีย่น
ความรอ้นชนิดทองแดงและก าหนดอตัราการไหลของอากาศภายในท่อแลกเปลีย่นความรอ้น 5 ระดบัคอื 0.008 0.012 
0.016 0.020 และ0.024 m3/s แสดงดงัตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบส าหรบัครวัเรอืน 
   ประสิทธิภาพของเตาหงุต้มเช้ือเพลิงส าหรบัครวัเรอืน (%)  

เตาต้นแบบ
ศนูยวิ์จยั  

 RHS-1 
(0.008 m3/s)  

RHS-2 
(0.012 m3/s)  

RHS-3 
(0.016 m3/s)  

RHS-4 
 (0.020 m3/s)  

RHS-5 
(0.024 m3/s)  

23%  25%  27%  30%  33%  34%  
หมายเหตุ: (Rice Hush Stove: RHS)  
 

 จากตารางผลการทดสอบประสทิธภิาพของเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบส าหรบัครวัเรอืน จะพบประสทิธภิาพของ
เตาหุงต้มเชือ้เพลงิแกลบต้นแบบศูนย์วจิยั มคี่าเท่ากบั 23 เปอร์เซน็ต์ ส่วนประสทิธภิาพของเตา RHS-1 ทีอ่ตัราการ
ไหลของอากาศภายในท่อแลกเปลี่ยนความร้อน เท่ากบั 0.008 m3/s ผลการทดสอบประสทิธิภาพมีค่าเท่ากบั 23 
เปอร์เซน็ต์ ประสทิธภิาพของเตา RHS-2 ที่อตัราการไหลของอากาศภายในท่อแลกเปลี่ยนความร้อน เท่ากบั 0.012 
m3/s ผลการทดสอบประสทิธภิาพมคี่าเท่ากบั 25 เปอรเ์ซน็ต์ ประสทิธภิาพของเตา RHS-3 ทีอ่ตัราการไหลของอากาศ
ภายในท่อแลกเปลี่ยนความร้อน เท่ากับ 0.016 m3/s ผลการทดสอบประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 30 เปอร์เซ็นต ์
ประสทิธภิาพของเตา RHS-4 ทีอ่ตัราการไหลของอากาศภายในท่อแลกเปลีย่นความรอ้น เท่ากบั 0.020 m3/s ผลการ
ทดสอบประสทิธภิาพมคี่าเท่ากบั 33 เปอรเ์ซน็ต์ และประสทิธภิาพของเตา RHS-5 ทีอ่ตัราการไหลของอากาศภายใน
ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน เท่ากับ 0.024 m3/s ผลการทดสอบประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 34 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็น
ประสทิธภิาพทีด่ทีีสุ่ดและเมื่อน าเปรยีบเทยีบกบัเตาหุงต้มเชือ้เพลงิแกลบตน้แบบศูนยว์จิยัมปีระสทิธภิาพมากกว่า 11 
เปอรเ์ซน็ต ์
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 ผลการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนของเตาหุงต้มเชื้อเพลิงแกลบส าหรับครวัเรือนที่ท าการติดตัง้อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดทองแดงที่มีประสทิธิภาพสูงที่สุดเปรยีบเทียบกบัเตาหุงต้มเชื้อเพลงิแก๊ส LPG แสดงดงั
ตารางที ่2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรยีบเทยีบเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบส าหรบัครวัเรอืนทีท่ าการตดิตัง้อุปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้น
ชนิดทองแดงกบัเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแก๊ส LPG 

เดอืน 
เตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบ (RHS-5) เตาหุงตม้เชือ้เพลงิแก๊ส LPG 

ตน้ทุน  
(บาท) 

ค่าไฟฟ้า 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

ตน้ทุน 
(บาท) 

ค่าแก๊ส LPG 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 4500 0 4500 1350 400 1750 

2 0 4 4504 0 400 2150 

3 0 4 4508 0 400 2550 

4 0 4 4512 0 400 2950 

5 0 4 4516 0 400 3350 

6 0 4 4520 0 400 3750 

7 0 4 4524 0 400 4150 

8 0 4 4528 0 400 4550 

9 0 4 4532 0 400 4950 

10 0 4 4536 0 400 5350 
  

 จากตารางผลการวเิคราะหร์ะยะเวลาคนืทุนเตาหุงต้มเชือ้เพลงิแกลบส าหรบัครวัเรอืนทีท่ าการตดิตัง้อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความรอ้นชนิดทองแดงกบัเตาหุงต้มเชื้อเพลงิแกลบหุงต้มเชื้อเพลงิแก๊ส LPG พบว่าเตาหุงต้มเชื้อเพลงิ
แกลบ (RHS-5) มรีะยะเวลาคนืทุนเท่ากบั 7 เดอืน 27 วนั 
 

วิจารณ์และสรปุผลการศึกษา 
  
  จากการออกแบบและสรา้งเตาหุงตม้เชือ้เพลงิแกลบ (RHS) ทีอ่ตัราการไหลของอากาศภายในท่อแลกเปลีย่น
ความรอ้น 5 ระดบัคอื 0.008 0.012 0.016 0.020 และ0.024 m3/s ตามล าดบั ผลทดสอบพบว่าประสทิธภิาพเตาหุงต้ม
เชื้อเพลิงแกลบด้วยวิธีการหาจุดเดือดของน ้ ามีค่าเท่ากับ 25 27 30 33 และ 34 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ส่วน
ประสทิธภิาพเตาแบบศูนยว์จิยัมคี่าเท่ากบั 23 เปอรเ์ซน็ต์ เมื่อน าเตาหุงต้มเชือ้เพลงิแกลบมาเปรยีบเทยีบกบัเตาจาก
ศูนย์วิจัย พบว่าประสิทธิภาพเตา RHS-5 ที่อัตราการไหลของอากาศ 0.024 m3/s มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ 34 
เปอรเ์ซน็ต์ และมปีระสทิธภิาพสงูกว่าเตาต้นแบบศนูยว์จิยั 11 เปอรเ์ซน็ต์ ดงันัน้เตาหุงต้มเชือ้เพลงิแกลบ ทีอ่ตัราการ
ไหลของอากาศ 0.024 m3/s รวมทัง้มรีะยะเวลาคนืทุนเท่ากบั 7 เดอืน 27 วนั เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเตาหุงต้มเชือ้เพลงิ
แก๊ส LPG จงึมคีวามเหมาะสมทีจ่ะน าไปใช้ส าหรบัหุงต้มอาหารในครวัเรอืนของชุนชนชุมชนบา้นปางไฮ ต าบลแม่พุง 
อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่  
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การศึกษาศกัยภาพกากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสียอตุสาหกรรมผลิตเคร่ือง 
ส าอางค ์เพ่ือน าไปใช้เป็นเช้ือเพลิง 
Potential of briquette fuel production using wastewater treatment sludge from  
cosmetic industry 
 

ธลิกัษณ์ จนัทรส์่องศร1ี* และทพิบุษฎ ์เอกแสงศร1ี 

Tilak Chansongsee1* and Tippabust Eksangsri1 
 

บทคัดย่อ 
 

 วตัถุประสงคข์องงานวจิยันี้เพื่อศกึษาศกัยภาพในการน ากากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสยีของกระบวนการ
ผลติเครื่องส าอางค ์ซึง่มสีว่นประกอบหลกัเป็นน ้ามนั และไขมนั มาพฒันาเป็นเชือ้เพลงิอดัแท่ง โดยการน าไปใชอ้ย่าง
เดยีวและเพิม่ประสทิธภิาพโดยการใชร้่วมกบัเชือ้เพลงิอื่นๆ ไดแ้ก่ แกลบดบิ ขีเ้ถา้แกลบ และผงถ่าน ผูว้จิยัไดศ้กึษาค่า
พลงังานความรอ้นของกากตะกอนก่อนและหลงัการผสมร่วมกบัเชือ้เพลงิในอตัราส่วนที่แตกต่างกนั และวเิคราะห์หา
อัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากตะกอนของระบบบ าบัดน ้าเสียที่มีศักยภาพมากที่สุด 
ผลการวจิยัเบือ้งต้นพบว่า คุณสมบตัทิางดา้นพลงังานของเชือ้เพลงิจากกากตะกอนอย่างเดยีวมคี่าความรอ้น  3,184.1 
cal/g และมคีวามชื้น 66.69 %  ทัง้นี้ได้ทดสอบธาตุองค์ประกอบ (C, H, O, N, S) พบว่า ธาตุคารบ์อนมปีรมิาณมาก
ที่สุด คอื 43.12 % รองลงมาพบธาตุออกซเิจน 15.19 % และธาตุไฮโดรเจน 8 % ธาตุไนโตรเจน 0.88 % ส่วนธาตุ
ซลัเฟอรน์ัน้ไม่พบ ซึง่ถอืว่ายงัไม่อยู่ในเกณฑท์ีจ่ดัว่าเป็นสมบตัทิางดา้นเชือ้เพลงิทีด่ีจงึจ าเป็นต้องมกีารพฒันาและเพิม่
คุณภาพของเชือ้เพลงิอดัแท่งจากกากตะกอนระบบบ าบดัน ้าเสยีใหม้ากขึน้เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ และทดแทนถ่านและ
ฟืน และเมื่อไดน้ า แกลบดบิ ขีเ้ถา้แกลบ และผงถ่าน เขา้มาผสมร่วมเพื่อเพิม่ศกัยภาพของกากตะกอนเชือ้เพลงิอดัแท่ง 
ใน 7 อตัราส่วน ดงันี้ 90:10 80:20 70:30 60:40 30:70 20:80 และ 10:90 โดยน ้าหนัก พบว่า เชื้อเพลงิร่วมที่น ามา
ผสมกบักากตะกอนและสามารถใหค้วามรอ้นไดน้ัน้ คอื ผงถ่าน ซึง่ใหค้วามรอ้นสงูทีสุ่ด รองลงมาคอื ขีเ้ถ้าแกลบ และ
แกลบดบิ ค่าความรอ้นของเชือ้เพลงิผสมจะเพิม่มากขึน้แปรผนัตามอตัราสว่นผสมของเชือ้เพลงิร่วมทีเ่พิม่ขึน้ จงึเหน็ได้
ว่ากากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสยีโรงงานผลติเครื่องส าอางค์นี้มีความเป็นไปได้ที่จะน าไปพฒันาสู่เชื้อเพลงิแท่ง
ผสมผสานต่อไป 
 

ค าส าคญั :. กากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสยี เชือ้เพลงิอดัแท่ง ค่าความรอ้น แกลบ ขีเ้ถา้ ถ่าน  
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Abstract 
 

 The purpose of this research was to study the potential of wastewater treatment sludge from the 
production of cosmetics to be briquette fuel. Since the component of wastewater sludge is mainly oil and 
grease, the possibility of using it as fuel is high. In this research, samples of wastewater sludge were 
collected and tested without prior treatment. Elemental composition, moisture content and heating value of 
sludge were reported. Furthermore, the heating value of combined fuel between sludge and ordinary fuels, 
i.e. rice husk, ash and charcoal, were determined. Mixing ratio between the sludge and ordinary fuels was 
varied as 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 30:70, 20:80, and 10:90 percent by weight. Preliminary results show 
that wastewater sludge from cosmetic industry has a heating value of 3,184.1 cal/g. The moisture content of 
as-is sludge is approximately 66.69%by weight. Analysis for C, H, O, N, S are 43.12% C, 15.19% O, 8% H, 
0.88% N. Sulfur was not detected in the sludge samples. Heating values of rice husk, ash, and charcoal are 
also reported as 3267, 7452.6, and 7825.1 cal/g, respectively. Mixing sludge and these three fuels in higher 
ratio, we can expect better performance of briquette fuel in term of its energy. 
 

Keywords: sludge from wastewater treatment, briquette fuel, heating value, rice husk, ash, charcoal 
 

บทน า 
 

 ปัจจุบนัของเสยีอุตสาหกรรม หรอืกากอุตสาหกรรม เป็นปัญหาสิง่แวดลอ้มทีม่คีวามส าคญัมากขึน้ในประเทศ
ไทย เน่ืองจากการเปลีย่นโครงสรา้งทางเศรษฐกจิจากประเทศเกษตรกรรมไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมอย่างรวดเรว็โดย
ขาดการวางแผน และมาตรการรองรบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ โดยเฉพาะปัญหาสิง่แวดลอ้มจากของเสยีอุตสาหกรรม ซึง่ส่งผล
กระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสขุภาพอนามยัของประชาชน หากมกีารจดัการทีไ่ม่ถูกตอ้งเหมาะสม 
 การพฒันาอุตสาหกรรมที่มอีย่างต่อเนื่องเป็นผลให้จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบยีนใหม่และได้รบั
อนุญาตใหป้ระกอบกจิการเพิม่สงูขึน้ทุกปี ส่งผลให้ของเสยีอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองเช่นเดยีวกนั ซึง่ของเสยี
อุตสาหกรรมจดัไดว้่าเป็นมลพษิชนิดหนึ่งทีเ่กดิจากโรงงาน โดยของเสยีทีเ่กดิขึน้นัน้มกีารพฒันาเทคโนโลยใีนการก าจดั
ไม่ว่าจะเป็น การน ากลบัมาใชใ้หม่ การน าไปเป็นเชือ้เพลงิผสมใหค้่าความรอ้น การฝังกลบอย่างปลอดภยั และการเผา
ท าลายโดยเตาเผาอุณหภูมสิงู[1] โดยในปีงบประมาณ 2554 กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดม้กีารด าเนินโครงการส่งเสรมิ
การใชป้ระโยชน์กากอุตสาหกรรมและลดปรมิาณกากทีต่อ้งฝังกลบมาอย่างต่อเน่ือง โดยรปูแบบการด าเนินงานมุ่งเน้น
สง่เสรมิการน าของเสยีทีเ่กดิจากภาคการผลติไปแปรรปูเพื่อน ากลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่ (Recycle) อนัเป็นแนวทางหลกั
หนึ่งใน 3Rs โดยมเีป้าหมายเพื่อลดปรมิาณของเสยีที่จะต้องถูกบ าบดั และก าจดัให้เหลอืน้อยที่สุด และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมไดด้ าเนินงานโครงการพฒันาศกัยภาพการใชป้ระโยชน์กากของเสยี  โดยการน าร่องการใชป้ระโยชน์ของ
เสยีคดัเลอืกของเสยี 5 ประเภทที่ยงัมกีารขออนุญาตน าออกไปก าจดัในปรมิาณมากได้แก่ กากตะกรนัโลหะ เถ้าจาก
การเผาไหม ้กากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบชวีภาพ กากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสยีทีป่นเป้ือนน ้ามนั และ
เปลอืก/เมลด็ผลไม้ มาท าการศกึษาเพื่อคดัเลอืกแนวทางที่เหมาะสมในการน าของเสยีแต่ละประเภทไปใช้ประโยชน์  
จากนัน้ ได้จดัท าระบบสาธิตเพื่อน าของเสยีไปใช้ประโยชน์ตามรูปแบบที่คดัเลอืก  ซึ่งประกอบด้วย 2 รูปแบบหลกั 
ไดแ้ก่ การผลติเชือ้เพลงิแท่ง/อดัเมด็ และการผลติบลอ็กประสาน ซึง่ผลการน าของเสยีไปใชป้ระโยชน์ผ่านระบบสาธติที่
จดัท าขึน้ พบว่า มคีวามเหมาะสมทัง้ทางดา้นเทคนิค เศรษฐศาสตรแ์ละสิง่แวดล้อมในทัง้ 2 รูปแบบของการน าไปใช้
ประโยชน์ [2]  
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 การผลิตเชื้อเพลิงแท่งโดยการใช้ประโยชน์จากกากตะกอนจากระบบบ าบัดน ้าเสียนัน้มีผู้ศึกษาซึ่งน่าจะ
เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาในครัง้นี้ เช่น การผลติเชื้อเพลงิอดัแท่งจากขีเ้ถ้าแกลบผสมซงัขา้วโพดและกะลามะพรา้วดว้ย
เทคนิคเอ็กซ์ทรูชัน่โดยใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสาน  โดยมีสัดส่วนการผสมอยู่ที่ 30 : 70, 40 : 60 และ 50 : 50 
ตามล าดบั การทดสอบค่าความรอ้นเชือ้เพลงิพบว่าโดยเฉลีย่อยู่ระหว่าง 6,000-6,900 กโิลแคลอรต่ีอกโิลกรมั ความชืน้
อยู่ระหว่าง 5.7 – 5.8 % โดยน้า หนัก จากการศกึษาพบว่ามคีวามเป็นไปไดใ้นการน า ไปใชใ้นครวัเรอืนหรอืผลติและ
จ าหน่ายในเชงิพาณิชย์ [3] การศกึษาการผลติเชื้อเพลงิอดัแท่งจากไขมนั น ้ามนัผสมขีเ้ลื่อย จากการทดลองน าน ้ามนั/
ไขมนั จากบ่อดกัไขมนัในรา้นอาหารผสมกบัขีเ้ลื่อยในอตัราสว่น 1:1, 1:2, 1:3 และ 1:4 โดยปรมิาตร และมกีารทดสอบ
องคป์ระกอบเชือ้เพลงิโดยใชม้าตรฐาน ASTM ไดแ้ก่ ความชืน้ เถ้า สารระเหย คารบ์อนคงตวั ก า มะถนั และค่าความ
รอ้น พบว่า น ้ามนั/ไขมนั จากบ่อดกัไขมนัผสมขีเ้ลื่อย สามรถอดัแท่งได้ แต่เมื่อปรมิาณขีเ้ลื่อยเพิม่ขึน้ไม่สามารถอดั
แท่งได ้เชือ้เพลงิมคี่าความรอ้นสงูสดุอยู่ที่ 7065, 6915, 6466 และ 6117 kcal/kg โดยอตัราสว่นที ่1:3 ใหค้่าความรอ้น
สงูสดุ ซึง่ใกลเ้คยีงกบัขีเ้ลื่อยและถ่านไม้ [4] ส่วนคน้ควา้และพฒันาพลงังานไดท้ าการศกึษาการน าถ่านแกลบอดัแท่งมา
ปรบัปรุงคุณภาพและการผลติ โดยการน าเศษถ่านแกลบอดัแท่งของโครงการส่วนพระองคส์วนจติรลดาทีเ่หลอืทิง้จาก
กระบวนการผลติถ่านแกลบทีไ่ม่สามารถอดัขึน้รปูใหม่ใหเ้ป็นแท่งได้ พบว่าถ่านแกลบนี้ไดผ้่านการอบไล่ความชืน้ และ
สารระเหยต่างๆ ไปหมดแลว้ องคป์ระกอบทีเ่หลอืส่วนใหญ่เป็นคารบ์อนและเถา้ ดงันัน้ในการน าเศษถ่านแกลบอดัแท่ง
มาปรบัปรุงคุณภาพเพื่อใหส้ามารถน า กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้[5] การผลติเชือ้เพลงิอดัแท่งจากกากตะกอนน ้าเสยี
อุตสาหกรรมเพื่อเป็นพลงังานทดแทน โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อน ากากตะกอนน ้าเสยีอุตสาหกรรมมาใชป้ระโยชน์ในการ
ผลติเชือ้เพลงิอดัแท่ง ซึง่ไดม้กีารปรบัปรุงคุณภาพกากตะกอนน ้าเสยีโดยการหมกั และเพื่อหาอตัราสว่นทีเ่หมาะสมใน
การผลติเชื้อเพลิงอดัแท่งโดยผสมกบัแกลบ และน าเชื้อเพลิงอดัแท่งที่ไม่ผ่านการปรบัปรุงคุณภาพมาเผาเป็นถ่าน 
พบว่า อตัราสว่นทีเ่หมาะสมในการอดัแท่งกากตะกอนของเสยีจากโรงงานผงชรูสและโรงงานนมอยู่ที่ 1:1,2:1 และ 3:1 
โดยปรมิาณ จากการวเิคราะห์ปัจจยัในการอดัแท่ง ความสิน้เปลอืงพลงังานไฟฟ้าจะแปลตามเวลาซึง่ขึน้กบัความชื้น
ของอตัราส่วนผสม [6] ศึกษาการใช้ประโยชน์ของกากตะกอนจากโรงงานแป้งมนัดดัแปลงผสมกบัเศษถ่านผลิตเป็น
เชื้อเพลิงอัดแท่งโดยศึกษาอัตราส่วน (กากตะกอน: เศษถ่านโดยปริมาตร) เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมจาก
กระบวนการผลติเชือ้เพลงิอดัแท่ง พบว่าอตัราสว่นทีเ่หมาะสมของกากตะกอนจากโรงงานแป้งมนัดดัแปลงผสมกบัเศษ
ถ่าน อตัราสว่นทีด่ทีีส่ดุคอื 3:7 มคี่าความรอ้น 5,885 แคลอรต่ีอกรมั มคี่าความชืน้รอ้ยละ 7.13[7] 
 ดงันัน้ ผูศ้กึษาสนใจทีจ่ะศกึษาของเสยีอุตสาหกรรมเครื่องส าอางคข์องโรงงานผลติภณัฑด์ูแลผวิ ซึง่วตัถุดบิที่
ใชใ้นกระบวนการผลตินัน้ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบประเภทลพิดิ และไขมนั ซึง่ปัจจุบนัยงัไม่มกีารน ากากตะกอนจาก
กระบวนการผลติประเภทดงักล่าวมาใช้ประโยชน์มากนัก โดยการน ากากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสยีไปผสมกบั
เชื้อเพลิงร่วมเพื่อให้ค่าความร้อนเพิ่มขึ้น ทัง้นี้ผู้ศึกษาได้เลือกโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยโรงงานดงักล่าวเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวให้แก่แบรนด์ที่รู้จกั และได้รบัความเชื่อมัน่อย่าง
กวา้งขวาง โดยท าการศกึษาเชือ้เพลงิร่วมที่จะน ามาผสมให้กบักากของเสยีจ านวน 3 ชนิด คอื แกลบดบิ ขีเ้ถ้าแกลบ 
และผงถ่าน เนื่องจากแกลบนัน้เป็นชีวมวลที่สามารถหาได้ง่าย อีกทัง้ยังเป็นผลพลอยได้จากการท าเกษตรกรรม
ภายในประเทศไทย และผงถ่านซึง่สามารถน าไปเป็นเชือ้เพลงิไดโ้ดยตรง แต่หากน ามาเป็นเชือ้เพลงิร่วมกบักากตะกอน
นัน้จะมคีุณสมบตัแิตกต่างหรอืไม ่ซึง่การศกึษาศกัยภาพของกากตะกอนจากโรงงานนัน้ว่ามคีวามเหมาะสมเพยีงใดทีจ่ะ
น ามาใชเ้ป็นวตัถุดบิหลกัผสมกบัเชือ้เพลงิร่วมดงักล่าวมาใชผ้ลติพลงังานความรอ้น และลดค่าใชจ้่ายในการก าจดักาก
ตะกอนของโรงงาน  อกีทัง้ยงัเป็นตวัเปรยีบเทยีบน าไปสูแ่นวทางการจดัการของเสยีอุตสาหกรรมอย่างมปีระสทิธภิาพ
และระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 
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วิธีการศึกษา 
1.    การเกบ็ตวัอย่างของกากตะกอน  
เน่ืองจากกระบวนการผลติของโรงงานนัน้ไดด้ าเนินการผลติทุกวนั ยกเวน้วนัอาทติยใ์นแต่ละสปัดาห ์ซึง่ใน 1 

สปัดาห์ผลติภณัฑ์ทีโ่รงงานไดท้ าการผลติทัง้หมดนัน้จะหมุนเวยีนสบัเปลีย่นการผลติภายในสปัดาหน์ัน้ การเกบ็กาก
ตะกอนเพื่อมาวเิคราะหจ์งึไดเ้กบ็ตวัอย่างเป็นเวลา 1 อาทติย ์คอื 6 วนั ซึง่กากตะกอนทีเ่กบ็มานัน้เป็นกากตะกอนทีม่า
จากระบบบ าบัดน ้าเสยีของโรงงานโดยระบบ Activated Sludge และสุดท้ายจะมาผ่านกระบวนการรีดน ้าออกโดย 
Pressured Fitter Sludge ดงัภาพที ่1 [8] 

 
ภาพท่ี 1 กากตะกอนจากระบบบ าบัดน ้ าเสียจากอุตสาหกรรมเครื่องส าอางของโรงงานผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ได้
ท าการศกึษา 
 

2.   การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคมขีองกากตะกอน 
 2.1   องคป์ระกอบพืน้ฐานของธาตุต่างๆ (Elemental analysis) 
   วเิคราะหก์ากตะกอนดว้ยเทคนคิ Dynamic Flash Combustion โดยเครื่องมอืทดสอบ CHNS-O Analyzer 
รุ่น CE Instruments Flash EA 1112 Series ยีห่อ้ Thermo Quest, Italy 
 2.2   ค่าความรอ้น 
       วเิคราะหโ์ดยการใชเ้ครื่องมอืทดสอบ Automatic bomb calorimeter ยีห่อ้ Leco รุ่น AC-500  
 2.3   ค่าความชืน้ 

 วเิคราะหโ์ดยการใชเ้ครื่องมอืทดสอบ Moisture Analyzer รุ่น Sartorius model MA-150 
 
3.  การวเิคราะหค์่าความรอ้นของเชือ้เพลงิร่วม 

เชือ้เพลงิร่วมทีน่ ามาวเิคราะหห์าค่าความรอ้นนัน้สามารถหาไดโ้ดยทัว่ไป ไม่ไดร้ะบุเจาะจงสถานทีท่ีท่ าการเกบ็
ตวัอย่าง โดยใชแ้กลบดบิทีเ่หลอืจากการสขีา้ว สว่นขีเ้ถา้แกลบนัน้ไดจ้ากสว่นทีเ่หลอืจากการน าไปจดัสวน และผงถ่าน
เป็นถ่านส าหรบัใชใ้นครวัเรอืนซึง่ถูกน ามาบดเป็นผงถ่าน จากนัน้น าเชือ้เพลงิร่วมทัง้ 3 ชนิด ไปวเิคราะหด์ว้ยเครื่องมอื
ทดสอบ Automatic bomb calorimeter ยีห่อ้ Leco รุ่น AC-500 ซึง่เชือ้เพลงิร่วมแต่ละชนิดไดท้ าการทดสอบซ ้าจ านวน 
2 ครัง้ 
 

4.  การค านวณค่าความรอ้นจากการผสมกากตะกอน และเชือ้เพลงิร่วมในอตัราสว่นต่างๆ 
     เน่ืองจากไดก้ าหนดอตัราสว่นในการผสมระหว่างกากตะกอน และเชือ้เพลงิร่วมเพื่อหาค่าพลงังานความรอ้นจาก
การทีน่ ากากของเสยี และชวีมวลเพื่อพฒันาค่าความรอ้นของกากตะกอนนัน้ สามารถค านวณค่าความรอ้นไดจ้ากสมา
การที ่1 

จากสมการ   Heating Value  =    [(HVตะกอน) x  
𝑚𝑎𝑠𝑠กากตะกอน

𝑚𝑎𝑠𝑠ทัง้หมด
 ] + [HVแกลบ x  

𝑚𝑎𝑠𝑠เชือ้เพลงิร่วม

𝑚𝑎𝑠𝑠ทัง้หมด
] …………(1) 
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โดยทีข่อ้มลูส าหรบัการค านวณไดแ้ก่ 
 HVตะกอน  =  ค่าความรอ้นเฉลีย่ของกากตะกอนทีว่เิคราะหไ์ด ้(Cal/g) 

Massกากตะกอน =  น ้าหนกัของกากตะกอนตามอตัราสว่นทีก่ าหนดไว ้คอื 900 g, 800 g,  
700 g…100 g 

Massทัง้หมด =  ปรมิาณของน ้าหนกัทัง้หมด คอื กากตะกอนและเชือ้เพลงิร่วม 1,000 g 
Massเชือ้เพลงิรว่ม =  น ้าหนกัของเชือ้เพลงิรว่ม คอื แกลบดบิ ขีเ้ถา้แกลบ และผงถ่าน ตามอตัราสว่นที ่

ก าหนดไว ้ไดแ้ก่ 100 g, 200 g, 300 g…900 g 

ผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะหห์าองคป์ระกอบทางเคมีของกากตะกอน 
1.1 องคป์ระกอบพืน้ฐานของธาตุต่างๆ 

  คุณสมบตัทิีส่ าคญัของเชือ้เพลงิชวีมวลทีจ่ะน ามาใชผ้ลติพลงังานนัน้ ตอ้งศกึษาพลงังานและค่าความ
รอ้นของเชื้อเพลงิชวีมวล ลกัษณะทางเคมขีองเชื้อเพลงิชีวมวล จะต้องมกีารน าชวีมวลไปวเิคราะห์หาองค์ประกอบ
พืน้ฐานทางเคมกี่อนทุกครัง้ โดยองคป์ระกอบพื้นฐานทางเคมนีี้สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท องคป์ระกอบพืน้ฐานของ
ธาตุต่างๆ  (Elemental analysis) เช่น  ร้อยละของ C, H, O และ N บางครัง้มีการหาค่าร้อยละของ  S ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่มีน้อยและก่อให้เกิดสารพิษขณะเผาไหม้ และองค์ประกอบทัว่ไป  (Proximate analysis)[9] ซึ่งใน
การศกึษาในครัง้นี้ จากการวเิคราะห ์พบว่ากากตะกอนมคี่าคารบ์อนรอ้ยละ 43.12 ไฮโดรเจนรอ้ยละ 8 ออกซเิจนรอ้ย
ละ 15.19 ไนโตรเจนรอ้ยละ 0.88 สว่นซลัเฟอรน์ัน้ตรวจวเิคราะหไ์ม่พบ และทีเ่หลอืจะคดิเป็นองคป์ระกอบทัว่ๆไป อื่นๆ
รอ้ยละ 32.81 แสดงดงัภาพที ่2 

 
 
 

ภาพท่ี 2  องคป์ระกอบพืน้ฐานของธาตุต่างๆ 
 

1.2 ค่าความรอ้น และค่าความชืน้ 
ปรมิาณค่าความรอ้นทีว่เิคราะหไ์ดใ้น 1 อาทติยน์ัน้ในแต่ละวนัมคี่าความรอ้นทีแ่ตกต่างกนั ซึง่อาจเกดิขึน้

จากผลติภัณฑ์ในแต่ละวนัมคีวามแตกต่างกนั โดยขึ้นอยู่กบัวตัถุดิบส่วนผสมที่ใช้ปรมิาณมากน้อยในผลิตภัณฑ์ไม่
เท่ากนั ท าใหก้ากตะกอนมคี่าความรอ้นแสดงดงัตารางที ่1 ซึ่งเมื่อเฉลีย่ค่าความรอ้นของกากตะกอนใน 1 อาทติยน์ัน้ 
จะมคี่าความรอ้นเท่ากบั 3,184.1 แคลอรีต่่อกรมั สว่นค่าความชืน้มคี่าเท่ากบั 66.69 เปอรเ์ซน็ตโ์ดยน ้าหนกั 

 
 
 

คาร์บอน ( C )
   

ไฮโดรเจน (H)
8%

ออกซิเจน (O)
15%

ไนโตรเจน (N)
1%

ซัลเฟอร์ (S)
0%

อื่นๆ
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ตารางท่ี 1   ปรมิาณค่าความรอ้น และค่าความรอ้นของกากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสยีจากอุตสาหกรรม
เครื่องส าอางค ์โรงงานผลติภณัฑด์แูลผวิ 

ตวัอยา่งท่ีวิเคราะห ์
 (Sampling) 

ค่าความรอ้น (แคลลอร่ีต่อกรมั) 
Heating Value (Cal/g) 

ค่าความช้ืน (เปอรเ์ซน็ต)์ 
Moisture (%) 

วนัที ่1 4,497.3 

66.69 

วนัที ่2 3,735.3 
วนัที ่3 3,102.7 
วนัที ่4 2,436.0 
วนัที ่5 3,234.6 
วนัที ่6 2,098.6 
เฉล่ีย 3,184.1 

 

2. ผลการวิเคราะหห์าค่าความรอ้นของเช้ือเพลิงรว่ม 
 ผลจากการวิเคราะห์ค่าความร้อนของเชื้อเพลงิร่วม ได้แก่ แกลบดบิ ขีเ้ถ้าแกลบ และผงถ่านนัน้ แสดงดงั
ตารางที ่2 พบว่า เชือ้เพลงิร่วมทีจ่ะน ามาผสมร่วมกบักากตะกอนนัน้ ผงถ่านมคี่าความรอ้นมากทีส่ดุคอื 7,825.1 แคลอ
รีต่่อกรมั รองลงมาคอืขีเ้ถ้าแกลบ มคี่าความรอ้นเท่ากบั 7,452.6 แคลอรีต่่อกรมั และแกลบดบิมคี่าความรอ้นเท่ากบั 
3,269.0 แคลอรี่ต่อกรมั ซึ่งจะเหน็ว่าผงถ่าน และขีเ้ถ้าแกลบ ทีผ่่านการเผาไหม้มาแลว้นัน้ให้ค่าความรอ้นได้สงู และ
ใกลเ้คยีงกนั  

 

ตารางท่ี 2   ปรมิาณค่าความรอ้นของเชือ้เพลงิร่วม 

ประเภทเช้ือเพลิงรว่ม 
ค่าความรอ้น (แคลลอร่ีต่อกรมั) Heating Value (Cal/g) 

ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 เฉล่ีย 
แกลบดบิ 3,268.0 3,270.0 3,269.0 
ขีเ้ถา้แกลบ 7,462.0 7,443.2 7,452.6 
ผงถ่าน 7,764.4 7,885.8 7,825.1 

 

3. ผลการค านวณค่าความรอ้นจากการผสมกากตะกอน และเช้ือเพลิงรว่มในอตัราส่วนต่างๆ 
 จากการค านวณหาค่าความร้อนระหว่างกากตะกอน และเชื้อเพลิงร่วมนัน้  ค านวณได้ตามอตัราส่วนโดย
น ้าหนัก 9 อตัราส่วน คอื 90:10 80:20 70:30 60:40 30:70 20:80 และ 10:90 แสดงดงัตารางที่ 3 พบว่า กากตะกอน
และผงถ่านนัน้ใหค้่าความรอ้นสงูทีส่ดุ รองลงมาคอื ขีเ้ถ้าแกลบ และแกลบดบิ ซึง่อตัราส่วนทีใ่หค้่าความรอ้นมากทีสุ่ด
คอื 10:90 โดยยิง่มกีารผสมเชือ้เพลงิร่วมมากขึน้ จะท าใหค้่าความรอ้นมคี่าเพิม่ขึน้ดว้ย ซึง่ค่าความรอ้นนัน้จะแปรผนั
ตรงตามปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ของเชือ้เพลิงร่วม แต่การศกึษาในครัง้นี้ต้องการน าของเสยีจากโรงงานมาใชใ้หม้ากทีสุ่ด จงึ
พิจารณาค่าความร้อนที่มกีากตะกอนเป็นส่วนผสมหลกัเท่านัน้ คอื 90:10 80:20 70:30 60:40 ซึ่งอตัราส่วนที่ให้ค่า
ความรอ้นสงูทีส่ดุเมื่อมกีากตะกอนเป็นเชือ้เพลงิหลกั คอื 60:40 
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ตารางท่ี 3   ผลการค านวณค่าความรอ้นระหว่างกากตะกอน และเชือ้เพลงิร่วม 

อตัราส่วนโดยน ้าหนัก 
ค่าความรอ้นระหว่างกากตะกอน และเช้ือเพลิงรว่ม 

แกลบดิบ ขี้เถ้าแกลบ ผงถ่าน 
90:10 3,192.6 3,611.0 3,648.2 
80:20 3,201.1 4,037.8 4,112.3 
70:30 3,209.6 4,464.7 4,576.4 
60:40 3,218.1 4,891.5 5,040.5 
50:50 3,226.6 5,318.4 5,504.6 
40:60 3,235.0 5,745.2 5,968.7 
30:70 3,243.5 6,172.1 6,432.8 
20:80 3,252.0 6,598.9 6,896.9 
10:90 3,260.5 7,025.8 7,361.0 

 

วิจารณ์ และสรปุผล 
 การน ากากตะกอนจากกากระบบบ าบดัน ้าเสยีอุตสาหกรรมเครื่องส าอางค์ของโรงงานผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เนื่องจากกากตะกอนที่วิเคราะห์ได้นัน้มี  สารระเหยจ าพวกไฮโดรคาร์บอน 
ไฮโดรเจน และคารบ์อนมอนนอกไซด ์และก๊าซทีไ่ม่เผาไหมอ้ื่นๆ เช่น คารบ์อนไดออกไซดแ์ละไนโตรเจน ซึง่จะพบได้
ในเชื้อเพลงิ โดยปรมิาณของสารระเหยจะอยู่ในช่วง 20-35 เปอรเ์ซน็ต์ ซึ่งจะช่วยให้เชือ้เพลงิติดไฟง่ายขึน้ ทัง้นี้กาก
ตะกอนนัน้มปีรมิาณของสารระเหยมากพอทีช่่วยใหไ้ฟตดิง่าย2 หากแต่เมื่อวดัปรมิาณค่าความชืน้แลว้กากตะกอนมคี่า
ความชืน้ค่อนขา้งมาก อาจท าใหก้ารเผาไหม้มปีระสทิธภิาพลดลง เน่ืองจากความชืน้ของกากตะกอนมผีลต่อค่าความ
รอ้นโดยตรง โดยหากกากตะกอนมคีวามชืน้มากจะท าใหม้กีารสญูเสยีความรอ้นไปกบัการระเหยความชื้นในระหว่าง
การเผาไหม ้ท าใหค้่าความรอ้นทีไ่ดต้ ่าลง ดงันัน้ก่อนน ากากตะกอนไปใชต้้องท าใหก้ากตะกอนแหง้สนิท ซึง่อาจน าไป
ตากแดดโดยธรรมชาติ หรอืน าไปอบแห้งด้วยเตาอบ ส่วนค่าความร้อนของกากตะกอนนัน้สามารถน ามาผสมกับ
เชือ้เพลงิร่วมทีจ่ะท าใหค้่าความรอ้นเพิม่ขึน้นัน้ คอื ผงถ่าน ขีเ้ถ้าแกลบ และแกลบดบิ ตามล าดบั ซึง่ค่าความรอ้นของ
เชือ้เพลงิผสมจะเพิม่มากขึน้แปรผนัตามอตัราส่วนผสมของเชือ้เพลงิร่วมที่เพิม่ขึน้ จงึเหน็ไดว้่ากากตะกอนจากระบบ
บ าบดัน ้าเสยีโรงงานผลติเครื่องส าอางคน์ี้มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะน าไปพฒันาสูเ่ชือ้เพลงิแท่งผสมผสานต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหท้ราบถงึหนทางหรอืวธิกีารในการรบัรูข้า่วสารของชุมชนในเขตพืน้ที่
ต าบลหงสห์นิ  อ าเภอจุน จงัหวดัพะเยา โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืประชากรทีอ่ยู่ในต าบลหงสห์นิจ านวน 400 
คน การเกบ็ขอ้มลูอาศยัแบบสอบถามและน าไปท าการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิโดยอาศยัการหาค่ารอ้ยละ 
 จากผลการวจิยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างในชุมชนเหน็ความส าคญัของอุปกรณ์เทคโนโลยทีางดา้นการสือ่สารแมว้่า
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุค่อนข้างสงู  โดยเฉพาะอย่างยิง่โทรศพัทม์อืถอื  ซึง่ถอืว่ามคีวามจ าเป็นกบัชวีติประจ าวนั  
ในดา้นการตดิต่อสื่อสารหรอืการใหข้่าวสารขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ในการด าเนินชวีติ  และทางดา้นของอนิเตอรเ์น็ตนัน้
ชุมชนใหค้วามส าคญัมากเพราะถอืว่ามบีทบาทมากทีส่ดุในขณะนี้โดยเฉพาะเครอืข่ายแบบไรส้าย  และมคีวามตอ้งการ
ทีจ่ะใชอ้นิเตอรเ์น็ตทีค่วามเรว็สงูและสามารถส่งผ่านขอ้มูลไดม้ากที่สุดอกีดว้ย  โดยทีป่ระเดน็ในเรื่องของค่าใชจ้่ายใน
การรบับรกิารนัน้อาจไม่ใช่ประเด็นหลกัหากค่าบริการอยู่ในช่วงที่ยอมรบั  และเครอืข่ายสามารถตอบสนองการใช้
ประโยชน์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

ค าส าคญั : การเขา้ถงึเทคโนโลย ีคุณภาพในการใหบ้รกิาร  โทรศพัทม์อืถอื  อนิเตอรเ์น็ต 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research are to understand the methods of information receiving for people in 
Tumbol Hong-Hin, Joon district, Phayao province; in order to support the communications development in 
rural area, the basic information regarding this aspect is studied in this research. The samples used in this 
research are 400 people living in Tumbol Hong-Hin. Questionnaires are distributed and collected back from 
the samples. The received questionnaires are analyzed statistically using percentages calculation.   
 According to the research results for Tumbol Hong-Hin, it is found that the samples in the 
community realize the importance of the communication devices even though the samples are mostly senior 
citizen. They think that mobile phones are crucial to their daily lives for connecting and receiving useful 
information. Considering the internet, the samples also think that it is very important especially wireless 
internet connection. There is a strong need for using high speed internet connection, as well. While, the cost 
of using the internet is not a major factor as long as the cost is in the acceptable range and the 
communication network works effectively.  
 

Keywords:  Technology access quality of service mobile phone and internet 
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บทน า 

 ปัจจุบนัในสงัคมไทยมกีารพฒันาทางดา้นการสือ่สารอย่างรวดเรว็ สิง่ส าคญัทีจ่ะท าใหผู้ร้บัขา่วสารหรอืสมาชกิ
ในชุมชนไดร้บัขอ้มูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง คอืสื่อหรอืตวักลางทีใ่ชใ้นการส่ง ซึง่กม็หีลายทาง ยกตวัอย่าง
เช่น  อนิเตอรเ์น็ต โทรทศัน์ วทิยุ ดาวเทยีม หนังสอืพมิพ์ เครื่องกระจายเสยีง ฯลฯ สิง่ต่างๆ เหล่านี้ไดพ้ฒันาไปตาม
เทคโนโลยทีีท่นัสมยั  และความตื่นตวัทางสารสนเทศในดา้นความต้องการทางดา้นอนิเตอรเ์น็ตยงัเป็นปัจจยัพืน้ฐานที่
ภาครฐัหรอืเอกชนจะน าไปแกไ้ขใหชุ้มชนเกดิการพฒันา แต่ในบางพืน้ทีเ่ทคโนโลยบีางอย่างยงัเขา้ไม่ถงึหรอืประชากร
บางกลุ่มมกีารเขา้ถงึเทคโนโลยคี่อนขา้งน้อย  เนื่องจากในบางชุมชนทีอ่ยู่ในชนบทมอีาชพีหลกัเป็นเกษตรกรพวกเขา
คดิว่าเทคโนโลยดีา้นการสื่อสารไม่มคีวามจ าเป็นต่อการด ารงชวีติหรอืประกอบอาชพี หรอือาจจะยงัไม่รูถ้งึความส าคญั
ของการสือ่สารว่ามคีวามจ าเป็นกบัการใชช้วีติในโลกปัจจุบนั   
 ความรูท้างดา้นการสือ่สารพืน้ฐานในชุมชนจงึมคีวามส าคญัทีจ่ะน าไปพฒันาใหส้มาชกิในชุมชนมคีุณภาพชวีติ
ทีด่ขี ึน้เมื่อไดร้บัรูข้่าวสารขอ้มูลไดอ้ย่างทัว่ถงึและถูกต้อง หรอืสามารถน าไปปรบัใชก้บัการประกอบอาชพีเกษตรกรรม
หรอืทางด้านการค้าขาย โดยเน้นไปทางด้านสารสนเทศความต้องการทางด้านอินเตอร์เน็ต เมื่อสมาชกิในชุมชนมี
คุณภาพชวีติที่ดกีย็่อมสง่ผลถงึคุณภาพของสงัคมนัน้ดว้ย แลว้ยงับ่งถงึตวัชีว้ดัทางด้านการสื่อสารและเทคโนโลยทีีไ่ด้
เขา้ไปอย่างทัว่ถงึ 
 ดงันัน้ การเขา้ถงึเทคโนโลยมีคีวามส าคญัและมคีวามจ าเป็นทีจ่ะน าไปพฒันาศกัยภาพหรอืคุณภาพชวีติของ
สมาชกิในชุมชน จงึไดม้กีารส ารวจการใชส้ือ่หรอืช่องทางทีจ่ะน าไปใชป้ระโยชน์ในชุมชนหรอืในชวีติประจ าวนั โดยเน้น
ทีอุ่ปกรณ์บางอย่าง เช่นโทรศพัทม์อืถอื เป็นตน้ เพื่อเป็นขอ้มลูในกรณีศกึษาเพื่อพฒันาในดา้นอื่นของชุมชนนัน้ต่อไป 

 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 ประเทศไทยได้ประกาศใช้กรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   จากกรอบนโยบาย IT2000 
(พ.ศ. 2539-2543)  มเีป้าหมายในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติที่เสมอภาค  การลงทุนในด้าน
การศกึษาทีด่ขีองพลเมอืงและบุคลลากรดา้นสารสนเทศ   และการพฒันาสารสนเทศและปรบัปรุงบทบาทภาครฐั  เพื่อ
บรกิารทีด่ขี ึน้และสรา้งรากฐานอุตสาหกรรมสารสนเทศทีแ่ขง็แกร่ง  ผลลพัธท์ีไ่ดค้อืเกดิการแพร่กระจาย IT ไปสู่สงัคม
ชนบท  เกิดการปฏิรูปกฎหมายโทรคมนาคมและ IT โดยมีการจดัตัง้หน่วยงานก ากบัดูแลการประกอบกจิการตาม
พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบักจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์  และกจิการโทรคมนาคม
และมกีารเริม่จดัท ากฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ  การพฒันาระบบ IT ของรฐัไดผ้ลเฉพาะกระทรวงทีม่บีุคลากร IT ที่
มคีุณภาพและตื่นตวักบัการท าแผน IT  การบรกิารประชาชนดว้ยระบบ IT ทีท่นัสมยัยงัท าอยู่ในวงจ ากดั  การเชื่อมต่อ
อนิเตอรเ์น็ตในระบบการศกึษาพฒันาไปมากแต่ยงัขาดเรื่องเน้ือหาสาระทีเ่ป็นภาษาไทย  กรอบนโยบาย IT2010 (พ.ศ. 
2544-2553)  เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการพฒันาประเทศโดยใช้เทคโนโลยเีป็นเครื่องมอืเพื่อยกระดบัสถานภาพ
ของประเทศไทยในกลุ่มผู้ตามที่มีพลวัต (Dynamic adopters) ไปสู่ประเทศในกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพเป็นผู้น า 
(Potential leaders)  พฒันาแรงงานความรู ้(Knowledge workers) ของประเทศไทย  พฒันาอุตสาหกรรมไทยใหมุ้่งสู่
อุตสาหกรรมฐานความรู้ (Knowledge-based industry)  และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ e-
Government, e-Commerce, e-Industry, e-Education และ e-Society  ผลลพัธ์คอืค่าดชันีผลสมัฤทธิท์างเทคโนโลยี
ประเทศไทยจดัอยู่ในกลุ่มทีม่ศีกัยภาพในการเป็นผูน้ า  แต่กอ็ยู่ในระดบัเริม่ตน้ของกลุ่ม  การพฒันาขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศอยู่ในล าดบัทีล่ดต ่าลงเรื่อย ๆ โดยมปัีจจยัดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานเป็นตวัฉุดรัง้  แผนแม่บท ICT 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545-2551)  เป้าหมายเพื่อพัฒนาหรือยกระดับเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้ ICT  ยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขนัอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ  พฒันาทรพัยากรมนุษย์โดยเพิม่การประยุกต์ใช ้ ICT ใน
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ดา้นการศกึษาและฝึกอบรม  และสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนในชนบทเพื่อการพฒันาประเทศทีย่ ัง่ยนื  ดา้นทีม่กีาร
บรรลุผลตามเป้าหมายมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด  คือด้านการพฒันาศกัยภาพของผู้ประกอบการ  โดยภาคเอกชนมี
บทบาทมากในการด าเนินงาน  ดา้นการส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใช ้ICT  ดา้นการ
ใช ้ICT ช่วยยกระดบัคุณภาพชวีติของคนไทยและสงัคมไทย โดยมกีารด าเนินงาน เช่นการพฒันาคุณภาพคร ู การสรา้ง
โอกาสใหก้บัผูด้อ้ยโอกาสและการตัง้ศูนยส์ารสนเทศชุมชน  เป็นต้น  ดา้นการใช ้ ICT ในการบรหิารและการใหบ้รกิาร
ของภาครฐั  ด้านการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรไทย  ด้านการวจิยัและพฒันาทางด้าน ICT  และด้านการพฒันา
อุตสาหกรรม ICT  แผนแม่บท ICT ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2552-2556)  มเีป้าหมายเพื่อประชากรไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของ
ประชากรทัง้ประเทศมคีวามรอบรู ้ ความสามารถ  เขา้ถงึ  สรา้งสรรคแ์ละใชส้ารสนเทศอย่างมีวจิารณญาณ  รูเ้ท่าทนั  
มคีุณธรรมและจรยิธรรม  ยกระดบัความพรอ้มทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศ  เพิม่บทบาท
และความส าคญัของอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในระบบเศรษฐกจิของประเทศ[1]  โดยทีผ่่านมา
ได้มกีารศกึษาหรอืวจิยัทางดา้นนี้มาพอสมควร  ยกตวัอย่างเช่น  การพฒันาประสทิธภิาพการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารดา้น
การเรยีนการสอนผ่านช่องทางการสือ่สารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศกึษาภาคพเิศษ มหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้
น าเทคโนโลยสีารสนเทศ  อนิเตอรเ์น็ตมาใชใ้นการสือ่สารอย่างหลากหลายลกัษณะในดา้นการเรยีนการสอน การสือ่สาร
ระหว่างนกัศกึษา  อาจารย ์ และหน่วยงาน  รวมทัง้ยงัใชเ้ป็นสือ่กลางในการเรยีนการสอน  การน าอนิเตอรเ์น็ตมาใชน้บั
ได้ว่าเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกนัมีความสะดวกยิง่ขึ้น  แต่ปรากฏว่ายงัมนีักศึกษาภาค
พเิศษบางกลุ่มหรอืบางส่วนทีไ่ม่ใชช้่องทางการตดิต่อสื่อสารทีม่หาวทิยาลยัไดใ้หบ้รกิารเหล่านี้  ท าใหน้ักศกึษาพลาด
โอกาสในการรบัรู้ขอ้มูลที่ส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อนักศกึษาเอง  ได้ศกึษาปัญหาที่ส่งผลต่อการรบัรูข้อ้มูลข่าวสาร
ด้านการเรียนการสอนผ่านช่องทางการสื่อสารของนักศึกษาภาคพิเศษ  เพื่อน ามาวเิคราะห์และหาแนวทางในการ
พฒันาประสทิธภิาพช่องทางการเขา้ถงึขอ้มลูดา้นการเรยีนการสอนของนกัศกึษาภาคพเิศษและเพื่อใหก้ารตดิต่อสือ่สาร
ระหว่างนักศกึษา  อาจารย ์ และหน่วยงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิลยิง่ขึน้  จากการศกึษาพบว่า ช่องทางการสื่อสาร
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีน่ักศกึษาใช้ในการรับรูข้่าวสารคอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกสข์องมหาวทิยาลยั  เวบ็ไซต์ของ
มหาวทิยาลยั  เวบ็ไซต์ของภาคพเิศษ  และช่องทางอื่น ๆ  ยกตวัอย่างเช่น  บอรด์ประชาสมัพนัธ ์และโทรศพัท ์ เป็น
ตน้[2]   การรบัรูข้อ้มูลขา่วสารของประชาชนในเขตพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั
พจิติร เหน็ว่าในระบอบประชาธปิไตย  การใหป้ระชาชนมโีอกาสอย่างกวา้งขวางในการไดร้บัรูข้อ้มูลข่าวสารเกีย่วกบั
การด าเนินการต่าง ๆ ของรฐัเป็นสิ่งจ าเป็น  ตามประราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  ที่ก าหนดให้สทิธิแก่
ประชาชนในการเขา้ถงึและรบัรูใ้นขอ้มลูขา่วสารของราชการ  โดยวางหลกัทัว่ไปว่า  ขอ้มลูขา่วสารของราชการทัง้หลาย
จะต้องเปิดเผยใหป้ระชาชนสามารถรบัรู ้ รบัทราบ  เขา้ตรวจดูหรอืขอเอกสารของราชการไดเ้สมอ  ไม่ว่าจะมสี่วนได้
ส่วนเสยีในเรื่องที่ต้องการรู้หรอืไม่กต็าม  เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเหน็และใช้สทิธทิ างการเมอืงได้
อย่างถูกต้องตรงกบัความเป็นจรงิ  อนัเป็นการส่งเสรมิให้มคีวามเป็นรฐับาลโดยประชาชนมากยิง่ขึน้  หลกัการนี้ใช้
ครอบคลุมถงึองคก์ารบรหิารส่วนต าบลอนัถือเป็นส่วนหนึ่งของราชการส่วนท้องถิน่  ซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ทีม่กีารใกลช้ดิกบัชาวบา้นมากที่สดุ  ซึง่สะทอ้นการกระจายอ านาจใหแ้ก่หน่วยการปกครองพืน้ฐานของประเทศ
โดยแทจ้รงิ  ดงันัน้จงึไดศ้กึษาปัญหาการรบัรูแ้ละการใชส้ทิธขิองประชาชนเกีย่วกบัขอ้มูลข่าวสารของทางราชการเพื่อ
เป็นแนวทางในการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลใหเ้ขา้ถงึประชาชนและเป็นขอ้มลูในการบรหิาร
จดัการของการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป[3]  การศกึษาความต้องการทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ของผูส้งูอายุในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ในงานวจิยันี้เหน็ว่าโครงสรา้งประชากรของประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลง
อย่างต่อเน่ือง  โดยมสีดัสว่นของประชากรวยัสงูอายุเพิม่มากขึน้จนเกอืบจะเป็นครึง่หนึ่งของประชากรวยัเดก็จนไดก้า้ว
เข้าสู่การเป็นสงัคมผู้สูงอายุ  ถึงแม้ว่าประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้น  แต่จ านวนผู้สูงอายุที่มีการใช้หรือเข้าถึง
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เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารยงัน้อยอยู่มาก  จงึได้ศกึษาความต้องการ  รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการ
เขา้ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประชากรผูส้งูอายุทีม่อีายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป  เพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์
ที่ 3 แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ฉบบัที่ 2  ของประทรวง ICT  จะเห็นว่ากลุ่มตวัอย่างมีความ
ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญในการลดความเหลื่อมล ้าในการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารและจดัสรรเครื่องมอือุปกรณ์ส าหรบัการใชง้าน  รวมถงึการสง่เสรมิการเรยีนรูด้า้น ICT  สว่น
ปัญหาและอุปสรรคในการเขา้ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารคอื การขาดความรูค้วามสามารถและทกัษะในการ
ใชง้านและการใชง้านมคีวามยุ่งยากซบัซอ้น[4] 
 ในปัจจุบนัของสงัคมไทย ได้รบัการพฒันาเขา้สู่ยุคของการเปลีย่นแปลงจากชนบทสู่เมอืงอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี้
การพฒันาชนบทหรอืการพฒันาชุมชนกบัการพฒันาพื้นที่ในเมอืงมลีกัษณะแยกส่วนกนั  ส่งผลให้เกดิความไม่สมดุล
ของการพฒันาชุมชนชนบท และจากกรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  ผูว้จิยัเหน็ว่าเทคโนโลยกีาร
สือ่สารมคีวามจ าเป็นส าหรบัประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในชุมชน  โดยเฉพาะการเผชญิกบัความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้
ในสงัคม  เศรษฐกจิ  และการเมอืง  ผลจากการเพิม่ขึน้ของจ านวนประชากรสง่ผลใหภ้าครฐัยงัไม่สามารถจดับรกิารได้
อย่างทัว่ถงึซึง่อาจส่งผลใหป้ระชากรทีย่งัขาดโอกาสในการเขา้ถงึเทคโนโลยทีีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชวีติ  ขาด
โอกาสในการรบัรูส้ ิง่ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในระดบัทอ้งถิน่  ระดบัประเทศและระดบัสากล   
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
1. ขัน้ตอนการศึกษา 
 1.1 ศกึษา คน้คว้าและรวบรวมเอกสารที่เกีย่วขอ้งกบัการมสี่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ่นของประชากรเพื่อ
น ามาสรา้งกรอบแนวคดิในการศกึษา 
 1.2 สรา้งแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการศกึษาแบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื   
  ตอนที ่1 ค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูพืน้ฐานของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง   
  ตอนที ่2 ค าถามเกีย่วกบัการรบัรูข้า่วสาร ความส าคญัและการใชอุ้ปกรณ์ทางดา้นการสือ่สาร 
  ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารและความส าคญัในการรบัขอ้มลูขา่วสารจากโทรศพัท์
  มอืถอืหรอืจากอนิเตอรเ์น็ตของประชากรในชุมชน 
2. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 2.1 ประชากร 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ไดแ้ก่  ประชาชนในต าบลหงสห์นิ  อ าเภอจุน  จงัหวดัพะเยา  จ านวน 6,999 
คน (จากเทศบาลต าบลหงสห์นิ อ าเภอจุน จงัหวดัพะเยา: ธนัวาคม 2556) โดยแยกเป็นชายจ านวน 3,441 คน และ
หญงิจ านวน 3,558 คน[5] 
 

 2.2 กลุ่มตวัอย่าง 
 ผูศ้กึษาใชก้ลุ่มตวัอย่างตามวธิกีารของ Taro Yamane [6] ฉะนัน้จ านวนประชากรทีน่ ามาใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่าง
เท่ากบั 379 คน แต่ในการส ารวจครัง้นี้ใชแ้บบสอบถามทัง้สิน้ 400 ชุดเพื่อป้องกนัการผดิพลาดจากการกรอก
แบบสอบถามและเพื่อใหก้ารวเิคราะหม์คีวามถูกตอ้งและชดัเจนมากขึน้ 
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ผลการศึกษา 
จากการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามนัน้  สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 1. ขอ้มลูพืน้ฐานของประชากรกลุ่มตวัอย่างในชุมชน 
 จากแบบสอบถามไดแ้สดงผลออกมาเป็นรอ้ยละรวมถงึการอธบิายผล  จะเหน็ว่ากลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา
ครัง้นี้  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 59  อายุประชากรทีใ่ชใ้นการท าแบบสอบถามทีม่จี านวนมากทีสุ่ดมอีายุ 
56 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 23  การศึกษาประชากรที่ท าแบบสอบถามครัง้นี้   มีการศึกษามากที่สุดคือ  ระดับ
ประถมศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 39  อาชพีประชากรทีท่ าแบบสอบถามครัง้นี้มอีาชพีมากทีสุ่ดคอื  เกษตรกร  คดิเป็นรอ้ย
ละ 37  และสถานภาพของประชากรที่มากทีสุ่ดคอื สถานภาพสมรส  คดิเป็นรอ้ยละ 60 จากขอ้มูลพืน้ฐานที่ได้ส ารวจ
เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่อายุเกือบจะเป็นผู้สูงอายุและมีอาชีพเป็นเกษตรกร  ซึ่งจะโยงไปถึงการ
วเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วกบัการรบัรูข้า่วสารและการใชอุ้ปกรณ์ทางดา้นการสือ่สาร 
 2. วเิคราะหเ์กีย่วกบัการรบัรูข้า่วสาร ความส าคญัและการใชอุ้ปกรณ์ทางดา้นการสือ่สาร 
 จากแบบสอบถามได้แสดงผลเกี่ยวกบัการรบัรูข้่าวสาร  ความส าคญัและการใช้อุปกรณ์ทางด้านการสื่อสาร
ออกมาในรปูแบบแผนภูมวิงกลมโดยแสดงผลออกเป็นรอ้ยละรวมถงึการอธบิายผลดว้ย  ดงันี้ 
 

 

ภาพท่ี 1 แสดงสือ่กลางทีใ่ชใ้นการแจง้ขา่วสารของตนเองใหผู้อ้ืน่ทราบ 

 จากภาพ 1  เป็นการแสดงสื่อกลางทีใ่ชใ้นการแจ้งข่าวสารของประชากรในชุมชนใหผู้้อื่นทราบ  ยกตวัอย่าง
เช่น  แจง้งานบุญหรอืโฆษณาขายของ  แบ่งออกเป็น 6 สื่อกลางดว้ยกนั  จะเหน็ว่าสื่อกลางทีผู่ต้อบแบบสอบถามใชใ้น
การแจง้ข่าวสารใหผู้อ้ื่นทราบคอื  จากเครื่องกระจายเสยีงในชุมชน  คดิเป็นรอ้ยละ 22  จากอนิเตอรเ์น็ตคดิเป็นรอ้ยละ  
22  จากหนงัสอืพมิพห์รอืวารสาร  คดิเป็นรอ้ยละ 7  จากโทรศพัทบ์า้น  คดิเป็นรอ้ยละ  5  และจากโทรศพัทม์อืถอื  คดิ
เป็นรอ้ยละ  44 

 

ภาพท่ี 2 แสดงการใชอ้นิเตอรเ์น็ตผ่านอุปกรณ์สือ่สาร 

22%

22%

7%5%

44%

เครือ่งกระจายเสยีงใน
ชมุชน
อนิเตอรเ์น็ต

หนงัสอืพมิพ/์วารสาร

โทรศพัทบ์า้น

โทรศพัทม์อืถอื

55%
29%

16%

คอมพวิเตอร์

โทรศพัทม์อืถอืสมารท์
โฟน

แทบ็เลต็
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 จากภาพ 2 เป็นการแสดงการใช้อนิเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สื่อสารของประชากรในชุมชน ได้แบ่งออกเป็น 3 
ชนิด จะเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์คดิเป็นร้อยละ 55 โทรศพัท์มือถือสมาร์ท
โฟนคดิเป็นรอ้ยละ 29 และแทบ็เลต็คดิเป็นรอ้ยละ 16 

ตารางท่ี 1 แสดงความตอ้งการความเรว็ของการใชอ้นิเตอรเ์น็ตและปรมิาณขอ้มลูเฉลีย่ผ่านบรกิารอนิเตอรเ์น็ตต่อเดอืน 

ความเรว็ของ
อินเตอรเ์น็ต (เมกกะบิต

ต่อวินาที) 

รอ้ยละความต้องการใช้
ความเรว็ของ
อินเตอรเ์น็ต 

ปริมาณขอ้มูลของ
อินเตอรเ์น็ต   
(เมกกะบิต) 

รอ้ยละความต้องการใช้
ปริมาณขอ้มูลเฉล่ียผา่น
บริการอินเตอรเ์น็ตต่อ

เดือน 
10 
13 
16 
20 
30 

27 
26 
5 
11 
31 

600 
750 
1000 
2000 
3000 

Unlimited 

13 
10 
13 
10 
6 
48 

 

 จากตารางที ่1 ไดแ้บ่งขอ้มูลการส ารวจออกเป็น 2 ส่วน  โดยส่วนแรกเป็นการแสดงความต้องการความเรว็
ของการใชอ้นิเตอรเ์น็ตของประชากรในชุมชน  แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มความเรว็  จะเหน็ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมคีวาม
ตอ้งการความเรว็ของการใชอ้นิเตอรเ์น็ตที ่10 เมกกะบติต่อวนิาทคีดิเป็นรอ้ยละ 27,  13 เมกกะบติต่อวนิาทคีดิเป็นรอ้ย
ละ 26,  16 เมกกะบิตต่อวินาทีคิดเป็นร้อยละ 5,  20 เมกกะบิตต่อวินาทีคดิเป็นร้อยละ 11  และ  30 เมกกะบิตต่อ
วนิาทขีึน้ไปคดิเป็นรอ้ยละ 31 และสว่นทีส่องเป็นการแสดงความตอ้งการใชป้รมิาณขอ้มลูเฉลีย่ผ่านบรกิารอนิเตอรเ์น็ต
ต่อเดอืนของประชากรในชุมชน  จะเหน็ว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวามต้องการใชป้รมิาณขอ้มูลเฉลีย่ผ่านอนิเตอรเ์น็ต
ต่อเดือนที่ปรมิาณข้อมูลเฉลี่ย  500 เมกกะบิตคิดเป็นร้อยละ 13,  750 เมกกะบิต  คิดเป็นร้อยละ 10,  1 กิกกะบิต
(1000 เมกกะบติ) คดิเป็นรอ้ยละ 13,  2 กกิกะบติ (2000 เมกกะบติ) คดิเป็นรอ้ยละ 10,  3 กกิกะบติ (3000 เมกกะบติ) 
คดิเป็นรอ้ยละ 6  และไม่จ ากดั (unlimited) คดิเป็นรอ้ยละ 48 

 จะเหน็ว่าในด้านการรบัรูข้่าวสารของกลุ่มตวัอย่าง  โทรศพัทม์อืถอืยงัถอืว่าเป็นอุปกรณ์ที่มคีวามส าคญัมาก
ทีสุ่ดทีท่ าให้ประชากรมคีวามต้องการพูดคุยสื่อสารกนัหรอืถ่ายทอดขอ้มูลต่าง ๆ  กนั  ในส่วนของโทรศพัท์มอืถือนัน้
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามคีวามจ าเป็นกบัชวีติประจ าวนัในด้านการสื่อสารในชุมชนอย่างมาก  ซึ่งชุมชนมคีวามต้องการ
เชื่อมต่อเครอืข่ายที่มีความรวดเรว็  และจากการส ารวจครัง้นี้ยงัได้ขอ้มูลเพิม่เติมในส่วนของความต้องการเชื่อมต่อ
เครอืขา่ยทีไ่ม่มกีารรบกวนกนัของสญัญาณ  และยงัตอ้งการใชป้รมิาณของขอ้มลู เช่น ขอ้ความตวัหนงัสอื  หรอือาจจะ
เป็นขอ้ความภาพมากทีสุ่ดอกีดว้ย  และเหน็ว่าอนิเตอรเ์น็ตมคีวามส าคญัโดยการใชผ้่านคอมพวิเตอร ์ ซึง่จุดประสงค์
ส่วนใหญ่แลว้ใชอ้่านข่าวสารต่าง ๆ  โดยปัจจุบนัมคีวามต้องการเชื่อมต่อแบบไรส้ายเนื่องจากมคีวามสะดวกและเป็น
ระเบยีบ อกีทัง้ยงัต้องการใชก้ารเชื่อมต่อทีร่วดเรว็และการส่งผ่านขอ้มูลยงัคงต้องการปรมิาณแบบไม่จ ากดั  ราคาถูก  
แมว้่าประชากรอยู่ในช่วงผูส้งูวยัและมอีาชพีเป็นเกษตรกร  ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตกบัโทรศพัทม์ือถอืหรอื
เชื่อมต่อกบัคอมพวิเตอร ์ ซึง่ในส่วนของเครอืข่ายทีไ่ดเ้ขา้มาใหบ้รกิารไม่ว่าจะเป็นของภาครฐัหรอืเอกชนกไ็ดเ้ขา้มามี
บทบาทในชุมชนและประชากรยนิดหีรอืพรอ้มที่จะเสยีค่าบรกิารแมว้่าจะมรีาคาสงู  เพยีงแต่มคีวามต้องการความเรว็
และปรมิาณของขอ้มลูในขณะทีใ่ชอ้นิเตอรเ์น็ตนัน้ค่อนขา้งสงูหรอืไม่จ ากดั 



 

646 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

 จากผลการวจิยัในชุมชนต าบลหงสห์นิ อ าเภอจุน จงัหวดัพะเยา เหน็ว่าประชากรในชุมชนเหน็ความส าคญัของ
อุปกรณ์เทคโนโลยทีางดา้นการสื่อสารแมว้่าประชากรส่วนใหญ่มอีายุค่อนขา้งสงู  โดยเฉพาะอย่างยิง่โทรศพัท์มอืถือ  
ซึ่งถือว่ามคีวามจ าเป็นกบัชีวติประจ าวนั  ในด้านการติดต่อสื่อสารหรอืการให้ข่าวสารขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิต  และทางด้านของอินเตอร์เน็ตนัน้ชุมชนให้ความส าคัญมากเพราะถือว่ามีบทบาทมากที่สุดในขณะนี้
โดยเฉพาะเครอืขา่ยแบบไรส้าย  และมคีวามต้องการทีจ่ะใชอ้นิเตอร์เน็ตทีค่วามเรว็สงูและสามารถส่งผ่านขอ้มูลไดม้าก
ที่สุดด้วย  โดยที่ไม่ได้กังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือพร้อมที่จะช าระค่าบรกิารในราคาที่ยอมรบัได้  ถ้าเครือข่าย
สามารถตอบสนองการใช้ประโยชน์ได้  อีกทัง้จะเห็นว่าประชาชนมีความตื่นตัวทางด้านของเทคโนโลยีอย่างมาก
ถงึแม้ว่าจะอยู่ในชนบทกต็าม  อย่างไรกต็ามงานวจิยันี้มคีวามสอดคลอ้งกบักรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร ในด้านการพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยการใช้เทคโนโลยใีห้มปีระโยชน์สงูสุด และสรา้งความเขม้แขง็ของ
ชุมชนในชนบทเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยัง่ยืน  อีกทัง้ยังเป็นการการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ  โดย
ภาคเอกชนมีบทบาทมากในการด าเนินงานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ และช่วย
ยกระดบัคุณภาพชวีติของคนไทยและสงัคมไทยใหด้ยีิง่ขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 

 1. ควรมกีารท าวจิยัในประเดน็เดยีวกนันี้ในพืน้ทีต่ าบลอื่น เพื่อน าขอ้มูลมาเปรยีบเทยีบกนั จะท าใหส้ามารถ
ก าหนดแนวทางการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยไีดส้อดคลอ้งกนั 

 2. งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัหนึ่งคณะหนึ่งโมเดลของมหาวทิยาลยัพะเยา ซึง่มหาวทิยาลยัพะเยาถอืว่าเป็นแหล่ง
ความรูใ้นทอ้งถิน่ ทีจ่ะสามารถใหค้วามช่วยเหลอืหรอืใหค้วามรูก้บัชุมชนรอบขา้งไดม้ากขึน้ โดยน าเอาขอ้มูลทีไ่ดจ้าก
การวจิยันี้มาเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการวางแผนเพื่อทีจ่ะเขา้ไปมสีว่นร่วมในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิน่ โดยตระหนกัถงึ
ความส าคญัทางดา้นเทคโนโลยใีนชุมชนเพื่อไปใหค้วามรู ้หรอืใหบ้รกิารทางดา้นน้ี 

 3. องค์กรทางภาครฐัหรือเอกชน  ควรเข้ามาพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารในชุมชนให้มากขึ้น  
เน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยไีด้พฒันาไปอย่างรวดเรว็และได้กระจายตวัไปทุกพื้นที่แม้กระทัง่ในชุมชนทีอ่ยู่ในชนบท
เทคโนโลยกีไ็ดเ้ขา้ไปมบีทบาทในการด าเนินชวีติและประชากรในชนบทกไ็ดเ้หน็ความส าคญัและมคีวามตื่นตวัทางดา้น
เทคโนโลยพีอสมควร  
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การใช้ตะกอนน ้าตาลเพ่ือปรบัปรงุสมบติัทางกายภาพและสมบติัเชิงกลของอิฐมวล
เบาแบบอบไอน ้า 
Sugar Sediment Use for Improvement of Physical and Mechanical Properties of 
Autoclaved Aerated Concrete  
 

สมชาย มณวีรรณ์1 อรรถกร ทองทา1 และฉนัทนา พนัธุเ์หลก็1 
Somchai Maneewan1, Atthakorn Thongtha1* and Chantana Punlek1 

 

บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้ศกึษาองคป์ระกอบทางเคมขีองตะกอนน ้าตาล เพื่อทีจ่ะน าไปเป็นส่วนประกอบในการเตรยีมอฐิมวลเบาแบบอบไอ
น ้า ต่อจากนัน้จะศกึษาอทิธพิลของการแทนทีปู่นขาวดว้ยตะกอนน ้าตาลทีม่ผีลต่อสมบตัทิางกายภาพและสมบตัเิชงิกลของอฐิมวลเบา
แบบอบไอน ้า โดยวเิคราะหค์วามหนาแน่น การดดูกลนืน ้า การตา้นแรงอดั และการต้านแรงดดัของอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้าตามมาตรฐาน 
ASTM C642-97 และ ASTM C1555-03a พบว่า SiO2 เป็นสารประกอบทีม่สีดัสว่นมากทีสุ่ดทีพ่บในตะกอนน ้าตาล รองลงมา คอื ปูนขาว 
ซึง่มคี่าอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 69.2 และ 15.57 ตามล าดบั ส่วนค่าความหนาแน่นของอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้ามแีนวโน้มลดลง ขณะทีค่่า
การดูดกลนืน ้า ปรมิาตรรูพรุนเปิด ค่าการต้านแรงอดั และค่าการต้านแรงดดัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ เมื่อปรมิาณของตะกอนน ้าตาลเพิม่ขึน้ 
โดยตัวอย่างที่มีปริมาณตะกอนน ้าตาลร้อยละ 7.5 โดยน ้าหนักมีค่าความแข็งสูงที่สุด (5.2 N/mm2) และมีค่าต้านแรงดัด ค่าความ
หนาแน่น ค่าการดูดกลนืน ้า และปรมิาตรรูพรุนเปิด เท่ากบั 1.95 N/mm2, 0.54 g/cm3, 0.39 g/cm3 และ 301 g/cm3 ตามล าดบั สดัส่วนที่
เหมาะสมทีส่ดุสามารถจดัอยู่ในชัน้คุณภาพ G4 ตามมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม มอก. 1505 -2541  
 

ค าส าคญั :  อฐิมวลเบาแบบอบไอน ้า ตะกอนน ้าตาล ความแขง็   
 

Abstract 
 

 This investigation is focused on the chemical properties of sugar sediment to incorporate into a 
component of Autoclaved Aerated Concrete. The effect of lime replacement by using sugar sediment on physical 
and mechanical properties (density, water absorption, compressive strength and flexural strength) was then studied 
as defined ASTM C642-97 and ASTM C1555-03a. It was found that the ratios of SiO2 and CaO were a most 
component and the secondary content in sugar sediment, which were at approximately 69.2% and 15.57%, 
respectively. There was a decrease of density while an increase of the water absorption, open porosity volume, 
compressive strength and flexural strength was observed when there was an increase of sugar sediment. 
Approximately 5.2 N/mm2 of the maximum compressive strength in all compositions was found at the content of 
sugar sediment was around 7.5%. Flexural strength, density, water absorption and open porosity volume of this 
composition were at approximately 1.95 N/mm2, 0.54 g/cm3, 0.39 g/cm3 และ 301 g/cm3 respectively. The optimal component 
was claimed in quality class of 4 (0.51-0.80 g/cm3), which is based on the Thai Industrial Standard 1505-1998. 

 

Keywords:  Autoclaved aerated concrete, Sugar sediment, Strength  
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บทน า 
 

 ประเทศไทยเป็นประเทศผูส้่งออกน ้าตาลและผลติภณัฑน์ ้าตาลเป็นอนัดบัต้นๆ ของโลก [1-3] ท าใหม้โีรงงาน
น ้าตาลตัง้อยู่หลายแห่งในพืน้ทีข่องประเทศไทย ขณะเดยีวกนัในระหว่างกระบวนการผลติน ้าตาล กจ็ะมปีรมิาณของเสยี
เกดิขึน้จ านวนมาก (มากถึงประมาณ 750,000 ตนัต่อปี ) ตะกอนน ้าตาลเป็นของเสยีประเภทหนึ่งที่เกดิขึน้หลงัจาก
กระบวนการผลติน ้าตาลซึง่มผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มตามมา 
 ในขณะเดยีวกนัอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้าในประเทศไทยกไ็ดร้บัความสนใจในการน าไปใชง้านก่อสรา้งอย่าง
มาก ท าใหม้กีารเจรญิเตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็ อาทเิช่น อาคารทัง้ภาครัฐและเอกชน คอนโดมเินียม และบา้นพกัอาศยั 
เป็นตน้ จนท าใหม้ยีอดการจ าหน่ายในประเทศไทยสงูถงึประมาณ 28,000,000 ตารางเมตร ในปี พ.ศ. 2555 ซึง่กเ็ป็น
ผลมาจากอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้ามคีุณสมบตัทิีโ่ดดเด่นและมคีวามน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องน ้าหนกัทีเ่บาเนื่องจาก
เป็นวสัดุทีม่ชี่องว่างหรอืรูพรุนทีส่งูประมาณรอ้ยละ 80 ของปรมิาตรทัง้หมด  มคี่าการน าความรอ้นของวสัดุทีต่ ่ากว่าอฐิ
เชิงพาณิชย์อื่นๆ มีความสามารถในการป้องกันความร้อนไหลผ่านในตัววัสดุได้สูง มีการหดตัวต ่ า ที่ส าคัญใน
กระบวนการก่อสรา้งผนังอาคารยงัมคีวามง่าย สะดวก และเรว็กว่าคอนกรตีแบบอื่นๆ [4-7] ยิง่ไปกว่านัน้ยงัการใชอ้ฐิ
มวลเบาแบบอบไอน ้าเป็นวสัดุประกอบผนังอาคารสามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้า ทีเ่กดิจากการใชพ้ลงังานกบัระบบ
ท าความเยน็เพื่อระบายความรอ้นให้เกดิสภาวะความสบายให้กบัผู้อาศยั โดยไม่ต้องมกีารติดตัง้วสัดุฉนวนกนัความ
รอ้น [8] 
 เพื่อเพิ่มวตัถุดิบทางเลือกในการผลิตอิฐมวลเบาแบบอบไอน ้าให้มากขึ้นและลดต้นทุนการผลิต ได้พบว่ามีหลาย
งานวจิยัที่ใช้ของเสยีและขยะมาเป็นวตัถุดบิทางเลอืกในการผลติอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้า อาทิเช่น copper tailings and blast 
furnace slag [9], air-cooled slag [10], coal bottom ash [11], efflorescence sand and phosphorus slag [12], lead–zinc tailings 
[13], iron ore tailings [14], calcium fly ash and natural zeolite [15] siliceous crushed stone [16] แต่อย่างไรกต็ามกย็งัไม่พบว่ามี
งานวจิยัใดไดใ้ชต้ะกอนน ้าตาลมาเป็นวตัถุดบิในการผลติอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้า ดงันัน้งานวจิยันี้จงึมแีนวคดิน าตะกอนน ้าตาล
มาประยุกต์ใชเ้ป็นวตัถุในการผลติและปรบัปรุงสมบตัทิางความรอ้นของอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้า โดยการแทนทีส่ดัส่วนของปูน
ขาว และศกึษาปรมิาณของตะกอนน ้าตาลทีม่คีวามเหมาะสม ต่อสมบตัทิางกายภาพและสมบตัเิชงิกลของอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้า 
 

วิธีการศึกษา 
 ศกึษาองคป์ระกอบทางเคมขีองตะกอนน ้าตาลดว้ยเครื่องเอกซเรยฟ์ลูออเรสเซนต์  ต่อจากนัน้ เตรยีมอฐิมวล
เบาแบบอบไอน ้า โดยใช้วตัถุดิบในการผลิต คือ ทรายบดละเอยีด ปูนขาว ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ยิปซมั ตะกอน
น ้าตาล และผงอลมูเินียม ส าหรบัสดัส่วนของอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้าปกตจิะใชป้รมิาณสดัส่วนของวตัถุดบิตัง้ตน้ ดงันี้ 
ทรายรอ้ยละ 62.52 ปูนขาวรอ้ยละ 17.17 ปูนซเีมนต์พอรต์แลนด ์รอ้ยละ 17.88 ยปิซมัรอ้ยละ 2.35 และผงอลมูเินียม
รอ้ยละ 0.094 โดยน ้าหนกั และจะมกีารเตมิตะกอนน ้าตาลลงไปเพื่อทดแทนสดัสว่นของปรมิาณปนูขาวทีใ่ชใ้นการผลติ 
โดยจะใช้ตะกอนน ้าตาลไปแทนที่ในสดัส่วนร้อยละ 0 , 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 25 และ 30 โดยน ้าหนัก ดัง
แสดงในตารางที่ 1 หลังจากนัน้น าแต่ละสดัส่วนของวัตถุดิบมาผสมให้เข้ากันกับน ้ า และเทลงในแม่พิมพ์ขนาด 
20×20×100 เซนตเิมตร และปล่อยวตัถุดบิทีผ่สมกนัทิง้ไวเ้ป็นเวลา 120-180 นาทเีพื่อใหเ้กดิฟองอากาศและการเซตตวั
ของอฐิมวลเบาก่อนท าการอบไอน ้า ต่อมาน าอฐิมวลเบาไปอบไอน ้าทีแ่รงดนั 12 บาร ์อุณหภูม1ิ80-190 องศาเซลเซยีส 
หลงัจากกระบวนการอบไอน ้าความดนัสงู จะตดัอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้าในทุกสดัส่วนใหม้ขีนาด 7.5 เซนติเมตร×7.5 
เซนตเิมตร×7.5 เซนตเิมตร และขนาด 4 เซนตเิมตร×4 เซนตเิมตร×16 เซนตเิมตร แลว้น าไปอบที่อุณหภูม ิ75 องศา
เซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง เพื่อทดสอบค่าต้านแรงอดัและค่าต้านแรงดดั  ส่วนตวัอย่างขนาด 7.5 เซนตเิมตร×7.5 
เซนติเมตร×7.5 เซนติเมตร ที่เหลือจะน าไปอบที่อุณหภูม ิ105 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง เพื่อทดสอบค่า
ความหนาแน่น ค่าการดูดกลืนน ้าและปรมิาตรรูพรุนเปิด ซึ่งค่าสมบตัิต่างๆเหล่านี้จะน าไปเปรียบเทียบกบัค่าตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1505-2541   
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ตารางท่ี 1 ปรมิาณของวตัถุดบิตัง้ตน้ของอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้า 

วตัถุดบิตัง้ตน้ 
ปรมิาณวตัถุดบิตัง้ตน้ (รอ้ยละโดยน ้าหนกั) 

0% 5% 7.5% 10% 12.5% 15% 17.5% 20% 25% 30% 

ปนูขาว 17.167 16.309 15.879 15.450 15.021 14.592 14.163 13.734 12.875 12.017 

ซเีมนต ์ คงที ่17.870 

แรแ่อนไฮไดร ์ คงที ่2.352 

ผงอลมูเินียม คงที ่0.094 

ทรายละเอยีด คงที ่62.517 

ตะกอน
น ้าตาล 

0 0.858 1.288 1.717 2.146 2.575 3.004 3.433 4.292 5.150 

 

ตารางท่ี 2 องคป์ระกอบทางเคมขีองปนูขาวและตะกอนน ้าตาล  
Main oxide composition ปนูขาว (รอ้ยละ) ตะกอนน ้าตาล (รอ้ยละ) 

SiO2 - 69.20 
Al2O3 0.50 7.08 
Fe2O3 0.50 0.92 
CaO 80.00 15.57 
MgO 1.00 0.12 
Na2O 0.20 0.90 
K2O 0.42 1.20 

 

ผลการศึกษา  
 การวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของปูนขาว และตะกอนน ้าตาลด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์  ได้
แสดงไวใ้นตารางที ่2 ซึง่พบว่าองคป์ระกอบทางเคมขีองตะกอนน ้าตาลมปีรมิาณของปนูขาวเจอืปนอยู่ดว้ยถงึประมาณ
รอ้ยละ 15.6 สาเหตุเนื่องจากตะกอนน ้าตาลเป็นของเสยีประเภทหนึ่งที่เกดิขึ้นหลงัจากกระบวนการผลติน ้าตาล ใน
ระหว่างกระบวนการผลติน ้าตาลจะมกีารใชปู้นขาวเพื่อการฟอกสีใหเ้ป็นน ้าตาลทรายขาว ด้วยเหตุทีต่ะกอนน ้าตาลมี
สว่นประกอบของปูนขาวอยู่ จงึท าใหต้ะกอนน ้าตาลเป็นทางเลอืกหนึ่งทีม่คีวามเหมาะสมเพื่อเป็นสว่นประกอบหนึ่งใน
วตัถุดบิหลกัการผลติอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้า โดยมกีารแทนทีป่นูขาวดว้ยตะกอนน ้าตาล และทีส่ าคญัตะกอนน ้าตาลยงั
มคี่าความหนาแน่นทีใ่กลเ้คยีงกนักบัปนูขาวดว้ย 
 ค่าความหนาแน่นของอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้าทีม่ตีะกอนน ้าตาลในสดัส่วนต่างๆ ไดแ้สดงไวใ้นภาพที ่1 และ
ตารางที่ 3 โดยค่าความหนาแน่นของอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้ามแีนวโน้มลดลงจาก 0.61 ถึง 0.54 g/cm3 เมื่อปรมิาณ
ของตะกอนน ้าตาลเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 0 ถงึ 30 โดยน ้าหนัก  ค่าการดูดกลนืน ้าของอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้ามแีนวโน้ม
ค่อนขา้งคงที่ โดยมคี่าอยู่ระหว่าง 0.38-0.43 g/cm3 เมื่อปรมิาณของตะกอนน ้าตาลเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 0 ถึง 30 โดย
น ้าหนกั ดงัแสดงในภาพที ่2 และตารางที ่3 ปรมิาตรรพูรุนเปิดของอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้ามแีนวโน้มเพิม่ขึน้จาก 267 
ถงึ 315 cm3 เมื่อปรมิาณของตะกอนน ้าตาลเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 0 ถงึ 30 โดยน ้าหนัก ดงัแสดงในภาพที ่3 และตารางที ่
3  
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ภาพท่ี 1 ค่าความหนาแน่นของอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้าทีม่ตีะกอนน ้าตาลในสดัสว่นต่างๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ค่าการดดูกลนืน ้าของอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้าทีม่ตีะกอนน ้าตาลในสดัสว่นต่างๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ปรมิาตรรพูรุนเปิดของอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้าทีม่ตีะกอนน ้าตาลในสดัสว่นต่างๆ 
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 ภาพที ่ 4 แสดงค่าดา้นแรงอดัของอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้าทีม่ตีะกอนน ้าตาลในสดัส่วนต่างๆ ค่าดา้นแรงอดั
ของอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้ามแีนวโน้มเพิม่ขึน้และมคี่าสงูสุดทีป่รมิาณตะกอนน ้าตาลรอ้ยละ 7.5 โดยน ้าหนัก และค่า
ดา้นแรงอดัจะมคี่าลดลงเมื่อปรมิาณตะกอนน ้าตาลเพิม่ขึน้มากกว่าร้อยละ 7.5 โดยน ้าหนัก ดงัแสดงในภาพที่ 4 และ
ตารางที ่3 และค่าความแขง็สงูสุดพบไดจ้ากตวัอย่างทีม่ตีะกอนน ้าตาลเป็นส่วนประกอบรอ้ยละ 7.5 โดยน ้าหนัก ซึง่มี
ค่าประมาณ 5.2 N/mm2 ซึง่ค่านี้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าความแขง็ของงานวจิยัทีม่กีารใช้ของเสยีประเภทต่างๆมาเป็น
สว่นผสม กพ็บว่าอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้าทีม่ตีะกอนน ้าตาลเป็นสว่นประกอบ (5.2 N/mm2) มคีวามแขง็มากกว่าอฐิมวล
เบาที่มกีารใช ้high-calcium fly ash and natural zeolite (4.51 N/mm2) [15], อฐิมวลเบาทีม่กีารใช ้coal bottom ash 
(2.78 N/mm2) [11], อฐิมวลเบาทีม่กีารใช ้copper tailings and blast furnace slag (4.00 N/mm2) [9] และอฐิมวลเบาที่
มคีวามเป็นฉนวนสูง (2.27 N/mm2) [17]. จากผลการทดลองนี้จงึแสดงให้เหน็ว่าการแทนที่ทรายด้วยตะกอนน ้าตาล
สามารถผลติอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้าที่มีค่าความแขง็ที่สูง และค่าที่ดทีี่สุดยงัมคีุณสมบตัิจดัอยู่ในคุณภาพ G4 ตาม
มาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม มอก. 1505 -2541  
 ส าหรบัค่าต้านแรงดดัของอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้าทีม่ตีะกอนน ้าตาลในสดัส่วนต่างๆ ไดแ้สดงดงัภาพที ่5 และ
ตารางที ่3 พบว่าแนวโน้มของค่าตา้นแรงดดัมคี่าไม่คงที ่เมื่อปรมิาณของตะกอนน ้าตาลมคี่าเพิม่ขึน้ โดยพบค่าตา้นแรง
ดดัมคี่าสงูสุดอยู่ประมาณ 2.10 N/mm2 จากตวัอย่างทีเ่ตมิตะกอนน ้าตาลรอ้ยละ 15 แต่ว่าค่าต้านแรงดดัสงูสุดนี้ไม่ได้
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ G4 ( ร้อยละ 30 ของค่าต้านแรงอดั) ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก.1505 -2541 
เน่ืองจากว่าค่าต้านแรงอดัสดัส่วนนี้ไม่ผ่านตามมาตรฐาน (ค่าตา้นแรงอดัตามมาตรฐาน  5.0 N/mm2) ขณะทีส่ดัส่วน
ของตะกอนน ้าตาลทีเ่ตมิลงไปรอ้ยละ 7.5 มคี่าตา้นแรงดดัอยู่ทีป่ระมาณ 1.95 N/mm2 และผ่านเกณฑค์ุณภาพ G4 ตาม
มาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม มอก. 1505 -2541 ดว้ย 
 จากเปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองอฐิมวลเบาในสดัสว่นต่างๆ ตามมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม มอก.1505 -
2541 ในชั ้น คุณ ภ าพ  G4 พ บว่ ามี เพี ย งสองสัด ส่ วน เท่ านั ้น ที่ ผ่ าน เกณฑ์ คุณ ภ าพ  G4 ตามม าตรฐาน
ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1505 -2541 ดงัแสดงในตารางที่ 4 และเมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างสองสดัส่วนนี้กพ็บว่า
สดัสว่นทีม่สีว่นผสมของตะกอนน ้าตาลรอ้ยละ 7.5 มคีุณสมบตัทิีด่กีว่า ไม่ว่าจะเป็นค่าตา้นแรงอดัและค่าตา้นแรงดดัทีส่งู
กว่า ยิง่กว่านัน้สดัส่วนทีม่สี่วนผสมของตะกอนน ้าตาลรอ้ยละ 7.5 ยงัมนี ้าหนักทีเ่บากว่า สดัส่วนที่ไม่มตีะกอนน ้าตาล
เป็นสว่นประกอบถงึรอ้ยละ 11.5   

 

 
 

ภาพท่ี 4 ค่าตา้นแรงอดัของอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้าทีม่ตีะกอนน ้าตาลในสดัสว่นต่างๆ 
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ภาพท่ี 5 ค่าตา้นแรงดดัของอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้าทีม่ตีะกอนน ้าตาลในสดัสว่นต่างๆ 
 

ตารางท่ี 3 ค่าความหนาแน่น การดูดกลนืน ้า ปรมิาตรรูพรุนเปิดของอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้าที่มสี่วนประกอบของ
ตะกอนน ้าตาล 

ปรมิาณตะกอนน ้าตาล  
(รอ้ยละโดยน ้าหนกั) 

ความหนาแน่น (g/cm3) การดดูกลนืน ้า (g/cm3) ปรมิาตรรพูรุนเปิด (cm3) 

0.0 0.61 0.39 267 
5.0 0.60 0.39 268 
7.5 0.54 0.39 301 
10.0 0.56 0.40 289 
12.5 0.55 0.38 284 
15.0 0.57 0.43 306 
17.5 0.55 0.40 307 
20.0 0.55 0.41 313 
25.0 0.55 0.39 291 
30.0 0.54 0.40 315 
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ตารางท่ี 4 เปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองอฐิมวลเบาในสดัสว่นต่างๆ ตามมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม มอก. 1505 -2541 
ในชัน้คุณภาพ G4 

สมบตั ิ
สดัสว่นการแทนทีด่ว้ยตะกอนน ้าตาล (รอ้ยละโดยน ้าหนกั)  

0 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 25 30 

ค่าความหนาแน่น (g/cm
3
)   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ค่าการดดูกลนืน ้า (g/cm
3
)   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ค่าตา้นแรงอดั (N/mm
2
) √ √ √ X X X X X X X 

Flexural strength (N/mm
2
)  √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
 การเตมิตะกอนน ้าตาลมผีลต่อการเปลีย่นแปลงสมบตัทิางกายภาพและสมบตัเิชงิกลของอฐิมวลเบาแบบอบไอ
น ้า โดยการเตมิตะกอนน ้าตาลสามารถปรบัปรุงความแขง็ของอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้าใหม้คี่าเพิม่ขึน้ได ้ปรมิาณตะกอน
น ้าตาลทีเ่ขา้แทนทีป่นูขาวทีม่คีวามเหมาะสมทีส่ดุพบอยู่ในสดัสว่นรอ้ยละ 7.5 โดยน ้าหนกั เน่ืองจากปรมิาณดงักล่าวมี
ผลท าใหอ้ฐิมวลเบาแบบอบไอน ้ามคี่าความแขง็สงูทีส่ดุ ซึ่งมคี่าประมาณ 5.2 N/mm2 นอกจากนี้ยงัแสดงค่าตา้นแรงดดั 
1.95 N/mm2 ค่าความหนาแน่นประมาณ 0.54 g/cm3 ค่าการดูดกลนืน ้าเฉลีย่ประมาณ 0.39 g/cm3 และปรมิาตรรูพรุน
เปิดประมาณ 301 g/cm3 ที่ส าคญัสามารถลดน ้าหนักจากสดัส่วนเดิมได้ถึงร้อยละ 11.5 ซึ่งจดัอยู่ในชัน้คุณภาพ G4 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1505 -2541 ที่ส าคญังานวจิยันี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรบัการ
พฒันาอฐิมวลเบาแบบอบไอน ้าจากของเสยีที่เกดิจากโรงงานอุตสาหกรรมและอาจจะเป็นวสัดุก่อสร้างทางเลอืกของ
ประเทศไทยต่อไป   
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บทคดัย่อ 
 

 ปัญหาอุบัติเหตุทางด้านจราจรบนท้องถนนบรเิวณหน้ามหาวิทยาลยัพะเยาเกิดขึ้นอยู่บ่อยครัง้นับตั ้งแต่
มหาวิทยาลัยพะเยาได้ยกระดับฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในการก ากับของรัฐเมื่อปี 2553 เนื่องจากบริเวณหน้า
มหาวทิยาลยัเป็นเส้นทางหลกัทางหลวงหมายเลข 1 เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าออกเมืองพะเยา ที่ผ่านชุมชนหน้า
มหาวทิยาลยัทีม่กีารขยายตวัอยา่งรวดเรว็ สง่ผลใหม้ปีรมิาณจราจรหนาแน่นมากขึน้ตามล าดบั และท าใหเ้กดิการตดักนั
ของกระแสจราจรบรเิวณจุดกลบัรถทีจ่ะเขา้-ออกมหาวทิยาลยั  บทความนี้น าเสนอความเป็นไปไดท้างวศิวกรรมจราจร
ส าหรบัการมสีามแยกทีม่สีญัญาณไฟจราจรหน้ามหาวทิยาลยัพะเยาเพื่อทีจ่ะเป็นแนวทางในการลดปัญหาดงักล่าว โดย
ใช้เกณฑ์ของกรมทางหลวงมาใช้ในการพจิารณา เช่นจ านวนปรมิาณจราจร จ านวนอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ จ านวนคนเดนิ
ขา้มถนนและลกัษณะโครงขา่ยถนน 

ค าส าคญั: การจดัการจราจร สญัญาณไฟจราจร ทางแยก  
 

Abstract  
 

 The traffic accidents on the highway No.1 in front of the University of Phayao take place often 
inasmuch this university has officially been established since 2010. Since the highway No.1 is the arterial 
providing for the movement across the city and moreover the communities in front of the university have 
been expanding rapidly, as a result, the volume of traffic increases accordingly. These inevitably lead to the 
high rate of accidents by traffic flow conflict especially at U-turns. This paper presents a possible 3-leg 
signalized intersection by using the criteria of the highway department (e.g., traffic volume, a number of 
accidents, a number of pedestrians crossing, road network) in such a way that the problem of traffic accident 
would be reduced.  
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บทน า 
 

 มหาวทิยาลยัพะเยา ไดย้กฐานะเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัเมื่อปี พ.ศ. 2553 แ ล ะ จ า ก ก า ร ที่
มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการขยายตัวไม่ว่าจะเป็นจ านวนนิสิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี  และอีกทัง้จ านวนพนักงานของ
มหาวทิยาลยั รวมถงึการขยายตวัของชุมชนในพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีงมหาวทิยาลยัพะเยาเช่น เทศบาลต าบลแม่กา ท า
ให้การสญัจรไปมาบรเิวณหน้ามหาวทิยาลยัค่อนขา้งหนาแน่นถึงแม้จะเป็นถนนสายหลกัทางหลวงหมายเลข 1 (ดงั
แสดงในรูปที ่1) โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน การเดนิทางในการท ากจิกรรมต่างๆบรเิวณหน้ามหาวทิยาลยัจงึคบัคัง่
และก่อให้เกดิอุบตัิเหตุอยู่บ่อยครัง้ ซึ่งจากขอ้มูลทางด้านอุบตัิเหตุทางถนนโดยสถานีต ารวจภูธรเมอืงพะเยาในรอบ
หลายๆปีที่ผ่านมาจะพบว่ามจี านวนการเกดิอุบตัเิหตุทีสู่งสูงบรเิวณหน้ามหาวทิยาลยัเนื่องจากเสน้ทางสายหลกัทีใ่ช้
เดนิทางระหว่างจงัหวดัตัดผ่านชุมชนบรเิวณหน้า มหาวทิยาลยัที่มผีู้อาศยัอย่างหนาแน่นและถนนบรเิวณดงักล่าว
ประชาชนซึง่สว่นใหญ่เป็นนิสติและเจา้หน้าทีข่องหาวทิยาลยัจะใชส้ญัจรไปมาในชวีติประจ าวนั ท าใหเ้กดิการตดักนัของ
กระแสจราจรบรเิวณจุดกลบัรถเพื่อจะเข้าและออกมหาวทิยาลยั  โดยที่จุดกลบัรถดงักล่าวทัง้สองแห่งอยู่เยื้องจาก
ทางเขา้ออกมหาวทิยาลยัประมาณ 400-500 เมตร ซึง่การตดักนัของกระแสจราจรมแีนวโน้มจะเพิม่มากขึน้ในอนาคต
เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 1 คอืแนวเสน้ทาง R3A ซึ่งเชื่อมระบบการขนส่งจากไทย-ลาว-จนี จงึท าให้มีปรมิาณ
ยานพาหนะทีว่ิง่ในเสน้ทางนี้เพิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก 

 

 
 

ภาพท่ี 1 บรเิวณหน้ามหาวทิยาลยัพะเยาซึง่มทีางหลวงหมายเลข 1 ตดัผ่านและต าแหน่งจุดส ารวจปรมิาณจราจร 
 งานวจิยันี้มุ่งทีจ่ะศกึษาส ารวจลกัษณะกายภาพ, ปรมิาณการจราจรและวเิคราะหก์ารจราจรบนเสน้ทางสาย
หลกับรเิวณหน้ามหาวทิยาลยัพะเยา รวมถงึการจดัระบบการจราจรใหเ้ป็นระเบยีบ มปีระสทิธภิาพ และปลอดภยัต่อผู้
ขบัขีย่วดยานพาหนะ โดยการตดิตัง้อุปกรณ์ควบคมุการจราจรอย่างเหมาะสม โดยใชเ้กณฑต์ามขอ้ก าหนดและ
มาตรฐานของกรมทางหลวง พรอ้มกนัน้ีแบบจ าลองทางดา้นวศิวกรรมจราจรจะถูกน ามาใชใ้นการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพ
ของแนวคดิดงักล่าวดว้ย 
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วิธีการศึกษา 
 ในการศกึษานี้จะท าการส ารวจปรมิาณจราจรโดยการส ารวจซึง่ด าเนินการระหว่างเวลา  00.00-24.00 น. เป็น
เวลา 24 ชัว่โมง จ านวน 4 วนั คอื ในวนัปกตแิละวนัเสาร-์อาทติย ์โดยทีต่ าแหน่งจุดส ารวจมีทัง้หมด 3 จุด สองจุดแรก
คอืจุดกลบัรถเพื่อที่เขา้ออกมหาวทิยาลยัดงัแสดงในรูปที่ 1 การส ารวจประเภทนี้จะน าไปใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการ
วเิคราะห์ปรมิาณจราจรบรเิวณจุดกลบัรถ ทัง้นี้จะสามารถคาดการณ์ปรมิาณจราจรและก าหนดรูปแบบจุดกลบัรถที่
เหมาะสมรวมทัง้วิเคราะห์ถึงแนวโน้มการปรบัปรุงจุดกลบัรถในอนาคตได้เป็นอย่างดี  และจุดที่ 3 คือทางเข้าออก
มหาวทิยาลยั โดยท าการนับยานพาหนะแบบแยกประเภท (Classified Traffic Count) โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภท 
ดงันี้ 

1) รถจกัรยานยนต ์ 
2) รถยนตน์ัง่สว่นบุคคล  
3) รถบรรทุกขนาดกลาง (6 ลอ้)  
4) รถโดยสารประจ าทาง  
5) รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ลอ้)   
6) รถพ่วง รถกึง่พ่วง (10 ลอ้ขึน้ไป) 

เพื่อค านวณหาค่าเฉลีย่ปรมิาณจราจรต่อวนั (Average Daily Traffic, ADT) โดยทีป่รมิาณจราจรทัง้หมดจะถูก
ปรบัเทยีบใหม้หีน่วยเทยีบเท่ากบัรถยนตส์ว่นบุคคล (Passenger Car Unit, PCU) เน่ืองจากประเภทของยานพาหนะ
แต่ละชนดิมขีนาดและลกัษณะการใชง้านแตกต่างกนัออกไป ในจุดที ่ 3 การส ารวจปรมิาณคนขา้มถนนไมว่่าจะขา้มโดย
ใชส้ะพานลอยหรอืไม่กต็าม มกีารบนัทกึไปพรอ้มๆกบัจ านวนปรมิาณจราจร 
 

พืน้ฐานของไฟสญัญาณไฟจราจร 
 หลกัการทัว่ไปบรเิวณทางแยกระดบัเดยีวกนัเช่น(At-grade Intersection) เช่น บรเิวณจุดตดัของถนน 2 ช่อง
จราจรจ านวนสองสาย จะมยีวดยานเขา้สูท้างแยกสีด่า้น (Approach) ซึง่แต่ละดา้นนัน้จะมยีวดยานสามทศิทาง 
(Movement) ไดแ้ก่เลีย้วซา้ย ตรง เลีย้วขวา ซึง่รวมแลว้หากเป็นทางสีแ่ยกจะมยีวดยานเคลื่อนทีท่ ัง้หมด  12 ทศิทาง 
นอกจากนี้แลว้หากมคีนขา้มถนนดว้ยแลว้ จะเกดิการตดักนัของกระแสจราจรดว้ยกนัเองและกระแสจราจรกบัคนขา้ม
ถนน (รปูที ่2) ขอ้ดแีละขอ้เสยีของการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจร มดีงันี้ 

- ช่วยในการจดัล าดบัการเคลื่อนทีข่องการจราจร 
- ช่วยลดความถีข่องอุบตัเิหตุ และลดความรุนแรงของอุบตัเิหตุเมื่อมกีารชน 

      - ช่วยใหม้กีารเคลื่อนตวัอยา่งต่อเนื่องของการจราจรถา้มกีารประสานสญัญาณไฟจราจรของทางแยกต่างๆ

อย่างเหมาะสม 

      - เป็นการหยุดกระแสจราจรทีม่ปีรมิาณมากเพื่อใหก้ระแสจราจรในทศิทางอื่น หรอืคนเดนิเทา้สามารถขา้มได ้

            - เพิม่การเดนิทางในเสน้ทางอื่นเนื่องจากผูข้บัขีพ่ยายามหลกีเลีย่งทางแยกทีต่ดิสญัญาณไฟ 

      - เพิม่จ านวนอุบตัเิหตุ โดยเฉพาะชนทา้ย (Rear-end Collisions) 
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ภาพท่ี 2 จุดตดักระแสจราจร (Conflict Points) บรเิวณทางแยก 
 

 - ความล่าชา้เพิม่ขึน้อย่างมาก ซึง่เกดิจากการออกแบบไม่เหมาะสม เช่น รอบสญัญาณไฟจราจร (Cycle 

Length) สัน้หรอืยาวเกนิไปส าหรบัความตอ้งการทีบ่รเิวณทางแยกนัน้ๆ 

เกณฑใ์นการพิจารณาเพื่อติดตัง้สญัญาณไฟจราจร 

 คู่มอืและมาตรฐานสญัญาณไฟจราจรของกรมทางหลวง ไดก้ าหนดเกณฑก์ารพจิารณาตดิตัง้สญัญาณไฟ
จราจรไดห้รอืไม่นัน้ จะตอ้งมกีารพจิารณาทัง้ในดา้นปรมิาณจราจรในทศิทางสายหลกัและทศิทางสายรอง จ านวน
อุบตัเิหตุทีเ่กดิบรเิวณทางแยก จ านวนคนเดนิขา้มถนน ซึง่มจี านวนทัง้หมด 5 เกณฑ ์ หากผ่านเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ่ง
ต่อไปนี้  สามารถท าการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรได ้ 

  เกณฑก์ารพิจารณาโดยใช้ปริมาณจราจร 1 ชัว่โมง 
 พจิารณาจากปรมิาณจราจร 1 ชัว่โมง ทีม่ปีรมิาณจราจรสงูสุด บนถนนสายหลกัและถนนสายรอง ดงันี้ 

1. ปรมิาณจราจรบนถนนสายหลกัในชัว่โมงทีส่งูสดุ สองทศิทางรวมกนั ( PCU/hr. ) 
2. ปรมิาณจราจรบนถนนสายรองในชัว่โมงเดยีวกนัพจิารณาทศิทางทีม่ปีรมิาณจราจรมากทีส่ดุทศิทางเดยีว

(PCU/hr. )  
จากนัน้น าปรมิาณจราจรบนถนนสายหลกัและถนนสายรองพลอ็ตลงบนกราฟดงัแสดงในรปูที ่ 3 หากปรมิาณ
จราจรชัว่โมงสงูสดุอยู่เหนือเสน้กราฟอา้งองิ สมควรทีจ่ะตดิตัง้สญัญาณไฟจราจร  

 เกณฑก์ารพิจารณาโดยพิจารณาจ านวนอบุติัเหต ุ
 พจิารณาจากบรเิวณทางแยกเกดิอุบตัเิหตุแลว้ท าใหม้ผีูบ้าดเจบ็หรอืเสยีชวีติ จ านวนตัง้แต่ 5 ครัง้ ขึน้ไปใน
รอบหนึ่งปี 

 เกณฑก์ารพิจารณาโดยใช้ข้อมูลจ านวนคนเดินข้ามถนน 
 พจิารณาปรมิาณจราจรเขา้สูท่างแยกจากถนนสายหลกัตัง้แต่ 600 คนัต่อชัว่โมงขึน้ไป ในทศิทางเดยีว และใน
ชัว่โมงเดยีวกนัน้ี มปีรมิาณคนขา้มตัง้แต่ 150 คนต่อชัว่โมง ขึน้ไป 
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ภาพท่ี 3 เกณฑก์ารพจิารณาตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรโดยใชป้รมิาณจราจร 1 ชัว่โมง 

 

 เกณฑก์ารพิจารณาโดยโครงข่ายถนน 
 พจิารณาหากโครงข่ายถนนเป็นทางหลวงแผ่นดนิสายประธานนอกเมอืง หรอืชานเมอืงวิง่เขา้สู่ตวัเมอืง หรอื
วิง่ผ่านทะลุตวัเมอืง การพจิารณาตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรขึน้อยู่กบัวศิวกรผูร้บัผดิชอบ 

 เกณฑก์ารพิจารณาโดยใช้หลายปัจจยัประกอบกนั 
 หากเกณฑใ์นการพจิารณาตดิตัง้สญัญาณไฟจราจร ในหวัขอ้ 2.2.1-2.2.4 ไม่ผ่าน สามารถน าเกณฑใ์นกา
พจิารณาตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรตัง้แต่ 2 เกณฑข์ึน้ไปมาพจิารณาร่วมกนั หากผลของเกณฑด์งักล่าวใกลเ้คยีงทีจ่ะผ่าน
เกณฑก์ารพจิารณา ทางแยกนัน้สามารถตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรได้ 
 

ผลการศึกษา 
 หน้ามหาวทิยาลยัพะเยา มทีางแยกทีเ่ชื่อมทางเขา้ออกจากมหาวทิยาลยัพะเยากบัทางหลวงสายหลกั  (ทาง
หลวงหมายเลข 1) ซึง่มลีกัษณะเป็นทางหลวงเชื่อมระหว่างจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัล าปาง ม ีขนาด  4 ช่องจราจรทีม่ี
เกาะกลางเป็นแบบร่องน ้า (depressed median)  มเีขตทางรวม 60 เมตร ความเรว็ออกแบบ 90 กโิลเมตรต่อชัว่โมง  
สว่นทางเขา้ออกมหาวทิยาลยัพะเยาเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร (ดงัแสดงในรูปที ่4)   ส าหรบัการเดนิทางเขา้ออกไป
ยงัมหาวิทยาลัยพะเยาจะอนุ ญาติ เฉพาะรถยนต์เท่านั ้น ในส่วนของรถจักรยานยนต์ จะมีจุดจอดรถบรเิวณหน้า
มหาวทิยาลยัและมรีถโดยสารทีท่างมหาวทิยาลยัจดัใหค้อยรบัสง่   

การพิจารณาเกณฑเ์พื่อติดตัง้สญัญาณไฟจราจร 

 รปูที ่ 5 แสดงขอ้มลูปรมิาณจารจรทีส่ ารวจตลอดระยะเวลา 24 ชม. โดยช่วงเวลาทีป่รมิาณจราจรหนาแน่น
ทีส่ดุคอืช่วงเวลา 17.00-19.00 น. ซึง่เป็นช่วงเวลาหลงัเลกิเรยีนและเวลาเลกิท างาน จ านวนปรมิาณรถบนถนนสายหลกั
สองทศิทางรวมกนัเท่ากบั 1650 PCU/hr และจ านวนปรมิาณจราจรบนถนนสายรองหรอืทางเขา้มหาวทิยาลยัในทศิทาง
ทีม่ากทีส่ดุเท่ากบั 380 PCU/hr ในสว่นประเภทของยานพาหนะบรเิวณพืน้ทีศ่กึษาซึง่พบวา่ รถจกัรยานยนตม์สีดัสว่น
สงูถงึ 58 เปอรเ์ซน็ต ์สว่นรถยนตส์ว่นบุคคล รถบรรทุก และรถโดยสารสาธารณะ มสีดัสว่นรองลงมาตามล าดบั  
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ภาพท่ี 4 ลกัษณะทางกายภาพบรเิวณหน้ามหาวทิยาลยัพะเยา 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ปรมิาณจารจรและประเภทของยานพาหนะบรเิวณหน้ามหาวทิยาลยัพะเยาตลอด 24 ชัว่โมง 
 
การแสดงการพจิารณาจากปรมิาณจราจรทีท่ าการส ารวจดงักล่าวสามารถแสดงไดด้งัรปูที ่ 6 ซึง่ในการพลอ็ต

ปรมิาณจราจรในทศิทางสายหลกัและทศิทางสายรองพบว่าค่าทีไ่ดอ้ยู่บนเสน้กราฟทีอ่า้งองิ ซึง่อยู่ในเกณฑท์ีส่ามารถ
ตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรได ้

ในสว่นของการพจิารณาโดยใชข้อ้มลูอุบตัเิหตุ จากการรวบรวมขอ้มลูอุบตัเิหตุในรอบ 5 ปีทีผ่่านมาบรเิวณ
หน้ามหาวทิยาลยัพะเยา โดยการรวบรวมของสถานีต ารวจภูธรเมอืงพะเยา พบว่า มจี านวนอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้บรเิวณ
ดงักล่าวเฉลีย่เกนิ 7 ครัง้ต่อปี ซึง่มากกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 5 ครัง้ต่อปี ในขณะทีข่อ้มลูคนเดนิขา้มถนนจากการส ารวจ
ปรมิาณคนขา้มถนนพบว่าจ านวนคนขา้มถนนและใชส้ะพานลอยจะมจี านวนมากทีส่ดุช่วงเวลา 16.00-21.00 น. ดว้ย
จ านวนมากว่า 200 คนต่อชัว่โมง โครงขา่ยถนนบรเิวณหน้ามหาวทิยาลยัเป็นทางหลวงแผ่นดนิสายประธานนอกเมอืง 
หรอืชานเมอืงวิง่เขา้สูต่วัเมอืง หรอืวิง่ผ่านทะลุตวัเมอืง ซึง่อยู่ในเกณฑท์ีส่ามารถพจิารณาตดิตัง้ไฟสญัญาณจราจรได้  
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 320 PCU/hr

1650 PCU/hr

                                      

 
ภาพท่ี 6 เกณฑก์ารพจิารณาตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรบรเิวณหน้ามหาวทิยาลยัพะเยาโดยใชป้รมิาณจราจร 1 ชัว่โมง 

การพิจารณาเกณฑเ์พื่อติดตัง้สญัญาณไฟจราจร 

 การพฒันาแบบจ าลองดา้นการจราจร (Traffic Simulation Model) จะใชเ้ป็นเครื่องมอืในการวเิคราะหแ์ละ
ปรบัปรุงสภาพปัญหาเหล่านัน้ และเพื่อทีจ่ะสามารถมองเหน็ภาพไดอ้ย่างชดัเจนมากยิง่ขึน้หลงัจากทีม่กีารปรบัเปลีย่น
ระบบจราจรใหม่ ในการศกึษาครัง้นี้ไดป้ระยุกตใ์ชแ้บบจ าลองระดบัจุลภาค (Microscopic Model) ดว้ยโปรแกรม 
AIMSUN มาใชใ้นการวเิคราะหโ์ดยวเิคราะหร์ปูแบบในกรณีทีม่ทีางแยกตดิสญัญาณไฟจราจรกบัรปูแบบดัง้เดมิทีย่งั
ไม่ไดป้รบัปรุงดงัแสดงในรปูที ่7 

 

 
 

ภาพท่ี 7 แสดงภาพ 3 มติ ิของโปรแกรม AIMSUN บรเิวณหน้ามหาวทิยาลยัพะเยาแบบมสีญัญาณไฟจราจร 
 

 ตารางที ่ 1 แสดงผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพดา้นการจราจรระหว่างแนวทางรปูแบบที ่ 1 และรปูแบบที ่ 2 
พบว่าเมื่อมกีารตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรบรเิวณทางแยกหน้ามหาวทิยาลยัพะเยา สง่ผลท าใหร้ถทีว่ิง่ทางตรงไม่ว่าจะ
เป็นเสน้ทาง พะเยา-ล าปาง หรอื ล าปาง-พะเยา เกดิความล่าชา้ ในขณะทีเ่สน้ทางออกจากมหาวทิยาลยัไปล าปาง หรอื
จากเสน้ทางจากพะเยาเพื่อทีจ่ะเขา้มหาวทิยาลยั จะใชเ้วลาในการเดนิทางลดลง ซึง่เป็นผลจากการร่นระยะทางและ
เวลาจากการทีไ่ม่ตอ้งวิง่ไปยงัจดุกลบัรถทัง้สองจุด ในขณะที่ความปลอดภยัในการเดนิทางระหว่างเสน้ทางสายรองและ
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พฤตกิรรมการเดนิทางของประชาชน นิสติทัง้สองขา้งทางโดยรอบมหาวทิยาลยัพะเยากลบัเพิม่สงูขึน้เนื่องจากผู้
เดนิทางสามารถขบัขีผ่่านทางแยกไดอ้ย่างอสิระและปลอดภยักว่าการเดนิทางในปัจจบุนั  

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการวเิคราะหร์ะยะเวลาเดนิทาง 
Approach รปูแบบที ่1 : เสน้ทางเดมิ รปูแบบที ่2 : สามแยกมี

สญัญาณไฟจราจร 

Travel Time (Sec) 
ออก ม.-พะเยา 51.97 48.89 
ออก ม.-ล าปาง 160.51 94.40 
พะเยา-ล าปาง 76.82 107.64 
พะเยา- เขา้ ม. 148.93 75.77 
ล าปาง-เขา้ ม. 58.85 46.70 
ล าปาง-พะเยา 77.25 102.79 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
 จากการศกึษานี้ ความเป็นไปได้ทางวศิวกรรมจราจรในการติดตัง้สญัญาณไฟจราจรบรเิวณสามแยกหน้า
มหาวทิยาลยัพะเยาอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถท าได้เมื่อใช้เกณฑ์ของกรมทางหลวงมาใช้ในการพิจารณา ด้วยจ านวน
ปรมิาณการจราจรในสายหลกัทัง้สองทศิทาง 1650 PCU/hr และปรมิาณจราจรทศิทางขาออกจากมหาวทิยาลยั 380 
PCU/hr และจากการวเิคราะห์ด้วยแบบจ าลองท าให้เหน็ว่า รูปแบบของทางแยกที่มสีญัญาณไฟสามารถช่วยท าให้ผู้
เดนิทางสามารถขบัขีผ่่านทางแยกไดอ้ย่างอสิระและยงัสามารถช่วยลดอุบตัเิหตุอนัเนื่องมาจากการตดักระแสจราจรจาก
การเดนิทางเพื่อเขา้ออกมหาวทิยาลยั และเมื่อพจิารณาในดา้นความปลอดภยัเป็นหลกัขอ้เสนอแนะของรูปแบบทาง
แยกมสีญัญาณไฟบรเิวณหน้ามหาลยัจะสามารถช่วยลดปัญหาอุบตัเิหตุซึง่เกดิจากการตดักนัของกระแสจราจรไดเ้ป็น
อย่างด ีซึง่ในอนาคตควรมกีารศกึษาถงึความคุม้ค่าในการลงทุนในงานวจิยัขัน้ต่อไป 
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การพฒันาตวัช้ีวดัคณุภาพการจดัการศึกษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาวิชา
คณิตศาสตรใ์นมหาวิทยาลยัราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

A Development of the Educational Management Quality Improvement Index for 
the Bachelor of Science program in Mathematics of Northeastern Rajabhat 
Universities 
  

ยพุร รมิชลการ1 และภญิโญ มนูศลิป์2* 

Yuporn Rimcholakarn1 and Pinyo Manoosilp2* 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์คอื1) เพื่อพฒันาตวัชีว้ดัคุณภาพการจดัการศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ในมหาวทิยาลยัราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ 2) เพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดล
ความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ตวัชีว้ดัคุณภาพการจดัการศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ การด าเนินการวจิยัม ี2 ขัน้ตอนคอื ขัน้ตอนที่1 จดัท า
ตวัชี้วดัเชงิทฤษฎีโดยการวเิคราะห์เอกสาร สมัภาษณ์และสอบถามผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน แล้วจดัท าเป็นตวัชีว้ดั
คุณภาพการจดัการศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ในมหาวทิยาลยัราชภฏั และ ขัน้ตอนที ่2 
ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตร
วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตรแ์ละนักศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ทีก่ าลงั
ศกึษาในชัน้ปีที่ 2-4 จากมหาวทิยาลยัราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ที่เปิดสอนในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 สถาบนั จ านวน 321 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยั คือแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ
ประมาณค่า 5 ระดบั วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิ
ยนืยนั 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการจดัท าตวัชี้วดัเชงิทฤษฎไีด้ตัวชี้วดัคุณภาพการจดัการศึกษาหลกัสูตรวทิยา
ศาสตรบณัฑติสาขาวชิาคณิตศาสตร์ ในมหาวทิยาลยัราชภฏั จ าแนกไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบหลกั 10 องคป์ระกอบย่อย 
รวม 78 ตวัชีว้ดั 2) ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของตวัชีว้ดัพบว่า
โมเดลมคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
 

ค าส าคญั : ตวัชีว้ดัคุณภาพการจดัการศกึษา, หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติสาขาวชิาคณิตศาสตร ์
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Abstract 
 

 The purposes of this study were 1) to develop graduate quality indicators of mathematics program, 
bachelor degree of sciences in Rajabhat universities in the Northeast and 2) to use the empirical data to test 
the goodness of fit for the structural model of graduate quality indicators of mathematics program, bachelor 
degree of sciences in Rajabhat universities in the Northeast. There are two phases in this study. Phase one 
was to create theoretical framework indicators by documentary analysis, interview questions from seven 
experts to generate the graduate quality indicators of mathematics program, bachelor degree of sciences in 
Rajabhat universities. Phase two was to test the goodness of fit for the structural model with the empirical 
data by studying from the 321 samples of the instructors of the mathematics programs, bachelor degree of 
sciences from seven Rajabhat universities and the students from the mathematics program, bachelor degree 
of sciences who were studying from year 2 to year 4 from 5 universities in the Northeast which provided 
mathematics program, bachelor degree of sciences. The research tools were the 5 rating-scaled 
questionnaires. The data were analyzed by arithmetic means, standard deviation and confirmatory factor 
analysis. 
 The results of the study were as follows: 1) The theoretical framework indicators consisted of 3 main 
factors, 10 minor factors and 78 indicators of graduate quality indicators of mathematics program, bachelor 
degree of sciences in Rajabhat universities. 2) From the confirmatory factor analysis was found that the 
model significantly correlated with the empirical data. 
 

Keywords:  Educational Management Quality Improvement Index, The Bachelor of Science program in 
Mathematics 
 

บทน า 
 

 ปัญหาด้าน สังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง สิ่งแวดล้อมและการศึกษาล้วนเป็นปัญหาที่มี
ความสมัพนัธก์บัการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ การปฏริปูการศกึษานบัเป็นมาตรการส าคญัทีจ่ะน าไปสูก่ารพฒันาที่
ยัง่ยนื โดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ย่อมต้องการการจดัการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ
ดว้ยการพฒันาคนของประเทศใหม้คีุณภาพตามทีต่้องการ [3] การสรา้งคนผ่านการบรหิารการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ
จะสง่ผลใหเ้ราสามารถสรา้งคนทีม่คีุณภาพเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลของโลกในยุคปัจจุบนั 
 ในการปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ในการพฒันาประเทศเพื่อก้าวเขา้สู่สงัคมยุคใหม่อนัเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูน้ัน้ 
เครื่องมอืทีส่ าคญัทีสุ่ดที่ถูกน ามาใชใ้นการพฒันาประเทศกค็อืการศกึษา เนื่องจากการศกึษาเป็นการพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์หากประชาชนของประเทศมคีุณภาพการพฒันาประเทศกจ็ะเป็นไปอย่างมคีุณภาพดว้ย การศกึษาเป็นเครื่องมอื
ส าคญัในการเสรมิสรา้งศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนักบันานาชาติ ส่งผลให้หลายประเทศทัว่โลกต่างหนั
กลบัมาทบทวนบทบาท และหาแนวทางการจดัการศึกษาของตนอย่างจริงจงั ด้วยเป้าหมายเพื่อสร้างและพัฒนา
ก าลงัคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะน าการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและวฒันธรรมของประเทศให้ก้าวสู่
ศตวรรษใหม่ไดอ้ย่างมัน่คงสมภาคภูม ิความส าคญัดงักล่าวก่อใหเ้กดิกระแสของการเปลีย่นแปลงทางการศกึษาขึน้ใน
ประเทศต่างๆ นัน่คอื ได้มกีารปฏริูปการศกึษาเกดิขึน้ในหลายๆ ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่การปฏริูปการศกึษาใน
ระดบัอุดมศกึษาเน่ืองจากเป็นการศกึษาในขัน้สงูซึง่มบีทบาทในการผลติบุคลากรระดบัผูน้ าในการพฒันาประเทศ สรา้ง
และเผยแพร่องคค์วามรูอ้นัจะน าไปสูก่ารพฒันาประเทศอย่างมคีุณภาพได ้ในช่วง 20 ปีทีผ่่านมาประเทศทีพ่ฒันาแล้ว 
เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ เยอรมนั ออสเตรเลยีและญีปุ่่ นต่างกใ็หค้วามส าคญักบัการพฒันาการศกึษาโดยไดม้ี
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การก าหนดนโยบายใหด้ าเนินการปฏริปูการศกึษาอย่างจรงิจงั มกีารส่งเสรมิใหป้ระชาชนของประเทศไดร้บัการศกึษา
อย่างทัว่ถึงและเน้นใหป้ระชาชนได้ใส่ใจกบัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ [2] การเปลีย่นแปลงต่างๆ ดงักล่าว มผีลกระทบต่อ
การจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ก่อใหเ้กดิสงัคมแห่งการเรยีนรู ้จ าเป็นต้องปรบัเปลีย่นแนวทางการจดัการเรยีนการ
สอน การบรหิารจดัการศกึษาใหก้า้วทนัและน าการเปลีย่นแปลง ประชาชนมคีวามคาดหวงัสงูเกีย่วกบัคุณภาพการจดั
การศกึษาโดยเฉพาะอย่างยิง่การจดัการศกึษาของสถาบนัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา ดงันัน้คุณภาพและมาตรฐาน
ของการศกึษาจงึเป็นสิง่จ าเป็นและมคีวามส าคญัทีจ่ะตอ้งไดร้บัการพฒันาใหส้ามารถตอบสนองความต้องการและเป็นที่
ยอมรบัของสงัคมทัง้ในดา้นความเชีย่วชาญในวชิาชพีและในดา้นความเป็นเลศิทางวชิาการ  
 การปฏริปูการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาโดยเฉพาะการจดัการศกึษาในระดบัปรญิญาตรีซึง่นับเป็นการพฒันา
คนของประเทศใหม้คีวามรูค้วามสามารถออกไปประกอบอาชพี จ าเป็นทีจ่ะต้องไดร้บัการปฏริูปเป็นอย่างยิ่ง  การสรา้ง
หลกัเกณฑแ์ละรปูแบบของหลกัสตูรจะชว่ยท าใหส้ถาบนัการศกึษาไดน้ าไปด าเนินการปรบัปรุงการเรยีนการสอนและจดั
การศกึษาตามความสามารถของสถาบนัทางการศกึษาแต่ละแห่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ [3] ผลสะทอ้นประการ
หนึ่งทีอ่าจเหน็ไดจ้ากการทีน่ักศกึษาเลอืกสอบเขา้ศกึษาในสถาบนัใด คณะวชิาใดเป็นอนัดบัแรก ย่อมสะทอ้นถงึความ
นิยมและเชื่อมัน่ในสถาบนันัน้หรอืคณะวชิานัน้ ว่าเป็นแหล่งทีท่ าใหเ้ขาไดร้บัการศกึษาอย่างมคีุณภาพ [10]  
 ส าหรบัประเทศไทยมหีน่วยงานและสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุมคุณภาพการจดัการอุดมศกึษาเหน็ได้
จากในช่วงทศวรรษทีผ่่านมามกีารกระตุ้นใหส้ถาบนัอุดมศกึษาทัง้ภาครฐัและเอกชนให้ด าเนินการจดัการศกึษาอย่างมี
คุณภาพรวมทัง้มกีารควบคุมคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง การประกนัคุณภาพการศกึษาถอืเป็นกระบวนการหนึ่งที่
ได้ด าเนินการอยู่แลว้ มหาวทิยาลยัเป็นหน่วยงานที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมคุณภาพของการจดัการศึกษาใน
ระดบัอุดมศกึษาดงันัน้ทุกหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนจงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งด าเนินการเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการจดัการศกึษา
เพื่อพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพการจดัการศกึษาของตนเองใหม้คีุณภาพและมาตรฐานการศกึษาเป็นทีเ่ชื่อถอืในระดบั
สากลและมีความสามารถในการแข่งขนัในแห่งสงัคมยุคโลกาภิวตัน์ ที่ผ่านมาระบบการประกนัคุณภาพได้มีการ
ด าเนินการในภาพรวมและใชด้ชันีบ่งชีคุ้ณภาพ การประเมนิคุณภาพ การควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพ [8] 
จะเหน็ไดว้่าเริม่มกีารวจิยัเพื่อพฒันาดชันีชีว้ดัคุณภาพการจดัการศกึษาหลกัสตูรต่างๆ อย่างกวา้งขวางยิง่ขึน้ [4] 
 การจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาแต่ละสถาบนัอาจมีความแตกต่างกนัในด้านเป้าหมายหรอืความ
แตกต่างของแต่ละสาขาวชิาชพีแต่คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของแต่ละสาขาวชิาชพีกค็วรมมีาตรฐานทีท่ดัเทยีม
กนั มคีวามเชื่อถอืได ้โดยเป็นที่ยอมรบัจากสงัคมทุกภาคสว่นรวมถงึมคีวามสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถาบนั มคีวาม
เหมาะสมและสามารถน าไปใชใ้นทางปฏบิตัไิดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ในการด าเนินการระบบประกนัคุณภาพการศกึษาจงึ
ควรเริม่จากการพฒันาตวัชีว้ดัซึง่ถอืเป็นเครื่องมอืในการก าหนดหรอืบ่งชีคุ้ณภาพการจดัการศกึษาทีเ่ป็นทีย่อมรบั การ
พฒันาตวัชีว้ดัการจดัการศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์จงึมคีวามส าคญัและจ าเป็นทีต่้อง
ด าเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อจะไดน้ าตวัชีว้ดัดงักล่าวไปเป็นแนวทางในการด าเนินการและเขา้สู่ระบบประกนัคุณภาพ 
ดงันัน้ ผู้วิจ ัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาตัวชี้วดัคุณภาพการจดัการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์ในมหาวทิยาลยัราชภฏั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อจะไดน้ าตวัชีว้ดัทีไ่ดจ้ากการวจิยัไปประยุกตใ์ชใ้นการ
ด าเนินการประเมนิคุณภาพการจดัการศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์อนัจะส่งผลใหก้ารจดั
การศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตรด์ าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็นทีเ่ชื่อมัน่ในดา้น
คุณภาพ เป็นทีย่อมรบัของสงัคมต่อไป 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 การด าเนินการวจิยัในโครงการวจิยันี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงันี้ 
 1. เพื่อพัฒนาตัวชี้วดัคุณภาพการจดัการศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ใน
มหาวทิยาลยัราชภฏั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 2. เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสมัพนัธ์โครงสรา้งเชงิเสน้ตวัชี้วดัคุณภาพการจดัการศกึษา
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ในมหาวทิยาลยัราชภฏั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 การวจิยันี้เป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรต่างๆ ที่ขอ้งเกี่ยวกบัการจดัการศกึษาหลักสูตรวทิยา
ศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ เพื่อพฒันาตวัชี้วดั โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี้ 
 

 ขัน้ตอนท่ี 1 จดัท าตวัช้ีวดัเชิงทฤษฎี 
 ด าเนินการโดยการศกึษาแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการจดัการศกึษาและองคป์ระกอบของการจดัการศกึษาทัว่ๆ 
ไป และการจดัการศกึษาวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตรใ์นมหาวทิยาลยัราชภฏั และสอบถามความคดิเหน็
ของผูเ้ชีย่วชาญ โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 
    1.1 ศกึษาแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์  คุณภาพการจดั
การศกึษา การพฒันาตวัชี้วดัทางการศกึษา องค์ประกอบของการวดัคุณภาพการจดัการศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากเอกสาร หลกัฐาน หนังสอื บทความและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง โดยการวเิคราะห์
เอกสาร รวบรวมและสร้างเป็นตัวชี้วดัการจดัการศกึษาหลกัสูตรวทิยาศาสตร์บณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ใน
มหาวทิยาลยัราชภฏั ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลกั คอื องค์ประกอบปัจจัยป้อนเข้า องค์ประกอบปัจจัย
กระบวนการ และ องค์ประกอบผลผลติ ม ี10 องค์ประกอบย่อย คอื ด้านนักศกึษา ด้านอาจารย์ ด้านหลกัสูตร ด้าน
ทรพัยากรสนับสนุนการศึกษา ด้านปรัชญาและวัตถุประสงค์ ด้านการเรียนการสอน ฝึกประสบการณ์ และการ
ประเมนิผล ดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นพุทธพิสิยั ดา้นจติพสิยั และ ดา้นทกัษะการปฏบิตั ิแลว้จดัท าเป็นแบบสอบถาม
เพื่อด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป 
    1.2 สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 7 คน โดยการใชแ้บบสมัภาษณ์กึง่โครงสรา้ง (Semi-structure interview) 
ชนิดปลายเปิด เป็นการใชค้ าถามแบบไม่ชีน้ าและใชก้ารสมัภาษณ์แบบมปีฏสิมัพนัธ ์(Interactive interview) จ านวน 6 
ขอ้ แลว้น าขอ้สมัภาษณ์ทีไ่ด้ไปปรบัปรุงแบบสอบถามทีจ่ดัท าไวใ้นขัน้ตอนที่ 1.1 เพื่อท าเป็นแบบสอบถามส าหรบัให้
ผูเ้ชีย่วชาญท่านเดมิตอบอกีครัง้ หลงัจากนัน้ขอใหผู้เ้ชีย่วชาญตอบแบบสอบถาม แลว้น าผลทีไ่ดม้าสรุปจดัท าตวัชีว้ดั  
    1.3 สรา้งโมเดลเชงิทฤษฎ ี(Theoretical Model) โครงสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที่เป็นตวัชี้วดัการ
จดัการศกึษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ในมหาวทิยาลยัราชภฏั โดยจ าแนกเป็น  3 
องค์ประกอบหลกั 10 องค ์ประกอบย่อย รวม 78 ตัวชี้ว ัด เพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) [1] ในขัน้ตอนที่ 2 
 

 ขัน้ตอนท่ี 2  การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชิงเส้นตวัช้ีวดั 
  ด าเนินการสอบถามผู้เกีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตรใ์น
มหาวทิยาลยัราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 
    2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชงิประจกัษ์ ไดแ้ก่ อาจารยป์ระจ า
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์นักศกึษาสาขาคณิตศาสตรใ์นมหาวทิยาลยัราชภฎัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทีเ่ปิดสอนหลกัสตูร
วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์กลุ่มตวัอย่าง ใชว้ธิกีารสุม่แบบเจาะจงโดยกลุ่มตวัอย่างเป็นอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์สถาบนัละ 7 คน และเป็นนักศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
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สาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ก าลังศึกษาในชัน้ ปีที่  2 ขึ้นไป สถาบันละ 58 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ที่เปิดสอนในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ จ านวน 5 สถาบนั รวมเป็น
กลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 325 คน 
    2.2 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเชงิประจกัษ์ เพื่อใชใ้นการตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ของโมเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ตวัชี้วดั กบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ จ านวน 78 ตวัชีว้ดั แยกตาม 3 องคป์ระกอบ
หลกั 10 องค์ประกอบย่อย โดยแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบมาตรวดัประเมนิรวมค่า (summated rating scale) 
จ านวน 78 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยขอ้ความตวัชีว้ดัและมาตรวดัประเมนิรวมค่า 5 ระดบั   
    2.3 การวเิคราะหข์อ้มูล ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัในการทดสอบความสอดคลอ้งระหว่าง
โมเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ตวัชีว้ดัทีส่รา้งขึน้กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ [6] 
 

ผลการศึกษา 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1. ผลการจดัท าตวัชี้วดัเชิงทฤษฎี ได้ตัวชี้วดัคุณภาพการจดัการศึกษาหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกได้เป็น 3 องค์ประกอบหลัก 10 
องคป์ระกอบย่อย รวม 78 ตวัชีว้ดั ดงันี้ 
 1.1 องคป์ระกอบหลกัปัจจยัป้อนเขา้ ม ี4 องคป์ระกอบย่อย คอื  
  1.1.1.องคป์ระกอบย่อยดา้นนกัศกึษา มตีวัชี้วดัที่ใช้ได้ 8 ตวัชี้วดั คอื คุณสมบตัพิืน้ฐานแรกเขา้เป็น
นักศกึษาตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยั มคีวามถนัดพื้นฐานวชิาคณิตศาสตร์ มคีวามใฝ่รูเ้พื่อสมัฤทธิผ์ลทางการศกึษา
ของนกัศกึษา มคีวามพงึพอใจในการเลอืกเรยีนสาขาวชิาคณิตศาสตร ์มกีระบวนการคดัเลอืกและรบันกัศกึษา มสีมัฤทธิ ์
ผลเดมิดา้นการศกึษาของนกัศกึษา มทีศันคตต่ิอสาขาวชิาคณิตศาสตร ์และ มคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละคดิวเิคราะห ์ 
  1.1.2 องคป์ระกอบย่อยดา้นอาจารย ์มตีวัชี้วดัที่ใช้ได้ 12 ตวัชี้วดั คอื คุณวุฒขิองอาจารยต์อ้งส าเรจ็
การศกึษาขัน้ต ่าหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์สดัสว่นอาจารยต่์อนักศกึษา 1:25 รอ้ยละหา้
สบิของอาจารยม์ตี าแหน่งทางวชิาการ มปีระสบการณ์ความเชีย่วชาญในวชิาชพี มทีกัษะความเชีย่วชาญดา้นการสอน 
ภาระงานสอนของอาจารยไ์ม่เกนิ 15 คาบ/สปัดาห์ มคีวามเขา้ใจหลกัปรชัญาการอุดมศกึษาเป็นอย่างด ีเขยีนเอกสาร
ทางวชิาการโดยเฉลีย่หนึ่งเล่มต่อปี การเป็นที่ยอมรบัทางวชิาการจากบุคคลในวชิาชพี อุทศิตนหรอืทุ่มเทในวชิาชพี
อาจารย ์มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานและท าวจิยั และ มผีลงานการตพีมิพโ์ดยเฉลีย่1 เรื่องต่อปี 
  1.1.3 องคป์ระกอบย่อยดา้นหลกัสตูร มตีวัชี้วดัทีใ่ช้ได้ 16 ตวัชี้วดั คอื มคีณะกรรมการทีร่บัผดิชอบ
ในการพัฒนาหลักสูตรและบริหารจัดการหลกัสูตรเป็นชุดเดียวกัน การออกแบบหลกัสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายหรือ
วตัถุประสงคท์ีเ่ด่นชดัและสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ เน้นความเป็นเลศิทางวชิาการ มุ่งตอบสนองความต้องการของบุคคล
และสงัคม เน้นให้นักศึกษารู้จ ักคิดวิเคราะห์ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ สอดคล้องกบัแผนพฒันาอุดมศกึษา การจดัหลกัสูตรเป็นสดัส่วนต่อหน่วยการเรยีน มี
เนื้อหาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีมิติความลุ่มลึกและกว้างในสาระ มีกระบวนการพัฒนาปรบัปรุงและประเมิน
หลกัสตูร กระบวนการสอบวดัและประเมนิผลมปีระสทิธภิาพ ก าหนดผลสมัฤทธิก์ารสอบวดัระดบัความรูใ้นสาขาวชิาชพี
เฉพาะด้าน การได้รบัการรบัรองคุณวุฒิจาก ก.พ. และ มกีารฝึกประสบการณ์วชิาชีพคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 350 
ชัว่โมง    
  1.1.4 องค์ประกอบย่อยด้านทรพัยากรสนับสนุนการศกึษา มีตวัชี้วดัที่ใช ้ได้ 6 ตวัชี้วดั คอื การ
สนับสนุนทรพัยากรมีการค านึงถึงความจ าเป็นในการบริหารหลกัสูตร ค านึงถึงความเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
คุณภาพของเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน ปรมิาณและคุณภาพของหนังสือต าราและวารสารภาษาไทย ปริมาณและ
คุณภาพของหนงัสอืต าราและวารสารภาษาองักฤษ และ มหีอ้งทดลองศกึษาคน้ควา้เป็นสดัสว่น 
 1.2 องคป์ระกอบหลกัปัจจยักระบวนการ ม ี3 องคป์ระกอบย่อย คอื  
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  1.2.1 องคป์ระกอบย่อยดา้นปรชัญาและวตัถุประสงค ์มตีวัชี้วดัที่ใช้ได้ 4 ตวัชี้วดั คอื มกีารก าหนด
ปรชัญาและวตัถุประสงคข์องสาขาวชิาและแสดงไวใ้นเอกสารต่างๆ ของสาขาวชิาอย่างชดัเจน การก าหนดปรชัญาและ
วตัถุประสงค์กระท าโดยคณาจารย์ในสาขาวชิาร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญ  มกีารก าหนดคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของบณัฑติ 
ทัง้ทางดา้นความรูแ้ละทกัษะไวอ้ย่างชดัเจน และ ปรชัญาและวตัถุประสงคม์คีวามสอดคลอ้งกบัเนื้อหาของหลกัสตูร  
  1.2.2 องคป์ระกอบย่อยดา้นการเรยีนการสอนฝึกประสบการณ์และการประเมนิผล มีตวัชี้วดัที่ใช้ได้ 
12 ตวัชี้วดั คอื การจดัอาจารยส์อนตรงตามคุณวุฒแิละประสบการณ์ มกีารจดัท าประมวลรายวิชาทุกรายวชิา มสีื่อและ
อุปกรณ์ประกอบการเรยีนการสอน มเีอกสารประกอบการสอนทีม่คีุณภาพ กระตุ้นใหน้ักศกึษาคดิเป็นท าเป็นและมสีว่น
ร่วม เน้นการเรียนการสอนโดยมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง เน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เน้นการน าความรู้ไป
ประยุกต์ กจิกรรมการเรยีนการสอนเน้นคุณภาพและเทคนิควธิ ีมกีารเรยีนการสอนหรอืการศกึษาดูงานนอกสถานที ่มี
แหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชพีคณิตศาสตรท์ีเ่หมาะสม และ มเีกณฑก์ารวดัและประเมนิผลทีม่ปีระสทิธภิาพ 
  1.2.3 องค์ประกอบย่อยด้านการบริหารจดัการ มีตวัชี้วดัที่ใช ้ได้ 10 ตวัชี้วดั  คอื มีการก าหนด
แผนพฒันาทัง้ระยะสัน้และระยะยาว มกีารก าหนดเป้าหมายและภารกจิไว้อย่างชดัเจน มกีารก าหนดภาระงานของ
อาจารยไ์วอ้ย่างชดัเจน มกีารจดัระบบประกนัคุณภาพ มกีารก าหนดบทบาทและหน้าทีข่องกรรมการบรหิารสาขาวชิาไว้
อย่างชดัเจน มแีผนการใชง้บประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรรอย่างเป็นระบบ การบรหิารยดึหลกัการมสี่วนร่วมของบุคลากร 
อาจารย์มีเสรภีาพทางวิชาการบนพื้นฐานของความรบัผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ มีการแสวงหาความร่วมมือ
ระหว่างท้องถิ่น ชุมชนและสาขาวชิาและใช้ทรพัยากรเพื่อการเรยีนรู้ร่วมกนั และ มีฐานข้อมูลของสาขาวิชาที่เป็น
ปัจจุบนัและสามารถสบืคน้ผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์  
 1.3 องคป์ระกอบหลกัผลผลติ ม ี3 องคป์ระกอบย่อย คอื 
  1.3.1 องค์ประกอบย่อยด้านพุทธิพิสยั มีตวัชี ้วดัที ่ใช ้ได ้ 2 ตวัชี ้วดั  คอื นักศึกษามีความรู้ใน
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์และ นกัศกึษามคีวามเชีย่วชาญในดา้นคณิตศาสตร์  
  1.3.2 องคป์ระกอบย่อยด้านจิตพสิยั มตีวัชี้วดัที่ใช้ได้ 8 ตวัชี้วดั คอื นักศกึษารบัฟังความคดิเหน็
ของผูอ้ื่น นกัศกึษามคีวามรบัผดิชอบท างานจนส าเรจ็ นักศกึษามคีวามสามารถในการท างานเป็นทมี นกัศกึษามคีวาม
ขยนัหมัน่เพยีร นกัศกึษามรีะเบยีบวนิยัในตวัเอง นกัศกึษามมีนุษยสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน นกัศกึษามคีวามเชื่อมนัใน
ตวัเอง และ นกัศกึษามบีุคลกิภาพทีน่่าเชื่อถอื 
  1.3.3 องคป์ระกอบย่อยดา้นทกัษะการปฏบิตัิ มตีวัชี้วดัที่ใช้ได้ 4 ตวัชี้วดั คอื นักศกึษาประยุกตใ์ช้
ความรูค้วามสามารถกบังานทีท่ าในหน่วยงานได ้นักศกึษาพฒันาองคค์วามรูใ้หม่ได้ นกัศกึษามคีวามเชีย่วชาญในการ
ใชว้สัดุอุปกรณ์ส าหรบัวชิาชพีเฉพาะ และ บณัฑติไดง้านท าตรงตามสาขาทีส่ าเรจ็การศกึษา   
 2. ผลการการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ พจิารณาจากค่าสถติ ิพบว่า ค่า 

2 = 23.30, p = 0.62, df = 26, RMSEA = 0.00, Critical N = 619.29, 2 / df = 0.89615, GFI = 0.99, AGFI = 
0.97, CFI = 1.00, Standardized RMR = 0.014 และ Largest  Standardized Residual = 1.74 แสดงว่าโมเดลมี
ความสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 1. จากผลการวิจยัครัง้นี้ สามารถพัฒนาตัวชี้วดัคุณภาพการจดัการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาคณิตศาสตรใ์นมหาวทิยาลยัราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดจ้ านวน 3 องคป์ระกอบหลกั 10 องคป์ระกอบ
ย่อย รวม 78 ตวัชีว้ดั โดยทีอ่งคป์ระกอบดา้นนักศกึษา 8 ตวัชีว้ดั องคป์ระกอบดา้นอาจารย ์12 ตวัชีว้ดั องคป์ระกอบ
ด้านหลกัสูตร 14 ตวัชี้วดั องค์ประกอบด้านทรพัยากรสนับสนุนการศกึษา 5 ตวัชี้วดั องค์ประกอบด้านปรชัญาและ
วัตถุประสงค์ 4 ตัวชี้ว ัด องค์ประกอบด้านการเรียนการสอนฝึกประสบการณ์และการประเมินผล 12 ตัวชี้ว ัด 
องค์ประกอบด้านการบรหิารจดัการ 10 ตวัชี้วดั องค์ประกอบด้านพุทธพิสิยั 2 ตัวชี้วดั องค์ประกอบด้านจติพิสยั 8 
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ตวัชีว้ดั และ องคป์ระกอบดา้นทกัษะการปฏบิตั ิ3 ตวัชีว้ดั จากผลทีไ่ดด้งักล่าวจะพบว่า ตวัชีว้ดัในองคป์ระกอบย่อยทัง้ 
10 องค์ประกอบ ทีไ่ด้จากการวจิยัครัง้นี้ต่างกเ็ป็นตวัชีว้ดัที่มคีวามส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาซึ่งมี
การน ามาใช้ในการประเมินคุณภาพของการจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพใน
ระดบัอุดมศกึษา เพยีงแต่อาจจะมจี านวนองคป์ระกอบ และการแบ่งหมวดหมู่ของตวัชีว้ดัในแต่ละองคป์ระกอบแตกต่าง
กัน ดังเช่น แนวทางการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ที่ได้ก า หนด
องคป์ระกอบในการประเมนิคุณภาพการจดัการศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาเป็น 10 องคป์ระกอบ คอื องคป์ระกอบที ่1 
ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินงาน องคป์ระกอบที ่2 การเรยีนการสอน องคป์ระกอบที ่3 กจิกรรม
การพฒันานิสตินักศกึษา องค์ประกอบที่ 4 การวจิยั องค์ประกอบที ่5 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม องค์ประกอบที่ 6 
การท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม องคป์ระกอบที ่7 การบรหิารและการจดัการ องคป์ระกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ 
และ องคป์ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ องคป์ระกอบที ่10 อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั นอกจากนี้ 
องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัทีไ่ดจ้ากการวจิยั ยงัมคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิของนกัวชิาการอกีหลายทา่น เช่น แนวคดิการ
วดัคุณภาพการศกึษาเพื่อใหเ้กดิมาตรฐานการศกึษาในระบบประกนัคุณภาพของสถาบนัอุดมศกึษา [10] และแนวคดิใน
การประเมนิคุณภาพการศกึษา [12] และยงัมคีวามสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเรื่องการพฒันาตวับ่งชีค้วามเป็นเลศิทาง
วิชาการของหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาด้านการวิจัย การวัดและประเมินผลการศึกษาและสถิติการศึกษาใน
มหาวิทยาลยัปิดของรฐั [9] รวมทัง้ผลการวิจยัเกี่ยวกบัการพฒันาตัวบ่งชี้ในการวดัคุณภาพการศึกษาของคณะครุ
ศาสตรใ์นสถาบนัราชภฏัของ [5] นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเรื่องพฒันาตวับ่งชีใ้นการวดัคุณภาพของการจดั
การศกึษาในสถาบนัราชภฏั [7] อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเพื่อพฒันาตวับ่งชี้คุณภาพการจดัการศกึษาระดบั
ปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาในประเทศสหรฐัอเมริกา [14] ซึ่งการวิจัยในแต่ละเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นต่างมี
ผลการวจิยัเป็นไปในท านองเดยีวกนัว่า การประเมนิคุณภาพการจดัการศกึษาควรจะประเมนิจากองค์ประกอบและ
ตัวชี้วดัต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งองค์ประกอบย่อยทัง้ 10 องค์ประกอบและ 78 ตัวชี้วดัที่ได้จากการวิจยันี้มีความ
ครอบคลุมองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัทีไ่ดจ้ากการวจิยัเรื่องต่าง ๆ ทีก่ล่าวมาแลว้ทัง้สิน้ 
 2. เมื่อพิจารณาจากการเรียงล าดับความส าคัญขององค์ประกอบย่อยทัง้ 10 องค์ประกอบ ตามน ้าหนัก
องคป์ระกอบ พบว่า องค์ประกอบทีม่นี ้าหนักองคป์ระกอบเรยีงจากค่ามากทีสุ่ดไปหาค่าน้อยทีสุ่ดไดด้งันี้ 1 ) ดา้นการ
เรยีนการสอนฝึกประสบการณ์และการประเมนิผล 2) ดา้นหลกัสตูร 3) ดา้นการบรหิารจดัการ 4) ดา้นอาจารย ์5) ดา้น
จติพสิยั 6) ด้านนักศกึษา 7) ด้านปรชัญาและวตัถุประสงค์ 8) ด้านทรพัยากรสนับสนุนการศกึษา 9) ด้านทกัษะการ
ปฏบิตั ิและ 10) ดา้นพุทธพิสิยั ผลการวจิยัในส่วนนี้ พบว่า อนัดบัความส าคญัขององคป์ระกอบต่างๆ มคีวามแตกต่าง
จากผลการวจิยัเรื่องอื่นๆ เช่น ผลการพฒันาตวับ่งชีค้วามเป็นเลศิทางวชิาการของหลกัสตูรปรญิญาโทสาขาวชิาดา้น
การวจิยัการวดัและประเมนิผลการศกึษาและสถติกิารศกึษาในมหาวทิยาลยัปิดของรฐั [9] ผลการพฒันาตวับ่งชี้ในการ
วดัคุณภาพการศกึษาของคณะครุศาสตรใ์นสถาบนัราชภฏั [5] ทีต่่างกพ็บว่า อาจารยเ์ป็นองคป์ระกอบทีม่คีวามส าคญั
ทีสุ่ดเป็นอนัดบัหนึ่ง และอนัดบัรองลงมากม็คีวามแตกต่างจากงานวจิยัครัง้นี้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่างานวจิยัครัง้นี้เป็น
การพฒันาตวัชีว้ดัคุณภาพการจดัการศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ในมหาวทิยาลยัราชภฏั 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซึง่เป็นหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีเ่น้นการน าไปใชเ้ป็นเครื่องมอืในการประเมนิและพฒันา
คุณภาพการจดัการศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ซึง่อาจจะมกีระบวนการจดัการศกึษาที่
ใหค้วามส าคญัในแต่ละองคป์ระกอบแตกต่างกนัจากการจดัการศกึษาในระดบัหรอืลกัษณะอื่น และ อาจมเีหตุผลอื่นทีท่ า
ให้อนัดบัขององคป์ระกอบแตกต่างจากงานวจิยัอื่น ๆ เช่น มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทีแ่ตกต่างกนั มี
การวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างกัน นักวิจยับางท่านให้ค่าเฉลี่ยในการอธิบายน ้าหนักความส าคัญขององค์ประกอบ 
ในขณะที่งานวิจัยครัง้นี้ใช้ค่าน ้าหนักองค์ประกอบจาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในการอธิบายน ้ าหนัก
ความส าคญั  
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 3. ผลจากการวจิยัทีพ่บว่าโมเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ตวัชี้วดัคุณภาพการจดัการศกึษาหลกัสูตร
วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ในมหาวทิยาลยัราชภฏั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่พฒันาขึน้มคีวาม
สอดคลอ้งกนักบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ และตวัชีว้ดัทัง้ 78 ตวั ต่างกเ็ป็นตวัชีว้ดัทีม่คีวามส าคญัในแต่ละองคป์ระกอบย่อยที่
สง่ผลต่อคุณภาพการจดัการศกึษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จงึเป็นสิง่ยนืยนัว่าตวัชี้วดั
ทัง้หมดที่น ามาศกึษาครัง้นี้เป็นตวัชี้วดัที่นอกจากจะมคีุณสมบตัิของการเป็นตวัชี้วดัที่ด ีคอื มคีวามเที่ยงตรง มี
ความเหมาะสมและมคีวามเป็นไปได้ในการน าไปใชไ้ด้จรงิ นองจากนี้ยงัเป็นกลุ่มตวัชีว้ดัที่สามารถสะท้อน ให้เหน็ถึง
คุณภาพการจดัการศกึษาหลกัส ูตรวทิยาศาสตรบณัฑติในสาขาวชิาต่างๆ ในมหาวทิยาลยัราชภฏั ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัครัง้นี้มดีงันี้ 

  1. การน าผลวิจัยไปใช้เพื่อประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
คณิตศาสตร์ ในมหาวทิยาลยัราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนัน้ควรใชอ้งคป์ระกอบทุกตวัในการประเมนิไม่ควรละเลย
หรอืตดับางองคป์ระกอบ หากจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเลอืกใชต้วัชีว้ดัเพยีงบางตวัในแต่ละองคป์ระกอบ ผูป้ระเมนิอาจพจิารณา
ตดัสนิใจคดัเลอืกตวัชีว้ดัจากค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้อธบิายความเหมาะสมของตวัชี้วดัแต่ละตวั เช่น ค่าเฉลีย่ ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบของตวัชีว้ดัในแต่ละตวัในแต่ละองค์ประกอบย่อยเพื่อใหไ้ด้ตวัชีว้ดัจ านวนพอกบัที่ต้องการจะตดัสนิใจใน
การประเมนิองคป์ระกอบนัน้ๆ และ ผูป้ระเมนิควรก าหนดเป้าหมายของการประเมนิและน าเป้าหมายของการประเมนิ
มาประกอบการตดัสนิใจในการคดัเลอืกตวัชีว้ดั เน่ืองจากเป้าหมายของการประเมนิแต่ละครัง้มคีวามแตกต่างกนั เช่น 
อาจตอ้งการประเมนิเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการศกึษา หรอือาจประเมนิเพื่อปรบัปรุงคุณภาพการจดัการศกึษา
เป็นตน้ 
 2. การน าตวัชีว้ดัทัง้ 78 ตวั ไปใชน้อกเหนือจากการประเมนิคุณภาพการจดัการศกึษาสามารถกระท าไดต้าม
แนวทางต่อไปนี้ เช่น น าไปใช้เป็นตวัก าหนดการควบคุมคุณภาพภายในของสาขาวชิา ซึ่งจะท าให้สาขาวชิามคีวาม
ชดัเจนในการตรวจสอบและสามารถติดตามคุณภาพภายในของสาขาวชิาได้ง่ายยิง่ขึน้หรอือาจน าไปเป็นตวัก าหนด
นโยบายหรอืก าหนดทศิทางของสาขาวชิา เช่น ในระดบัคณะอาจมกีารก าหนดนโยบายสนับสนุนสง่เสรมิใหอ้าจารยใ์น
คณะได้ท าการผลติเอกสารต ารา งานวจิยัหรอื เน้นให้สาขาวชิามีการปรบัปรุงหลกัสูตรเพื่อให้สอดคล้องกบัตวัชี้วดั
ดงักล่าว เป็นตน้ 
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การแยกและการคดัเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. จากดินบริเวณแปลงปลกู 
สตรอเบอรร่ี์เพ่ือใช้เป็นตวัควบคมุทางชีวภาพ 
Isolation and screening of antagonistic bacteria Bacillus spp. from soil in 
strawberry plot for using as biocontrol agent 

 

ธงชยั ศรตีะปัญญะ1* กลัทมิา พชิยั2 และอจัฉรยีา ชมเชย2 
Thongchai sritapunya1*, Kaltima Phichai2 and Atchareeya Chomchoei2 
 

บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อแยกเชือ้และคดัเลอืกแบคทเีรยีปฏปัิกษ์ Bacillus spp. จากดนิบรเิวณแปลงปลูก       
สตรอเบอรร์ี่ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ด้วยวธิ ีdilution plate บนอาหาร Bacillus Medium Agar 
(BMA) พบแบคทเีรยีปฏิปักษ์ที่แยกได้จ านวน 16 ไอโซเลท แล้วน ามาศึกษาการยบัยัง้การเจรญิของเชื้อราจากดิน
บริเวณเดียวกันโดยวิธี dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) พบว่าแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท 
BS16 ยบัยัง้การเจรญิเชือ้รา 3 ไอโซเลท ไดแ้ก่ F3 F7 และ F9 ไดด้ทีีสุ่ด โดยมเีปอรเ์ซน็ต์การยบัยัง้การเจรญิเท่ากบั 
21.56 ± 0.27 34.61 ± 0.60และ31.40 ± 0.63 ตามล าดบั การศกึษานี้แสดงใหเ้หน็ว่า Bacillus spp. BS16 สามารถใช้
เป็นสารชวีภาพยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราในดนิได ้
 

ค าส าคญั:  การแยกเชือ้ แบคทเีรยีปฏปัิกษ์ ชวีภาพ สตรอเบอรร์ี ่
 

Abstract  
 

 The objectives of this study were to isolate and screen the antagonistic bacteria Bacillus spp. from 
soil in strawberry plot at Pong Yang, Mae Rim, Chiang Mai. The dilution plate method was used to isolate the 
bacteria in Bacillus Medium Agar. Then, the efficiency of inhibition the isolated fungi from the same area was 
determined by dual culture method on Potato Dextrose Agar (PDA). One of sixteen isolated bacteria, BS16 
gave the best result to inhibit the growth of F3 F7 and F9 with the percentage of 21.56 ± 0.27 34.61 ± 0.60 
and 31.40 ± 0.63 respectively. This finding supports the potential use of Bacillus spp. as biocontrol agent to 
control fungi in soil. 

 

Keywords: Isolation, antagonistic bacteria, biological, strawberries 
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บทน า 

 

 สตรอเบอรร์ี่เป็นไมผ้ลเศรษฐกจิที่มกีารปลูกกนัมากทางภาคเหนือของประเทศไทยแต่ยงัพบปัญหาของโรค
และศตัรทูีม่ารบกวนอยู่มากตัง้แต่ระยะตน้กลา้ไปจนถงึระยะเกบ็เกีย่วซึง่โรคทีส่ าคญัของสตรอเบอรร์ี ่คอื โรคแอนแทรค
โนส(Anthracnose) โดยมเีชือ้รา Collectotrichum sp. เป็นสาเหตุของการเกดิโรค เชือ้ราเหล่าน้ีส่วนมากมาจากดนิทีใ่ช้
เพาะปลูกซึง่เชือ้จะเขา้ท าลายรากและโคนของต้นสตรอเบอรร์ีท่ าใหเ้กดิโรครากเน่าและโคนเน่า [1] ถ้าต้นกลา้พบการ
ตดิเชื้อจะส่งผลมายงัผลติผลของสตรอเบอรร์ี่อกีด้วย การป้องกนัและก าจดัโรคนี้สามารถท าได้หลายวธิีแต่เกษตรกร
สว่นใหญ่นิยมใชส้ารเคมใีนการก าจดัเชือ้ราอนัเป็นสาเหตุของการเกดิโรคเน่ืองจากไดผ้ลเรว็ใชเ้วลาน้อย ซึง่หากมกีาร
ใชส้ารเคมเีป็นระยะเวลานานกอ็าจท าใหเ้กดิอนัตรายต่อผูบ้รโิภคและเกษตรกรผูป้ลกูอกีทัง้ยงัท าลายดนิและสิง่แวดลอ้ม
ก่อให้เกดิปัญหาอื่นๆตามมาอกีมากมาย การควบคุมโดยชวีวธิีเป็นการควบคุมทางชวีภาพ (Biological control) โดย
การน าสิง่มชีวีติมาควบคุมสิง่มชีวีติดว้ยกนั เช่นการน าจุลนิทรยีใ์นกลุ่มแบคทเีรยีมาใชค้วบคุมเชือ้ราซึง่เป็นสาเหตุของ
การเกดิโรคเราเรยีกแบคทเีรยีชนิดนี้ว่าเป็นแบคทเีรยีปฏปัิกษ์สามารถพบไดต้ามธรรมชาต ิเช่น ผวิดนิหรอืดนิทีม่กีาร
เพาะปลูก แบคทีเรียส่วนใหญ่ที่นิยมน ามาใช้เป็นแบคทีเรยีพวก Bacillus spp. และ Pseudomonas sp. ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับการผลิตสารปฏิชีวนะใช้ในการควบคุมทางชีวภาพและการป้องกันพืชผลทางการเกษตรและมีการ
ศกึษาวจิยักนัอย่างแพร่หลาย เช่น งานวจิยัของ Chitarra et al. พบว่าสารทีผ่ลติจาก B. subtilis สามารถยบัยัง้การงอก
ของ conidiospores Penicillium roqueforti ไดห้ลงั 8 ชัว่โมงของการบ่ม [2] และ Cho et al. มกีารทดลองแยกเชือ้ B. 
subtilis KS03 จากฟางข้าวพบว่าสามารถสร้างสารควบคุมทางชีวภาพในการยับยัง้ เชื้อรา  Gloeosporium 
gloeosporioider ในการทดลองได ้[3] 
 ดงันัน้การศกึษาวจิยัครัง้นี้ไดจ้ดัท าขึน้เพื่อศกึษาประสทิธภิาพของเชือ้แบคทเีรยีปฏปัิกษ ์Bacillus spp. ในการ
ยบัยัง้เชื้อราในดินที่แยกได้จากดินที่ใช้ปลูกสตรอเบอร์รี่ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคในระดบัห้องปฏิบัติการเพื่อ
คดัเลอืกเชือ้แบคทเีรยีปฏปัิกษ์ Bacillus spp. ทีส่ามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราไดม้าพฒันาเป็นผลติภณัฑส์ าหรบัใช้
ควบคุมเชือ้ราในดนิซึง่เป็นสาเหตุของการเกดิโรคของสตรอเบอรร์ีต่่อไป 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

การแยกเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. จากตวัอย่างดินท่ีใช้ปลูกสตรอเบอรร่ี์ 
  เกบ็ตวัอย่างดนิจากแปลงปลูกสตรอเบอรร์ีข่องเกษตรกร ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่รมิ จงัหวดั เชยีงใหม่ เพื่อ
น ามาแยกแบคทีเรยีปฏปัิกษ์ Bacillus spp. โดยน าตวัอย่างดนิมาเจอืจางในสารละลาย 0.85% NaCl ท าการเจอืจาง
แบบ serial dilution method แล้วเลือกระดับความเจือจางที่ 10 -2 ถึง 10 -5 มาเลี้ยงลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อด้วยวิธ ี
spread plate methodโดยใชอ้าหารเลีย้งเชือ้สตูร BMA : Bacillus Medium Agar (g/L : Peptone 0.6, Yeast extracts 
3.0, Beef extract1.5, Pancreatic digest of casein 3.0, MnSO4.4H2O 1.0, Agar 15.0, pH 7) น าไปบ่มที่ตู้บ่มเชื้อตู้
บ่มเชือ้ยีห่อ้ CONTHERMรุ่น 1200 โดยใชอุ้ณหภูมใินการบ่ม 37 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 1 วนัจากนัน้เลอืกโคโลนีทีม่ ี
ลกัษณะแตกต่างกนัมา cross 
streak ใหบ้รสิทุธิแ์ลว้น าเชือ้ทีค่ดัแยกไดไ้ปศกึษาในขัน้ตอนถดัไป 
 

การศึกษาสณัฐานวิทยาของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp.ท่ีแยกไดจ้ากดิน 
 ศึกษาลกัษณะของโคโลนี (Colonial morphology) แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. ที่แยกได้จากดินโดย
บนัทึกขนาดโคโลนี ลักษณะโคโลนี (Form) ขอบโคโลนี (Margin) ลกัษณะความนูน (Elevation) และสขีองโคโลนี 
พรอ้มภาพถ่ายภายใต้กลอ้งจุลทรรศน์โดยท าการยอ้มสแีบคทเีรยีปฏปัิกษ์ Bacillus spp. ทีแ่ยกไดโ้ดยใชว้ธิกีารยอ้มสี
แบบ Simple stain ซึง่เป็นการยอ้มสแีบคทเีรยีดว้ยสยีอ้มชนิดเดยีวเซลลจ์ะติดสยีอ้มสม ่าเสมอทัง้หมดเพื่อศกึษารปูร่าง
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และขนาดสทีใีชย้อ้มในการทดลองไดแ้ก่ส ีCrystal violet โดยเตรยีมสไลดเ์ชือ้แบคทเีรยีปฏปัิกษ์ Bacillus spp. บรสิทุธิ ์
ทีแ่ยกไดด้ว้ยวธิ ีwet mount 
แลว้น ามาถ่ายภาพภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบสองตา ยีห่อ้ NIKON  รุ่น ECLIPSE E400 ขนาดก าลงัขยาย 1,000 เท่า
แลว้บนัทกึสณัฐานวทิยาของแบคทเีรยีปฏปัิกษ์ Bacillus spp. ทีแ่ยกไดจ้ากดนิลงในตารางบนัทกึผล 
 

การแยกเช้ือราจากตวัอย่างดินท่ีใช้ปลูกสตรอเบอรร่ี์ 
 ใชต้วัอย่างดนิทีแ่ปลงปลกูสตรอเบอรร์ีข่องเกษตรกร ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่รมิ จงัหวดั เชยีงใหม่เพื่อน ามา
แยกเชือ้ราจากดนิที่ใช้ปลูกสตรอเบอร์รี่โดยน าตวัอย่างดนิมาเจอืจางในสารละลาย 0.85% NaCl ท าการเจอืจางแบบ 
serial dilution method แลว้เลอืกระดบัความเจอืจางที ่10 -2 ถงึ 10 -5 มาเลีย้งลงบนอาหารเลีย้งเชือ้สตูร PDA : Potato 
Dextrose Agar (g/L : มนัฝรัง่ 200, Dextrose 20, Agar 15.0, pH 7) ด้วยวธิ ีspread plate method น าไปบ่มที่ตู้บ่ม
เชื้อตู้บ่มเชือ้ยี่ห้อCONTHERM รุ่น 1200 โดยใช้อุณหภูมใินการบ่ม 25 องศาเซลเซยีสนาน 2-3 วนัจากนัน้เลอืกยา้ย
โคโลนขีองเชือ้ราทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนัดว้ยวธิทีีป่ลอดเชือ้ ลงบนอาหาร PDA ใหม่จนใหไ้ดเ้ชือ้บรสิทุธิแ์ลว้น าเชือ้ทีไ่ด้
ไปศกึษาในขัน้ตอนถดัไป 

 

การศึกษาสณัฐานวิทยาของเช้ือราท่ีแยกได้จากดินท่ีใช้ปลูกสตรอเบอรร่ี์ 
 ศกึษาโดยสงัเกตลกัษณะสณัฐานวทิยา (Morphological Characteristics) ของเชือ้ราทีแ่ยกไดแ้ละสขีองเชือ้รา
ที่เจรญิบนอาหาร PDA ด้วยการถ่ายภาพและศกึษาโครงสร้างของเชื้อราภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยการน าเชื้อรา
บรสิทุธิท์ีแ่ยกไดจ้ากดนิทีแ่ปลงปลกูสตรอเบอรร์ีม่าเลีย้งดว้ยวธิ ีslide culture technique เป็นเวลา 2-3 วนัหลงัจากนัน้
น ามาเตรยีมสไลด์ด้วยวธิ ีwet mount ท าการย้อมสดี้วย lacto phenol cotton blue แล้วน ามาถ่ายภาพภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์แบบสองตายีห่อ้ NIKON รุ่น ECLIPSE E400 ขนาดก าลงัขยาย 400 เท่าแลว้บนัทกึสณัฐานวทิยาของเชือ้รา
ทีแ่ยกได ้

 

ศึกษาประสิทธิภาพของเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. ในการยบัยัง้เช้ือราท่ีแยกได้จากบนอาหารเลี้ยง
เช้ือในระดบัห้องปฏิบติัการ  
 เตรยีมเชือ้ราทีแ่ยกไดจ้ากดนิ ทัง้ 9 ไอโซเลท มาเลีย้งบนอาหาร PDA บ่มไวท้ีอุ่ณหภมู ิ 25 องศาเซลเซยีส
เป็นเวลา 7 วนัสว่นเชือ้แบคทเีรยีปฏปัิกษ์  Bacillus spp. น ามาขดีลงบนอาหาร  NA : Nutrient Agar (g/L : Beef 
extract 3, Peptone 5, Agar 15 pH 7.0-7.2) บ่มไวท้ีอุ่ณหภูม ิ 35 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 1 วนัแลว้ทดสอบ
ประสทิธภิาพการเป็นเชือ้แบคทเีรยีปฏปัิกษ์ยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราทีแ่ยกไดจ้ากดนิโดยวธิ ีDual culture technique 
โดยปลายดา้นกน้ของหลอดหยดสารขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 0.5 มลิลเิมตร เจาะเสน้ใยโคโลนีของเชือ้ราทีเ่ลีย้งบน
อาหาร PDA วางบนอาหาร PDAจานใหมใ่หห้่างจากขอบจานเลีย้งเชือ้ 2.5 เซนตเิมตร ใชห้่วงเขีย่เชือ้แตะโคโลนีเดีย่ว
ของแบคทเีรยีปฏปัิกษ์ Bacillus spp. ทีม่อีาย ุ 1 วนัทีข่ดีเป็นเสน้ตรงดา้นตรงกนัขา้มโดยใหห้า่งจากขอบจานเลีย้งเชือ้
ฝัง่ตรงขา้ม 2.5 เซนตเิมตร ขัน้ตอนในการทดลองท าดว้ยวธิเีทคนิคปลอดเชือ้ (Aseptic technique) ดงัภาพที ่ 1 
หลงัจากนัน้น าไปบ่มทีอุ่ณหภมู ิ25 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 1 วนั ท าการทดลองเปรยีบเทยีบกบัชุดควบคุม วธิลีะ 3 
ซ ้า บนัทกึรศัมขีองโคโลนีของเชือ้ราทีใ่ชท้ดสอบแลว้ค านวณหาเปอรเ์ซน็ตก์ารยบัยัง้การเจรญิเตบิโต (Percent 
Inhibition of Radius Growth, PIRG)  
 

การวิเคราะหข์้อมูล 
 การทดลองทัง้หมดใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomize design) โดยผลการทดลอง
ถูกแสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (one way ANOVA) จากนัน้
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่โดยวธิ ีDuncan's multiple range test (DMRT) ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05  
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 วธิคี านวณหาเปอรเ์ซน็ตก์ารยบัยัง้การเจรญิเตบิโต (Percent Inhibition of Radius Growth, PIRG) จากสตูร
เปอรเ์ซน็ต ์PIRG = R1-R2/R1 x 100 [4] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ต าแหน่งการวางชิน้วุน้ของเชือ้ราและต าแหน่งการขดีเชือ้แบคทเีรยีปฏปัิกษ์ Bacillus spp.ทีท่ าการทดสอบ
ดว้ยวธิDีual culture technique (ก) ชุดควบคุม (ข) ชุดทดสอบ  

 

ผลการศึกษา 
 

การแยกเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. จากตวัอย่างดินท่ีใช้ปลูกสตรอเบอรร่ี์ 
 เมื่อแยกเชื้อแบคทเีรยีปฏปัิกษ์ Bacillus spp. จากตวัอย่างดนิทีใ่ช้ปลูกสตรอเบอร์รี่ในพื้นทีเ่กษตรกร ต าบล
โป่งแยง อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยใชอ้าหารเลี้ยงเชือ้เฉพาะสตูร BM : Bacillus Medium Agar พบว่ามกีาร
เจรญิของโคโลนีแบคทเีรยีปฏปัิกษ์เป็นจ านวนมากหลงัจากนัน้จงึได้คดัเลอืกลกัษณะโคโลนีทีม่คีวามแตกต่างกนัอย่าง
ชดัเจน น ามาcross streak บนอาหารใหม่จนได้เชื้อแบคทเีรยีปฏปัิกษ์ Bacillus spp. ที่บรสิุทธิท์ ัง้หมด 16 ไอโซเลท 
แลว้ถ่ายภาพลกัษณะโคโลนีของแบคทเีรยีปฏปัิกษ์ Bacillus spp. ทีแ่ยกไดบ้นอาหารในจานเพาะเชือ้ใหม่ ดงัแสดงใน 
ภาพที ่2 (ก)  

 

การศึกษาสณัฐานวิทยาของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp.ท่ีแยกได้จาก 
 ศกึษาลกัษณะของโคโลนี (Colonial morphology) แบคทเีรยีปฏปัิกษ์ Bacillus spp. ทีแ่ยกไดโ้ดยบนัทกึขนาด
โคโลนี (Size) ลกัษณะโคโลนี (Form) ขอบโคโลนี (Margin) ลกัษณะความนูน (Elevation) และสขีองโคโลนี แสดงใน 
ตารางที่ 1 ตารางบนัทกึลกัษณะสณัฐานวทิยาของแบคทเีรยีปฏปัิกษ์   Bacillus spp. ที่แยกไดจ้ากดนิที่ใช้ปลูกสตรอ
เบอรร์ีห่ลงัจากนัน้น าเชือ้แบคทเีรยีปฏปัิกษ์มายอ้มดว้ยส ีCrystal violet แลว้น าไปส่องภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์พบว่าเชือ้
แบคทเีรยีปฏปัิกษ์ทีแ่ยกไดท้ัง้ 16 ไอโซเลท ตดิสมี่วงอมน ้าเงนิและมลีกัษณะรูปร่างเป็นแบบแท่ง (Bacilli) ดงัแสดงใน
ภาพที ่2 (ข) 
 
 
 
 
 

 

F F 

(ก) 

F 

(ข) 



 

677 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 สัณฐานวิทยาลักษณะของโคโลนีบนอาหาร BMA  (Form) ขอบโคโลนี (Margin) ลักษณะความนูน 
(Elevation) และสโีคโลนีของเชื้อ Bacillus spp.ที่แยกได้จากดนิที่ใช้ปลูกสตรอเบอร์ร ี16 isolate BS1-BS16 เมื่อท า
การบ่มทีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 1 วนั  (ก) ภาพถ่ายภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ขนาดก าลงัขยาย 1,000 เท่า 
แสดงรปูร่างของเซลลแ์บคทเีรยีปฏปัิกษ์ Bacillus spp. (ข) 
 
 

(ก) 

(ข) 
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ตารางท่ี 1 ตารางบนัทกึลกัษณะสณัฐานวทิยาของแบคทเีรยีปฏิปักษ์ Bacillus spp.ที่แยกได้จากดนิที่ใช้ปลูกสตรอ
เบอรร์ี ่
 

ลกัษณะสณัฐานวิทยาของเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ ์Bacillus spp.ท่ีแยกได้จากดิน 

Isolate 
ขนาดโคโลนี 

(Size) 
ลกัษณะโคโลนี  

(Form)  
ขอบโคโลนี  

(Margin)  
ลกัษณะความนูน  

(Elevation) 
 สีของโคโลนี  

(Color) 
รปูรา่งเซลล ์ 

(Shape) 
BS1 Small Circular Entire Convex Yellow Bacilli 
BS2 Small Circular Undulate Raised White Bacilli 
BS3 Small Circular Undulate Raised White Bacilli 
BS4 Large Irregular Curled Convex White Bacilli 
BS5 Large Irregular Erose Raised Cream Bacilli 
BS6 Small Irregular Undulate Flat White Bacilli 
BS7 Small Irregular Erose Raised White Bacilli 
BS8 Large Filamentous Entire Convex Yellow Bacilli 
BS9 Large Irregular Erose Raised White Bacilli 
BS10 Large Spindle Undulate Flat White Bacilli 
BS11 Small Circular Entire Umbonate Yellow Bacilli 
BS12 Small Irregular Undulate Raised White Bacilli 
BS13 Small Spindle Entire Raised White Bacilli 
BS14 Small Irregular Undulate Raised Yellow Bacilli 
BS15 Large Irregular Undulate Umbonate White Bacilli 
BS16 Large Irregular Undulate Raised White Bacilli 

 

การแยกเช้ือราจากตวัอย่างดินท่ีใช้ปลูกสตรอเบอรร่ี์ 
 เมื่อแยกเชือ้ราจากตวัอย่างดนิจากแปลงปลูกสตรอเบอรร์ีโ่ดยใชอ้าหารเลีย้งเชือ้ PDA พบว่าดนิทีเ่จอืจางใน
สารละลาย 0.85% NaCl ที่ความเข้มข้น 10 -4  มีการเจริญของเชื้อราแบบกระจายตัวดีเกิดโคโลนีที่ไม่ซ้อนทบักัน
สามารถแยกลกัษณะของโคโลนีทีเ่กดิขึน้จากการสงัเกตดว้ยตาเปล่ามองเหน็ความแตกต่างกนัระหว่างเชือ้ราทีเ่กดิขึน้
ไดอ้ย่างชดัเจน 
 หลงัจากนัน้จงึ sub culture เชือ้ราทีม่ลีกัษณะทีต่่างกนัลงบนอาหารเลีย้งเชือ้ใหม่จนไดเ้ชือ้ราบรสิทุธิซ์ึง่ในการ
ทดลองสามารถแยกเชือ้ราทีม่คีวามต่างกนัไดท้ัง้หมด 9 ไอโซเลท ดงัแสดงในภาพที ่3 (ก) 
 

การศึกษาสณัฐานวิทยาของเช้ือราท่ีแยกได้จากดินท่ีใช้ปลูกสตรอเบอรร่ี์ 
จากการศกึษาสณัฐานวทิยา (Morphological Characteristics) ของเชือ้ราทีแ่ยกไดโ้ดยบนัทกึดว้ย

การถ่ายภาพลกัษณะสแีละเสน้ใยของเชือ้ราทีเ่จรญิบนอาหาร PDA และศกึษาโครงสรา้งของเชือ้ราภายใตก้ลอ้ง
จุลทรรศน์ โดยการน าเชือ้ราบรสิทุธิท์ีแ่ยกไดม้าเลีย้งดว้ยวธิ ีslide culture technique [5] เป็นเวลา 48-72 ชัว่โมงหลงั
จากนัน้น ามาเตรยีมสไลดด์ว้ยวธิ ี wet mount ยอ้มสดีว้ย lacto phenol cotton blue แลว้น ามาถ่ายภาพลกัษณะ
โครงสรา้ง เสน้ใย และสปอร ์ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบสองตา ยีห่อ้ NIKON รุ่น ECLIPSE E400 ขนาดก าลงัขยาย 
400 เท่าแลว้บนัทกึสณัฐานวทิยาของเชือ้ราทีแ่ยกไดท้ัง้ 9 ไอโซเลทและพบว่ามเีชือ้รา 3 ไอโซเลททีม่ลีกัษณะสณัฐาน
วทิยาคลา้ยกบัเชือ้ Collectotrichum spp. [6] คอื ไอโซเลท F3 ไอโซเลท F7 และไอโซเลท F9 ดงัแสดงในภาพที ่3 (ข) 
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ภาพท่ี 3 สณัฐานวทิยาของเชื้อราที่แยกได้จากดนิที่ใช้ปลูกสตรอเบอรร์ี่ 9 isolate F1-F9 (ก) ลกัษณะของโคโลนีของ
เชือ้ราบนอาหารบน PDA (ข) ภาพถ่ายภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ของเชือ้ราขนาดก าลงัขยาย 400 เท่า 
 

ศึกษาประสิทธิภาพของเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp.ในการยบัยัง้เช้ือราท่ีแยกได้จากบนอาหารเลี้ยง
เช้ือในระดบัห้องปฏิบติัการ 
 จากการทดลองเมื่อน าแบคทเีรยีปฏปัิกษ์ทัง้ 16 ไอโซเลท ทีแ่ยกไดม้าทดสอบการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้รา
ทัง้ 9ไอโซเลท พบว่าแบคทเีรยีปฏปัิกษ์ทัง้ 16 ไอโซเลท สามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราได ้3 ไอโซเลท คอืไอโซเลท 
F3 F7และ F9 แสดงดงัภาพที่ 4 มเีปอรเ์ซน็ต์การยบัยัง้การเจรญิเตบิโตทีแ่ตกต่างกนั โดยแบคทเีรยีปฏปัิกษ์ไอโซเลท 
BS 16 สามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราทัง้ 3 ไอโซเลทไดด้ทีีส่ดุดงัแสดงผลในตารางที ่2  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ผลการทดสอบการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้ราโดยใชแ้บคทเีรยีปฏปัิกษ์ BS16  
บนอาหาร PDA กบัเชือ้ราไอโซเลท F3, F7 และF9 (A) ชุดควบคุม (B) ชุดทดสอบ 

 

(ข) (ก) 
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ตารางท่ี 2 เปอรเ์ซน็ตก์ารยบัยัง้การเจรญิเตบิโต ± ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของเชือ้แบคทเีรยีปฏปัิกษ์  
 

  เปอรเ์ซน็ตก์ารยบัยัง้การเจริญเติบโต (Percent Inhibition of Radius Growth, PIRG)    
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

BS1 no no 16.73 ± 0.42b no no no 15.74 ± 0.45gh no 25.94 ± 0.44c 
BS2 no no  8.06 ± 0.13e no no no 17.13 ± 0.66f no 22.16 ± 1.65de 
BS3 no no    6.82 ± 0.27gh no no no 27.65 ± 0.30b no  19.40 ± 1.40f 
BS4 no n  5.12 ± 0.00j no no no 16.52 ± 0.52fg no 30.06 ± 1.02ab 
BS5 no no 14.11 ± 0.27c no no no 34.43 ± 0.80a no 30.81 ± 0.77ab 
BS6 no no  4.50 ± 0.27k no no no 33.74 ± 0.52a no 29.47 ± 1.26ab 
BS7 no no  7.60 ± 0.27ef no no no 26.61± 0.31c no 22.08 ± 1.29de 
BS8 no no  5.73 ± 0.13i no no no 12.52 ± 0.15i no 22.00 ± 2.11de 
BS9 no no   4.03 ± 0.27k no no no  21.13 ± 0.66e no 24.77 ± 0.29c 

BS10 no no   4.34 ± 0.27k no no no 15.05 ± 0.30h no  23.68 ± 0.63cd 
BS11 no no 10.31 ± 0.14d no no no 11.30 ± 0.53i no 25.27 ± 1.45c 
BS12 no no  6.36 ± 0.27h no no no 22.26 ± 0.52d no 28.63 ± 1.45b 
BS13 no no  8.06 ± 0.13e no no no 12.09 ± 0.45ij no 26.11 ± 1.45c 
BS14 no no  6.35 ± 0.94h no no no 12.00 ± 0.30ij no 29.47 ± 0.50ab 
BS15 no no  7.29 ± 0.27fg no no no 12.52 ± 0.79i no 24.43 ± 1.26cd 
BS16 no no 21.56 ± 0.27a no no no  34.61 ± 0.60a  no 31.40 ± 0.63a 

 

 * หมายเหต ุ: อกัษรต่างกนัในคอลมัน์แสดงว่ามคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
                   no หมายถงึเชือ้แบคทเีรยีปฏปัิกษ์ไม่ยบัยัง้การเจรญิเตบิโตเชือ้ราได้ 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 การแยกและคดัเลอืกเชือ้แบคทเีรยีปฏปัิกษ์ Bacillus spp. และเชือ้ราจากดนิทีใ่ชป้ลกูสตรอเบอรร์ีใ่นงานวจิยันี้  
พบเชื้อแบคทเีรยีปฏปัิกษ์ได้ทัง้หมด 16 ไอโซเลท BS1-BS16 และเชื้อราได้ทัง้หมด 9 ไอโซเลท F1-F9 โดยใช้ดนิที่
ปลกู สตรอเบอรร์ีน่ ้าหนกั 1 กรมั ท าใหเ้จอืจางดว้ยวธิ ีserial dilution แลว้เลอืกทีร่ะดบัความเจอืจาง 10 -2 ถงึ 10 -5 มา
เลีย้งบนอาหารเลีย้งเชือ้ดว้ยวธิ ีspread plate technique โดยใชอ้าหารเลีย้งเชือ้สตูรเฉพาะทีเ่หมาะสมต่อการเจรญิของ
เชื้อแบคทเีรยีปฏปัิกษ์และเชือ้ราซึ่งทางผูว้จิยัมสีมตฐิานว่าแบคทเีรยีปฏปัิกษ์ Bacillus spp. ที่พบทัง้หมดอาจจะเป็น
ปฏปัิกษ์กบัเชือ้ราทีม่อียู่ในดนิทีใ่ช้ปลูกสตรอเบอรร์ี ่โดยทัว่ไปนอกจากเชื้อแบคทเีรยีที่อยู่ในดนิจะมคีุณสมบตัิในการ
ยบัยัง้เชือ้ราก่อโรคแลว้ยงัมจีุลนิทรยีอ์กีหลายชนิดที่ มคีุณสมบตัิอื่นๆ อกีที่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดต้วัอย่างเช่น 
เชือ้รา เชือ้ยสีต ์และเชือ้แอคตโินมยัซสี (Actinomycetes ) เป็นตน้ ซึง่มคีวามสามารถในการผลติ แอลกอฮอล ์เอนไซม์
หรอืแอนตี้ไบโอตกิ ดงัเช่นงานวจิยัของจาตุรงคแ์ละสุพรรณี ทีแ่ยกและคดัเลอืก Bacillus spp.ทีผ่ลติเอนไซมโ์ปรติเอส
และไคติเนสจากดนิเพื่อน ามาพฒันาใชใ้นทางอุตสาหกรรม [7] การแยกและคดัเลอืกแบคทเีรยีจากดนิเพื่อผลติแอนตี้
ไบโอติก ของ Musliu และ Salawudeen [8] ซึ่งการแยกเชื้อที่มคีุณสมบตัต่ิางๆจากดนิยงัเป็นที่นิยมท ากนัอย่างมาก
เน่ืองจากในดนิมคีวามหลากหลายทางชวีภาพ สภาพสิง่แวดลอ้มแต่ละพื้นที่ท าใหจุ้ลนิทรยีเ์หล่านี้มคีวามหลากหลาย
เช่นเดยีวกนัโดยมคุีณสมบตัทิีแ่ตกต่างกนัออกไปนอกจากแบคทเีรยีทีม่ฤีทธิย์บัยัง้การเจรญิของเชือ้ราก่อโรคแลว้ยงัมี
เชือ้ราทีส่ามารถยบัยัง้เชือ้ราก่อโรคดว้ยกนัในดนิไดอ้กีเช่นเชือ้ไตรโคเดอรม์าสามารถน ามาใชใ้นการควบคุมโรคพชืได้
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ในงานวิจยัของสายทอง แก้วฉาย [9] การทดลองแยกเชื้อ  Bacillus spp. ในงานวิจยันี้พบว่ามีความสอดคล้องกับ
งานวจิยัทีก่ล่าวมาขา้งต้น เมื่อน าเชือ้แบคทเีรยีปฏปัิกษ์ทีแ่ยกไดม้าท าใหบ้รสิุทธิแ์ละศกึษาสณัฐานวทิยาของแบคทเีรยี
ปฏปัิกษ์คอื ขนาดของโคโลนี ลกัษณะของโคโลนี ขอบของโคโลนี ลกัษณะความนูน ส ี [10] แล้วย้อมสดี้วย Crystal 
violet แลว้น ามาส่องภายใต้กลอ้งจุลทรรศน์พบว่าเชือ้ทีแ่ยกไดเ้ป็นเชือ้ Bacillus spp. [11] โดยศกึษาสว่นเชือ้ราทีแ่ยก
ได้น ามาเลี้ยงด้วยเทคนิค slide culture ย้อมสีด้วย lacto phenol cotton blue แล้วน ามาถ่ายภาพภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์เพื่อศกึษาสณัฐานวทิยาพบว่าม ี3 ไอโซเลท ทีม่ลีกัษณะสณัฐานวทิยาตรงกบัเชือ้รา Collectotrichum sp. ซึง่
สอดคลอ้งกบัเอกสารประกอบการสอนของรตัยิาคอื มสีปอรเ์ป็นแบบเซลลเ์ดีย่ว ปลายเรยีวดา้นใดดา้นหนึ่งหรอืพบทัง้ 
2 ด้านอาจพบรอยคอดกลางสปอร์ขนาดของสปอร ์2.5-5.0 โครเมตร อาจพบการสรา้ง setae หรอืไม่กไ็ด้ [6] เมื่อน า
เชือ้แบคทเีรยีปฏปัิกษ์ Bacillus spp.ทีแ่ยกไดม้าทดสอบประสทิธภิาพการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตโดยค านวณออกมาเป็น
ค่าเปอร์เซน็ต์ยบัยัง้การเจรญิเติบโตของรศัมี Percent Inhibition of Radius Growth (PIRG) [4] พบว่าสามารถยบัยัง้
เชือ้ราทีแ่ยกไดจ้ากดนิทีใ่ชป้ลกูสตรอเบอรร์ี ่3 ไอโซเลท ซึง่มลีกัษณะสณัฐานวทิยาคลา้ยกบัเชือ้รา     Collectotrichum 
sp. ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Onuma et al. [12] ปัทมวรรณ และพศิาลน าแบคทเีรยี Bacillus spp.   ทีเ่ป็นปฏปัิกษ์
ต่อเชื้อสาเหตุโรคพืชจ านวน  11 ไอโซเลท มาทดสอบความสามารถในการยับยัง้การเจริญของเส้นใยเชื้อรา         
Colletotrichum capsici จ านวน 4 ไอโซเลทที่แยกไดจ้ากกา้น ใบ และผลการศกึษาพบว่าสามารถยบัยัง้การเจรญิของ
เชื้อรา Colletotrichum capsici ได้ [13] จากการทดลองผู้วจิยัพบว่าแบคทเีรยีปฏปัิกษ์ Bacillus spp. ทัง้ 16 ไอโซเล
ทสามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราไดเ้พยีง 3 ไอโซเลท คอื F3 F7 และF9 เชือ้รา F3 ถูกยบัยัง้ดว้ยแบคทเีรยีปฏปัิกษ์ 
BS16 BS1 และ BS5 ได้ดีที่สุดตามล าดับโดยมีค่าเปอร์เซ็นต์การยบัยัง้การเจริญเติบโตเท่ากับ 21.56 16.73 และ 
14.11 %ตามล าดบั เชื้อรา F7 ถูกยบัยัง้ด้วยแบคทีเรยีปฏิปักษ์ BS16 BS5 และ BS6 ได้ดทีี่สุดตามล าดบัโดยมีค่า
เปอร์เซ็นต์การยับยัง้การเจริญเติบโตเท่ากับ 34.61 34.43 และ 33.74 %ตามล าดบั และเชื้อรา F9 ถูกยับยัง้ด้วย
แบคทีเรยีปฏิปักษ์ BS16 BS5 และ BS4 ได้ดีที่สุดตามล าดบัโดยมีค่าเปอร์เซ็นต์การยบัยัง้การเจรญิเติบโตเท่ากบั 
31.40 30.81 และ 30.06 % ตามล าดับ แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. ไอโซเลท  BS 16 สามารถยับยัง้การ
เจรญิเตบิโตของเชือ้ราทัง้ 3 ไอโซเลท ไดด้ทีีสุ่ดจากการทดลองซึง่ผลการทดลองนี้ทางผูท้ดลองจะไดน้ าเชือ้แบคทเีรยี
ปฏปัิกษ์ Bacillus spp. ไอโซเลท BS16 ไปพฒันาและเพาะเลีย้งใหไ้ดค้วามหนาแน่นสงูและแลว้น ามาท าเป็นผลติภณัฑ์
ชวีภาพเพื่อก าจดัเชือ้ราใชใ้นแปลง สตรอเบอรร์ีแ่ทนการใชส้ารเคมต่ีอไป 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

 ควรมกีารทดสอบประสทิธภิาพการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราของเชือ้แบคทเีรยีปฏปัิกษ์ Bacillus spp. ทีแ่ยก
ไดจ้ากดนิดว้ยวธิอีื่นอกีแลว้น าเชือ้ Bacillus spp. ทีม่ปีระสทิธภิาพมาพฒันาเป็นสารชวีภาพยบัยัง้การเจรญิของเชือ้รา
ในดนิ 
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ประสิทธิภาพในการยบัยัง้เช้ือราของสารสกัดสมุนไพรไทยประเภทเหง้าต่อเช้ือ
เกลือ้น (Malassezia species) 
The antifungal effect of Thai herb rhizome extracts against Malassezia species 
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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้เป็นการศกึษาประสทิธภิาพของสารสกดัหยาบจากสมุนไพรประเภทเหงา้ไดแ้ก่ ขงิ ขา่ ขมิน้ และไพล ทีส่กดัดว้ย
เอทานอล เมทานอล และเฮกเซน ต่อการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้มาลาสซเีซยี (Malassezia) 3 สปีชสีไ์ดแ้ก่ M. furfur, M. slooffiae และ 
M. pachydermatis โดยวิธี agar disc-diffusion method พบว่า สารสกัดหยาบข่ามีฤทธิย์ ับยัง้การเจริญของเชื้อได้ดีที่สุดอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิรองลงมาคอืสารสกดัหยาบไพล สารสกดัหยาบขงิ และสารสกดัหยาบขมิน้ ตามล าดบั ความไวของเชือ้มาลาสซเีซยี
แต่ละสปีชสีต่์อสารสกดัหยาบข่าในแต่ละตวัท าละลายใหผ้ลเหมอืนชุดควบคุมของยาต้านเชือ้รา ketoconazole การทดสอบค่าความ
เข้มข้นต ่าสุดที่ยับยัง้การเจริญของเชื้อ (MIC) และค่าความเข้มข้นต ่าสุดที่ฆ่าเชื้อ (MFC) โดยวิธี macro broth dilution technique 
พบว่าสารสกัดหยาบข่าใน 3 ตัวท าละลายให้ค่า MIC และ MFC อยู่ระหว่าง 0.04 - 0.31 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ 0.04 - 0.63 
มลิลกิรมัต่อมิลลิลิตร ตามล าดบั โดยสารสกดัหยาบข่าด้วยเฮกเซนให้ค่า MIC และ MFC ต ่าที่สุดในการยบัยัง้การเจรญิของเชื้อ
มาลาสซเีซยี นอกจากนี้พบว่าเชือ้ M. pachydermatis มคีวามไวต่อสารสกดัหยาบขา่มากทีส่ดุใน 3 สปีชสีท์ีใ่ชใ้นการศกึษานี้ 
 

ค าส าคญั :  การยับยัง้เชื้อรา สมุนไพรไทย มาลาสซีเซีย ค่าความเข้มข้นต ่ าสุดที่ยับยัง้การเจริญของเชื้อ  
ค่าความเขม้ขน้ต ่าสดุทีฆ่า่เชือ้ 
 

Abstract 
 

 The ethanol, methanol and hexane extracts of the rhizomes of 4 Thai traditional herbs (cassumunar ginger, galangal, 
ginger, and tumeric) were evaluated for the antifungal activity against 3 Malassezia species     (M. furfur, M. pachydermatis, and 
M. slooffiae) by agar disc diffusion method. The galangal extracts showed the most significant inhibitory effect on all Malassezia 
strains followed by the extracts from cassumunar ginger(plai), ginger and tumeric, respectively. The sensitivity of each 
Malassezia species to the galangal extracts was similar to that of ketoconazole. The minimum inhibitory concentration (MIC) 
and the minimum fungicidal concentration (MFC) of the galangal extracts against the Malassezia species were evaluated by 
using macro broth dilution technique. The MICs of all galangal extracts were in the range between 0.04-0.31 mg/ml and the 
MFCs were 0.04-0.63 mg/ml. Among the galangal extracts, the hexane extract showed the lowest MIC and MFC values. 
Interestingly, M. pachydermatis was the most sensitive species to the galangal extract. 
 

Keywords:  antifungal activity, Thai herbs, Malassezia, minimal inhibition concentration, minimal 
fungicidalConcentration  
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บทน า 

 

 เชื้อมาลาสซเีซยี (Malassezia spp.) เป็นสาเหตุท าให้เกดิโรคผวิหนังหลายชนิด เช่น โรคเกลือ้น (Pityriasis 
versicolor), โรคผวิหนงัอกัเสบ (Atopic Dermatitis) [1,2] และโรคสะเกด็เงนิ (Psoriasis) [3] ในปัจจุบนัพบเชือ้มาลาสซี
เซยี 14 สปีชสี ์[4] แต่สปีชสีท์ีพ่บเป็นสาเหตุไดบ้่อยในคนคอื M. globosa รองลงมาคอื M. sympodialis และ M. furfur 
[5] ส าหรบั M. pachydermatis เป็นสปีชสีท์ีเ่ป็นสาเหตุของโรคผวิหนังในสตัวเ์ช่น สนุัขและแมว [6] แต่กส็ามารถพบว่า
ก่อโรคในคนไดเ้ช่นกนั [7] เชือ้มลีกัษณะคอืเป็นเซลลร์ปูกลมขนาด 4-8 ไมโครเมตร อยู่รวมเป็นกลุ่มและพบสายราสัน้ๆ 
เป็นชนิด septate hyphae สามารถเจรญิเติบโตที่อุณหภูมิ 30-34 องศาเซลเซียส และในที่ซึ่งมีไขมนัสูง (lipophilic) 
เชือ้จะก่อโรคกบัผวิหนงัเฉพาะชัน้นอกสดุคอื stratum corneum เหน็เป็นวงด่าง เน่ืองจาก metabolic product ของเชือ้
จะไปยบัยัง้ DOPA tyrosinase ซึง่เป็นเอนไซมท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้ง melanin pigment [8] การรกัษาโรคเกลือ้นนัน้
ใช ้Selenium sulfide ฟอกตวัหรอื Sodium Thiosulfate solution 25% ทาทัง้ตวั ในรายทีเ่ป็นมากและบรเิวณกวา้งหรอื
เป็นเรือ้รงัใหย้า Ketoconazole หรอื Itraconazole ชนิดรบัประทาน [9]  มรีายงานพบว่าเชือ้ M. pachydermatis ดือ้ยา
ตา้นเชือ้ราบางชนิด [10] เช่นไทอะเบนดาโซล (thiabendazole) [11], นาตาไมซนิ (natamycin), ไมโคนาโซล ไนเตรต 
(miconazole nitrate) [12] นิสเตติน (nystatin) [13] ซึ่งปัญหาการดื้อยาดงักล่าวจดัเป็นปัญหาหลกั เป็นผลท าให้การ
รกัษาดว้ยยาต้านจุลชพีนัน้ท าไดย้าก อกีทัง้ยาเหล่านี้ยงัมรีาคาแพง บางผลติภณัฑต์้องน าเขา้จากต่างประเทศ ดงันัน้
การใชส้มุนไพรจงึเป็นทางเลอืกใหม่ในการรกัษาโรคทีเ่กดิจากเชือ้รา ในต ารายาแผนโบราณไดก้ล่าวถงึสมุนไพรไทย
หลายชนิดทีม่สีรรพคุณในการรกัษาโรคผวิหนงัเช่นกลากเกลือ้น [14] แต่การน ามาวเิคราะหป์ระสทิธภิาพการยบัยัง้การ
เจรญิของเชือ้หรอืฆา่เชือ้ในทางวทิยาศาสตรย์งัมคี่อนขา้งน้อย จงึสนใจน าพชืสมุนไพรไทยประเภทเหงา้ 4 ชนิด ไดแ้ก่ 

ขงิ (Zingiber officinale), ข่า (Alpinia galangal), ขมิน้ (Curcuma longa) และไพล (Zingiber cassumunar) มาเตรยีม
สารสกดั ท าการทดสอบฤทธิแ์ละประสทิธภิาพของสารสกดัสมุนไพรต่อการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้มาลาสซเีซยีเพื่อเป็น
ขอ้มูลทางวทิยาศาสตรส์นับสนุนการเลอืกใช้สมุนไพรพื้นบา้นในการรกัษาโรคติดเชื้อทดแทนยาแผนปัจจุบนั  รวมทัง้
เป็นขอ้มลูในการพฒันาพชืสมุนไพรเป็นยารกัษาโรคตดิเชือ้ในอนาคตต่อไป 

    

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 1. การเตรียมสารสกดัสมุนไพร  
 การเตรยีมสารสกดัหยาบสมุนไพรไทยประเภทเหงา้ 4 ชนิดไดแ้ก่ ขงิ ข่า ขมิน้ และไพล ดว้ยตวัท าละลาย 3 
ชนิด คอื เอทานอล เมทานอล และเฮกเซน 
1.1 คดัเลอืกพชืสมุนไพรไทยประเภทเหงา้ 4 ชนิดไดแ้ก่ ขงิ ขา่ ขมิน้ และไพลโดยใชเ้หงา้แก่ทีม่ลีกัษณะ 
สมบูรณ์แขง็แรง ไม่เป็นโรค จากตลาดสดเมอืงใหม่ อ. เมอืง จ. เชยีงใหม่ มาลา้งดว้ยน ้าให้สะอาดและผึง่ใหส้ะเดด็น ้า 
จากนัน้น ามาหัน่ใหเ้ป็นชิน้บางๆ 
1.2 น าสมุนไพรทีห่ ัน่แลว้ไปอบในตูอ้บลมรอ้น อุณหภูม ิ60 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง จากนัน้ 
น ามาบดเป็นผงใหล้ะเอยีดโดยใชเ้ครื่องปัน่ เกบ็ผงสมุนไพรใสภ่าชนะบรรจุทีปิ่ดฝาสนิทเพื่อน าไปใชใ้นการสกดั 
1.3 ชัง่สมุนไพรทีบ่ดละเอยีด 50 กรมั ใสใ่นขวดรปูชมพู่ขนาด 500 มลิลลิติร เตมิตวัท าละลาย เอทานอล 
 เมทานอล และเฮกเซน ปรมิาตร 200 มลิลลิติร (อตัราสว่นสมุนไพรต่อตวัท าละลาย 1:4 (w/v)) ท าการแช่และเขย่าโดย
ใช้เครื่องเขย่าที่ความเรว็ 150 รอบต่อนาท ีอุณหภูม ิ30 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนัน้น ามากรองดว้ย
กระดาษกรอง Whatman No.1 และแผ่นกรองทีผ่่านการฆา่เชือ้ (Syringe Filter) ขนาด 0.45 ไมครอน ตามล าดบั 
 

1.4 ระเหยตวัท าละลายออกเพื่อใหไ้ดส้ารสกดัหยาบสมุนไพรทีเ่หนียวขน้ ดว้ยเครื่องกลัน่ระเหยสารแบบ 
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หมุน (Rotary evaporator) ที่อุณหภูม ิ40 องศาเซลเซยีส จนไม่มตีวัท าละลายระเหยออกมา จากนัน้เกบ็สารสกดัทีไ่ด้
ใสใ่นVial Tubes สชีา เกบ็ไวท้ีอุ่ณหภูม ิ–20 องศาเซลเซยีส เพื่อรอการทดสอบต่อไป 
 

2. การทดสอบฤทธ์ิของสารสกดัหยาบสมุนไพรต่อการยบัยัง้การเจริญของเช้ือมาลาสซีเซีย  
 2.1 การทดสอบฤทธิข์องสารสกดัหยาบสมุนไพรต่อการยบัยัง้การเจรญิของเชื้อมาลาสซเีซยี โดยวธิ ีagar 
disc-diffusion method มวีธิกีารดงันี้ 
  2.1.1 น าสารสกดัหยาบสมุนไพรไทยประเภทเหงา้ 4 ชนิดไดแ้ก่ ขงิ ขา่ ขมิน้ และไพล มาท าการเจอื
จางดว้ยไดเมทลิซลัฟอกไซด ์(Dimethyl Sulfoxide : DMSO) ใหม้คีวามเขม้ขน้ 250 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร 
  2.1.2 น าเชื้อทดสอบคือเชื้ออ้างอิงได้แก่ M. furfur CBS1878T, M. slooffiae CBS7956NT, M. 
pachydermatis CBS1879NT และเชือ้มาลาสซเีซยีทีแ่ยกจากสนุัขทีเ่ป็นโรคผวิหนงัไดแ้ก่ M. pachydermatis no.5(2), 
no.8(2), no.16(2) และ no.17(1)  มาขดี (streak plate) บนอาหารเลีย้งเชือ้ชนิดกึง่แขง็ (mYPD agar) น าเขา้ตูบ้่มเพาะ
เชือ้ทีอุ่ณหภูม ิ30 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง 
  2.1.3 เตรยีมเชือ้เพื่อใชใ้นการทดสอบโดยการเพิม่จ านวนเชือ้ในอาหารเลีย้งเชือ้ชนิดเหลว  (mYPD 
broth) ปรมิาตร 50 มลิลลิติร ในตู้เขย่าควบคุมอุณหภูมทิี ่30 องศาเซลเซยีส ความเรว็ 150 รอบต่อนาท ีเป็นเวลา 48 
ชัว่โมง จากนัน้น าเชือ้ทดสอบไปวดัค่า OD (Optical Density) ดว้ยเครื่องวดัการดูดกลนืแสง (absorbance) ทีค่่าความ
ยาวคลื่นเท่ากบั 600 นาโนเมตร ปรบัเชื้อให้มีความเข้มข้นเท่ากบั OD 1 (ปรมิาณเชื้อประมาณ 2.5 x 107 เซลล์ต่อ
มลิลลิติร) 
  2.1.4 ใช้ไม้พันส าลีที่ปราศจากเชื้อชุบเชื้อทดสอบที่ปรบัความเข้มข้นแล้ว จากนัน้ท าการป้าย 
(swab) ใหท้ัว่บนผวิหน้าของอาหารเลีย้งเชือ้ชนิดกึง่แขง็  
  2.1.5 ใช้ไมโครปิเปตต์ดูดสารสกัดสมุนไพรที่ เจือจาง ปริมาตร 10 ไมโครลิตร หยดลงบน
แผ่นกระดาษกลม (paper disc) ทิง้ไวใ้หแ้หง้ จากนัน้คบีแผ่นกระดาษกลมดว้ยปากคบีทีป่ราศจากเชือ้ น าไปวางลงบน
ผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดกึ่งแขง็ ที่ท าการกระจายเชื้อไว้แล้ว ส าหรบัชุดควบคุมจะใช้ตัวท าละลาย DMSO และ 
Ketoconazone ความเขม้ขน้ 50 ไมโครกรมัต่อมลิลลิติร หยดลงบนแผ่นกระดาษกลมแทนสารสกดัสมุนไพร น าเขา้ตู้
บ่มเพาะเชือ้ทีอุ่ณหภูม ิ30 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง 
  2.1.6 บนัทกึผลการทดลอง โดยการวดัจากขอบวงใสขา้งหนึ่งไปยงัขอบวงใสอกีขา้งหนึ่ง ใหผ้่านจุด
ศนูยก์ลางของกระดาษกลม เป็นเซนตเิมตรและขอบวงใสทีท่ าการวดัตอ้งเป็นขอบวงใสทีช่ดัเจนไม่มเีชือ้ขึน้บางๆ 
 2.2. การทดสอบค่าความเข้มข้นต ่ าสุดที่ยับยัง้การเจริญของเชื้อ มาลาสซีเซีย  (minimal inhibitory 
concentration : MIC) โดยวธิ ีmacro broth dilution technique  มวีธิกีารดงันี้ 
  2.2.1 เขี่ยโคโลนีของเชื้อที่ต้องการทดสอบ ประมาณ  4 - 5 โคโลนี ที่เพาะเลี้ยงไว้ในจานอาหาร
เลีย้งเชือ้ทีม่อีายุประมาณ 48 ชัว่โมง น ามาใสใ่นอาหารเลีย้งเชือ้ชนิดเหลวปรมิาตร 4 มลิลลิติร เขย่าเพื่อใหเ้ชือ้กระจาย
ตวัออกจากกนัและเลี้ยงเชื้อทดสอบในตู้เขย่าควบคุมอุณหภูมทิี่ 30 องศาเซลเซยีส ความเรว็ 150 รอบต่อนาท ีเป็น
เวลา 48 ชัว่โมง 
  2.2.2 น าเชือ้ทดสอบไปวดัค่า OD โดยการวดัค่าการดดูกลนืแสงทีค่่าความยาวคลื่นเท่ากบั 600 นา
โนเมตร ปรบัเชือ้ใหม้คีวามเขม้ขน้เท่ากบั OD 1 โดยมปีรมิาณเชือ้ประมาณ 2.5 x 107 เซลลต่์อมลิลลิติร 
  2.2.3 เตรียมสารสกัดที่ใช้ในการทดสอบ โดยน าสารสกัดหยาบข่ามาเจือจางลงทีละ 2 เท่าด้วย 
DMSO ใหม้คีวามเขม้ขน้ระหว่าง 0.78 -100 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร 
  2.2.4 ดดูสารสกดัทีเ่จอืจางและเชือ้ทดสอบ ผสมลงในอาหารเหลวในหลอดทดลองโดยแต่ละหลอดมี
สารต่างๆ ดงันี้ อาหารเหลว 1.88 มลิลลิติร สารสกดัหยาบขา่ 0.10 มลิลลิติรและเชือ้ทดสอบ 20 ไมโครลติร ส าหรบัชุด
ควบคุมจะใช ้DMSO แทนสารสกดัหยาบข่า จากนัน้น าเขา้ตู้เขย่าควบคุมอุณหภูมทิี ่30 องศาเซลเซยีส ความเรว็ 150 
รอบต่อนาทเีป็นเวลา 72 ชัว่โมง 
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  2.2.5 อ่านผลการหาค่า minimum Inhibitory concentration (MIC) โดยก าหนดค่า MIC จากหลอดที่
ความเขม้ขน้ของสารสกดัต ่าสดุทีไ่ม่มเีชือ้ทดสอบเจรญิหรอือาหารเลีย้งเชือ้ในหลอดไม่ขุน่ 
  2.2.6 น าสารละลาย 100 ไมโครลติรจากหลอดทีไ่ม่มคีวามขุน่ทุกหลอดไปเกลีย่ (spread plate) บน
อาหารเลีย้งเชือ้ชนิดกึง่แขง็ หาค่า minimal fungicidal concentration (MFC) จากความเขม้ขน้ของสกดัที่ให้ผลยบัยัง้
การเจรญิของเชือ้ไดม้ากกว่า 99.9% 
 

3. การวิเคราะหผ์ลการทดลอง 
 การวางแผนการทดลองใชแ้ผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์ Completely Randomized Design (CRD) โดยท า
การทดลองซ ้า 3 ครัง้ แสดงผลการทดลองเป็นค่าเฉลีย่ ± ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว
(One- way ANOVA) จากนั ้นทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
(DMRT) (p<0.05) 
 

ผลการศึกษา 
1. การสกดัสารจากสมุนไพร 
 

 
 

แผนภมิูท่ี 1 เปอรเ์ซน็ตผ์ลผลติ (% yield) (กรมั) ของสารสกดัสมุนไพร 4 ชนิดต่อน ้าหนกัแหง้  
 

 จากการวเิคราะห์เปอรเ์ซน็ต์ผลผลติของสารสกดัหยาบจากพชืสมุนไพรไทยประเภทเหงา้ 4 ชนิด ไดแ้ก่ ขงิ 
ข่าขมิ้น และไพล เมื่อน ามาสกดัด้วยตัวท าละลาย 3 ชนิด คือเอทานอล เมทานอล และเฮกเซน ได้สารสกดัหยาบ
สมุนไพรดงัแสดงในแผนภูมทิี ่1 พบว่าสารสกดัหยาบขมิน้มเีปอรเ์ซน็ตผ์ลผลติ (% yield) สงูทีส่ดุ รองลงมาคอืสารสกดั
หยาบขงิ สารสกดัหยาบข่า และสารสกดัหยาบไพล ตามล าดบั โดยสารสกดัหยาบขมิ้นด้วยเมทานอล มเีปอร์เซน็ต์
ผลผลติเท่ากบั 15.82 รองลงมาคอืสารสกดัหยาบขมิน้ดว้ยเอทานอล มเีปอรเ์ซน็ต์ผลผลติเท่ากบั 14.22 และสารสกดั
หยาบขงิดว้ยเมทานอล  มเีปอรเ์ซน็ตผ์ลผลติเท่ากบั 11.70 ตามล าดบั 
 

2. ฤทธ์ิของสารสกดัหยาบสมุนไพรต่อการยบัยัง้การเจริญของเช้ือมาลาสซีเซีย 
 เมื่อน าสารสกดัหยาบสมุนไพร 4 ชนิดได้แก่ ขงิ ข่า ขมิ้น และไพล ที่สกดัด้วยตัวท าละลาย 3 ชนิดคือ เอ
ทานอล เมทานอล และเฮกเซน ความเขม้ขน้ 250 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร มาศกึษาฤทธิก์ารยบัยัง้เชือ้มาลาสซเีซยี 3 สปี
ชสี ์ได้แก่  M. furfur, M. slooffiae และ M. pachydermatis โดยวธิ ีagar disc diffusion method พบว่าสารสกดัหยาบ
ขา่มฤีทธิย์บัยัง้การเจรญิของเชือ้ไดด้ทีีส่ดุอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) รองลงมาคอืสารสกดัหยาบไพล สารสกดั
หยาบขงิและสารสกดัหยาบขมิ้น ตามล าดบั เมื่อแยกตามชนิดพบว่าสารสกดัหยาบข่าด้วยเฮกเซน มฤีทธิย์บัยัง้การ
เจรญิของเชือ้ไดด้ทีีส่ดุ (p<0.05) รองลงมาคอืสารสกดัหยาบขา่ดว้ยเอทานอล และสารสกดัหยาบขา่ดว้ยเมทานอล โดย
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มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใส (clear zone) เฉลี่ยเท่ากับ 4.60±0.12 เซนติเมตร 4.43±0.17 เซนติเมตรและ 
4.30±0.20 เซนติเมตร ตามล าดับและพบว่าสารสกัดหยาบข่าด้วยเฮกเซน มีฤทธิย์ ับยัง้การเจริญของเชื้อ M. 
pachydermatis 1879NT ได้ดทีีสุ่ด (p<0.05) รองลงมาคอื M. furfur และ M. slooffiae โดยมขีนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง
ของวงใสเฉลีย่เท่ากบั 4.60±0.12 เซนตเิมตร3.10±0.10 เซนตเิมตร และ 3.03±0.06 เซนตเิมตร ตามล าดบั ในขณะที่
สารสกดัหยาบขงิและสารสกดัหยาบขมิน้ไมส่ามารถยบัยัง้เชือ้ M. furfur 1878T และ M. Slooffiae 7956NT (ตารางที ่1) 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใส (clear zone)  ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เซนติเมตร) ของสารสกัด
หยาบ สมุนไพร 4 ชนิดต่อการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้มาลาสซเีซยี  
 

ชนิด
ของ
สาร
สกดั 

ตวัท า
ละลายทีใ่ช้
ในการสกดั 

M.furfur 
1878T 

M.pachyder
matis 

1879NT 

M.slooffiae 
7956NT 

M.pachyder
matis 

no.5(2) 

M.pachyder
matis 

no.8(2) 

M.pachyder
matis 

no. 16(2) 

M.pachyder
matis 

no.17(1) 

 
ขงิ 

เอทานอล N 1.83±0.15e N  1.00±0.00fg 1.20±0.00hi 1.03±0.06ef 0.80±0.00f 

เมทานอล N 1.83±0.15e N 0.93±0.06g 1.13±0.06i 1.00±0.00ef 0.90±0.00f 

เฮกเซน N 1.97±0.06e N 1.07±0.06f 1.03±0.06j 0.83±0.06g 1.03±0.06e 

 
ขา่ 

เอทานอล 2.23±0.15c 4.43±0.17a 2.27±0.12c 3.43±0.06c 3.27±0.06b 3.03±0.06b 3.40±0.10b 

เมทานอล 2.90±0.10b 4.30±0.20b 2.90±0.10b 3.70±0.10b 3.53±0.06a 3.13±0.06a 3.43±0.06b 

เฮกเซน 3.10±0.10a 4.60±0.12ab 3.03±0.06a 3.87±0.06a 3.60±0.10a 3.17±0.06a 3.60±0.10a 

 
ขมิน้ 

เอทานอล N 0.87±0.06h N N N N N 
เมทานอล N 1.02±0.06g N N N N N 
เฮกเซน N 1.17±0.12fg N 0.80±0.00h 0.80±0.00k 0.80±0.00g 0.08±0.00f 

 
ไพล 

เอทานอล 0.73±0.06g 1.30±0.10f 0.87±0.06h 0.93±0.06g 1.30±0.00g 1.07±0.06e 1.33±0.15d 

เมทานอล 0.93±0.06f 1.20±0.10fg 0.97±0.06g 0.93±0.06g 1.23±0.06gh 1.00±0.00ef 1.10±0.10e 

เฮกเซน 0.97±0.12f 1.30±0.10f 1.07±0.06f 1.23±0.12e 1.20±0.00hi 0.97±0.06f 1.03±0.06e 

Keto 
Cona 
Zone 

  
1.87±0.10c 

 
2.50±0.10c 

 
1.87±0.06c 

 
2.32±0.06d 

 
1.94±0.00c 

 
1.54±0.06c 

 
2.15±0.00c 

 

* หมายเหตุ: N =ไม่มี clear zone, อักษรต่างกนัในคอลมัน์แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 
 การทดสอบค่าความเขม้ขน้ต ่าสุดของสารสกดัหยาบขา่ ดว้ยตวัท าละลายทัง้ 3 ชนิด คอืเอทานอล  เมทานอล
และเฮกเซน โดยวธิ ีmacro broth dilution technique ต่อการยบัยัง้การเจรญิของเชื้อมาลาสซเีซยี 3 สปีชสีไ์ด้แก่ M. 
furfur, M. slooffiae และ M. pachydermatis พบว่าสารสกดัหยาบขา่ดว้ยเฮกเซน มปีระสทิธภิาพต่อการยบัยัง้การเจรญิ
ของเชือ้ไดด้ทีีส่ดุอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) รองลงมาคอืสารสกดัหยาบขา่ดว้ยเอทานอล และสารสกดัหยาบข่า
ด้วยเมทานอล โดยมีค่าความเข้มข้นต ่าสุดต่อการยับยัง้การเจริญของเชื้อ (MIC) เท่ากับ 0.04±0.00 - 0.08±0.00 
มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร 0.04±0.00 - 0.16±0.00 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติรและ 0.04±0.00 - 0.31±0.00 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร 
ตามล าดบั (ตารางที ่2) 
 

 
 
 
 



 

688 
 

ตารางท่ี 2 ค่า MIC ของสารสกดัหยาบขา่ในตวัท าละลาย 3 ชนิดต่อเชือ้มาลาสซเีซยี  
 

ชนิดของ
สารสกดั 

M.furfur 
1878T 

M.pachy 
dermatis 
1879NT 

M.slooffiae 
7956NT 

M.pachy 
dermatis 
no.5(2) 

M.pachy 
dermatis 
no.8(2) 

M.pachy 
dermatis 
no.16(2) 

M.pachy 
dermatis 
no.17(1) 

ขา่ 
เอทานอล 

0.16±0.00a 0.04±0.00a 0.16±0.00a 0.04±0.00a 0.08±0.00a 0.04±0.00a 0.04±0.00a 

ขา่ 
เมทานอล 

0.16±0.00a 0.04±0.00a 0.31±0.00a 0.08±0.00a 0.04±0.00a 0.08±0.00a 0.04±0.00a 

ขา่ 
เฮกเซน 

0.08±0.00a 0.04±0.00a 0.08±0.00a 0.04±0.00a 0.04±0.00a 0.04±0.00a 0.04±0.00a 

*หมายเหตุ: อกัษรต่างกนัในคอลมัน์แสดงว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 
  

 เมื่อทดสอบค่าความเขม้ขน้ต ่าสุดที่ฆ่าเชือ้ (MFC) พบว่า สารสกดัหยาบข่าด้วยเฮกเซน มปีระสทิธภิาพต่อ
การฆา่เชือ้ไดด้ทีีส่ดุอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) รองลงมาคอืสารสกดัหยาบขา่ดว้ยเอทานอล และสารสกดัหยาบ
ข่าด้วยเมทานอลโดยมีค่าความเข้มข้นต ่ าสุดที่ฆ่าเชื้อเท่ากับ 0.04±0.00  - 0.16±0.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  
 0.04±0.00 - 0.31±0.00 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร และ 0.04±0.00  -  0.63±0.00 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร ตามล าดบั (ตาราง
ที ่3) 
 

ตารางท่ี 3 ค่า MFC ของสารสกดัหยาบขา่ในตวัท าละลาย 3 ชนิดต่อเชือ้มาลาสซเีซยี 
  
ชนิดของ
สารสกดั 

M.furfur 
1878T 

M.pachy 
dermatis 
1879NT 

M.slooffiae 
7956NT 

M.pachy 
dermatis 
no.5(2) 

M.pachy 
dermatis 
no.8(2) 

M.pachy 
dermatis 
no.16(2) 

M.pachy 
dermatis 
no.17(1) 

ขา่ 
เอทานอล 

0.31±0.00a 0.04±0.00a 0.31±0.00a 0.08±0.00a 0.08±0.00a 0.04±0.00a 0.04±0.00a 

ขา่ 
เมทานอล 

0.63±0.00a 0.04±0.00e 0.63±0.00a 0.11±0.00cd 0.08±0.00be 0.16±0.00b 0.13±0.00bc 

ขา่ 
เฮกเซน 

0.16±0.00a 0.04±0.00a 0.16±0.00a 0.04±0.00a 0.04±0.00a 0.04±0.00a 0.04±0.00a 

 

*หมายเหตุ: อกัษรต่างกนัในคอลมัน์แสดงว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05)  
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วิจารณ์และสรปุผล 
 ประสทิธภิาพของสารสกดัหยาบสมุนไพรไทยประเภทเหงา้ 4 ชนิดไดแ้ก่ ขงิ ขา่ ขมิน้ และไพล ต่อการยบัยัง้
การเจรญิของเชือ้มาลาสซเีซยี โดยวธิ ีagar disc diffusion method ใหผ้ลแตกต่างกนัในแต่ละชนิดของสารสกดัและแต่
ละสปีชีส์ของเชื้อมาลาสซเีซีย แต่พบว่าสารสกดัหยาบข่าของทุกตัวท าละลายให้ผลต่อการยบัยัง้การเจริญของเชื้อ
มาลาสซเีซยีไดด้เีช่นเดยีวกบัยาต้านเชือ้รา ketoconazole ส าหรบัสารสกดัสมุนไพรอื่นๆ แมว้่ามฤีทธิย์บัยัง้การเจรญิ
ของเชือ้มาลาสซเีซยีน้อยกว่าขา่ แต่กพ็บว่าสารทีม่ฤีทธิต่์อการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้มาลาสซเีซยีของสมุนไพรต่างๆ 
สามารถละลายอยู่ในสารที่เป็นโพลาร์ต ่าสุด คือเฮกเซนได้ดีที่สุด จึงคาดว่าน่าจะเป็นสารที่มีความเป็นโพลาร์ต ่า
เช่นเดยีวกนัซึ่งสอดคล้องกบัรายงานว่า สาร a–และ b–turmerone , ar–turmerone, a- curcumen และ zingiberene 
ในน ้ามนัหอมระเหยขมิ้นมีฤทธิย์บัยัง้เชื้อ Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, 
และ Microsporum gypseum [15] สาร          1'-acetoxychavicol acetate และ1'-acetoxyeugenol acetate ในข่า 
[16] สาร gingerol และ shogaol ในขงิ [17] ซึง่เป็นสารในตระกลู phenylpropanoids ทีม่คีุณสมบตัสิามารถละลายไดด้ี
ในตวัท าละลายที่มคีวามเป็นโพลารต์ ่าจงึน่าจะเป็นขอ้มูลเบื้องต้นที่มปีระโยชน์ในการเลอืกตวัท าละลายเพื่อให้ไดส้าร
สกดัทีม่สีารตา้นเชือ้ราจากสมุนไพรเหล่านี้ 
 ความไวของเชือ้มาลาสซเีซยีต่อสารสกดัหยาบข่าในการทดสอบ ค่าความเขม้ขน้ต ่าสุดทีย่บัยัง้การเจรญิของ
เชือ้หรอืค่าความเขม้ขน้ต ่าสุดที่ฆ่าเชื้อมาลาสซเีซยี ของสารสกดัหยาบข่าในแต่ละตวัท าละลายสอดคล้องกบัผลการ
ทดสอบโดยวธิ ีagar disc diffusion method พบว่าเชื้อ M. slooffiae มคีวามไวต่อสารสกดัหยาบข่าน้อยที่สุด และ M. 
pachydermatis มคีวามไวต่อสารสกดัหยาบขา่มากทีส่ดุ แต่พบว่า M. pachydermatis บางไอโซเลททีแ่ยกไดจ้ากสนุขัที่
เป็นโรค มคีวามไวต่อสารสกดัน้อยกว่าเชื้ออ้างองิ แสดงให้เหน็ว่าความไวต่อสารสกดัของเชื้อมาลาสซีเซยี มคีวาม
แตกต่างกนัตามสปีชสีแ์ละไอโซเลท ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ Nijima et al. (2011) พบว่าไอโซเลทของมาลาสซี
เซยีทีแ่ยกไดจ้ากผวิหนงัทีเ่ป็นโรคดือ้ยาตา้นเชือ้รามากกว่าไอโซเลทจากผวิหนงัปกต ิ[10] 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้มาลาสซเีซยีของสารสกดัหยาบสมุนไพร สามารถสรุป
ไดว้่า สมุนไพรไทยประเภทเหงา้ทัง้ 4 ชนิดมสีารทีอ่อกฤทธิใ์นการต้านเชือ้มาลาสซเีซยี แต่ว่ามฤีทธิแ์ตกต่างกนัไปใน
แต่ละสมุนไพรและตวัท าละลายทีใ่ชส้กดั สารสกดัหยาบขา่ใหผ้ลต่อการยบัยัง้การเจรญิเชือ้มาลาสซเีซยีทัง้ 3 สปีชสีไ์ดด้ ี
ที่ความเข้มข้นต ่า สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการรกัษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อมาลาสซีเซียได้ โดยเฉพาะ M. 
pachydermatis    ทีเ่ป็นสปีชสีห์ลกัและเป็นสาเหตุของโรคผวิหนงัในสตัว ์[18]  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษากลไกในการยบัยัง้เชื้อมาลาสซีเซีย ของสารสกดัหยาบข่า เพื่อที่จะได้ทราบและน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 
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โครงสร้างรงัผึง้จากวสัดผุสมของกระดาษและพอลิเมอร ์
Honeycomb structural product from the polymer-paper composite 
 

ร ำพงึ  เจรญิยศ1 
Rampeung Jaroenyot1 
 

บทคดัย่อ 
 โครงกำรน้ีไดท้ ำกำรศกึษำสมบตัทิำงกลและทำงกำยภำพของพลำสตกิผสมทีไ่ดจ้ำกกำรผสมระหว่ำงพลำสตกิ
พอลเิอทลินีควำมหนำแน่นสงูและกระดำษลงั ซึง่สำมำรถน ำไปใชง้ำนทำงวศิวกรรมไดแ้ละเป็นทำงเลอืกหนึ่งในกำรน ำ
วสัดุเหลอืใชม้ำเป็นวสัดุผสม 
 ในกำรทดลองอตัรำส่วนผสม 3 อตัรำส่วนผสมไดแ้ก่ อตัรำส่วนผสมระหว่ำงพอลเิมอรก์บัเศษกระดำษรอ้ยละ 
80 : 20, 70 : 30  และ 60 :40 โดยน ้ำหนกัโดยเริม่ท ำกำรเตรยีมพลำสตกิผสมบนเครื่องผสมแบบสองลกูกลิง้จำกนัน้จงึ
น ำมำขึน้รปูเป็นแผ่นดว้ยเครื่องอดัขึน้รปูดว้ยควำมรอ้นแลว้น ำไปตดัเป็นชิน้งำนทดสอบ  เพื่อทดสอบสมบตัทิำงกลและ
ทำงกำยภำพตำมมำตรฐำน ไดแ้ก่ กำรทดสอบแรงดดั (EN 310) แรงดงึ (ASTM D3039) กำรดดูซมึน ้ำ (EN 317) และ
กำรยึดเหนี่ยวตะปูเกลียว (EN 320) ส ำหรบัแผ่นโครงสร้ำงรงัผึ้ง จะทดสอบกำรต้ำนแรงกด(ASTM C39) และกำร
ทดสอบแรงดึง (EN 319)แล้วท ำกำรเปรียบเทียบสมบัติต่ำงๆของวัสดุผสมที่มีกระดำษในปริมำณต่ำงกันเป็นตัว
เสรมิแรงเพื่อน ำวสัดุผสมในอตัรำสว่นทีด่ทีีส่ดุไปผลติเป็นผลติภณัฑต่์อไป 
 จำกกำรทดสอบพบว่ำวสัดุผสมพอลเิมอรก์บักระดำษ อตัรำส่วนรอ้ยละ 60 : 40 มคีุณสมบตัิทำงกลและทำง
กำยภำพดทีีส่ดุคอืสำมำรถรบัแรงดดัโคง้ 1.91 MPa, รบัแรงดงึ18.09 MPa, กำรดูดซมึเมื่อแช่น ้ำรอ้ยละ 1.53,  กำรยดึ
เหนี่ยวตะปูเกลยีวเท่ำกบั 1,741.3 N  สว่นแผ่นโครงสรำ้งรงัผึง้สำมำรถรบัแรงกดเท่ำกบั  3914.52 Kg/m2  และค่ำกำร
ตำ้นแรงดงึเท่ำกบั 15.09  MPa. 
 

ค าส าคญั :  โครงสรำ้งรงัผึง้  พอลเิอทลินีควำมหนำแน่นสงู  วสัดุผสม  
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Abstract  
กก In this project, the physical and mechanical properties of plastic composite material obtained from 
mixing of plastic, high density polyethylene, and carton paper had been studied. It could be applied into 
engineering work and to be an alternative to bring the remaining material to be used as a mixing material. 
กกกกกIn the experiment, 3 different mixing ratio by the weight  between polymer to paper at 80:20, 70:30, 
60:40 by weight proportions were selected. The mixture preparation was started on the dual rollers mixer and 
then the mixed material was formed into a sheet with a heated compressive machine and then cut into work-
pieces with the cutter to test for the mechanical and physical properties according to the standard. In the 
work-piece testing included the test of its bending stress (EN 310), tensile stress (ASTM D3039), water 
absorption test (EN 317), and the screw binding test (EN 320). The testing of honeycombed structure sheet 
included compressive resistance test (ASTM C39) and tensile stress test (EN 319) to compare the properties 
of composite material with different quantity of paper component as the reinforcement in order that the 
composite material of the mixing ratio that yielded the best properties would be produced as a product 
further. 
กกกกก From the tests, it was found that the polymer-paper composite material at 60:40 mixing ratio yielded 
the best mechanical and physical properties. That was its ultimate bending 1.91 MPa, and tensile stress 
18.09 MPa, The screw binding stress was 1,741.3 N. The honeycombed structural panel could resist the 
compression to 3,914.52 Kg/m2 and endured the tensile stress to 15.09 MPa. 
 

Keywords:  Honeycomb Structure, High-Density Polyethylene, Composite   
 

บทน า 
 

 เนื่องจำกในปัจจุบนัมีกำรใช้กระดำษลงัในประเทศไทยเป็นจ ำนวนมำก ทัง้กำรใส่เครื่องใช้เครื่องดื่ม หรือ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ประกอบกบัควำมต้องกำรกำรใช้งำนกระดำษของคนไทยในแต่ละวนัจ ำนวนมำกเช่นกนัจงึไม่ใช่เรื่อง
แปลกที่อุตสำหกรรมกำรผลติกระดำษจะเป็นอุตสำหกรรมใหญ่อกีประเภทหนึ่งท ำใหม้วีสัดุทีเ่หลอืจำกกำรใชง้ำนแล้ว
เป็นจ ำนวนมำกโดยเฉพำะในขัน้ตอนกำรเสรจ็จำกำรใชง้ำนจะมกีระดำษเป็นวสัดุเหลอืทิ้งในปรมิำณมำก หรอืเมื่อน ำ
สนิคำ้ออกจำกกล่องกระดำษหรอืเมื่อน ำสิง่ของไปใชง้ำนแลว้สิง่ทีเ่หลอืกค็อืลงัเปล่ำๆจงึไม่เหน็ประโยชน์ทีจ่ะน ำไปใช้
งำนอกี เน่ืองจำกไม่มคีวำมทนต่อแรงกระแทกและท ำใหเ้ป่ือยยุ่ยเมื่อโดนน ้ำ  อำจจะท ำใหก้ระดำษกลำยเป็นขยะทีม่ำก
ยิง่ขึน้นอกจำกนี้ไดม้กีำรน ำกระดำษทีใ่ชแ้ลว้นี้มำใชป้ระโยชน์เพื่อเพิม่คุณค่ำโดยกำรน ำมำผลติใหเ้ป็นผลติภณัฑต่์ำงๆ
เช่น พื้นโต๊ะ เก้ำอี้ เฟอร์นิเจอรห์รอืแผ่นฝำผนัง  กำรผ่ำนกระบวนกำรและเพิม่คุณภำพให้แก่กระดำษและให้มคีวำม
แขง็แรงมำกยิง่ขึน้และยงัสำมำรถน ำไปใช้ในงำนที่รบัแรงกดสูงๆได้ แต่เนื่องด้วยคุณลกัษณะพเิศษของกระดำษจำก
กล่องบรรจุภณัฑท์ีม่เีนื้อแน่นแขง็แรงสำมำรถน ำไปเป็นส่วนประกอบของกำรผลติแผ่นชิน้ไมอ้ดัโดยกำรอดัผสมกบัตัว
ประสำนในลกัษณะวสัดุผสม(Composite materials) แล้วขึน้รูปวสัดุเป็นโครงสรำ้งรงัผึ้ง(Honey structure) ที่สำมำรถ
รบัแรงได้มำกกว่ำไม้อดัทัว่ไปโดยวสัดุนี้สำมำรถน ำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในงำนก่อสร้ำงและผลิตภัณฑ์ส ำหรบัใช้
ประโยชน์ทัว่ๆ ไป 
 คณะผูว้จิยัจงึไดม้แีนวคดิทีจ่ะน ำกระดำษลงัทีเ่หลอืจำกกำรใชง้ำนซึง่มจี ำนวนมำก มำผลติเป็นโครงสรำ้งรงัผึง้
โดยผสมกบัพอลเิอทลินีควำมหนำแน่นสงู  ซึง่ไดท้ ำกำรศกึษำสมบตัเิชงิกลและทำงกำยภำพทีเ่ปลีย่นแปลงไปของพอลิ
เมอร์วสัดุผสม(Polymer composite) เพื่อหำปริมำณกำรเติมส่วนผสมที่เหมำะสมที่สุดโดยที่สมบตัิทำงกลและทำง
กำยภำพไม่เปลีย่นแปลงไปมำกนกั  จำกกำรศกึษำ พบว่ำกำรใชเ้น้ือพลำสตกิเพยีงอย่ำงเดยีวในกระบวนกำรผลติท ำให้

http://en.wikipedia.org/wiki/High-density_polyethylene
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ผลติภัณฑ์พลำสติกมคีวำมแขง็แรงต ่ำ [1]  นอกจำกนี้เนื้อของกระดำษลงัซึ่งเป็นวสัดุที่สำมำรถย่อยสลำยได้เองโดย
กระบวนกำรทำงชวีภำพ เมื่อน ำมำผสมกบัพลำสตกิท ำใหเ้นื้อกระดำษลงัเป็นตวัช่วยเร่งกำรย่อยสลำยตวัของพลำสตกิ
ใหร้วดเรว็ยิง่ขึน้  
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
วสัดแุละอปุกรณ์ 
       1)    กระดำษลงั                                                               
          2)   กำวอพี๊อกซี ่                      

          3)   พอลเิมอรช์นิดควำมหนำแน่นสงู (HDPE) [2]          
          4)   เวอรเ์นียรส์ ำหรบัวดัขนำดของชิน้ทดสอบ          
          5)   เครื่องชัง่สำรเคมดีจิติอล                                 
          6)   ตะแกรงส ำหรบัแยกขนำดของกระดำษหนงัจำกกำรบดขนำด 100 เมช        
          7)   เครื่องเลื่อยวงเดอืน                                         
          8)   เครื่องปัน่กระดำษใชใ้นกำรปัน่กระดำษใหม้คีวำมละเอยีด 
          9)   เครื่องผสมแบบสองลกูกลิง้  
        10)   เครื่องบดย่อยพลำสตกิ    
        11)   ตูอ้บเมด็พลำสตกิรุน่ UFE700 

         12)    เครื่องอดัขึน้รปูรุ่น LP20-B 

         13)    เครื่องทดสอบแรงดดั  
        14)    เครื่องทดสอบแรงดงึ Universal Testing Machine 

        15)    เครื่องทดสอบกำรดดูซมึน ้ำ 

         16)    เครื่องมอืทดสอบกำรพองตวั 

         17)    เครื่องมอืทดสอบกำรยดึเหนี่ยวของตะปเูกลยีว 
 

วิธีการศึกษา 
      1.  ศกึษำปัญหำและวธิกีำรแกปั้ญหำ 
    เพื่อเป็นแนวทำงในกำรลดจ ำนวนของสิง่ทีเ่หลอืใชแ้ลว้น ำมำก ำหนดปัญหำ  วธิกีำรลดจ ำนวน  กำรวเิครำะห์
ปัญหำและกำรพฒันำปรบัปรุงเพื่อน ำมำผลติเป็นชิน้งำนใหม่  
      2.  ส ำรวจปัญหำในพืน้ที ่
    ผูว้จิยัท ำกำรลงส ำรวจพืน้ที ่ในเขต อ. เมอืง จ.นนทบุร ี เพื่อส ำรวจเกีย่วกบัปรมิำณของกระดำษลงัที่เหลอื
จำกกำรบรรจุสิง่ของ ซึ่งส ำรวจจำกร้ำนซื้อวสัดุเก่ำที่มอียู่หลำยรำ้นในเขตพื้นที่  พบว่ำในแต่ละวนัจะมีกระดำษลงัที่
เหลอืจำกกำรบรรจุสิง่ของจ ำนวนมำก สว่นหนึ่งน ำกลบัมำขำยเพื่อน ำไปรไีซเคลิ แต่มบีำงสว่นทิง้ปนไปกบัขยะทัว่ไป 
ท ำใหส้ิน้เปลอืงวตัถุดบิจำกธรรมชำตแิละพลงังำนในกำรผลติ จงึมคีวำมคดิทีห่ำแนวทำงจะลดกำรใชว้สัดุและพลงังำน
ลง โดยน ำกลบัมำผลติรวมกบัวสัดุอื่น [3] เพื่อผลติเป็นผลติภณัฑใ์หม่ต่อไป 
  3.  ก ำหนดกระบวนกำรด ำเนินกำรวจิยั 
              3.1  กำรขึน้รปูชิน้ทดสอบ  เป็นกำรเตรยีมพอลเิมอรช์นิดควำมหนำแน่นสงูผสมกบักระดำษลงั[4] และขึน้รปู
เป็นชิน้ทดสอบเพื่อทดสอบสมบตัเิชงิกลและทำงกำยภำพตำมทีก่ ำหนด 
                    1)กน ำกระดำษลงัจ ำนวน 10 กก.ไปแช่น ้ำเป็นเวลำ 8 ชัว่โมง จำกนัน้น ำเขำ้เครือ่งปัน่ใหเ้ป็นเยื่อ
กระดำษ  เป็นเวลำ 30  นำท ี
  2)กน ำเยื่อกระดำษไปตำกแดดจนแหง้ 
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ภาพท่ี 1   กระดำษลงัทีไ่ดห้ลงัจำกกำรปัน่ 
  3)กท ำกำรลดขนำดอนุภำคของเยื่อกระดำษดว้ยเครื่องบดละเอยีด แลว้ร่อนผ่ำนตะแกรงขนำด  
100 เมช 

 
 

ภาพท่ี 2  กระดำษลงัทีผ่่ำนกำรคดัขนำดดว้ยตะแกรงขนำด 100 เมช 
 

  4)กกผสมเมด็พลำสตกิโพลเีอธลีนี และผงกระดำษในอตัรำสว่นผสม 80:20, 70:30 และ 60:40  โดย
ท ำกำรผสมครัง้ละ 300  กรมั ดงันี้  
   ก)กอบเมด็พลำสตกิเพื่อท ำกำรไล่ควำมชืน้ทีอุ่ณหภูม ิ80 C [5] เป็นเวลำ 4 ชัว่โมง  
   ข)กน ำเมด็พลำสตกิทีผ่่ำนกำรอบแลว้มำท ำกำรผสมกบัผงกระดำษใหเ้ขำ้เป็นเน้ือเดยีวกนั
อตัรำส่วนละ 300 กรมั ต่อกำรผสม 1 ครัง้ตำมอตัรำส่วนต่ำงๆโดยใช้เครื่องบดผสมแบบสองลูกกลิ้ง กำรผสมจะใช้
อุณหภูม ิ180C เวลำในกำรผสม 10  นำท ี

 
ภาพท่ี 3กกกำรหลอมพลำสตกิใหเ้ป็นเนื้อเดยีวกนั 

 

 
ภาพท่ี 4กกกำรผสมผงกระดำษเขำ้กบัพลำสตกิ 
 

   ค)กเมื่อท ำกำรผสมเสรจ็แลว้ท ำกำรเกบ็ชิน้งำนออกจำกลกูกลิง้ 
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ภาพท่ี 5กกกำรใชแ้ผ่นเหลก็ดกัชิน้งำนออกจำกลกูกลิง้ 
 

   ง)กจำกนัน้น ำมำกดเป็นตำสีเ่หลีย่มขนำดเลก็เพื่อใหง้่ำยต่อกำรหกัเป็นชิน้ๆเพื่อน ำไปบด
ใหเ้ป็นเมด็เลก็ๆอกีครัง้หนึ่ง 

 
ภาพท่ี 6  ชิน้วสัดุผสมกระดำษผสมพอลเิมอรค์วำมหนำแน่นสงู 

   จ)กท ำกำรบดย่อยชิน้วสัดุกระดำษผสมพอลเิมอรใ์หเ้ป็นเมด็เลก็ๆดว้ยเครื่องบดย่อย
พลำสตกิ 

 
 

ภาพท่ี 7  เมด็วสัดุผสมทีผ่่ำนกำรบดย่อยแลว้ 

   ฉ)กน ำเมด็วสัดุผสมทีไ่ดจ้ำกำรบดไปอบทีอุ่ณหภมู ิ80 C  เป็นเวลำ 4 ชัว่โมง  แลว้ท ำ
กำรอดัขึน้รปูใหเ้ป็นแผ่นทีม่คีวำมหนำตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ 

 
 

ภาพท่ี 8  วสัดุผสมทีไ่ดจ้ำกกระบวนกำรอดัขึน้รปูทัง้ 3 อตัรำสว่นผสม 
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 ช)  กำรสรำ้งชิน้ทดสอบ  เป็นกำรเตรยีมชิน้ทดสอบใหไ้ดต้ำมมำตรฐำน โดยน ำมำตดัและขึ้นรูป
ใหไ้ดต้ำมขนำดมำตรฐำนของกำรทดสอบทีก่ ำหนดแต่ละชนิดและตำมจ ำนวนทีต่อ้งกำร  

                       
ภาพท่ีก9กกชิน้ทดสอบแรงดดัตำมมำตรฐำน EN 310  ขนำด 

 

                                   
 

ภาพท่ี 10   ชิน้ทดสอบแรงดงึตำมมำตรฐำน ASTM D 3039 
 

  3.2  กำรทดสอบสมบตัทิำงกล (Mechanical properties testing) [6] 
                     1)กกำรทดสอบแรงดดังอ (Bending test)  ตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ EN 310  โดยใช้แท่นรองรบั
(Support span) ทีร่ะยะ 50 มม.ควำมเรว็ในกำรกดคอื 1.3 มม./นำท ี ซึง่เครื่องจะท ำกำรกดทีต่ ำแหน่งกลำงชิน้ทดสอบ
ท ำใหเ้กดิกำรโคง้งอเน่ืองจำกจุดกด 3 จุด [7] 

 
ภาพท่ี 11กกำรน ำชิน้งำนทดสอบตดิตัง้บนเครื่องทดสอบ 

 
ภาพท่ี 12กกกำรเพิม่แรงบนชิน้ทดสอบ 

  2)  กำรทดสอบแรงดึง (Tensile testing) ตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ ASTM D3039 [11] เป็นกำร
ทดสอบดว้ยกำรดงึเป็นกำรทดสอบแบบสถติ ิชิน้งำนจะถูกยดืออกอย่ำงสม ่ำเสมอจนชิน้งำนเกดิกำรขำด  



 

698 
 

 
ภาพท่ี 13กกกำรตดิตัง้ชิน้ทดสอบเขำ้กบัเครื่องทดสอบ 

 
ภาพท่ี 14กกกำรขำดของชิน้งำนทดสอบ 

   3.3  กำรทดสอบทำงกำยภำพ   
 1) กำรทดสอบกำรดดูซมึน ้ำ (Water absorption) [9]  ท ำกำรทดสอบตำมมำตรฐำน EN 317 
โดยกำรน ำชิน้ทดสอบไปอบที ่อุณหภูม ิ110 ± 5 C นำนไม่น้อยกว่ำ 48 ชัว่โมง แลว้ชัง่น ้ำหนกั จำกนัน้น ำไปแช่ในน ้ำ
กลัน่นำน 24 ชัว่โมง แลว้น ำมำชัง่น ้ำหนกัอกีครัง้ 

 
ภาพท่ี 15 กกำรน ำชิน้ทดสอบแช่น ้ำทีอุ่ณหภมูหิอ้ง 

 
 2)กกำรทดสอบกำรยดึเหนี่ยวของตะปูเกลยีว (Screw Holding Power) [10] ตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ EN 
320 โดยกำรน ำชิ้นทดสอบทีต่ดัเตรยีมไวแ้ลว้ไปปรบัสภำวะที่อุณหภูม ิ20±2C ควำมชืน้สมัพทัธร์้อยละ 65 ± 5 จน
น ้ำหนักคงที่ คอื น ้ำหนักของชิ้นทดสอบที่ชัง่ 2 ครัง้ ห่ำงกนั 24 ชม.ต่ำงกนัไม่เกนิรอ้ยละ 0.1 แล้วเจำะรูเพื่อขนัตะปู
เกลยีวแลว้ท ำกำรทดสอบทนัทดีว้ยเครื่องดงึ  ซึง่ในกำรทดสอบในกำรดงึตะปเูกลยีวออกจำกชิน้ทดสอบตอ้งไม่น้อยกว่ำ 
30 วนิำท ี
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ภาพท่ี 16ก กำรเจำะรเูพื่อขนัตะปเูกลยีว 

 
ภาพท่ี 17   กำรทดสอบกำรดงึของตะปเูกลยีว 

 
   3.4กกำรสรำ้งชิ้นทดสอบแผ่นโครงสรำ้งรงัผึ้ง  เป็นกำรน ำส่วนผสมที่ดทีี่สุดที่ไดจ้ำกกำร
ทดสอบทำงกลและทำงกำยภำพของวสัดุผสมมำท ำเป็นชิน้ทดสอบแผ่นโครงสรำ้งรงัผึง้เพื่อน ำไปทดสอบหำสมบตัิตำ้น
ควำมแขง็แรงทัง้กำรทนต่อแรงกดและแรงดงึ 
    1)กำรทดสอบแรงอดั  ตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ ASTM C39 [12]    
 

 
 

ภาพท่ี 18 กำรประกอบแผ่นเรยีบกบัลอนรงัผึง้ 
 

 
                                 

ภาพท่ี 19 กปิดดำ้นขำ้งโดยรอบและตกแต่ง 
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ภาพท่ี  20กกกำรตดิตัง้แผ่นโครงสรำ้งรงัผึง้บนเครื่องทดสอบ 
  2)  กำรทดสอบแรงดงึ   ตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ  EN319  
 

 
 

ภาพท่ี  21 กกำรตดิตัง้แผ่นโครงสรำ้งรงัผึง้บนเครื่องทดสอบ 
 

 
 

ภาพท่ี  22ก แผ่นโครงสรำ้งรงัผึง้ขำดทีก่ำวยดึระหว่ำงแผ่นโครงสรำ้งรงัผึง้ 
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  3.5  สรำ้งผลติภณัฑจ์ำกโครงสรำ้งรงัผึง้พอลเิมอรผ์สมกระดำษ  จำกอตัรำสว่นผสมทีม่สีมบตัทิีด่ี
ทีส่ดุ 
 

 
 

ภาพท่ี 23 กำรประกอบรงัผึง้เพือ่ท ำพืน้โต๊ะและเกำ้อี ้
 

 
 

ภาพท่ี 24กกกำรน ำลอนประกอบกบัพืน้โต๊ะ 
 

 
 

ภาพท่ี 25กกโต๊ะทีเ่สรจ็สมบรูณ์ 
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ผลการวิจยั 
 โครงกำรวิจยัได้ท ำกำรศึกษำสมบัติทำงกลและทำงกำยภำพของวสัดุผสมพอลิเอทิลีนควำมหนำแน่นสูง  
(High-Density Polyethylene: HDPE) กบักระดำษลงัในอตัรำส่วนทีแ่ตกต่ำงกนัเป็นกำรน ำวสัดุเหลอืทิง้มำประยุกต์ใช้
ในกำรผลติเป็นผลติภณัฑ์ต่ำงๆ ให้มคีวำมแขง็แรงทำงกลและทำงกำยภำพมำกขึน้และเป็นกำรลดกำรใชว้ตัถุดบิจำก
ธรรมชำต ิ ช่วยลดปรมิำณขยะจำกกระดำษ และเป็นกำรสรำ้งทำงเลอืกใหม่ใหก้บัวสัดุทีน่ ำมำเสรมิแรง  รวมทัง้เป็นกำร
ช่วยลดกำรใชพ้ลงังำนในกำรผลติและช่วยรกัษำสิง่แวดลอ้ม  ซึ่งจำกผลกำรวจิยัสำมำรถสรุปผลของโครงกำรวจิยัได้
ดงันี้ 

 1)กกำรทดสอบแรงดดังอ (Bending test)   
 

 
 

ภาพท่ี  26กกควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงค่ำกำรทนต่อแรงดดังอของวสัดุผสมกระดำษและพอลเิมอร ์
  

 2)  กำรทดสอบแรงดงึ (Tensile Testing) 

 
 

ภาพท่ี  27กกควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงค่ำกำรทนต่อแรงดงึของวสัดผุสมกระดำษและพอลเิมอร ์
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ภาพท่ี  28กกควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงค่ำมอดลูสักำรทนต่อแรงดงึของวสัดุผสมกระดำษและพอลเิมอร ์
  
  3)  กำรทดสอบกำรดดูซมึน ้ำ (Water Absorption)    
 

 
 

ภาพท่ี  29กกควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงค่ำกำรดดูซมึน ้ำของวสัดุผสมกระดำษและพอลเิมอร ์
   

  4)กกำรทดสอบกำรยดึเหนี่ยวของตะปเูกลยีว (Screw Holding Power) 

 
 

ภาพท่ี 30 ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงค่ำกำรยดึเหนี่ยวตะปเูกลยีวของวสัดุผสมกระดำษและพอลเิมอร ์
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 จำกภำพที่ 26-30  จำกกำรทดลองวสัดุผสมพอลิเอทิลนีควำมหนำแน่นสูงกบักระดำษลงั จ ำนวน 3 อตัรำ
สว่นผสม พบว่ำวสัดุผสมพอลเิอทลินีควำมหนำแน่นสงูกบักระดำษลงั ในอตัรำสว่น 60 : 40  จะมคีวำมสำมำรถในกำร
รบัแรงดดังอ,  มอดลูสักำรทนต่อแรงดงึ, กำรยดึเหนี่ยวตะปูเกลยีว ไดส้งูกว่ำอตัรำสว่นผสมอื่นๆ แต่มจีุดเสยีคอื จะรบั
แรงดงึไดต้ ่ำ และ มอีตัรำกำรดูดซมึน ้ำสงูกว่ำอตัรำส่วนผสมอื่นๆ  เน่ืองจำกเยื่อกระดำษมจี ำนวนมำกกว่ำจงึสำมำรถ
ตำ้นทำนแรงดดัและมอดลูสัแรงดงึสงูกว่ำอตัรำผสมอื่นๆ และในกำรผสมเยื่อกระดำษไดก้ระจำยอยู่ในเนื้อของวสัดุผสม
ไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ มกีำรประสำนยดึเหนี่ยวระหว่ำงเยื่อกระดำษกบัพอลเิอทลินีเป็นเน้ือเดยีวกนัท ำให้มคีวำมแขง็แรง
กว่ำ  

 

 
 

ภาพท่ี  31   ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งค่ำกำรทนต่อแรงอดัของแผ่นโครงสรำ้งรงัผึง้ 
 

 
 

ภาพท่ี  32กกควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงค่ำกำรทนต่อแรงดงึของแผ่นโครงสรำ้งรงัผึง้ 
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ภาพท่ี  33 ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงค่ำมอดลูสักำรทนต่อแรงดงึของแผ่น โครงสรำ้งรงัผึง้ 
 

 จำกภำพที ่31-33  เมื่อน ำวสัดุแผ่นโครงสรำ้งรงัผึง้ทีผ่ลติจำกพอลเิอทลินีควำมหนำแน่นสงูกบักระดำษลงั ใน
อตัรำส่วน 3 อตัรำสว่น พบว่ำในอตัรำส่วน 60:40  จะมคีวำมสำมำรถในกำรรบัแรงอดั, แรงดงึ, และมอดูลสักำรทนต่อ
แรงดงึ, สงูกว่ำอตัรำสว่นผสมอื่นๆ เน่ืองมำจำกควำมแขง็แรงของแผน่และชิน้เลก็ๆ ทีน่ ำมำประกอบเป็นโครงสรำ้งรงัผึง้ 
รวมทัง้กำรประกอบรงัผึง้ทีด่จีะสง่ผลต่อสมบตัโิครงสรำ้งโดยรวมดว้ย 

วิจารณ์และสรปุผล 
 จำกกำรทดลองพบว่ำวสัดุผสมพอลเิอทลินีควำมหนำแน่นสงูกบักระดำษลงั ในอตัรำส่วน 60 : 40 นัน้จะมคี่ำ
สมบตัิทำงกลดกีว่ำพอลเิอทลินีควำมหนำแน่นสงูกบักระดำษลงั ในอัตรำส่วน 70 : 30 และ 80 : 20 ซึ่งในกำรทดลอง 
แผ่นโครงสรำ้งรงัผึง้ปรำกฎว่ำวสัดุผสมอตัรำสว่น 60 : 40 จะมสีมบตัใินกำรทนต่อแรงอดั แรงดงึ และมอดลูสักำรทนต่อ
แรงดงึ, สงูกว่ำอตัรำส่วนผสมอื่นๆ เน่ืองจำกเยื่อกระดำษจะมคีวำมหนำแน่นและผสมเป็นเนื้อเดยีวกบัพอลเิอทลินีใน
จ ำนวนที่เหมำะสม รวมทัง้กำรประสำนที่ดีในกำรประกอบเป็นโครงสร้ำงรงัผึ้งท ำให้ สำมำรถต้ำนทำนแรงดดั และ
มอดูลสัแรงดงึสูงกว่ำวสัดุอตัรำส่วนผสมอื่นๆ เพรำะว่ำในกำรผสมเยื่อกระดำษได้กระจำยอยู่ในเนื้อของวสัดุผสมได้
อย่ำงสม ่ำเสมอจ ำนวนพอดกีบัพอลเิมอร์ มกีำรประสำนยดึเหนี่ยวระหว่ำงเยื่อกระดำษเป็นเนื้อเดยีวกนัท ำให้มคีวำม
แขง็แรงและมสีมบตัดิำ้นอื่นๆ เช่น กำรดดูซมึน ้ำและกำรยดึเหนี่ยวตะปเูกลยีวดขีึน้ดว้ย   
 ส่วนสมบตัิดำ้นกำรรบัแรงดงึ และกำรดูดซมึน ้ำ พบว่ำวสัดุผสมพอลเิอทลินีควำมหนำแน่นสงูกบักระดำษลงั 
ในอตัรำส่วน 60 : 40 นัน้จะมคี่ำกำรรบัแรงดงึได้น้อย และมกีำรดูดซมึน ้ำสงู เป็นเพรำะปรมิำณกระดำษมมีำกท ำให้มี
ควำมแขง็เพิม่และควำมเหนียวลดลง ท ำให้ดูดซมึน ้ำไดป้รมิำณมำกจงึท ำให้ไม่สำมำรถรบัแรงดงึไดส้งูๆ  ซึง่แสดงให้
เหน็ว่ำกำรกระจำยตวัอย่ำงทัว่ถงึของเยื่อกระดำษในวสัดุผสมจะท ำใหม้สีมบตัดิำ้นควำมแขง็เพิม่ขึน้ 
 ปำรชิำต ิยศแกว้, อภสิทิธิ ์โฆษติชยัยงค ์และ ณรงคฤ์ทธิ ์สมบตัสิมภพ ไดท้ ำกำรวจิยั [8] เรื่องผลของปรมิำณ
เสน้ใยแกว้ทีม่ต่ีอสมบตัคิวำมทนต่อแรงดดังอและควำมตำ้นทำนกำรสกึหรอของวสัดุเชงิประกอบพอลไิวนิลคลอไรดแ์ละ
ผงไมพ้บว่ำ ควำมทนทำนต่อกำรดดังอมคี่ำสงูขึน้ตำมปรมิำณเสน้ใยแกว้ทัง้นี้เป็นผลมำจำกองคป์ระกอบทำงเคมี และ
ลกัษณะเฉพำะทำงกำยภำพของไม ้สว่นสมบตัติำ้นทำนกำรสกึหรอพบว่ำ กำรเตมิเสน้ใยแกว้ในวสัดุเชงิประกอบ สง่ผล
ใหม้คี่ำควำมแขง็เพิม่ขึน้ท ำใหอ้ตัรำกำรสกึหรอของวสัดุเชงิประกอบลดลง 
 ดงันัน้สรุปไดว้่ำควำมแขง็แรงและควำมแขง็ของวสัดุผสม พอลเิอทลินีควำมหนำแน่นสงูกบักระดำษลงั นัน้จะมี
ค่ำควำมแขง็แรงแปรผนัไปตำมจ ำนวนของพอลิเอทิลนีควำมหนำแน่นสูงกบัเยื่อกระดำษที่ผสม  รวมถึงรูปทรงกำร
ประกอบภำยในของโครงสรำ้งรงัผึง้ดว้ย 
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การเจริญเติบโตภายใต้สภาวะท่ีมีแอลกอฮอล์สูงของยีสต์ทนแอลกอฮอล์ท่ีแยกได้
จากลกูแป้งเหล้า 
The growth of ethanol tolerant yeasts isolated from Thai rice cake starter 
(Loogpang) under high ethanol concentration 
 

วรีพงษ์ จนัทะชยั1 

Weerapong Juntachai1 

 

บทคดัย่อ 
 

 ยสีต์ในลูกแป้งมบีทบาทส าคญัในการหมกัแอลกอฮอลใ์นการผลติสุราพืน้บ้าน การคดัเลอืกสายพนัธุ์ยสีต์ที่มี
ลกัษณะพิเศษจึงมีความส าคัญในการพัฒนาการผลิตสุราพื้นบ้านและอาจน าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ  
ในงานวิจัยนี้ได้แยกยีสต์ทนแอลกอฮอล์จากลูกแป้งเหล้าจากอ าเภอฮอด จังห วดัเชียงใหม่ จ านวน 4 ไอโซเลท  
(HD30-1, HD30-2, HD30-3 และ HD38) จากการศกึษาลกัษณะโคโลนีของยสีต์ทนแอลกอฮอล ์พบว่าโคโลนีของทุก 
ไอโซเลทมีลักษณะกลมนูน ขอบเรียบ มีสีขาว  และเซลล์มีรูปร่างกลมหรือไข่ มีการแตกหน่อแบบ multilateral  
เมื่อน ามาวิเคราะห์ลายพิมพ์ DNA ของยีสต์ทนแอลกอฮอล์ด้วยเทคนิค PCR-RFLP บริเวณ ITS1-5.8S-ITS2  
ของ ribosomal DNA (rDNA) พบว่ามรีูปแบบใกล้เคียงกบัยีสต์ Saccharomyces serevisiae ผลการเจรญิเติบโต 
ของยสีตท์นแอลกอฮอลใ์นอาหาร YPD agar ทีม่แีอลกอฮอลค์วามเขม้ขน้ 16% พบว่ายสีตท์นแอลกอฮอล ์
ทุกไอโซเลทสามารถเจริญเติบโตได้ ยกเว้นเชื้ออ้างอิง  S. cerevisiae ที่ ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ส าหรับ 
การเจรญิเตบิโตของยสีตใ์นอาหาร YPD broth ทีค่วามเขม้ขน้ของแอลกอฮอล ์10% พบว่าไอโซเลท HD30-1, HD30-3 
และ HD38 เท่านัน้ทีส่ามารถเจรญิเตบิโตได ้ 
 

ค าส าคญั:  ยสีต ์ลกูแป้งเหลา้ ความทนแอลกอฮอล ์PCR-RFLP 
 

Abstract 

  
 The yeasts in Thai traditional rice cake starter play an important role in ethanol fermentation 
process. Therefore, selection of the useful yeast strains is important for development of Thai traditional 
beverages and other industrial application. Four ethanol tolerant yeast strains (HD30-1, HD30-2, HD30-3, and 
HD38) were isolated from the starter purchased from Amphoe Hot, Chiang Mai Province. All strains appeared 
raised round colony and white in color. The cell morphology of all strains was round or oval in shape with 
multilateral budding. In PCR-RFLP analysis, the restriction patterns generated from ITS1-5.8S rDNA-ITS2 
region of rDNA of all ethanol tolerant isolates showed similarity to those of Saccharomyces cerevisiae. All 
ethanol tolerant yeast strains except the standard strain of S. cerevisiae were able to grow on YPD agar with 
16% ethanol. The strains able to grow in YPD broth with 10% ethanol were HD30-1, HD30-3, and HD38. 
 

Keywords:  yeast, Thai rice cake starter, ethanol tolerance, PCR-RFLP 
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บทน า 

 

 ในการผลติสรุาพืน้บา้นจดัเป็นภูมปัิญญาทอ้งถิน่ทีส่บืทอดกนัมานาน อาศยัการหมกัโดยใชก้ลา้เชือ้จุลนิทรยีท์ี่
มทีัง้เชือ้ราและยสีตท์ีเ่รยีกว่า ลกูแป้งเหลา้ ลกูแป้งเหลา้ทีผ่ลติโดยชาวบา้นในแต่ละทอ้งถิน่มกีารใชว้ตัถุดบิในการผลติ
แตกต่างกนัออกไป เช่น ขา้ว สมุนไพร แป้งเชือ้ เป็นตน้ ท าใหล้กูแป้งทีผ่ลติไดม้ปีรมิาณและชนิดของจุลนิทรยีแ์ตกต่าง
กัน  ซึ่ ง เชื้ อ ราที่ พ บ ในลูกแ ป้ งเห ล้าได้แก่  รา ในสกุ ล  Rhizopus, Mucor, Chlamydomucor, Aspergillus และ 
Amylomyces สว่นยสีตท์ีพ่บไดแ้ก่ ยสีตใ์นสกุล Endomycopsis, Hansenula และ Saccharomyces [1] ในช่วงแรกของ
การหมกั เชือ้ราจะเจรญิเตบิโตท าใหไ้ดน้ ้าตาลออกมา  หลงัจากนัน้ยสีต์จะเจรญิเตบิโตขึน้และเริม่กระบวนการหมกัได้
แอลกอฮอล ์และก๊าซคารบ์อนไดออกไซดอ์อกมา เมื่อการหมกัด าเนินต่อไป เชือ้ราและยสีต์ที่ทนแอลกอฮอล์ทีเ่พิม่ขึน้
สงูไม่ไดก้จ็ะทยอยตายไป เหลอืแต่ยสีต์ทีส่ าคญัในกระบวนการหมกัแอลกอฮอลเ์ช่น S. cerevisiae เจรญิเตบิโตขึน้มา
แทนทีเ่พราะมคีวามสามารถในการทนแอลกอฮอลไ์ดส้งูกว่าจุลนิทรยีช์นิดอื่นๆในลกูแป้ง [2] 
 ความทนต่อความเครียด (stress) เช่น สภาวะ osmotic stress จากเกลือ, oxidative stress และสภาวะ
แอลกอฮอลส์งู เป็นตน้ เป็นคุณสมบตัทิีแ่ตกต่างกนัไปตามแต่ละสปีชสีข์องยสีต ์โดยยสีตท์ีม่กีารศกึษาเกีย่วกบั ethanol 
stress มากที่สุดคือ S. cerevisiae ในฐานะที่เป็นจุลินทรยี์ส าคญัในกระบวนการหมกัสุรา โดยพบว่าสามารถทนต่อ
ความเขม้ขน้แอลกอฮอลไ์ดถ้งึประมาณ 11% [3] 
 การแยกจุลนิทรยีท์ี่มคีุณสมบตัิพเิศษเช่นจุลนิทรยีท์ี่มคีวามทนต่อความเครยีดที่เกดิขึน้ในกระบวนการหมกั
เช่น แอลกอฮอล ์จากลูกแป้งของแต่ละทอ้งที ่นอกจากเป็นการอนุรกัษ์สายพนัธุแ์ละช่วยควบคุมคุณภาพการผลติแลว้ 
ยงัอาจน าไปประยุกตใ์ชเ้ป็นกลา้เชือ้ในอุตสาหกรรมการหมกัเช่น การผลติ bioethanol ไดอ้กีดว้ย 
วตัถุประสงคข์องงานวจิยันี้คอืการแยกยสีตท์นแอลกอฮอลจ์ากลกูแป้งเหลา้จากอ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ และศกึษา
การเจรญิเตบิโตของยสีตท์นแอกอฮอลภ์ายใตส้ภาวะทีม่แีอลกอฮอลส์งู 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

 1. การแยกเชือ้ยสีตท์นแอลกอฮอล ์
 น าลูกแป้งเหล้าบดละเอียด 1 กรมั ใส่ลงในอาหาร YPD broth และ YPD high glucose broth ที่มีกลูโคส 
10% (YPD-HG broth) ปรมิาตร 100 ml แลว้น าไปเลีย้งบนเครื่อง shaking incubator ทีอุ่ณหภูม ิ30°C ความเรว็รอบ 
150 rpm เป็นเวลา 24 ชัว่โมง เพื่อให้จุลนิทรยี์ในลูกแป้งเจรญิเตม็ที่ จากนัน้ยา้ยไปบ่มแบบไม่เขย่าใน incubator ที่
อุณหภูม ิ30°C ทุก 24 ชัว่โมงจะเตมิแอลกอฮอล ์ปรมิาตร 1 ml ลงในอาหารเหลว และน าอาหารเหลว 100 µl มาแยก
โคโลนีของเชื้อยสีต์ด้วยวธิ ีspread plate technique บนอาหาร YPD agar แล้วบ่มดูการเจรญิของยสีต์ที่ยงัมชีีวติที่
อุณหภูม ิ30°C เป็นเวลา 48 ชัว่โมง ทดสอบเช่นนี้ทุกวนัจนกว่าจะไดโ้คโลนีสุดทา้ยของยสีต์ที่สามารถเจรญิใน YPD 
broth ทีม่แีอลกอฮอลส์งูได ้
 น ายีสต์ทนแอลกอฮอล์ที่แยกได้ไปเลี้ยงบนอาหาร YPD agar ที่อุณหภูมิ 30°C เป็นเวลา 24 ชัว่โมง แล้ว
น าไปศกึษาสณัฐานวทิยาภายใต้กลอ้งจุลทรรศน์ ยสีต์ทนแอลกอฮอลท์ุกไอโซเลทถูกเกบ็รกัษาไวท้ีอุ่ณหภูม ิ4°C เพื่อ
น าไปศกึษาในล าดบัต่อไป 
 

 2. การสกดั genomic DNA ของยสีต ์
 น าเซลลย์สีต์ที่เลี้ยงใน YPD broth ที่อุณหภูม ิ30°C ระยะเวลา 24 ชัว่โมงมาท าใหเ้ซลล์แตกใน Eppendorf 
tube ที่มี Isolation buffer (1% SDS, 2% Triton X-100, 1 mM EDTA, 100 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl pH 8.0) 
300 µl และ glass beads ขนาด 425-600 µm (Sigma) 200 mg เขย่าดว้ยเครื่อง vortex จนเซลลแ์ตก หลงัจากนัน้เตมิ 
TE buffer 200 µl แลว้น าไปปัน่ตกตะกอนทีค่วามเรว็รอบ 12000 rpm เป็นเวลา 5 นาท ีน าสว่นใสของสารละลาย DNA 
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ไปแยกส่วนทีไ่ม่ต้องการออกจาก DNA ดว้ยวธิ ีphenol chloroform extraction (1:1) และท า DNA ใหต้กตะกอนดว้ย
วธิ ีethanol precipitation น า DNA ทีไ่ดล้ะลายใน TE buffer เกบ็รกัษาทีอุ่ณหภูม ิ-20°C 
  
 3. การตรวจหาชนิดของยสีตด์ว้ยเทคนิค PCR restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) 
น า DNA ที่สกดัแล้วมาตรวจยืนยนัชนิดของยีสต์ด้วยวิธ ีPolymerase Chain Reaction (PCR) amplification โดยใช ้
primers จ านวน 2 คู่ที่จ าเพาะต่อล าดบันิวคลโีอไทด์ Internal  transcribed spacer (ITS) ของยนี rRNA คอื Forward 
primer ITS1 (5 ’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3 ’) แ ล ะ  Reverse primer ITS4  (5 ’-
TCCTCCGCTTATTGATATGC-3 ’) การเพิ่มปริมาณยีนด้วยวิธี PCR amplification จะใช้ Taq DNA polymerase 
(Thermo Scientific) โดยตัง้ปฏกิริยิาทีอุ่ณหภูม ิ95°C เป็นเวลา 3 นาท ีตามดว้ยปฏกิริยิาเพื่อใหม้กีารสงัเคราะห์ DNA 
เพิม่ปรมิาณมากขึน้ในแต่ละรอบ ดงันี้ ข ัน้ที่ 1 Denaturation ที่อุณหภูม ิ95°C นาน 30 วนิาท ี ขัน้ที่ 2 Annealing ที่
อุณหภูม ิ51°C เป็นเวลา 30 วนิาท ีขัน้ที ่3 Extension ทีอุ่ณหภูม ิ72 °C เป็นเวลา 1 นาม ี30 วนิาท ีท าทัง้ 3 ขัน้ตอน
จ านวน 30 รอบ เมื่อปฏกิริยิาเสรจ็สมบรูณ์ตรวจสอบผลจากปฏกิริยิา PCR ดว้ยวธิ ีagarose gel electrophoresis 
ส าหรบัการตรวจสอบลายพิมพ์ DNA (DNA fingerprinting) ใช้เอนไซม์ HaeIII และ AluI ตัดชิ้นส่วน DNA ของ ITS 
region ทีไ่ดจ้ากการท า PCR ดงักล่าว ตรวจสอบผลดว้ยวธิ ีagarose gel electrophoresis 
 

 4. การศกึษาการเจรญิเตบิโตของเชือ้ยสีตท์นแอลกอฮอลภ์ายใตส้ภาวะทีม่แีอลกอฮอลส์งู 
 เตรยีมยสีต์ที่ไดจ้ากการ pre-culture ใน YPD broth เป็นเวลา 24 ชัว่โมงที ่30°C มาท าการปรบัค่าความขุ่น
ใหไ้ด ้OD = 1.0 น ายสีตท์ีเ่ตรยีมแลว้ไปท า 10 fold serial dilution แลว้หยดยสีตแ์ต่ละความเขม้ขน้ปรมิาตร 3 µl ลงบน 
YPD agar ที่มีแอลกอฮอล์ความเข้มขน้ต่างๆ บ่มที่อุณหภูมิ 30°C เป็นเวลา 1-12 วนัจนกว่าจะสามารถสงัเกตการ
เจรญิเตบิโตของโคโลนีได ้

ส าหรบัการทดสอบในอาหารเหลว ให้เตรยีมยสีต์ดว้ยวธิเีดยีวกนั แล้วน ามาเลี้ยงในอาหาร YPD broth โดย
ปรบัค่า OD เริม่ต้นที่ 0.02 น าไปบ่มแบบเขย่าที่อุณหภูม ิ30°C ความเรว็รอบ 120 rpm เป็นเวลา 19 วนั บนัทกึการ
เจรญิเตบิโตโดยการวดัค่า OD   
 

ผลการศึกษา 
 

 1. การแยกเชือ้ยสีตท์นแอลกอฮอลแ์ละสณัฐานวทิยาของยสีตท์นแอลกอฮอล์ 
 เมื่อเติมแอลกอฮอล์ 1 ml ลงใน YPD และ YPD-HG broth ทุกวนัและน ามาแยกเชื้อด้วยวธิ ีspread plate 
technique พบว่าจ านวนโคโลนีที่ปรากฏบน YPD agar มีจ านวนลดลงเรื่อยๆตามความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่
เพิม่ขึน้ ยสีต์จากลกูแป้งสามารถมชีวีติใน YPD ไดถ้งึวนัที ่38 (พบ 1 โคโลนี) และ YPD-HG broth ไดถ้งึวนัที ่30 (พบ 
3 โคโลนี) ตามล าดบั แต่หลงัวนัที ่39 และ 31 ในอาหารทัง้สองไม่พบยสีตเ์จรญิอกีต่อไป 
 ลกัษณะโคโลนีของยสีต์ทนแอลกอฮอลท์ีแ่ยกไดทุ้กไอโซเลทเหมอืนกนัคอื โคโลนีกลมนูน ขอบเรยีบ มสีขีาว 
(รปูที ่1A-B) เมื่อน ามาศกึษาสณัฐานวทิยาภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์พบว่า ทุกไอโซเลทมลีกัษณะเซลลท์ีก่ลมหรอืรแีบบไข ่
มกีารแตกหน่อแบบ multilateral ซึง่ทัง้ลกัษณะโคโลนีและเซลลค์ลา้ยกบัยสีต ์S. cerevisiae (รปูที ่2A-D) 
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ภาพท่ี 1 ลกัษณะโคโลนีของยสีต์ทนแอลกอฮอล์ที่แยกได้จากลูกแป้งเหลา้ อ.ฮอด จ.เชยีงใหม่ (A) ไอโซเลท HD38 
และ (B) ไอโซเลท HD 30-1, 30-2 และ 30-3 
 

 

ภาพท่ี 2 ลกัษณะเซลล์ของยีสต์ทนแอลกอฮอล์จากลูกแป้งเหล้า อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภายใต้กล้องจุลทรรรศน์ ที่
ก าลงัขยาย 400 เท่า (A) ไอโซเลท HD38 (B) ไอโซเลท HD30-1 (C) ไอโซเลท HD30-2 และ (D) ไอโซเลท HD30-3 

 

2. การระบุชนิดของยสีตโ์ดยเทคนิค PCR-RFLP 
 ขนาดของ DNA ทีไ่ดจ้ากการเพิม่ปรมิาณดว้ยวธิ ีPCR ในบรเิวณ ITS1-5.8S rDNA-ITS2 ของยนี rDNA ของ
ยสีต์ทนแอลกอฮอลท์ี่ได้ทุกไอโซเลทมคีวามใกล้เคยีงกบัขนาดของ DNA ของเชื้ออ้างองิ S. cerevisiae คอืประมาณ 
800 bp  (รูปที ่3A) เมื่อตรวจสอบผลการตดัชิน้ส่วน DNA ดว้ยเอนไซม์ HaeIII และ AluI โดยเทยีบกบั DNA marker 
(0.1-10 kbp) พบว่า ยสีต์ทนแอลกอฮอลท์ุกไอโซเลทให้แถบ (band) ของชิน้สว่น DNA ทีม่ขีนาดและรูปแบบของแถบ
คลา้ยกบั S. cerevisiae และใกลเ้คยีงขอ้มูลจโีนมของ S. cerevisiae ในฐานขอ้มลูยนีของ S. cerevisiae กล่าวคอื แถบ
ชิน้สว่น DNA เมื่อเทยีบกบั DNA marker ทีม่ขีนาดประมาณ 400 bp (ค่าตามการค านวณจากล าดบัเบส คอื 311 bp), 
300 bp (229 bp), และ 200 bp (ไดจ้ากการทบัซอ้นกนัของชิน้สว่น DNA จ านวน 2 ชิน้ ทีม่ขีนาดตามการค านวณจาก
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ล าดบัเบสคอื 172 กบั 128 bp) ในการตดัด้วย HaeIII (รูปที่ 3B) และแถบชิ้นส่วน DNA ที่มขีนาดประมาณ 800 bp 
(755 bp) และ 100 bp (85 bp) (รปูที ่3C) 

 

 

ภาพท่ี 3 การตรวจสอบชิน้สว่น DNA ดว้ยวธิ ีagarose gel electrophoresis (A) ชิน้สว่น DNA ทีไ่ดจ้ากการท า PCR 
amplification บรเิวณ ITS1-5.8S rDNA-ITS2 ทีอ่ยู่ในยนี rDNA, (B) ชิน้สว่น DNA ทีไ่ดจ้ากการตดัดว้ย HaeIII และ 
(C) ชิน้สว่น DNA ทีไ่ดจ้ากการตดัดว้ย AluILane; M: DNA marker 0.1-10 kbp, 1: S. cerevisiae, 2: HD30-1, 3: 
HD30-2, 4: HD30-3, 5: HD38 
 

3. การเจริญเติบโตในสภาวะแอลกอฮอลส์ูงของเช้ือยีสตไ์อโซเลทต่างๆ 
 จากการทดสอบการเจรญิเตบิโตบนอาหารแขง็ YPD ของยสีต์ทนแอลกอฮอลไ์อโซเลทต่างๆดว้ยวธิ ีserial cell 

dilution ทีค่วามเขม้ขน้ 0% แอลกอฮอล ์พบว่าไม่แตกต่างจากเชือ้อา้งองิ S. cerevisiae (รูปที ่4A) แต่เมื่อน าไปทดสอบใน
อาหารทีม่คีวามเขม้ขน้แอลกอฮอล ์10% พบว่ายสีต์ทุกไอโซเลทเจรญิเตบิโตไดช้า้ลง โดยสามารถสงัเกตเหน็โคโลนีได้
ในวนัที ่5 ของการบ่ม เชือ้อา้งองิ S. cerevisiae มกีารเจรญิเตบิโตน้อยกว่ายสีตท์นแอกอฮอลแ์ต่ไม่มากนกั (รปูที ่4B) เมื่อ
น าไปทดสอบกบัอาหารแขง็ทีม่คีวามเขม้ขน้แอลกอฮอล ์16% ในวนัที ่12 ของการบ่ม พบว่าเชือ้อา้งองิ S. cerevisiae ไม่
สามารถเจรญิเติบโตได้ในทุกความเขม้ขน้เชื้อ แต่ยสีต์ทนแอลกอฮอล์ไอโซเลท HD30-2, HD30-3 และ HD38 สามารถ
เจรญิเตบิโตไดถ้งึระดบัความเขม้ขน้เชือ้ 10-1 และ ไอโซเลท HD30-1 มคีวามทนต่อแอลกอฮอลท์ีสุ่ดคอืพบการเจรญิถึง
ระดบัความเขม้ขน้เชือ้ที ่ 10-2 (รปูที ่4C) 
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ภาพท่ี 4 การเจรญิเตบิโตของยสีต์ทนแอลกอฮอล์บน YPD agar ที่อุณหภูม ิ 30°C (A) 0% (v/v) ethanol ระยะเวลา 
24 ชัว่โมง, (B) 10% (v/v) ethanol ระยะเวลา 5 วนั, และ (C) 16% (v/v) ethanol ระยะเวลา 12 วนั 
 

 เมื่อน าไปทดสอบการเจริญเติบโตในอาหารเหลว YPD พบว่าที่ความเข้มข้น 0% แอลกอฮอล์ยีสต์ทน
แอลกอฮอล์และยีสต์ S. cerevisiae มีการเจรญิเติบโตใกล้เคยีงกนั (รูปที่ 4A) แต่เมื่อน าไปเลี้ยงในอาหารที่มีความ
เข้มข้นแอลกอฮอล์10% พบว่าไอโซเลทที่สามารถเจรญิเติบโตได้คือ HD30-1, HD30-3 และ HD38 แต่ไม่พบการ
เจรญิเตบิโตของไอโซเลท HD30-1 S. cerevisiae ในไอโซเลททีพ่บการเจรญิเติบโตมกีารเจรญิเตบิโตทีช่้าลงมากเมื่อ
เทยีบกบัสภาวะทีไ่ม่มแีอลกอฮอล ์โดยช่วง 8 วนัแรกของการบ่มอยู่ในระยะ Lag phase และวนัที ่9-13 เป็นระยะ Log 
phase และเขา้สูร่ะยะ Stationary phase หลงัวนัที ่14 เป็นตน้ไป (รปูที ่4B) 
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ภาพท่ี 5 การเจรญิของยสีต์ทนแอลกอฮอลใ์น YPD broth ทีอุ่ณหภูม ิ30°C (A) 0% (v/v) ethanol และ (B) 10% (v/v) 
ethanol 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

 ในการแยกยสีต์จากลูกแป้ง วธิ ีspread plate technique เป็นวธิทีี่นิยมใช ้จุลนิทรยีท์ี่ไดจ้ะแตกต่างไปตาม
สภาวะการหมกัคอื ในช่วงแรกจะไดท้ัง้ยสีตแ์ละราปะปนกนั แต่เมื่อความเขม้ขน้แอลกอฮอลส์งูขึน้เชือ้ราจะตายไปเหลอื
แต่ยสีต์ เพื่อใหไ้ดย้สีต์ทนแอลกอฮอล์ในงานวจิยันี้จงึดดัแปลงวธิกีารแยกเชือ้โดยใหจุ้ลนิทรยีใ์นลูกแป้งเจรญิเตม็ที่ใน
อาหาร enriched medium ก่อน แลว้จงึคดัเลอืกเชือ้ทีท่นแอลกอฮอลโ์ดยเตมิแอลกอฮอลล์งไปในอาหารทุกวนัซึง่ท าให้
ความเขม้ขน้แอลกอฮอลเ์พิม่ขึน้มากกว่าทีย่สีต์จะสามารถสรา้งไดจ้ากการหมกัน ้าตาลทีม่ใีนอาหาร แต่ไม่เพิม่สงูอย่าง
รวดเรว็จนยสีต์ไม่สามารถปรบัตวัได ้เมื่อความเขม้ขน้แอลกอฮอลส์งูขึน้เรื่อยๆเกนิกว่าระดบัแอลกอฮอลท์ีไ่ดจ้ากการ
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หมกัตามปกต ิยสีตท์ีท่นแอลกอฮอลส์งูไม่ไดก้จ็ะทะยอยตายไปเรื่อยๆ จนเหลอืแต่ยสีตไ์อโซเลททีส่ามารถมชีวีติไดใ้น
สภาวะแอลกอฮอลส์งูเท่านัน้ 
 สณัฐานวทิยาของยสีต์ทนแอลกอฮอลม์คีวามคลา้ยกนัในทุกไอโซเลทและมลีกัษณะโคโลนี สณัฐานเซลล ์และ
การแตกหน่อ คลา้ยยสีตอ์า้งองิ S. cerevisiae แต่ขอ้มูลนี้ยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะระบุชนิดยสีตไ์ด ้การแยกชนิดยสีต์ดว้ยวธิ ี
PCR amplification ใหผ้ลทีแ่ม่นย าและน่าเชื่อถอืไดด้กีว่าวธิทีางสณัฐานวทิยา จงึใชเ้ทคนิค PCR-RFLP เพื่อวเิคราะห์
ลายพิมพ์ DNA ของบริเวณ ITS1-5.8S rDNA-ITS2 ของยีน rDNA ที่นิยมใช้ในการจ าแนกสายพันธุ์ยีสต์ เมื่อ
เปรยีบเทยีบความยาวของชิน้สว่น DNA และ ลายพมิพ ์DNA ของยสีตท์นแอลกอฮอลจ์ากลกูแป้งเหลา้กบัเชือ้อา้งองิ S. 
cerevisiae และขอ้มลูลายพมิพ ์DNA ในงานวจิยัของ Zarzoro et al. (1999) ทีศ่กึษาการวเิคราะหส์ายพนัธุย์สีตจ์ านวน 
132 สปีชีส์ด้วยเทคนิค PCR-RFLP [4] พบว่ายีสต์ทนแอลกอฮอล์ทุกไอโซเลตมีลายพิมพ์ DNA ใกล้เคียงกับ S. 
cerevisiae มากทีส่ดุ จงึสามารถสรุปไดว้่ายสีตท์นแอลกอฮอลท์ีแ่ยกไดทุ้กไอโซเลทน่าจะเป็นยสีตใ์นกลุ่ม S. cerevisiae 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Tikka et al. (2013) ทีร่ายงานว่ายสีต์ทนแอลกอฮอลท์ีแ่ยกไดจ้ากตวัอย่างพชืและผลไม้
ต่างๆลว้นเป็น S. cerevisiae ทัง้สิน้ และสามารถทนแอลกอฮอลไ์ดร้ะหว่าง 7-12% (v/v) [5] แต่อย่างไรกต็าม เทคนิค 
PCR-RFLP เป็นเทคนิคเบือ้งต้นในการระบุชนิดของยสีต์อย่างคร่าวๆเท่านัน้ ดงันัน้เพื่อระบุสายพนัธุ์ยสีต์ทีแ่น่นอนจงึ
ตอ้งอาศยัการหาล าดบัเบส DNA มายนืยนัต่อไป 
 โดยทัว่ไปเมื่อแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นสูงถึง 8% (v/v) ยีสต์จะเริ่มมีการตอบสนองต่อความเครยีดแอลกอฮอล ์
(ethanol stress) ต่างๆเช่น เปลีย่นแปลงองคป์ระกอบของกรดไขมนัในเยื่อหุม้เซลล ์[6] กระตุ้นการสรา้ง Heat shock 
proteins เปลีย่นแปลงระดบัการแสดงออกของยนีและ metabolic pathways ของเซลล ์ [7] ส่งผลในการลดหรอืยบัยัง้
การเจรญิเตบิโตของยสีต์ และหยุด cell cycle ซึง่กระทบต่อการหมกัเอทานอลโดยตรง [8] ระดบัความสามารถในการ
ตอบสนองต่อความเครยีดจากแอลกอฮอล์ของยสีต์มีความแตกต่างกนัไปในแต่ละไอโซเลท โดยระดบัความเข้มข้น
แอลกอฮอลส์งูสุดทีย่สีต์ S. cerevisiae ทัว่ไปในธรรมชาตสิามารถเจรญิไดค้อืประมาณ 11% (v/v) [9] แต่การปรบัปรุง
สายพนัธุด์ว้ยวธิที าใหก้ลายพนัธุส์ามารถท าใหไ้ด ้S. cerevisiae ไอโซเลท K11และ SR4-3 ทีส่ามารถทนแอลกอฮอลไ์ด้
สงูถงึ 20% [10] ดงันัน้จงึมคีวามเป็นไปไดส้องอย่างเกีย่วกบัยสีตท์นแอลกอฮอลท์ีแ่ยกไดจ้ากลกูแป้งเหลา้ในงานวจิยันี้
ว่า ภายใตส้ภาวะความเขม้ขน้แอลกอฮอลส์งูยสีตจ์ะ หยุดการเจรญิเตบิโตไวแ้ต่ยงัสามารถมชีวีติอยู่ได ้หรอื สามารถมี
ชวีติอยู่และเจรญิเตบิโตได ้จากขอ้มลูพบว่า ในอาหารแขง็ทีม่แีอลกอฮอลส์งูทุกไอโซเลทสามารถเจรญิเตบิโตได ้แต่ใน
อาหารเหลวทีม่แีอลกอฮอลส์งูกลบัพบความแตกต่างในการเจรญิเตบิโตของบางไอโซเลททีไ่ม่สามารถเจรญิเติบโตได ้
แสดงใหเ้หน็ถงึการตอบสนองต่อความเครยีดจากแอลกอฮอลท์ีแ่ตกต่างในแต่ละไอโซเลท และแสดงใหเ้หน็ถงึคุณสมบตัิ
ในการทนแอลกอฮอล์ที่แตกต่างอย่างชัดเจนกับเชื้ออ้างอิง S. cerevisiae และอาจน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรม bioethanol ได้ ซึ่งในงานวิจัยต่อไปจะศึกษากลไกในการทนต่อแอลกอฮอลและการตอบสนองต่อ
ความเครยีดอื่นๆรวมถงึผลผลติของการหมกัแอลกอฮอลข์องยสีตท์นแอลกอฮอลไ์อโซเลทต่างๆทีแ่ยกไดใ้นงานวจิยันี้ 
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บทคดัย่อ 

 

 เน้ือผลกาแฟคอื ของเหลอืจากการผลติเมลด็กาแฟทีม่เีพกตนิและกรดคลอโรจนีิกเป็นองคป์ระกอบ โดยการ
สกดัสารประกอบทัง้สองชนิดออกจากของเสยีดงักล่าวอาศยัวธิกีารสกดัด้วยน ้าในสภาวะที่แตกต่างกนั ซึ่งการสกดั
เพกตินต้องใช้อุณหภูมิสูงและในสภาวะที่เป็นกรด ในทางกลบักนักรดคลอโรจนีิกจะถูกสกดัที่อุณหภูมปิานกลางใน
สารละลายทีเ่ป็นกลาง เพราะฉะนัน้การศกึษาผลกระทบของสภาวะการสกดัต่อสารทัง้สองจงึมคีวามจ าเป็นเพื่อใหไ้ด้
สารประกอบทัง้สองในปรมิาณทีเ่หมาะสม ดงันัน้งานวจิยันี้จงึตอ้งการทีจ่ะใชพ้ืน้ทีก่ารตอบสนองในการศกึษาผลกระทบ
ของความเขม้ขน้ของกรดตัง้แต่ 0-0.1 โมลาร ์อุณหภูมกิารสกดัตัง้แต่ 60-90 องศาเซลเซยีส และระยะเวลาการสกดั
ตัง้แต่ 30-120 นาท ีต่อผลผลติของเพกตนิ ระดบัของเอสเทอรฟิิเคชนัของเพกตนิ และปรมิาณของกรดคลอโรจนีิก จาก
การศกึษาพบว่า การเพิม่ขึน้ของปัจจยัทางการสกดัทัง้สามสง่ผลต่อการเพิม่ขึน้ของผลผลติของเพกตนิโดยมคี่าระหว่าง
รอ้ยละ 1.63-7.99 ในขณะที่ความเข้มขน้ของกรดที่เพิ่มขึน้ร่วมกบัระยะเวลาการสกดัที่นานขึน้จะท าให้ระดบัของเอ
สเทอรฟิิเคชนัของเพกตนิมคี่าลดลง (รอ้ยละ 33.98-60.65) ในทางกลบักนัปรมิาณของกรดคลอโรจนีิกจะมคี่าลดลงเมื่อ
ความเขม้ขน้ของกรดเพิม่ขึน้ แต่จะเพิม่ขึน้เมื่ออุณหภูมกิารสกดัเขา้ใกล ้60 หรอื 90 องศาเซลเซยีสโดยปรมิาณกรด
คลอโรจีนิกที่ทดสอบได้มีค่าตัง้แต่ 18.06-90.50 มิลลิกรมัต่อสารสกดัหนึ่งร้อยมิลลลิิตร ผลการทดสอบฟังค์ชัน่การ
ตอบสนองทีไ่ดพ้บว่าทัง้สามความสมัพนัธม์นีัยส าคญัทางสถติแิละมคีวามเหมาะสมทีจ่ะใชใ้นการคาดการณ์ผลกระทบ
จากสภาวะการสกดัดว้ยน ้าของเนื้อผลกาแฟ 

 

ค าส าคญั: การสกดัดว้ยน ้า เน้ือผลกาแฟ เพกตนิ กรดคลอโรจนีิก และพืน้ทีก่ารตอบสนอง 
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Abstract  
 

 Coffee pulp is by-product of coffee bean production which contains significant amount of pectin and 
chlorogenic acids. Both compounds can be extracted by water with various extracting conditions. For instant, 
pectin is extracted at high temperature in strong acidic condition, while chlorogenic acids are extracted by 
moderate temperature and more neutral solvent. Thus, in order to achieve the extract with relatively high 
amount of such compounds, the extracting parameters should be studied. With the use of response surface 
methodology, the effects of acid concentration (0 – 0.1 M), extraction temperature (60 - 90 °C) and extraction 
time (30 - 120 minutes) were investigated against pectin yield, degree of esterification (DE) and chlorogenic 
acid content. The study showed that by increasing the process parameters, yield of pectin increased from 
1.63 – 7.99 %, while degree of esterification decreased when stronger acid and longer extraction time (34.0 - 
60.6 %) were applied. On the other hand, the yield of chlorogenic acid decreased by increasing acid 
concentrations, but increased when extraction temperature approaching 60 °C or 90 °C. The amount of 
chlorogenic acid content was in between 18.06 - 90.50 mg/100 mL. Mathematical models of all responses 
were well-correlated and can be used to predict response of the selected compounds.   

 

Keywords:  Aqueous extraction, coffee pulp, pectin, chlorogenic acids and response surface 
 

Introduction 
 

 Coffee pulp is an outer part of coffee berry and considered a major by-product of coffee bean 
production [1]. Similar to other fruits, the pulp or peel of coffee berry contains a significant amount of pectin 
[2]. Pectin is one of polysaccharide structural components of plant cell wall.  It contains poly-D-galacturonic 
acids bounded with glycoside linkage and attached with neutral sugars. A ratio of esterified galacturonic acid 
groups to total galacturonic acids groups is called degree of esterification (DE). DE is used to classified 
pectin into high methoxyl pectin (HMP) and low methoxyl pectin (LMP). HMP has over 50 percent of their 
carboxyl groups esterified (DE > 50), while LMP has less than 50 percent of esterified galacturonic acids (DE 
< 50). Because DE affects gelling properties and film properties, it is usually investigated along with other 
parameters in pectin related studies [3].  Different sources of raw material give pectin with different DE [4, 5]. 
Moreover, DE can be, affected by extracting parameters such as higher extraction temperature, longer 
extraction time and more acidic environment, which can partially degrade pectin [6-8].   
 The conventional way to extract pectin from coffee pulp is aqueous extraction method using diluted 
mineral acid (pH 1 -1.4) at 80 - 98 °C [4, 7-10]. The process not only does extract the pectin from coffee 
pulp, but also other bioactive compounds, especially chlorogenic acids. Chlorogenic acids are major 
polyphenols in coffee(both pulp and bean) [11]. They are contributed to many benefits of coffee including 
antioxidant [12], antimicrobial [13, 14], reducing risk of cardiovascular diseases and anti-obesity [15, 16]. With 
these regards, coffee pulp extract can potentially be used to produce smart edible packaging that exhibits 
active properties of chlorogenic acid and structural integrity of pectin. Unlike pectin that usually extracted 
under high temperature and acidified solvent, chlorogenic acids are extracted using moderate temperature 
(20 - 60 °C) and neutral solvent (pH 7) [17-19]. This conflict renders the extraction under current conditions 
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that unable to obtain suitable amount of both compounds. Consequently, the effect of important process 
parameters on pectin and chlorogenic acids needs to be investigated to find the proper extraction condition. 
 Response surface methodology (RSM) is an experimental design that uses mathematical and 
statistical techniques to define the relationships between the response and the independent variable. RSM 
can define the effect of the independent variable and its interaction on the process. In addition to analyzing 
the effects of the independent variables, RSM also generates a mathematical model that can be used for 
optimization. Another benefit of RSM is that it can offer large amount of information only from a small number 
of experiments [20].  
 Therefore, the objective of this study is to use response surface methodology to: 1) study the effect 
of extracting conditions; including time, temperature and acid concentration, on the yield of pectin, degree of 
esterification and yield of chlorogenic acids and 2) develop mathematical models of responses which can be 
used to optimize extraction process of coffee pulp extract.  

Materials and Methods 
1. Raw material and reagents 

 Coffee (Coffea arabica) pulps were obtained from Highland Research and Training Center (Chiang 
Mai University, Chiang Mai, Thailand) during December 2013. The pulps, free from impurity and defected 
pulp were dried in a hot air oven at 60 °C until reaching a constant weight (moisture content 7.4 ± 0.5% in 
dry basis). Then dried pulp was grounded to powder and sieved through 1-millimeter sieve. The powder was 
kept under -18 °C until use. 
 Analytical grade hydrochloric acid (HCl), sodium hydroxide (NaOH) and 95% ethanol used in this 
study were purchased from RCI Labscan Ltd., Bangkok, Thailand. Primary reference standard of chlorogenic 
acid was purchased from Sigma-Aldrich, MO, USA. 

2. Extraction of pectin and chlorogenic acids from coffee pulp 
 Pectin and chlorogenic acids were simultaneously extracted from coffee pulp powder using specific 
concentrations of hydrochloric acid solution with a solid to liquid ratio of 1 to 16. The extraction was performed on 
a hot plate equipped with continuous stirring using magnetic stirrer and temperature control probe. The powder 
were added to the extracting solution when the solution temperature reaching a designed point and kept at that 
temperature for a specific time. To remove the solid residue, the resulting extract was filtered through nylon cloth 
and Whatman No.4 filter paper using Buchner funnel, respectively. The specific concentrations, times and 
temperatures ranges are based on preliminary results and are described in Table 1.   

3. Determination of pectin yield 
 Pectin yield was measured using alcohol recovery method [7]. The pectin was precipitated by adding 
95% ethanol three times the volume of the extract and kept at room temperature for 2 hours. The precipitate 
was recovered by filtration through a Whatman No.4 filter paper using Buchner funnel. Then, the recovered 
pectin was serially washed with 70% ethanol, 80% ethanol and 95% ethanol, respectively, to remove salts 
and soluble impurities. Finally, wet pectin was dried at 50 °C in the hot air oven until constant weight was 
reached constant and weighed. The % yield was calculated from the following equation: 
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𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 (%) =
𝑚

𝑚0
× 100          (1) 

Where 𝑚the weight (g) of is dried pectin and 𝑚0 is the constant weight (g) of dried coffee pulp powder. 

4. Analysis of pectin 
 The degree of esterification (DE) is determined by acid-base titration method [8]. Pectin (500 mg) 
was moistened by isopropanol and dissolved in 100 mL of distilled water. The completely dissolved solution 
of pectin was titrated to pH 7.5 with 0.1 M NaOH. The volume of titrant (mL) representing amount of free 
carboxyl group (𝑎) was recorded. Then, 30 mL of 0.1 M NaOH was added to the titrated pectin solution and 
left with constant stirring for 30 minutes. After saponification, 30 mL of 0.1 M HCl was added to the mixture. 
The pectin solution was again titrated with 0.1 M NaOH to pH 7.5. The volume of titrant (mL) responsible for 
an amount of esterified pectin (𝑏) was recorded. The measurement was performed in triplicate and the 
degree of esterification (DE) was calculated as follows: 

𝐷𝐸 (%) =
100𝑏

𝑎+𝑏
            (2) 

5. Determination of chlorogenic acids 
 The level of chlorogenic acids of the extracts was estimated by the UV-spectrophotometric method 
from AOAC international [21] with triplicate measurements. Extracts were treated with lead acetate and the 
absorbance was measured before and after treatment at 324 nm. Chlorogenic acid content was calculated 
from standard curve. The result was expressed in term of mg per 100 mL of the extract.  

6. Experimental design and statistical analysis 
 The experimental design and result analysis were established using the Design-Expert software 
version 7.1 (Statease Inc., Minneapolis, USA). To obtain interaction between process variables and 
responses, a 23 factorial design with center points was employed. The studied process variables included: 
concentration of hydrochloric acid (𝑥1) ranging from 0 M (pH~7) to 0.1 M (pH~1); extracting temperature (𝑥2) 
from 60 °C to 90 °C and extraction time (𝑥3) from 30 minutes to 120 minutes. Eleven treatments including 3 
replications of center points were measured for pectin yield (𝑌1), pectin degree of esterification (𝑌2) and 
chlorogenic acids contents (𝑌3) as responses (Table 1). The interaction between each response and process 
variables were estimated by a second order polynomial equation (3). Analysis of variance (ANOVA) was used 
to examined the statistical significant of the models.  

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 + 𝛽12𝑥1𝑥2 + 𝛽13𝑥1𝑥3 + 𝛽23𝑥2𝑥3 + 𝛽11𝑥1
2 + 𝛽22𝑥2

2 + 𝛽33𝑥3
2 

+𝛽123𝑥1𝑥2𝑥3           (3) 

Where 𝑌 is a response, 𝑥 is a process variable and 𝛽 is a coefficient of the term. 
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Results 
 All experimental results were shown in Table 1. The results of the analysis and the model of each 
response were summarized in Table 2. The effect of process variables on responses are illustrated in Figure 
1. 

1. Effect of process parameters on pectin yield 
 In the study, pectin yield ranged from 1.63 to 7.99 percent. The maximum yield was achieved at acid 
concentration of 0.1 M, extracting temperature of 90 °C and extraction time of 120 minutes which were at the 
highest level of all process parameters in this study. To improve adequacy of the model, the response 𝑌1 was 
inversely transformed into 𝑌1

′ where:  

𝑌1
′ =

1

𝑌1
          (4) 

Table 1  23 factorial design with center points and test results 

Treatment Label 

Process variables   Responses  

Acid 
concentration 

(𝑥1, M) 

Temperature 
(𝑥2, °C) 

Time 
(𝑥3, minute) 

  
Pectin yield 

(𝑌1, %) 

Degree of 
esterification 

(𝑌2, %) 

Chlorogenic acid (𝑌3)  

mg/100 mL % * 

1 (1) 0 60 30   1.91 ± 0.42 50.52 ± 0.35 51.14 ± 0.38 0.82 ± 0.01 
2 a 0.1 60 30   1.63 ± 0.03 36.94 ± 0.12 30.50 ± 2.76 0.49 ± 0.04 
3 b 0 90 30   3.77 ± 0.10 54.59 ± 1.61 90.50 ± 0.26 1.45 ± 0.00 
4 ab 0.1 90 30   3.76 ± 0.07 39.71 ± 1.14 33.93 ± 1.25 0.54 ± 0.02 
5 c 0 60 120   2.50 ± 0.09 58.50 ± 0.26 62.70 ± 2.24 1.00 ± 0.04 
6 ac 0.1 60 120   1.90 ± 0.00 39.07 ± 2.08 30.46 ± 2.31 0.49 ± 0.04 
7 bc 0 90 120   3.79 ± 0.03 60.65 ± 1.49 72.41 ± 1.99 1.16 ± 0.03 
8 abc 0.1 90 120   7.99 ± 0.37 33.98 ± 0.69 32.77 ± 0.58 0.52 ± 0.01 
9 cp1 0.05 75 75   2.25 ± 0.05 46.53 ± 0.25 24.65 ± 1.41 0.39 ± 0.02 
10 cp2 0.05 75 75   1.95 ± 0.13 50.65 ± 0.38 19.21 ± 1.54 0.31 ± 0.02 
11 cp3 0.05 75 75   2.16 ± 0.05 51.34 ± 0.25 18.06 ± 0.72 0.29 ± 0.01 

* Percent yield in dry basis 

 After the analysis, low p-value of the model (0.0084) demonstrated that developed model was significant. 
The high p-value of lack of fit (0.1544) implied that lack of fit was insignificant relative to pure error, thus the model 
could be used to predict the pectin yield. Moreover, coefficient of determination (R2) value of 0.8672 indicated that the 
model represented a well-correlated relationship between the response and process variables. 

Table 2 Statistical analysis of each response and its corresponding mathematical model 

Coefficients in terms of 
standardized factors 

Response (Y) 
Pectin-1 
(𝑌1

′) 
Degree of esterification 

(𝑌2) 
Chlorogenic acids 

(𝑌3) 
𝛽0 0.4 47.5 20.64 
𝛽1 0.0098 -9.32 -18.64 
𝛽2 -0.14 0.49 6.85 
𝛽3 -0.044 1.3 - 
𝛽12 -0.044 - -5.42 
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𝛽13 - -2.2 - 
𝛽23 - - - 
𝛽22 - - 29.91 

p-value (model) 0.0084 0.0013 0.0004 
p-value (lack of fits) 0.1544 0.4267 0.1842 

R2 0.8672 0.9309 0.9542 

 Coefficients of the model illustrated that extracting temperature (𝛽2 = -0.14) was the main influence on the 
pectin yield followed by extracting time and acid concentration, respectively (Figure 1a and 1b). The coefficient of 
interaction between extracting temperature and extraction time (𝛽3 = -0.044) also showed a positive impact on the 
pectin yield. On the other hand, the yield of pectin decreased as acid concentration (𝛽1 = 0.0098) increased. 
However, the strong positive interaction effect between acid concentration and temperature (𝛽12 = -0.044) suggested 
that the yield could increase with higher acid concentration and at high temperature. This interaction is graphically 
illustrated in the Figure 1a, where pectin yields rapidly increase at strong acid concentration and high extracting 
temperature region. 
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Figure 1 Effect of process variables on responses: 
a)  Effect of acid concentration and extraction temperature on yield of pectin  
b)  Effect of extraction temperature and extraction time on yield of pectin 
c)  Effect of acid concentration and extracting temperature on degree of esterification 
d)  Effect of acid concentration and extraction time on degree of esterification 
e)  Effect of acid concentration and extracting temperature on chlorogenic acid content 
f)  Effect of acid concentration and extraction time on chlorogenic acid content 

2. Effect process parameters on pectin degree of esterification 
 By varying extracting condition, pectin from coffee pulp could be classified into both LMP and HMP. 
The minimum DE achieving from this experiment was 33.98 percent, while the maximum DE was 60.65 

a) 

e) f) 

d) c) 

b) 
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percent. The response model was significant with low p-value of 0.0013. The insignificant lack of fit and the 
high R2 showed that the model could be used to predict the response. 
 With the value of -9.32, the highest coefficient in the model was 𝛽1 indicated that acid concentration 
of extracting solution had the adverse effect on DE values (Figure 1c and 1d). While the linear effect of 
extraction time (𝛽3 = 1.3) provided a positive impact to DE, its strong interaction with acid concentration (𝛽13 
= -2.2) would eventually overcome the impact resulted in a decrease in DE. Figure 1d clearly illustrates this 
alteration with a change in curvature of the contour plot. Finally, extracting temperature (𝛽2 = 0.49) had only 
a small effect to the DE of pectin, which was slightly increased as the temperature increased. 

3. Effect of process parameters on chlorogenic acid content 
 The yield of chlorogenic acid was in range of 18.06-90.50 mg/100 mL. In contrast to pectin yield, the 
treatment that yielded the highest amount of chlorogenic acid was at no acid (0 M), extracting temperature of 
90 °C and 30 minutes of extraction time. The model predicting chlorogenic acid content was significant with 
low p-value (0.0004), fit (lack of fit p-value = 0.1842) and well-correlated (R2 = 0.9542) 
 Figures 1e and 1f show the effect of acid concentration and extracting temperature on amount of 
chlorogenic acids. Unlike pectin yield and DE, chlorogenic acid content was not affected by extraction time. 
The extracting temperature (𝛽2 = 6.85 and 𝛽22 = 29.91) was the main influence showing parabolic 
relationship with the response which increased as the temperature deviated from the vertex of the parabola 
to 60 °C or 90 °C. On the contrary, the increase in acid concentration (𝛽1 = -18.64) would greatly decrease 
the yield of chlorogenic acids. The model also showed that there was a small interaction between acid 
concentration and extracting temperature which reduced the chlorogenic acid content in the extract as the 
interaction increase. 

Discussion and conclusion 
 In this study, extracting temperature was the most significant parameter in determining pectin yield. 
Minjares-Fuentes et al. [6] reported similar finding where the most influential parameter was extracting 
temperature. The study also suggested the significant positive effect on pectin yield when extraction time 
increased. However, the small negative effect from acid concentration in this study was contradicted the 
study from Minjares-Fuentes et al. [6], which illustrated that the pectin yield gradually increased as acid 
concentration increased. This negative effect of acid concentration might come from a higher degree of pectin 
degradation as acid concentration increased [4]. On the other hand, the strong synergistic effect between 
acid concentration and extracting temperature suggested that the yield of pectin could be improved with the 
use of higher extraction temperature coupled with stronger acid concentration. This effect was also observed 
by Wai et al. [8] and Yeoh et al. [10] from pectin extracted from durian rind and orange peel, respectively. 
 High negative effect of acid concentration and interaction between extraction time and acid 
concentration on pectin DE indicated that DE of pectin was greatly reduced with prolonged exposure to high 
concentration of acid. The same effect was observed by Wai et al. [8], which claimed that the greatest effect 
on the DE of pectin obtained from durian rind was promoted by time and pH rather than temperature, 
because lower pH would increase a de-esterification of polygalacturonic chains [22]. Meanwhile, the small 
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increase of DE from higher extracting temperature and higher extraction time might correspond to the higher 
yield of pectin which may slowly degrade. 
 This study showed that the main variables affecting the yield of chlorogenic acids were extracting 
temperature and acid concentration. Acid concentration negatively affected the yield by degrading chlorogenic 
acid [23]. The effect was also seen in the research by Li et al. [17] that yield chlorogenic acids extracted from 
sweet potato leave started to decrease when the pH decreased from 5 to 3. In contrast, an increase in 
temperature enchanted the yield of chlorogenic acid in a parabolic relationship where the yield abruptly 
increased when extracting temperature reaching 60 °C or 90 °C. Mazvimba et al. [19] and Zhang et al. [24] 
reported the optimum temperature for extracting chlorogenic acids was 70 °C and 60 °C, respectively. 
Therefore, the extractable chlorogenic acid content might already reach its maximum amount at the extracting 
temperature of 60 °C. The increase in extracting temperature from that point onward would result in a loss of 
stability of chlorogenic acids, which reflected in the sudden loss of the yield after 60°C [25]. On the other 
hand, the increase of chlorogenic acids near extracting temperature of 90 °C could come from the 
degradation of plant cell walls which increased the amount of extractable chlorogenic acids [26]. As a result, 
the more damage was done to the coffee pulp cell walls, the higher the yield of chlorogenic acids would be. 
This effect was also reflected by the great increase in pectin yield when the temperature reaching 90 °C. 
 Moreover, the research showed that high amount of chlorogenic acids could be attained at high 
temperature. This advantage allowed the extraction process of both pectin and chlorogenic acids to be 
performed simultaneously in one process. Though, the maximum yield of one compound could not be 
achieved without compromising another, the benefit in cost and time reduction for extracting the two 
compounds together was worthwhile.  
 In conclusion, pectin yield increased by an increase in all process variables. The DE of pectin 
decreased by longer extraction time and stronger acid concentration. Meanwhile, chlorogenic acid content 
increased by temperature reaching 60 °C or 90 °C, but decreased by higher acid concentration. As 
suspected, the chlorogenic acid content in the extract and pectin yield reacted differently to extraction 
parameters. For instance, if the acid concentration increased while time and temperature decreased, the yield 
of pectin would decrease due to the negative effect of decreasing time and temperature outweighing the 
benefit of increasing acid concentration. In contrast, in the situation where the temperature approached 60 
°C, the yield of chlorogenic acids would increase as lessen thermal degradation was found.  This may have 
more impact on reduction of chlorogenic acid yield than it did by rising acid concentration. Based on the 
model, the yield of pectin can be improved with higher temperature, longer extracting time and stronger acid 
concentration; while the yield of chlorogenic acid can be improved by reducing acid concentration, lessen 
extraction temperature to less than 60 °C or increasing it to more than 90 °C. Therefore, to improve the yield 
on both chlorogenic acids and pectin, an increase of extraction temperature higher than 90 °C is 
recommended.   
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การคดักรองแบคทีเรียโปรไบโอติคท่ีมีความสามารถในการใช้คาร์โบไฮเดรตเพ่ือ

พฒันาเป็นผลิตภณัฑข้์าวไทยเสริมโปรไบโอติค 

Screening of Probiotic Bacteria Capable of Carbohydrate Utilization for 

Probiotic-Supplemented Thai Rice Products Development.  
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บทคดัย่อ 
 ในการคดัแยกเชือ้แบคทเีรยีตวัอย่างตวัเตม็วยัของผึง้ ตวัอ่อนผึง้ เกสรผึง้ น ้าผึง้ และขา้วหมาก โดยใชอ้าหาร 

MRS ไดแ้บคทเีรยีทัง้หมด 157 ไอโซเลท และใชเ้ชือ้มาตรฐาน Lactobacillus amylovorus TISTR1110 ในการทดลอง 

เมื่อน าแบคทเีรยีที่แยกได้ทัง้หมด ไปทดสอบความสามารถในการย่อยคารโ์บไฮเดรตในเมลด็ขา้ว 10 สายพนัธุ์ คือ    

ขา้วโอต็ ขา้วกลอ้งหอมมะลิ105 ขา้วขาวหอมมะล1ิ05 ขา้วไรซเ์บอรรี ่ขา้วเหนียวด า ขา้วขาวหอมมะลิ105(เพาะงอก) 

ขา้วหอมมะลแิดง ขา้วหอมมะลแิดง(เพาะงอก) ขา้วเหนียวลมืผวั และ ขา้วหอมมะลสินีิล พบว่าแบคทเีรยีทีแ่ยกได ้2 ไอ

โซเลท คอื C11AM2, C12AM3 และเชือ้ L. amylovorus TISTR1110 มคีวามสามารถในการย่อยสลายคารโ์บไฮเดรต

ในเมล็ดข้าวทุกสายพันธุ์ จากการตรวจสอบ ลกัษณะทางสณัฐานวิทยาและการทดสอบคุณสมบตัิทางชีวเคมีบาง

ประการ พบว่าเชือ้ C11AM2 และ C12AM3 สามารถสรา้งเอนไซมค์ะตาเลส เคซนีเนส และเจลาตนิเนสได ้สว่นเชือ้ L. 

amylovorus TISTR1110 สามารถหมกัน ้าตาล แมนนิทอล ซโูครส แลคโตส และกลโูคส และสามารถสรา้งแก๊สจากการ

หมกัน ้าตาลแลคโตสได ้จากการทดสอบความสามารถในการอยู่รอดในระบบทางเดนิอาหารจ าลอง พบว่าเมื่อเวลาผ่าน

ไป 5 ชัว่โมงเชือ้ L. amylovorus TISTR1110, C11AM2 และ C12AM3 มปีรมิาณเชือ้ 4.0 × 105, 2.7× 104 และ 3.1 × 

104  CFU/ml ตามล าดบั ในการทดสอบความสามารถในการยบัยัง้เชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร 10 ชนิดคือ 

Aeromonas hydrophila , Bacillus cereus,  Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, 

Salmonella typhimurium, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae แ ล ะ  Vibrio 

parahaemolyticus พบว่ามเีพยีง C11AM2 ทีส่ามารถยบัยัง้เชือ้ V. cholerae และ V. parahaemolyticus ได ้จากขอ้มูล

ดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่าเชือ้ทัง้สามไอโซเลทมคีุณสมบตัเิป็นโปรไบโอติคที่ด ีสามารถน าไปพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ขา้ว

เสรมิโปรไบโอตคิได ้
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Abstract 
 

 One-hundred and fifty-seven isolates of bacteria were isolated from samples of adults, larva, pollens 

and honey of bees, and Kaomark (sweet fermented rice) using MRS medium.  Lactobacillus amylovorus 

TISTR1110 (standard culture) were used in this experiment.  These bacteria were determined for their 

abilities to hydrolyze carbohydrates of 10 rice grains including Oat, 105 Jasmine brown, 105 Jasmine, 

Riceberry, Glutinous black, 105 Germinated-jasmine, Red jasmine, Germinated-red jasmine, Glutinous Luem 

Pua and Black jasmine rice, the results revealed that two isolates namely C11AM2 and C12AM3, and L. 

amylovorus TISTR1110 had ability to hydrolyze carbohydrates of all rice grains.  From some morphological 

and biochemical studies, C11AM2 and C12AM3 were able to produce catalase, caseinase and gelatinase.  L. 

amylovorus TISTR1110 was able to ferment mannitol, sucrose and lactose, and also produce gas from 

lactose.  Three isolates of selected bacteria were evaluated the survival in simulated gastrointestinal 

condition.  It was found that these bacteria could grow well at pH 2.5 and 8.  The cell numbers of C11AM2, 

C12AM3 and L. amylovorus TISTR1110 were 4.0 × 105, 2.7× 104 and 3.1 x 104 CFU/ml, respectively, after 5 

hours of incubation. Their abilities to inhibit growth of ten pathogenic bacteria including Aeromonas 

hydrophila, Bacillus cereus, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 

typhimurium, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae and Vibrio parahaemolyticus  were 

tested by an agar well diffusion method.  The results showed that only C11AM2 was able to inhibit growth of 

V. cholerae and V. parahaemolyticus.  According to these experiments, it is indicated that three isolates of 

selected bacteria can be potential probiotics and further applied to probiotic-supplemented rice products.  
 

Key words:  Probiotic, Carrier, Dietary Supplement  
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บทน า 
 

โปรไบโอติค(Probiotic) มาจากภาษากรีกแปลว่า เพื่อชีวิต [1] โปรไบโอติคหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า

จุลนิทรยี ์จดัอยู่ในกลุ่มของแบคทเีรยีรวมถงึยสีต ์ซึง่เมื่อเขา้สูร่่างกายจะช่วยรกัษาสมดุลของจุลนิทรยีใ์นล าไส ้ จุลนิทรยี์

โปรไบโอตคิพบไดท้ัว่ไปในสิง่แวดลอ้ม และผลติภณัฑ์อาหารจากการหมกัดอง โปรไบโอตคิจะช่วยสง่เสรมิสขุภาพของ

มนุษยแ์ละสตัวใ์หด้ขีึน้ โดยโปรไบโอตคิต้องคงสภาพมชีวีติเท่านัน้ และตอ้งไดร้บัในปรมิาณทีเ่หมาะสมจงึจะท างานใน

ล าไสไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ [2] [3] ปัจจุบนัมผีลติภณัฑเ์กีย่วกบัโปรไบโอตคิ  ออกมาในทอ้งตลาดจ านวนมาก ทัง้ใน

รปูของผลติภณัฑน์มและผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร เป็นตน้ 

Carrier หรอื คารเิออร ์เปรยีบไดก้บัโฮสตห์รอืตวัพา เพื่อน าโปรไบโอตคิไปยงัอวยัวะต่างๆ ของมนุษย ์[4] ซึง่

มคีวามส าคญัมากต่อโปรไบโอติค เนื่องจากสามารถช่วยให้จุลนิทรยี์โปรไบโอติครอดชีวติได้ยาวนานขึน้  คารเิออร์

เหล่านี้อาจมปีระโยชน์ต่อสุขภาพมนุษย์ คารเิออร์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื คารเิออรท์ี่ได้จากผลติภณัฑ์จากนมและ    

คารเิออรท์ี่ได้จากผลติภณัฑ์ที่ไม่ใช่นม [5] เช่นเนื้อสตัว์ ผกั ผลไม้ รวมถึงธญัพชื ในปัจจุบนัมกีารสรรหาคารเิออร์ที่

เหมาะสม เพื่อใหจุ้ลนิทรยีโ์ปรไบโอตคิรอดชวีติไดย้าวนานขึน้ เพื่อประสทิธภิาพในการน าโปรไบโอตคิไปใชป้ระโยชน์  

ขา้วจดัเป็นอาหารหลกัของประชากรโลก ขา้วเป็นพชืทีป่ลกูแทบทุกพืน้ที ่รวมไปถงึประเทศไทยดว้ย ขา้วเป็น

ทัง้อาหารหลกั สนิค้าส่งออก และวถิีชวีติของคนไทย [6] โดยเฉพาะประเทศไทยมกีารส่งออกขา้วมากกว่า 175,000 

ลา้นบาท ต่อปี [7] ไทยเป็นประเทศอนัดบัตน้ๆ ทีม่กีารส่งออกขา้วไปยงัตลาดโลก ท าใหน้านาประเทศรูจ้กัประเทศไทย 

และข้าวหอมมะลิของไทย นอกจากข้าวหอมมะลิที่เป็นที่ยอมรบัแล้ว ไทยยังมีข้าวพื้นเมืองอีกหลายสายพันธุ์ที่มี

ประโยชน์มาก เช่น ขา้วหอมมะลสินีิล ขา้วหอมมะลแิดง ขา้วเหนียวลมืผวั ขา้วเหนียวด า รวมถงึขา้วไรซเ์บอรรี ่ซึง่เป็น

ขา้วทีม่กีารพฒันาขึน้ใหม่จากการน าขา้วไทย 2 สายพนัธุม์าผสมกนั [8] เป็นตน้ หากแต่ขาดการสง่เสรมิอย่างจรงิจงัท า

ให้ข้าวหลายชนิดใกล้สูญพนัธุ์ จงึสมควรจะมกีารส่งเสรมิขา้วไทยพื้นเมืองให้ติดตลาดเพื่อเป็นการอนุรกัษ์พนัธุ์ขา้ว

พืน้เมอืงให้คงอยู่ นอกจากนี้ดว้ยคุณประโยชน์ทีม่ใีนตวัขา้วเอง ถือเป็นการส่งเสรมิสุขภาพทางออ้มของประชากรอกี

ทางหนึ่งดว้ย 

ปัจจุบนัพบว่าประชากรจ านวนมากประสบปัญหาดา้นสขุภาพ ตอ้งพึง่พายาปฏชิวีนะ ซึง่เป็นเหตุใหเ้ชือ้ก่อโรค

เหล่านี้ตา้นทานต่อยาปฏชิวีนะหรอืดือ้ยา การรกัษากนิเวลายาวนานมากขึน้ สิง่ทีต่ามมาคอืค่าใชจ้่ายทีส่งูขึน้ในแต่ละปี 

โปรไบโอตคิถอืเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งทีช่่วยเสรมิสรา้งสขุภาพใหแ้ขง็แรง ตา้นทานต่อโรครา้ยต่างๆ เช่น ยบัยัง้การเจรญิ

ของเซลลใ์นมะเรง็ในล าไส ้ลดอตัราการเกดิไขห้วดั และลดการเกดิอาการอุจจาระร่วง เป็นต้น [9] [10] [11] โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ถา้น ามารวมเขา้กบัประโยชน์ของขา้วสายพนัธุไ์ทย จะช่วยส่งเสรมิใหเ้กดิการปลกูขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง เพื่อไม่ให้

เกดิการสญูหายของสายพนัธุ ์ถอืเป็นการเพิม่มลูค่าของขา้วใหส้งูขึน้ นอกจากนี้ยงัไดผ้ลติภณัฑเ์สรมิอาหารชนิดใหม ่ที่

ไมไดเ้กดิจากการสงัเคราะหท์างเคม ี 

ในการศึกษาครัง้นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแบคทีเรียโปรไบโอติคที่มีความสามารถใน การย่อย

คาร์โบไฮเดรตในขา้วเพื่อพฒันาเป็นคารเิออร์ของแบคทเีรยีโปรไบโอติค ศกึษาความสามารถในการเจรญิในสภาวะ

ทางเดนิอาหารจ าลองและความสามารถในการยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยีก่อโรคในระบบทางเดนิอาหารเพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพในการพฒันาเป็นผลติภณัฑข์า้วเสรมิโปรไบโอตคิ 
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วิธีการศึกษา 
 

1. การแยกเช้ือแบคทีเรีย 

จุลนิทรยีโ์ปรไบโอตคิแยกจากตวัอย่าง ผึง้ตวัเตม็วยั ตวัอ่อนของผึง้ น ้าผึง้ เกสรผึง้ และผลติภณัฑจ์ากขา้ว

หมาก แยกตวัอย่างจุลนิทรยีโ์ปรไบโอตคิดว้ยวธิ ีdilution spread plate บนอาหารแขง็ De Man Rogosa and Sharpe 

(MRS) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง แยกให้ได้เชื้อบริสุทธิด์้วยวิธี streak plate ด้วย

อาหารแขง็ MRS บ่มทีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง 

หลงัจากที่ไดเ้ชือ้บรสิุทธิแ์ลว้ เกบ็เชื้อในอาหารวุ้นเอยีง MRS บ่มเชือ้ที่อุณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส เป็น

เวลา 24-48   ชัว่โมง และเกบ็รกัษาเป็น stock culture ทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 5-7 องศาเซลเซยีส เพื่อรอท าการทดลอง  

เชือ้ L. amylovorus TISTR1110 เป็นเชือ้มาตรฐานไดร้บัจากสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่ง

ประเทศไทย 

2. การตรวจสอบลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของเช้ือแบคทีเรีย 
ศกึษาลกัษณะโคโลนี บนผวิหน้าอาหารแขง็ MRS เช่น ส ีขนาด รูปร่าง ผวิหน้า และลกัษณะขอบ เมื่อ

ผ่านการบ่มทีอุ่ณหภูม ิ37องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง จากนัน้ศกึษาลกัษณะทางสณัฐานวทิยาภายใตก้ลอ้ง

จุลทรรศน์ สงัเกตการตดิสแีกรม ลกัษณะรปูร่าง และการเรยีงตวั 

3. การทดสอบความสามารถในการย่อยคาร์โบไฮเดรตในเมล็ดข้าว  ดัดแปลงจากวิธีของ 

Ratithammatorn และคณะ [12] 

น าแบคทเีรยีทีแ่ยกไดท้ดสอบความสามารถในการย่อยคารโ์บไฮเดรต โดยเลีย้งเชือ้แบคทเีรยี ลงในอาหาร

แขง็ที่ประกอบด้วย เปปโตน 1 เปอรเ์ซน็ต์ วุน้ 1.2 เปอรเ์ซน็ต์  และเมลด็ขา้วทีผ่่านการบด 3 เปอรเ์ซน็ต์ โดยใชข้า้ว 

10 สายพนัธุ ์ไดแ้ก่ ขา้วโอต็ ขา้วกลอ้งหอมมะลิ105 ขา้วขาวหอมมะล1ิ05 ขา้วไรซเ์บอรรี ่ขา้วเหนียวด า ขา้วขาวหอม

มะล1ิ05(เพาะงอก) ข้าวหอมมะลแิดง หอมมะลแิดง(เพาะงอก) ขา้วเหนียวลืมผวั และ ขา้วหอมมะลิสนีิล โดยใช้วิธ ี

point inoculation เชือ้ทีต่อ้งการทดสอบลงไปกลางจานอาหารเลีย้งเชือ้ บ่มทีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 2-5 

วนั ท าการทดสอบ 3 ซ ้า ตรวจผลโดยการหยดสารละลายไอโอดีนลงไปในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ หากแบคทีเรียมี

ความสามารถในการคาร์โบไฮเดรตจากเมล็ดข้าวได้จะพบโซนใสรอบรอยการเจริญ คัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่มี

ความสามารถในการย่อยคารโ์บไฮเดรตในเมลด็ขา้วเพื่อท าการทดลองต่อไป  

4. การตรวจสอบคณุสมบติัทางสรีรวิทยาและทางชีวเคมีของเช้ือแบคทีเรีย 

เชื้อแบคทีเรยีที่มีความสามารถในการย่อยคาร์โบไฮเดรตจากเมล็ดข้าว 3 ไอโซเลท ได้แก่ C11AM2, 

C12AM3 และ L. amylovorus TISTR1110 ไปท าการทดสอบคุณสมบตัทิางสรรีวทิยาและทางชวีเคมดีงันี้ 

4.1 การทดสอบความสามารถในการสรา้งเอนไซมค์ะตาเลส  

ทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์คะตาเลส โดยหยดสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

(H2O2) ความเขม้ขน้ 3 เปอรเ์ซน็ต์ ลงบนสไลด์ 1 หยด จากนัน้ใช้ไม้จิม้ฟันที่ปราศจากเชื้อเขีย่เชือ้ที่ต้องการทดสอบ 

ละเลงลงบนสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  หากพบฟองอากาศแสดงว่าการทดสอบเป็นผลบวก ถ้าไม่เกิด

ฟองอากาศแสดงว่าใหเ้ป็นผลลบ 
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4.2 การทดสอบความสามารถในการใช้คารโ์บไฮเดรตในสภาวะท่ีมีออกซิเจน/ไม่มีออกซิเจน            

 ทดสอบความสามารถในการย่อยสลายคารโ์บไฮเดรตในสภาพทีม่อีอกซเิจนหรอืไม่มอีอกซเิจน(O-F test) โดย

วิธี stab เชื้อลงในอาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลว Hugh and Leifson O-F medium จากนัน้เติมพาราฟินเหลวประมาณ 1 

มลิลลิติรลงไปบนผวิหน้าอาหาร อกีหนึ่งหลอดไม่เตมิพาราฟิน บ่มทีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24-48  หาก

พบรอยเจรญิและเปลี่ยนสอีาหารในหลอดอาหารทัง้สองหลอดแสดงว่า เชื้อสามารถย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตได้ทัง้

สภาวะทีม่อีอกซเิจนและไม่มอีอกซเิจน 

4.3 การทดสอบตรวจสอบความสามารถในการสรา้งเอนไซมไ์ลเปส 

ทดสอบความสามารถในสร้างเอนไซม์ไลเปส โดยใช้วิธ ีpoint inoculation จุดเชื้อลงไปบนจานอาหารแขง็ 

Nutrient (NA)  ทีเ่ตมิ Tween 80 2 เปอรเ์ซน็ต์ บ่มทีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 48-72 ชัว่โมง ตรวจดูการ

เจรญิทีผ่วิหน้าอาหาร หากเชือ้มคีวามสามารถในการย่อยไขมนัจะเกดิโซนขุน่รอบรอยเจรญิของเชือ้ 

4.4 การทดสอบความสามารถในการเอนไซมเ์คซีนเนส 

ทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์เคซีนเนส โดยใช้เทคนิค point inoculation จุดเชื้อลงไปบนจาน

อาหารแขง็ NA ทีเ่ตมิ Skim Milk 0.2 เปอรเ์ซน็ต ์บ่มทีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 48-72 ชัว่โมง ตรวจดกูาร

เจรญิทีผ่วิหน้าอาหาร หากเชือ้มคีวามสามารถในการย่อยเคซนี จะเกดิโซนใสรอบรอยเจรญิของเชือ้ 

4.5 การทดสอบความสามารถในการสรา้งเอนไซมเ์จลาตินเนส 

ทดสอบความสามารถในการสรา้งเอนไซมเ์จลาตนิเนสย่อยสลายเจลาตนิ โดยใชเ้ทคนิค point inoculation จุด

เชื้อลงไปบนจานอาหารแขง็ NA ที่เติม เจลาติน 0.5 เปอร์เซ็นต์ บ่มที่อุณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 48-72  

ชัว่โมง ตรวจดูการเจรญิทีผ่วิหน้าอาหารโดยการหยดเมอควิรคิคลอไรด(์HgCl2) หากเชือ้มคีวามสามารถในการย่อยเจ

ลาตนิ จะเกดิโซนใสรอบๆ รอยเจรญิของเชือ้ 

4.6 การทดสอบความสามารถในการใช้น ้าตาลและการสรา้งแกส๊ 

ทดสอบความสามารถในการหมกัน ้าตาลและการสรา้งแก๊ส โดยใชอ้าหาร Trypticase peptone yeast extract 

medium (TYP) ที่เติม Bromocresol purple ปรมิาตร 0.04 เปอร์เซน็ต์ และน ้าตาลกลูโคส ซูโครส แมนนิทอล  และ

แลคโตส 1.0 เปอร์เซน็ต์ (น ้าหนักต่อปรมิาตร) ในหลอดอาหารบรรจุหลอดดกัแก๊ส บ่มทีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส 

เป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง หากผลการทดสอบการหมกัน ้าตาลเป็นบวกจะเปลี่ยนสขีองอาหารจากม่วงเป็นเหลอืง ส่วน

ความสามารถในการสรา้งแก๊ส จะพบฟองอากาศในหลอดดกัแก๊ส 

5.  การทดสอบความสามารถในการเจริญท่ีสภาวะทางเดินอาหารจ าลอง ดดัแปลงจากวิธีของ 

Axelsson [13] 

น าเชือ้แบคทเีรยีทีม่คีวามสามารถในการย่อยคารโ์บไฮเดรตจากเมลด็ขา้ว 3 ไอโซเลท ไดแ้ก่ C11AM2, 

C12AM3 และ L. amylovorus TISTR1110 มาทดสอบความสามารถในการเจรญิในสภาวะทางเดนิอาหารจ าลอง โดย

น าเซลลแ์ขวนลอยของแบคทเีรยีกรดแลคตคิปรมิาตร 0.1 มลิลลิติร ทีม่จี านวนเชือ้ประมาณ 107 CFU/ml ใสใ่นอาหาร

เหลว MRS ปรมิาตร 10 มลิลลิติร ทีป่รบัค่าความเป็นกรดด่างของอาหารเป็น 2.5   (จ าลองสภาวะในกระเพาะอาหาร) 

น าไปบ่มทีอุ่ณหภมู ิ 37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 2 ชัว่โมง น ามาตรวจนบัปรมิาณเชือ้ทีร่อดชวีติหลงัจากผ่านสภาวะ

ทางเดนิอาหารจ าลองดว้ยวธิ ีdilution plate count ในอาหารแขง็ MRS 
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จากนัน้น าอาหาร MRS ที่มเีชื้อที่รอดชวีติจากการทดลองขา้งต้นมาปัน่เหวีย่งด้วยเครื่องเซนตรฟิิวจ ์ที่

ความเรว็ 7,000 รอบต่อนาท ีอุณหภูม ิ4 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 15 นาท ีน าตะกอนเซลลท์ีไ่ดม้าเตมิดว้ยอาหารเหลว 

MRS ที่ปรบัค่าความเป็นกรดด่างของอาหารเป็น 8.0 ปรมิาตร 10 มลิลลิติร (จ าลองสภาวะในล าไสเ้ลก็) จากนัน้บ่มที่

อุณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง ตรวจนับปรมิาณเชือ้ทีร่อดชวีติหลงัจากผ่านสภาวะในล าไสเ้ลก็จ าลอง 

ดว้ยวธิ ีdilution plate count ดว้ยอาหารแขง็ MRS ท าการทดสอบ 3 ซ ้า  
 

6. การตรวจสอบความสามารถในการยบัยัง้เช้ือก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร โดยวิธี agar well 

diffusion ดดัแปลงจากวิธีของ Tulumoglu และคณะ [14] 
 

น าเชือ้แบคทเีรยีทีม่คีวามสามารถในการย่อยคารโ์บไฮเดรตจากเมลด็ขา้ว 3 ไอโซเลท ไดแ้ก ่ C11AM2, 

C12AM3 และ L. amylovorus TISTR1110 เลีย้งในอาหารเหลว MRS ปรมิาตร 5 มลิลลิติร บ่มทีอุ่ณหภูม ิ              

37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 18-24  ชัว่โมง น าไปวดัค่าการดดูกลนืแสงดว้ยเครื่องสเปกโตรโฟโตมเิตอร ์ ทีค่วามยาว

คลื่น 540 นาโนเมตร ใหไ้ดค้า่การดดูกลนืแสงที ่ 0.5 เพื่อใชเ้ป็นเชือ้ตัง้ตน้ จากนัน้ถ่ายเชือ้ลงในอาหารเหลว MRS 

ปรมิาตร 250 มลิลลิติร ใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ของเชือ้ 5 เปอรเ์ซน็ต ์บ่มทีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง 

น ามาปัน่เหวีย่งดว้ยเครื่องเซนตรฟิิวจท์ีค่วามเรว็ 7,000 รอบต่อนาท ี ทีอุ่ณหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 10 นาท ี

จะไดส้ว่นใส ปรบั pH ใหเ้ป็นกลางดว้ย โซเดยีมไฮดรอกไซค ์(NaOH) ทีป่ราศจากเชือ้ 

น าแบคทเีรยีทดสอบซึง่เป็นแบคทเีรยีก่อโรคในระบบทางเดนิอาหาร 10 ชนิด ไดแ้ก ่ Aeromonas 

hydrophila, Bacillus cereus, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 

typhimurium, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae และ Vibrio parahaemolyticus ใน

อาหารเหลว Nutrient (NB) บ่มทีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 18-24 ชัว่โมง น าไปวดัค่าการดดูกลนืแสง ที่

ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร ใหไ้ดค้่าการดดูกลนืแสงที ่ 0.5 จากนัน้เกลีย่น ้าเลีย้งเชือ้ลงบนอาหารแขง็ NA ดว้ยไม้

พนัส าลปีราศจากเชือ้ เจาะหลุมขนาด 6 มลิลเิมตร ดว้ย cork borer 

หยดสว่นใสทีไ่ดจ้ากเชือ้แบคทเีรยีทีม่คีวามสามารถในการย่อยคารโ์บไฮเดรตจากเมลด็ขา้ว 3 ไอโซเลท 

ลงไปในหลมุทีเ่จาะไว ้ปรมิาตร 100 ไมโครลติร บม่ทีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง ท าการทดสอบ 

3 ซ ้า โดยใชอ้าหารเหลว MRS ทีป่ราศจากเชือ้ เป็น negative control  และใช ้ streptomycin ความเขม้ขน้ 0.1 

มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร เป็น positive control ทดสอบ 3 ซ ้า  
 

ผลการศึกษา 
1. แยกจุลนิทรยีจ์ากตวัอย่าง ผึง้ ตวัอ่อนของผึง้ น ้าผึง้ เกสรผึง้ และขา้วหมาก สามารถแยกแบคทเีรยีได้

ทัง้หมด 157 ไอโซเลท และเชือ้ L. amylovorus TISTR1110 เป็นเชือ้มาตรฐานทีแ่ยกจากตวัอย่างอาหารสตัว ์ ของ

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 
2. จากการตรวจสอบลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของเชือ้ทีแ่ยกไดจ้ากตวัอย่าง ผึง้ตวัเตม็วยั ตวัออ่นผึง้ เกสรผึง้ 

น ้าผึง้ และขา้วหมาก รวมถงึ L. amylovorus TISTR1110 ตรวจสอบการเจรญิบนผวิหน้าอาหารแขง็ MRS (ภาพที ่1) 

เมื่อน าโคโลนีไปตรวจสอบลกัษณะทางสณัฐานวทิยาใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ (ภาพที ่2) 
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ภาพท่ี 1 ลกัษณะโคโลนขีองไอโซเลท C11AM2(A), C12AM3(B) และ L. amylovorus TISTR1110(C) 
 

 

     
 

ภาพท่ี 2 ลกัษณะเซลลข์องแบคทเีรยีภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบเลนสป์ระกอบก าลงัขยาย 1000 เท่า  C11AM2(A), 

C12AM3(B) และ L. amylovorus TISTR1110(C) 
 

3.  ความสามารถในการย่อยคาร์โบไฮเดรตในเมล็ดข้าวพบว่าจากตัวอย่าง 157 ไอโซเลท เชื้อแบคทีเรีย  

2 ไอโซเลท คอื C11A3 และ C12AM3 ทีแ่ยกไดจ้ากผึง้ตวัเตม็วยัและ L. amylovorus TISTR1110 มคีวามสามารถใน

การย่อยคารโ์บไฮเดรตจากเมลด็ขา้วได ้(ตารางที ่1) (ภาพที3่, 4, 5) 
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ตารางท่ี 1 ผลของความสามารถในการย่อยคารโ์บไฮเดรตจากเมลด็ขา้วพนัธุต่์าง  ๆเมื่อถูกย่อยดว้ยเชือ้แบคทเีรยี 3 ไอโซเลท 

 

ขา้ว 
โซนใสรอบการเจรญิ (มลิลเิมตร) 

C11AM2 C12AM3 L. amylovorus TISTR1110 
1. ขา้วโอต็ 8.16±0.76a 2.16±0.28b  7.50±0.50b 
2. ขา้วกลอ้งหอมมะล ิ105 9.33±0.57a 4.33±0.28e 20.00±0.50h 
3. ขา้วขาวหอมมะล1ิ05 12.00±1.00b 0.66±0.28a 9.66±0.76c 
4. ขา้วไรซเ์บอรรี ่ 14.00±1.00c 0.66±0.28a 11.83±0.28d 
5. ขา้วเหนียวด า 16.33±2.08d 3.50±0.50d 19.00±0.86g 
6. ขา้วขาวหอมมะล1ิ05 (เพาะงอก) 16.66±0.57d 4.50±0.50e 15.16±0.76e 
7. ขา้วหอมมะลแิดง 21.50±0.50e 3.16±0.28cd 15.00±0.50e 
8. ขา้วหอมมะลแิดง(เพาะงอก) 22.00±1.00ef 2.66±0.28bc 6.50±0.50a 
9. ขา้วเหนียวลมืผวั 23.33±0.57f 7.50±0.50g 16.83±0.28f 
10. ขา้วหอมมะลสินีิล 35.50±0.50g 6.33±0.57f 15.83±0.28e 
หมายเหตุ:   ตวัอกัษรภาษาองักฤษพมิพเ์ลก็ทีต่่างกนัในแต่ละคอลมัน์ แสดงถงึค่าทีม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั

ทางสถติ ิโดยใชว้ธิ ีDuncan’s New Multiple Range Test ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 

       
 

ภาพท่ี 3 โซนใสจากการย่อยคาร์โบไฮเดรตในเมล็ดข้าวไรซเบอรรี่ โดยไอโซเลท C11AM2(A), C12AM3(B) และ        

L. amylovorus TISTR1110(C) 
 

     
 

ภาพท่ี 4 โซนใสจากการย่อยคาร์โบไฮเดรตในเมลด็ขา้วเหนียวลืมผวัโดยไอโซเลท  C11AM2(A), C12AM3(B) และ     

L. amylovorus TISTR1110(C) 
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ภาพท่ี 5 โซนใสจากการย่อยคาร์โบไฮเดรตในเมลด็ขา้วหอมมะลิสนีิลโดยไอโซเลท C11AM2(A), C12AM3(B) และ     

L. amylovorus TISTR1110(C) 
 

4. จากการการตรวจสอบคุณสมบตัิทางสรรีวทิยาและทางชวีเคมบีางประการของเชื้อแบคทเีรยี 3 ไอโซเลท 

พบว่าเชือ้ C11AM2 และ C12AM3 สามารถสรา้งเอนไซมค์ะตาเลส เคซนีเนส และเจลาตนิเนสได ้ส่วน L. amylovorus 

TISTR1110 สามารถหมกัน ้าตาลแมนนิทอล ซูโครส แลคโตส และกลูโคส และสามารถสรา้งแก๊สจากการหมกัน ้าตาล

แลคโตสได ้(ตาราง 2)  
 

ตารางท่ี 2  สณัฐานวทิยาและคุณสมบตัทิางชวีเคมขีองไอโซเลท C11AM2, C12AM3 และ L. amylovorus TISTR1110 

 

การตรวจสอบ 
ผลการทดสอบ 

C11AM2 C12AM3 L. amylovorus TISTR1110 
การสรา้ง catalase + + - 
การทดสอบ O-F F F F 
การสรา้งเอนไซม ์
    Lipase 
    Caseinase 
    Gelatinase 

   
- - - 
+ + - 
+ + - 

การหมกัน ้าตาล 
    Mannitol 

      Sucrose 
    Lactose 
    Glucose 

   
- - + 
- - + 
- - + 
- - + 

การสรา้งแก๊สจากน ้าตาล 
    Mannitol 
    Sucrose 
    Lactose 
    Glucose 

   
- - - 
- - - 
- - + 
- - - 

หมายเหตุ:   +  หมายถงึ ใหผ้ลทดสอบเป็นบวก                      -  หมายถงึ ใหผ้ลทดสอบเป็นลบ 

 F หมายถงึ สามารถย่อยคารโ์บไฮเดรตไดท้ัง้สภาวะทีม่แีละไม่มอีอกซเิจน 
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5. จากการทดสอบความสามารถในการอยู่รอดในระบบทางเดนิอาหารจ าลองของเชื้อแบคทเีรยี 3 ไอโซเลท

พบว่า เชือ้ L. amylovorus TISTR1110 มคีวามสามารถในการอยู่รอดในระบบทางเดนิอาหารจ าลองสงูสดุ รองลงมาคอื 

C12AM3 และ C11AM2 ตามล าดบั (ภาพที ่6) 
 

 
 

ภาพท่ี 6 จ านวนเซลลข์องเชือ้แบคทเีรยี C11AM2, C12AM3 และ L. amylovorus TISTR1110 ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เมื่อ

เลีย้งในอาหาร MRS ทีม่คี่า pH ต่างๆ 
 

6. จากการทดสอบความสามารถในการยบัยัง้เชือ้ก่อโรคในระบบทางเดนิอาหาร พบว่าเชือ้ไอโซเลท C11AM2 

มคีวามสามารถในการยบัยัง้เชือ้ V. cholerae และ V. parahaemolyticus โดยมขีนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางของโซนใสการ

ยบัยัง้ 10.6±0.4 และ 9.1±0.1 มลิลเิมตร ตามล าดบั  
 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความสามารถในการยบัยัง้เชือ้ก่อโรคในระบบทางเดนิอาหาร โดยเชือ้แบคทเีรยีทีค่ดัเลอืก 3ไอโซเลท 

เชือ้ก่อโรคในระบบทางเดนิอาหาร 
โซนใสของการยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยีทดสอบ (มลิลเิมตร) 
C11AM2 C12AM3 L. amylovorus TISTR1110 

Aeromonas hydrophila 0 0 0 
Bacillus cereus 0 0 0 
Escherichia coli 0 0 0 
Proteus vulgaris 0 0 0 
Pseudomonas aeruginosa 0 0 0 
Salmonella typhimurium 0 0 0 
Serratia marcescens 0 0 0 
Staphylococcus aureus 0 0 0 
Vibrio cholerae 10.6±0.4 0 0 
Vibrio parahaemolyticus 9.1±0.1 0 0 
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ภาพท่ี7 โซนใสของการยบัยัง้การเจรญิของ V. cholerae(A), V. parahaemolyticus(B) โดยไอโซเลท C11AM2 

   หมายเหตุ:  C11 หมายถงึ C11AM2                              C12 หมายถงึ C12AM3 

 L     หมายถงึ L. amylovorus TISTR1110        N    หมายถงึ Negative control  

 P    หมายถงึ Positive control  
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 

จากผลการการแยกเชือ้แบคทเีรยีจากตวัอยา่ง ผึง้ตวัเตม็วยั ตวัอ่อนผึง้ เกสรผึง้ น ้าผึง้ รวมถงึขา้วหมากพบว่า

ได้ เชื้อแบคทีเรียทัง้หมด 157 ไอโซเลท โดยแบคทีเรีย 2 ไอโซเลทที่แยกได้จากผึ้งตัวเต็มวยั คือ C11AM2 และ 

C12AM3 รวมถงึ L. amylovorus TISTR1110 มคีวามสามารถในการย่อยคารโ์บไฮเดรตประเภทแป้งในเมลด็ขา้ว 10 

สายพนัธุ์ โดยเชื้อแบคทเีรยีทัง้ 3 ไอโซเลทสามารถย่อยขา้วหอมมะลสินีิล ขา้วเหนียวลมืผวั และขา้วไรซ์เบอรรีไ่ด้ดี

อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งเป็นไปในลักษณะเดียวกับการทดลองของ  Ratithammatorn และคณะ [12] ที่มีการทดสอบ

ความสามารถในการย่อยแป้งชนิดต่างๆ โดย L. amylovorus เมื่อน าเชื้อแบคทีเรียทัง้สามไอโซเลทมาทดสอบ

ความสามารถในการสร้างเอนไซม์ต่างๆ พบว่าเชื้อ C11AM2 และ C12AM3 มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์       

คะตาเลส เคซนีเนส และเจลาตินเนส ส่วนเชื้อ L. amylovorus TISTR1110 ไม่สร้างเอนไซมเ์หล่านี้ แต่สามารถหมกั

น ้ าตาลแมนนิทอล ซูโครส แลคโตส และกลูโคส และสร้างแก๊สจากการหมักน ้ าตาลแลคโตส จากการทดสอบ

ความสามารถในการอยู่รอดในระบบทางเดนิอาหารจ าลองพบว่า เชือ้ L. amylovorus TISTR1110 มคีวามสามารถใน

การอยู่รอดในระบบทางเดนิอาหารจ าลองได้ดเีมื่อเทยีบกบัเชือ้ C11AM2 และ C12AM3 เพราะมจี านวนเชื้อเหลอือยู่

มากถงึ 4.0 × 105 CFU/ml ในขณะที ่C11AM2 และ C12AM3 มจี านวนเชือ้เหลอือยู่ เพยีง 2.7 × 104, และ 3.1 × 104 

CFU/ml ตามล าดบั และเมื่อน าไปตรวจสอบความสามารถในการยบัยัง้เชือ้ก่อโรคในระบบทางเดนิอาหาร พบว่ามเีพยีง

เชือ้ C11AM2 เท่านัน้ ทีส่ามารถยบัยัง้เชือ้ V. Cholerae และ V. parahaemolyticus ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัการทดลองของ 

Thirabunyanon และ Thongwittaya [15] ที่พบว่าเชื้อโปรไบโอติค มีความสามารถในการยบัยัง้เชื้อก่อโรคในระบบ

ทางเดนิอาหารไดห้ลายชนิดเช่น S. Typhimurium, E. coli, B. cereus และ V. cholerae  

จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าเชื้อ C11AM2, C12AM3 และ L. amylovorus TISTR1110 เป็นเชื้อที่มี

ความสามารถในการย่อยคารโ์บไฮเดรตประเภทแป้งไดจ้ากขา้วทุกสายพนัธุ ์โดยเฉพาะขา้วหอมมะลิสนีิล ขา้วเหนียว

ลมืผวั และขา้วไรซเ์บอรรีซ่ึง่เป็นขา้วสายพนัธุท์ีม่คีุณค่าทางโภชนาการสงูและเป็นทีน่ิยมของผูบ้รโิภคแสดงใหเ้หน็ว่า

ขา้วแต่ละชนิดมีคุณสมบตัิที่ดทีี่จะพฒันาเป็นคารเิออรท์ี่สามารถช่วยเพิ่มอตัราการอยู่รอดของโปรไบโอติคในระบบ

ทางเดนิอาหารได ้นอกจากนี้เชือ้แต่ละไอโซเลทมคีวามสามารถในการอยู่รอดในระบบทางเดนิอาหารไดค้่อนขา้งด ีอกี
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ทัง้เชื้อบางไอโซเลทยงัสามารถยบัยัง้การเจรญิของเชื้อก่อโรคไดอ้กีด้วย การศกึษานี้จงึสามารถที่จะพฒันา ปรบัปรุง  

และน าไปประยุกต์ใชป้ระโยชน์ทีก่่อให้เกดิความหลากหลายของผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ ในวงการอุตสาหกรรมอาหารเสรมิ

เพื่อสขุภาพต่อไปได ้ 
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การศึกษาประสิทธิภาพฟิลม์ TiO2/LDPE ในการย่อยสลายโทลอีูนในอากาศ 
โดยกระบวนการโฟโตแคตาไลติค ออกซิเดชนั 
The Photocatalytic Oxidation of Toluene Using TiO2/LDPE Composite Film 
 

กลา้ณรงค ์อนิต๊ะวงค1์ สุลกัษณ์ สุมติสวรรค1์* และโกวทิ สุวรรณหงษ์2 
Klanarong Intawong1, Sulak Sumitsawan1* and Kowit Suwannahong2 
 

บทคดัย่อ 

 

 การวจิยันี้เป็นการศกึษาประสทิธภิาพฟิลม์ TiO2/LDPE ในการย่อยสลายโทลูอนีในอากาศ โดยกระบวนการ 
โฟโตแคตาไลตคิ ออกซเิดชนั โดยดปูระสทิธภิาพของปฏกิริยิาจากการวเิคราะหโ์ดยเครื่องวเิคราะหแ์ก๊สโครมาโทกราฟี
และลกัษณะของฟิลม์ดว้ยเครื่องมอื Scanning Electron Microscope (SEM) ภายใตก้ลอ้ง SEM อนุภาคของ TiO2 บน
ผวิฟิลม์มกีารกระจายตวัด ีแต่กส็งัเกตเหน็กลุ่มกอ้นของอนุภาคบนผวิหน้าฟิลม์ อาจเกดิจากการรวมตวักนัของอนุภาค 
TiO2 ระหว่างขัน้ตอนในกระบวนการเป่าฟิลม์ ความเขม้ขน้เริม่ต้นโทลูอนีที ่100 ppm ฟิลม์ 15% TiO2/LDPE+BM3% 
มปีระสทิธภิาพการก าจดัโทลูอนีดทีี่สุดอยู่ที ่36% ตามด้วย 34% ของฟิลม์ 15% TiO2/LDPE+BM1% และ 29% ของ 
10% TiO2/LDPE และจลนศาสตร์การเกดิปฏิกริยิาเป็นไปตามปฏกิิรยิาอนัดบัหนึ่ง  (First Order Reaction) ทุกฟิล์ม
ตวัเร่งปฏกิริยิา 
 

ค าส าคญั:  โฟโตแคตาไลตคิ ออกซเิดชนั ตวัเร่งปฏกิริยิาดว้ยแสง ไททาเนียมไดออกไซด-์โพลเิอทลินี โทลอูนี 
 

Abstract  

 

 This study focused on the photocatalytic oxidation of toluene using TiO2/LDPE composite film. The 
photocatalytic activity of the TiO2/LDPE were analyzed by gas chromatography (GC) and physical structure of 
photocatalysts were obtained from scanning electron microscope (SEM). TiO2 particles were well dispersed 
on the inner surface of the film. However, a few clusters of TiO2 particles on the surface of the film caused by 
aggregation of TiO2 particles were formed during the heating process of blown film. At the initial concentration 
of 100 ppm toluene, 15% TiO2/LDPE+BM3% composite film yielded the highest degradation efficiency of 
36%, followed by the removal efficiency of 34% for 15% TiO2/LDPE+BM1% and 29% for 10% TiO2/LDPE. 
The kinetic of reaction all TiO2/LDPE composite film followed the first order reaction. 
 

Keywords:  Photocatalytic Oxidation, Photocatalyst, TiO2/LDPE, Toluene 
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บทน า 

 

 ในสภาพแวดล้อมปัจจุบนัทุกคนล้วนเลี่ยงไม่ได้ที่จะสมัผสัมลพิษและสารเคมไีม่ว่าอยู่ภายในหรอืภายนอก
อาคาร ส่วนใหญ่ประชาชนใช้เวลามากกว่ารอ้ยละ 80 ของแต่ละวนัในพื้นที่ภายในอาคาร  [1] ดงันัน้คุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร (Indoor Air Quality, IAQ) จงึเป็นเรื่องส าคญัที่ส่งผลต่อสุขภาพ สภาพแวดล้อมภายในอาคารด้านเคม ี
(Chemical) เป็นสาเหตุหลกัของมลพิษอากาศภายในอาคาร โดยเฉพาะมลพษิทางอากาศที่เป็นสารเคม ี(Chemical 
gas pollutants) ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ เช่น การระคายเคืองตา จมูก คอ ปวดหัว ไอ จาม ร่างกาย
อ่อนเพลยี จนถงึการติดเชือ้ระบบทางเดนิหายใจ [2] สารโทลูอนี (Toluene) หรอืเมทลิเบนซนี (Methyl benzene) เป็น
หนึ่งในสารอนิทรยีร์ะเหยง่าย(Volatile organic compounds, VOCs) ที่เป็นสารมลพษิส าคญัภายในอาคาร [3] โดยมี
ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของโทลูอีน 110.19 มก./ลบ.ม (29 ppm) สูงที่สุดของสารประกอบอินทรีย์ระเหยในอาคาร
ส านักงานในกรุงเทพมหานคร รองลงมาได้แก่ limonene, m/p-xylene, ethylbenzene และ o-xylene พบสารโทลูอี
นจากผลติภณัฑท์ าความสะอาด ส ีหมกึ กาว ทนิเนอรร์วมทัง้ควนับุหรี ่ [4] และจากการตรวจวดัความเขม้ขน้ของโทลู
อนีในอู่พ่นสรีถยนต์ ยงัพบว่ามคีวามเขม้ขน้ของโทลอูนีสงูถงึ 485.96 มก./ลบ.ม (129 ppm) [5] โทลอูนีมลีกัษณะเป็น
ของเหลวไม่มสี ีไอระเหยสามารถตดิไฟง่ายในอุณหภูมแิละความดนัปกต ิ[6] การสมัผสัหรอืสดูดมโทลอูนีจะก่อใหเ้กดิ
การระคายเคอืงผวิหนงั ง่วงซมึ เวยีนศรีษะตลอดจนเกดิความบกพร่องต่อระบบประสาทส่วนกลาง [7] การแกไ้ขปัญหา
มลพษิภายในอาคาร วธิจีดัการหรอืบ าบดัหลายวธิซีึง่มทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีแตกต่างกนัไป เช่น วธิดีูดซบั (Adsorption 
process) เป็นวธิทีีใ่ชก้นัมากเพื่อบ าบดัอากาศทีป่นเป้ือนในอาคาร เป็นระบบทีง่่ายต่อการควบคุมและบ ารุงรกัษา แต่ขดี
ความสามารถของกระบวนการดูดซบัคือต้องมีการเปลี่ยนถ่ายผงถ่านกมัมนัต์หรอืฟ้ืนฟูสภาพ (Regenerative) อยู่
บ่อยครัง้ เมื่อมลพษินัน้มคีวามเขม้ขน้สงู [2, 8] ระบบกรองชวีภาพ (Biofiltration) เป็นเทคโนโลยทีี่มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
โดยอาศยัเชือ้จุลนิทรยีท์ีอ่ยู่ในชัน้ฟิลม์ซึง่ถูกตรงึกบัวสัดุทีม่รีพูรุนในการย่อยสลาย [9, 10] แต่เชือ้จุลนิทรยีซ์ึง่เป็นกุญแจ
ส าคญัต่อประสทิธภิาพการย่อยสลายทางชวีภาพ เพราะต้องเหมาะสมกบัสารอนิทรยีร์ะเหยง่ายชนิดนัน้ๆ และต้องอยู่
ใ น ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่ ส า ม า ร ถ เจ ริ ญ เติ บ โ ต ไ ด้ ดี  ทั ้ ง  pH อุ ณ ห ภู มิ  อ า ห า ร  ค ว า ม ชื้ น  แ ล ะ 
ก๊าซออกซเิจน [11]  
 กระบวนการเร่งปฏกิิรยิาด้วยแสง (Photocatalytic Oxidation, PCO) เป็นวธิหีนึ่งในการย่อยสลายมลพิษ
โดยวธิอีอกซเิดชนัขัน้สงู เป็นเทคนิคทีม่ปีระสทิธภิาพในการลดมลพษิทางอากาศ [12] ไม่ต้องลงทุนมากเมื่อเทยีบกบั
วธิกีารอื่น ทัง้ยงัสามารถย่อยสลายสารอินทรยี์ที่อุณหภูมหิ้องและความดนัปกติได้ สามารถออกซิไดซ์สารประกอบ
อนิทรยีท์ีม่คีวามเขม้ขน้สงู [13] และผลติภณัฑส์ดุทา้ยของปฏกิริยิาจะอยู่ในรูปก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) และน ้า 
(H2O) [14, 15] การเกิดปฏิกิรยิาจะอาศยัพลงังานแสงซึ่งนิยมใช้รงัสอีตัราไวโอเลต (Ultraviolet radiation) ร่วมกับ
ตวัเร่งปฏกิริยิาด้วยแสง (Photocatalyst) ที่ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ตวัเร่งปฏกิิรยิาด้วยแสงในงานวจิยันี้ได้
เตรยีมขึน้โดยเทคนิคเป่าฟิลม์ (Blown film technique) เป็นวธิทีีน่ิยมใชท้ าฟิลม์พลาสตกิ โดยตรงึ TiO2 บนโพลเีอทลินี 
(Low Density Polyethylene, LDPE) พลาสตกิทีผ่ลติขึน้จะมลีกัษณะเป็นฟิลม์บาง คงทนต่อสารเคมแีละสารทีม่ฤีทธิก์ดั
กร่อน มคีวามยดืหยุ่น กึง่โปร่งใส และตน้ทุนการผลติต ่า [2]  
 การวจิยันี้ท าการศกึษาเปรยีบเทยีบความสามารถในการย่อยสลายโทลูอนีในอากาศ โดยใช ้TiO2 ทีผ่สมใน
แผ่นฟิลม์ LDPE และแผ่นฟิลม์ทีม่กีารเตมิสารปรุงแต่งทางการคา้ (BM) ทีม่สีามารถปรบัปรุงช่วงการดูดกลนืแสงใหด้ี
ขึน้ รวมทัง้ท าการวเิคราะหค์ุณสมบตัขิองแผ่นฟิล์ม LDPE ดว้ยเครื่อง SEM ค านวณหาความกว้างของแถบพลงังาน 
และปฏกิริยิาการย่อยสลายโทลอูนี 
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วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
1. การเตรยีมตวัเร่งปฏกิริยิาดว้ยแสง 

  ฟิลม์ตวัเร่งปฏกิริยิาดว้ยแสง TiO2/LDPE ถูกเตรยีมขึน้ดว้ยวธิกีารเป่าฟิลม์ (Blown film extrusion) 
เป็นเทคโนโลยใีนการผลติพลาสตกิ ซึง่ใช ้TiO2 (Wilson, China) แบบผง ผลกึขนาด 45 nm รวมกบั LDPE (PFTLIN) 
และสารปรุงแต่ง โดยอาศยัการเป่าโพลเิมอรเ์หลวผ่านแบบทรงกลม เป่าขึน้รูปฟิลม์ทีอุ่ณหภูมชิ่วง 1500C-1800C ใหไ้ด้
ลกูโป่งฟิลม์ทรงกระบอก แลว้จงึพบัลกูโป่งฟิลม์ใหเ้ป็นแผ่น [2] 
 

2. ศกึษาลกัษณะฟิลม์ตวัเร่งปฏกิริยิาดว้ยแสง 
      ลกัษณะโครงสร้างฟิล์มตัวเร่งปฏิกิรยิาด้วยแสง TiO2/LDPE ทดสอบโดยใช้ Scanning Electron 
Microscope (SEM, Model Jx A-840, JEOL, Japan) [2] 

 

3.กระบวนการโฟโตแคตาไลตคิ ออกซเิดชนั ในการก าจดัก๊าซโทลอูนี 
ถังปฏิกรณ์ปฏิกิริยา (Shunyue 0.45 L) ท าจาก Stainless steel เชื่อมต่อด้วยท่อพลาสติกขนาด 4 x 6 mm กับ
เครื่องวดัอตัราการไหล (OMEGA Tokyo-Japan) และเครื่องวดัอุณหภูมิและความชื้น (HTC-2) ภายในถังปฏิกรณ์
ปฏกิริยิาประกอบด้วยหลอดยูวี (Shunyue 6W) ความยาวคลื่น 254 nm จ านวน 1 หลอด เป็นแหล่งก าเนิดแสง และ
ฟิลม์ตวัเร่งปฏกิริยิาดว้ยแสง ในระบบปิดแบบหมุนเวยีน (Recirculation) โดยปัม๊ (Yamano AP-10 220 V) ดงัภาพที ่1 

 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แบบจ าลองกระบวนการโฟโตแคตาไลตคิ ออกซเิดชนั 
 

3.1 ทดสอบการย่อยสลายดว้ยแสง 
 ใช้ micro syringe (SGE ขนาด 10 µL) ฉีดโทลูอีน (AR grade 99.5%, ACI Labscan) ปรมิาณ 0.2 µL รูป
ของเหลวเขา้ไปยงัถงัปฏกิรณ์ปฏกิริยิาทีไ่ม่มตีวัเร่งปฏกิริยิาดว้ยแสง อตัราการไหล 2 L/min ปล่อยใหข้องเหลวระเหย
30 นาท ีหลงัจากนัน้ใช ้gastight syringe (VICI 1 mL) ดดูอากาศจากถงัปฏกิรณ์ปฏกิริยิา ปรมิาณ 1 mL ฉีดเขา้เครื่อง
แก๊สโครมาโทกราฟี (SHIMADZU GC-2010 Plus) โดยใชค้อลมัน์ DB-WAX (30 m x 0.32 mm id x 0.25 um) Flame 
Ionization Detector (FID) 275 oC และ Oven 60 oC for 4 min, 60-140 oC at 10 oC/min and 200 oC for 4 min เกบ็
ตวัอย่างทุก 10 นาท ีจนกว่าค่าทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหจ์ะคงที ่จากนัน้เปิดยวูเีพื่อทดสอบปฏกิริยิาการย่อยสลายก๊าซโทลู
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อนี เกบ็ตวัอย่างทุก 10 นาท ีเป็นเวลา 180 นาท ีหรอืจนกว่าไม่เกดิปฏกิริยิา ทดสอบและเกบ็ผลเป็นจ านวน 3 ครัง้  
 

 3.2 การก าจดัก๊าซโทลอูนีโดยกระบวนการโฟโตแคตาไลตคิ ออกซเิดชนั 
 การย่อยสลายก๊าซโทลูอีนจะใช้ฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงชนิด TiO2/LDPE ที่สดัส่วน TiO2 ต่อ LDPE 
แตกต่างกนั TiO2:LDPE เท่ากบั 10 และ 15 wt.% และความเขม้ขน้เริม่ต้นก๊าซโทลอูนี 100 ppm รอจนกว่าการดดูซบั
อิม่ตวั จากนัน้เปิดยูวีเก็บตวัอย่างจากถังปฏิกรณ์ปฏิกริยิา ปรมิาณ 1 mL โดย gas tight syringe ฉีดวิเคราะห์ก๊าซ 
โทลูอนี ดว้ยเครื่อง GC ทุก 10 นาท ีเป็นระยะเวลา 180 นาท ีหรอืจนกว่าไม่เกดิปฏกิริยิา ท าการทดสอบเช่นกนันี้กบั
ทุกตวัเร่งปฏกิริยิาดว้ยแสง ทดสอบและเกบ็ผลเป็นจ านวน 3 ครัง้ 

 

ผลการศึกษา 
1. การสงัเคราะหฟิ์ลม์ตวัเร่งปฏกิริยิาดว้ยแสง 

 คุณสมบตัขิองฟิลม์ตวัเร่งปฏกิริยิาดว้ยแสงทีส่ดัส่วน TiO2 ต่อ LDPE แตกต่างกนั เมื่อเปรยีบเทยีบสขีองฟิลม์
จะเหน็ชดัว่าฟิลม์ LDPE ซึง่ไม่มสี่วนประกอบของ TiO2 จะมลีกัษณะเป็นฟิลม์โปร่งใส เทยีบกบัฟิลม์ 10% TiO2/LDPE 
ทีม่สีขีาวขุน่และสฟ้ีาของฟิลม์ 15% TiO2/LDPE จากสว่นประกอบของ TiO2 และสารแต่งเตมิในกระบวนการสงัเคราะห ์ 

 

ตารางท่ี 1 แสดงสดัสว่น TiO2 ต่อ LDPE ขนาด particle และความหนาของฟิลม์ 
Sample TiO2 contents 

(wt.%) 
Average particle size 

(nm) 
TiO2/LDPE 

Composite film thickness (nm) 
1 10 50 30 
2 15 50 30 
 

2. ลกัษณะฟิลม์ตวัเร่งปฏกิริยิาดว้ยแสง 
 จากการศึกษาลกัษณะฟิล์มตัวเร่งปฏิกิรยิาด้วยแสง ทดสอบโดย Scanning Electron Microscope (SEM) 
ลกัษณะของฟิลม์ภายใต้กลอ้งทีป่รมิาณแตกต่างกนั ดงัตารางที ่1 แสดงใหเ้หน็ว่าฟิลม์มกีารกระจายตวัของ TiO2 ดบีน
ผวิหน้าฟิลม์ แต่กส็ามารถสงัเกตเหน็กลุ่มกอ้นของอนุภาคบนผวิหน้าฟิล์มที่มปีรมิาณของ 10% TiO2/LDPE อาจเกดิ
จากการรวมตวักนัของอนุภาค TiO2 ระหว่างขัน้ตอนทีใ่ชค้วามรอ้นในกระบวนการเป่าฟิลม์ หากเปรยีบเทยีบกบัฟิล์ม 
15% TiO2/LDPE เหน็ไดว้่ามกีารกระจายของ TiO2 บนผวิฟิลม์ทีส่ม ่าเสมอกว่า 
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ภาพท่ี 2 ภาพภายใตก้ลอ้ง SEM (A) 10% TiO2/LDPE, (B) 15% TiO2/LDPE+BM1% และ 
(C) 15% TiO2/LDPE+BM3% 

 

 3. กระบวนการโฟโตแคตาไลตคิ ออกซเิดชนั ในการก าจดัก๊าซโทลอูนี 
3.1 ทดสอบการย่อยสลายดว้ยแสง  

การย่อยสลายโทลอูนีจากการฉายแสงโดยแสงยูวทีีป่ราศจากตวัเร่งปฏกิริยิาดว้ยแสงพบว่าสามารถลด
ปรมิาณโทลอูนีได ้13% อาจเป็นผลจากการแตกของโมเลกุลสารทีเ่กดิการดดูกลนืโฟตอนเมื่อฉายแสงยวู ีดงัภาพที ่3  

 

 
 

ภาพท่ี 3  การย่อยสลายโทลอูนีโดยกระบวนการ Photolysis  
3.2 การก าจดัก๊าซโทลอูนีโดยกระบวนการโฟโตแคตาไลตคิ ออกซเิดชนั 

 การย่อยสลายโทลูอนีโดยกระบวนการโฟโตแคตาไลติค ออกซเิดชนั ด้วยฟิล์มตวัเร่งปฏิกริยิาด้วยแสงที่มี
สัดส่วน TiO2 ต่อ LDPE แตกต่างกัน ความเข้มข้นเริ่มต้นของโทลูอีน 100 ppm พบว่าที่  15% TiO2/LDPE มี
ประสทิธภิาพการก าจดัดกีว่า 10% TiO2/LDPE ที่ 36% และ และ 29% ตามล าดบั อาจเนื่องจากส่วนที่เป็นผวิตวัเร่ง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99
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ปฏิกิริยาด้วยแสงมีโฮล (Hole, h+) ที่แตกตัวจากการดูดกลืนแสง (Absorption) เพิ่มขึ้นตามปริมาณของ TiO2 
เกดิปฏกิริยิาออกซเิดชนั (Oxidation) กบัไฮดรอกไซดอ์อิอน (Hydroxide ion, OH-) และน ้า เกดิเป็นไฮดรอกซลิเรดคิอล 
(Hydroxyl radical, OHo) ท าปฏกิริยิาออกซไิดซ ์(Oxidize) กบัโมเลกุลโทลูอนี เป็นผลใหก้ารก าจดัมปีระสทิธภิาพทีส่งู
กว่า [2,16] ส่วนฟิล์ม 15% TiO2/LDPE ที่มีส่วนผสมของสารแต่งเติม โลหะหนัก ต่างกัน 1% และ 3% พบว่า 
ประสทิธภิาพการก าจดัโทลูอนีใกลเ้คยีงกนั คอื 34% ของ 15% TiO2/LDPE+BM1% และจลนศาสตร์การเกดิปฏกิริยิา
เป็นไปตามปฏกิริยิาอนัดบัหนึ่ง(First Order Reaction) ทุกฟิลม์ตวัเร่งปฏกิริยิา ดงัแสดงในภาพที ่5  
 

ตารางท่ี 2 การประยุกตใ์ช ้Langmuir-Hinshelwood form, ln(C/C0) = -kKt = -K’t ทีป่รมิาณ TiO2 ต่างกนั 
Dosage of TiO2 Simplified Langmuir 

Hinshelwood form 
K’ (min-1) R2  

10% TiO2/LDPE -0.0012t + 0.9522 -0.0012 0.9519  
15% TiO2/LDPE+BM1% -0.0018t + 0.9678 -0.0018 0.9745  
15% TiO2/LDPE+BM3% -0.002t + 0.9761 -0.0020 0.9610  

 

จากสมการ Langmuir-Hinshelwood ตัวแปร C คือค่าความเข้มข้นหลงัท าปฏิกิรยิา (ppm), C0 คือค่าความเข้มข้น
เริม่ตน้ K’ คอืค่า ค่าคงทีก่ารเกดิปฏกิริยิา  (min-1) และ t คอืค่าของเวลา (min-1)  

 
 

 
 

ภาพท่ี 4  แสดงประสทิธภิาพการก าจดัโทลอูนี โดยกระบวนการโฟโตแคตาไลตคิ ออกซเิดชนั 
 

10% TiO2/LDPE 
15% TiO2/LDPE+BM1% 
15% TiO2/LDPE+BM1% 
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ภาพท่ี 5 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง ln(C/C0) ทีส่ดัสว่น TiO2 ต่างกนั 
 

วิจารณ์และสรปุผล 

 

 การศกึษาดงักล่าวแสดงใหเ้หน็วา่ตวัเร่งปฏกิริยิาดว้ยแสง TiO2/LDPE ทีเ่ตรยีมขึน้โดยเทคนิคการเป่าขึน้รปู 
สามารถก าจดัโทลอูนีในอากาศได ้ เมื่อท าปฏกิริยิาโดยกระบวนการโฟโตแคตาไลตคิ ออกซเิดชนั ลกัษณะและ
องคป์ระกอบของฟิลม์ตวัเร่งปฏกิริยิาดว้ยแสงภายใตก้ลอ้ง SEM การกระจายตวัของ TiO2 บนผวิฟิลม์ทีส่ม ่าเสมอชว่ย
เพิม่พืน้ทีใ่หเ้กดิแรงทางเคมเีพื่อดดูซบัอนุภาคสารทีม่ากขึน้ ซึง่เป็นปัจจยัหนึ่งทีม่คีวามส าคญัต่อประสทิธภิาพของ
กระบวนการโฟโตแคตาไลตคิ ออกซเิดชนั ก่อนเกดิปฏกิริยิาออกซเิดชนัเมื่อฉายแสงยวู ี สดัสว่นหรอืองคป์ระกอบฟิลม์
มผีลต่อประสทิธภิาพการย่อยสลายโทลอูนีโดยกระบวนการโฟโตแคตาไลตคิ ออกซเิดชนั เหน็ไดจ้ากฟิลม์ 1 5 % 
T i O 2 / L D P E ทีม่สีว่นผสมของสารแต่งเตมิโลหะหนกัสง่เสรมิใหค้วามสามารถในการดดูกลนืแสงของฟิลม์เพิม่ขึน้ที ่
ความยาวคลื่น 4 5 0  n m  ไดเ้มื่อเทยีบกบั T i O 2 / L D P E ทีส่ามารถดดูกลนืแสงไดใ้นชว่ง 3 8 0  n m [ 1 7 ]  
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บทคดัย่อ 
 

 การเพาะเลีย้งชิน้ส่วนใบของ Aeschynanthus garrettii Craib.ในสภาพปลอดเชือ้ บนอาหารสตูร Murashige 
and Skoog (MS,1962) ทีเ่ตมิ BA TDZ และ Kinetin ความเขม้ขน้ 0.1, 0.5, 1.0 และ 2.0  มลิลกิรมัต่อลติร เป็นเวลา 
12สปัดาห์ พบว่าอาหารสตูรที่เติม BA0.1 มลิลกิรมัต่อลติร สามารถชกัน าให้เกดิยอดใหม่โดยตรงเฉลีย่ 1.85 ยอดต่อ
ชิน้ส่วน ในขณะทีก่ารเตมิ TDZ 1.0 มลิลกิรมัต่อลติร กระตุน้ใหเ้กดิยอดใหม่ผ่านการเกดิเป็นแคลลสัเฉลีย่ 31.45 ยอด
ต่อชิน้ส่วนเมื่อย้ายต้นอ่อนไปเลีย้งบนอาหารสูตร MS ที่เติมออกซนิได้แก่IBA IAA และ NAA ความเขม้ขน้ 0.1, 0.5, 
1.0 และ 2.0 มลิลกิรมัต่อลติร เป็นเวลา 12 สปัดาห ์พบว่า ต้นอ่อนทีเ่ลีย้งบนอาหารสตูร MS ทีเ่ตมิ IAA 0.1 มลิลกิรมั
ต่อลติร สามารถชกัน าใหเ้กดิรากไดม้ากทีส่ดุ 6.00 ราก ในขณะที ่IBA 0.5 มลิลกิรมัต่อลติร สง่ผลใหค้่าเฉลีย่ความยาว
รากดทีีสุ่ด 2.30 เซนตเิมตร และเมื่อน าตน้สมบูรณ์จากสภาพปลอดเชือ้มาปลกูเลีย้งในเรอืนเพาะช าดว้ยวสัดุปลูกชนิด
ต่างๆ เป็นเวลา 12 สปัดาห ์พบว่า ต้นอ่อนทีป่ลูกดว้ยวสัดุปลกูทีม่สีว่นผสมของขุยมะพรา้ว: ดนิร่วน: ทราย อตัราสว่น 
3:1:1 สามารถเจรญิเตบิโตและมอีตัราการรอดชวีติสงูสดุ 97%  
 

ค าส าคญั:  Aeschynanthus garrettii Craib.การเกดิอวยัวะสารควบคมุการเจรญิเตบิโต 
  

                                                           
1หน่วยวจิยัการเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่พชื  ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร พษิณุโลก65000 
1Plant Tissue Culture Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok, 65000. 
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Abstract 
 In vitro leaf culture of Aeschynanthus garrettii Craib.was conducted on Murashige and 
Skoog(MS,1962) medium supplemented with various concentrations of BA, TDZ and Kinetin at 0.1, 0.5, 1.0 
and2.0 mg/l for 12 weeks. The results showed that the highest shoot number derived from direct 
organogenesis ( 1.85 shoots/leaf explantsin average)  could obtain when cultured on the medium 
supplemented with 0.1 mg/l BA whereas the highest shoot number initiated through callus viaindirect 
organogenesis (31.45 shoots/leaf explantsin average)was initiated on the medium with 1.0 mg/l TDZ. In 
vitroshoots of A. garrettii Craib.were transferred to culture on MSmedium supplemented with various 
concentrations of IBA,IAA, and NAAat 0.1,0.5, 1.0 and 2.0 mg/l for 12weeks.The results showed that the 
highest root number (6.00 roots/shoot)  was induced on the MS medium with 0.1 mg/l IAA whereas the 
highest root length in average (2.30cm)  could obtain on theMS medium with 0.5 mg/l IBA. The highest 
percentage of plantlet survival (97 %) could observe when planted in the mixture composted of coconut husk: 
loam: sand at 3:1:1 ratio was usedasplanting materials after 12 weeks of acclimatization. 
 

Keywords: Aeschynanthus garrettii Craib., Organogenesis, Plant growth regulators. 
 

บทน า 
 
 พืชสกุลไก่แดง (Aeschynanthus) อยู่ในวงศ์ Gesneriaceae หรอืวงศ์อฟัรกิันไวโอเลตในประเทศไทยมัก
เรยีกว่าวงศช์าฤาษีพชืสกุลนี้พบทัว่โลกประมาณ 160 ชนิด ในประเทศไทยพบประมาณ 20 ชนิด[11]พบทัว่ไปในเขต
รอ้น หรอืกึง่เขตรอ้น [1] และเป็นไมล้ม้ลุกที่มอีายุการเจรญิกวา้งสามารถเจรญิไดฤ้ดูเดยีวถึงหลายฤดูลกัษณะทรงต้น
เป็นไม้พุ่มหรอืเป็นไม้องิอาศยัใบเดี่ยวเรยีงตรงขา้มกนัดอกเป็นดอกเดีย่วลกัษณะการออกดอกจะออกดอกเดีย่วหรอื
ออกเป็นช่อดอกแบบช่อกระจุกหรอืช่อกระจุกซ้อนก็ได้ลกัษณะกลีบเลี้ยงของดอกมี 5 กลีบโคนกลบีเชื่อมกนัส่วน
ลกัษณะกลบีดอกม ี5 กลบีเชื่อมตดิกนัเป็นหลอดมสีขีาวเหลอืงสม้ชมพแูดงม่วงเขยีว และเหลอืง เชื่อมตดิกนัเป็นหลอด
เกสรเพศผูม้ ี4 อนัอยู่เป็นคู่ซึง่มลีกัษณะดอกทีม่สีสีนัสวยงามแตกต่างกนัออกไป [3] A. garrettii Craib.เป็นพชืสกุลไก่
แดง (Aeschynanthus) ประเภทองิอาศยั ที่ดอกมสีแีดง ออกเป็นช่อจากซอกใบ มดีอกย่อยลกัษณะสวยงามเป็นถ้วย
ปลายแยก 5 แฉก กลบีดอกเชื่อมเป็นหลอดโคง้งอ ปลายกลบีแยก 5 แฉก (ภาพที ่1) มเีขตการกระจายพนัธุใ์นประเทศ
ศรลีงักา อนิเดยี จนี เอเชยีตะวนัอออกเฉียงใต ้นิวกนิี และหมู่เกาะโซโลมอน ประเทศไอซแ์ลนดแ์ละในประเทศไทยพบ
ในป่าดบิ ออกดอกช่วงเดอืนมกราคม-กุมภาพนัธ ์[11] และเน่ืองจากไก่แดงเป็นพชืทีม่ลีกัษณะของดอกทีม่สีสีดสนั และ
สวยงาม จงึถูกลกัลอบน าออกมาจากป่าเพื่อปลกูเลีย้งเป็นธุรกจิไมด้อกไมป้ระดบัจงึท าใหส้ถานภาพของไก่แดงเสีย่งต่อ
การสญูพนัธุเ์ป็นอย่างยิง่การเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพชื เป็นเทคนิคทีม่ปีระสทิธภิาพในการช่วยขยายพนัธุ์พชืหลายชนิด ที่
สามารถเพิม่จ านวนต้นให้ได้มาก และใชเ้วลาน้อยอกีทัง้ยงัช่วยป้องกนัการสญูพนัธุข์องพชืสกุลไก่แดงป่าอกีดว้ยจาก
การศกึษาพบว่า รายงานการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพชืสกุลแดงนัน้ มน้ีอยมาก อาท ิการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อ Aeschynanthus 
radicans [6] และ A. parviflorus [4, 5] เป็นตน้ ยงัคงมพีชืสกุลไก่แดงอกีหลายชนิดทีม่ศีกัยภาพในการน ามาพฒันาและ
ขยายพนัธุเ์พื่อการคา้และการอนุรกัษ์ อกีทัง้ยงัไม่มรีายงานการศกึษาเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อเพื่อขยายพนัธุใ์น A. garrettii 
มาก่อน วตัถุประสงคข์องการศกึษานี้ต้องการทราบผลเบือ้งต้นของสารควบคุมการเจรญิเติบโตต่อการทวจี านวนต้น
ใหม่ และศกึษาการยา้ยปลูกต้นอ่อนที่ไดจ้ากการเลีย้งชิน้ส่วนใบของ A. garrettii เพื่อเป็นแนวทางในการผลติต้นพนัธุ์
เป็นจ านวนมากเพื่อการคา้ต่อไป 
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ภาพท่ี 1 ลกัษณะดอกของ A. garrettiiCraib. 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

 น าใบจากตน้อ่อนA. garrettii Craib.ในสภาพปลอดเชือ้ ทีม่คีวามสงูประมาณ 1-1.5 เซนตเิมตร มาตดัชิน้สว่น
ใบใหม้ขีนาด 1×1 เซนตเิมตร เลีย้งบนอาหารแขง็สตูร Murashige and Skoog (MS) 1962 [12] ทีเ่ตมิผงวุน้ 7.5 กรมั
ต่อลติร น ้าตาล 30 กรมัต่อลติร และเติมสารควบคุมการเจรญิเติบโตกลุ่มไซโตไคนินได้แก่ Benzyladenine (BA), 6-
furfurylaminopurine (Kinetin), Thidiazuron (TDZ) ความเขม้ขน้ 0.1, 0.5, 1.0 และ 2.0 มลิลกิรมัต่อลติร เลี้ยงเป็น
เวลา 12 สปัดาห ์ส าหรบัการทดลองชกัน าใหเ้กดิราก น าตน้อ่อนในสภาพปลอดเชือ้ทีม่คีวามสงู 1.0-1.5 เซนตเิมตรมา
เลีย้งบนอาหารสตูร MS (1962) ทีเ่ตมิสารควบคุมการเจรญิเตบิโตกลุ่มออกซนิ ไดแ้ก่ Naphthaleneacetic acid (NAA), 
Indole-3-acetic acid (IAA), Indole-3-butyric acid (IBA) ความเขม้ขน้ 0.1, 0.5, 1.0 และ 2.0 มลิลกิรมัต่อลติร เลีย้ง
เป็นเวลา 12 สปัดาห ์เลีย้งภายใตแ้สงฟลอูอเรสเซนต ์ความเขม้แสง 20 µmol.m-2.s-1 ใหแ้สง 12 ชัว่โมงต่อวนั ในหอ้งที่
อุณหภูม ิ25±2 องศาเซลเซยีส ท าการทดลองซ ้า 1 ครัง้ ใชท้รทีเมนตล์ะ 20 ซ ้า บนัทกึผลการทดลอง แลว้น าขอ้มลูไป
วเิคราะหค์วามแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่โดยวธิ ีDuncan’s 
Multiple Range Test (DMRT)ที่ p≤ 0.05 จากนัน้น าต้นอ่อนความสงู 1.5-2.0 เซนติเมตรย้ายปลูกในสภาพแวดลอ้ม
ปกต ิโดยใชว้สัดุปลูกผสม 4 ชนิด คอื ขุยมะพรา้ว: ดนิร่วน: ทราย,ขุยมะพรา้ว: ดนิร่วน: แกลบด า, พทีมอส: ดนิร่วน: 
ทรายและพทีมอส: ดนิร่วน: แกลบด า ในอตัราสว่น 3:1:1 ตามล าดบั บนัทกึผลการทดลอง อตัราการรอดชวีติ หลงัจาก
เลีย้งเป็นเวลา 12 สปัดาห ์และวเิคราะหผ์ลทางสถติ ิ
 

ผลการศึกษา 
 

 จากการทดลองเลีย้งชิน้ส่วนใบ A. garrettii Craib.ในสภาพปลอดเชือ้บนอาหารแขง็สตูร MS (1962) ทีเ่ตมิสารควบคุม
การเจรญิเตบิโตในกลุ่มไซโตไคนิน3 ชนิดคอื BA TDZ และ Kinetin ความเขม้ขน้ 0.1, 0.5, 1.0 และ 2.0 มลิลกิรมัต่อลติร เพื่อชกั
น าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางสณัฐานวทิยา เลีย้งเป็นเวลา 12 สปัดาหพ์บว่าในสปัดาหแ์รกของการทดลองชิน้สว่นใบยงัไม่มกีาร
เปลีย่นแปลง แต่เมื่อเวลาผ่านไป 4 สปัดาห ์พบว่า บรเิวณรอยตดัของใบทีเ่ลีย้งลงบนอาหารทีเ่ตมิ BA และ TDZ ชิ้นส่วนมกีาร
โคง้งอและเกดิเป็นปุ่ มเลก็ๆ เกดิขึน้ ในขณะทีช่ิน้ส่วนใบทีว่างเลี้ยงบนอาหารทีเ่ตมิ Kinetin ยงัไม่มกีารเปลี่ยนแปลงชิน้ส่วนใบ
ยงัคงสเีขยีว และในอาหารสตูรทีไ่ม่เตมิสารควบคุมการเจรญิเตบิโตพบว่า ชิน้ส่วนมกีารโคง้งอและสขีองชิน้ส่วนกเ็ปลีย่นเป็นสี
เหลอืงใส เมื่อเลีย้งต่อไปจนถงึ 8 สปัดาหพ์บว่า สตูรทีเ่ตมิ BA และ TDZ มกีารพฒันาการเกดิยอดใหม่และอตัราการเจรญิเตบิโต
ทีไ่ม่แตกต่างกนั เมื่อเลีย้งไปจนถงึสปัดาหท์ี ่12 พบว่า ชิน้สว่นใบทีเ่ลีย้งบนสตูรทีเ่ตมิ BA 0.1 มลิลกิรมัต่อลติร สามารถชกัน า
ใหเ้กดิยอดและตายอดเฉลีย่แบบ Direct organogenesis เฉลีย่ไดด้ทีีส่ดุ (1.85 และ 1.80 ยอดต่อชิน้สว่น ตามล าดบั) (ภาพที ่2ก) 
ในขณะทีส่ตูรทีเ่ตมิ TDZ 1.0 มลิลกิรมัต่อลติรจะชกัน าใหเ้กดิยอดใหม่เฉลีย่แบบ Indirect organogenesis มากทีส่ดุ (31.45 ยอด
ต่อชิน้สว่น) รวมไปถงึสตูรทีเ่ตมิTDZ 2.0 มลิลกิรมัต่อลติร ชกัน าใหเ้กดิตายอดเฉลีย่แบบ Indirect organogenesis ดทีีส่ดุ (43.45 
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ยอดต่อชิ้นส่วน) (ภาพที่ 2ข)  ซึ่งลักษณะของยอดที่เกิดแบบ Direct organogenesis  พบว่าล าต้นจะมีลกัษณะอวบและสูง
ประมาณ 1-3 เซนตเิมตร ต้นอ่อนทีไ่ดม้ลีกัษณะสมบูรณ์ ใบมขีนาดประมาณ 2 เซนติเมตรขึน้ไป โดยทีม่อีตัราการเกดิรากเป็น
จ านวนมาก ส่วนลกัษณะของยอดทีเ่กดิแบบ Indirect organogenesis พบว่าชิ้นส่วนจะพฒันาไปเป็นแคลลสัก่อนแล้วจงึพฒันา
เกิดเป็นยอด ตายอด และใบใหม่เกิดขึ้นบนแคลลัส ดังนัน้ จึงพบว่าล าต้นที่เกิดจะมีลกัษณะเรียวและสูง ไม่ค่อยสมบูรณ์ 
เนื่องจากใบจะมขีนาดเลก็ และมอีตัราการเจรญิของรากน้อยมาก 
 จากการทดลองน าต้นอ่อนที่มคีวามสงูประมาณ 1.0-1.5 เซนตเิมตร ตดัรากออกใหห้มด และเลีย้งบนอาหารแขง็สตูร 
MS (1962) ทีเ่ตมิออกซนิ3 ชนิด ไดแ้ก่ NAA,IAA และ IBA ความเขม้ขน้ 0.1, 0.5, 1.0 และ 2.0 มลิลกิรมัต่อลติร ตามล าดบั เลีย้ง
เป็นเวลา 12 สปัดาห ์พบว่า ต้นอ่อนยงัมกีารเกดิยอดใหม่ ใบ และรากเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยอาหารสูตร MS (1962) ที่เติม 
IAA และ IBA ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรมัต่อลิตร ให้ความสูงต้นสูงที่สุด (1.67 และ 1.58 เซนติเมตร)แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคญัทางสถติ ิโดยต้นอ่อนที่เลีย้งบนอาหารสตูรทีเ่ติม IAA 0.1 มลิลกิรมัต่อลติร จะชกัน าใหเ้กดิรากไดด้ทีีสุ่ด (6.00  ราก) 
ในขณะทีอ่าหารสตูรทีเ่ตมิ IBA 0.5 มลิลกิรมัต่อลติร สง่ผลใหค้่าเฉลีย่ความยาวรากดทีีส่ดุ (2.30 เซนตเิมตร) (ภาพที ่2ค)  
 เมื่อท าการย้ายต้นอ่อนที่สมบูรณ์ ความสูงประมาณ 1.5-2.0 เซนติเมตรปลูกโดยใช้วสัดุปลูกผสม 4 ชนิด คือ ขุย
มะพรา้ว: ดนิร่วน: ทราย,ขุยมะพรา้ว: ดนิร่วน: แกลบด า, พทีมอส: ดนิร่วน: ทรายและพทีมอส: ดนิร่วน: แกลบด า ในอตัราส่วน 
3:1:1 เป็นเวลา 12 สปัดาห ์พบว่า ต้นอ่อนทีป่ลูกลงในวสัดุปลูกผสมระหว่าง ขุยมะพรา้ว: ดนิร่วน: ทราย สามารถปรบัตวัอยู่ใน
สภาพธรรมชาตไิดด้ทีีส่ดุ มอีตัราการรอดชวีติสงูสดุ (96.7 %) (ภาพที2่ง)  
 

ตารางท่ี 1 ผลของไซโตไคนินต่อการเปลีย่นแปลงสณัฐานวทิยาของชิน้สว่นใบ A. garrettii Craib. ทีเ่วลา 12 สปัดาห ์
  

ไซโตไคนิน 
(mg/L) 

จ านวนยอด จ านวนตายอด 

Direct** Indirect Direct Indirect 

BA 0.1 1.85±0.90a 8.10±2.43ef 1.80±0.76a 0.75±0.54e 

 
0.5 0.40±0.40b 10.50±3.16de 0.40±0.40b 3.85±1.40de 

 
1.0 0.00±0.00b 3.25±1.55ef 0.00±0.00b 8.65±3.22de 

 
2.0 0.00±0.00b 3.20±1.61ef 0.80±0.80b 12.85±3.67cd 

TDZ 0.1 0.00±0.00b 15.85±3.83cd 0.00±0.00b 19.45±6.32cd 

 
0.5 0.00±0.00b 24.05±4.50b 0.00±0.00b 33.35±5.20b 

 
1.0 0.00±0.00b 31.45±4.86a 0.00±0.00b 34.70±4.48ab 

 
2.0 0.00±0.00b 21.25±2.76bc 0.00±0.00b 43.45±5.45a 

Kn 0.1 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00e 

 
0.5 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00e 

 
1.0 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00e 

 
2.0 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00e 

Control 0.00±0.00b 0.00±0.00f 0.00±0.00b 0.00±0.00e 
 

หมายเหตุ:* ตวัอกัษรทีไ่มเ่หมอืนกนัทีอ่ยู่ในสดมภเ์ดยีวกนัแสดงถงึความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ   
    ทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95 %วเิคราะหค์วามแตกต่างโดยวธิ ีDuncan’s Multiple Range Test  

** Direct หมายถงึ Direct organogenesis และ Indirect หมายถงึ Indirect organogenesis 
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ตารางท่ี 2 การเปลีย่นแปลงทางสณัฐานของตน้อ่อน A. garrettii Craib ทีเ่ลีย้งบนอาหารสตูร MS (1962) ทีเ่ตมิ 
    ออกซนิชนิดและความเขม้ขน้ต่างๆ เป็นเวลา 12 สปัดาห ์
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายเหตุ: *ตวัอกัษรทีไ่มเ่หมอืนกนัทีอ่ยู่ในสดมภเ์ดยีวกนัแสดงถงึความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 
     ทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95 %วเิคราะหค์วามแตกต่างโดยวธิ ีDuncan’s Multiple  Range Test 
 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี  3(ก-ค) การเจรญิและพฒันาของเนื้อเยื่อเพาะเลีย้ง A. garrettii Craib. จากการเลีย้งชิน้สว่นใบบนอาหาร MS  
 (1962)ทีเ่ตมิ BA 0.5 มลิลกิรมัต่อลติร (ก) และเตมิ TDZ 0.1 มลิลกิรมัต่อลติร (ข)และตน้อ่อนทีเ่ลีย้งบน 
 อาหารสตูร MS (1962)ทีเ่ตมิ IBA 2.0 มลิลกิรมัต่อลติร (ค) ตน้อ่อนทีย่า้ยปลกูในสภาพแวดลอ้มปกตโิดย 
 ใชข้ยุมะพรา้ว: ดนิร่วน: ทราย ในอตัราสว่น 3:1:1 (ง) 
  

ออกซิน(mg/L) จ านวนราก ความยาวราก(ซม.) 

NAA 0.1 5.80±0.73ab 1.80±0.22abc 

 
0.5 5.20±0.54abc 1.86±0.16abc 

 
1.0 4.06±0.66c 1.66±0.26abc 

 
2.0 4.46±0.53abc 1.63±0.19bc 

IAA 0.1 6.00±0.45a 1.43±0.11c 

 
0.5 4.86±0.32abc 1.66±0.11a 

 
1.0 4.13±0.45c 1.69±0.15abc 

 
2.0 4.40±0.38bc 1.81±0.14abc 

IBA 0.1 4.06±0.38c 2.13±0.12ab 

 
0.5 4.86±0.49abc 2.30±0.25a 

 
1.0 4.00±0.46c 1.72±0.26abc 

 
2.0 5.06±0.26abc 1.99±0.22abc 

Control 4.13±0.40c 2.10±0.20ab 

ก ข ค ง 
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ภาพท่ี 2 อตัราการรอดชวีติของตน้อ่อน A. garrettii Craib.ทีป่ลกูในวสัดุปลกูผสมแตกต่างกนั 4 ชนิด ในเรอืนเพาะช า 
เมื่อเวลาผ่านไป 8 สปัดาห ์

 

วิจารณ์และสรปุผล 

 

 ปัจจยัทีส่ าคญัในการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อ นอกจากชิน้ส่วนเริม่ต้นทีน่ ามาเพาะเลีย้ง (Explant) อาหาร หรอืแสง
แลว้ สารควบคุมการเจรญิเตบิโตของพชื จดัเป็นปัจจยัส าคญัอกีประการหนึ่งทีถู่กน ามาใชเ้พื่อเพิม่การสรา้งจ านวนยอด
ใหม่ไดด้ใีนการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพชื สารควบคุมการเจรญิเตบิโตทีน่ิยมใชค้อืไซโตไคนินทีม่คีุณสมบตัเิป็นสารทีช่่วยใน
การแบ่งเซลล์ การขยายขนาดของเซลล์ การเจรญิของกิง่และล าต้นเร่งการแตกตาขา้ง และช่วยชะลอการแก่ของพืช 
รวมไปถึงสารในกลุ่มออกซินที่กระตุ้นให้เกิดแคลลัส (Callus) การขยายตัวของเซลล์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ [7]  
ปัจจุบนั พชืวงศไ์ก่แดงเป็นพชือกีวงศห์นึ่งทีป่ระสบความส าเรจ็ในการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อดงัตวัอย่างรายงานการทดลอง
เพาะเลี้ยงยอดของ A. hybridus บนอาหารสูตร MS (1962) และเตมิฮอรโ์มนไซโตไคนินและพบว่า สามารถชกัน าให้
เกดิยอดและตายอดไดด้ ี[9] และจากรายงานการเพาะเลีย้งชิน้สว่นใบ A. radicans บนอาหารสตูร MS (1962) และเตมิ
ฮอรโ์มนไซโตไคนินร่วมกบัออกซนิพบว่าสามารถชกัน าใหพ้ฒันาเกดิเป็น Somatic embryo ได ้[3] รวมไปถงึการศกึษา
เพาะเลีย้งชิน้สว่นใบของ A.parviflorus (D. Don) Spreng โดยน าชิน้ส่วนใบมาเลีย้งบนอาหาร MS ทีเ่ตมิ TDZ และ BA 
พบว่าสามารถชกัน าให้เกิดยอดได้ทัง้ 2 แบบ คือ ทัง้แบบ Direct organogenesis และ Indirect organogenesis [4] 
จากผลการทดลองเลีย้งชิน้ส่วนใบ A. garrettii Craib.ในสภาพปลอดเชือ้บนอาหารแขง็สตูร MS(1962) ที่เตมิไซโตไค
นินชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ BA, TDZ และ Kinetin ความเขม้ขน้ 0.10.51.0 และ 2.0 มลิลกิรมัต่อลติร เลีย้งเป็นระยะเวลา 12 
สปัดาห ์พบว่า สูตรอาหารที่สามารถชกัน าใหเ้กดิตายอดและยอดใหม่ไดด้ทีีสุ่ดคอื สูตรอาหาร MS (1962) ทีเ่ตมิ BA 
ความเขม้ขน้ 0.1 มลิลกิรมัต่อลติร สามารถชกัน าให้เกดิจ านวนยอด และจ านวนตายอดแบบ direct organogenesis 
เฉลี่ย 1.85 และ 1.80 ยอดต่อชิ้นส่วน และยงัให้จ านวนรากสูงที่สุด 7.90 รากต่อชิ้นส่วน ในขณะที่สูตรอาหารที่เติม 
TDZ 1.0 มลิลกิรมัต่อลติร สามารถชกัน าให้เกดิจ านวนยอดใหม่แบบ Indirect organogenesis เฉลี่ย 31.45 ยอดต่อ
ชิน้ส่วน รวมไปถงึสูตรอาหารที่เติมTDZ ความเขม้ขน้ 2.0 มลิลกิรมัต่อลติร สามารถชกัน าใหเ้กดิจ านวนตายอดแบบ 
Indirect organogenesis เฉลีย่ 43.45 ยอดต่อชิน้ส่วน ซึง่สอดคลอ้งกบัรายงานการศกึษาวจิยัเพาะเลีย้งชิน้ส่วนใบของ
Lysionotus serratus D. Don. บนอาหารสตูร MS (1962) ทีเ่ตมิ BA 0.5 มลิลกิรมัต่อลติรเพยีงอย่างเดยีว และสามารถ
ชกัน าใหเ้กดิยอดใหม่ขึน้โดยตรงจากเซลลผ์วิใบโดยไม่เกดิแคลลสั (Direct Organogenesis) และไม่ผ่านการเกดิแบบ 
Somatic embryogenesis ไดด้ ี[10] นอกจากนี้ยงัพบว่า BA ให้ผลดกีว่า TDZ ที่ความเขม้ขน้เดยีวกนัซึ่งสารควบคุม
การเจรญิเตบิโตทัง้ BA และ Kinetin ยงัมปีระสทิธภิาพในการชกัน าตาขา้งของกวาวเครอืขาวใหพ้ฒันาไปเป็นยอดใหม่
ไดเ้ช่นกนั [2] และจากการศกึษาผลของออกซนิต่อการชกัน าใหเ้กดิรากของ A. garrettii Craib. โดยน าตน้อ่อนทีม่คีวาม
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สงูประมาณ 1-1.5 เซนตเิมตร ท าการตดัรากออกใหห้มด มาเลีย้งบนอาหารแขง็สตูร MS (1962) ทีเ่ตมิออกซนิ3 ชนิด 
ไดแ้ก่ NAA IAA และ IBA ความเขม้ขน้ 0.1 0.5 1.0 และ 2.0 มลิลกิรมัต่อลติร ตามล าดบั เลีย้งเป็นเวลา 12 สปัดาห ์
พบว่าอาหารสตูร MS (1962) ทีเ่ตมิ IAA 1.0 มลิลกิรมัต่อลติร จะชกัน าใหเ้กดิยอดใหม่ไดด้ทีีส่ดุ 1.40 ยอด สตูรอาหาร
ที่เติม IAA และ IBA ความเขม้ข้น 0.1 มลิลกิรมัต่อลติร ให้ความสูงต้นสูงที่สุด 1.67 และ 1.58 เซนติเมตรต้นอ่อนที่
เลีย้งลงบนอาหารทีเ่ตมิ NAA 0.5 มลิลกิรมัต่อลติร สามารถใหจ้ านวนใบใหม่ไดส้งูทีสุ่ดถงึ 9.13 ใบ อย่างไรกต็าม ต้น
อ่อนทีเ่ลีย้งบนอาหารสตูรทีเ่ตมิ IAA 0.1 มลิลกิรมัต่อลติร จะชกัน าใหเ้กดิรากไดด้ทีีส่ดุ 6.00  ราก ในขณะทีอ่าหารสตูร
ทีเ่ตมิ IBA 0.5 มลิลกิรมัต่อลติร ส่งผลใหค้่าความยาวรากดทีีส่ดุ 2.30 เซนตเิมตร ซึง่ใหผ้ลการทดลองเช่นเดยีวกบัทีม่ี
รายงานการศกึษาการชกัน าให้เกิดรากจากต้นอ่อน Charybdis numidica และพบว่าอาหารสูตรที่เติม IAA สามารถ
กระตุน้ใหต้น้อ่อนเกดิการสรา้งรากไดด้ทีีสุ่ด [8] และผลจากการทดลองยา้ยตน้อ่อน A. garrettii Craib. ปลกูโดยใชว้สัดุ
ปลกู 4 ชนิด คอื ขยุมะพรา้ว: ดนิร่วน: ทราย,ขุยมะพรา้ว: ดนิร่วน: แกลบด า, พทีมอส: ดนิร่วน: ทรายและพทีมอส: ดนิ
ร่วน: แกลบด า ในอตัราส่วน 3:1:1 เป็นเวลา 12 สปัดาห์ พบว่า วสัดุปลูกชนิดขุยมะพรา้ว: ดินร่วน: ทราย สามารถ
ปรบัตวัอยู่ในสภาพธรรมชาตไิดด้ทีีส่ดุมอีตัราการรอดชวีติสงูถงึ 97 % ซึง่ใหผ้ลเช่นเดยีวกบัการทดลองยา้ยต้นอ่อน A. 
parviflorus (D. Don) Spreng. ที่ปลูกในวัสดุผสมขุยมะพร้าว: ดินร่วน: ทราย อตัราส่วน 3:1:1 และพบว่าสามารถ
เจรญิเตบิโต และมอีตัราการรอดชวีติสงูสุด 100% [5] รวมไปถงึรายงานการทดลองยา้ยตน้อ่อน A. radicans Jack ใน
สภาพปลอดเชือ้ออกปลูกยงัในวสัดุปลูกผสมทีม่สี่วนผสมของขุยมะพรา้วและดนิร่วนเป็นส่วนผสมหลกัพบว่า มอีตัรา
การรอดถงึ 98 % [6] เนื่องจากดนิร่วนผสมขุยมะพรา้ว มคีุณสมบตัใินการอุม้น ้าและระบายน ้าไดด้ใีนเวลาเดยีวกนั จงึ
ท าให้วสัดุปลูกผสมดงักล่าวไม่แห้งจนเกนิไป ท าให้ต้นอ่อน  A. garrettii Craib. ซึ่งชอบความชื้นสามารถเจรญิเติบโต
และพฒันาไดอ้ย่างรวดเรว็และมอีตัราการรอดชวีติทีด่กีว่าการใชว้สัดุปลกูผสมชนิดอื่นๆ  
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การยบัยัง้การเจริญเติบโตของเช้ือจลิุนทรียข์องสารสกดัเพปไทดจ์ากถัว่แปะยี 
Microbial Inhibition of Peptide Extract from Lablab Bean (Dolichos lablab) 
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บทคดัย่อ 
 

 ถัว่แปะยีเป็นถัว่ที่มีการปลูกกนัเป็นจ านวนมากในเขตภาคเหนือ และเป็นแหล่งโปรตีนที่มีกรดแอมิโนที่
สามารถสกัดเป็นเพปไทด์ ซึ่งเพปไทด์มีฤทธิใ์นการยับยัง้การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้ งานวิจัยนี้จึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาสมบตักิารยบัยัง้เชือ้จุลนิทรยีข์องสารสกดัเพปไทดจ์ากถัว่แปะย ีโดยการน าสารสกดัเพปไทดม์า
ทดสอบประสทิธภิาพในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้แบคทเีรยี 3 ชนิด ไดแ้ก่ Bacillus cereus, Staphylococcus aureus 
และ Escherichia coli พบว่าสารสกดัเพปไทดจ์ากถัว่แปะยสีามารถยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้ Bacillus cereus ได ้
โดยมีค่าความเข้มขน้ต ่าสุดที่สามารถยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์  (Minimum inhibitory concentration, 
MIC) ที่ความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร อย่างไรก็ตาม สารสกัดเพปไทด์จากถัว่แปะยีไม่มีฤทธิใ์นการฆ่า
เชือ้จุลนิทรยี ์

ค าส าคญั: สารสกดัเพปไทด ์ถัว่แปะย ีการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้จุลนิทรยี ์ 
 

Abstract  
 

 Lablab bean (Dolichos lablab) is widely grown in Northern of Thailand. It is a good source of protein 
with amino acid containing and can be further extracted to peptide. Peptide has an inhibition microbial property. 
Therefore, the objective of this research was to investigate the microbial inhibition of peptide extraction from 
lablab bean on three microorganisms - Bacillus cereus, Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Results 
showed that minimum inhibitory concentration (MIC) at 200 mg/mL of peptide extraction from lablab bean could 
inhibit the growth of Bacillus cereus. However, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus and Escherichia coli 
could not be killed by peptide extract from lablab bean. 
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บทน า 
 

 ปัญหาจากอนัตรายชวีภาพในอาหารทีท่ าให้เกดิโรคหรอืเกดิอาหารเป็นพษิมกัมสีาเหตุมาจากเชือ้จุลนิทรยี์
ไดแ้ก่ เชือ้ Salmonella, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, รองลงมาไดแ้ก่ Bacillus cereus, Shigella, 
Campylobacter และ Clostridium botulinum [1] ซึง่มผีลต่ออายุการเกบ็รกัษาของอาหารดว้ยท าใหผู้ผ้ลติอาหารมกัใช้
สารเคมเีพื่อช่วยยดือายุการเกบ็รกัษาใหม้ากขึน้ เช่น potassium sorbate, dehydroacetate หรอื calcium propionate 
เป็นต้น ซึง่หากร่างกายไดร้บัเป็นปรมิาณสงูเป็นเวลานานๆ จะท าใหป้ระสทิธภิาพการท างานของตบัและไตลดลง และ
ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว [2]จึงมีการน าสารสกัดจากธรรมชาติมาใช้ยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร เช่น  
ไคโตซาน (chitosan) ไทมอล (thymol) สารสกดัจากเมลด็องุ่น (grapefruit seed extraction) และสารสกดัจากมะนาว 
(lemon extraction) มาใช้ในพาสตา [3] รวมถึงการใช้สารสกดัเพปไทด์ เนื่องจากเพปไทด์มสีมบตัิในการต้านอนุมูล
อสิระและการต้านจุลชพี โดยพบว่า เพปไทด์ที่มผีลในการยบัยัง้เชื้อจุลนิทรยี์จะประกอบด้วยกรดแอมโิน ได้แก่ (1) 
leucine (2) valine (3) methionine และ (4) serine [4] โดยเพปไทด์ที่ได้มาจากแหล่งธรรมชาติจะไม่ก่อให้เกิด
ผลขา้งเคยีงกบัร่างกายมนุษยแ์ละมศีกัยภาพสงูทีจ่ะน าไปพฒันาเป็นผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทีม่คีุณค่าต่อสุขภาพ หรอื
เป็นยารกัษาโรค [5] ดงันัน้ การผลติเพปไทดจ์ากพชืและวสัดุเหลอืทิง้จะเป็นการเพิม่มลูค่าของผลติผลทางการเกษตร
และสามารถน าไปพฒันาใชป้ระโยชน์ดา้นโภชนาการเสรมิและทางการแพทยต่์อไป 
 ถัว่แปะย ี(Dolichos lablab) เป็นพชืตระกูลถัว่ที่ปลูกกนัแพร่หลายในทอ้งถิน่ โดยเฉพาะทางภาคเหนือของ
ไทยและในทวปีเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ทัง้นี้เพราะมคีุณค่าทางอาหารและโปรตนีสงู นอกจากนัน้ถัว่เป็นแหล่งโปรตนีที่
มีราคาถูก และนิยมน ามาใช้เป็นอาหารอย่างแพร่หลาย [6] โดยพบว่า ปริมาณโปรตีนของถัว่ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ 
Phaseolus angularis, Phaseolus calcaratus และ Dolichos lablab มคี่าอยู่ระหว่างรอ้ยละ 24.9 ถงึ 26.5 โดยในถัว่ทัง้ 
3 สายพนัธุ ์มกีรดแอมโินจ าเป็นในปรมิาณเพยีงพอต่อขอ้ก าหนดขององคก์ารอนามยัโลก [7-8] ซึง่พบว่าการใชส้ารสกดั
เพปไทดจ์ากถัว่ลมิา (Phaseolus lunatus L.) และถัว่กราวด ์(Vigna sesquipedalis cv.) มผีลในการยบัยัง้เชือ้จุลนิทรยี ์
Mycobacterium phlei, Bacillus megaterium, Bacillus subtilis and Proteus vulgaris [9] แต่ยงัไม่พบการน าถัว่แปะยี
มาสกดัเป็นสารเพปไทด์มาใช้ ดงันัน้งานวจิยันี้จงึมเีป้าหมายในการศกึษาการสกดัเพปไทด์จากถัว่แปะยแีละศึกษา
สมบตักิารยบัยัง้จุลนิทรยี์ 3 ชนิด ไดแ้ก่ Bacillus cereus,Staphylococcus aureus และ Escherichia coli เพื่อประยุกต์
ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได ้

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
1.วสัดอุปุกรณ์ 
 ถัว่แปะยทีีเ่กบ็เกีย่วในช่วงระหว่างเดอืนกุมภาพนัธถ์งึเดอืนมนีาคม 2557 จากเขตพืน้ทีอ่ าเภอแม่สอด จงัหวดั
ตากและเชือ้จุลนิทรยีบ์รสิุทธิท์ ัง้หมด 3 ชนิด ได้แก่ เชื้อ Bacillus cereus, Staphylococcus aureus และ Escherichia 
coli เอนไซม์ปาเปนที่ได้จากมะละกอ (Carica papaya) ที่ 20 U/gยี่ห้อ Sigma และเอนไซม์เปปซนิที่ได้จาก Porcine 
gastric ที ่2000 U/g ยีห่อ้ Merck (EC 3.4.23.1) 
 

2. การศึกษาคณุภาพของถัว่แปะยี 
 น าถัว่แปะยีมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีได้แก่ ความชื้น เถ้า ไขมัน โปรตีน เส้นใยหยาบ และ
คารโ์บไฮเดรตตามวธิขีอง Association of Official Analytical Chemists (AOAC) [10] และวเิคราะหก์รดแอมโินทีม่ใีน
ถัว่แปะยวีธิกีารของ AOAC [11] 
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3. การศึกษาการผลิตสารสกดัเพปไทดท่ี์เหมาะสม 
3.1 การสกดัเพปไทดจ์ากถัว่แปะยีด้วยวิธีการเพ่ิมความแรงอิออน 
 น าถัว่แปะยแีหง้น ามาบดเป็นผงแบบหยาบเพื่อใชใ้นการตกตะกอนโปรตนีมาเตมิสารละลายบฟัเฟอร ์Tris-HCl 
จากนัน้ท าการเติม Dowex ลงไปเพื่อช่วยในการตกตะกอนโดยวิธีการตกตะกอนแบบล าดับส่วนด้วยเกลือ  (ionic 
strength หรอื salt fractionation precipitation) โดยใชอ้ตัราสว่น Tris-HCl ต่อถัว่แปะยทีีป่รมิาณ 1:1 [12] 
 

3.2 การศึกษาวิธีการสกดัเพปไทดจ์ากถัว่แปะยีด้วยเอนไซมป์าเปน 
 จดัการทดลองแบบแฟคทอเรยีล (Factorial Experiment) เพื่อศกึษาปรมิาณเอนไซม์ปาเปน 3 ระดบั (รอ้ยละ 
1, 3 และ 5) ของปรมิาณโปรตนีในถัว่แปะย ีและระยะเวลาในการไฮโดรไลซสิ 4 ระดบั (0, 24, 48 และ 72 ชัว่โมง) โดย
ใช้ถัว่แปะยบีด 10 กรมั ต่อเอนไซม์ปาเปนที่ความเขม้ขน้ต่างกนัจากนัน้ท าการเตมิสารละลายบฟัเฟอรป์รมิาณ 100 
มลิลลิติร โดยท าการปรบัพเีอชให้อยู่ในช่วง 6.0-7.0 ด้วยกรดไฮโดรคลอรกิ จากนัน้น าตวัอย่างไปบ่มในอ่างควบคุม
อุณหภูม ิ(Memmert, Germany) ทีอุ่ณหภูม ิ65 องศาเซลเซยีส นาน 0, 24, 48 และ 72 ชัว่โมง จากนัน้น าตวัอย่างทีไ่ด้
ไปท าการหยุดการเกดิปฏกิริยิาของเอนไซม์ด้วยการต้มทีอุ่ณหภูม ิ100 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 10 นาท ีต่อมาน า
ตวัอย่างไปท าการปัน่เหวีย่งดว้ยเครื่อง Centrifuge (Universal 320R, Hettich, USA) ดว้ยความเรว็ 8500 รอบต่อนาท ี
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา15 นาที จากนัน้น ้ าส่วนที่เป็นของเหลวไปอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน (R3-
Controller,Binder, Germany) ทีอุ่ณหภูม ิ40 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 6 ชัว่โมง น าตวัอย่างทีเ่กบ็ไวใ้นโถดูดความชืน้ 
เพื่อน ามาใชท้ดสอบประสทิธภิาพของการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้จุลนิทรยี์ [13] 
 

3.3 การศึกษาวิธีการสกดัเพปไทดจ์ากถัว่แปะยีด้วยเอนไซมเ์ปปซิน 
 จดัการทดลองแบบแฟคทอเรยีล (Factorial Experiment) เพื่อศกึษาปรมิาณเอนไซมเ์ปปซนิ 3 ระดบั (รอ้ยละ 
1, 3 และ 5) ของปรมิาณโปรตนีในถัว่แปะยแีละระยะเวลาในการไฮโดรไลซสิ 4 ระดบั (0, 6, 12 และ 24 ชัว่โมง) โดยน า
ถัว่แปะยบีด 10 กรมั ต่อเอนไซม์เปปซนิทีค่วามเขม้ขน้ต่างกนั และใชน้ ้าทีท่ าการปรบัพเีอชเท่ากบั 2 ดว้ยกรดไฮโดร
คลอรกิ เป็นสารละลายบฟัเฟอรป์รมิาณ 100 มลิลลิติร จากนัน้น าตวัอย่างไปบ่มในอ่างควบคุมอุณหภูมทิีอุ่ณหภูม ิ37 
องศาเซลเซยีส นาน 0, 6, 12 และ 24 ชัว่โมง จากนัน้น าตวัอย่างทีไ่ดไ้ปท าการหยุดการเกดิปฏกิริยิาของเอนไซมโ์ดย
การต้มทีอุ่ณหภูม ิ75 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 10 นาท ีต่อมาน าตวัอย่างไปท าการปัน่เหวีย่งด้วยเครื่อง Centrifuge 
(Universal 320R, Hettich, USA) ดว้ยความเรว็ 8500 รอบต่อนาท ีอุณหภูม ิ4 องศาเซลเซยีส นาน 15 นาท ีจากนัน้
น ้าสว่นทีเ่ป็นของเหลวไปอบแหง้ดว้ยตูอ้บลมรอ้นทีอุ่ณหภูม ิ40 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 6 ชัว่โมง น าตวัอย่างทีเ่กบ็ไว้
ในโถดดูความชืน้เพื่อน ามาใชท้ดสอบประสทิธภิาพของการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้จุลนิทรยี์ [13] 
 

4. การทดสอบประสิทธิภาพในการยบัยัง้การเจริญของเช้ือจลิุนทรีย ์
4.1 Disc diffusion method 
 เตรยีมเชือ้จุลนิทรยีท์ีจ่ะใชท้ดสอบโดยท าการเลีย้งใน Nutrient broth (NB) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ทีอุ่ณหภูม ิ37 
องศาเซลเซยีส และเขย่าดว้ยความเรว็ 200 รอบต่อนาท ีต่อมาท าการดูดเชือ้มาใส่สารละลายโซเดยีมคลอไรด์เขม้ขน้
ร้อยละ 0.85 และปรบัความขุ่นให้ได้เท่ากบั McFarland No. 0.5 จากนัน้ดูดเชื้อจุลินทรีย์มา 100 ไมโครลิตร ลงบน 
Nutrient agar (NA) ใชแ้ท่งแก้วสามเหลี่ยม (Spreader) เกลี่ยให้ทัว่ทัง้จานอาหารเลี้ยงเชื้อ (plate) จากนัน้น า paper 
disc ทีเ่ตรยีมไวม้าวางจานละ 4 paper disc น าของผงแหง้มาท าละลายดว้ยน ้ากลัน่ดว้ยความเขม้ขน้ 200 มลิลกิรมัต่อ
มลิลลิติร ต่อมาน าไปผสมด้วยเครื่องเขย่าความถี่สงู (Sonicator) เป็นเวลา 30 นาท ีจากนัน้น าสารสกดัทีผ่สมไดม้าท า
การหยดลง paper disc ที่เตรยีมไว้ในปรมิาณ 50 ไมโครลติร แบ่งหยดครัง้ละ 25 ไมโครลติร แล้วทิ้งไว้ให้แห้งในตู้
ปลอดเชือ้ โดยใชน้ ้ากลัน่เป็นตวัอย่างควบคุม จากนัน้น าไปบ่มเพาะทีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 24 ชัว่โมง
โดยวดัขนาดบรเิวณโซนใสรอบๆ paper disc (clear zone) [14] 
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4.2 Broth dilution method 
4.2.1 Minimum inhibitory concentration (MIC)  
 น าสารสกดัเพปไทดท์ีไ่ดม้าทดสอบเพื่อหาค่าโดยการน าสารสกดัเพปไทดท์ีไ่ดใ้นรูปของผงแหง้มาท าละลาย
ด้วยน ้ากลัน่ด้วยความเข้มข้น 200 มิลลิกรมัต่อมิลลิลิตร ต่อมาน าไปผสมด้วยเครื่องเขย่าความถี่สูง (CP2600HT, 
Crest, USA) เป็นเวลา 30 นาทต่ีอมาน ้าไปปัน่เหวีย่งดว้ยเครื่อง Centrifuge ดว้ยความเรว็ 4000 รอบต่อนาท ีอุณหภูม ิ
4 องศาเซลเซยีส นาน 15 นาท ีจากนัน้ท าการเจอืจางด้วยวธิ ี two-fold serial dilution โดยมคีวามเขม้ขน้ทัง้หมด 4 
ระดบั ไดแ้ก่ 200, 100, 50 และ 25 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร ใน NB ท าการเตรยีมเชือ้จุลนิทรยีท์ีจ่ะใชท้ดสอบโดยท าการ
เลี้ยงใน NBโดยน าไปบ่มเพาะที่อุณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส และเขย่าด้วยความเรว็ 200 รอบต่อนาท ีเป็นเวลา 24 
ชัว่โมง ต่อมาท าการดูดเชื้อมา 1 มิลลิลิตร ใส่ลงใน Trypticase soy broth (TSB) 50 มิลลิลิตร แล้วน าไปบ่มเพาะ
เชื้อจุลินทรยี์ที่ตู้บ่มเพาะเชื้อ 37 องศาเซลเซียส และเขย่าด้วยความเรว็ 200 รอบต่อนาท ีเป็นระยะเวลา 3 ชัว่โมง 
เพื่อใหเ้ชือ้จุลนิทรยีอ์ยู่ในช่วง mid-log phase จากนัน้ดดูเชือ้มาใส่สารละลายโซเดยีมคลอไรดค์วามเขม้ขน้รอ้ยละ 0.85 
และปรบัความขุน่ใหไ้ดเ้ท่ากบั McFarland No. 1.0 โดยมหีลอดทีเ่ป็นตวัอย่างควบคุม เป็นหลอดทีใ่สเ่ฉพาะน ้ากลัน่และ
หลอดทีม่นี ้ากลัน่กบั NB น าไปบ่มเพาะทีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมงอ่านผลโดยสงัเกตความขุน่
ของเชือ้ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละหลอดเปรยีบเทยีบกบัหลอดควบคุมแลว้รายงานค่า MIC จากนัน้น าตวัอย่างมาหาค่า MBC  
 

4.2.2 Minimum bactericidal concentration (MBC)  
 น าหลอดที่ไม่มีความขุ่นของเชื้อมาดูดด้วยปิเปตปริมาตร  10 ไมโครลิตรหยดและเกลี่ยโดยใช้แท่งแก้ว
สามเหลี่ยมให้ทัว่ทัง้จานอาหารเลี้ยงเชื้อให้ทัว่ผวิหน้าอาหาร Muller Hinton agar ด้วยแท่งแก้วงอน าไปบ่มเพาะ 37 
องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 24 ชัว่โมงอ่านค่า MBC ถ้าส่วนสกดัสามารถฆ่าเชือ้ไดจ้ะไม่พบการเจรญิของเชือ้จุลนิทรยีบ์น
จานอาหารเลีย้งเชือ้ดงักล่าว [14] 
 

ผลการศึกษา 
1. คณุภาพทางเคมีของถัว่แปะยี 
 จากตารางที ่1 พบว่าปรมิาณโปรตนีทีต่รวจวดัไดน้ัน้มคีวามใกลเ้คยีงกบัปรมิาณโปรตนีของถัว่แปะยีทัว่ไปคอื 
รอ้ยละ 20-25 [15] และพบว่า ถัว่แปะยมีปีรมิาณกรดแอมโินทัง้หมด 20 ชนิด โดยกรดแอมโินทีม่ใีนถัว่แปะยสีามารถใช้
บ่งชีอ้งคป์ระกอบของสารที่มคีวามสามารถในการตา้นเชือ้จุลนิทรยี ์เนื่องจากมปีรมิาณ Leucine สงูถงึ 2927 มลิลกิรมั
มิล ลิก รัม ต่ อถั ว่ แ ป ะยี  100 กรัม  ร อ ง ล งม า เ ป็ น  Valine โ ดยมีป ริม าณ  858.63 มิล ลิก รัม มิล ลิก รัม ต่ อ 
ถัว่แปะย ี100 กรมั และรองลงมาเป็น Serine และ Methionine มปีรมิาณ 153.26 และ 137.36 มลิลกิรมัต่อถัว่แปะย ี
100 กรมั ตามล าดบั ดงัตารางที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัที่มีการรายงานว่า Leucine, Valine, Methionine และ 
Serine ทีส่ามารถยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้จุลนิทรยีไ์ด ้[4] 
 

ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบทางเคมขีองถัว่แปะย ี
องคป์ระกอบทางเคมี รอ้ยละ (โดยน ้าหนักเปียก) 
ความชืน้ 10.75±0.20 
เถา้ 3.50±0.01 
ไขมนั 0.57±0.06 
โปรตนี 23.25±0.03 
เสน้ใย 0.16±0.01 
คารโ์บไฮเดรต 61.77±0.17 

หมายเหต ุค่าเฉลีย่ ± สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (n = 3) 
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ตารางท่ี 2 กรดแอมโินทีพ่บในถัว่แปะย ี
ชนิดของกรดแอมิโน ปริมาณ (มิลลิกรมั / 100 กรมั) 
Lysine 5278 
Phenylalanine 3860 
Leucine 2927 
Histidine 2256 
Tyrosine 1759 
Isoleucine 1578 
Glutamic acid 1342 
Valine 858.63 
Aspartic acid 574.18 
Proline 393.54 
Alanine 332.37 
Glycine 309.25 
Trytophan 226.61 
Serine 153.26 
Methionine 137.36 
Threonine 124.30 
Cystine 116.52 
Arginine <5.00 
Hydroxylysine <5.00 
Hydroxyproline <5.00 

 

2. การผลิตสารสกดัเพปไทดท่ี์เหมาะสม 
2.1 การสกดัเปปไทดจ์ากถัว่แปะยีด้วยวิธีการเพ่ิมความแรงอิออน 
 จากการศกึษาพบว่า ถัว่แปะยทีี่ท าการบดแบบหยาบนัน้เมื่อท าการตกตะกอนโดยในครัง้แรกคอืใชอ้ตัราส่วน 
Tris-HCl ต่อถัว่แปะยทีีป่รมิาณ 1:1 พบว่าในสว่นของของเหลวทีจ่ะน าไปใชใ้นการไฮโดรไลซสี (hydrolysis) ต่อไปนัน้มี
ปรมิาณน้อย ดงันัน้จะท าการปรบัสูตรเป็นอตัราส่วน Tris-HCl ต่อถัว่แปะยทีี่ 100:1 พบว่า มสี่วนที่ของเหลวมากขึน้ 
จากนัน้น าสว่นของถัว่แปะยทีีต่กตะกอนไปท าการวเิคราะหโ์ปรตนี โดยพบว่าทีอ่ตัราสว่น Tris-HCl ต่อถัว่แปะย ีเท่ากบั
1:1 ในสว่นของถัว่แปะยทีีต่กตะกอนอยู่นัน้มปีรมิาณโปรตนีอยู่ถงึรอ้ยละ 10.88±1.55 สว่นในอตัราสว่น Tris-HCl ต่อถัว่
แปะย ี100:1 มสี่วนของถัว่แปะยทีีต่กตะกอนอยู่นัน้มปีรมิาณโปรตนีอยู่ถงึรอ้ยละ 12.60±2.26 ดงัตารางที ่3 ซึง่เหน็ได้
ว่าขัน้ตอนของการตกตะกอนโปรตนีนัน้ไม่สามารถตกตะกอนหรอืแยกสว่นทีเ่ป็นโปรตนีออกมาไดท้ัง้หมด ดงันัน้ จงึตดั
ขัน้ตอนของการตกตะกอนโปรตนีออกเพื่อเป็นการประหยดัเวลาและค่าใชจ้่าย 
 

ตารางท่ี 3 ปรมิาณโปรตนีในสว่นตะกอนทีไ่ดจ้ากในขัน้ตอนของการตกตะกอนโปรตนี 
ตวัอยา่ง ปริมาณโปรตีน (รอ้ยละ) 
ทีอ่ตัราสว่น Tris-HCl : ถัว่แปะย ี1:1  10.88±1.55 
ทีอ่ตัราสว่น Tris-HCl : ถัว่แปะย ี100:1  12.60±2.26 

หมายเหตุ: ค่าเฉลีย่ ± สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (n = 3) 
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2.2 การศึกษาวิธีการสกดัเพปไทดจ์ากถัว่แปะยีด้วยเอนไซมป์าเปน 
2.2.1การทดสอบDisc diffusion method 
 จากการทดสอบสารสกดัเพปไทดจ์ากถัว่แปะยทีีผ่่านการไฮโดรไลซสิดว้ยเอนไซมป์าเปน พบว่า ทุกระดบัของ
การเตมิเอนไซมท์ีป่รมิาณรอ้ยละ 1, 3 และ 5 มกีารไฮโดรไลซสิเป็นระยะเวลา 0, 24, 48 และ 72 ชัว่โมง ไม่มฤีทธิใ์น
การฆ่าเชื้อจุลนิทรยี์ทัง้ 3 ชนิด ซึ่งการที่สารสกดัเพปไทด์ที่ได้นัน้ ไม่มฤีทธิใ์นการฆ่าเชื้อจุลนิทรยี์ อาจเน่ืองมาจาก
ความเขม้ขน้ของสารสกดัเพปไทด ์ดงันัน้จงึควรจะน าสารสกดัเพปไทดท์ีไ่ดม้าท าการระเหยน ้าออกดว้ยวธิเีครื่องระเหย
แบบสุญญากาศ (evaporator) พบว่า เกดิบรเิวณโซนใสรอบๆ paper disc (clear zone) เลก็น้อยในตวัอย่างสารสกดัที่
การเตมิเอนไซมท์ีป่รมิาณรอ้ยละ 1, 3 และ 5 มกีารไฮโดรไลซสิเป็นระยะเวลา 72 ชัว่โมง ดงัภาพที ่1  
 

 
ภาพท่ี 1 การทดสอบประสทิธภิาพในการยงัยัง้เชือ้จุลนิทรยีโ์ดยใชส้ารสกดัเพปไทด ์

โดยใชเ้วลาไฮโดรไลซสิ ที ่72 ชัว่โมง 
ก.การเตมิเอนไซมท์ีป่รมิาณรอ้ยละ 1, ข. การเตมิเอนไซมท์ีป่รมิาณรอ้ยละ 3 และ  

ค. การเตมิเอนไซมท์ีป่รมิาณรอ้ยละ 5 
 

 จากภาพที ่1 ในทุกระดบัของการเตมิเอนไซมท์ีป่รมิาณรอ้ยละ 1, 3 และ 5 เป็นระยะเวลา 72 ชัว่โมง ทีท่ าให้
เขม้ขน้ จะเหน็ไดว้่าสว่นของวุน้อาหารเลีย้งเชือ้ B. cereus ในบรเิวณรอบ paper disc ทีม่กีารจุ่มสารสกดันัน้มสีว่นทีใ่ส 
จงึอธบิายไดว้่าสารสกดัทีส่กดัไดน้ัน้มฤีทธิใ์นการฆ่าเชือ้จุลนิทรยี ์โดยบรเิวณรอบกระดาษทีม่กีารจุ่มสารสกดัทีม่คีวาม
เขม้ขน้ของเอนไซมร์อ้ยละ 1 นัน้จะมบีรเิวณสว่นใสนัน้จะมขีนาดเลก็ รองลงมาเป็นทีร่ะดบัความเขม้ขน้ของของเอนไซม์
รอ้ยละ 3 และทีม่มีบีรเิวณส่วนใสมากทีสุ่ดของบรเิวณรอบกระดาษทีม่กีารจุ่มสารสกดัทีม่คีวามเขม้ขน้ของเอนไซมร์อ้ย
ละ 5 จงึอธบิายไดว้่าสารสกดัทีม่กีารเตมิเอนไซมท์ีป่รมิาณรอ้ยละ 1 , 3 และ 5 เป็นระยะเวลา 72 ชัว่โมง นัน้มฤีทธิใ์น
การฆ่าเชือ้จุลนิทรยี ์B. cereus ได ้ส่วนเชือ้ S. aureus และ E. coli นัน้สารสกดัเพปไทดท์ีไ่ดไ้ม่สามารถฆ่าได้ แต่จาก
การทดลองในการทดสอบประสทิธภิาพในการยบัยัง้เชื้อจุลนิทรยีด์้วยวธิ ีdisc diffusion method ที่ผ่านมานัน้ท าโดย
การน ากระดาษลงไปจุ่มในสารละลายจงึท าใหไ้ม่ทราบถงึปรมิาณทีเ่หมาะสมในการใช ้ดงันัน้จงึไดใ้ชส้ารสกดัเพปไทดท์ี่
ความเขม้ขน้ 200 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร โดยท าการหยดสารสกดัเพปไทดล์งในกระดาษทีป่รมิาณ 20 ไมโครลติรพบว่า 
การใชส้ารสกดัเพปไทดท์ีม่กีารเตมิเอนไซมท์ีป่รมิาณรอ้ยละ 1, 3 และ 5 โดยไฮโดรไลซสิเป็นระยะเวลา 72 ชัว่โมง โดย
ใชท้ีค่วามเขม้ขน้ 200 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร ปรมิาณ 20 ไมโครลติร นัน้ไม่มฤีทธิใ์นการฆา่เชือ้จุลนิทรยีไ์ด ้เช่นเดยีวกบั
ผลการทดลองของการใชส้ารสกดัทีม่กีารไฮโดรไลซสิเป็นระยะเวลา 0, 24 และ 48 ชัว่โมง ดงันัน้จงึอธบิายได้ว่าสาร
สกดัทีเ่ตมิลงไปนัน้อาจมปีรมิาณทีน้่อยเกนิไป จงึท าใหไ้ม่สามารถในการฆา่เชือ้จุลนิทรยี ์B. cereus, S. aureus และ E. 
coli ได ้
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2.2.2 Minimum inhibitory concentration (MIC) 
 จากการน าสารสกัดเพปไทด์ที่ได้มาทดสอบเพื่อหาค่า  Minimum inhibitory concentration (MIC) เชื้อ B. 
cereus, S. aureus และ E. coli ที ่4 ระดบัความเขม้ขน้ ไดแ้ก่ 200, 100, 50 และ 25 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติรโดยทีล่กัษณะ
ของตวัอย่างทีม่กีารยบัยัง้ของเชือ้จุลนิทรยีน์ัน้ หลอดทดลองทีม่เีตมิสารสกดัลงไปจะมคีวามใสกว่าหลอดทดลองของ
ตวัอย่างควบคุม (Control) ดงัภาพที่ 2 พบว่า สารสกดัเพปไทด์ที่ได้จากการไฮโดรไลซสีด้วยเอนไซม์ปาเปนนัน้ไม่
สามารถยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของจุลนิทรยีไ์ด ้
 

 
 

ภาพท่ี 2 การท า Minimum inhibitory concentration (MIC) 
ก. ตวัอย่างทีม่กีารยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้จุลนิทรยี ์ 

ข. ตวัอยา่งทีไ่ม่สามารถยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้จุลนิทรยี ์ 
 

2.2.3 Minimum bactericidal concentration (MBC) 
 จากการศกึษาทดลองในส่วนของ MIC ดว้ยสารสกดัเพปไทดจ์ากถัว่แปะยดีว้ยการไฮโดรไลซสิดว้ยเอนไซม์
ปาเปนนัน้ไม่มตีวัอย่างในหลอดทดลองทีใ่สกว่าตวัอย่างควบคุมเลย จงึไม่สามารถท าการทดลองในส่วนของการหาค่า 
MBC ได ้

 

2.3 การศึกษาวิธีการสกดัเพปไทดจ์ากถัว่แปะยีด้วยเอนไซมเ์ปปซิน 
2.3.1การทดสอบ Disc diffusion method 
 จากการศกึษาวจิยัวธิ ีdisc diffusion method ต่อสารสกดัเพปไทด์จากถัว่แปะย ีพบว่า บรเิวณโดยรอบของ
กระดาษ paper disc ทีม่กีารหยดสารสกดัเพปไทดน์ัน้ไม่เกดิโซนใส (clear zone) รอบๆ paper disc ต่อเชือ้จุลนิทรยี์
ทัง้ 3 ชนิด ไดแ้ก่ B. cereus, S. aureus และ E. coli จงึกล่าวไดว้่าสารสกดัเพปไทดท์ีไ่ดน้ัน้ไม่สามารถฆ่าเชือ้จุลนิทรยี์
ทัง้ 3 ชนิด ดงันัน้จงึท าการทดสอบประสทิธภิาพในการยบัยัง้เชือ้จุลนิทรยีเ์ป็นล าดบัต่อไป 
 

2.3.2 Minimum inhibitory concentration (MIC) 
 จากการน าสารสกัดเพปไทด์ที่ได้มาทดสอบเพื่อหาค่า  Minimum inhibitory concentration (MIC) เชื้อ B. 
cereus, S. aureus และ E. coli ที่ 4 ระดับความเข้มข้น ได้แก่ 200, 100, 50 และ 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยที่
ลกัษณะของตัวอย่างที่มกีารยบัยัง้ของเชื้อจุลินทรีย์นัน้ หลอดทดลองที่มีเติมสารสกดัลงไปจะมคีวามใสกว่าหลอด
ทดลองของตวัอย่างควบคุม โดยผลของการใช้สารสกดัเพปไทด์จากถัว่แปะยทีีค่วามเขม้ขน้ต่างๆ ทัง้ 12 สิง่ทดลอง 
และที ่4 ระดบัความเขม้ขน้ในการเตมิลงไปในการท า MIC ต่อการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้จุลนิทรยี ์ทัง้ 3 ชนิด 
ไดแ้ก่ B. cereus, S. aureus และ E. coli แสดงดงัตารางที ่4 
 

 

ข ก 



 

763 
 

ตารางท่ี 4 ปรมิาณทีน้่อยทีส่ดุในการใชย้บัยัง้เชือ้จุลนิทรยี์ 

ระยะเวลาในการ
ไฮโดรไลซีส 
(ชัว่โมง) 

ปริมาณเอนไซมท่ี์ใช้
ในการไฮโดรไลซีส 

(รอ้ยละ) 

Minimum inhibitory concentration (MIC) 
(มิลลิกรมัต่อมิลลิลิตร) 

Bacillus cereus 
Staphylococcus 

aureus 
Escherichia coli 

0 
1 - - - 
3 - - - 
5 200 - - 

6 
1 200 - - 
3 200 - - 
5 200 - - 

12 
1 200 - - 
3 200 - - 
5 200 - - 

24 
1 - - - 
3 - - - 
5 - - - 

หมายเหตุ - : Not inhibition 
 

 จากตารางที ่4 พบว่าสารสกดัเพปไทดจ์ากถัว่แปะยทีีไ่ดน้ัน้มคีวามสามารถในการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของ
เชือ้ B. cereus ไดท้ีค่วามเขม้ขน้ของสารสกดัปรมิาณ 200 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร แต่ในขณะเดยีวกนัสารสกดัเพปไทด์
ไม่สามารถยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้ S. aureus ได ้และการทดสอบเชือ้ E.coli นัน้ พบว่า สารสกดัเพปไทดจ์ากถัว่
แปะยีไม่สามารถยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชื้อ E.coli ได้ จากนัน้น าตัวอย่างที่มีการยับยัง้การเจริญเติบโตของ
เชือ้จุลนิทรยีไ์ปหาค่าความเขม้ขัน้ต ่าสดุทีส่ามารถฆา่เชือ้จุลนิทรยีไ์ด ้(MBC) 
 

2.3.3 Minimum bactericidal concentration (MBC) 
 จากการศกึษาทดลองในส่วนของ MIC ท าให้มเีพยีงเชื้อ B. cereus ชนิดเดยีวเท่านัน้ที่สามารถน ามาหาค่า
MBC ต่อได ้เน่ืองจากในขัน้ตอนของการท า MIC นัน้ สารสกดัเพปไทดท์ีใ่ชม้คีวามสามารถในการยบัยัง้การเจรญิเตบิโต
ของเชือ้ B. cereus ได ้และไดท้ าการทดสอบหาค่า MBC โดยท าการน าหลอดทีไ่ม่มคีวามขุ่นของเชือ้มาดูดดว้ยปิเปต
ปริมาตร 10 ไมโครลิตรหยดและเกลี่ยโดยใช้แท่งแก้วสามเหลี่ยมให้ทัว่ทัง้จานอาหารเลี้ยงเชื้อให้ทัว่ผิวหน้าอาหาร 
Muller Hinton agar (MHA) น าไปบ่มเพาะ 37 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 24 ชัว่โมง พบว่า บรเิวณดา้นบนผวิหน้าอาหาร
เลี้ยงเชื้อ MHA นัน้ยงัคงมกีารเจรญิเติบโตขอเชื้อจุลินทรีย์อยู่ แสดงให้เหน็ว่าสารสกดัเพปไทด์ที่ได้จากถัว่แปะยีมี
ประสทิธภิาพในการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้จุลนิทรยีไ์ดแ้ต่ไม่มฤีทธิใ์นการฆา่เชือ้จุลนิทรยีไ์ด ้
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วิจารณ์และสรปุผล 
 

 สารสกดัเพปไทดท์ีไ่ดจ้ากถัว่แปะยทีีไ่ดจ้ากการไฮโดรไลซสีดว้ยเอนไซมป์าเปนนัน้ถงึแมจ้ะเกดิบรเิวณส่วนใส
รอบๆ paper disc เลก็น้อยแต่เมื่อท าการหาปรมิาณทีแ่น่นอนพบว่าไม่สามารถฆา่เชือ้จุลนิทรยีไ์ด ้จากนัน้เมื่อน ามาท า
การทดสอบเพื่อหาค่า MIC พบว่า ไม่มีประสทิธิภาพในการยบัยัง้เชื้อจุลินทรีย์ได้ ในขณะที่สารสกดั เพปไทด์จาก 
ถัว่แปะยทีีไ่ดจ้ากการไฮโดรไลซสีดว้ยเอนไซมเ์ปปซนิมปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้ B. cereus 
ไดโ้ดยเอนไซมเ์ปปซนิทีร่อ้ยละ 5 ของประมาณโปรตนีทีม่ใีนถัว่แปะยทีีผ่่านการไฮโดรไลซสิ 0 ชัว่โมง ใชค้วามเขม้ขน้ 
200 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร มปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้ B. cereus ได ้โดยสามารถใชส้ารสกดัใน
ตวัอย่าง เน่ืองจากเชือ้ B. cereus เป็นจุลนิทรยีท์ีม่ลีกัษณะเป็นแกรมบวกซึง่มลีกัษณะของเซลลท์ีส่ลบัซบัซอ้นน้อยกว่า
จุลนิทรยีท์ีม่ลีกัษณะเป็นแกรมลบจงึท าใหส้ามารถยบัยัง้การเจรญิเตบิโตได ้[13] และอาจเน่ืองมาจากประจุไฟฟ้าทีม่ใีน
กรดแอมิโนนัน้ไปท าการแลกเปลี่ยนประจุจึงท าให้เกิดการเสียหายบริเวณผนังเซลล์ของเชื้อจุลินทรีย์จึงท าให้
เชือ้จุลนิทรยีเ์กดิการหยุดการเจรญิเตบิโต [16] อย่างไรกต็าม สารสกดัเพปไทดท์ีไ่ดจ้ากการไฮโดรไลซสีดว้ยเอนไซม์ 
เปปซนิไม่สามารถยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้ E.coli ได ้เน่ืองจากเชือ้ E.coli เป็นจุลนิทรยีช์นิดแกรมลบ ซึง่จุลนิทรยี์
ทีเ่ป็นแกรมลบนัน้จะมผีนงัเซลลท์ีม่คีวามสลบัซบัซอ้นมากกว่าผนงัเซลลข์องเชือ้จุลนิทรยีช์นิดแกรมบวก [17] 

ส าหรบัเชือ้ S. aureus สาเหตุทีส่ารสกดัเพปไทดท์ีไ่ดจ้าการไฮโดรไลซสีดว้ยเอนไซมเ์ปปซนิไม่สามารถยบัยัง้
การเจรญิเตบิโตไดน้ัน้ เนื่องจากดว้ยลกัษณะของเชือ้ S. aureus นัน้เป็นเชือ้ทีม่คีวามสามารถในการทนอยู่ในสภาวะที่
ไม่เหมาะสมกบัการเจรญิเตบิโตไดด้ ี[18] และจากการทดสอบฤทธิใ์นการฆา่เชือ้จลุนิทรยีท์ัง้ 2 วธิ ีไดแ้ก่ Disc diffusion 
method และการหาค่าความเขม้ขัน้ต ่าสุดที่สามารถฆ่าเชือ้จุลนิทรยีไ์ด ้ (Minimum bactericidal concentration, MBC) 
เป็นการยนืยนัผลไดว้่าสารสกดัเพปไทดจ์ากถัว่แปะยทีีไ่ดจ้าการไฮโดรไลซสีดว้ยเอนไซมเ์ปปซนินัน้ไม่มฤีทธิใ์นการฆ่า
เชื้อจุลนิทรยีโ์ดยหากจะเลอืกใชส้ารสกดัเพปไทด์จากถัว่แปะยคีวรเลอืกใชส้ารสกดัเพปไทด์จากถัว่แปะยทีีไ่ด้จาการ
ไฮโดรไลซสีด้วยเอนไซมเ์ปปซนิเนื่องจากเอนไซมเ์ปปซนิมจี านวนยูนิตต่อกรมัของเอนไซมท์ี่สูงกว่า เอนไซมป์าเปน
หลายเท่าตวัจงึท าใหใ้ชใ้นปรมิาณทีน้่อยกว่ามาก และด้วยปรมิาณยูนิตทีสู่งกว่าจงึท าใหใ้ชเ้วลาในการไฮโดรไลซสีที่
น้อยกว่าการใชเ้อนไซมป์าเปน 
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การประยกุตใ์ช้เอนไซมย่์อยสลายลิกนินจากเช้ือราขาว Fibrodontia sp.RCK783S 
ส าหรบับ าบดัสีน ้าท้ิงจากโรงงานผลิตกระดาษสา 
Application Ligninolitic enzyme from White Rot Fungi (Fibrodontia sp.RCK783S)  
for Decolorized from Mulberry Paper Industry Effluent 
 

อรนภา ไชยสาร1 และต่อพงศ ์กรธีาชาต1ิ* 
Onnapha Chaisan1 and Torpong Kreetachat1* 
 

บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้เป็นการศกึษาเกีย่วกบักจิกรรมเอนไซม์กลุ่มลกินิโนไลตกิ (Ligninolitic enzyme) ทีผ่ลติจากเชือ้รา
ขาวสายพนัธุ ์Fibrodontia sp.RCK783S โดยไดศ้กึษาการผลติเอนไซมแ์ลคเคส แมงกานีสเปอรอ์อกซเิดส และลกินิน
เปอรอ์อกซเิดส ภายใตอ้งคป์ระกอบของอาหารเลีย้งเชือ้ทีเ่หมาะสมดว้ยเทคนิคพืน้ผวิตอบสนอง (RSM) ส าหรบัสภาวะ
ทีศ่กึษาม ี3 ปัจจยั ไดแ้ก่ C/N ratio (กลเีซอรอลและแอมโมเนียมไนเตรต) CuSO4 และ L-asparagine ผลการทดลอง
พบว่า สภาวะที่ เหมาะสมส าหรับการผลิตเอนไซม์ได้สูงสุดที่  C/N ratio 18.0 CuSO4 0.0035 กรัม/ลิตร และ              
L-asparagine 2.2256 กรมั/ลติร ทีส่ภาวะดงักล่าวจะพบกจิกรรมเอนไซมแ์ลคเคสสงูสดุ 5,227 ยนูิต/ลติร โดยมปีรมิาณ
เพิม่สงูขึน้ 4.19 เท่าเมื่อเทยีบกบักจิกรรมเอนไซมใ์นสภาวะทีย่งัไม่มกีารปรบัปรุง นอกจากน้ียงัพบว่าประสทิธภิาพของ
การใช้เชื้อราขาวสายพันธุ์ Fibrodontia sp.RCK783S ส าหรับบ าบัดสีและสารอินทรีย์ละลายน ้ าของน ้ าทิ้งจาก
โรงงานผลติกระดาษสามคี่าเท่า กบั 60.58% และ 44.68% ตามล าดบั 
 

ค าส าคญั: ลกินิโนไลตกิเอนไซม;์ Fibrodontia sp.RCK783S; เชือ้ราขาว; น ้าทิง้โรงงานกระดาษสา  
 

Abstract  
 

 In the present study, the ligninolitic enzyme producing (Laccase, Manganese peroxidase and Lignin 
peroxidase) from fungus Fibrodontia sp.RCK783S was investigated.The response surface methodology 
(RSM) was used to optimize the culture medium composition were 3 factor, C/N ratio (Glycerol and 
Ammonium nitrate, respectively), CuSO4 and L-asparagine. The optimize values were found to be 18.0, 
0.0035 g/L and 2.2256 g/L for C/N ratio, CuSO4 and L-asparagine, respectively. This culture showed the 
highest laccase activity of 5,227 U/l an approximate 4.19 fold improvement as compared to the previous 
activity with un-optimized medium. The efficiency of color and DOC removal were 60.58% and 44.68% at 5 
day of incubation, respectively. 
 

Keywords: Ligninolitic enzyme; Fibrodontia sp.RCK783S; White rot fungi; Mulberry paper industry effluents  
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บทน า 

 การผลติเยื่อและกระดาษสาเป็นอุตสาหกรรมพื้นบ้านขนาดเลก็ที่มคีวามส าคญัยิง่ทางเศรษฐกจิของชุมชน 
โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศ ซึ่งปัจจุบนัมีการพฒันาเทคโนโลยแีละขยายก าลงัการผลติก่อใหเ้กดิ
มลภาวะจากกระบวนการผลติโดยเฉพาะปัญหาดา้นคุณภาพน ้าทิง้จากกระบวนการผลติซึง่ส่วนใหญ่จะมสีนี ้าตาลเขม้ที่
เกดิจากสารประกอบลกินินในวตัถุดบิทีป่นเป้ือนมาในน ้า [1] สารประกอบดงักล่าวเป็นสารทีย่่อยสลายยากไม่สามารถ
บ าบดัดว้ยจุลนิทรยีท์ัว่ไปในระบบบ าบดัน ้าเสยีได ้ทัง้นี้แนวทางการบ าบดัสทีีป่นเป้ือนในน ้าทิง้นิยมใชก้ระบวนการทาง
กายภาพและเคมี อาทิ การดูดซบั (Adsorption) กระบวนการออกซเิดชนัขัน้สูง (Advance oxidation process) การ
ตกตะกอนเคม ี(Chemical precipitation) เป็นต้น แต่กระบวนการดงักล่าวยงัคงก่อให้เกดิการตกค้างของสารเคมีใน
สิง่แวดล้อม การก าจดัตะกอนสลดัจท์ี่เกดิขึน้ และเพิ่มต้นทุนในการบ าบดัสงูขึน้ [2, 3] ดงันัน้เพื่อเป็นการลดปรมิาณ
สารเคมีที่ใช้ในระบบบ าบดัตลอดจนลดปรมิาณสารเคมทีี่อาจตกค้างในสิง่แวดล้อมกระบวนการทางชีวภาพ เป็นอีก
กระบวนการทีส่ามารถประยุกตใ์ชใ้นงานบ าบดัสทีีป่นเป้ือนในน ้าทิง้จากโรงงานผลติกระดาษสาได้ 
 การก าจดัสใีนน ้าทิ้งโดยเชื้อราเป็นการสร้างเอนไซม์นอกเซลล์  (Extracellular enzyme) กลุ่มลกินิโนไลติก 
(Ligninolitic enzyme) เช่น แลคเคส (Laccase) แมงกานีสเปอรอ์อกซเิดส (Manganese peroxidase) และลกินินเปอร์
ออกซเิดส (Lignin peroxidase) [4] พบไดใ้นเหด็รากลุ่มทีม่สีขีาวหรอืสนี ้าตาล สามารถเจรญิเติบโตได้ดบีนขอนไม้ใน
ธรรมชาต ิ[5, 6] จากการศกึษาคน้ควา้ของนกัวจิยัทีผ่่านมา พบว่า เชือ้ราขาวสามารถผลติเอนไซมท์ีส่ามารถย่อยสลาย
ลกินินในน ้าทิง้จากกระบวนการผลติเยื่อและกระดาษได ้โดย Phanerochaete chrysosporium เป็นเชือ้ราทีม่กีารศกึษา
การย่อยลกินินมากที่สุด เน่ืองจากสามารถย่อยสลายโครงสรา้งทีซ่บัซอ้นของสไีดอ้ย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยงัมเีชือ้รา
ขาวชนิดอื่นที่พบว่ามีการสร้างเอนไซม์ย่อยสลายลิกนิน เช่น Bjerkandera adusta, Trametes hirsuta, Trametes 
versicolor, Lentinus crinitus, Lentinus squarrosulus, Cerrena unicolor, Irpex lacteus เป็นต้น ซึ่งเชื้อราขาวแต่ละ
ชนิดจะสรา้งเอนไซม์ต่างชนิดกนั บางชนิดสรา้งเอนไซม์ได้ทัง้ 3 ชนิด บางชนิดสรา้งเอนไซม์ได้เพยีง 2 หรอื 1 ชนิด
เท่านัน้ [7, 8] 
 งานวิจัยนี้จึงมีแนวที่จะใช้ประโยชน์จากเชื้อราขาวที่พบได้ในภาคเหนือมาใช้ในการบ าบัดสีน ้ าทิ้งจาก
โรงงานผลติกระดาษสาโดยศกึษาสภาวะทีเ่หมาะสมในการสรา้งเอนไซมย์่อยสลายลกินินและทดสอบประสทิธภิาพใน
การบ าบดัสนี ้าทิง้จากโรงงานผลติกระดาษสาโดยเชือ้ราขาว Fibrodontia sp.RCK783S 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 1. เชือ้ราขาว 
 เชือ้ราทีใ่ชใ้นการทดลองคอืเชือ้ราขาวสายพนัธุ ์Fibrodontia sp.RCK783S ซึง่ไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากศนูย์
พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพ ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิโดยเกบ็รกัษาบนอาหาร 
Potato dextrose agar (PDA) ทีอุ่ณหภูม ิ4 องศาเซลเซยีส และต่อเชือ้ทุกๆ 1 เดอืน 

 

 2. การศกึษาการเจรญิและการผลติเอนไซมย์่อยสลายลกินินของเชือ้ราขาว 
 ถ่ายกล้าเชื้อราขาวอายุ 3 วนั จ านวน 10 cork ลงในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตรที่บรรจุอาหาร Minimal 
Medium (MM) ปรมิาตร 100 มลิลลิิตร ที่มีน ้าตาลกลูโคสและยีสต์สกดัเป็นแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนตามล าดบั 
จากนัน้ท าการเพาะเลี้ยงบนเครื่องเขย่าความเรว็ 120 รอบต่อนาที ณ อุณหภูมหิ้อง เป็นระยะเวลา 14 วนั โดยเก็บ
ตวัอย่างทุกวนัเพื่อวเิคราะหห์าน ้าหนกัเซลลแ์หง้และวเิคราะหก์จิกรรมย่อยสลายลกินินของเชือ้ราขาว  
 3. วธิวีเิคราะหก์จิกรรมเอนไซมย์่อยสลายลกินิน (Ligninolitic enzyme) 
 3.1 เอนไซมแ์ลคเคส วเิคราะหจ์ากอตัราการเพิม่ขึน้ของค่าการดดูกลนืแสงของ Cation radical (2, 2-Azino-
bis-3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate, ABTS•+) จากปฏกิริยิาออกซเิดชนัของ ABTS ตามวธิขีอง Eggert และคณะ 
[9] ซึ่งวดัอตัราการเพิม่ขึน้ของค่าการดูดกลนืแสงที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร แลว้ค านวณกจิกรรมของเอนไซม์
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จากค่า Molar absorption coefficient ของ ABTS ซึ่งเท่ากับ 36,000 โมลต่อลิตรต่อเซนติเมตร โดย 1 หน่วยของ
เอนไซม ์คอืปรมิาณเอนไซมท์ีส่ามารถออกซไิดซ ์ABTS 1 ไมโครโมล เป็น ABTS•+ ในเวลา 1 นาท ี 
 3.2 เอนไซม์แมงกานิสเปอรอ์อกซเิดส วเิคราะห์จากอตัราการเพิม่ขึน้ของค่าการดูดกลนืแสงของ Indamine 
dye จากปฏกิริยิาออกซเิดชนัของ 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone (MBTH) ตามวธิขีอง Castello และคณะ 
[10] ซึง่วดัอตัราการเพิม่ขึน้ของค่าการดูดกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 590 นาโนเมตร แลว้ค านวณกจิกรรมของเอนไซม์
จากค่า Molar absorption coefficient ของ MBTH ซึ่งเท่ากับ 53,000 โมลต่อลิตรต่อเซนติเมตร โดย 1 หน่วยของ
เอนไซม ์คอื ปรมิาณเอนไซมท์ีส่ามารถออกซไิดซ ์MBTH 1 ไมโครโมลเป็น Indamine dye ในเวลา 1 นาท ี
 3.3 เอนไซมล์กินินเปอรอ์อกซเิดส วเิคราะหจ์ากอตัราการเพิม่ขึน้ของค่าการดดูกลนืแสงของ Veratraldehyde 
จากปฏกิริยิาออกซเิดชนัของ Veratryl alcohol ตามวธิขีอง Tein และ Kirk [11] ซึง่วดัจากอตัราการเพิม่ขึน้ของค่าการ
ดูดกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 310 นาโนเมตร แล้วค านวณกจิกรรมของเอนไซม์จากค่า Molar absorption coefficient 
ของ Veratryl alcohol ซึ่งเท่ากบั 9,300 โมลต่อลติรต่อเซนติเมตร โดย 1 หน่วยของเอนไซม์ คอื ปรมิาณเอนไซม์ที่
สามารถออกซไิดซ ์Veratryl alcohol 1 ไมโครโมลเป็น Veratraldehyde ในเวลา 1 นาท ี 

 

 4. การศกึษาองค์ประกอบของอาหารเลีย้งเชื้อ (Medium composition) ที่เหมาะสมต่อการผลติเอนไซมแ์ลค
เคสของเชือ้ราขาวโดยเทคนิคพืน้ผวิการตอบสนอง (Response surface methodology; RSM) 
 วางแผนการทดลองโดยวธิกีารหาพืน้ผวิการตอบสนอง (RSM) โดยศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการผลติเอนไซมข์อง  
เชื้อราขาวทัง้หมด 3 ปัจจยั ได้แก่ C/N ratio (X1) CuSO4 (X2) และ L – Asparagine (X3) น ามาออกแบบการทดลอง
ดว้ยวธิกีารออกแบบส่วนประสมกลาง (Central composite design; CCD แต่ละตวัแปรจะม ี3 ระดบั โดยมรีหสัของตวั
แปรคอื -1 0 และ +1 แสดงไดด้งัตารางที ่1 

 

ตารางท่ี 1 การก าหนดปัจจยัและระดบัองคป์ระกอบของอาหารทีเ่หมาะสมในการผลติเอนไซมแ์ลคเคสโดยวธิ ีRSM 
ปัจจยั (Factor) ระดบัของแต่ละปัจจยั (Levels) 

-1 0 +1 
C/N ratio (g/L) : (X1) 15.0 20.0 25.0 
CuSO4   (g/L) : (X2) 0.002 0.003 0.004 
L – Asparagine (g/L) : (X3) 1.563 2.188 2.813 

***Carbon source = Glycerol Nitrogen source = Ammonium nitrate (NH4NO3) 
 

 ถ่ายกล้าเชื้อราขาวจ านวน 10 cork ลงในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร ซึ่งบรรจุอาหาร Minimal medium 
ปรมิาตร100 มลิลลิติร ทีม่กีลเีซอรอล, แอมโมเนียมไนเตรต (NH4NO3), คอปเปอรซ์ลัเฟต (CuSO4) และ L-Asparagine 
เพาะเลีย้งบนเครื่องเขย่าความเรว็รอบ 120 รอบต่อนาท ีณ อุณหภูมหิอ้ง เป็นระยะเวลา 14 วนั เกบ็ตวัอย่างทุก 2 วนั 
เพื่อวเิคราะหก์จิกรรมเอนไซมแ์ลคเคส 
 
 5. การบ าบดัสขีองน ้าเสยีทีป่นเป้ือนลกินินจากโรงงานผลติกระดาษสาโดยเชือ้ราขาว 
 กรองเชือ้ราขาวที่เลี้ยงในอาหาร Minimal medium ด้วยกระดาษกรองเบอร ์1 แลว้ชัง่ตวัอย่างเชือ้ราขาว 10 
กรมัเปียกลงในฟลาสก์ขนาด 250 มลิลลิติรซึ่งบรรจุน ้าเสยีปรมิาตร 100 มลิลลิติร ที่มอีาหาร Minimal medium สูตร 
optimized เป็นองคป์ระกอบหลกั ก าหนดให้ C/N ratio 18.0, L – asparagine 2.2256 กรมั, CuSO4 0.0035 กรมั ท า
การเพาะเลีย้งบนเครื่องเขย่าทีค่วามเรว็ 120 รอบต่อนาททีีอุ่ณหภูมหิอ้ง เป็นระยะเวลา 5 วนั วดักจิกรรมเอนไซมท์ุก 
24 ชัว่โมง วเิคราะห์ประสทิธภิาพในการลดความเขม้สใีนวนัที่ 5 ของการทดลอง โดยกรองตวัอย่างน ้าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบดัดว้ยเชือ้ราขาวผ่านกระดาษกรองทีม่ขีนาดรพูรุน 0.45  ไมโครเมตร แลว้น าไปวดัค่าการดดูกลนืแสงที ่475 นาโน
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เมตร (คุณสมบตันิ ้าทิง้ก่อนการบ าบดัดว้ยเชือ้ราขาว ดงันี้: pH อยู่ในช่วง 6.77-7.05, DOC อยู่ในช่วง 352.96 – 401.2 
มลิลกิรมั/ลติร และสอียู่ในช่วง 1,375 – 1654 Pt/Co ยนูิต)   
 

ผลการศึกษา 
 1. การศกึษาการเจรญิและการผลติเอนไซมแ์ลคเคสของเชือ้ราขาว 
 เมื่อศกึษาการเจรญิของเชือ้ราขาวทีเ่พาะเลีย้งในอาหาร Minimal medium ทีอุ่ณหภูมหิอ้ง ซึง่เมื่อดจูากกราฟ
ความสมัพนัธร์ะหว่างน ้าหนกัเซลลแ์หง้และกจิกรรมเอนไซมย์่อยสลายลกินินของเชือ้ราขาว Fibrodontia sp.RCK783S   
ดงัภาพที่ 1 พบว่าน ้าหนักเซลล์แห้งและกิจกรรมเอนไซม์เพิ่มขึ้นสูงสุดในวนัที่ 9 ของการทดลอง โดยพบกิจกรรม
เอนไซม์แลคเคสมากที่สุด (1,248.46 ยูนิต/ลิตร) ส่วนความสมัพันธ์ระหว่างการเจริญของเชื้อราขาว Fibrodontia 
sp.RCK783S กบัความสามารถในการผลติเอนไซม์แมงกานีสเปอร์ออกซเิดสและเอนไซม์ลกินินเปอร์ออกซเิดส นัน้
พบว่าเชื้อราขาว RCK783S ผลติเอนไซมท์ัง้ 2 ชนิดได้น้อยมาก (187.54 และ 7.53 ยูนิต/ลติร ตามล าดบั) เมื่อเทยีบ
กบัเอนไซม์แลคเคส และหลงัจากเวลาผ่านไป 9 วนั พบว่าทัง้น ้าหนักเซลล์แห้งและกจิกรรมเอนไซม์ทัง้ 3 ชนิดมคี่า
ลดลง ซึ่งสอดคล้องกบังาน วจิยัของ Arora และ Gill [12] ที่พบว่าน ้าหนักเซลล์แห้งของ Phlebia spp. และกจิกรรม
จ าเพาะของเอนไซม์แลคเคส (Specific activity) มีค่าลดลงสมัพันธ์กนัในช่วงท้ายของการเจริญเติบโตเมื่อเลี้ยงใน
อาหาร Minimal salt broth โดยอาจเกดิจากการสลายตวั (Autolysis) ของเซลลเ์ชือ้ราเอง 
 จากผลการทดลองจงึอาจกล่าวไดว้่าเอนไซมแ์ลคเคสเป็นเอนไซมห์ลกัในกลุ่มเอนไซมย์่อยสลายลกินินทีเ่ชือ้รา
ขาว Fibrodontia sp.RCK783S สามารถผลติได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ความสมัพนัธร์ะหว่างน ้าหนกัเซลลแ์หง้และกจิกรรมเอนไซมย์่อยสลายลกินินของเชือ้ราขาว RCK783S 

 

 2. การศกึษาองคป์ระกอบของอาหารเลีย้งเชือ้ (Medium composition) ทีเ่หมาะสมต่อการผลติเอนไซม์แลค
เคสของเชือ้ราขาวโดยวธิกีารหาพืน้ผวิการตอบสนอง (Response surface methodology; RSM) 
 การผลติเอนไซม์แลคเคสจากเชือ้ราขาว Fibrodontia sp.RCK783S โดยใชอ้งคป์ระกอบของอาหารเลีย้งเชื้อ
ตามการทดลองที่ออกแบบโดยวธิกีารหาพื้นผวิการตอบสนอง (RSM) ภาพที่ 2 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง CuSO4 

และ L – asparagineในช่วงความเขม้ขน้ 0.002 – 0.004 และ 1.563 – 2.813 ตามล าดบั โดยพบกจิกรรมเอนไซมแ์ลค
เคสที่เกิดขึ้นเท่ากับ 5,227 ยูนิต/ลิตร เมื่อก าหนดให้ความเข้มข้นของ CuSO4 เท่ากับ 0.0028 กรมั/ลิตร และ L– 
asparagine เท่ากบั 2.235 กรมั/ลติร นอกจากนี้ยงัพบว่าเมื่อก าหนดใหค้วามเขม้ขน้ของ C/N ratio เท่ากบั 18.0 และ 
L- asparagine เท่ากบั 2.214 กรมั/ลติร นัน้มกีจิกรรมเอนไซม์ 5,116 ยูนิต/ลติร และเมื่อก าหนดให้ความเขม้ขน้ของ 
C/N ratio เท่ากบั 17.8 และ CuSO4 เท่ากบั 0.0028 กรมั/ลติร จะมกีจิกรรมเอนไซม ์5,061 ยนูิต/ลติร 
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ภาพท่ี 2  แสดงความสมัพนัธ์ในแผนภาพแบบคอนทวัร์ (a) และแบบสามมติิ (b) ระหว่างปัจจยัของความเขม้ขน้ของ   
CuSO4 และ L–asparagine ต่อกจิกรรมการผลติเอนไซมแ์ลคเคส 

 

 3. การบ าบดัสขีองน ้าเสยีทีป่นเป้ือนลกินินจากโรงงานผลติกระดาษสาโดยเชือ้ราขาว 
 จากกการทดลองการบ าบัดน ้าทิ้งจากโรงงานผลติเยื่อและกระดาษสา พบว่าเมื่อเพาะเลีย้ง เชื้อราขาวน ้าทิ้ง
ปรมิาตร 100 มลิลลิติร ทีม่อีาหาร Minimal medium สตูร optimized เป็นองคป์ระกอบหลกั เป็นระยะเวลา 5 วนั (ภาพ
ที ่3) พบว่าประสทิธภิาพในการลดสแีละ DOC ของน ้าทิง้ เท่ากบั 60.58% และ 44.68% ตามล าดบั โดยจากการศกึษา
การลดสนี ้าทิง้จากหลายงานวจิยัพบว่า Datronia sp. KAPI0039 สามารถผลติเอนไซมแ์ลคเคสและแมงกานีสเปอรอ์อก
ซเิดส ซึ่งท าให้สรี-ีแอคทฟีของน ้าทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิง่ทอลดลง [13] และ Aspergillus fumigates สามารถผลติ
เอนไซมแ์ลคเคส แมงกานีสเปอรอ์อกซเิดสและไซลาเนสซึง่มปีระสทิธภิาพก าจดัสโีดยย่อยสลายลกินินในช่วงความเป็น
กรดดา่ง 6.0-9.0 [14] 

 
ภาพท่ี 3 (a) ความสมัพนัธร์ะหว่างประสทิธภิาพการลดค่าส ีและ DOC, กจิกรรมเอนไซมแ์ลคเคส (b) ภาพสขีองน ้าทิง้

ทีผ่่านการบ าบดัโดยเชือ้ราขาว Fibrodontia sp. RCK783S เป็นระยะเวลา 5 วนั 
 

(a) 
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วิจารณ์และสรปุผล 
 จากผลการทดลองสรุปไดว้่า 
 1. เอนไซมแ์ลคเคสเป็นเอนไซมห์ลกัในกลุ่มเอนไซมย์่อยสลายลกินินทีเ่ชือ้ราขาว Fibrodontia sp.RCK783S 
สามารถผลติได ้
 2. องคป์ระกอบของสารอาหารทีเ่หมาะสมส าหรบัเชือ้ราขาว Fibrodontia sp. RCK783S ในการผลติเอนไซม ์  
แลคเคส ไดแ้ก่ C/N ratio 18.0, CuSO4 0.0035 กรมั/ลติร และ L- Asparagine 2.2256 กรมั/ลติร โดยสามารถปรบัปรุง
การผลติเอนไซมแ์ลคเคสไดถ้งึ 4.19 เท่า ใหค้่ากจิกรรมสงูสดุเท่ากบั 5,227 ยนูิต/ลติร  
 3. เชื้อราขาว Fibrodontia sp. RCK783S มีประสทิธภิาพในการลดสแีละ DOC ของน ้าทิ้งจากโรงงานผลิต
กระดาษสา 60.58% และ 44.68% ตามล าดบั ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการน าเชื้อราขาวสายพนัธุ์ดงักล่าวไป
ประยุกตใ์ชใ้นการบ าบดัน ้าเสยีจากอุตสาหกรรมผลติเยื่อและกระดาษต่อไป  
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การประเมินการคายระเหยน ้าโดยใช้เทคนิคการวดัความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวนใน
ป่าเตง็รงัมหาวิทยาลยัพะเยา 
Estimation of Evapotranspiration Using Eddy Covariance Technique in Dry 
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บทคดัย่อ 
 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อทราบการคายระเหยน ้าในป่าเตง็รงั ในมหาวทิยาลยัพะเยา โดยใชเ้ทคนิคความ

แปรปรวนร่วมแบบหมุนวน (Eddy covariance technique) โดยท าการตรวจวดัในช่วงเวลา 7.00 น. – 18.00 น. ของเดอืน 
มกราคมถงึกนัยายน ปี พ.ศ. 2557 ผลการศกึษาพบว่า ค่าการคายระเหยเฉลีย่ของน ้าเท่ากบั 4.15 ±1.88 มลิลเิมตรต่อวนั 
โดยพบว่าในเดอืนสงิหาคมมกีารคายระเหยมากทีสุ่ดเท่ากบั 5.49 ± 2.26 มลิลเิมตรต่อวนั เนื่องจากช่วงเวลาดงักล่าวเป็น
ช่วงฤดฝูนมปีรมิาณน ้าฝนสะสมรายเดอืนสงูถงึ 223.84 มลิลเิมตร และพบว่าความชืน้ในดนิเฉลีย่มากขึน้ 18.29 เปอรเ์ซน็ต์
โดยปรมิาตร ในขณะทีเ่ดอืนมนีาคมมกีารคายระเหยน้อยทีส่ดุเท่ากบั 2.04 ± 0.92 มลิลเิมตรต่อวนั เน่ืองจากเป็นช่วงฤดแูลง้
และมปีรมิาณน ้าฝนสะสมรายเดอืนเพยีง 3.68 มลิลเิมตร และยงัพบว่าความชืน้ในดนิเฉลี่ยต ่าที่สุด 9.89 เปอร์เซน็ต์โดย
ปรมิาตร เมื่อเทยีบกบัเดอืนอื่น ๆ  

 

ค าส าคญั:  การคายระเหยของน ้า ความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน ป่าเตง็รงั มหาวทิยาลยัพะเยา  
 

Abstract  
This study aims at investigating the evapotranspiration in dry dipterocarp forest at the University of Phayao 

using eddy covariance technique. Experiment was concluded during January - September 2014. Results released 
that the average of evapotranspiration was 4.15 ± 1.88 millimeter per day. The maximum evapotranspiration 5.49 
±2.26 millimeters per day occurred in August. Since those time was rainy season it was found that the accumulated 
monthly rainfall was 223.84 mm. The average moisture content in the soil increase by 18.29 percent by volume. 
March, evapotranspiration 2.04 ± 0.92   millimeter per day was minimal due to the drought. The comparative 
monthly rainfall was 3.68 millimeter and the lowest average soil moisture 9.89 percent by volume was recovered 
in March. 
 

Key words: Evapotranspiration, Eddy covariance technique, dry dipterocarp forest, University of Phayao 
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บทน า 

สมดุลน ้าในระบบนิเวศป่าไม ้(forest ecosystem water balance) หมายถงึ น ้าทีอ่ยู่ในระบบนิเวศปรมิาณน ้าฝนที่
ตกลงสู่ระบบนิเวศจะถูกพชืใชไ้ปในกระบวนการสงัเคราะหแ์สง การคายน ้า เกบ็ไวใ้นล าต้น เกบ็ไวใ้นดนิ และระบายออก
จากดนิสูร่่องน ้าล าธาร สมดุลน ้านบัว่าเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัของระบบนิเวศซึง่น ้ามคีวามจ าเป็นต่อสิง่มชีวีติทุกรปูแบบทัง้
ภายในและภายนอกระบบนิเวศป่านัน้ๆ สมดุลของน ้าในระบบนิเวศค านวณไดจ้ากผลต่างของปรมิาณน ้าทีเ่ขา้สู่ในระบบใน
ทุกรูปแบบเช่น ฝน หมอก และน ้าค้างกับปริมาณน ้าที่สูญเสียไปจากระบบในรูปแบบของน ้าในล าธาร น ้าที่ระเหยสู่
บรรยากาศ ทัง้ในรูปของการระเหยจากดนิและการคายน ้าของพชืทีร่วมเรยีกกนัว่า การคายระเหย (evapotranspiration) 
การคายระเหยของน ้าเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัวฎัจกัรน ้าและสมดุลพลงังานเป็นกระบวนการทีน่ ้าระเหยจากชัน้พื้นดนิ พชื และ
พืน้น ้า สูบ่รรยากาศ [9] 

การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิจากพืน้ทีป่่าตน้น ้าไปเป็นพืน้ทีท่างการเกษตรจะท าใหก้ารคายระเหยของน ้า
เปลีย่นไป การศกึษาการคายระเหยของน ้ามรีูปแบบการคายระเหยในปรมิาณทีม่ากในช่วงฤดูฝนและค่อยลดลงในช่วงฤดู
แลง้ ทัง้นี้เพราะฤดูฝนมปีรมิาณน ้าทีไ่ดจ้ากฝนจ านวนมากใหค้ายระเหยอยู่ตลอดเวลาในช่วงฤดแูลง้จะมกีารคายระเหยของ
น ้าทีน้่อยกว่าในช่วงฤดฝูน เน่ืองจากปรมิาณน ้าฝนทีน้่อยจงึสง่ผลใหป้รมิาณการคายระเหยน้อยลงไปดว้ย นอกจากปรมิาณ
น ้าฝนแลว้ ยงัมปัีจจยั เช่น ความชืน้ดนิทีม่ผีลต่อการคายระเหยน ้าของพชืดว้ย [10] และเมื่อพจิารณาการคายระเหยรายวนั 
พบว่าเมื่อเปรยีบเทยีบการคายระเหยรายวนัจากทอ้งทีอ่ื่นในเขตเดยีวกนัไม่มคีวามแตกต่างกนัมากนกั แต่เมื่อพจิารณาเป็น
ฤดูกาลพบว่า โดยรวมแลว้ฤดูฝนมกีารคายระเหยทีม่ากกว่าฤดูแลง้ อย่างไรกต็ามย่อมมคีวามแตกต่างกนัไปตามสถานที่ 
ชนิดป่า ชนิดดนิ และระยะเวลาในการศกึษา [1],[11] ซึง่การคายระเหยถอืว่ามคีวามส าคญัในสมดุลน ้ามาก เนื่องจากเป็น
กระบวนทีม่นี ้าออกจากระบบในปรมิาณทีส่งูกว่าน ้าท่า และปรมิาณน ้าในดนิ จากการศกึษาของ [2],[3],[4],[5] พบว่าค่าการ
คายระเหยเท่ากบั 52.27, 54.00, 65.18 และ 65.77 เปอรเ์ซน็ต์ ตามล าดบั ซึง่การศกึษาการคายระเหยของน ้าในป่าเตง็รงั
ของประเทศไทยยงัมกีารศกึษาทีน้่อยมาก โดยเฉพาะในจงัหวดัพะเยา ทีม่แีหล่งน ้าทีส่ าคญัคอืกว๊านพะเยา ซึง่เป็นทะเลสาบ
น ้าจดืใหญ่เป็นอนัดบั 1 ในภาคเหนือ และ อนัดบั 3 ของประเทศไทย เป็นแหล่งน ้าธรรมชาตอิยู่ใจกลางเมอืงพะเยา มทีวิเขา
ดอยหลวงทีเ่ชื่อมต่อตดิกนัเป็นฉากหลงั และเป็นแหล่งป่าต้นน ้าทีจ่ะคอยมาเตมิน ้าใหก้บักว๊านพะเยา ทศันียภาพโดยรอบ
กว๊านพะเยา มสี่วนท าให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามจนกลายมาเป็นหวัใจของเมอืงพะเยา และพื้นที่
ตรวจวดัในมหาวทิยาลยัพะเยากเ็ป็นป่าต้นน ้าส าคญัทีไ่หลลงสู่กว๊านพะเยา โดยลกัษณะของป่าทัว่ไปในพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็น
ป่าเตง็รงัและมป่ีาเบญจพรรณในพืน้ทีบ่างส่วน ป่าจะผลดัใบในช่วงฤดูแลง้เพื่อรกัษาน ้าในล าต้นและจะค่อยๆ ผลใิบในช่วง
เริม่ฤดฝูน ป่าเตง็รงัจงึมลีกัษณะทีท่างกายภาพทีช่ดัเจนทีต่อบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของฤดกูาล และมลีกัษณะทีเ่ป็นสุด
ขดี (Extreme) ซึง่อาจจะเป็นไปไดว้่าในอนาคตถา้เกดิสภาพอากาศมคีวามความแปรปรวนขึน้ กระบวนการต่างๆของป่าเตง็
รงัอาจจะยงัคงสามารถปรบัตัวได้ [6] และช่วยรกัษาสมดุลของน ้าในระบบนิเวศ และการคายระเหยของน ้าไม่ให้มกีาร
เปลีย่นแปลงไปตามสภาพอากาศทีแ่ปรปรวนอย่างรุนแรงขึน้เรื่อยๆ 

การศึกษาการคายระเหยสามารถมีวิธีตรวจวดัด้วยกนัหลายวิธี เช่น การใช้ ไลซิมิเตอร์ (Lysimeter) ซึ่งเป็น
เครื่องมอืขนาดใหญ่และทีม่กีารจ าลองสภาพชัน้ดนิ ความชืน้ดนิ และประเภทพชืคลุมดนิ อาจมขีนาดใหญ่ถงึ  ประมาณ 5 x 
5  เมตร จงึมคีวามยุ่งยากและใชเ้วลาสงู, การใชอ้ตัราสว่นโบเวน (Bowen ratio) ซึง่เป็นอตัราสว่นระหว่างความรอ้นทีใ่ชเ้ผา
อากาศ(Sensible heat) และความรอ้นทีใ่ชใ้นการระเหยน ้า(Latent heat), ซนิทลิโลมเิตอร์ (Scintillometer) ที่เป็นเครื่องที่
สามารถวดัความแปรปรวนของอุณหภูม ิความดนับรรยากาศ และความชืน้อากาศได้, และการวดัความแปรปรวนร่วมแบบ
หมุนวน (Eddy covariance:EC) ซึ่งส่วนใหญ่แล้ววิธี EC จะได้รบัความนิยมมากที่สุด เนื่องจากสามารถวดัค่าไอน ้าได้
โดยตรง สามารถตรวจวัดความแปรปรวนร่วมระหว่างความหนาแน่นของไอน ้า และความเร็วลมในแนวตัง้ ระหว่าง
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บรรยากาศ กับระบบนิเวศพื้นผิว ได้อย่างต่อเนื่องมีความเร็วในการตรวจความถี่สูง นอกจากนี้ยังใช้ในการวัดการ
แลกเปลีย่นก๊าซคารบ์อนไดออกไซค ์(Carbon flux) และ การแลกเปลีย่นพลงังาน (Heat flux) ไดอ้กีดว้ย [12],[13] 

ในการศกึษาครัง้นี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อทราบค่าการคายระเหยของน ้าจากป่าเตง็รงัในมหาวทิยาลยัพะเยา โดยใช้
เทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน และวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงการคายระเหยตามเวลา 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
ขอบเขตการศึกษา 

  การศกึษาในครัง้นี้ ด าเนินการภายในพืน้ป่าเตง็รงัในมหาวทิยาลยัพะเยา โดยม ีTower ตรวจวดัพกิดัLatitude: 19° 02' 
14.38"N, Longitude: 99° 54' 10.96" E (ระบุต าแหน่งโดย GPSMAP 60CSx, GARMIN ในเดอืน มถุินายน2555) มลีกัษณะภูมิ
ประเทศเป็นภูเขามคีวามสงูจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 512 เมตร  อยู่ในเขตพืน้ที ่ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา และ
พื้นทีป่าส่วนใหญ่เป็นป่าไม้แบบพลดัใบ (Deciduous  forest) ประเภทป่าเต็งรงั (Dry dipterocarp forest) ซึงมีเนื้อทีทัง้หมด
ประมาณ 500 ไร่ (ประมาณ 80 ha) โดยท าการตรวจวดัในช่วงเดอืนมกราคม ถงึ กนัยายน ปี พ.ศ. 2557 (ภาพที ่1) 
อปุกรณ์ 

   ข้อมูลต่างๆที่ท าการตรวจวดัจากเครื่องมือที่ติดตัง้บน Tower (ตารางที่ 1, รูปที่ 2) จะถูกส่งต่อไปยังส่วนที
เชื่อมต่อ หรอื แผงควบคุม และ กล่องเกบ็ขอ้มล (Data logger CR1000) ซึง่จะท าหน้าทีใ่นการเกบ็ขอ้มูลทุก พารามเิตอร ์
และค านวณในเบื้องต้น ตามค าสัง่ของโปรแกรมทตีัง้ค่าไว้มคีวามถี่ในการเก็บขอ้มล 10  Hz  (10 ค่าต่อวินาที) ส าหรบั
ตรวจวดั H2O vapor และความเรว็ลม 3 ทศิทาง ส่วนขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาทใีชเ้กบ็ขอ้มูลทุก 10 นาท ีหลงัจากนัน้สามารถ
ดาวน์โหลด  ขอ้มูลสู่เครื่องคอมพวิเตอรโ์ดยผ่านโปรแกรม Logger net version 4.0 ทีแ่ปลงขอ้มูลไวใ้นรูปของ ASCII file 
ซึง่สามารถน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปค านวณ และวเิคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรมทางสถติต่ิอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 ทีต่ัง้ของหอคอยตรวจวดัในป่าเตง็รงัมหาวทิยาลยัพะเยา 

(หมุดสแีดง Dry Dipterocarp forest flux Phayao site Thailand; DPT site) 
 

University of Phayao 
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ตารางท่ี 1 แสดงเครือ่งมือและพารามิเตอรท่ี์ตรวจวดั 
เครื่องมอื พารามเิตอรท์ีต่รวจวดั 

Open-path H2O analyzer (EC150,campbellsci) ความเขม้ขน้ของ ไอน ้า (g/m3) 
NR01, Net radiometer sensor รงัสคีลื่นสัน้เขา้ – ออก (W/m2), รงัสคีลื่นยาวเขา้ – 

ออก (W/m2) 
CS650, Water content reflectometer ความชืน้ของดนิ (%VWC) 
Thermocouple อุณหภูมดินิ (°c)  
CSAT3,Three-dimensional sonic 
anemometer-thermometer 

ความเรว็และทศิทางลม 3 ทศิทาง (m/s) 

WXT520 Weather transmitter ปรมิาณน ้าฝน (mm), อุณหภูม ิ(°c), ความชืน้สมัพทัธ ์(%) 
Data logger model CR1000 บนัทกึขอ้มลู   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2 ไดอะแกรมเครื่องมอืบนหอคอย 

 
 
  

Rainfall and Net radiation EC150 (CO
2
/H

2
O analyzer) 

Data logger CR1000 

Air temperature,  
PAR sensor and Camera 

Soil Moisture, Soil Temp 
5, 15, 50 cm 
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วิธีการค านวณโดยวิธี Eddy Covariance  
  จากสมการสมดุลพลงังานขา้งต้นสามารถค านวณค่า Latent heat และ Sensible heat ได้โดยตรงโดยใชเ้ทคนิค 
Eddy covariance ซึง่ความสมัพนัธข์องสมดุลพลงังาน [14] ทัง้สองสามารถ ค านวณไดจ้ากสมการดงันี้ 
  

𝐿𝐸 = 𝜆𝑣(𝑓′𝑣𝑈′𝑧̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) 
 
 LE    = Latent heat flux ความรอ้นทีใ่ชใ้นการระเหยของน ้า (W/m2) 
           λv    =  ความรอ้นแฝงของการกลายเป็นไอ (2.45 MJ/Kg) 
            f΄v   = ความแปรปรวนของค่าเฉลีย่ความหนาแน่นของไอน ้า ณ ช่วงทีเ่ราสนใจ  
                     ซึง่ในการศกึษาครัง้นี้ใชค้่าเฉลีย่เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาท ี(Kg/m3) 
           U΄z   = ความแปรปรวนของค่าเฉลีย่ความเรว็เรว็ในแนวดิง่ ณ ช่วงทีเ่ราสนใจ  
                      ซึง่ในการศกึษาครัง้นี้ใชค้่าเฉลีย่เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาท ี(m/s) 
 

𝐻 = 𝜌𝑎𝐶𝑝(𝑇′𝑈′𝑧̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 
 
 H =  Sensible heat flux ความรอ้นทีใ่ชใ้นการเผาอากาศ (W/m2) 
 ρa  =  ความหนาแน่นของอากาศ (1.225 Kg/m3) 
            Cp  =  ความจุความรอ้น ณ ความดนัคงที ่(1004.67 J/KgK) 
 T'    =  ความแปรปรวนของค่าเฉลีย่อุณหภมูเิฉลีย่ ณ ชว่งทีเ่ราสนใจ ซึง่ในการศกึษา ครัง้นี้ใชค้า่เฉลีย่  
                      เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาท ี(K) 
            U΄z = ความแปรปรวนของค่าเฉลีย่ความเรว็เรว็ในแนวดิง่ ณ ช่วงทีเ่ราสนใจ ซึง่ใน การศกึษาครัง้นี้ใช ้  
                     ค่าเฉลีย่ เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาท ี(m/s) 
 
  ปัจจยัทีม่ผีลต่อการคายระเหยปัจจยัของสภาพภูมอิากาศ (Weather Parameter) ซึง่ไดแ้ก่ พลงังานความรอ้นทีไ่ดร้บั
จากดวงอาทติยอ์ุณหภูมอิากาศ ความชื้นของอากาศ และความเรว็ลม สามารถตรวจวดัได้จาก Tower ซึ่งเมื่ออุณหภูมสิงูขึน้ 
ความรอ้นทีท่ าใหน้ ้าในระบบนิเวศระเหยสูบ่รรยากาศคอืเรยีกว่า LE โดยพลงังาน 2.45 เมก็กะจลู จะท าใหน้ ้า 1 กโิลกรมั ระเหย
กลายเป็นไอ จงึสามารถค านวณค่าการคายระเหยจาก ค่า LE เพื่อหาค่าการคายระเหยทีใ่นหน่วยมลิลเิมตรต่อวนั    
 

ผลการศึกษา 
 ตารางที่ 2 แสดงค่าจุลอุตุนิยมวิทยาได้แก่ อุณหภูมิอากาศ (Air temperature), ความชื้นอากาศ (Relative 
humidity), ปริมาณแสงสุทธิ (Net radiation), อุณหภูมิดิน (Soil temperature), ความร้อนที่ ใช้ระเหยน ้า (Latent heat) 
ในช่วง 07.00 น. – 18.00 น. พบว่า อุณหภูมอิากาศ สงูสุดในช่วงฤดูแลง้ในเดือนมนีาคม และต ่าสุดในช่วงฤดูหนาวเดอืน
มกราคม (29.45 และ 20.84 องศาเซลเซยีส ตามล าดบั) ส่วนความชืน้อากาศมคี่าสงูสุดอยู่ในช่วงเดอืนสงิหาคมเนื่องจาก
สภาพอากาศได้รบัความชื้นจากปริมาณน ้าฝนในช่วงฤดูฝน และต ่าสุดช่วงที่มีสภาพอากาศค่อนขา้งแล้งเดือนมีนาคม 
(76.86 และ 37.75 เปอรเ์ซน็ต ์ตามล าดบั) 



 

778 
 

 ปรมิาณแสงสุทธจิะมคี่าในช่วงฤดูร้อนที่บรเิวณเส้นศูนย์สูดจะได้รบัแสงสูงสุดและค่อยๆ ลงในช่วงฤดูฝนโดยที่
ค่าสูงสุดอยู่ในเดือนพฤษภาคมและต ่าสุดในเดือนมกราคม (341.31 และ 225.69 วตัต์ต่อตารางเมตร) ส่วนอุณหภูมดินิ 
สงูสดุในช่วงฤดแูลง้ในเดอืนเมษายน และต ่าสดุในช่วงฤดหูนาวเดอืนมกราคม (29.23 และ 20.24 องศาเซลเซยีส ตามล าดบั) 
ขณะทีค่วามรอ้นที ่ใชร้ะเหยน ้าจะมคี่าแปรผนัตามปรมิาณน ้าในระบบนิเวศ ซึง่มคี่าสงูสดุในช่วงหน้าฝนทีม่กีารระเหยน ้ามาก
เดอืนสงิหาคม และมคี่าต ่าสดุในช่วงเดอืนมนีาคมจากฤดแูลง้ทีม่กีารระเหยน ้าน้อย (148.81 และ 68.87 วตัตต่์อตารางเมตร) 

จากขอ้มลูการตรวจวดัเดอืนมกราคมถงึกนัยายน ปี 2557 (ภาพที ่3) การศกึษาพบว่าปรมิาณน ้าฝนจะมอียู่ 2 ช่วง
คอื ช่วงปลายเดอืนเมษายนคอืฝนทีเ่กดิจากร่องมรสุมพาดผ่าน และช่วงฝนทีต่กตามฤดูการเกดิจากมรสุมเอเชยีตะวนัตก
เฉียงใต้ ซึ่งจะมีปริมาณเพิ่มขึน้เรื่อยๆในช่วงเดือนสงิหาคม จากข้อมูลการตรวจวดัเดอืนมกราคมถึงกนัยายน ปี 2557 
การศึกษาพบว่าการคายระเหยของน ้าในช่วงอากาศแล้งเดือนมกราคมถึงมีนาคม มีปริมาณที่น้อย เนื่องจากช่วงเวลา
ดงักล่าวเป็นช่วงทีม่ฝีนตกในปรมิาณทีน้่อย (2.96 มลิลเิมตรต่อวนั) และจะมคี่าการคายระเหยทีส่งูขึน้จากช่วงหน้าฝน (4.86 
มลิลเิมตรต่อวนั) ส่วนความชืน้ในดนิจะมคี่าทีแ่ปรผนัไปตามฤดูกาลโดยทีช่่วงหน้าแล้งจะมคี่าที่ต ่า (9.89 เปอร์เซน็ต์โดย
ปรมิาตร) และจะเพิม่ขึน้ในช่วงหน้าฝน (18.29 เปอรเ์ซน็ตโ์ดยปรมิาตร) 

ผลการศกึษาค่าการคายระเหยเฉลีย่ของน ้าเท่ากบั 4.15 (±1.88) มลิลเิมตรต่อวนั โดยพบว่าในเดอืนสงิหาคมมกีาร
คายระเหยมากทีสุ่ดเท่ากบั 5.49 (±2.26) มลิลเิมตรต่อวนั เนื่องจากช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงฤดูฝนมปีรมิาณน ้าฝนสะสม
รายเดอืนสงูถงึ 223.83 มลิลเิมตร ประกอบกบัพบว่าความชืน้ในดนิเฉลีย่สงูถงึ (18.29 เปอรเ์ซน็ต์โดยปรมิาตร) ในขณะที่
เดอืนมนีาคมมกีารคายระเหยน้อยทีสุ่ดเท่ากบั 2.04 (±0.92) มลิลเิมตรต่อวนั เนื่องจากเป็นช่วงฤดูแลง้และมปีรมิาณน ้าฝน
สะสมรายเดอืนเพยีง 3.68 มลิลเิมตร และยงัพบว่าความชืน้ในดนิเฉลีย่ต ่าทีส่ดุ (9.89 เปอรเ์ซน็ตโ์ดยปรมิาตร) ดงัตารางที ่3 
 
ตารางที ่2 ค่าการตรวจวดัจุลอุตุนิยมวทิยารายเดอืน ปี 2557 

เดอืน 
 

อุณหภูมอิากาศ 
(องศาเซลเซยีส) 

ความชืน้อากาศ 
(เปอรเ์ซน็ต)์ 

ปรมิาณแสงสทุธ ิ
(วตัตต่์อตารางเมตร) 

อุณหภูมดินิ 
(องศา

เซลเซยีส) 

ความรอ้นทีใ่ชร้ะเหยน ้า 
(วตัตต่์อตารางเมตร) 

มกราคม 
กุมภาพนัธ ์
มนีาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม 
มถุินายน 
กรกฎาคม 
สงิหาคม 
กนัยายน 
เฉล่ีย 

20.84(±3.42) 
25.22(±3.87) 
29.45(±3.71) 

29.21(±2.86)** 
28.16(±1.95)** 

*** 
25.68(±1.37)** 
25.64(±1.43) 
26.04 (±1.58) 
26.28 (±0.99) 

62.13(±14.62) 
45.02(±15.16) 
37.75(±12.40) 
49.69(±9.56)** 
62.08(±6.94)** 

*** 
76.49(±5.62)** 
76.86(±5.26) 
74.34(±6.84) 
60.54(±3.76) 

225.69 
261.29 
248.10 

308.61** 
341.31** 

*** 
293.90** 
294.51 
297.08 
283.81 

20.24(±1.69) 
24.03(±2.10) 
27.15(±1.69) 
29.23(±2.39) 
27.39(±1.59) 
26.76(±1.08) 
25.85(±0.92) 
25.76(±1.18) 
25.97(±1.18) 
25.82(±0.46) 

100.33 
96.24 
68.87 
96.21 
136.73 

*** 
146.91 
148.81 
135.41 
116.20 

หมายเหตุ ** ขอ้มลูจากการตรวจวดัมน้ีอยกว่า 50 % 
             *** ไมม่กีารตรวจวดัในช่วงนี้ 

 
 



 

779 
 

 
ภาพที ่3 รปูแบบการคายระเหยของน ้า(เสน้สเีขยีว) ปรมิาณน ้าฝน(กราฟแท่งสนี ้าเงนิ) และค่าความชืน้ในดนิ (เสน้สแีดง) 
 

ตารางที ่3 ค่าปรมิาณน ้าฝนรวม ความชืน้ในดนิ และการคายระเหยของน ้ารายเดอืน ปี 2557  
เดอืน 

 
ปรมิาณน ้าฝนรวม 

(มลิลเิมตร) 
ความชืน้ในดนิ 

(เปอรเ์ซน็ตโ์ดยปรมิาตร) 
การคายระเหยของน ้า 

(มลิลเิมตรต่อวนั) 
มกราคม 
กุมภาพนัธ ์
มนีาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม 
มถุินายน 
กรกฎาคม 
สงิหาคม 
กนัยายน 
เฉล่ีย 

0.00 
0.00 
3.68 
41.73 
40.33 
*** 

127.38** 
223.83 
147.40 

(รวม) 584.35 

10.56 (±0.02) 
10.07 (±0.03) 
9.89 (±0.02) 
10.25 (±0.06) 
12.06 (±0.04) 
12.21 (±0.04) 
16.66(±0.06) 
18.29 (±0.10) 
16.75 (±0.15) 
12.97 (±0.04) 

3.56 (±2.20) 
3.30 (±1.87) 
2.04 (±0.92) 
3.62 (±1.38) 
4.98 (±1.92) 

*** 
5.25 (±2.08) 
5.49 (±2.26) 
4.95 (±2.41) 
4.15 (±1.88) 

หมายเหตุ **     ขอ้มลูจากการตรวจวดัมน้ีอยกว่า 50 % 
             ***    ไมม่กีารตรวจวดัในช่วงนี้ 
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วิจารณ์และสรปุผล 
การประเมนิการคายระเหยของน ้า ระหว่างบรรยากาศกบัระบบนิเวศป่าเต็งรงัมหาวทิยาลยั พะเยาตัง้แต่เดอืน

มกราคมถึงเดือนกันยายน 2557 พบว่าค่าการการคายระเหยของน ้ามากที่สุดในเดือนสงิหาคม เท่ากับ 5.49 (±4.15) 
มลิลเิมตรต่อวนั และน้อยทีส่ดุในเดอืนมนีาคมมกีารคายระเหยน้อยทีส่ดุเท่ากบั 2.04 (±0.92) มลิลเิมตรต่อวนั และเมื่อคดิค่า
การคายระเหยของน ้าทัง้ 9 เดอืน มคี่าเฉลยีอยู่ที ่4.15 (±1.88) มลิลเิมตรต่อวนั ซึง่การศกึษาของ [7] พบว่า ป่าผสมผลดัใบ
ลุ่มน ้าแม่กลองมกีารคายระเหยเท่ากบั 2.17  มลิลเิมตรต่อวนั และป่าเตง็รงั จ.นครราชสมีา [8] ทีม่กีารคายระเหยเท่ากบั 2.2 
มลิลเิมตรต่อวนั 

อย่างไรกต็ามการศกึษาครัง้นี้เป็นเพยีงการศกึษาเบือ้งต้น ซึ่งจะมกีารศกึษาใหค้รอบคลุมในทุกฤดูกาลเพื่อการ
ประเมนิการคายระเหยของน ้าใหค้รอบคลุมยิง่ขึน้ต่อไป  

 

กิตติกรรมประกาศ 
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กรุณาใหค้ าแนะน าตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องของการศกึษาในครัง้นี้ ขอขอบพระคุณแหล่งเงนิทุนสนบัสนุนจากงบประมาณ
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การศึกษาปัญหาสุขภาพของประชาชนและมลพิษทางอากาศ ในพื้นท่ีอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี จงัหวดัระยอง 
A Study on Health Problems and Air Pollution among People living in 
Petrochemical area, in Rayong Province 
 

ใจสภิา มิง่ไทยสงค1์* และทพิบุษฏ ์เอกแสงศร2ี 
Jaisipa Mingthaisong1* and Tippabust Eksangsri2 
 

บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้ศกึษาผลกระทบดา้นสุขภาพของประชาชนในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงระยอง อ าเภอบา้นฉาง และอ าเภอ
แกลงจงัหวดัระยอง เน่ืองจากเป็นพืน้ทีใ่กลเ้คยีงแหล่งอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีโดยวเิคราะหข์อ้มลูจากกรมควบคุมมลพษิ 
ส านักงานสาธารณสุขระยอง และสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2553  พบว่า พื้นที่
อ าเภอเมอืงระยอง อ าเภอบา้นฉาง และอ าเภอแกลง มจี านวนผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการรกัษาตวัในสถานพยาบาลทีต่ัง้อยู่ ใน
ทอ้งทีต่ัง้แต่ปี พ.ศ. 2550-2553 เป็นจ านวนมากทีส่ดุ คอื 261,459 95,299 และ 36,306 คน ตามล าดบั มจี านวนผูป่้วย
ใน 5 โรคที่สูงที่สุด ได้แก่ โรคระบบทางเดนิหายใจ โรคระบบเลอืด โรคระบบประสาท โรคระบบกล้ามเนื้อ และโรค
ผวิหนัง ซึง่มแีนวโน้มเฉลีย่เพิม่ขึน้ในแต่ละปี โดยมจี านวนผูป่้วยโรคระบบทางเดนิหายใจสงูทีส่ดุในทุกพืน้ทีศ่กึษา ซึง่
เชื่อมโยงกบัมลพิษอุตสาหกรรมที่มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอนเป็นองคป์ระกอบ นอกจากนี้พบว่าฤดูกาลส่งผลต่อความเขม้ขน้ของมลพษิทางอากาศทีแ่ตกต่างกนั โดยทีใ่น
ฤดหูนาวมคีวามเขม้ขน้ของซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ไนโตรเจนไดออกไซด ์และฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอนสงูกว่า
ฤดูอื่นๆ ส่วนความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่ต ่ าที่สุดคือฤดูฝน ผลการศึกษาโดยรวมให้ข้อคิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมทีม่อีย่างต่อเนื่องในจงัหวดัระยอง หากในอนาคตมกีารสง่เสรมิการลงทุนดา้นอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาครฐัและภาคเอกชนควรมีการก าหนดมาตรการที่แน่ชดัในการป้องกนัและลด
ผลกระทบของมลพษิอาจทีเ่กดิขึน้ 
 

ค าส าคญั: อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีระยอง ปัญหาทางสขุภาพ มลพษิทางอากาศ 
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Abstract 

  

 The districts of Muang, Ban Chang and Klang in Rayong province are in neighborhood of many 
large-scale petrochemical industries. Local people are concerning about the impact of chemicals emitted from 
the industries that they might affect their health. Data and information were obtained mainly from the 
statistical reports of related agencies; i.e. Department of Health, Department of Pollution Control and 
Department of Provincial Administration during the year 2007-2010. It is found that the number of patients in 
the three districts increases along the time, and it reaches as high as 261,459 patients in Muang, 95,299 
patients in Ban Chang, and 36,306 patients in Klang. The 5 highest affected diseases are diseases of the 
respiratory system, disease of blood system, neurological diseases, diseases of the musculoskeletal system 
and skin diseases. The numbers of patients of these diseases are tending to increase each year. The 
disease of respiratory system is the most disease affected to every location under the study. Considering the 
pollutants detected in air emission at 2 monitoring stations in the area, sulfur dioxide, nitrogen dioxide and 
suspended particles smaller than 10 microns components should be concerned as causes of the respiratory 
disease. When seasons are taken into account, it is a winter season that most pollutants in air emission are 
the highest. The rainy season has the lowest concentration of all pollutants. The results from this study 
suggest that petrochemical industry expansion in Rayong province might affect the health of local residences. 
Precautions should be made in order to reduce the risk of people’s health in the future while the investment 
on petrochemical industry in the ASEAN Economic Community is growing. 
 

Keywords:  Petrochemicals industry, Rayong, Health Problem, Air Pollution 



 

784 
 

บทน า 
 

 มลพิษในอากาศ หมายถึง ภาวะของอากาศที่มีสารมลพิษเจือปนเป็นระยะเวลาที่จะท าให้เกิดผลเสยีต่อ
สขุภาพอนามยัของมนุษย ์สารมลพษิในอากาศทีส่ าคญัและมผีลกระทบต่อสขุภาพอนามยั [3] เช่น  
1) ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ไม่เกนิ 10 ไมครอนมผีลกระทบสามารถเขา้สูร่ะบบทางเดนิหายใจถงึถุงลมในปอด ท าใหเ้กดิ
การอกัเสบ และการระคายเคืองเรื้อรงั หากฝุ่ นละอองนัน้เกดิจากการรวมตัวของก๊าซบางชนิด เช่น ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
ออกไซดข์องไนโตรเจนจะท าใหม้พีษิมากกขึน้ โดยก่อใหเ้กดิการแพ ้ระคายเคอืงผวิหนงั และทางเดนิหายใจได ้ 
2) ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดม์ผีลกระทบท าใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจและผวิหนงั  
3) ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนมผีลกระทบท าใหเ้กดิการระคายเคอืง เช่น ระคายเคอืงคอและระบบทางเดนิหายใจ  

 โดยพื้นที่ที่ศึกษา คือ พื้นที่จ ังหวัดระยอง เนื่ องจากจังหวัดระยองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวัด
อุตสาหกรรมนับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2520 ท าให้จงัหวดัระยองมคีวามส าคญัในแง่การผลติ คอื 1. พื้นที่เศรษฐกจิหลกัของ
ประเทศท าใหปั้จจุบนัรายไดเ้ฉลีย่ต่อหวัประชากรของจงัหวดัระยองสงูเป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศ 2. ฐานการผลติหลกั
ดา้นอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี3. พืน้ทีเ่ป้าหมายส าคญัของการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละพลงังาน 4. มคีวามพรอ้ม
ในเชงิโครงสรา้งพืน้ฐานรองรบัอุตสาหกรรมหลกั [8] ซึง่สิง่ทีค่วบคู่กบัการพฒันาทีห่ลกีเลีย่งไม่ไดเ้มื่อมกีารเตบิโตของ
อุตสาหกรรมคอืการเกดิมลพษิเพิม่มากขึน้เช่นกนั ทัง้นี้ ผู้ศกึษาสนใจเพยีงพื้นที่ใกล้เคยีงกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
ได้แก่ อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอบ้านฉาง และอ าเภอแกลง เนื่องจาก บรเิวณใกล้เคียงอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมกัมี
มลพษิจากกลิน่และการปนเป้ือนของสารเคมใีนอากาศทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนในพืน้ที ่
ส่งผลให้เกดิการสะสมพิษในร่างกายจนเกดิการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพในระยะสัน้และระยะยาว ก่อเกิดโรคต่างๆ
มากมาย อาท ิโรคเกีย่วกับทางเดนิหายใจ โรคผวิหนัง โรคเกีย่วกบัระบบเลอืด โรคเกีย่วกบัระบบกลา้มเนื้อ และโรค
เกี่ยวกบัระบบประสาท ดงันัน้ พื้นที่ที่สนใจในการศกึษาคอืพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหลกัในจงัหวดัระยองที่มี
กจิกรรมการผลติเกีย่วกบัอุตสาหกรรมปิโตรเคมเีป็นสว่นใหญ่ ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผา
แดง นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) และนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล 
อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง [7] เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ Enric Rovira ท าการศกึษาสุขภาพทางเดนิหายใจและ
โรคภูมแิพใ้นเดก็ทีอ่าศยัอยู่ใกล้กบัแหล่งปิโตรเคมโีดยประเมนิความสมัพนัธร์ะหว่างที่พกัอาศยัในแหล่งปิโตรเคมขีอง 
Tarragona (ประเทศสเปน) และโรคหอบหดืในเดก็ ผลปรากฎว่าเดก็และวยัรุ่นที่อาศยัอยู่ใกลก้บัที่ตัง้ของแหล่งปิโตร
เคมมีปัีญหาเกีย่วกบัระบบทางเดนิหายใจมากกว่าเดก็ในบรเิวณทีไ่ม่มโีรงงานอุตสาหกรรมอย่างมนีัยส าคญั ซึง่ปัญหา
ดงักล่าวอาจจะเกีย่วขอ้งกบัการไดร้บัมลพษิ [1] 

 งานวจิยัชิน้นี้จงึมุ่งศกึษาผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะมลพษิทางอากาศและปัญหาสุขภาพในพืน้ที่
โดยรอบกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนจงัหวดัระยอง โดยมวีตัถุประสงค ์คอื เพื่อศกึษาปัญหาสุขภาพของประชาชนใน
พืน้ทีใ่กลเ้คยีงกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและศกึษามลพษิทางอากาศในแต่ละฤดกูาล เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบั
หน่วยงานรัฐและเอกชนน าไปก าหนดนโยบายในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมหาแนวทางป้องกนั และแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมและสุขภาพในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน 
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1) เลอืกพืน้ทีศ่กึษาในอ าเภอเมอืงระยอง อ าเภอแกลง และอ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง เน่ืองจากเป็น
พืน้ทีท่ีม่จี านวนผูป่้วยสงูทีส่ดุในจงัหวดัระยอง และเป็นพืน้ทีท่ี่มนีิคมอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในอ าเภอ
เมอืงระยอง เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง และนิคมอุตสาหกรรมอาร ์ไอ แอล เป็นตน้  

  
ภาพท่ี 1 พืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง 

2) ศกึษาค้นคว้าหาขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใช้เป็นขอ้มูลอ้างองิ ขอ้มูลปรมิาณมลพษิทางอากาศ ได้แก่ 
ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ไนโตรเจนไดออกไซด ์และฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน จากสว่นแผนงานและประมวลผล 
ส านกัจดัการคุณภาพอากาศและเสยีง กรมควบคุมมลพษิ [5] ขอ้มลูจ านวนผูป่้วยจ านวน 75 โรค จากแต่ละอ าเภอ จาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัระยอง [6] ข้อมูลประชากรในแต่ละอ าเภอของจงัหวดัระยองจากระบบสถิติทางการ
ทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย [4] เป็นตน้ 

3) ศกึษางานวจิยัอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งโดยเฉพาะด้านมลพษิทางสิง่แวดล้อมและปัญหาสุขภาพที่เกดิจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมทีัง้ในและต่างประเทศ 

4) ศกึษาจ านวนผูป่้วยในแต่ละโรคทีส่ าคญั ไดแ้ก่ โรคเกีย่วกบัระบบทางเดนิหายใจ โรคเกีย่วกบัระบบ
เลอืด โรคเกีย่วกบัระบบประสาท โรคเกีย่วกบัระบบกลา้มเน้ือ และโรคผวิหนงั ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550-2553 

5) ศกึษาความเขม้ขน้ของมลพษิในแต่ละฤดูกาลโดยแบ่งเป็น 3 ฤดูกาลในแต่ละปี คอื ฤดูรอ้น ได้แก่ 
เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ฤดูฝน ได้แก่ เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม และฤดูหนาว ได้แก่  เดือนพฤศจิกายนถึง
มกราคม ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550-2553 

 

ผลการศึกษา 

 จากการศกึษาจ านวนผู้ป่วยในแต่ละโรคกบัระยะเวลา พบว่า มีจ านวนผู้ป่วยใน 5 โรค ได้แก่ โรคเกี่ยวกบัทางเดิน
หายใจ โรคเกี่ยวกบัระบบเลือด โรคเกี่ยวกบัระบบประสาท โรคเกี่ยวกบักล้ามเนื้อ และโรคผิวหนังของพื้นที่ใกล้เคยีงแหล่ง
อุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนจงัหวดัระยองโดยเฉพาะอ าเภอเมอืงระยอง อ าเภอแกลง และอ าเภอบา้นฉางมอีตัราการเกดิโรคสงูกว่า
บริเวณอ าเภอรอบนอกอุตสาหกรรม เนื่องจากบริเวณพื้นที่ 3 อ าเภอดังกล่าวมีโรงงานอุตสาหกรรมตัง้อยู่เป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะอ าเภอเมอืงระยองเป็นที่ตัง้ของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง 
นิคมอุตสาหกรรมอาร ์ไอ แอล เป็นต้น ซึง่ในนิคมอุตสาหกรรมเหล่านี้ประกอบกจิการเกีย่วกบัปิโตรเคมเีป็นสว่นใหญ่ อกีทัง้โรค
ทัง้ 5 ชนิดนี้มสีาเหตุมาจากมลพษิทีเ่กดิจากการประกอบอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมทีีม่ซีลัเฟอรไ์ดออกไซด ์

จุดเกบ็ขอ้มลูผูป่้วย 

จุดเกบ็ขอ้มลูมลพษิทางอากาศ บรเิวณสถานีอามยัมาบตาพุด 

จุดเกบ็ขอ้มลูมลพษิทางอากาศ บรเิวณศนูยว์จิยัพชืไร ่
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ไนโตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอนเป็นองค์ประกอบ โดยเฉพาะโรคจากระบบทางเดนิหายใจที่มี
จ านวนผูป่้วยสงูทีส่ดุ 

ตารางท่ี 1 จ านวนผูป่้วยใน 5 โรคสงูสดุของจงัหวดัระยอง 

ชนิดโรค 
จ านวนผูป่้วย 

อ.เมืองระยอง อ.บ้านฉาง อ.แกลง อ.รอบนอก 
คน รอ้ยละ คน รอ้ยละ คน รอ้ยละ คน รอ้ยละ 

โรคเกีย่วกบัระบบประสาท 3,656 1 435 1 1,072 1 1,074 1 
โรคเกีย่วกบัระบบเลอืด 1,886 1 129 1 390 1 392 1 
โรคเกีย่วกบัระบบทางเดนิหายใจ 16,752 6 5,393 15 11,570 12 8,912 9 
โรคผวิหนงั 2,548 1 755 2 1,542 2 1,657 2 
โรคเกีย่วกบักลา้มเน้ือ 4,835 2 599 2 1,823 2 1,268 2 
โรคอื่นๆ 231,782 89 28,995 80 78,902 83 85,037 87 

 

 การศึกษาจ านวนผู้ป่วยในแต่ละโรค โดยใช้ข้อมูลผู้ป่วย 4 จุด ได้แก่ อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอบ้านฉาง 
อ าเภอแกลง และอ าเภอรอบนอกนิคมอุตสาหกรรม และใชข้อ้มูลปรมิาณมลพษิ 2 จุด บรเิวณสถานอนามยัมาบตาพุด 
และบรเิวณศนูยว์จิยัพชืไร่ จงัหวดัระยอง เพื่อน ามาประเมนิหาอตัราผูป่้วยและเปรยีบเทยีบกนัในแต่ละพืน้ทีแ่ลว้พบว่ามี
จ านวนผู้ป่วยใน 5 โรคทีม่อีตัราสงูทีสุ่ด ไดแ้ก่ โรคเกีย่วกบัระบบทางเดนิหายใจ โรคเกีย่วกบัระบบเลอืด โรคเกีย่วกบั
ระบบประสาท โรคเกีย่วกบัระบบกลา้มเนื้อ และโรคผวิหนัง ซึง่มจี านวนผูป่้วยของโรคระบบทางเดนิหายใจสงูที่สุดใน
ทุกพืน้ทีศ่กึษา โดยในอ าเภอเมอืงระยอง อ าเภอบา้นฉาง อ าเภอแกลง และอ าเภอรอบนอกนิคมอุตสาหกรรม มรีอ้ยละ
ของผูป่้วยโรคเกีย่วกบัระบบทางเดนิหายใจ รอ้ยละ 6 15 12 และ 9 ตามล าดบั แมร้อ้ยละของผูป่้วยเป็นจ านวนน้อยแต่
หากคดิเป็นจ านวนประชากรจะเท่ากบั 16,752 5,393 11,570 และ 8,912 คน ตามล าดบั รายละเอยีดดงัตารางที ่1 ท า
ให้สามารถอธิบายได้ว่าโรคเกี่ยวกบัระบบทางเดินหายใจมีผลกระทบโดยตรงจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่
ใกลเ้คยีง เน่ืองจากในอากาศอาจมมีลพษิอุตสาหกรรมเจอืปน เมื่อประชาชนหายใจเอาอากาศทีม่มีลพษิเขา้ไปท าใหเ้กดิ
การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจก่อเกิดโรคตามมา ส่วนโรคที่มีจ านวนผู้ป่วยรองลงมา ได้แก่ โรคเกี่ยวกบั
กล้ามเนื้อ โรคผวิหนัง โรคเกี่ยวกบัระบบประสาท และโรคเกี่ยวกบัระบบเลอืด ตามล าดบั ส่วนโรคอื่นๆแมม้ปีรมิาณ
ผูป่้วยรวมเป็นจ านวนมากแต่เน่ืองจากหาความสมัพนัธก์บัมลพษิไม่ไดจ้งึไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัชนิดโรคเหล่านัน้ เช่น 
โรคนิ่วในถุงน ้าดแีละถุงน ้าดอีกัเสบ สมองอกัเสบจากเชือ้ไวรสั เป็นตน้  

 เมื่อศกึษาหาปรมิาณความเขม้ขน้ของซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ไนโตรเจนไดออกไซด ์และฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 
10 ไมครอนกบัฤดูกาลในแต่ละปี พบว่า ในแต่ละฤดูกาลส่งผลต่อความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศแตกต่างกัน 
รายละเอียดดังตารางที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในฤดูหนาวมีค่าความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนได
ออกไซด์ และฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอนสูงกว่าฤดูอื่นๆ ของทัง้ 2 สถานีตรวจวดั ยกเวน้ ค่าความเขม้ขน้
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ของสถานีอนามยัมาบตาพุดที่มีค่าสูงที่สุดในฤดูร้อน แต่มคี่าใกล้เคียงกนัในทัง้ 3 ฤดู ของทัง้ 2 
สถานีตรวจวดั สว่นค่าความเขม้ขน้ทีต่ ่าทีส่ดุคอืฤดฝูน เน่ืองจากมลพษิอาจเกดิการจบัตวักบัความชืน้ในบรรยากาศกลัน่
ตวักลายของเหลว จงึสามารถตรวจวดัความเขม้ขน้ของมลพษิไดต้ ่า 
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ตารางท่ี 2 รอ้ยละเฉลีย่ค่าความเขม้ขน้มลพษิทางอากาศในแต่ละฤดกูาล 

ฤดกูาล พารามิเตอร ์ หน่วย 
สถานีอนามยั 
มาบตาพดุ 

ศนูยวิ์จยัพชืไรร่ะยอง 

ฤดรูอ้น 

ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ สว่นในพนัลา้นสว่น 26.15 11.91 
ไนโตรเจนไดออกไซด ์ สว่นในพนัลา้นสว่น 25.10 20.29 

ฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร 40.39 29.83 

ฤดฝูน 

ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ สว่นในพนัลา้นสว่น 24.62 7.11 
ไนโตรเจนไดออกไซด ์ สว่นในพนัลา้นสว่น 20.80 15.79 

ฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร 29.52 25.34 

ฤดหูนาว 

ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ สว่นในพนัลา้นสว่น 21.14 13.38 
ไนโตรเจนไดออกไซด ์ สว่นในพนัลา้นสว่น 38.02 28.86 

ฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร 62.64 47.94 

  

 
 

ภาพท่ี 2 ตวัอย่างเปรยีบเทยีบความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอนในแต่ละฤดกูาล 
โดย            หมายถงึ ค่าเฉลีย่ฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอนในฤดหูนาว มคี่า 62.64 มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร 
                   หมายถงึ ค่าเฉลีย่ฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอนในฤดรูอ้น มคี่า 40.39 มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร 
                    หมายถงึ ค่าเฉลีย่ฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอนในฤดฝูน มคี่า 29.52 มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร 
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วิจารณ์และสรปุผล 

 การพฒันาอุตสาหกรรมทีม่อีย่างต่อเนื่องในจงัหวดัระยอง สง่ผลใหจ้งัหวดัระยองกลายเป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิหลกั
ของประเทศ, เป็นฐานการผลติหลกัดา้นอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและมรีายไดต่้อหวัของประชากรสงูเป็นอนัดบัหนึ่งของ
ประเทศ การพฒันาที่เกดิขึน้ท าให้จงัหวดัระยองประสบปัญหาด้านมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น มลพษิทาง
อากาศในบรเิวณใกลเ้คยีงแหล่งพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม โดยเฉพาะอ าเภอเมอืงระยองซึง่เป็นทีต่ัง้ของนิคมอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง และนิคมอุตสาหกรรมอาร ์ไอ แอล เป็นต้น จากการ
ประกอบกจิการอุตสาหกรรมมลพษิต่างๆ โดยเฉพาะมลพษิอากาศทีส่ง่ผลกระทบต่อสขุภาพประชาชนในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง
เสมอ ท าให้ปรมิาณจ านวนผู้ป่วยของพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ อ าเภอเมอืงระยอง อ าเภอแกลง และอ าเภอบ้านฉาง มี
จ านวนผูป่้วยสงูทีส่ดุในจงัหวดัระยอง โดยเฉพาะอย่างยิง่โรคเกีย่วกบัระบบทางเดนิหายใจ โรคเกีย่วกบัระบบประสาท 
โรคเกีย่วกบัระบบเลอืด โรคเกีย่วกบัระบบกลา้มเน้ือ และโรคผวิหนงั ซึง่เป็นชนิดโรคทีม่จี านวนผูป่้วยสงูทีส่ดุ 5 อนัดบั
แรก ซึง่สาเหตุของโรคเหล่านี้ลว้นมาจากมลภาวะทางอากาศทีเ่กดิจากการประกอบกจิการเกีย่วกบัอุตสาหกรรมปิโตร
เคมซีึง่มซีลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ไนโตรเจนไดออกไซด ์และฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอนเป็นองคป์ระกอบ และเมื่อ
ศกึษาจ านวนผูป่้วยในพืน้ทีโ่ดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม และความเขม้ขน้มลพษิในแต่ละฤดกูาล พบว่า อุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีมีส่งผลกระทบโดยตรงกบัการเปลี่ยนแปลงของจ านวนผู้ป่วยและมลภาวะที่เกิดขึ้น ฉะนัน้ หากในอนาคต
ประเทศไทยกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนหรอืมกีารลงทุนดา้นอุตสาหกรรมปิโตรเคมเีพิม่มากขึน้ภาครฐัและ
ภาคเอกชนควรให้ความส าคญักบัผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและสุขภาพมากขึน้เช่นกนั อาจเป็นในลกัษณะของการ
ก าหนดมาตรการที่แน่ชดัในการป้องกนัและลดผลกระทบของมลพษิ เพื่อก าหนดนโยบายในการจดัการปัญหามลพษิ
สิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การเพิม่ประสทิธภิาพของเทคโนโลยใีนบรหิารจดัการมลพษิก่อนปล่อยสูส่ิง่แวดลอ้ม
โดยการปรบัปรุงและจดัหาอุปกรณ์ทีท่นัสมยั และการแกไ้ขกฎหมายสิง่แวดลอ้มทีล่้าสมยัใหท้นัสมยัมากยิง่ขึน้ โดยอาจ
ใชข้อ้มลูทีศ่กึษาในงานวจิยัชิน้น้ีเป็นแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพของประชาชน 
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การประยุกต์ใช้ข้าวลอยน ้าและพืชน ้าในการดกัจบัของแข็งแขวนลอยล าน ้าต้นน ้า
กวา๊นพะเยา 
Adaption of fioating rice and water plant in trap Suspended Solid Upstream 
Kwan Phayao 

 

วนิสั เรอืงแจม่1* จริาวฒัน์ แกว้หนองยาง1 และสุขทยั พงศพ์ฒันศริ1ิ 
Vinus Reangcham1*, jirawat Keawnongyang1 and Sukthai Pongpattanasiri1 

 

บทคดัย่อ 

 

 สาเหตุสว่นหนึ่งของการตืน้เขนิในกว๊านพะเยาเกดิจากกระบวนการทางการเกษตรบรเิวณตน้น ้าทีม่คีวามเสีย่ง
ต่อการแพร่ตะกอนทีไ่หลลงสู่กว๊านพะเยา จงึมกีารศกึษาระบบดกัจบัของแขง็แขวนลอยจากรากขา้วขาวดอกมะล ิ105 
จอก แบบลอยน ้าและสาหร่ายพุงชะโด สาหร่ายญีปุ่่ น แบบใตน้ ้า โดยปลูกใสก่ระถางสว่นรากจะอยู่กน้กระถางสว่นล าตน้
จะอยู่บนกระถางและใชเ้มด็ดนิเผามวลเบาแทนการใชด้นิ น าใสแ่ปลงลอยน ้าและใตน้ ้าขนาดกวา้ง 2.35 ยาว 2.35 เมตร 
จ านวน 36 กระถางต่อแปลง ท าการทดลอง 3 ซ ้า โดยศกึษาในพื้นที่ล าน ้าสนัป่าถ่อนและล าน ้าแม่ใส ออกแบบการ
ทดลองแบบสุม่สมบูรณ์ภายในบลอ็ก โดยศกึษาปรมิาณของแขง็แขวนลอยและคุณภาพน ้าก่อนไหลผ่านเขา้ระบบและ
ออกระบบดกัจบัของแขง็แขวนลอย โดยตรวจสอบทุก 2 สปัดาหต่์อครัง้ เพื่อเปรยีบเทยีบปรมิาณของแขง็แขวนลอยและ
คุณภาพน ้า และเป็นการใชป้ระโยชน์จากพืน้ทีล่ าน ้าในผลผลติทางเศรษฐกจิ 
ผลการศกึษาพบว่า ปรมิาณของแขง็แขวนลอยในล าน ้าสนัป่าถ่อนและล าน ้าแม่ใสมคี่าปรมิาณของแขง็แขวนลอย ก่อน
เขา้ระบบสงูกว่าออกระบบ แสดงให้เหน็ว่า การใชข้า้วขาวดอกมะล ิ105 จอก สาหร่ายพุงชะโด สาหร่ายญี่ปุ่ น ดกัจบั
ตะกอนและใชป้ระโยชน์พืน้ทีล่ าน ้าแบบธรรมชาตใินการก าจดัวชัพชืทีรุ่กรานได้ 
 

ค าส าคญั: ขา้วขาวดอกมะล ิ105  ของแขง็แขวนลอย น ้าเสยีเกษตรกรรม  การใชป้ระโยน์พืน้ที ่
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Abstract  

 

 The part of the process of shallow in Kwan agricultural watershed area of spreading risky silt flowing 
into the lake. The system of trap suspended solids from the root  Khao Dawk Mali 105 , Pistia stratiotes L., 
Myriophyllum brasiliense Cambess., underwater by planting pot roots will at the bottom of the pot on the pot 
plant and use lightweight clay tablets instead of using soil. Put convert floating and underwater wide 2 .35 
long 2.35 meters per plot were 36 pot experiment 3 replications. The study area of River Ridge Forest and 
clear river thon mother Design of random experiment completely within the block.By checking all 2 times per 
week to compare the quantity of suspended solids and water quality. And to take advantage of the area in 
economic output stream  

The study found that Solids suspended in River Ridge Forest and clear the mother river thon solids 
suspension Before entering the system than the system shows that the use of Khao Dawk Mali 105 , Pistia 
stratiotes L., Ceratophyllum demersum L., Myriophyllum brasiliense Cambess. 
 

Keywords:  Khao Dawk Mali 105, Suspended solids, Agricultural wastewater, Application an area . 
 

บทน า 

 

 ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน ้าในกว๊านพะเยา สาเหตุหลกัมาจากการระบายน ้าเสยีจากแหล่งก าเนิด
ต่างๆ คอื แหล่งชุมชน เกษตรกรรม โดยปกตแิลว้แหล่งน ้าจะมกีารฟอกตวัเองแลว้ๆ ไหลลงสู่ล าน ้า ปัจจุบนัมกีจิกรรม
จากประชาชนที่ท าให้เกิดสิ่งสกปรกลงสู่ล าน ้า จึงท าให้คุณภาพน ้าต ่ากว่ าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งได้จดัแหล่งก าเนิด
ออกเป็น 2 ประเภท คอื แหล่งก าเนิดที่แน่นอน และแหล่งก าเนิดที่ไม่แน่นอน ส าหรบัน ้าเสยีทางการเกษตรจดัเป็น
แหล่งก าเนิดทีไ่ม่แน่นอน ปัจจุบนัแหล่งก าเนิดจากเกษตรกรรมเป็นสาเหตุหนึ่งทีใ่หค้วามส าคญัของน ้าทีไ่หลจากเกษตร
ลงสู่ล าน ้าทีอ่าจมสีารพษิสะสมและอยู่อย่างกระจดักระจาย จงึท าใหย้ากต่อการป้องกนัและแกไ้ขของปัญหาน ้าเสยีจาก
เกษตรกรรมเพื่อใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานก่อนปล่อยลงสูธ่รรมชาต ิจะตอ้งประกอบดว้ยคุณลกัษณะทางกายภาพ เคม ี
และชวีภาพ มกัจะอาศยักระบวนการทางชวีภาพ เนื่องมาจากน ้าเสยีทางเกษตรกรรมจะมสีารอนิทรยี์และอนินทรยี์ที่
ปนเป้ือนสงู จงึนิยมใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพสงู และยงัตอ้งมบีุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการดู
และระบบ ส าหรบัพืน้ทีต่น้น ้าล าน ้ากว๊านพะเยา สว่นใหญ่พบว่าเป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรม โดยจะมนี ้าเสยีจากเกษตรกรรมมี
ของแขง็แขวนลอยไหลลงสู่ล าน ้าต้นน ้ากว๊านพะเยา โดยไม่การดกัจบัของแขง็แขวนลอยและผ่านการบ าบดั จงึท าให้
ของแขง็แขวนลอยทบัถมเป็นตะกอนทีป่ลายน ้าและน ้ามสีารอนิทรยีแ์ละอนินทรยีส์งู ล าน ้าจงึตื้นเขนิและน ้าไม่สามารถ
ไหลจงึเกดิน ้าเสยีในเวลาต่อมา 
 จากปัญหาของกว๊านพะเยา จงึเลอืกใชข้า้วลอยน ้าและพชืน ้าในการดกัจบัของแขง็แขวนลอยล าน ้าตน้น ้ากว๊าน
พะเยาเป็นระบบทางธรรมชาตบิ าบดัธรรมชาต ิค่าใชจ้่ายต ่า และยงัเพิม่ทศันียภาพทีส่วยงามและพชืยงัสามารถสรา้ง
รายได้ ส าหรบัพืชที่ใช้ในการดักจับของแข็งแขวนลอยและปรบัคุณภาพน ้า  เช่น ข้าวขาวดอกมะลิ กข 105 จอก 
สาหร่ายพุงชะโด และสาหร่ายญีปุ่่ น  
 โดยงานวจิยันี้ ประยุกตใ์ชข้า้วลอยน ้าและพชืน ้าในการดกัจบัของแขง็แขวนลอยล าน ้าตน้น ้ากว๊านพะเยา โดย
จ าพวกพืชลอยน ้ า คือ ข้าวขาวดอกมะลิ กข 105 จอก และพืชน ้ า คือ สาหร่ายพุงชะโดสาหร่ายญี่ปุ่ น  โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทยีบปรมิาณของแขง็แขวนลอยและคุณภาพน ้า และเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ล าน ้าใน
ผลผลติทางเศรษฐกจิ ซึง่เป็นพชืทีอ่ยู่ในทอ้งถิน่และเป็นเทคโนโลยอีย่างง่ายประหยดัพลงังานและง่ายต่อการดแูลระบบ
และสามารถควบคุม ป้องกนัปัญหาทีท่ าให้ตะกอนตื้นเขนิในล าน ้าและปลายน ้า รวมถึงคุณภาพน ้าก่อนไหลลงสู่กว๊าน
พะเยา 
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วิธีการศึกษา 

 

ส ารวจและคกัเลือกพนัธุพ์ชื 
 1.ลงพืน้ทีส่ ารวจล าน ้า 2 ล าน ้า ไดแ้ก่ ล าน ้าสนัป่าถ่อนและล าน ้าแมใ่ส ทีเ่ป็นตน้น ้าก่อนไหลลงสูก่ว๊านพะเยา 
ทีส่ามารถวางระบบดกัจบัของแขง็แขวนลอยไดแ้ละในพืน้ทีบ่รเิวณรอบขา้งยงัเป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรมและชมุชน 
 2.ลงพืน้ทีส่ ารวจหาพชืดกัจบัของแขง็แขวนลอยในทอ้งถิน่ มาใชด้กัจบัของแขง็แขวนลอยในล าน ้าทัง้ 2 ล าน ้า 
โดยพชืทีส่ามารถดกัจบัของแขง็แขวนลอยไดด้ ีคอื จอก สาหร่ายพุงชะโด และสาหร่ายญีปุ่่ น 
การวางแผนการทดลอง 
 1.สรา้งแปลงระบบดกัจบัของแขง็แขวนลอย 
 1.1 การเตรยีมแปลงไมไ้ผ่ ดา้นxดา้น ขนาด 2.35x2.35 เมตร โดยเตรยีมแปลงไมไ้ผ่ทัง้หมด 8 แปลงทดลอง 
(2ล าน ้า) 
 • แปลงขา้วขาวดอกมะล ิกข105 2 แปลง 
 • แปลงจอก 2 แปลง 
 • แปลงสาหร่ายพุงชะโด 2 แปลง 
 • แปลงสาหร่ายญีปุ่่ น 2 แปลง 
 1.2 เตรยีมกระถางพลาสตกิ (Plastic flowerpot) ขนาด 5 นิ้ว ทัง้หมด 144 กระถางและขนาด 8นิ้ว ทัง้หมด 
72 กระถาง (2ล าน ้า) 
 • แปลงขา้วขาวดอกมะล ิกข105 ใชก้ระถางขนาด 8 นิ้ว โดยใช ้72 กระถาง ( 2ล าน ้า) 
 • แปลงสาหร่ายพุงชะโดและสาหร่ายญีปุ่่ น ใชก้ระถางขนาด 5 นิ้ว โดยใช ้144 กระถาง (2 ล าน ้า) 
 • แปลงจอก ไมใ่ชก้ระถาง 
 1.3เตรยีม Poper เมด็ดนิเผามวลเบา ขนาด Size XL 2 กระสอบ และSize XXL (พองพอง) 2 กระสอบ 
 • แปลขา้วขาวดอกมะล ิกข105 ใชข้นาดเมด็ดนิเผามวลเบา Size XXL 
 • แปลงสาหร่ายพุงชะโดและสาหร่ายญีปุ่่ น ใชข้นาดเมด็ดนิเผามวลเบา Size XL 
 2.การเตรยีมกลา้พชื 
 2.1 ท าการเพาะขา้วขาวดอกมะล ิกข105 ในถาดเพาะและเลีย้งไวจ้นครบ 20 วนั และท าการยา้ยลงกระถาง
เตรยีมลงแปลง 
 2.2 เตรยีม จอก ขนาดเลก็มาท าการเลีย้งไวใ้นน ้าสะอาด และท าการตกแต่งในทีเ่สยีหายออก 
 2.3 เตรยีมสาหร่ายพุงชะโดและสาหร่ายญีปุ่่ น ขนาดความยาว 30 เซนตเิมตร โดยมดัและน าไปแช่น ้าเพื่อ
เลีย้งต่อไป 
 3.การออกแบบระบบดกัจบัของแขง็แขวนลอย 

3.1 วางแปลงไมไ้ผ่ทัง้ 4 แปลง ห่างจากของล าน ้า 2 เมตร โดย 
 • แปลงขา้วขาวดอกมะล ิกข105 กบัแปลงจอก จะลอยอยูบ่นผวิน ้า โดยจะอยู่ดา้นหน้าห่างจากจดุน ้าเขา้ 5 
เมตร 
 • แปลงสาหร่ายพุงชะโดและสาหร่ายญีปุ่่ น ห่างจากแปลงขา้วขาวดอกมะล ิกข105 และแปลงจออก 2 เมตร 
แปลงจะอยู่ใตน้ ้าลกึ 1 เมตร โดยมลีกูตุม้ถ่วงเพื่อใหแ้ปลงจมอยูใ่ตน้ ้า 



 

792 
 

 
 

 

 
 
 

เกบ็ตวัอยา่งน ้า 
 -ท าการเกบ็ตวัอย่างน ้าก่อนลงระบบของทัง้ 2 ล าน ้า จะเกบ็ 2 จดุ คอื จุดน ้าเขา้-ออก โดยเกบ็ 
 • ของแขง็แขวนลอย (SS) 
 • ของแขง็ทีล่ะลายน ้าทัง้หมด (TDS) 
 • ปรมิาณออกซเิจนทีล่ายน ้าทัง้หมด (DO0,DO5) 
 5.การเตรยีมพชืลงแปลง 
 5.1 ขา้วขาวดอกมะล ิกข105 วางลงในกระถางโดยใหส้ว่นรากอยู่นอกกน้กระถางพลาสตกิ และใชเ้มด็ดนิเผา
เผามวลเบาใสใ่นกระถาง เพื่อพยุงใหใ้หต้น้ขา้วตัง้ตรง 
 5.2 จอก น าวางลงในแปลงทีบ่นผวิน ้าโดยจะวางตน้ละ 1 ช่องของแปลง โดยทัง้แปลงจะมจีอก 36 ตน้ 

  

ภาพท่ี 1 ระบบดกัจบัของแขง็แขวนลอย
แขวนลอย 

ภาพท่ี 2 แปลงลอยน ้าและใตน้ ้า 
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 5.3 สาหร่ายพุงชะโดและสาหร่ายญีปุ่่ น ลงในกระถางพลาสตกิและน าไปมดัตดิกบัแปลงโดยจะวางสาหร่ายพุง
ชะโด 36 กระถาง และสาหร่ายญีปุ่่ น 36 กระถาง 
 6. การเกบ็ตวัอย่าง 
 6.1 เกบ็ตวัอย่างของแขง็แขวนลอย 
 • ท าการสุม่เกบ็ตวัอย่างภายในแปลงของพชืทัง้ 4 ชนิด ทัง้หมด 3 ซ ้า โดยน ากรอบสีเ่หลีย่ม PVC ขนาด 
50x50 เซนตเิมตร วางครอบ โดยน าถุงพลาสตกิใสครอบสว่นดา้นล่างและดา้นบน และน ามาหาของแขง็แขวนลอย(SS) 
จะท าการเกบ็ตวัอย่างพชืดกัจบัของแขง็แขวนลอยภายใน 14,28,42 วนั 

 
   
  

6.2 เกบ็ตวัอย่างน ้าเขา้-ออก 
 • ท าการเกบ็ตวัอย่างน ้า (2ล าน ้า) ทุก 7 วนั โดยเกบ็จุดน ้าเขา้-ออกของระบบ โดยเกบ็ 
  -พเีอช (PH) 
  -ของแขง็แขวนลอย (SS) 
  -ของแขง็ละลายน ้าทัง้หมด (TDS) 
  -ปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายน ้า (DO) 
  -ค่าการน าไฟฟ้า 
  -ค่าความขุน่ 
  -อตัราการไหลของน ้า 
 

ภาพท่ี 3 การเกบ็ตวัอย่างภายในแปลง 
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ภาพท่ี 4 การเกบ็ตวัอย่างน ้า 

6.3 ค่าชวีมวล 
 • น าตวัอย่างพชืทัง้ 4 ชนิด ทีท่ าการสุม่จากกรอบสีเ่หลีย่ม PVC มาหาค่าชวีมวล โดย 
  -วดัความสงูของล าตน้ 
  -วดัความยาวราก 
  -ชัง่น ้าหนกัสดพชื 
  -น าพชือบทีอุ่ณหภมู ิ80 องศา เวลา 24 ชัว่โมง 
  -ชัง่น ้าหนกัแหง้ 
ผลการศึกษา 
 

 การตรวจสอบคุณภาพน ้าจากระบบดกัจบัของแขง็แขวนลอย 
1.ค่า Flow rate หรอือตัราการไหลของน ้ามผีลต่อระบบดกัจบัของแขง็แขวนลอยในล าน ้าสนัป่าถ่อนและล าน ้า

แมใ่ส มอีตัราการไหล 46.8-79.8 เมตร/วนิาท ี 
2.ค่าพเีอช จากการทดลองพบวา่ตลอดการทดลองค่าพเีอชของล าน ้าสนัป่าถ่อนและล าน ้าแม่ใสอยู่ในชว่ง 6.8-

7.4 เพราะฉะนัน้การวางระบบดกัจบัของแขง็แขวนลอยไม่สง่ผลต่อค่าพเีอชในล าน ้าสนัป่าถ่อนและล าน ้าแมใ่ส และพชื
ดกัจบัของแขง็แขวนลอยไม่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงค่าพเีอช ดงัตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 ผลการทดลองของล าน ้าสนัป่าถ่อนและล าน ้าแม่ใส 
 

ครัง้ท่ี 
ล าน ้าสนัป่าถ่อน ล าน ้าแมใ่ส 

เข้า ออก เข้า ออก 

1 6.9 7 6.8 6.9 
2 7.4 7.4 6.9 7.2 
3 7.2 7.2 7.3 7.2 
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2.ค่าการน าไฟฟ้า (Conductivity) จากผลการทดลองพบว่า พชืดกัจบัของแขง็แขวนลอยมผีลต่อการ
เปลีย่นแปลงค่าการน าไฟฟ้า เน่ืองจากพชืมกีารดกัจบัของแขง็แขวนลอยหรอืสามารถดกัจบัประจุแรธ่าตุอาหารในล าน ้า
ทีไ่หลผ่านระบบดกัจบัของแขง็แขวนลอย ดงัตารางที ่2 

 

ตารางท่ี 2 ค่าการน าไฟฟ้าของล าน ้าสนัป่าถ่อนและล าน ้าแม่ใส 
 

ครัง้ท่ี 
ล าน ้าสนัป่าถ่อน ล าน ้าแมใ่ส 

เข้า ออก เข้า ออก 

1 177.2 123.2 112.9 109 

2 120.7 119.7 115 110.2 

3 116 131 190 208 
 

 3.ค่าปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายน ้าทัง้หมด จากการทดลองพบวา่ ในการวางระบบดกัจบัของแขง็แขวนลอยใน
ทัง้ 2 ล าน ้า แสดงใหเ้หน็ว่า เมื่อน ้าไดเ้ขา้ระบบดกัจบัของแขง็แขวนลอยมคี่าปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายน ้าทัง้หมดมี
คุณภาพทีด่แีละเมื่อไหลออกระบบมคีุณภาพทีด่กีว่าก่อนไหลเขา้ระบบ เพราะฉะนัน้ในการวางระบบดกัจบัของแขง็
แขวนลอยสามารถปรบัคุณภาพน ้าใหด้กี่อนปล่อยลงสูต้น้น ้ากว๊านพะเยา ดงัตารางที ่3 

 

ตารางท่ี 3 ผลการทดลองคุณภาพน ้าก่อนเขา้และออก ของล าน ้าสนัป่าถ่อนและล าน ้าแม่ใส 

ครัง้ท่ี 

ล าน ้าสนัป่าถ่อน ล าน ้าแมใ่ส 

เข้า ออก เข้า ออก 

DO0 DO5 DO0 DO5 DO0 DO5 DO0 DO5 

1 3.7 3.5 3.5 3.4 2.4 2.3 2.8 2.2 

2 5 4.6 5.2 5 4.4 4.2 5 4.7 

3 4 4.1 4.1 3.6 3.3 3.5 3.5 3.3 
 
 4.ค่าของแขง็แขวนลอยและของแขง็ทีล่ะลายน ้าทัง้หมด จาการทดลองพบว่า ในการวางระบบดกัจบัของแขง็
แขวนลอยในล าน ้าสนัป่าถ่อนและล าน ้าแม่ใสสามารถดกัจบัของแขง็แขวนลอยและของแขง็ทีล่ะลายน ้าไดโ้ดยน ้าไหลเขา้
และออกระบบ จงึท าใหข้องแขง็แขวนลอยและของแขง็ทีล่ะลายน ้าทัง้หมดมคี่าน้อยลงเมื่ออออระบบดกัจบัของแขง็
แขวนลอยดงัตารางที ่4 
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ตารางท่ี 4 ผลการทดลองค่าของแขง็แขวนลอยและของของแขง็ละลายน ้าทัง้หมด 
 

ล าน ้า 

ครัง้ท่ี 

1 2 3 

ล าน ้าสนัป่า
ถ่อน 

เข้า 
SS 200 133 67 

TDS 200 267 64 

ออก 
SS 200 467 67 

TDS 133 67 65 

ล าน ้าแมใ่ส 

เข้า 
SS 200 67 67 

TDS 133 467 83 

ออก 
SS 133 200 67 

TDS 600 133 94 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

 จาการศกึษาของแขง็แขวนลอยและของแขง็ทีล่ะลายน ้าทัง้หมด พบว่าในช่วงแรกทีด่กัจบัของแขง็แขวนลอย
ของระบบค่าของแขง็แขวนลอยและของแขง็ทีล่ะลายน ้าทัง้หมด ของล าน ้าสนัป่าถ่อนของแขง็แขวนลอยเขา้ระบบ 200 
mg/l และออกระบบ 200 mg/l และของแขง็ทีล่ะลายน ้าทัง้หมดเขา้ระบบ 200 mg/l และออกระบบ 133 mg/l ล าน ้าแม่ใส
ของแขง็แขวนลอยเขา้ระบบ 200 mg/l และออกระบบ 133 mg/l และของแขง็ทีล่ะลายน ้าทัง้หมดเขา้ระบบ 133 mg/l 
และออกระบบ 600 mg/l เน่ืองจากเป็นการตดิตัง้ระบบครัง้แรกซึง่ระบบไปขวางล าน ้าเดมิจงึเกดิการก่อกวนดนิทอ้งน ้า 
เมื่อเกบ็ขอ้มลูครัง้ทีส่อง ซึง่เป็นช่วงทีฝ่นตกหนกัจงึท าใหเ้กดิอตัราการไหลของน ้าฝนในล าน ้ามาก พบว่าค่าของแขง็
แขวนลอยเขา้ระบบต ่ากว่าออกระบบ โดยล าน ้าสนัป่าถ่อนมคี่าเท่ากบั 133 mg/l และออกระบบเท่ากบั 467 mg/l และ
ล าน ้าแม่ใสมคี่าเท่ากบั  67 mg/l และออกระบบเท่ากบั 200 mg/l แต่ของแขง็ละลายน ้าทัง้หมดพบว่า เขา้ระบบสงูกว่า
ออกระบบ โดยล าน ้าสนัป่าถ่อนมคี่าเท่ากบั 267 mg/l และออกระบบเท่ากบั 67 mg/l และล าน ้าแมใ่สมคี่าเท่ากบั 467 
mg/l และออกระบบมคี่าเท่ากบั 133 mg/l หลงัจากเกบ็ขอ้มลูครัง้ทีส่าม ปรมิาณของแขง็แขวนลอยล าน ้าสนัป่าถ่อนก่อน
เขา้ระบบ 67 mg/l และออกระบบ 67 mg/l และของแขง็ทีล่ะลายน ้าทัง้หมดก่อนเขา้ระบบ 64 mg/l และออกระบบ 65 
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mg/l และล าน ้าแมใ่สปรมิาณของแขง็แขวนลอยก่อนเขา้ระบบ 67 mg/l และออกระบบ 67 mg/l และของแขง็ทีล่ะลายน ้า
ทัง้หมดก่อนเขา้ระบบเท่ากบั 83 mg/l และออกระบบ 94 mg/l เน่ืองจากเป็นช่วงทีค่่าของของแขง็แขวนลอยและ
ของแขง็ทีล่ะลายน ้าทัง้หมด ไม่แตกต่างกนัมากนัน้เกดิจากการเสยีหายของระบบและตะกอนดนิในล าน ้าเกดิจากน ้า
หลาก โดยเฉพาะผกัตบชวาและเศษไมท้ีม่ารบกวนระบบดกัจบัของแขง็แขวนลอย  
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ประสิทธิภาพการดกัจบัของแขง็แขวนลอย (Suspension Solid : SS)โดยวสัดุกรอง
ตะกอนในล าน ้าสาขากวา๊นพะเยา 
Efficiency of detection suspended solids by filter sediment in river branches of 
Phayao Lake. 
 

จริาวฒัน์  แกว้หนองยาง1 วนิสั  เรอืงแจม่1 และสุขทยั  พงษ์พฒันศริ¹ิ* 

Jirawat  Kaewnongyang1,  Venus  Reangcham1 and  Sukthai  Pongpattanasiri1* 
 

บทคดัย่อ 
 

 สาเหตุของการตืน้เขนิในกว๊านพะเยาเกดิจากกระบวนการทางการเกษตรบรเิวณต้นน ้าทีม่คีวามเสีย่งต่อการ
แพร่กระจายของตะกอน ไหลลงล าน ้าทัง้ สาขา 11 สาย ทีไ่หลลงสู่กว๊านพะเยา เพื่อศกึษาและทดสอบวสัดุกรองตะกอน
ที ่สามารถดกัจบัตะกอนได ้3 ประเภท 12 ชนิด คอื 1.วสัดุจากพชื ไดแ้ก่ ผกัตบชวา  ฟางขา้ว  เปลอืกขา้วโพด  และ
กาบมะพร้าว  2.วสัดุจากสตัว์ ได้แก่ ขนเป็ด  ขนไก่  ขนสุนัข และ เศษผม  3.วสัดุสงัเคราะห์ ได้แก่ ใยสงัเคราะห ์  
เศษผ้า  ฟองน ้า และเม็ดดินเผามวลเบา (พองพอง) โดยออกแบบ การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (RCBD)  
และมีวิธีการวางถุงตัวอย่างวสัดุ 2 ระดับ คือ ระดับผิวน ้าและระดบัใต้น ้าวดัห่างจากผิวน ้าลงไปในน ้า 1.50 เมตร  
เมื่อครบระยะเวลา 21 วนั 42 วนัและ 63 วนั จากการทดลองพบว่า วสัดุแต่ละชนิดมลีกัษณะทางกายภาพทีแ่ตกต่างกนั
ท าใหป้ระสทิธภิาพในการดกัตะกอนขึน้อยู่กบัลกัษณะของวสัดุชนิดนัน้ๆ สามารถสรุปไดว้่า ใยสงัเคราะหส์ามารถดกัจบั
ตะกอนได้มากที่สุด และพองพองสามารถดกัจบัตะกอนได้น้อยที่สุด โดยขนเป็ด ขนไก่ ขนสุนัข ผกัตบชวาเกดิการ  
ย่อยสลายระหว่างการทดลอง 
 

ค าส าคญั: วสัดุกรองตะกอน  ตะกอน  กว๊านพะเยา 
 

Abstract 
  

 The cause of the shallowness in the Phayao lake occurred in the area of agricultural watersheds 
that are vulnerable to the spread of sediment. Flow into rivers  that  11 the branch line of Phayao Lake. 
Study and test materials of filter  to effective trapping the 3 types of 12 species. Such as 1). Material from 
plants  include water hyacinth, corn, husk straw and coconut. 2) Material from animals include hair of 
dogs,duck feather,chicken feather and hair . 3) Synthetic materials are  polyamide, sponges, rags, and pellets 
aerated clay (Fong Fong). Experiments design is Randomized complete block (RCBD). And how to place the 
sample bag materials 2 levels is surface and underwater levels measured from the surface to the water 1.50 
m. When the period of 21 days, 42 days and 63 days. It was found that Materials each with different physical 
characteristics made to the efficiency of the sediment trap depends on the nature of the material itself. Can 
conclude that polyamide can trap sediment the most and  pellets aerated clay   can trap sediments  the least 
than other  by hair of dogs,duck feather,chicken feather and water hyacinth are degradation during the 
experiments. 
 

Keywords:  Filter material, sediment, KwanPhayao 
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บทน า 
 กว๊านพะเยาตัง้อยู่ในเขตอ าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา เป็นทะเลสาบน ้าจืดที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของ

ภาคเหนือ เป็นพืน้ที ่ทีม่คีวามหลากหลายทางระบบนิเวศทัง้พชืและสตัว ์รวมไปถงึเป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของนกอพยพ

ในฤดูหนาว ที่อพยพมาจากประเทศที่มอีากาศหนาวจดั ลงมาหากนิในประเทศที่มอีากาศอบอุ่นกว่า ปัจจุบนักว๊าน

พะเยายงัเป็นพื้นที่สรา้งความขดัแยง้ทางความคดิอย่างต่อเน่ืองจากแนวความคดิในการพฒันา ทัง้การถมทีเ่พื่อสรา้ง

บา้น โรงแรมหรอืรา้นอาหาร การสรา้งถนนรอบกว๊านเพื่อความสะดวกสบายในการเดนิทาง และการก าหนดขอบเขต

พืน้ทีก่ว๊านพะเยา กว๊านพะเยาเป็นแหล่งน ้าจดืขนาดใหญ่ทีสุ่ดในภาคเหนือตอนบน มลีกัษณะเป็นแอ่งกระทะ เกดิจาก

การสรา้งประตูกัน้ เปิด-ปิดทางน ้าในพืน้ทีศู่นย์วจิยัและพฒันาประมงน ้าจดืจงัหวดัพะเยา โดยรบัน ้าจากแม่น ้าองิเป็น

แม่น ้าสายหลกัที่ไหลเชื่อมต่อระหว่าง กว๊านพะเยากบัหนองเล็งทราย รวมทัง้ล าห้วยอีกหลายสายที่ไหลลงสู่กว๊าน

พะเยา ไดแ้ก่ หว้ยแม่ปืม หว้ยแม่เหยยีน หว้ยแม่ตุม้ หว้ยแม่ต ๋าและหว้ยทบัชา้ง กว๊านพะเยาตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกของ

จงัหวดัพะเยา ทางปลายดา้นทศิใต้ของแนวภูเขาดอยหว้ยน ้าขาว และแนวภูเขาดอนสนักลาง ดา้นตะวนัออกเป็นทีต่ัง้

ของชุมชนเมอืง ดา้นตะวนัตกเป็นทีร่าบกวา้งลาดจากแนวภูเขาลงสูก่ว๊านพะเยา 

 จากการตรวจสอบและเฝ้าระวงัคุณภาพน ้าทีม่กีารตดิตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องด าเนินการปีละ 4 ครัง้ ในแต่

ละสถานี กว๊านพะเยาซึง่เป็นแหล่งน ้าหลกัของจงัหวดัโดยผลการตดิตามคุณภาพน ้าประจ าปี 2551 พบว่าคุณภาพน ้า

อยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก (ตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 4 และ 5) โดยดัชนี

คุณภาพน ้าที่เป็นปัญหาส าคญัอย่างต่อเนื่องของกว๊านพะเยา ได้แก่ ความสกปรกในรูปบีโอดี  (BOD) มีค่าสูงเกิน

มาตรฐานแสดงให้เห็นถึงปริมาณสารอินทรีย์ที่มีปริมาณมาก จนท าให้จุลินทรีย์มีความต้องการใช้ออกซิเจนใน

กระบวนการย่อยสลายสารอนิทรยีใ์นแหล่งน ้าสงู ซึง่อาจเกดิจากการชะลา้งสิง่ปฏกิูลจากชุมชน และการชะลา้งหน้าดนิ

จากการเกษตรไหลลงสูก่ว๊านพะเยาโดยเฉพาะบรเิวณสะพานขนุเดช ซึง่เป็นปากแม่น ้าสายหลกัทีไ่หลลงกว๊านท าใหพ้ดั

พาตะกอนทีแ่ขวนลอยอยู่ในน ้า ไหลลงกว๊านเป็นจ านวนมากจงึเกดิการบดบงัการสอ่งผ่านของแสงไปยงัใตน้ ้า พชืใตน้ ้า

จงึไม่สามารถสงัเคราะหแ์สงเพื่อเพิม่ออกซเิจนใหก้บัแหล่งน ้าได ้จงึท าใหคุ้ณภาพน ้าเสือ่มโทรมเหมอืนเดมิและอาจเป็น

การเพิม่ธาตุอาหารในกว๊านพะเยาท าใหว้ชัพชืน ้ามกีารเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ 

 ปัจจุบนักว๊านพะเยามคีุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑเ์สื่อมโทรม ซึง่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์

ของปลา พชืน ้า มปีรมิาณลดลงเน่ืองจากปล่อยน ้าทิง้จากชุมชน ครวัเรอืน รวมทัง้การเกษตรไหลลงสูก่ว๊านพะเยา และ

การตื้นเขนิของกว๊านทีเ่กดิจากการพดัพาตะกอนของน ้าท าใหม้ปีรมิาณตะกอนแขวนลอยอยู่ในน ้าในปรมิาณทีส่งูมาก 

อกีทัง้วชัพืชต่างถิ่นรุกราน จึงเป็นสาเหตุส าคญัที่พืชน ้าประจ าถิ่นมีจ านวนและปริมาณไม่เพียงพอต่อต่อการฟ้ืนฟู

คุณภาพน ้าดกัจบัตะกอนตามธรรมชาติ จงึมแีนวคดิที่จะสรา้ง Bio lung stem ในพื้นที่ปากแม่น ้าสายหลกัที่ไหลลงสู่

กว๊านพะเยาโดยวธิกีายภาพ ซึง่เป็นการลดปรมิาณตะกอนทีไ่หลลงสู่กว๊านพะเยาและธาตุอาหารทีพ่ดัพามากบัตะกอน

ทีแ่ขวนลอยในน ้า 
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วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

 1.วิธีการเตรียมวสัด ุ
 วสัดุทีใ่ชใ้นการทดลองมทีัง้หมด 3 ประเภท 12 ชนิด ซึง่มลีกัษณะและปรมิาตรทีแ่ตกต่างกนัจงึใชก้ารตวง
ปรมิาตรของวสัดุแทนการชัง่น ้าหนกั เพื่อใหม้ปีรมิาตรทีเ่ท่ากนั โดยวธิใีนการเตรยีมวสัดุมดีงันี้ 
วสัดุประเภทพชื 
  ผกัตบชวา : คดัเลอืกเฉพาะสว่นกา้นของผกัตบ จากนัน้น าไปตากแหง้ และน ามาตดัใหม้คีวามยาว
เท่าๆ กนั ขนาด 2 เซนตเิมตร 
  ฟางขา้ว : เป็นฟางขา้วทีเ่หลอืจากการนวดขา้วดว้ยมอื เพราะฟางขา้วจะมลีกัษณะทีข่อ้นขา้งคงรปู 
ย่อยสลายไดย้าก 
  เปลอืกขา้วโพด : เป็นเปลอืกขา้วโพดทีเ่หลอืจากการสฝัีกขา้วโพด ซึง่เศษพชืทีเ่หลอืใชแ้ละเป็น
ปัญหาในการก าจดัในพืน้ทีท่ีม่กีารท าเกษตรกรรม สว่นใหญ่เกษตรกรเลอืกทีจ่ะเผาแทนการน ามาใชป้ระโยชน์ใน
รปูแบบอื่นเพราะง่ายและรวดเรว็ 
  กาบมะพรา้ว : จะใชก้าบมะพรา้วทีเ่หลอืใชจ้ากการท ามะพรา้วเผา โดยจะน ากาบมะพรา้วทีไ่ดม้าสบั
ใหม้ขีนาด สีเ่หลีย่มดา้นเท่าขนาด 2 เซนตเิมตร 
วสัดุประเภทสตัว ์
  ขนเป็ด : ใชข้นเป็ดทีเ่หลอืจากการเชอืดเป็นในรา้นอาหาร โดยจะเลอืกเอาเฉพาะขนตรงบรเิวณสว่น
ล าตวั เพราะมลีกัษณะที ่สัน้และเป็นปุย จากนัน้น าไปตากใหแ้หง้ก่อนน ามาตวงปรมิาตร 
  ขนไก่ : : ใชข้นเป็ดทีเ่หลอืจากการเชอืดเป็นในรา้นอาหาร โดยจะเลอืกเอาเฉพาะขนตรงบรเิวณสว่น
ล าตวั เพราะมลีกัษณะที ่สัน้และเป็นปุย จากนัน้น าไปตากใหแ้หง้ก่อนน ามาตวงปรมิาตร 
  ขนสนุขั : ในการเลอืกใชข้นสนุขัตอ้งเลอืกจากรา้นตดัขนสตัวท์ีม่คีวามสะอาดถูกสขุลกัษณะ เพราะ
ขนสนุขัทีน่ ามาใชอ้าจมโีรคของสตัวต์ดิมาดว้ย 
  เศษผม : การเตรยีมเศษผมจะเลอืกใชเ้ศษผมทีม่คีวามยาวค่อนขา้งยาว (ประมาณ 2 เซนตเิมตร) 
พอทีจ่ะเกาะกนัเป็นกลุ่มกอ้นได ้เพื่อป้องกนัวสัดุหลุดหายไปกบัแหล่งน ้า 
วสัดุประเภทสงัเคราะห ์
  ใยสงัเคราะห ์: สว่นของใยสงัเคราะหจ์ะเลอืกใช ้ใยสงัเคราะหแ์บบเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการกรองน ้าในตู้
ปลา เพราะรูคุ้ณสมบตัขิองวสัดุก่อนแลว้พอสมควร ส าหรบัใชใ้นการเปรยีบเทยีบกบัวสัดุชนิดอืน่ 
  ฟองน ้า : จะเลอืกใชฟ้องน ้าทีเ่หลอืใชจ้ากการห่อขนสง่วสัดุ โดยฟองน ้าจะมลีกัษณะทีบ่างและมี
ความสามารถในการดดูซบั ก่อนน าไปใชต้อ้งตดัฟองน ้าใหม้ขีนาด สีเ่หลีย่มดา้นเท่าขนาด 2 เซนตเิมตร 
  เศษผา้ : จะใชเ้ศษผา้ทีเ่หลอืจากรา้นตดัเยบ็เสือ้ผา้ เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ โดยก่อนน ามาใชต้อ้ง
น าไปซกัดว้ยน ้าเปล่าใหส้ะอาด แลว้ตากใหแ้หง้ 
  เมด็ดนิเผามวลเบา : ในการเลอืกใชเ้มด็ดนิเผามวลเบา (พองพอง) จะเลอืกใช ้เมด็ดนิเผามวลเบาที่
มขีนาด ปานกลาง (เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 1 เซนตเิมตร) เพราะขนาดเลก็เกนิไปกจ็ะลอดออกจากตาขา่ย ใหญ่เกนิไปกจ็ะท า
ใหถุ้งตาขา่ยไม่จมน ้า และก่อนใชต้อ้งน าไปลา้งดว้ยน ้าเปล่าเอาเศษดนิออกใหห้มด แลว้น าไปตากแหง้ 
ถุงตาขา่ยใสว่สัด ุ
  ใชต้าขา่ยในร่อนทรงกระบอก รศัม ี20 เซนตเิมตร สงู 30 เซนตเิมตรขนาดของรตูาขา่ย 1 
เซนตเิมตร ลกัษณะของเสน้ในร่อน พนักนัเป็นเกลยีว ทนต่อแสงแดด และความรอ้น วธิใีนการปิดถุงตาขา่ยใช ้หนวด
กุง้ในการรดัแทนการใชร้วดทีจ่ะเกนิสนิมเมื่ออยู่ในน ้า 
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 2. ออกแบบการทดลอง 
  ในการทดลองใชก้ารออกแบบ แบบ RCBD ( Randomized Complete Block Design) โดยการ
ตดิตัง้ระบบถุงดกัตะกอนจะแบ่งออกเป็น  2 สว่น คอื ระดบัผวิน ้า และระดบัใตน้ ้า ในการตดิตัง้ถุงดกัตะกอนจะตอ้งเวน้
ระยะห่างระหว่างระดบั 150 เซนตเิมตร   
 3.การเตรียมพืน้ท่ี 
  การเตรยีมพืน้ทีเ่ริม่จากการเลอืกล าน ้าสายหลกั ทีไ่หลลงสูก่ว๊านพะเยาคอื ล าน ้าสนัป่าถ่อน ซึง่มี
ลกัษณะของล าน ้าทีก่วา้ง จะตอ้งน าวชัพชืน ้า หรอืสิง่ต่างๆทีข่วางทางน ้าออกใหห้มดในระยะ 100 เมตร เพื่อไม่ใหเ้กดิ
การรบกวนระบบ และปักไมไ้ผ่เป็นเสาขวางล าน ้า จ านวน 9 ตน้ 3 แถว ระยะห่างของเสาระหวา่งตน้ 1 เมตร ระยะห่าง
ของแถว 2 เมตร เพื่อใชใ้นการตดิตัง้ถุงดกัตะกอน ดงัรปู 

 

ภาพท่ี 1 แผนทีก่ารเตรยีมพืน้ทีก่่อนตดิตัง้ระบบ วสัดุกรองตะกอน 

 4. วิธีติดตัง้ 

การตดิตัง้ถุงวสัดุกรองตะกอนจะแบ่งเสาตดิตัง้วสัดุออกเป็น 3 บลอ็ก บลอ็กละ 3 ตน้ ในเสา 1 ตน้จะตดิตัง้ถุงวสัดุ

กรองตะกอน 2 ระดบัๆละ 4 ชนิด โดยคดัเลอืกจากการจบัฉลาก ดงันัน้ เสา 3 ตน้จะมถุีงวสัดุกรองตะกอน ครบ 12 ชนิด 

http://pbgworks.org/sites/pbgworks.org/files/RandomizedCompleteBlockDesignTutorial.pdf
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ภาพท่ี 2 รปูแบบการวางถุงวสัดกุรองตะกอนใน 2 ระดบั 

5. วิธีการเกบ็ตวัอย่าง 
 วธิเีกบ็ตวัอย่างจะใช้วธิสีุ่มแบบสมบูรณ์ การสุ่มในแต่ละบลอ็กของแต่ละแถวจะไม่ตรงกนั  แถวที่ 1 จะเกบ็

บลอ็กที ่1 แถวที ่2 จะเกบ็บลอ็กที ่2 และแถวที ่3 จะเกบ็บลอ็กที ่3 โดยวธิเีกบ็ตวัอย่างมดีงันี้ 

 1. เขยีนชื่อและรหสัถุงวสัดุดกัตะกอนตดิถุงพลาสตกิทีจ่ะใชค้รอบ 

 2. ใชถุ้งพลาสตกิครอบถุงวสัดุกรองตะกอนทัง้ใบโดยใหม้นี ้าในถุง ประมาณ 2-3 ลติร 

 3. แยกวสัดุกรองตะกอน ออกจากน ้าและตะกอนทีอ่ยูใ่นวสัดุโดยใชน้ ้าทีค่รอบกบัวสัดุเป็นตวัลา้งตะกอน 

 4. น าน ้าไปกรองหาปรมิาณตะกอนทีว่สัดุกรองตะกอนสามารถดกัจบัได ้และน าวสัดุไปชัง่หาน ้าหนกัสด-

น ้าหนกัแหง้ 

  

ภาพท่ี 3 รปูแบบการนบับลอ็กและแถวเสายดึถุงวสัดุกรองตะกอน 

 

แถวท่ี 1 

แถวท่ี 2 

แถวท่ี 3 
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ผลการศึกษา 

 การตรวจสอบคุณภาพน ้าจากระบบดกัตะกอนโดยการประยุกต์ใชว้สัดุทีเ่หลอืใช้และหาไดง้่ายในชุมชน การ

ดกัจบัตะกอนในตน้ล าน ้ากว๊านพะเยา ดว้ยวสัดุเหลอืใชใ้นชุมชนไดผ้ลการทดลองดงันี้ 

 1. ค่า Flow rate หรอือตัราการไหลของน ้ามาผลต่อระบบดกัจบัของแขง็แขวนลอยในล าน ้าสนัป่าถ่อน มอีตัรา

การไหล เท่ากบั 0.013 ถงึ 0.021 เมตร/วนิาท ี

 2. น ้าหนักของวสัดุกรองตะกอนเปรยีบเทยีบระหว่าง ก่อน-หลงั วางระบบกรองตะกอนในล าน ้าสนัป่าถ่อน ทัง้

สองระดบัน ้า จากการทดลองพบว่า วสัดุประเภทสตัว ์ไดแ้ก่ ขนเป็ด ขนไก่ และขนสนุขั เกดิการย่อยสลายท าใหน้ ้าหนกั

ของวสัดุหลงัจากวางระบบเสรจ็หายไป สว่นวสัดุประเภทสงัเคราะห ์ไดแ้ก่ ใยสงัเคราะห ์เศษผา้ ฟองน ้า และเมด็ดนิเผา

มวลเบา (พองพอง) ไม่มกีารย่อยสลาย แต่มีน ้าหนักของวสัดุเพิ่มขึน้อาจเกดิจากการแยกของแขง็แขวนลอยที่วสัดุ

สามารถดกัจบัไดแ้ต่ลา้งออกไม่หมดจงึท าใหว้สัดุมนี ้าหนกัเพิม่มากขึน้หลงัวางระบบเสรจ็ ดงัตารางที ่1 และตารางที ่2 

ตารางท่ี 1 ตารางน ้าหนกัวสัดุชัน้บน 

ประเภทวสัด ุ
 

ช่ือวสัด ุ ก่อนติดตัง้(g) 
หลงัติดตัง้ (g) 

 น ้าหนักอุ้มอ่ิมด้วยน ้า น ้าหนัก 

วสัดปุระเภทพชื 

 ผกัตบชวา 91.8 234.1 90.6 
 ฟางขา้ว 69.1 151.89 67.2 
 เปลอืกขา้วโพด 75.3 211.08 74.7 
 กาบมะพรา้ว 136 966.82 139 

วสัดปุระเภทสตัว ์

 ขนเป็ด 101.4 200.99 91.2 
 ขนไก ่ 91.6 253.22 78.5 
 ขนสนุขั 89.2 237.09 85.9 
 เศษผม 81.2 237.21 81 

วสัดปุระเภท
สงัเคราะห ์

 ใยสงัเคราะห ์ 25.4 136.51 28.9 
 เศษผา้ 118 246.68 120.5 
 ฟองน ้า 24.1 69.87 30.6 
 เมด็ดนิเผามวลเบา 378 533.75 378.5 
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ตารางท่ี 2 ตารางน ้าหนกัวสัดุชัน้ล่าง 

ประเภทวสัด ุ ช่ือวสัด ุ ก่อนติดตัง้(g) 
หลงัติดตัง้ (g) 

น ้าหนักอุ้มอ่ิมด้วยน ้า น ้าหนัก 

วสัดปุระเภทพชื 

ผกัตบชวา 96.1 284.05 95.8 

ฟางขา้ว 76.5 176.03 75.7 

เปลอืกขา้วโพด 82.2 250.96 82.5 

กาบมะพรา้ว 139 988.41 142 

วสัดปุระเภทสตัว ์

ขนเป็ด 104.3 299.94 90.1 

ขนไก ่ 95.1 254.3 84.4 

ขนสนุขั 67.5 160.89 65.2 

เศษผม 81.6 233.71 81.5 

วสัดปุระเภทสงัเคราะห ์

ใยสงัเคราะห ์ 26.4 121.61 28.2 

เศษผา้ 136.2 269.59 137.8 

ฟองน ้า 26.6 89.45 28.9 

เมด็ดนิเผามวลเบา 376.1 557.5 376 
 

 3. ค่าปรมิาณของแขง็แขวนลอย จากการทดลองพบว่า วสัดุดกัตะกอนชัน้บน ประเภทพชื ฟางขา้วสามารถ

ดกัจบัตะกอนได้มากที่สุดคอื 64.86 กรมั ลองลงมา คอื กาบมะพรา้ว สามารถดกัจบัตะกอนได้ 35.64 กรมั เปลอืก

ขา้วโพดสามารถดกัจบัตะกอนได ้27.04 กรมั และผกัตบชวา สามารถดกัจบัตะกอนได ้10.5 กรมั (ตารางที ่3) วสัดุดกั

จบัตะกอนประเภทสตัว ์เศษผม สามารถดกัจบัตะกอนไดม้ากที่สุด คอื 25.68 กรมั ลองลงมาขนเป็ด สามารถดกัจบั

ตะกอนได ้11.78 กรมั ขนไก่ สามารถดกัจบัตะกอนได ้11.34 กรมั และขนสุนัขสามารถดกัจบัตะกอนไดน้้อยทีสุ่ด คอื 

6.89 กรมั (ตารางที ่4) สว่นวสัดุประเภทสงัเคราะห ์วสัดุทีส่ามารถดกัจบัตะกอนไดม้ากทีส่ดุคอื ใยสงัเคราะห ์สามารถ

ดกัจบัตะกอนได้ 169.67 กรมั ลองลงมาคือ ฟองน ้า สามารถดกัจบัตะกอนได้ 80.23 กรมั เศษผ้า สามารถดกัจบั

ตะกอนได ้23.46 กรมั และเมด็ดนิเผามวลเบา (พองพอง) สามารถดกัจบัตะกอนไดน้้อยทีส่ดุคอื 20.5 กรมั (ตารางที ่5) 

โดยวสัดุประเภทสตัว ์ไดแ้ก่ ขนเป็ด และขนไก่ เกดิการย่อยสลายระหว่างการทดลอง ท าใหเ้กดิตะกอนและสามารถดกั

จบัตะกอนไดน้้อยกว่าประเภทอื่น นอกจากการดกัจบัตะกอนแลว้การวางวสัดุไวบ้นผวิน ้ายงัสามารถดกัจบัคราบน ้ามนั

ไดอ้กีดว้ย [1,2] 
 สว่นวสัดุดกัตะกอนชัน้ล่าง ประเภทพชื กาบมะพรา้วสามารถดกัจบัตะกอนไดม้ากทีส่ดุคอื 40.95 กรมั ลองลง

มา คือ เปลือกข้าวโพด สามารถดกัจบัตะกอนได้ 40.88 กรมั ฟางข้าว สามารถดกัจบัตะกอนได้ 33.88 กรมั และ

ผกัตบชวา สามารถดกัจบัตะกอนได้ 10.4 กรมั (ตารางที่ 6) วสัดุดกัจบัตะกอนประเภทสตัว ์ขนเป็ด สามารถดกัจบั

ตะกอนได้มากที่สุด คอื 85.76 กรมั ลองลงมาเศษผม สามารถดกัจบัตะกอนได้ 24.12 กรมั ขนสุนัข สามารถดกัจบั

ตะกอนได้ 15.84 กรมั และขนไก่ สามารถดกัจบัตะกอนได้น้อยที่สุด คือ 7.75 กรมั (ตารางที่ 7) ส่วนวสัดุประเภท

สงัเคราะห ์วสัดุทีส่ามารถดกัจบัตะกอนไดม้ากทีสุ่ดคอื ใยสงัเคราะห ์สามารถดกัจบัตะกอนได ้76.3 กรมั ลองลงมาคอื 
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ฟองน ้า สามารถดกัจบัตะกอนได้ 49.22 กรมั เศษผ้า สามารถดกัจบัตะกอนได้ 25.35 กรมั และเมด็ดนิเผามวลเบา 

(พองพอง) สามารถดกัจบัตะกอนไดน้้อยทีส่ดุคอื 5.83 กรมั (ตารางที ่8) 
 

ตารางท่ี 3 ตารางปรมิาณตะกอนทีว่สัดุประเภทพชืสามารถดกัจบัได ้(ชัน้บน) 

ช่ือวสัด ุ ปริมาณน ้า (ml) ปริมาณตะกอนสด 
(g) 

ปริมาณตะกอนแห้ง 
(g) 

ปริมาณตะกอนท่ีวสัดุ
สามารถดกัจบัได(้g) 

ผกัตบชวา 3500 2.42 0.73 10.5 
ฟางขา้ว 2300 6.42 2.02 64.86 
เปลอืกขา้วโพด 2600 3.6 1.05 27.04 
กาบมะพรา้ว 2200 3.58 1.4 35.64 
 

ตารางท่ี 4 ตารางปรมิาณตะกอนทีว่สัดุประเภทสตัวส์ามารถดกัจบัได ้(ชัน้บน) 

ช่ือวสัด ุ
ปริมาณน ้า 
(ml) 

ปริมาณตะกอนสด (g) 
ปริมาณตะกอนแห้ง 
(g) 

ปริมาณตะกอนท่ีวสัด ุ
สามารถดกัจบัได้ (g) 

ขนเป็ด 3100 2.34 0.78 11.78 

ขนไก ่ 2100 2.08 0.78 11.34 

ขนสนุขั 2650 2.12 0.71 6.89 

เศษผม 2620 2.69 1.06 25.68 
 

ตารางท่ี 5 ตารางปรมิาณตะกอนทีว่สัดุประเภทสงัเคราะหส์ามารถดกัจบัได ้(ชัน้บน) 

ช่ือวสัด ุ
ปริมาณน ้า 

(ml) 
ปริมาณตะกอนสด (g) 

ปริมาณตะกอนแห้ง 
(g) 

ปริมาณตะกอนท่ีวสัด ุ
สามารถดกัจบัได้ (g) 

ใยสงัเคราะห ์ 2350 7.09 4.14 169.67 

เศษผา้ 1700 3.25 1.28 23.46 

ฟองน ้า 2535 4.82 2.18 80.23 

เมด็ดินมวลเบา 2500 2.62 0.92 20.5 
 

ตารางท่ี 6 ตารางปรมิาณตะกอนทีว่สัดุประเภทพชืสามารถดกัจบัได ้(ชัน้ล่าง) 

ช่ือวสัด ุ
ปริมาณน ้า 

(ml) 
ปริมาณตะกอนสด (g) 

ปริมาณตะกอนแห้ง 
(g) 

ปริมาณตะกอนท่ีวสัด ุ
สามารถดกัจบัได้ (g) 

ผกัตบชวา 1925 2.36 0.85 10.4 

ฟางข้าว 2200 3.29 1.36 33.88 

เปลือกขา้วโพด 2800 2.92 1.23 40.88 

กาบมะพรา้ว 3150 3.27 1.23 40.95 
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ตารางท่ี 7 ตารางปรมิาณตะกอนทีว่สัดุประเภทสตัวส์ามารถดกัจบัได ้(ชัน้ล่าง) 

ช่ือวสัด ุ ปริมาณน ้า (ml) 
ปริมาณตะกอนสด 

(g) 
ปริมาณตะกอนแห้ง (g) 

ปริมาณตะกอนท่ีวสัด ุ
สามารถดกัจบัได้ (g) 

ขนเป็ด 3200 2.66 1.93 85.76 

ขนไก่ 1250 2.5 0.83 7.75 

ขนสุนัข 2475 2.67 0.91 15.84 

เศษผม 2010 3.14 1.18 24.12 
 

ตารางท่ี 8 ตารางปรมิาณตะกอนทีว่สัดุประเภทสงัเคราะหส์ามารถดกัจบัได ้(ชัน้ล่าง) 

ช่ือวสัด ุ ปริมาณน ้า (ml) 
ปริมาณตะกอนสด 

(g) 
ปริมาณตะกอนแห้ง (g) 

ปริมาณตะกอนท่ีวสัด ุ
สามารถดกัจบัได้ (g) 

ใยสงัเคราะห ์ 2890 4.47 1.83 76.3 

เศษผา้ 3250 2.7 0.98 25.35 

ฟองน ้า 2300 3.79 1.66 49.22 

เมด็ดินเผามวล 2650 1.76 0.63 5.83 
 

 จากการทดลองจะเหน็ไดว้่าวสัดุดกัจบัตะกอนชัน้บน สามารถดกัจบัตะกอนไดด้กีว่าชัน้ล่าง โดยวสัดุประเภท

สงัเคราะหส์ามารถดกัจบัตะกอนไดด้ทีีส่ดุ 

 

 

ภาพท่ี 4 กราฟแสดงปรมิาณตะกอนทีว่สัดุสามรถดกัจบัได ้
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วิจารณ์และสรปุผล 
 วสัดุที่สามารถดกัจบัตะกอนได้ดทีี่สุดในชัน้บนคอื วสัดุประเภทสงัเคราะห์ ลองลงมา วสัดุประเภทพืช และ

ประเภทสตัว ์โดยวสัดุประเภทสงัเคราะห ์วสัดุทีส่ามารถดกัจบัตะกอนไดด้ใีนชัน้บนคอื ใยสงัเคราะห ์และชัน้ล่างคอื ขน

เป็ด ส่วนวสัดุประเภทพชื วสัดุทีส่ามารถดกัจบัตะกอนได้ดใีนชัน้บนคอื ฟางขา้ว และใต้น ้าคอื กาบมะพรา้ว และวสัดุ

ประเภทสตัว์ วสัดุที่สามารถดกัจบัตะกอนในชัน้บนได้ดีที่สุด คือ เศษผม และชัน้ล่างคอื ขนเป็ด ซึ่งจากการทดลอง

พบว่า วสัดุประเภท สตัว์เกดิการย่อยสลาย จงึท าใหด้กัจบัตะกอนไดน้้อย ดงันัน้ วสัดุทีเ่หมาะส าหรบัใช้ในการดกัจบั

ตะกอน ควรเป็นวสัดุที่ย่อยสลายไดย้าก มลีกัษณะทางกายภาพ ที่พรุน มพีื้นที่หรอืเสน้ใยใหต้ะกอนค้างหรอืเกาะได ้

สามารถประยุกตใ์ชว้สัดุทีเ่หลอืใชใ้นชุมชนทีม่คีวามคงทนมาใชใ้นการดกัตะกอนได ้เพื่อเพิม่มลูค่าหรอืลดปรมิาณขยะ 

ของเหลอืใชใ้นชุมชนใหเ้กดิประโยชน์ 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคดัย่อ 

 

 การศกึษาผลของโซเดยีมอลัจเินตต่อการผลติเมลด็เทยีมจากชิน้สว่นขอ้ของหญา้หวานทีไ่ดจ้ากการเพาะเลีย้ง
เน้ือเยื่อพชืเพื่อการขยายพนัธุ ์และการเกบ็รกัษาพนัธุกรรมในสภาพปลอดเชือ้ โดยน าชิน้ส่วนขอ้ของหญ้าหวานมาแช่
ในโซเดยีมอลัจเินตความเขม้ขน้ 2 3 4 และ 5 เปอรเ์ซน็ต์ ชุดการทดลองละ 15 เมลด็ ท าการทดลอง 3 ซ ้า ในอาหาร
เหลวสูตร MS ที่ไม่เติมแคลเซยีมครอไรด์ (CaCl2.2H2O) ร่วมกบัน ้าตาล 30 กรมัต่อลติร และปรบั pH เป็น 5.7 แล้ว
ใชปิ้เปตดูดเอาชิ้นส่วนขอ้หญ้าหวานหยดลงในสารละลายแคลเซยีมคลอไรด์ ความเขม้ขน้ 100 มลิลโิมลาร ์หลงัจาก
เมล็ดเทียมแห้ง น าเมล็ดเทียมที่ได้จากทุกชุดการทดลองเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 วนั 
จากนัน้ทดสอบการงอก และการเจรญิเตบิโตของตน้อ่อนโดยน าเมลด็เทยีมไปเลีย้งบนอาหารวุน้สตูร MS ทีอุ่ณหภูม ิ25 
องศาเซลเซยีส และใหแ้สงเป็นเวลา 16 ชัว่โมงต่อวนั เป็นเวลา 4 สปัดาห ์พบว่าเมลด็เทยีมหญา้หวานทีใ่ชโ้ซเดยีมอลัจิ
เนตเขม้ขน้ 2 เปอร์เซน็ต์ สามารถงอกเป็นต้นอ่อนได้ 100 เปอร์เซ็นต์ หลงัจากเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 3 สปัดาห์ และ
สปัดาห์ที่ 4 พบว่าชุดการทดลองที่ใช้โซเดียมอลัจเินตเข้มขน้ 2 และ 5 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ต้นอ่อนมีจ านวนใบเฉลี่ย 
มากกว่าชุดการทดลองอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 ในขณะทีจ่ านวนยอด และความสงูเฉลีย่
ของตน้อ่อนไม่มคีวามแตกต่างจากชุดการทดลองอื่นๆ ในทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
 

ค าส าคญั:  โซเดยีมอลัจเินต เมลด็เทยีม หญา้หวาน 
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Abstract 
 Effects of sodium alginate on artificial seed production of Stevia rebaudiana by in vitro nodal explants 
for propagation and genetic conservation were studied. In vitro nodal explants were soaked in sodium 
alginate 2, 3, 4 and 5% ( w/v)  of concentration. There were 15 seeds for each concentration with 3 
replications and were cultured in liquid MS medium without CaCl2.2H2O supplemented with 30 g/L sucrose 
and pH was adjusted to 5.7. Then, nodal explants were pipetted and dropped to 100 mM CaCl2 . 2 H2O 
solution. After artificial seeds were dried out, they were storaged at 4oC for 7 days. The germination and the 
growth of plantlet were studied by culturing of the artificial seeds on agar MS medium for 4 weeks at 25oC 
and 16 hours of light per day. The results showed that all artificial seeds of 2% sodium alginate treatments 
were germinated after culturing for 3 weeks. On the 4th week of culturing, leave number of plants in 2 and 5% 
sodium alginate treatment were significantly higher than other treatments (p<0.05) , while there were no 
significant difference of shoot number and shoot length among treatment.  
 

Keywords:  sodium alginate, artificial seed, Stevia rebaudiana 
 

บทน า 

 หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana  Bertoni) เป็นพชืลม้ลุกอายุยาวอยู่ในวงศ ์Asteraceae มลีกัษณะคลา้ยต้น
กะเพราหรอืต้นแมงลกั มสีารสตีวโีอไซด์ (Stevioside) ซึ่งให้ความหวานประมาณ 300 เท่าของน ้าตาลซูโครส แต่ให้
แคลอรี่ต ่าเนื่องจากไม่ถูกย่อยให้เกดิพลงังานในร่างกาย จงึนิยมน ามาใช้เป็นสารที่ให้ความหวานส าหรบัอาหาร และ
เครื่องดื่มแทนน ้าตาลทรายบางส่วนหรอืทัง้หมดเพื่อลดปรมิาณแคลอรีใ่นอาหาร และเครื่องดื่มส าหรบัผู้ที่ต้องการลด
ความอ้วน หรือผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งไม่สามารถบริโภคน ้ า ตาลในปริมาณมากๆ ได้ โดยส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุญาตให้น าสารสกดัสตีวโีอไซด์มาขึน้ทะเบยีนเป็นสารหวานแทนน ้าตาลได้ [1] 
หญ้าหวานจงึเป็นทีต่้องการมากในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ประเทศญี่ปุ่ นมกีารส่งออกสารสตวีโีอไซดถ์งึ 50 ตนัในแต่
ละปีซึง่มมีูลค่าถงึ 220 ลา้นดอลล่าแคนาดา [2] เกษตรกรไทยน าหญ้าหวานเขา้มาปลกูกนัมากในเขตภาคเหนือ ไดแ้ก่ 
เชยีงใหม่ เชยีงราย ล าพูน และพะเยา เนื่องจากหญ้าหวานชอบอากาศค่อนขา้งเยน็ อุณหภูมปิระมาณ 20-26 องศา
เซลเซยีส และเจรญิเติบโตไดด้เีมื่อปลูกในพืน้ทีสู่งจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 600-700 เมตร โดยเกษตรกรมกัจะท า
การขยายพนัธุด์ว้ยวธิกีารเพาะเมลด็ซึง่อาจท าใหเ้กดิการกลายพนัธุ์ รวมทัง้พชืชนิดนี้มเีปอรเ์ซน็ต์การงอกของเมลด็ต ่า
มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการผสมตัวเองไม่ติด (self-incompatibility) ซึ่งเกิดจากการที่พืชผสมตัวเองตาม
ธรรมชาต ิภายในดอกเดยีวกนั ระหว่างดอกภายในต้นเดยีวกนั หรอืระหว่างต้นทีม่จีโีนไทป์เหมอืน [3] การน าเทคนิค
การผลติเมลด็เทยีมโดยกระบวนการทางวทิยาศาสตรเ์พื่อเลยีนแบบเมลด็ทีไ่ดจ้ากการผสมพนัธุต์ามธรรมชาตมิาใชเ้พื่อ
แกปั้ญหาอตัราการงอกของเมลด็ต ่า โดยเมลด็เทยีมจะมอีงคป์ระกอบส าคญัเลยีนแบบเมลด็ทีไ่ดจ้ากธรรมชาต ิไดแ้ก่ โซ
มาตกิเอมบรโิอ หรอื เอมบรโิอทีไ่ดจ้ากเพาะเลีย้งเซลลร์่างกาย อาหารสะสมเทยีม และสว่นห่อหุม้เอม็บรโิอ หรอืเปลอืก
หุม้เมลด็เทยีม [4] เนื่องจากเมลด็เทยีมสามารถผลติได้จ านวนมากในระยะเวลาอนัสัน้ สามารถผลติได้ตลอดทัง้ปี ลด
แรงงาน ลดพืน้ที ่และย่นระยะเวลาในการผลติเมลด็พนัธุ ์นอกจากนี้ต้นทีไ่ดจ้ากเมลด็เทยีมจะมลีกัษณะเหมอืนต้นแม่
ทุกประการ เพราะเป็นการขยายพนัธุแ์บบไม่ใชเ้พศ และเทคนิคเมลด็เทยีมยงัเป็นอีกทางเลอืกส าหรบัการเกบ็รกัษา
พนัธุ์พชื อกีทัง้ประหยดัพื้นที่ในการเกบ็รกัษาพนัธุกรรมพืชที่มคีวามส าคญัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ส าหรบัการผลติ
เมลด็เทยีมของพชืนัน้มปัีจจยัทีส่ าคญัหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ความเขม้ขน้ของโซเดยีมอลัจเินตทีใ่ชใ้นผลติ
เมลด็เทยีม เน่ืองจากเมื่อโซเดยีมอลัจเินตท าปฏกิริยิากบัแคลเซยีมออิอน จะเกดิเป็นแคลเซยีมอลัจเินต ซึง่มลีกัษณะ
เป็นเจลห่อหุม้เมลด็เทยีม โดยความแขง็ของเจลจะแปรผนัตามความเขม้ขน้ของ   โซเดยีมอลัจเินต และจะสง่ผลต่อการ
งอกของต้นอ่อนจากเมลด็เทยีม [5] ทัง้นี้ความเขม้ขน้ของโซเดยีมอลัจเินตทีเ่หมาะสมจะแตกต่างกนัตามชนิดของพชื 
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เช่นงานวจิยัของ Mohammad et al. ในปี 2556 [6] ท าการศกึษาการเคลอืบเอมบรโิอของคาโนล่าในหลอดทดลองดว้ย
โซเดยีมอลัจเินตความเขม้ขน้ 2% พบว่าเมลด็เทียมที่ผลติได้มกีารงอกได้ดี ในปีเดยีวกนั      Daud et al. [7] ผลิต
เมลด็เทยีมจากชิน้ส่วนของปลายยอดต้นแอฟรกินั ไวโอเลต (Saintpaulia ionantha Wendl.) โดยใช้โซเดยีมอลัจเินต 
3% มาห่อหุม้ พบว่าเมลด็เทยีมทีไ่ด้มอีตัราการงอกสงูสดุที ่84% เป็นต้น  ดงันัน้งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา
ผลของความเขม้ขน้ของโซเดยีมอลัจเินตต่อการผลติเมลด็เทยีม และการงอกของตน้อ่อนจากเมลด็เทยีมของหญา้หวาน
เพื่อเป็นพืน้ฐานในการประยุกตใ์ชเ้ทคนิคเมลด็เทยีมเพื่อการอนุรกัษ์พนัธุกรรม และขยายพนัธุห์ญา้หวานต่อไป 
 
วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อหญ้าหวาน 
น าตน้อ่อนหญา้หวานในสภาพปลอดเชือ้มาตดัชิน้สว่นขอ้ขนาดประมาณ 1 เซนตเิมตร แลว้เลีย้งบน

อาหารวุ้น สูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ที่เติม kinetin ความเข้มข้น 3 มิลลิกรมัต่อลติร ที่อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซยีส และให้แสงเป็นเวลา 16 ชัว่โมงต่อวนั เป็นเวลา 4 สปัดาห์ เพื่อชกัน าให้เกดิยอดจ านวนมากส าหรบั
น ามาใชใ้นการทดลองทัง้หมด  
 

การศึกษาผลของโซเดียมอลัจิเนตต่อการงอกและการเจริญเติบโตของเมลด็เทียมหญ้าหวาน 
 ตดัชิน้ส่วนขอ้ของหญ้าหวานทีป่ลอดเชือ้ความยาวประมาณ 3 ± 1 มลิลเิมตร แช่ในสารละลายโซเดยีมอลัจิ
เนต (Food grade, Laboratory Reagents & Fine Chemicals) ความเขม้ขน้ 2 3 4 และ 5 เปอรเ์ซน็ต์ ในอาหารเหลว
สตูร MS ทีไ่ม่เตมิ CaCl2.2H2O ร่วมกบัน ้าตาล 30 กรมัต่อลติร และปรบั pH เป็น 5.7 ใชปิ้เปตทีม่ขีนาดความกวา้งของ
ปากปิเปตเท่ากบั 4 มลิลเิมตรดูดเอาชิ้นส่วนขอ้หญ้าหวานในสารละลายโซเดยีมอลัจเินตแล้วหยดลงในสารละลาย
แคลเซยีมคลอไรด ์(AR grade, Laboratory Reagents & Fine Chemicals) ความเขม้ขน้ 100 มลิลโิมลาร ์แช่ทิง้ไวเ้ป็น
เวลา 45 นาท ีน าเมลด็เทยีมทีไ่ดม้าวางบนกระดาษทชิชทูีน่ึ่งฆา่เชือ้แลว้ ปล่อยใหเ้มลด็เทยีมแหง้เป็นเวลา 30 นาทใีนตู้
ปลอดเชือ้ เกบ็เมลด็เทยีมใส่ขวด Vial Tubes ทีน่ึ่งฆา่เชือ้แลว้ ปิดฝาใหแ้น่นแลว้พนัฝาขวดดว้ยพาราฟิลม์เกบ็ใส่ถุงซบิ 
น าไปเกบ็ ทีอุ่ณหภูม ิ4 องศาเซลเซยีสระยะเวลา 7 วนั จากนัน้น าเมลด็เทยีมไปวางบนอาหารวุน้ สตูร MS ขวดละ 1 
เมล็ด จ านวน 15 เมลด็ ท าการทดลอง 3 ซ ้า แล้วน าไปเลี้ยงที่อุณหภูม ิ25 องศาเซลเซียส และให้แสงเป็นเวลา 16 
ชัว่โมง ต่อวนั เป็นเวลา 4 สปัดาห์ ท าการบนัทกึผลการทดลองโดยบนัทกึลกัษณะของเมลด็เทยีม วดัขนาดเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลางเมลด็เทยีมโดยใชเ้วอร์เนีย (Vernier caliper, WINTON) เปอรเ์ซน็ตก์ารงอกของเมลด็เทยีม การเจรญิเตบิโต
ของตน้อ่อนหญา้หวานไดแ้ก่ จ านวนยอด จ านวนใบ และความสงู 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 การทดลองทัง้หมดใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomize design) โดยผลการทดลอง
ถูกแสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (one way ANOVA) จากนัน้
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่โดยวธิ ีDuncan's multiple range test (DMRT) ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
 

ผลการศึกษา 
 เมลด็เทียมหญ้าหวานผลติโดยการใช้โซเดยีมอลัจเินต ทุกชุดการทดลองเมลด็เทยีมที่ได้มลีกัษณะกลมมน
สม ่าเสมอ ผวิเมลด็เทยีมมลีกัษณะใส และขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางประมาณ 3.95±0.05-3.97±0.48 มลิลเิมตร ขนาด
เมลด็เทยีมทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกนัในทางสถติ ิทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05  (ตารางที1่, ภาพที ่1)  
 การศกึษาผลของโซเดยีมอลัจเินตความเขม้ขน้ต่างๆ ต่อการงอกของเมลด็เทยีมหญ้าหวานพบว่าเมลด็เทยีม
ทุกชุดการทดลองสามารถงอกเป็นต้นอ่อนไดอ้ย่างรวดเรว็ ภายในระยะเวลา 3 สปัดาห์แรก พบว่าสปัดาห์ที ่3 ชุดการ
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ทดลองโซเดยีมอลัจเินตความเขม้ขน้ 2 เปอรเ์ซน็ต์พบว่ามกีารงอกครบ 100 เปอรเ์ซน็ต์ ในขณะทีชุ่ดการทดลองอื่นมี
การงอกครบ 100 เปอรเ์ซน็ตใ์นสปัดาหท์ี ่4 (ตารางที ่2 ) 
 การศกึษาผลของโซเดยีมอลัจเินตความเขม้ขน้ต่างๆ ต่อการเจรญิเติบโตของต้นอ่อนหญ้าหวานที่งอกจาก
เมลด็เทยีมพบว่าทุกชุดการทดลองมีจ านวนยอดของต้นอ่อนเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ ตัง้แต่สปัดาหท์ี่ 1 ถงึสปัดาห์ที ่4 ของ
การเลีย้งบนอาหารวุน้สตูร MS โดยจ านวนยอดเฉลีย่ของต้นอ่อนทุกชุดการทดลองไม่มคีวามแตกต่างกนัในทางสถติ ิที่
ระดบันัยส าคญั 0.05  (ตารางที่ 3)  ในขณะที่จ านวนใบเฉลีย่ของต้นอ่อนที่งอกจากเมลด็เทยีมพบว่าต้นอ่อนเริม่มกีาร
แตกใบตัง้แต่สปัดาหแ์รกทีท่ าการเพาะเมลด็เทยีม และจ านวนใบเพิม่ขึน้เรื่อยๆ อย่างรวดเรว็จนถงึสปัดาหท์ี ่4 ของการ
เพาะเลีย้งพบว่าชุดการทดลองที่ใช้โซเดยีมอลัจเินต 2 และ 5 เปอรเ์ซน็ต์ มจี านวนใบเฉลี่ยสูงสุดคอื 8.61±3.05 และ 
8.96±2.66 ใบต่อยอด ตามล าดบั ซึ่งมากกว่าชุดการทดลองอื่นๆ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 
(ตารางที ่4) นอกจากนี้เมื่อพจิารณาในดา้นความสงูเฉลีย่ของตน้อ่อนทีง่อกจากเมลด็เทยีมนัน้พบว่า ตัง้แต่สปัดาหแ์รก
ถงึสปัดาหท์ี ่3 ความสงูของต้นอ่อนหญ้าหวานมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องทุกชุดการทดลอง แต่ในสปัดาหท์ี ่4 ชุด
การทดลองที่ใช้โซเดยีมอลัจเินต 3 และ 5 เปอรเ์ซน็ต์มคีวามสงูคงที่ ในขณะที่ชุดการทดลองที่ใชโ้ซเดยีมอลัจเินต 2 
และ 5 เปอร์เซ็นต์มีจ านวนใบเฉลี่ยมากว่าชุดการทดลองอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
(8.61±3.05 และ 8.96±2.66 ใบตามล าดบั) ในสปัดาห์ที่ 4 (ตารางที่ 5) โดยที่ต้นอ่อนของหญ้าหวานที่งอกออกจาก
เมลด็เทยีมมลีกัษณะล าตน้แขง็แรง ใบมรีปูร่างปกตสิเีขยีวอ่อน (ภาพที ่2)      
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 งานวจิยันี้ท าการเกบ็เมลด็เทยีมไวท้ีอุ่ณหภูม ิ4 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 7 วนั เพื่อศกึษาผลของอุณหภูมติ ่า
ต่อการเกิดอาการสะท้านหนาว (chilling injury) ของเนื้อเยื่อที่น ามาผลิตเป็นเมล็ดเทียม พบว่าอุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซยีสไม่ท าอนัตรายกบัชิน้ส่วนพชื และเมลด็เทยีมทุกชุดการทดลองสามารถงอกเป็นต้นอ่อนได้ ซึ่งสอดคล้องกบั
รายงานของสมยศ     มสีุข ทีศ่กึษาการเกบ็รกัษาเมลด็เทยีมในอุณหภูมติ ่าที ่4 องศาเซลเซยีสสามารถเกบ็รกัษาเมลด็
เทยีมไดน้านถงึ 16 สปัดาห ์
 ผลของโซเดยีมอลัจเินตต่อผลติเมลด็เทยีมหญ้าหวาน พบว่าโซเดยีมอลัจเินตเขม้ขน้ 2-5 เปอรเ์ซน็ต ์สามารถ
สรา้งเมลด็เทยีมทีม่ลีกัษณะกลม มน สม ่าเสมอกนัได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัรายงานของ Castillo et al. [8] ทีก่ล่าวว่าการใช้
โซเดยีมอลัจเินตทีค่วามเขม้ขน้ 0.5-5.0 เปอรเ์ซน็ต์ มคีวามสามารถท าใหเ้มลด็เทยีมมคีวามแขง็แรง เพยีงพอทีจ่ะเกดิ
เป็นเมลด็เทยีมทีส่มบูรณ์ได ้ส าหรบัการผลติเมลด็เทยีมของหญ้าหวานดว้ยโซเดยีมอลัจเินตความเขม้ขน้ 2 เปอรเ์ซน็ต ์
พบว่าสามารถชกัน าใหเ้มลด็เทยีมมกีารงอกได ้100 เปอรเ์ซน็ต์ เป็นชุดการทดลองแรก หลงัการเพาะเลีย้งเป็นเวลา 3 
สปัดาห ์รวมทัง้ช่วยสง่เสรมิใหต้น้อ่อนหญา้หวานมจี านวนยอด จ านวนใบ และความสงูเพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัรายงาน
ของ Nirala et al. [9]    ที่ผลิตเมล็ดเทียมของ Vitis vinifera L. CV. Pusa โดยเคลือบโซมาติกเอ็มบริโอ (Somatic 
embryo) ด้วยโซเดียมอลัจิเนตเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การงอกเป็นต้นสูงกว่าที่ไม่ได้เคลือบ และ
รายงานของ สมปอง และลดัดาวลัย ์[10]   ที่ใช้อลัจเินต 2 เปอรเ์ซน็ต์ เคลอืบโซมาติกเอมบรโิอของหญ้าแฝก เมลด็
เทยีมทีไ่ด้มเีปอรเ์ซน็ต์การงอกสงูถึง 100 เปอรเ์ซน็ต์ และมรีายงานการใช้โซเดยีมอลัจเินตที่มคีวามเขม้ขน้อื่นๆ เช่น 
การใช้โซเดียมอลัจเินตเขม้ข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้กบั Carica papaya L. [11] การใช้โซเดียมอลัจเินตเข้มข้น 3 
เปอรเ์ซน็ตก์บัพชืหลายชนิด เช่น Punica granatum L. [12] Laelia anceps ssp. Dawsonii [13] กลว้ยไมม้า้วิง่ (Doritis 
pulcherrima Lindl.) [14] กล้วยไม้ รองเท้ านารีค งกบ  (Paphiopedilum callosum (Rchb.f.) Stein) [15] การใช้
โซเดียมอัลจิเนตเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์กับ Zingiber officinale Rosc. [16] และการใช้โซเดียมอัลจิเนตเข้มข้น 5 
เปอรเ์ซน็ต์กบั Quercus suber L. [17] และ Cannabis sativa L. [18] ซึง่ความเขม้ขน้ของโซเดยีมอลัจเินตมผีลต่อการ
งอกของต้นอ่อนจากเมลด็เทยีมเน่ืองจากโซเดยีมอลัจเินตจะท าปฏกิริยิากบัแคลเซยีมไอออนท าใหเ้กดิเป็นแคลเซยีมอลั
จเินลซึง่มลีกัษณะเป็นเจล โดยความหนืด หรอืความแขง็ของเจลจะขึ้นกบัความเขม้ขน้ของโซเดยีมอลัจเินต ดงันัน้การ
เพิม่ความเขม้ขน้ของโซเดยีมอลัจเินตจงึส่งผลใหเ้จลทีห่่อหุม้เมลด็เทยีมมคีวามแขง็เพิม่มากขึน้ตามล าดบั  จงึสง่ผลต่อ
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การงอกของเมล็ดเทียมของพืชแต่ละชนิดแตกต่างกนัไป [19] ดงันัน้ในการผลติเมลด็เทียมจึงต้องทดลองหาความ
เขม้ขน้ของโซเดยีมอลัจเินตทีเ่หมาะสมกบัชนิดของพชืทีจ่ะศกึษา งานวจิยันี้ท าใหท้ราบความเขม้ขน้ของโซเดยีมอลัจิ
เนตทีเ่หมาะสมต่อการผลติเมลด็เทยีมจากชิน้สว่นขอ้ของหญา้หวาน เพื่อเป็นพืน้ฐานในการเกบ็รกัษาพนัธุพ์ชืทีห่ายาก 
และสามารถประยุกตใ์ชใ้นทางธุรกจิการสามารถขนสง่แลกเปลีย่นพนัธุพ์ชืได ้ 
 สรุปผลการศกึษาครัง้นี้พบว่าเมลด็เทยีมหญ้าหวานที่ใชโ้ซเดยีมอลัจเินตเขม้ขน้ 2 เปอรเ์ซน็ต์ มเีปอรเ์ซน็ต์
การงอกครบ 100 เปอรเ์ซน็ต์ ได้เรว็ที่สุดที่เพาะเมลด็เทยีมเป็นเวลา 3 สปัดาห์ และมกีารเจรญิเตบิโตของต้นอ่อนใน
สว่นของจ านวนยอดและจ านวนใบไม่แตกต่างจากชุดการทดลองอื่นๆ แต่พบว่ามคีวามสงูมากกว่าชุดการทดลองอื่นๆ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมกีารศกึษาปัจจยัอื่นๆ ทีม่ผีลการผลติเมลด็เทยีม เช่น ความเขม้ขน้ของน ้าตาลซูโครส อุณหภูมทิีใ่ชเ้กบ็
รกัษาเมลด็เทยีม เพื่อใหไ้ดเ้มลด็เทยีมทีม่คีุณภาพดเีหมาะในการเกบ็รกัษาพนัธุ์ของหญา้หวานต่อไป 
 

ตารางท่ี 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย (มม .) ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของเมล็ดเทียมหญ้าหวานที่ผลิตจาก
โซเดยีมอลัจเินตความเขม้ขน้ต่างๆ 
 

ชุดการทดลอง ขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลางเฉล่ียของเมลด็เทียม (มม.) 
โซเดยีมอลัจเินต 2% 3.96 ± 0.05a 
โซเดยีมอลัจเินต 3% 3.95 ± 0.05a 
โซเดยีมอลัจเินต 4% 3.97 ± 0.48a 
โซเดยีมอลัจเินต 5% 3.97 ± 0.48a 

 

*หมายเหตุ: อกัษรต่างกนัในคอลมัน์แสดงว่ามคีวามแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
 
 

ตารางท่ี 2  เปอร์เซน็ต์การงอกเฉลีย่±ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของต้นอ่อนหญ้าหวานที่งอกจากเมลด็เทยีมที่ผลติโดย
โซเดยีมอลัจเินตความเขม้ขน้ต่างๆ ตัง้แต่สปัดาหท์ี ่1 ถงึสปัดาหท์ี ่4 

 

ชุดการทดลอง เปอรเ์ซน็ตก์ารงอก 
สปัดาหท์ี ่1 สปัดาหท์ี ่2 สปัดาหท์ี ่3 สปัดาหท์ี ่4 

โซเดยีมอลัจเินต 2% 48.89 ± 3.84a 86.67 ± 0.00a 100.00 ± 0.00a 100.00 ± 0.00a 
โซเดยีมอลัจเินต 3% 11.11 ± 3.84b 68.89 ± 3.85b 86.66 ± 0.00c 100.00 ± 0.00a 
โซเดยีมอลัจเินต 4% 11.90 ± 4.12b 64.23 ± 7.14b 92.38 ± 0.82b 100.00 ± 0.00a 
โซเดยีมอลัจเินต 5% 62.78 ± 14.56a 92.23 ± 0.96a 92.23 ± 0.96b 100.00 ± 0.00a 

 

*หมายเหตุ: อกัษรต่างกนัในคอลมัน์แสดงว่ามคีวามแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
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ตารางท่ี 3  จ านวนยอดเฉลีย่±ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของตน้อ่อนหญา้หวานทีง่อกจากเมลด็เทยีมทีผ่ลติโดยโซเดยีมอลั
จเินตความเขม้ขน้ต่างๆ ตัง้แต่สปัดาหท์ี ่1 ถงึสปัดาหท์ี ่4 

 

ชุดการทดลอง จ านวนยอด (ยอด/ชิน้เนื้อเยื่อ) 
สปัดาหท์ี ่1 สปัดาหท์ี ่2 สปัดาหท์ี ่3 สปัดาหท์ี ่4 

โซเดยีมอลัจเินต 2% 1.32 ± 0.47a 1.52 ± 0.58ab 2.13 ± 0.93a 2.22 ± 0.97a 
โซเดยีมอลัจเินต 3% 1.00 ± 0.00a 1.26 ± 0.52b 1.80 ± 0.99a 1.80 ± 0.99a 
โซเดยีมอลัจเินต 4% 1.33 ± 0.58a 1.19 ± 0.40b 2.17 ± 1.09a 2.17 ± 1.09a 
โซเดยีมอลัจเินต 5% 1.42 ± 0.47a 1.76 ± 0.62a 2.09 ± 0.81 a 2.09 ± 0.81a 

 

*หมายเหตุ: อกัษรต่างกนัในคอลมัน์แสดงว่ามคีวามแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
 
ตารางท่ี 4  จ านวนใบเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของต้นอ่อนหญ้าหวานที่งอกจากเมล็ดเทียมที่ผลิตโดย 

โซเดยีมอลัจเินต ความเขม้ขน้ต่างๆ ตัง้แต่สปัดาหท์ี ่1 ถงึสปัดาหท์ี ่4 
 

ชุดการทดลอง จ านวนใบ (ใบ/ตน้) 
สปัดาหท์ี ่1 สปัดาหท์ี ่2 สปัดาหท์ี ่3 สปัดาหท์ี ่4 

โซเดยีมอลัจเินต 2% 2.54 ± 0.99ab 4.91 ± 2.39a 7.64 ± 2.57b 8.61 ± 3.05a 
โซเดยีมอลัจเินต 3% 1.50 ± 0.58b 3.06 ± 1.55b 7.05 ± 2.37b 7.05 ± 2.38b 
โซเดยีมอลัจเินต 4% 2.00 ± 1.63ab 3.58 ± 1.89b 7.35 ± 2.49b 7.36 ± 2.48b 
โซเดยีมอลัจเินต 5% 3.00 ± 0.92a 5.21 ± 2.00a 8.96 ± 2.66a 8.96 ± 2.66a 

 

*หมายเหตุ: อกัษรต่างกนัในคอลมัน์แสดงว่ามคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
 

ตารางท่ี 5  ความสูงเฉลี่ย  ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของต้นอ่อนหญ้าหวานที่งอกจากเมล็ดเทียมที่ผลิตโดย 
โซเดยีมอลัจเินตความเขม้ขน้ต่างๆ ตัง้แต่สปัดาหท์ี ่1 ถงึสปัดาหท์ี ่4 

 

ชุดการทดลอง ความสงู (มลิลเิมตร) 
สปัดาหท์ี ่1 สปัดาหท์ี ่2 สปัดาหท์ี ่3 สปัดาหท์ี ่4 

โซเดยีมอลัจเินต 2% 2.83 ± 1.34ab 5.52 ± 2.83a 9.94 ± 5.91 a 12.19 ± 9.24 a 
โซเดยีมอลัจเินต 3% 1.87 ± 0.48b 3.32 ± 1.71b 7.64 ± 3.46b 7.64 ± 3.46c 
โซเดยีมอลัจเินต 4% 2.75 ± 1.66ab 4.03 ± 1.41b 8.57 ± 3.20ab 8.57 ± 3.20bc 
โซเดยีมอลัจเินต 5% 4.19 ± 1.50a 6.19 ± 2.94a 10.29 ± 7.52a 10.31 ± 7.50ab 

 

*หมายเหตุ: อกัษรต่างกนัในคอลมัน์แสดงว่ามคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
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ภาพท่ี 1 ลกัษณะเมลด็เทยีมหญา้หวานทีผ่ลติจากโซเดยีมอลัจเินตความเขม้ขน้ต่างๆ 
ก.โซเดยีมอลัจเินต 2% ข.โซเดยีมอลัจเินต 3% ค.โซเดยีมอลัจเินต 4%  ง.โซเดยีมอลัจเินต 5% 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพท่ี 2 ลกัษณะการงอกและการเจรญิเตบิโตของตน้อ่อนหญา้หวานในโซเดยีมอลัจเินต 2% 

                 ก.สปัดาหท์ี ่1  ข.สปัดาหท์ี ่2  ค.สปัดาหท์ี ่3  ง.สปัดาหท์ี ่4 
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การควบคมุเช้ือราก่อโรคใบจดุในยางพาราโดยเช้ือจลิุนทรียป์ฏิปักษ์จากดิน 
Controlling of Para Rubber leaf spot disease by antagonistic microorganisms 
from soil. 
 

สุวรยี ์ปันใจ1*  กลัทมิา พชิยั2 และอจัฉรยีา ชมเชย2   

Suwaree Panjai1*, Kaltima Phichai2 and Atchareeya Chomchoei2 

 

บทคดัย่อ 
 

 งานวิจยันี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์จากดิน บริเวณสวนปลูกยางพาราต าบลกื้ดช้าง     
อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ แลว้น ามาทดสอบการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราก่อโรคใบจุดทีแ่ยกไดจ้ากใบยางพารา
จ านวน 8 ไอโซเลท จุลนิทรยีท์ีแ่ยกไดจ้ากดนิเป็นรา 5 ไอโซเลท และแบคทเีรยี 6 ไอโซเลท เมื่อน าจุลนิทรยีท์ัง้ 2 ชนิด
มาทดสอบการยบัยัง้การเจรญิของราโดยวธิ ี dual culture บนอาหาร potato dextrose agar (PDA) พบว่าแบคทเีรยี   
ไอโซเลท BS2 สามารถยบัยัง้เชือ้รา ไอโซเลท F5, F7, F1 และ F4 ดว้ยเปอรเ์ซน็ต์การยบัยัง้ (PIRG) 38.53 ± 0.97, 
24.43 ± 0.65, 24.21 ± 1.32 และ 4.91 ± 0.62 ตามล าดบั และเชื้อรา ไอโซเลท FS7 สามารถยบัยัง้เชื้อรา ไอโซเลท 
F8ไดด้ทีีส่ดุ ดว้ยเปอรเ์ซน็ตก์ารยบัยัง้ 29.37 ± 0.45 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% (p ≤ 0.05) 

 

ค าส าคญั:  โรคใบจุด การแยกเชือ้ ยางพารา จุลนิทรยีป์ฏปัิกษ์ 
  
Abstract  
 

 The objectives of this work were to isolate antagonistic microorganisms from soil in Rubber 
plantation at Kuet Chang, Mae Taeng, Chiang Mai and test ability of isolated microorganisms to inhibit the 
growth of fungi causing leaf spot disease. Five isolates of fungi and six isolates bacteria were gained. The 
ability of inhibition was determined by dual culture method in PDA. The bacteria BS2 isolate showed the 
inhibition on fungi islated of F5, F7, F1 and F4 with percentage inhibition (PIRG) at 38.53 ± 0.97, 24.43 ± 
0.65, 24.21 ± 1.32 and 4.91 ± 0.62 respectively. The fungus FS7 isolate gave the best result of inhibition F8 
isolate at 29.37 ± 0.45 percentage with 95% confident (p ≤ 0.05). 
 

Keywords:  Spot leaf fall, Isolation, Pararubber, Antagonistic microorganism 
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บทน า 

 

 ยางพารา (Hevea  Brasiliensis) เป็นพชืที่ให้น ้ายางมากที่สุดในบรรดาพชืทีใ่หน้ ้ายาง 12,500 ชนิด เป็นไม้
ยนืตน้ซึง่มถีิน่ก าเนิดดัง้เดมิอยู่ในทวปีอเมรกิากลางและอเมรกิาใต้ แต่ปัจจุบนัทวปีเอเชยีเป็นแหล่งทีป่ลูกยางมากทีสุ่ด 
และเป็นพชืเศรษฐกจิทีท่ ารายไดใ้หเ้กษตรกรผูป้ลกูยางพาราอย่างมาก ปัญหาทีส่ าคญัของการปลูกยางพาราคอืโรคพชื 
[1]ปัจจุบนัมีการปลูกอย่างแพร่กระจายทัว่ประเทศ โดยมีพื้นที่ปลูกยางพารา  16.89 ล้านไร่ พบปลูกมากที่ภาคใต ้
มากกว่า80% เน่ืองจากภาคใต้เป็นแหล่งทีอุ่ดมสมบูรณ์ สภาพภูมอิากาศเหมาะแก่การปลูกยางพารา รองลงมาคอืภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกและภาคเหนือ ตามล าดบั [2] เชือ้รา Colletotrichum gloeosporioides 
เป็นสาเหตุของโรคใบจุดนูน, เชื้อรา Helminthosporium เป็นสาเหตุของโรคใบจุดตานก และเชื้อรา Corynespora 
cassiicola เป็นสาเหตุของโรคใบจุดกา้งปลา ซึง่ในประเทศไทยโรคใบจุดนูน โรคใบจุดตานก และโรคใบจุดกา้งปลา มี
ความส าคญัในต้นยางขนาดเลก็ เช่น ยางก่อนเปิดกรดี อายุ 1-3 ปี ต้นกลา้ยาง ยางช าถุง และแปลงกิง่ตา และโรคใบ
ร่วงชนิดหนึ่งในยางพารา สามารถเขา้ท าลายทัง้ใบ กิง่กา้น และฝักยาง โดยในระยะยางผลใิบใหม่ ท าให้ใบเหีย่วและ
หลุดร่วงทนัท ีในระยะทีใ่บเจรญิแลว้จะเหน็เป็นจุดนูน และบางส่วนของใบบดิงอ ถา้เขา้ท าลายส่วนยอดหรอืกิง่ก้าน จะ
ท าให้ยอดนัน้แห้งตาย [3] มรีายงานว่า เชื้อ Colletotrichum สามารถท าให้เกดิอาการบนใบยางได้ 3 ลกัษณะต่างกนั 
คอื อาการใบจุดนูน อาการแอนแทรคโนส (anthracnose) และแผลแหง้ เชือ้ราColletotrichum ทีม่รีายงานว่าทาใหเ้กดิ
โรคกบัยางพารามหีลาย species โดยแต่ละ species ท าให้เกดิอาการต่างกนั เช่น เชื้อ C. acutatum ท าใหเ้กดิโรคได้
รุนแรงกว่า C. gloeosporioides [4] ปัจจุบนัการระบาดของโรคนี้มแีนวโน้มเพิม่ความรุนแรงขึน้เป็นล าดบั  
 ในปัจจุบนัมกีารใชส้ารเคมใีนการป้องกนัก าจดัศตัรพูชื ซึง่เป็นเพยีงการแกปั้ญหาในระยะสัน้เท่านัน้ [5] ปัญหา
ของการใชส้ารเคมกี าจดัศตัรูพชืมากเกนิไปกค็อืท าใหเ้กดิมลพษิทางดนิและผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายต่อมนุษย ์ดงันัน้
การก าจดัโรคโดยชวีวธิกีเ็ป็นอกีวธิหีนึ่งในการแกปั้ญหาการเขา้ท าลายของศตัรพูชื การควบคุมโดยชวีวธิ ีหมายถงึ การ
น าสิง่มชีวีติมาควบคุมสิง่มชีวีติดว้ยกนั เช่น การน าจุลนิทรยีใ์นกลุ่มแบคทเีรยีปฏปัิกษ์มาใชค้วบคุมโรคทีเ่กดิจากเชือ้รา 
ซึง่แบคทเีรยีปฏปัิกษ์สามารถหาไดจ้ากธรรมชาต ิเช่น ดนิทีม่กีารเพาะปลูก ดงันัน้การควบคุมโดยชวีวธิจีงึไดร้บัความ
สนใจอย่างแพร่หลาย กลุ่มของแบคทเีรยีทีไ่ดน้ ามาใชใ้นการควบคุม ไดแ้ก่ Bacillus เน่ืองจากเป็นสายพนัธุท์ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการผลติสารปฏชิวีนะ บางสายพนัธุส์ามารถใชใ้นการควบคุมทางชวีภาพและการป้องกนัการเกดิโรคต่อพชืผลทาง
การเกษตรได ้
 ดงันัน้งานวจิยันี้จงึไดม้เีป้าหมายทีจ่ะแยกเชือ้จุลนิทรยีป์ฏปัิกษ์จากดนิ น ามาทดสอบการยบัยัง้การเจรญิของ
เชือ้ราก่อโรคใบจุดทีแ่ยกไดจ้ากใบยางพารา และน าไปทดสอบการยบัยัง้เชือ้ราสาเหตุโรคใบจุดในระดบัหอ้งปฏบิตักิาร 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

1. การเกบ็ตวัอย่างดินการแยกเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์จากดินสวนยางพารา   
 ท าการเกบ็ตวัอย่างดนิบรเิวณในสวนยางพารา ต าบลกืด้ชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ เกบ็ดนิโดยเจาะ
ดนิจากผวิดนิลงไปลกึ15 เซนตเิมตร [6] แยกเชือ้จุลนิทรยีป์ฏปัิกษ์จากตวัอย่างดนิใหบ้รสิทุธิ ์ดว้ยวธิ ีsoil dilution plate
โดย น าตวัอย่างดนิมาท าการชัง่ดนิตวัอย่าง น ้าหนัก 1 กรมั ใส่ในน ้ากลัน่นึ่งฆ่าเชือ้แลว้ทีม่ปีรมิาตร 9 มลิลลิติร เขย่า
ด้วยเครื่องเขย่าให้เข้ากนั แล้วท า serial dilution จนถึงที่ระดบั 10-2 ใช้ปิเปตดูดสารแขวนลอยของตัวอย่างดินจาก 
serial dilution ที่ระดบัความ เขม้ขน้ 10-2- 10-5 ปรมิาตร 0.1 มลิลลิติร หยดลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ปรมิาตร 15 
มลิลลิติรโดยวธิ ีspread plate technique ท า 3 ซ ้า บ่มเลีย้งเชือ้ไวใ้นอุณหภูมหิอ้ง (25-30 องศาเซลเซยีส) เป็นเวลา 3 
วนั ท าการย้าย single colony ของแบคทีเรียที่เจริญบนอาหาร น าไปเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ nutrient agar (NA) 
น าไปบ่มไว ้ทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส เพื่อใชใ้นการทดสอบประสทิธภิาพในการยบัยัง้เชือ้ราต่อไป 
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2. การศึกษาสณัฐานวิทยาของเช้ือจลิุนทรียป์ฏิปักษ์ท่ีแยกได้จากดินสวนยางพารา 
 ศกึษาลกัษณะของโคโลนีทีแ่ยกไดจ้ากดนิ โดยท าการบนัทกึลกัษณะของโคโลนี ขนาดโคโลนี ลกัษณะความ
นูนและสขีองโคโลนี โดยการถ่ายภาพภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ ยอ้มสแีบคทเีรยีปฏปัิกษ์ทีแ่ยกไดโ้ดยใชว้ธิกีารยอ้มสแีบบ 
Simple Stain เพื่อศกึษาดูลกัษณะรูปร่างของแบคทเีรยีภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยการย้อมส ีCrystal Violet แลว้ท า
การบนัทกึลกัษณะสณัฐานวทิยาของแบคทเีรยีปฏปัิกษ์  
 

3. การเกบ็ตวัอยา่งโรคและการแยกเช้ือสาเหตจุากโรคใบจดุยางพารา 
 ท าการเกบ็ตวัอย่างใบยางพาราทีเ่ป็นโรคจาก สวนยางพาราทีม่โีรคใบจุด น ามาแยกเชือ้ราสาเหตุใหบ้รสิทุธิใ์น
หอ้งปฏบิตักิารดว้ย วธิ ีtissue transplanting method บนอาหารเลีย้งเชือ้ potato dextrose agar (PDA) โดยท าการตดั 
ชิน้สว่นของใบหรอืกา้นใบตรงสว่นทีเ่ป็นแผลออกเป็นชิน้เลก็ๆ ใหม้ขีนาดประมาณ 5 มลิลเิมตร ดว้ยใบมดีผ่าตดั น าไป
ฆา่เชือ้ทีผ่วิดว้ยการแช่ในสารละลายคลอรอ็กซ ์10 เปอรเ์ซน็ต์ เป็นเวลา 2-4 นาท ีและลา้งดว้ยน ้ากลัน่ทีน่ึ่งฆ่าเชือ้แลว้   
3 ครัง้ น าชิ้นส่วนไปวางบนกระดาษกรองที่ฆ่าเชือ้แลว้ เพื่อดูดซบัน ้าใหแ้หง้ ก่อนน าไปเพาะบนอาหารเลีย้งเชือ้ PDA 
บ่มเลี้ยงในหอ้งปฏบิตัิการที่อุณหภูมิ 25-30 องศา เซลเซยีส เป็นเวลานาน 3-5 วนั จากนัน้ท าการแยกเชือ้ให้บรสิุทธิ ์
โดยการตดัแยกส่วนปลายเสน้ใยไปเลีย้งบนอาหารเลี้ยงเชือ้ potato dextrose agar (PDA) จานใหม่ หลงัจากบ่มเชื้อ 
ต่อไปเป็นเวลา 7 วนั ตดัปลายเสน้ใยของเชือ้ราไปเลีย้งบนอาหาร PDA slant ส าหรบัน าไปใชใ้นการศกึษาต่อไป 
 

4. การศึกษาสณัฐานวิทยาของเช้ือราท่ีแยกได้จากใบและดินท่ีปลูกยางพารา 
 น าเชื้อราที่แยกได้จากใบยางพาราที่เป็นโรคใบจุดและดนิที่ปลูกยางพารา มาเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 
potato dextrose agar (PDA) น าไปวางลงบนจานอาหารเลีย้งเชือ้ บ่มเลีย้งเชือ้ใน สภาพหอ้งปฏบิตักิารเป็นเวลา 7 วนั 
จากนัน้ท า slide culture โดยการตดัอาหาร potato dextrose agar (PDA) บรเิวณขอบโคโลนีของเชือ้ราเป็นรปูสีเ่หลีย่ม
จตุัรสั ขนาด 5x5 มลิลเิมตร วางบนแผ่นสไลดท์ีฆ่า่เชือ้แลว้ และปิดทบักอ้นเชือ้ดว้ย cover slip น า slide culture ไปวาง
ในจานเลีย้งเชือ้ ใหค้วามชืน้โดยใชส้ าลชีุบน ้ากลัน่ทีน่ึ่งฆ่าเชือ้แลว้ บ่มเลีย้งไวเ้ป็นเวลา 7 วนั จากนัน้เอากอ้นเชือ้ออก 
และยอ้มเสน้ใยเชือ้ราด้วย lactophenol cotton blue น าไปศกึษาลกัษณะของเสน้ใยและสปอรภ์ายใต้กลอ้งจุลทรรศน์ 
ตรวจสอบเชือ้ราโดยการเปรยีบเทยีบลกัษณะการเจรญิของโคโลนีร่วมกบัการสงัเกตลกัษณะสว่นต่างๆ ของเชือ้รา 
 

5. การทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือจลิุนทรียป์ฏิปักษ์ยบัยัง้การเจริญของเช้ือราจากยางพารา 
 น าเชือ้จุลนิทรยีป์ฏปัิกษ์ทีแ่ยกไดจ้ากแหล่งปลูกยางพารามาทดสอบความสามารถในการยบัยัง้การเจรญิของ
เสน้ใยเชื้อราจากใบยางพาราบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA โดยวธิ ีdual culture ท าการทดสอบโดยใช้ cork borer ขนาด
เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.5 เซนติเมตร เจาะโคโลนีของเชือ้ราน ามาวางห่างจากขอบของจานเลี้ยงเชือ้ 2.5 เซนติเมตร และ
วางเชื้อแบคทเีรยีปฏปัิกษ์ไวด้้านตรงขา้มกนัห่างจากขอบของจานเลี้ยงเชื้อ 2.5 เซนตเิมตร วดัผลจากรศัมกีารเจรญิ
ของ   เชื้อราสาเหตุโรคในจานทดลองเปรยีบเทยีบกบัจานควบคุม ท าการบนัทกึผลหลงัปลูกเชือ้เป็นเวลา 7 วนั โดย
บนัทกึลกัษณะการยบัยัง้การเจรญิของเสน้ใยเชื้อราในลกัษณะที่เป็นแบบยบัยัง้การเจรญิโดยเกดิเป็นบรเิวณใส และ
แบบยบัยัง้การเจรญิโดยเชือ้จุลนิทรียเ์จรญิเขา้ไปครอบคลุมเสน้ใยเชือ้ราท าใหเ้ชือ้ราไม่สามารถเจรญิได้ โดยค านวณ
จากสตูร {(A-B)/A}x100 โดย A คอื รศัมกีารเจรญิของโคโลนีเชือ้สาเหตุโรคในจานควบคุม และ B คอื รศัมขีองโคโลนี
เชือ้ราสาเหตุโรคในจานทดลอง 
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การวิเคราะหข์้อมูล 
 การทดลองทัง้หมดใชแ้ผนการทดลองแบบสุม่สมบูรณ์ (Completely randomize desingn) โดยผลการทดลอง
ถูกแสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) จากนัน้
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่โดยวธิ ีDuncan’s multiple range test (DMRT) ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
 ค านวณเปอรเ์ซน็ตก์ารยบัยัง้การเจรญิ Percentage of inhibition (PIRG) =  {(A-B)/A}x100 
 

ผลการศึกษา 
1. การเกบ็ตวัอย่างดินและการแยกเช้ือจลิุนทรียป์ฏิปักษ์จากดินสวนยางพารา 
 หลงัจากท าการแยกเชือ้แบคทเีรยีปฏปัิกษ์จากดนิสวนยางพารา โดยใชอ้าหารเลีย้งเชือ้ potato dextrose agar 
(PDA) พบว่าดนิที่แยกไดจ้ากสวนยางพาราทีน่ ามาเจอืจางทีร่ะดบัความเขม้ขน้ 10-4 มกีารเจรญิเตบิโตของเชือ้ราและ
เชือ้แบคทเีรยีไดด้ ีจากนัน้ท าการ sub culture เชือ้ราลงบนอาหารเลีย้งเชือ้ potato dextrose agar (PDA) และท าการ
แยกแบคทีเรียให้ได้โคโลนีเดี่ยวๆ โดยวิธีการ streak plate ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ nutrient agar (NA) เพื่อให้ได้
เชือ้จุลนิทรยีป์ฏปัิกษ์ทีบ่รสิุทธิ ์ซึง่สามารถแยกเชื้อราไดจ้ านวน 5 ไอโซเลท และเชื้อแบคทเีรยีได้จ านวน 6 ไอโซเลท 
ดงัแสดงในภาพที ่1  
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงลกัษณะการเจรญิเตบิโตของเชือ้ราทีแ่ยกไดจ้ากดนิปลกูยางพารา 

 

 
ภาพท่ี 2 แสดงลกัษณะการเจรญิเตบิโตของเชือ้แบคทเีรยีทีแ่ยกไดจ้ากดนิปลกูยางพารา 
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2. การศึกษาสณัฐานวิทยาของเช้ือจลิุนทรียป์ฏิปักษ์ท่ีแยกได้จากดินสวนยางพารา 
 ท าการศึกษาลกัษณะสณัฐานวทิยาของเชื้อแบคทีเรยีบรสิุทธิท์ี่แยกได้จากดินที่ปลูกยางพารา ที่เจรญิบน
อาหารเลี้ยงเชื้อ nutrient agar (NA) โดยท าการบนัทกึลกัษณะของโคโลนี ขนาดโคโลนี ลกัษณะความนูน และสขีอง
โคโลนี โดยการถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ย้อมสแีบคทเีรยีปฏปัิกษ์ที่แยกได้โดยใช้วธิกีารย้อมสแีบบ Simple 
Stain เพื่อศกึษาดลูกัษณะรปูร่างของแบคทเีรยีภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ โดยการยอ้มส ีCrystal Violet แลว้ท าการบนัทกึ
ลกัษณะสณัฐานวทิยาของแบคทเีรยีปฏปัิกษ์ พบว่าเชือ้แบคทเีรยีบรสิุทธิท์ีแ่ยกไดจ้ากดนิจ านวน 6 ไอโซเลท ตดิสมี่วง
อมน ้าเงนิ โดยมลีกัษณะรปูร่างเป็นแท่งและมรีปูร่างกลม ดงัแสดงในตารางที ่1  
 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการบนัทกึผลลกัษณะสณัฐานวทิยาของเชือ้จุลนิทรยีป์ฏปัิกษ์ทีแ่ยกไดจ้ากดนิ 
 

ลกัษณะสณัฐานวิทยาของเช้ือแบคทีเรียปฎิปักษ์ท่ีแยกได้จากดิน 

Isolate 
ขนาดโคโลนี 

(Size) 
ลกัษณะโคโลนี 

(From) 
ขอบโคโลนี 
(Margin) 

ลกัษณะความนูน 
(Elevation) 

สีของโคโลนี 
(Color) 

รปูรา่ง
เซลล ์

(Shape) 

BS1 Large Circalar Entire Convex Cream Bacilli 

BS2 Large Irregular Undulate Umbonate Cream Cocci 

BS8 Small Punctiform Entire Convex Orange Cocci 

BS9 Large Punctiform Entire Convex Cream Bacilli 

BS10 Large Irregular Erose Umbonate White Cocci 

BS11 Small Punctiform Entire Convex Cream Bacilli 
 

3. การเกบ็ตวัอย่างโรคและการแยกเช้ือสาเหตจุากโรคใบจดุยางพารา 
 จากการเก็บตัวอย่างใบยางที่เป็นโรคใบจุดจากสวนยางพารา จากตัวอย่างดินที่ใช้ปลูกยางพาราในพื้นที่  
ต าบลกืด้ชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยใชอ้าหารเลีย้งเชือ้ potato dextrose agar (PDA) พบว่ามกีารเจรญิ
เสน้ใยของเชือ้ราจ านวนมาก แลว้น ามา sub culture ลงบนอาหาร potato dextrose agar (PDA)  ใหไ้ดเ้ชือ้ราทีบ่รสิทุธ ์
ซึง่สามารถแยกเชือ้ราจากโรคใบจุดของยางพาราไดจ้ านวน 8 ไอโซเลท ดงัแสดงในภาพที ่3 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3 แสดงลกัษณะการเจรญิเตบิโตของเชือ้ราทีแ่ยกไดจ้ากโรคใบจุดยางพารา 
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4. การศึกษาสณัฐานวิทยาของเช้ือราท่ีแยกได้จากใบและดินท่ีปลูกยางพารา 
 ท าการศึกษาลกัษณะสณัฐานวิทยาของเชื้อราบรสิุทธิท์ี่แยกได้จากใบและดินที่ปลูกยางพารา ที่เจริญบน
อาหารหารเลีย้งเชือ้ potato dextrose agar (PDA) แลว้น าเชือ้ราบรสิทุธิท์ีแ่ยกไดไ้ปเลีย้งโดยวธิกีาร slide culture วาง
ทิ้งไว้อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 48-72 ชัว่โมง หลงัจากนัน้ท าการศึกษาของเส้นใยและสปอร์ของรา แล้วท าการ
บนัทกึภาพถ่ายภายใตก้ลอ้งจลุทรรศน์ขนาดก าลงัขยาย 400 เท่า แลว้ท าการบนัทกึลกัษณะสณัฐานของเชือ้ราทีแ่ยกได ้
ดงัแสดงในภาพที ่4 และภาพที ่5  

 
 

ภาพท่ี 4 การเจรญิเตบิโตเสน้ใยของเชือ้ราทีแ่ยกไดจ้ากโรคใบจดุยางพารา  
ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ขนาดก าลงัขยาย 400  เท่า 
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ภาพท่ี 5 แสดงการเจรญิเตบิโตเสน้ใยของเชือ้ราทีแ่ยกไดจ้ากดนิภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ขนาดก าลงัขยาย 400 เท่า 
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5. การทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือจลิุนทรียป์ฏิปักษ์ยบัยัง้การเจริญของเช้ือราจากยางพารา 
 น าจุลนิทรยีป์ฏปัิกษ์ที่คดัเลอืกจากดนิปลูกยางพารา ทดสอบประสทิธภิาพในการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของ
เสน้ใยของเชื้อราสาเหตุจากโรคใบจุดยางพาราในระดบัห้องปฏบิตัิการ แบบ dual culture โดยแยกเชื้อราจากดนิได้
จ านวน 5 ไอโซเลท และแยกเชือ้แบคทเีรยีไดจ้ านวน 6 ไอโซเลท มาทดสอบประสทิธภิาพในการป้องกนัการเขา้ท าลาย
ของเชื้อราสาเหตุจากโรคใบจุดยางพาราบนใบยางพารา ที่แยกได้จ านวน 8 ไอโซเลท พบว่า จุลนิทรยี์ปฏิปักษ์ที่มี
ประสทิธภิาพในการป้องกนัการเขา้ท าลายของเชือ้ราสาเหตุจากโรคใบจุดยางพารา มจี านวน 2 ไอโซเลท คอื BS2 และ 
FS8 โดย BS2 สามารถยบัยัง้ F5, F7 และ F1 ไดด้ทีี่สุดตามล าดบั และ SF8 สามารถยงัยัง้ F8 ได้ดทีีสุ่ด ดงัแสดงใน
ตารางที ่2 และภาพที ่6 
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงเปอรเ์ซน็ตก์ารยบัยัง้การเจรญิ (Percent inhibition of radial growth-PIRG) 
 

เปอรเ์ซน็ตก์ารยบัยัง้การเจริญ (Percent inhibition of radial growth-PIRG)  

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

BS1 19.12±0.88b NO NO NO 21.79±0.50d NO 17.36±0.54bc NO 

BS2 24.21±1.32a NO NO 4.91±0.62a 38.53±0.97a NO 24.43±0.65a 10.27±2.20c 

FS3 N0 NO NO NO NO NO NO NO 

FS4 12.45±0.17d NO NO NO 28.29±0.64c NO 17.71±0.92b 13.04±0.68b 

FS5 NO NO NO NO NO NO NO NO 

FS6 NO NO NO NO NO NO NO NO 

FS7 14.21±0.89c NO NO NO 28.21±0.74cd NO 13.87±0.52c 6.58±1.21d 

FS8 NO NO NO NO 32.93±0.73b NO 14.92±1.05c 29.37±0.45a 

FS9 NO NO NO NO NO NO NO NO 

BS10 NO NO NO NO NO NO NO NO 

BS11 NO NO NO NO NO NO NO NO 
  

*หมายเหตุ: อกัษรต่างกนัในคอลมัน์แสดงว่ามคีวามแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
     NO คอื ไมม่กีารยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้รา 
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ภาพท่ี 6 แสดงการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้ราจากโรคใบจดุยางพาราโดยใชเ้ชือ้จุลนิทรยีป์ฏปัิกษ์ทีแ่ยกไดจ้ากดนิ 
ก. BS2 ยบัยัง้ F5  ข. FS2 ยบัยัง้ F8  ค. BS2 ยบัยัง้ F7  
ง. BS2 ยบัยัง้ F1  จ. BS2 ยบัยัง้ F4  ฉ. FS7 ยบัยัง้ F5 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
 เก็บตัวอย่างดินบริเวณในสวนยางพารา ต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ท าการแยก
เชือ้จุลนิทรยีป์ฏปัิกษ์จากดนิดว้ยวธิ ีsoil dilution plate โดย น าตวัอย่างดนิท าการชัง่ดนิตวัอย่าง น ้าหนัก 1 กรมั โดย
แยกเชือ้จุลนิทรยีป์ฏปัิกษ์ไดท้ัง้หมด 11 ไอโซเลท โดยเป็นเชือ้รา 5 ไอโซเลท FS3, FS4, FS5, FS6 และ FS7 และเชือ้
แบคทเีรยีได้จ านวน 6 ไอโซเลท BS1, BS2, BS8, BS9, BS10 และ BS11 จากการรายงานพบว่าแบคทเีรยีบางสาย
พนัธุ ์เช่น Actinomyces, Pseudomonas sp., Bacillus sp. และ Serratia sp. เป็นตน้ สามารถผลติสารทีม่ฤีทธิใ์นการ
ยบัยัง้การเจรญิเติบโตของเชื้อราได้ เช่น β-1,3-glucanase, cellulase, protease chitinase และ pafugin เป็นต้น [7] 
เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ นรสิา จนัทรเ์รอืง และคณะ ไดท้ าการแยกแบคทเีรยีจากดนิในสวนยางพาราจ านวน 40 แหล่ง 
ใน 13 จงัหวดัทางภาคใต้ ไดแ้บคทเีรยีจ านวน 800 สายพนัธุ์ น ามาทดสอบความสามารถในการยบัยัง้การเจรญิของ
เสน้ใยเชื้อรา Corynespora cassiicola ของยางพาราโดยวธิ ีdual culture [8] แลว้ท าการศกึษาลกัษณะสณัฐานวทิยา
ของเชื้อแบคทีเรียบริสุทธิท์ี่แยกได้จากดินที่ปลูกยางพารา ที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ nutrient agar (NA) โดยดู
ลกัษณะของโคโลนี ขนาดโคโลนี ลกัษณะความนูน และสขีองโคโลนี โดยการน าไปสอ่งภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ และยอ้ม
สแีบคทีเรยีปฏิปักษ์ที่แยกได้โดยใช้วิธกีารย้อมสแีบบ Simple Stain โดยการย้อมส ีCrystal Violet พบว่า โคโลนีมี
รปูร่างกลม หรอืคลา้ยเมด็ถัว่ ไดแ้ก่ พวกคอกคสั (Coccus) โดยอยู่เดีย่วๆ เรยีกว่า Micrococcus และอยู่เป็นกลุ่มคลา้ย
พวงองุ่น Staphylococcus และโคโลนีมรีูปร่างเป็นท่อนไดแ้ก่ พวกบาซลิลสั (Bacillus) ซึง่มรีูปร่างและขนาดแตกต่าง
กนั [9]  ท าการเกบ็ตวัอย่างโรคใบจุดจากยางพารา ท าการแยกเชือ้ราจากใบยางพารามาเพาะเลีย้งบนอาหาร potato 
dextrose agar (PDA) ดว้ยวธิ ีTissue culture ใหไ้ดเ้ชือ้ราบรสิทุธิ ์โดยแยกเชือ้ราจากโรคใบจุดของยางพาราไดจ้ านวน 
8 ไอโซเลท คอื F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 และ F8 จากนัน้น าไปจ าแนกชนิดเชื้อราสาเหตุ และศกึษาความรุนแรง
ของสายพันธุ์เชื้อต่อไป แล้วท าการศึกษาลักษณะสณัฐานวิทยาของเชื้อราบริสุทธิท์ี่แยกได้จากใบและดินที่ปลูก
ยางพารา ที่เจรญิบนอาหารหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) แล้วน าเชื้อราบริสุทธิท์ี่แยกได้ไปเลี้ยงโดย
วธิกีาร slide culture และย้อมเส้นใยเชื้อราด้วย lactophenol cotton blue น าไปศึกษาลกัษณะของเสน้ใยและสปอร์
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าการเจริญเป็นวงโคโลนีอย่างสม ่าเสมอ  เสน้ใยเป็นทัง้แบบไม่มีผนังกัน้ (non septate 
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hypha) และเป็นเส้นใยแบบมีผนังกัน้ (septate hypha) และมีการเจริญเติบโตของเส้นใยจากสปอร์ เช่นเดียวกับ
งานวจิยัของ อรวรรณ ปิยะบุญ พบว่า Phytophthora  spp. ทีแ่ยกจากตน้ยางพาราเป็นชนิดพนัธุ ์ P. parasitica โดยดู
ไดจ้ากลกัษณะการเจรญิของเสน้ใยมกีารเจรญิเป็นรูปใยแมงมุม ส่วนทีเ่ป็นแถบเขม้มกีารเจรญิเตบิโตของเสน้ใยได้ด ี
และสว่นทีเ่ป็นแถบจาง สว่นนี้จะเป็นสว่นทีม่กีารเจรญิเตบิโตไดช้า้ซึง่มปัีจจยัคอืแสง อกีประการคอืการดกูารสรา้งสปอร์
ของราเมอืกชนิดนี้โดยปกติแล้ว Phytophthora spp. แต่ละสายพนัธุ์จะสร้างในสปอร์ในสภาพแวดลอ้มที่ต่างกนั [10] 
จากนัน้น าจุลนิทรยีป์ฏปัิกษ์ที่คดัเลอืกได้จากดนิ ท าการทดสอบประสทิธภิาพในการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเสน้ใย
ของเชือ้ราสาเหตุจากโรคใบจุดยางพาราในหอ้งปฏบิตักิาร แบบ dual culture พบว่า จุลนิทรยีป์ฏปัิกษ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ
ในการป้องกนัการเขา้ท าลายของเชื้อราสาเหตุจากโรคใบจุดยางพารา มจี านวน 2 ไอโซเลท คอื BS2 และ FS7 โดย
แบคทเีรยีไอโซเลท BS2 สามารถยบัยัง้เชือ้ราไอโซเลท F5, F7, F1 และ F4 ดว้ยเปอรเ์ซน็ต์การยบัยัง้ (PIRG) 38.53 
± 0.97, 24.43 ± 0.65, 24.21 ± 1.32 และ 4.91 ± 0.62 และเชือ้ราไอโซเลท SF7 สามารถยบัยัง้เชือ้ราไอโซเลท F8 ได้
ดทีีส่ดุ ดว้ยเปอรเ์ซน็ตก์ารยบัยัง้ 29.37 ± 0.45 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% (p ≤ 0.05) เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ ไดท้ า
การทดทดสอบประสทิธภิาพในการยบัยัง้การเจรญิของเสน้ใยเชือ้รา Rhizoctonia solani ในห้องปฏบิตักิาร โดยเลีย้ง
เชือ้ราบนอาหาร PDA เมื่อเชือ้ราอายุ 2 วนั ใช ้cork borer ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 8 มลิลเิมตร เจาะบรเิวณขอบโคโลนี
ของเชือ้น ามาวางตรงกลางอาหารเลีย้งเชือ้ PDA แลว้วดัขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางการเจรญิของเสน้ใยเชือ้รา Rhizoctonia 
solani ในแต่ละไอโซเลทเปรยีบเทยีบกบัการเจรญิของเชือ้ราเพยีงอย่างเดยีว คดัเลอืกเชือ้ทีม่ปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้
การเจรญิของเชื้อรา Rhizoctonia solani โดยเลอืกไอโซเลทที่มรีะดบัการยบัยัง้ตัง้แต่ 80 เปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไปซึ่งจากผล
การทดสอบพบว่ามจีุลนิทรยี ์จ านวน 5 ไอโซเลท ทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อน าไปทดสอบในขัน้ต่อไป [11] 
 สรุปผลการทดลองโดยไดท้ าการแยกเชือ้จุลนิทรยีป์ฏปัิกษ์จากดนิและแยกเชือ้จากโรคใบจุดยางพารา โดยน า
เชือ้จุลนิทรยีป์ฏปัิกษ์จากดนิมายบัยัง้เชือ้จากโรคใบจุดยางพารา สามารถแยกเชือ้จากโรคใบจุดยางพาราไดจ้ านวน 8  
ไอโซเลท และแยกเชือ้จุลนิทรยีป์ฏปัิกษ์จากดนิไดจ้ านวน 11 ไอโซเลท โดยเป็นเชือ้แบคทเีรยี 6 ไอโซเลท และเชือ้รา 5 
ไอโซเลท เมื่อน ามาทดสอบประสทิธภิาพการยบัยัง้เชื้อราทีเ่กดิจากโรคใบจุดยางพารา พบว่ามีเชื้อจุลนิทรยีป์ฏปัิกษ์
จากดนิจ านวน 2 ไอโซเลท คอื เชือ้แบคทเีรยี ไอโซเลท BS2 และ เชือ้ราไอโซเลท FS7 ทีส่ามารถยบัยัง้เชือ้ราจากโรค
ใบจุด 
ยางพาราไดด้ทีีส่ดุ ดว้ยเปอรเ์ซน็ตก์ารยบัยัง้ 38.53 ± 0.97 และ 29.37 ± 0.45 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% (p ≤ 0.05) 
  
ข้อเสนอแนะ 
 ควรน าเชื้อจุลนิทรยี์ปฏิปักษ์ที่มปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้เชื้อราที่ดทีี่สุด น าไปทดสอบการยับยัง้เชื้อราใน
สภาพเรอืนทดลองต่อไป 
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การเปรียบเทียบการใช้สารละลายเจือจางน ้ าเช้ือพื้นฐาน (Tris-egg yolk) กับ
สารละลายเจือจางน ้าเช้ือทางการค้า (MJ-EX2TM Extender)ในการแช่แขง็น ้าเช้ือแพะ
ต่อคณุภาพตวัอสจิุภายหลงัการแช่แขง็ 
Comparison of semen diluted basis (Tris-egg yolk) and diluted commercial 
semen (MJ-EX2TM Extender) in frozen goat semen on sperm quality after freezing 

 

นิตยา ทองทพิย1์* และววิฒัน์ พฒันาวงค์1 
Nittaya Thongtip1* and Wiwat Pattanawong1 
 

บทคดัย่อ 
การศกึษาครัง้นี้ เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบการใชส้ารละลายเจอืจางน ้าเชือ้พืน้ฐาน (Tris-egg yolk) กบัสารละลาย

เจอืจางน ้าเชือ้ทางการคา้ (MJ-EX2TM Extender) ต่อคุณภาพตวัอสจุแิพะหลงัการแชแ่ขง็ การศกึษาแบ่งออกเป็นกลุ่ม 2 
โดยกลุ่มที ่1 เป็นกลุ่มควบคุม ใชส้ารละลายน ้าเชือ้พืน้ฐาน Tris-egg yolk และกลุ่มที ่2 ใชส้ารละลายเจอืจางน ้าเชือ้ทาง
การคา้ (MJ-EX2TM Extender) ตวัอย่างของน ้าเชือ้แพะจะถูกน าไปบรรจุในหลอดน ้าเชือ้ทีม่ขีนาด 0.25 มลิลลิติร มอีสุจิ
เฉลีย่ปรมิาณ 200 × 106 ตวั/หลอด จากนัน้น าตวัอย่างน ้าเชือ้บ่มทีอุ่ณหภูม ิ5 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 4 ชัว่โมง แลว้
น าแช่แขง็โดยองัเหนือไอไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 13 นาที จากนัน้เก็บรกัษาใน
ไนโตรเจนเหลวทีอุ่ณหภูม ิ-196 องศาเซลเซยีส หลงัจากแช่แขง็น ้าเชือ้ตวัอย่างแลว้ น ามาท าการละลายทีอุ่ณหภูม ิ40 
องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 45 วนิาท ีจากนัน้ประเมนิคุณภาพน ้าเชือ้ ผลการศกึษาพบว่า อตัราการมชีวีติรอดกลุ่มที ่2 มี
อตัรามากกว่ากลุ่มที ่1 (49.36±2.01% และ 29.12±1.82% ) ซึง่แตกต่างกนัทางสถติอิย่างมนียัส าคญัยิง่ (P<0.01)  
 

ค าส าคญั:  สารละลายเจอืจางน ้าเชือ้ น ้าเชือ้แช่แขง็ พ่อพนัธุแ์พะ 
 

Abstract 
This study was to compare of the use of two freezing extenders based on (Tris-egg yolk) base 

extender and commercial extender (MJ-EX2TM Extender) to the goat semen quality after cryopreservation. 
Fifty sample of goat semen were randomly divided into 2 groups. Group 1 were cryopreserved in Tris-egg 
yolk and group 2 were cryopreserved in (MJ-EX2TM Extender). The sample were cryopreserved in 0.25 ml. 
French straws, and the semen concentration with approximately 200×106 sperm counts/tube. Then incubated 
at 5◦C for 4 hours. After equilibration, the straws were frozen in liquid nitrogen vapor, (4cm above the -
121◦C), for 13 minutes, and then plunged into liquid nitrogen for storage (-196◦C). After being stored of 
sample, the frozen straws were thawed individually (40◦C for 45 second), for microscopic semen quality. The 
results found that the percentages of sperm motility with extender in group 2 were significantly better than 
that of group 1. It was found that the viability of percentage of live: dead ratio in group 2 had a higher than 
that of group 1 (49.36±2.01% และ 29.12±1.82%) with a significance level at 0.01 (P<0.01). 

 

Keywords:   Extender, Frozen semen, goat 
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บทน า 
 

 ในประเทศไทยนัน้การเลีย้งสตัว์ถือว่าเป็นอาชพีหลกัของการเกษตรกร รองลงมาจากการปลูกพชืเศรษฐกิจ
ต่างๆ โดยสตัว์ที่นิยมเลี้ยงกนัมากกค็ือ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ไก่ และเป็ด ซึ่งการพฒันาการผลติสตัว์ในแขนง
ต่างๆเป็นไปเพื่อความต้องการของผูบ้รโิภคทัว่โลก การน าเอาเทคโนโลยมีาใชป้รบัปรุงดา้นระบบสบืพนัธุ ์ซึง่เป็นปัจจยั
หนึ่งในการผลติสตัวใ์หไ้ดต้ามความต้องการ เช่น การผสมเทยีม การถ่ายตวัอ่อนไปยงัแม่พนัธุต์วัใหม่ การผลติน ้าเชือ้
แช่แขง็ เพื่อใหส้ตัวท์ี่มคีุณภาพดขีึน้ สามารถทนโรค ให้ผลผลติด ีจะเหน็ได้ว่าสายพนัธุท์ีด่นีัน้ เป็นความต้องการของ
เกษตรกรจ านวนมาก ดงันัน้การเกบ็รกัษาน ้าเชือ้พ่อพนัธุด์ ีจงึเป็นสิง่จ าเป็นอย่างมาก 

น ้าเชือ้แช่แขง็จงึเป็นเทคโนโลยทีีต่อ้งมกีารพฒันาเพื่อใหไ้ดอ้สจุไิม่ต่างจากอสจุสิด โดยพจิารณาจากอตัราการ
ผสมตดิและอตัราการตัง้ทอ้งตลอดจนอตัราการคลอดลกูสตัวท์ีไ่ดจ้ านวนมากขึน้ (Nunes & Salgueiro, 2011)  จะสง่ผล
ถงึมูลค่าทางเศรษฐกจิของเกษตรกรตัง้แต่ระดบัรายย่อยจนถงึระดบัภูมภิาคใหไ้ดร้บัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิมากขึน้ 
จงึจะสามารถนบัว่าเป็นความส าเรจ็ในการพฒันาเทคโนโลยดีงักล่าวได้ 

ในกระบวนการผลติน ้าเชื้อแช่แขง็ จ าเป็นต้องมกีารเติมสารเจอืจางน ้าเชื้อที่มสี่วนประกอบของสารป้องกนั
อนัตรายจากการแช่แขง็ (cryprotectant) จากความส าเรจ็ในการท าน ้าเชือ้แช่แขง็ สารทีน่ิยมใชใ้นการป้องกนัอนัตราย
จากการแช่แขง็ คอื ไขแ่ดง และนมไขมนัต ่า (skim milk) (Leboeuf, Restalland & Salamon, 2000) ซึง่สารทัง้สองชนิด
นี้สามารถท าปฏิกิริยากับ Egg Yolk Coagulating Enzyme (EYCE) (Roy, 1957) และ Secreted Bulbourethral lll 
(SBUlll) (Nunes & Salgueiro, 2011) ตามล าดบั ทีป่ะปนอยู่ในเซมนิอลพลาสมา (seminal plasma) ซึง่มกีารหลัง่จาก
ต่อมบลัโบยเูรทรอล (Bulbourethral gland) ในระบบสบืพนัธุแ์พะเพศผู ้ ซึง่การรกัษาคุณภาพน ้าเชือ้ในกระบวนการท า
น ้าเชือ้แช่แขง็ของสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมใหป้ระสบผลส าเรจ็นัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยัทีห่ลากหลาย  ซึง่น ้ายาเจอืจางน ้าเชือ้ทีจ่ะ
เลอืกใชน้ัน้เป็นสว่นส าคญัหนึ่งทีต่อ้งพจิารณา  

จากอดตีจนปัจจุบนัไดม้กีารพฒันาสตูรน ้ายาเจอืจางน ้าเชือ้มาอย่างต่อเนื่องและมคีวามหลากหลาย ทัง้นี้น ้ายา
เจอืจางน ้าเชื้อที่เลือกใช้นัน้สามารถรกัษาคุณภาพอสุจใิห้ดทีี่สุดทัง้ในช่วงของการแช่เย็น ตลอดจนการลดอุณหภูมิ
จนกระทัง่แช่แขง็ในถงัไนโตรเจนเหลว คุณภาพอสจุทิีไ่ดห้ลงัจากการแช่แขง็น ้าเชือ้ เมื่อเพิม่อุณหภูมจินเท่ากบัอุณหภูมิ
ของร่างกายของสตัว์เพื่อเตรยีมน าไปผสมเทียมนัน้ อสุจติ้องแข็งแรง มีสดัส่วนของอสุจทิี่มีชีวติและความสามารถ
เคลื่อนทีไ่ปขา้งหน้าสงู อสุจยิงัคงความสมบรูณ์ทัง้รูปร่างและใหอ้ตัราการผสมตดิ  ไม่แตกต่างไปจากการผสมจรงิตาม
ธรรมชาต ิการพฒันาเทคนิคในการรกัษาคุณภาพน ้าเชือ้เพื่อใหไ้ดผ้ลดงักล่าวจงึถูกเริม่และปรบัปรุงใหด้ขีึน้จนปัจจุบนั 
และการแช่แขง็น ้าเชื้อแพะให้ผลดีกว่าการแช่แขง็น ้าเชื้อแพะที่ผ่านมา (มาลี และคณะ, 2556) ในการศกึษาครัง้นี้มี
วตัถุประสงค ์เพื่อเปรยีบเทยีบการใชส้ารละลายเจอืจางน ้าเชือ้พืน้ฐาน (Tris-egg yolk) กบัสารละลายเจอืจางน ้าเชือ้ทาง
การคา้ (MJ-EX2TM Extender)  ในการแช่แขง็น ้าเชือ้แพะทีม่ผีลต่อคุณภาพตวัอสจุภิายหลงัการแช่แขง็ 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

1. ขัน้ตอนการรีดเกบ็น ้าเช้ือแพะ 
- การเตรยีมตวัล่อ โดยจะใชแ้พะตวัเมยีทีเ่ป็นสดั ซึง่การใชแ้พะตวัเมยีทีเ่ป็นสดัเป็นตวัล่อ จะช่วยกระตุน้ความ

ก าหนัดของแพะพ่อพนัธุไ์ดด้กีว่าการใชแ้พะตวัผูห้รอืใช้หุ่นล่อ การเตรยีมคอกรดีหรอืบรเิวณรดีน ้าเชือ้จะต้องโล่ง พื้น
เรยีบไม่ลื่น เงยีบสงบไม่มสีิง่รบกวน 

- การเตรยีมแพะพ่อพนัธุส์ าหรบัรดีน ้าเชือ้ โดยท าความสะอาดและตดัขนบรเิวณรอบๆหนงัหุม้ลงึคใ์หส้ัน้ 
- การเตรยีมช่องคลอดเทยีม (Artificial Vagina) ไดท้ าการล่อกรวยยางและประกอบอุปกรณ์รดีน ้าเชือ้ขึน้เอง 

โดยก่อนและหลงัการใชง้านจะตอ้งลา้งท าความสะอาด AV และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ เช่น กรวยยาง ซึง่ไดห้ล่อยางขึน้
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เอง หลอดรบัน ้าเชือ้ ใหป้ราศจากเชือ้ เกบ็ไวใ้นตูแ้หง้และสะอาด ต้องเตรยีม AV ใหเ้พยีงพอกบัจ านวนแพะพ่อพนัธุท์ี่
จะรดีในแต่ละครัง้ เมื่อจะรดีน ้าเชือ้ใหป้ระกอบ AV สวมดว้ยกรวยยาง และหลอดเกบ็น ้าเชือ้คลุมดว้ยถุงหรอืหนงัหุม้เพื่อ
ป้องกนัการกระแทกและกนัแสง เตมิน ้าอุ่นอุณหภูม ิ45 องศาเซลเซยีส  ใน AV ใหเ้ตม็ปิดจุกใหแ้น่นและอดัอากาศเขา้
ไปใหย้างใน AV ตงึพอประมาณ หล่อลื่นโดยใช ้K-Y Jelly 

- เมื่อเตรยีมตวัล่อและ AV พรอ้มแลว้ น าพ่อพนัธุม์าเดนิวนบรเิวณดว้ยทา้ยของตวัล่อเพื่อกระตุน้ใหเ้กดิความ
ก าหนัดมากทีสุ่ด ก่อนจะรดีน ้าเชือ้ ผูร้ดีถอื AV ดว้ยมอืขา้งทีถ่นดั ใหป้ลายของ AV หนัไปทางดา้นหน้าของตวัล่อ เมื่อ
แพะพ่อพนัธุข์ ึน้ทบัตวัล่อให้ผู้รดีจบัที่หนังหุ้มลงึค์ เบี่ยงลงึค์เขา้มาสวมใน AV อย่างนุ่มนวลและรวดเรว็ เมื่อแพะพ่อ
พนัธุก์ระแทกแสดงว่าหลัง่น ้าเชือ้แลว้ และแพะพ่อพนัธุจ์ะลงจากตวัล่อใหผู้ร้ดีผ่อน AV ตามลงมาดว้ย ใหป้ลาย AV ชี้
เอยีงลงพืน้เพื่อใหน้ ้าเชือ้ไหลลงในหลอดรบัน ้าเชือ้ (แพะพ่อพนัธุบ์างตวัอาจรดีซ ้าไดอ้กีครัง้) 

- เมื่อเสรจ็แล้วใหบ้นัทกึหมายเลขพ่อพนัธุ ์ทีห่ลอดรบัน ้าเชือ้ แล้วน าน ้าเชือ้ที่รดีได้ไปยงัหอ้งปฏบิตัิการเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 
2. การทดลองในห้องปฏิบติัการ (In vitro) 

2.1 เตรยีมน ้ายาเจอืจางน ้าเชื้อมี 2 กลุ่มการทดลอง ได้แก่ กลุ่ม 1 (Tris-egg yolk) คือใช้น ้ายาพื้นฐานและ
กลุ่ม 2 คอื (MJ-EX2TM Extender) 

2.2 ท าการรดีน ้าเชื้อแพะพ่อพนัธุด์ว้ยมอื ตวัละ 5 ครัง้ ครัง้ละ 5 ซ ้า รวม 25 ซ ้า น ้าเชือ้สดที่ได้มาน าไปแลว้
ท าการตรวจการเคลื่อนทีไ่ปขา้งหน้าของอสุจแิละความปกตขิองอสจุแิละความเขม้ขน้ของอสจุ ิเมื่อไดต้ามค่าทีค่าดหวงั 
คอืการเคลื่อนที่รายกลุ่ม 80-100%ไว้แล้ว นับจ านวนอสุจแิละน ามาเจอืจางด้วยน ้ายาเจอืจางน ้าเชือ้ โดยไม่มกีารปัน่
เหวีย่ง และแต่ละครัง้จะแบ่งน ้าเชือ้สดออกเป็น 2 กลุ่ม ปรมิาตรน ้าเชือ้เท่าๆกนั น ามาเจอืจางดว้ยน ้ายาเจอืจางน ้าเชือ้ 
กลุ่มที1่ (สตูรพืน้ฐาน) กลุ่มที2่ (สตูรทางการคา้) ความเขม้ขน้ของตวัอสุจเิท่ากบั 200x106 ตวั/มล. น าน ้าเชือ้ทีเ่จอืจาง
แล้วบรรจุในหลอดบรรจุน ้ าเชื้อ ขนาด 0.25 มล. แช่เย็นที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส นาน 4 ชัว่โมง อังเหนือไอ
ไนโตรเจนเหลวทีอุ่ณหภูม ิ-121 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 13 นาท ีหลงัจากนัน้น าหลอดน ้าเชือ้ลงแช่ในไนโตรเจนเหลว
ทีอุ่ณหภูม ิ-196 องศาเซลเซยีส  

2.3 เมื่อแช่แขง็น ้าเชื้อเรยีบรอ้ยแล้ว ท าการเพิม่อุณหภูมเิป็นการละลายน ้าเชื้อ (thawing) แล้วน าน ้าเชื้อมา
ตรวจวดัรอ้ยละอสจุทิีม่ชีวีติ ตวัเป็น-ตาย รอ้ยละการเคลื่อนทีไ่ปขา้งหน้าของอสุจพิรอ้มทัง้หาค่าเฉลีย่ และค่าเฉลีย่ของ
ความผดิปกตขิองอสจุ ิ 

2.4 การประเมนิคุณภาพน ้าเชือ้ การตรวจคุณภาพน ้าเชือ้หลงัการแช่แขง็น ้าเชือ้ โดยการละลายน ้าเชือ้แช่แขง็
ในน ้าทีอุ่ณหภูม ิ40 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 45 วนิาท ีการตรวจสอบคุณภาพของตวัอสุจหิลงัการแช่แขง็น ้าเชือ้แพะ  
ดอูตัราการเคลื่อนไหว (motility) ประเมนิคุณภาพโดยการหยดน ้าเชือ้ลงบนสไลดท์ีอุ่่นไวท้ีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส 
ส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดตดัแสง (phase contrast microscope) โดยดูอตัราการมชีวีติรอด (%live/dead) และ
ความผดิปกติของตวัอสุจ ิตรวจคุณภาพโดยการยอ้มส ีEosin-Nigrosin และประเมนิภายใต้กลอ้งจุลทรรศน์ชนิดแสง
สว่าง (light microscope) นบัจ านวนตวัอสจุทิัง้หมด 100 ตวั และค านวณเป็นเปอรเ์ซน็ตข์องตวัอสจุทิีม่ชีวีติ 

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ท าการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติโดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์  (Completely Randomized Design: CRD) โปรแกรมส าเร็จรูป (Statistics Package for the Socience: 
SPSS 16.0 For Windows) ลขิสทิธิ ์ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 
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ผลการศึกษา 
 

ผลจากการผลติน ้าเชือ้แพะแช่แขง็ โดยการใชส้ารละลายเจอืจางน ้าเชื้อแพะทัง้ 2 กลุ่ม พบว่าสารละลายเจอื
จางน ้ าเชื้อแพะ กลุ่มที่ 2 สูตรทางการค้า (MJ-EX2TM Extender) ให้ผลดีกว่า โดยเฉพาะอัตราการมีชีวิตรอดสูง 
เปอร์เซ็นต์ตัวเป็น-ตัวตายที่ (49.36±2.01 - 50.64±2.01) ของอสุจิสูง ซึ่งกลุ่มที่ 1 มีเปอร์เซ็นต์ตัวเป็น-ตัวตายที ่
(29.12±1.82 – 70.76±1.77) ซึง่แตกต่างกนัทางสถติอิย่างมนียัส าคญัยิง่ (P<0.01) แต่ไม่สง่ผลต่อความผดิปกตขิองตวั
อสุจ ิได้แก่ หวัขาด, หางขาด แต่มีจ านวนหางงอ, หยดน ้าที่แตกต่างกนัทางสถิติอย่างมนีัยส าคญั (P<0.05) ซึ่งการ
พฒันาสตูรสารละลายเจอืจางน ้าเชือ้แพะขึน้มาใหม่ นี้จะเป็นอกีหนึ่งทางเลอืกและอกีหนึ่งวธิทีีส่ามารถส่งผลดต่ีออตัรา
การมชีวีติรอดสงูของตวัอสจุ ิ

 

ตารางท่ี 1  ผลของคุณภาพน ้าเชือ้แพะก่อนและหลงัแช่แขง็น ้าเชือ้ ทีส่ง่ผลต่ออตัราการมชีวีติและความผดิปกตขิองตวัอสจุิ 
Treatment                Viability 

     Life  dead 
Abnormal 

          A                       B                       C                       
D  

Control 74.48±2.24 25.52±2.24 1.00±0.00  1.00±0.00 4.56±0.39   4.00±1.04 
Tris-egg yolk 29.12±1.82a 70.76±1.77a 1.50 ±0.57 2.40±0.74 7.32±0.89a   4.00±0.00a 

MJ-EX2TH 49.36±2.01b 50.64±2.01b 1.00±0.00 1.60±0.40 7.70±1.24b   2.00±0.57b 
a, b เมื่อเปรยีบเทยีบแลว้มคีวามแตกต่างกนัทางสถติอิย่างมนียัส าคญัยิง่ (P<0.01) 
;   ความผดิปกตขิองตวัอสจุ ิ(Abnormal) A : หวัขาด  B : หางขาด  C : หางงอ  D : หยดน ้า 
 a, b เมื่อเปรยีบเทยีบแลว้มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ(P<0.05) 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

ตลอด 1 ทศวรรษทีผ่่านมา นกัวจิยัจากหลายประเทศไดท้ าการทดลองเพื่อคน้หาสตูรน ้ายาเจอืจางน ้าเชือ้แพะ
ที่ดีที่สุด ให้คุณภาพน ้าเชื้อแพะดีที่สุดเมื่อผ่านกระบวนการแช่แขง็ทัง้อัตราการรอดชีวิตและอตั ราการเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้าของอสุจิและพบว่าสูตรน ้ายาเจือจางที่ใช้และค่อนข้างเป็นที่ยอมรบัได้แก่ น ้ายาสูตรพื้นฐาน (Tris buffer) 
รองลงมาคอื skim milk extender นอกจากนัน้ยงัมกีารศกึษาโดยใชส้ตูรน ้ายาเจอืจางน ้าเชือ้ทางการคา้อกีดว้ย (Nunes 
& Salgueiro, 2011) นอกจากนี้ยงัมรีายการการใชส้ตูรของสารละลายเจอืจางน ้าเชือ้ในการท าน ้าเชือ้แช่แขง็หลายชนิด
เช่น การศกึษาของ Rota and Linde-Forsberg (1995) ทีใ่ชส้ารละลายเจอืจางน ้าเชือ้สตูรทรสิ-ไข่แดง (egg-yolk Tris) 
ครมี-ไข่แดง (egg-yolk cream) และนม-ไข่แดง (egg-yolk milk) ในการเก็บรกัษาเซลล์อสุจิที่ 4 องศาเซลเซียส ซึ่ง
พบว่าสตูรทรสิไขแ่ดงมเีปอรเ์ซน็ตก์ารเคลื่อนทีข่องเซลลอ์สจุสินุขัหลงัการเกบ็รกัษาสงูกว่าสตูรอื่น  

ในน ้ายาเจอืจางน ้าเชื้อสูตรทางการค้า ซึ่งม ีgallic acid, ellagic acid, tannin acid เป็นส่วนประกอบ (Bo et 
al., 2010) ทีส่ง่ผลต่อเซลล ์ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเซลลแ์ละการตายของเซลลล์ดลง และมอีนุมูล
อสิระ (free radicals) นอกจากนี้สารละลายเจอืจางน ้าเชือ้แต่ละสตูรทีใ่ชแ้ช่เยน็หรอืแช่แขง็กม็รีายงานการใชน้ ้าตาลเป็น
ส่วนประกอบที่แตกต่างกนัออกไปเช่นสูตร ทรสิ-ฟรุกโตส-ไข่แดง (egg-yolk TES-Tris) ใช้น ้าตาลฟรุกโตส (Foote, 
1964) สตูรทรสิ-ไขแ่ดง ใชน้ ้าตาลกลโูคส (Province et al., 1984) หรอืสตูรไขแ่ดงใชน้ ้าตาลแลคโตส (Yubi, Ferguson, 
& Renton, 1987) เป็นโมเลกุลทีว่่องไวต่อการเกดิปฏกิริยิา เขา้มามบีทบาทช่วยในการต่อตา้นหรอืป้องกันการเกดิออก
ซเิดชัน่ การรกัษาสภาพเซลล ์เยื่อหุม้ต่างๆไดด้ ี 
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เนื่องจากน ้ายาเจอืจางน ้าเชื้อที่ดีต้องสามารถคงสภาพเซลล์อสุจริะหว่างการท ากระบวนการแช่แขง็น ้าเชื้อ 
ป้องกนัเซลล์อสุจไิม่ให้ไดร้บัความเสยีหายจากการเปลีย่นแปลงอุณหภูม ิมคีวามสามารถในการปรบัสมดุลกรดด่างที่
เหมาะสมต่อเซลลอ์สุจหิรอืบฟัเฟอร ์ป้องกนัการปนเป้ือนจากจุลชพีจากการเตมิยาปฏชิวีนะลงในน ้ายาเจอืจางน ้าเชื้อ 
และยงัเป็นแหล่งพลงังานในการเคลื่อนทีข่องเซลลอ์สจุ ิ(Garner & Hafes, 1993) ทัง้นี้น ้ายาเจอืจางน ้าเชือ้ตอ้งสามารถ
รกัษาความสมบูรณ์ของผนังเซลล์และอะโครโซม การเคลื่อนที่ไปขา้งหน้าของเซลลอ์สุจ ิความแขง็แรงของเซลล์อสุจ ิ
ความมชีวีติของเซลลอ์สจุแิละสามารถใหอ้ตัราการผสมตดิทีส่งู (Vidal et al., 2013) 

การผลติน ้าเชือ้แช่แขง็แพะ ซึง่น ้าเชือ้ทีร่ดีเกบ็ไดม้ปีรมิาณน้อย การเตรยีมน ้ายาเจอืจางใหม้จี านวนพอเหมาะ
กบัการใชง้านในแต่ละครัง้ และมตี้นทุนต ่าน่าจะเป็นทางเลอืกที่เหมาะสม แต่ทัง้นี้อาจมผีลต่อการผลติน ้าเชื้อในแต่ละ
ครัง้ ดงันัน้เพื่อเป็นการช่วยเพิม่ประสทิธภิาพของน ้ายาเจอืจาง จงึอาจต้องมนี ้ายาเจอืจางน ้าเชื้อที่ด ีในการลดความ
เสยีหายจากกระบวนการแช่แขง็ (MJ-EX2TM Extender) เป็นอกีหนึ่งทางเลอืก เพื่อเพิม่คุณภาพน ้าเชือ้ภายหลงัการแช่แขง็ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ในการท าการเปรยีบเทยีบการใชส้ารละลายเจอืจางน ้าเชือ้พืน้ฐาน (Tris-egg yolk) กบัสารละลายเจอืจาน ้าเชือ้
ทางการคา้ (MJ-EX2TM Extender)ในการแช่แขง็น ้าเชือ้แพะต่อคุณภาพตวัอสุจภิายหลงัการแช่แขง็ฉบบันี้เกดิขึน้จาก
ความกรุณาและความช่วยเหลอืจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้เขยีนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ววิฒัน์  พฒันาวงศ ์ประธานกรรมการทีป่รกึษา ในการใหค้ าปรกึษาแนะน าและช่วยเหลอือย่างดยีิง่ ตลอดจนเครื่องมอื
อุปกรณ์ต่างๆ และห้องปฏบิตักิารระบบสบืพนัธุ ์คณะสตัวศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัแม่โจ ้ขอขอบคุณ  คุณ
อภิชาติ หมัน่วชิา นักวชิาการสตัวบาลฟารม์แพะ-แกะ ทีไ่ดก้รุณาใหค้วามอนุเคราะหส์ตัว์ทดลอง สถานที่ด าเนินงาน
ทดลอง ทีไ่ดใ้หค้วามรูค้ าแนะน าและความช่วยเหลอื 
 สดุทา้ยนี้ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณบดิา-มารดา ทีใ่หค้วามรกั ความอบอุ่น คอยเป็นก าลงัใจสนับสนุนการศกึษา
ของผูเ้ขยีนมาโดยตลอด และพี่ๆ เพื่อนๆทุกคนทีม่สีว่นช่วยใหก้ารศกึษาครัง้นี้ผ่านลุลวงดว้ยด ี
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การอนุรกัษ์ดินและน ้าในพืน้ท่ีลาดชนัของต้นกาแฟโดยใช้ระบบให้น ้าใต้ผิวดินเซรามิ
กรพูรนุ 
Conservation of soil and water in the slope of the coffee by using a porous 
ceramic subsurface irrigation system 

 

วสนัต ์ดพีลู1  และอุ่นเป็ง อนิทจกัร2* 
Wasan Deephool1  and Unpeng Inthachak2* 
 

บทคดัย่อ 
 

 ปัจจุบนัในเขตภาคเหนือมคีวามต้องการปรมิาณน ้าเพื่อการเกษตร รอ้ยละ 66 ของพื้นที่  เนื่องจากมกีารใช้
ประโยชน์ทีด่นิผดิประเภทถงึ 6.2 ลา้นไร่ โดยเป็นพืน้ที่ปลูกกาแฟ269,596ไร่ และมกีารชะลา้ง 41.95เปอรเ์ซน็ต์ จงึมี
แนวคดิในการใชร้ะบบใหน้ ้าใตผ้วิดนิเซรามกิรพูรุน เพื่อประหยดัน ้าและลดการชะลา้งพงัทลาย ในพืน้ทีป่ลูกกาแฟระยะ
เริม่ต้น บนพืน้ทีเ่กษตรลาดชนั 10 เปอรเ์ซน็ต์ โดยออกแบบการทดลองการใชร้ะบบการใหน้ ้าใต้ผวิดนิ เซรามกิรพูรุน 
เปรยีบเทยีบ การใหน้ ้าปกต ิพบว่าสภาพพืน้ทีก่ารทดลองมอีุณหภูมอิากาศสงูสุดเฉลีย่ 43.18 องศาเซลเซยีส อุณหภูมิ
อากาศต ่าสุดเฉลีย่ 21.51 องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธอ์ากาศเฉลีย่ 96 เปอรเ์ซน็ต์ และปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่ 24.79 
มลิลเิมตร โดยปรมิาณน ้าไหลบ่าแปลงทีม่กีารใชร้ะบบการใหน้ ้าใตผ้วิดนิเซรามกิรพูรุน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 9.19 กโิลกรมั 
เป็นตะกอนเฉลีย่ 0.17กโิลกรมั และปรมิาณน ้าไหลบ่าแปลงทีม่กีารใหน้ ้าปกติ มคี่าเท่ากบั 9.19กโิลกรมั เป็นตะกอน
เฉลีย่ 0.23กโิลกรมั และการเจรญิเตบิโตของตน้กาแฟพบว่าแปลงทีใ่ห้น ้าปกตเิฉลีย่ 3.32เซนตเิมตรและแปลงทีม่รีะบบ
การใหน้ ้าใตผ้วิดนิ เซรามกิรพูรุนเฉลีย่ 3.04เซนตเิมตร แต่ปรมิาณการใชน้ ้าของตน้กาแฟในแปลงระบบการใหน้ ้าใตผ้วิ
ดนิเซรามกิรพูรุนน้อยกว่าปรมิาณการใชน้ ้าของตน้กาแฟในแปลงการใหน้ ้าปกตเิฉลีย่น้อยกว่า 2 เท่า 

 

ค าส าคญั:  กาแฟ  เกษตรทีส่งู  เซรามกิรพูรุน  ระบบใหน้ ้าใตผ้วิดนิ  การอนุรกัษ์ดนิและน ้า 
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Abstract 

 

 Northern of Thailand has water demand for agriculture by 66 percent of the area because the wrong 
land use of 6.2 million rai the coffee area planted of 269 ,596 rai and has soil erosion 41.95 percent. The 
concept uses a porous ceramic subsurface irrigation system (SIS) on save water and reduces erosion of 
coffee grown in the initial stages on slopes area of 1 0  percent. The experimental design using porous 
ceramic SIS compared to conventional irrigation system (CIS). It was found that the experimental area have 
an average maximum temperature of 43.18  °C minimum air temperature averaged 21 .51  °C average air 
humidity 96 percent and average rainfall of 24 .7 9  mm. The runoff plots with subsurface irrigation system 
using porous ceramic with an average of 9.19 kg to 0.17 kg average sediment and the CIS with an average 
of 9.19 kg to 0.23 kg average sediment. The growth of coffee plants of the CIS average of 3.9 cm and the 
SIS average of 3.1 cm but a water consumption of coffee in the SIS has the conversion of water less than 2 
times the normal average. 
 

Keywords: Coffee, Highlandagricultural Porous, ceramic, Surface irrigation system, Soil and water 
conservation 
 

บทน า 
 

 ในระยะเวลาที่ผ่านมา พื้นที่หลายแห่งในทุกภาคของประเทศไทยไดป้ระสบกบัปัญหาสภาวะความแห้งแล้ง
มากผดิปกต ิทัง้ในฤดฝูนและฤดแูลง้ เนื่องจากความผนัแปรของธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ท าใหม้ปีรมิาณฝนตกน้อยลง 
ซึง่มผีลต่อการผลติในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยจากการคาดการณ์ระหว่างปี พ.ศ.2535 – 2555 พบว่าในเขต
ภาคเหนือ มคีวามต้องการน ้าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 66 (ดเิรก และคณะ,2545) แต่ปรมิาณน ้านัน้มีอยู่อย่าง
จ ากดัจงึประสบกบัปัญหาการขาดแคลนน ้า อกีทัง้การใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรน ้ารวมถงึดนิยงัขาดแคลนการปรบัปรุง 
รกัษา ฟ้ืนฟูทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มในทางดา้นการเกษตร 
 นอกจากปัญหาการขาดแคลนน ้าในฤดูแลง้ การเกษตรเองยงัมกีารสญูเสยีน ้าอย่างเปล่าประโยชน์จากวธิกีาร
ให้น ้าแก่พชืในแบบต่างๆ ดงัเช่น การใหน้ ้าในสภาพปกติทีม่กีารใหน้ ้าคราวละมากๆ การใหน้ ้าแบบระบบหยด สปรงิ
เกอรห์รอืระบบพ่นฝอย ซึง่น ้าบางส่วนจะสญูเสยีน ้าไปจากการระเหย อกีส่วนหนึ่งซมึลงดนิพน้จากเขตรากพชื และเกดิ
การชะลา้งของหน้าดนิ รวมทัง้ท าใหห้น้าดนิแขง็ตวัมากขึน้ ซึง่ยากต่อการไถพรวนและการงอกของตน้กลา้ และการรด
น ้าอาจรบกวนใบพชืท าใหอ้ตัราการคายน ้าสงู จากปัญหาดงักล่าวจงึใหค้วามส าคญัต่อการใชร้ะบบการใหน้ ้าแก่พชืแบบ
เฉพาะจุด เพื่อลดการสญูเสยีน ้าพรอ้มกบัรกัษาหน้าดนิ การวจิยัในครัง้นี้จงึมแีนวคดิใชด้นิเผารพูรุนทีส่ามารถอุม้น ้าและ
ใหน้ ้าโดยตรงแก่พชื โดยใชห้ลกัการผลติเซรามกิทีม่คีวามพรุนตวัสงูเพื่อการใหน้ ้าทางใตผ้วิดนิแก่พชื 
 ดว้ยเหตุดงักล่าวผูว้จิยัจงึ ประยุกต์ใชร้ะบบใหน้ ้าใตผ้วิดนิโดยใชเ้ซรามกิรูพรุนกบัตน้กาแฟ สามารถลดการใชน้ ้า
และลดการสญูเสยีหน้าดนิ เพื่อเป็นการอนุรกัษ์ดนิและน ้าในพืน้ทีล่าดชนัทีเ่สีย่งต่อการชะลา้งพงัทลายและขาดแคลนน ้า  
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วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 จากการวจิยั ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศกึษาและออกแบบการทดลอง เพื่อใชใ้นการวจิยัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง
การวจิยั และเพื่อการทดสอบสมมุตฐิานทีต่ัง้ไว ้ผูว้จิยัด าเนินการตามล าดบั โดยแบ่งเป็น 3ตอน ดงันี้ 
   

 ตอนที ่1 การรวบรวมและศกึษาวตัถุดบิทีม่คีุณสมบตัิทางกายภาพที่สามารถน ามาผลติเซรามกิรูพรุน 
(Collection of Materials and Physical Property of Porous Ceramic)  

1.1 รวบรวมวตัถุดบิและสว่นผสมเพื่อการท าเซรามกิรพูรุน 
 ส ารวจแหล่งดนิกว๊านพะเยาที่น ามาผลติเครื่องปั้นดนิเผาของ ต าบลบ้านแม่ใส อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยาโดย
ค านึงถงึความสะดวก หาง่ายและเป็นพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 
 ส ารวจวัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์เพื่อน ามาผสมเพื่อเพิ่มรูพรุนให้กับเซรามิก ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ที่มีคุณสมบัติ
สลายตวัเมื่อถูกเผาทีร่ะดบัความรอ้นไม่ต ่ากว่า 800 องศาเซลเซยีสโดยค านึงถึงความสะดวกและง่ายในการจดัหาในพืน้ที่
ใกล้เคียงจากนัน้ผสมดินเหนียวกับสารเพิ่มรูพรุนตามอัตราผสมที่เตรียมไว้ น าไปเกรอะบนปูนพลาสเตอร์ให้แห้ง
พอประมาณ จากนัน้นวดดินให้เป็นเนื้อเดียวกนั แล้วน าดินไปกดอดักบัแม่พิมพ์ปูนพลาสเตอร์ เพื่อท าเป็นแท่งทดสอบ 
โดยมคีวามยาว 12.00 เซนตเิมตร กวา้ง 2.00 เซนตเิมตร หนา 1.00 เซนตเิมตร บนผวิของแท่งดนิจะท าเครื่องหมาย โดย
วดัความยาวเป็นเสน้ตรงยาว 10.00 เซนตเิมตร แลว้น าแท่งดนิไปผึง่ในทีร่่มใหแ้หง้ จากนัน้น าไปเผาดว้ยเตาเผาโดยค่อยๆ 
เพิม่อุณหภูมจินถึง 800 องศาเซลเซยีส หรอื 1200 องศาเซลเซยีส ซึ่งใช้เวลาในการเผาประมาณ 8 ถึง10 ชัว่โมง เมื่อได้
แท่งดนิทีเ่ผาแลว้ จงึท าการทดสอบคุณสมบตัทิางกายภาพ (ภาพ 1) ดงันี้ 

 
ภาพท่ี 1แสดงลกัษณะแท่งทดสอบเซรามกิรพูรุนของแต่ละสว่นผสม 

 

1.2 การผลติสตูรเซรามกิ 
 ในการทดลองได้เลอืกใชด้นิเหนียวจากกว๊านพะเยา บรเิวณบา้นแม่ใส อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา ซึ่งเป็นแหล่ง
ดนิเหนียวในการผลติเครื่องปั้นดนิเผาในพืน้ที ่และไดเ้ลอืกใชถ่้านไมไ้ผ่บดละเอยีดทีร่่อนผ่านตะแกรงขนาด 100 ไมครอน 
เป็นส่วนผสมเพิม่รูพรุนให้กบัเซรามกิ โดยผสมดนิเหนียวกบัถ่านไมไ้ผ่ดงัตารางที่ 1  แล้วน าไปเผาทีอุ่ณหภูม ิ800 องศา
เซลเซยีส ซึง่เป็นอุณหภูมทิีโ่รงงานใชเ้ผาภาชนะเครื่องปัน้ดนิเผา 

 

ตารางท่ี 1แสดงสว่นผสมผลติเซรามกิรพูรุน 
สูตร ดิน ถ่านไม้ไผ ่

1 95 5 
2 90 10 
3 85 15 
4 80 20 
5 75 25 
6 70 30 

   

12 cm.

10 cm.

2 cm.1 cm.
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1.3 การทดสอบคุณสมบตัทิางกายภาพของเซรามกิรพูรุน 
   1.3.1 การทดสอบการหดตวัหลงัการเผา (Firing shrinkage test)   
     การทดสอบการหดตวัหลงัการเผา คอืการทดสอบการหดตวัที่เกดิขึน้ของ
แท่งทดสอบหลงัจากการเผา เพื่อศกึษาถงึขนาดของผลติภณัฑท์ีเ่ลก็ลงไปจากเดมิภายหลงัจากการเผา ซึง่วดัจากความยาว
ของเสน้ทีข่ดีไวบ้นแท่งทดสอบแลว้น าไปค านวณคดิเป็นรอ้ยละ(ทว,ี 2523: 52) 
   1.3.2 การทดสอบความแขง็แรง (Compressive test)    
     การทดสอบหาค่าความทนทานต่อแรงกด โดยมสีตูรค านวณ Modulus of 
Rupture (MOR) เป็นค่าโมดลูสัการแตกหกั (ปรดีา, 2539) 
   1.3.3 การทดสอบการดดูซมึน ้า (Water absorption test)    
   การดูดซมึน ้าของดนิจะขึน้อยู่กบัความพรุนตวั (Porosity) ของดนิ อนัหมายถึงคุณภาพของ
ผลติภณัฑ ์สามารถทดสอบไดด้ว้ยวธินี าดนิทีเ่ผาไฟแลว้ทีย่งัไม่ไดเ้คลอืบชัง่น ้าหนกัและแช่ทิง้ไวใ้นน ้าประมาณหนึ่งคนืแลว้
น าขึน้มาชัง่ใหม่ ถา้มคีวามพรุนตวัมากน ้าหนกักจ็ะเพิม่ขึน้มาก (ทว,ี 2523: 53) 
   1.3.4ปรมิาณการใหน้ ้าของเซรามกิรพูรุน 

  

  
ตอนที ่2แผนการทดลองเซรามกิรพูรุนปลกูกาแฟ (Arabica coffee Cropping Experiment) 
  2.1 ออกแบบการทดลอง 
   2.1.1 การทดลองแบ่งออกเป็น 2 การทดลอง 
    - การทดลองที ่1 ปลกูกาแฟ + ใหน้ ้าแบบปกต ิท าการทดลอง 10 ซ ้า 
    - การทดลองที ่2 ปลกูกาแฟ + เซรามกิรพูรุน   ท าการทดลอง 10 ซ ้า 
   2.1.2 การออกแบบแปลงทดลอง  
    พืน้ทีล่าดชนั 10 เปอรเ์ซน็ต์มขีนาดกวา้ง 2 เมตร ยาว 6 เมตร โดยมรีางดกัตะกอน
ทา้ยแปลง มหีมุดการชะลา้งหน้าดนิ การทดลองละ 18 หมุด แต่ละหมุดห่างกนักวา้ง 0.5 เมตร ยาว 1 เมตรปลูกต้นกาแฟ
การทดลองละ10 ตน้ แต่ละตน้ห่างกนักวา้ง 1 เมตรยาว1เมตร 
  2.2 การเกบ็ขอ้มลู 
  2.2.1 ขอ้มลูปรมิาณการใชน้ ้าของตน้กาแฟ 
   2.2.2 ขอ้มลูการเจรญิเตบิโตของตน้กาแฟ 
   2.2.3 ขอ้มลูทางกายภาพของดนิในแปลงทดลอง 
   2.2.4 ขอ้มลูสภาพอากาศ 
   2.2.5วเิคราะหผ์ลการวจิยัโดยค่าทางสถติ ิ
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วิจารณ์และสรปุผล 
1. คุณสมบตัทิางกายภาพของเซรามกิรพูรุน 

 จากการทดสอบคุณสมบตัทิางกายภาพของเซรามกิรพูรุนพบว่าสตูรที ่1 มคี่าการหดตวัหลงัเผาน้อยทีสุ่ด คอื 
5.31 เปอรเ์ซน็ต ์รองลงมาคอื สตูร 2 และสตูร 3 คอื 5.39 เปอรเ์ซน็ต ์และ 5.74 เปอรเ์ซน็ต ์ตามล าดบั และสตูร 45และ 
6 ซึง่มคี่าการหดตวัทีส่งูกว่า 3 สตูรแรกพอสมควร  เห็นไดว้่าค่าการหดตวัหลงัการเผาทีน้่อยควรน ามาพจิารณาในการ
ตดัสนิใจเลอืกสตูรในการผลติผลติภณัฑซ์ึง่จะพจิารณาควบคู่ไปกบัค่าการดูดซมึน ้า  ค่าความแขง็แรงมากสดุคอืสตูร 1 
เท่ากบั 163.26 กโิลกรมัต่อตารางเซนตเิมตร รองลงมาคอื สตูร 2 และ 3 คอื 122.92 กโิลกรมัต่อตารางเซนตเิมตรและ 
74.57 กโิลกรมัต่อตารางเซนตเิมตร และสตูร 4, 5, และ 6 ซึง่มคี่าความแขง็แรงทีต่ ่ากว่า 3 สตูรแรกพอสมควรค่าการ
ดู ดซึม น ้ าม ากที่ สุ ด  คือ  สูต ร  6 เท่ ากับ  42.33 เปอร์ เซ็นต์  รองลงม าคือ  สูต ร 5432 และสูต ร  1เท่ ากับ
37.7633.5828.7423.14 และ 18.27เปอรเ์ซน็ต ์ 

2. สภาพภูมอิากาศ 
 จากการศกึษาทดลอง การอนุรกัษ์ดนิและน ้าในพืน้ทีล่าดชนัของตน้กาแฟโดยใชร้ะบบใหน้ ้าใตผ้วิดนิเซรามกิ 
รพูรุน พบว่า สภาพอากาศ พืน้ทีก่ารทดลองมอีุณหภูมอิากาศสงูสดุเฉลีย่ 43.18 องศาเซลเซยีส อุณหภูมอิากาศต ่าสุด
เฉลีย่ 21.51 องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธอ์ากาศเฉลีย่ 96 เปอรเ์ซน็ต ์และปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่ 24.79 มลิลเิมตร  
 

ตารางท่ี 2แสดงปรมิาณน ้าฝน อุณหภูมสิงู อุณหภูมติ ่าและความชืน้สมัพทัธ ์
รายการ มิถนุายน กรกฎาคม 

ปรมิาณน ้าฝน(มลิลเิมตร) 22.00 26.36 
อุณหภูมสิงู (องศาเซลเซยีส) 46.60 43.69 
อุณหภูมติ ่า (องศาเซลเซยีส) 19.00 21.85 
ความชืน้สมัพทัธ ์(รอ้ยละ) 96.00 96.00 

 

3. ขอ้มลูปรมิาณการชะลา้ง 
 จากการศกึษาทดลอง การอนุรกัษ์ดนิและน ้าในพืน้ทีล่าดชนัของต้นกาแฟโดยใชร้ะบบใหน้ ้าใตผ้วิดนิเซรามกิรู
พรุน พบว่า ปรมิาณน ้าไหลบ่าผวิดนิในเดอืนพฤษภาคมแปลงให้น ้าเซรามกิรูพรุนมปีรมิาณน ้าไหลบ่า เท่ากบั 5.30 
กโิลกรมั สงูกว่าแปลงใหน้ ้าปกตเิท่า 0.90 กโิลกรมั (ภาพ 2) เน่ืองจากในช่วงแรกมกีารขดุดนิฝัง่เซรามกิจงึท าใหก้ารชะ
ลา้งมากกว่า แต่ในเดอืนมถุินายนและเดอืนกรกฎาคม พบว่า ปรมิาณน ้าไหลบ่าผวิดนิของแปลงเซรามกิรูพรุนสงูกว่า
แปลงให้น ้าปกติ เนื่องจากแปลงที่มีการใช้เซรามิกมีการอุ้มน ้าตลอดเวลาจึงท าให้ดินมีการไหลซึมผ่านได้ดีจึงมีค่า
ปรมิาณน ้าไหลบ่าต ่ากว่าแปลงให้น ้าปกติ แต่เมื่อตรวจสอบหาปรมิาณตะกอนที่ปนมากบัน ้าไหลบ่า พบว่า ในเดือน
พฤษภาคมปรมิาณตะกอนในน ้าไหลบ่ามคีวามสมัพนัธไ์ม่แตกต่างจากปรมิาณน ้าไหลบ่า แต่ในเดอืนมถุินายนและเดอืน
กรกฎาคม พบว่า ปรมิาณตะกอนที่ปนมากบัน ้าไหลบ่าของแปลงให้น ้าปกติมปีรมิาณตะกอนสงูกว่าแปลงให้น ้าปกติ
โดยเฉพาะเดอืนกรกฎาคม (ภาพ 3) สว่นการวดัปรมิาณการสญูเสยีผวิดนิโดยใช ้pin erosion (หมุด) พบว่าตะกอนดนิ
มกีารเคลื่อนทีจ่ากโซนที ่1 เคลื่อนทีม่าสะสมในโซนที ่2 ในสปัดาหแ์รก และสปัดาหต่์อมาเป็นการเคลื่อนทีต่ะกอนจาก
โซนที ่2 เคลื่อนทีม่าโซนที ่3 (ภาพ 4 และภาพ 5) โดยแปลงทดลองใหน้ ้าปกตสิญูเสยีตะกอนผวิดนิ เฉลีย่เท่ากบั 0.23 
กโิลกรมั และแปลงทดลองใหน้ ้าใต้ผวิดนิเซรามกิรพูรุนสญูเสยีตะกอนผวิดนิ เฉลีย่เท่ากบั 0.17 กโิลกรมั 
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ภาพท่ี 2 แสดงกราฟปรมิาณน ้าไหลบ่า 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงกราฟปรมิาณสญูเสยีตะกอนผวิดนิ 
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ภาพท่ี 4 แสดงกราฟปรมิาณการสญูเสยีหน้าดนิแปลงทดลองทีใ่ชร้ะบบการใหน้ ้าใตผ้วิดนิเซรามกิรพูรุน 
 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงกราฟปรมิาณการสญูเสยีหน้าดนิแปลงทดลองทีใ่หน้ ้าปกต ิ(ทางผวิดนิ) 
 

4. ขอ้มลูปรมิาณการใชน้ ้า 
 จากการศกึษาทดลอง การอนุรกัษ์ดนิและน ้าในพืน้ทีล่าดชนัของต้นกาแฟโดยใชร้ะบบใหน้ ้าใตผ้วิดนิเซรามกิรู
พรุน แปลงทดลองทีใ่หน้ ้าปกต ิ(ทางผวิดนิ) จะใหน้ ้าในปรมิาณ 500 มลิลลิติรต่อสปัดาห ์เปรยีบเทยีบกบัการใชเ้ซรามิ
กรูพรุน พบว่า แปลงทดลองที่ใหน้ ้าทางใต้ผวิดนิ มกีารใหน้ ้าเฉลี่ยปรมิาณ 256.51 มลิลลิติรต่อสปัดาห ์แต่พบว่าการ
เจรญิเตบิโตของกาแฟพบว่ามกีารเจรญิเตบิโตไม่แตกต่างกนั(ภาพ 6) 
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ภาพท่ี 6แสดงกราฟปรมิาณการใหน้ ้าของการใหน้ ้าปกตแิละการใหน้ ้าใตผ้วิดนิ 
 

5. ขอ้มลูทางกายภาพของดนิ 
 จากการศกึษาทดลอง การอนุรกัษ์ดนิและน ้าในพืน้ทีล่าดชนัของต้นกาแฟโดยใชร้ะบบใหน้ ้าใตผ้วิดนิเซรามกิรู
พรุน พบว่า ความแขง็ของหน้าดนิแปลงทดลองใหน้ ้าปกต ิ(ตารางที3่) เฉลีย่ 337.63 กโิลกรมัปาสคาความแขง็ของหน้า
ดนิแปลงทดลองใหน้ ้าใต้ผวิดนิเซรามคิรพูรุน (ตารางที ่4) เฉลีย่ 259.9 กโิลกรมัปาสคาแรงเฉือนผวิดนิแปลงทดลองให้
น ้าปกต ิเฉลีย่ 152.82 กโิลกรมัปาสคา แรงเฉือนผวิดนิแปลงทดลองใหน้ ้าใตผ้วิดนิเซรามคิรพูรุนเฉลีย่ 150.37 กโิลกรมั
ปาสคา 

 

ตารางท่ี3 แสดงค่าความแขง็หน้าดนิและแรงเฉือนผวิดนิแปลงทดลองใหน้ ้าปกต ิ
รายการ พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม 

ความแขง็หน้าดนิ(กโิลกรมัปาสคา) 219.92 408.04 384.93 
แรงเฉือนผวิดนิ(กโิลกรมัปาสคา) 159.36 152.00 147.10 

 
ตารางท่ี4 แสดงค่าความแขง็หน้าดนิและแรงเฉือนผวิดนิแปลงทดลองใหน้ ้าใตผ้วิดนิ(เซรามคิรพูรุน) 
 

รายการ พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม 
ความแขง็หน้าดนิ (กโิลกรมัปาสคา) 191.70 283.22 304.78 
แรงเฉือนผวิดนิ(กโิลกรมัปาสคา) 169.16 125.03 156.91 

 

6. ขอ้มลูการเจรญิเตบิโตของตน้กาแฟ 
 จากการศกึษาทดลอง การอนุรกัษ์ดนิและน ้าในพืน้ทีล่าดชนัของต้นกาแฟโดยใชร้ะบบใหน้ ้าใตผ้วิดนิเซรามกิรู
พรุน พบว่า การเจรญิเตบิโตของตน้กาแฟแปลงทดลองการใหน้ ้าปกตมิกีารเจรญิเตบิโตเฉลีย่ 3.32 เซนตเิมตร และการ
เจรญิเตบิโตของต้นกาแฟแปลงทดลองการใหน้ ้าใต้ผวิดนิมกีารเจรญิเตบิโตเฉลีย่ 3.04 เซนตเิมตร แต่แปลงทีใ่ชเ้ซรามิ
กรพูรุนมกีารใชน้ ้าน้อยกว่าแปลงทีใ่หน้ ้าแบบปกต ิ2 เท่า(ภาพ 7) 
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ภาพท่ี 7แสดงกราฟการเจรญิเตบิโตของตน้กาแฟระหว่างแปลงทดลองการใหน้ ้าปกตแิละการใหน้ ้าใตผ้วิดนิ 
 

สรปุผลการทดลอง 
 

การอนุรกัษ์ดนิและน ้าในพืน้ทีล่าดชนัของตน้กาแฟโดยใชร้ะบบใหน้ ้าใตผ้วิดนิเซรามกิรพูรุนพบว่าสภาพพืน้ที่
การทดลองมีอุณหภูมิอากาศสูงสุดเฉลี่ย 43.18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศต ่าสุดเฉลี่ย 21.51 องศาเซลเซียส 
ความชืน้สมัพทัธอ์ากาศเฉลีย่ 96 เปอรเ์ซน็ต ์และปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่ 24.79 มลิลเิมตร โดยปรมิาณน ้าไหลบ่าแปลงทีม่ี
การใช้ระบบการให้น ้าใต้ผวิดนิเซรามกิรูพรุน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 9.19  กโิลกรมั เป็นตะกอนเฉลี่ย 0.17 กโิลกรมั และ
ปริมาณน ้าไหลบ่าแปลงที่มีการให้น ้ าปกติ มีค่าเท่ากับ 9.19 กิโลกรัม เป็นตะกอนเฉลี่ย 0.23 กิโลกรมั และการ
เจรญิเตบิโตของต้นกาแฟพบว่าแปลงทีใ่หน้ ้าปกตเิฉลีย่ 3.32 เซนตเิมตรและแปลงทีม่รีะบบการใหน้ ้าใต้ผวิดนิ เซรามิ
กรูพรุนเฉลีย่ 3.04 เซนติเมตร แต่ปรมิาณการใชน้ ้าของต้นกาแฟในแปลงระบบการใหน้ ้าใต้ผวิดนิเซรามกิรูพรุนน้อย
กว่าปรมิาณการใชน้ ้าของตน้กาแฟในแปลงการใหน้ ้าปกตเิฉลีย่ น้อยกว่า 2 เท่า  

 

กิตติกรรมประกาศ 
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ผลของการบ าบดัเบือ้งต้นของเศษการตดัแต่งก่ิงไม้ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด ์
และเถ้าลอยชีวมวลต่อการแปรเปล่ียนคารบ์อนไนโตรเจนและของแขง็ระเหยใน
กระบวนการผลิตปุ๋ ยหมกั 
Effect of Tree Pruning Waste Pretreatment by Sodium Hydroxide and 
Biomass Fly Ash on Carbon, Nitrogen and Volatile Solids Variations in 
Composting Process 
 

กรวพิชัญ ์ ประพนัธศ์ร1ี* และสมใจ  กาญจนวงค1์ 
Konvipat Praphunsri1* and Somjai Karnchanawong1 
 

บทคดัย่อ 
 

 การศึกษานี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์และเถ้าลอยชีวมวลในการบ าบั ด
เบือ้งต้นต่อการแปรเปลีย่นคารบ์อน ไนโตรเจนและของแขง็ระเหย ในกระบวนการผลติปุ๋ ยหมกัจากเศษการตดัแต่งกิง่
ไม้ วสัดุทีใ่ชใ้นการผลติปุ๋ ยหมกั คอื เศษการตดัแต่งกิง่จามจุร ีโซเดียมไฮดรอกไซดแ์ละเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าชวีมวล 
ในการศกึษาไดท้ าการทดลอง 3 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองที ่1 และ 2 ใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซดแ์ละเถ้าลอยทีค่วาม
เขม้ขน้รอ้ยละ 1-3 และเถ้าลอยรอ้ยละ 6.2-18.6 น ้าหนักต่อน ้าหนักวสัดุหมกั ตามล าดบั ประกอบด้วยชุดการทดลอง
ย่อย 3 การทดลองและชุดการทดลองที ่3 เป็นชุดควบคุม การบ าบดัเบือ้งตน้ถูกด าเนินการโดยการผสมเศษการตดัแต่ง
กิง่ไมก้บัสารละลายด่างทิง้ไวเ้ป็นเวลา 48 ชัว่โมง ความชืน้ทีร่อ้ยละ 80 หลงัจากนัน้จะท าการหมกัในกล่องโฟมปรมิาตร 
55 ลติร โดยระหว่างการหมกัมกีารควบคุมความชื้นในกล่องโฟมให้อยู่ในช่วงร้อยละ  65-70 ท าการวดัอุณหภูมิที่จุด
กึง่กลางวสัดุหมกัและอุณหภูมบิรรยากาศทุกวนัวนัละ 1 ครัง้ท าการสุ่มตวัอย่างสปัดาหล์ะครัง้ในเดอืนแรก หลงัจากนัน้
ไดท้ าการวเิคราะหท์ุกๆ 10 วนั เพื่อน ามาวเิคราะหห์าค่า พเีอช ความชืน้ เถ้า คารบ์อนอนิทรยี ์ไนโตรเจนรวม ค่าการ
น าไฟฟ้า ของแขง็ระเหยและอตัราสว่นคารบ์อนต่อไนโตรเจน นับตัง้แต่เริม่ขึน้กองหมกัจนกระทัง้สิน้สุดระยะเวลารวม 
105 วนั เมื่อสิน้สดุการหมกัไดน้ าปุ๋ ยหมกัมาชัง่น ้าหนกัและหาลกัษณะสมบตัขิองปุ๋ ยหมกัผลการศกึษาพบว่าโดยค่าของ
อุณหภูมติลอดการทดลองอยู่ในช่วง 27.0-27.7 องศาเซลเซยีส เมื่อสิน้สดุการหมกัพบว่า มวลน ้าหนกัแหง้ของของแขง็
ระเหยชุดการทดลองทีใ่ชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซดร์อ้ยละ 3 มสีมรรถนะการย่อยสลายไดด้ทีีส่ดุ มคี่าการลดลงเท่ากบัรอ้ยละ 
51.88 และคารบ์อนชุดควบคุมมสีมรรถนะการย่อยสลายไดด้ทีีส่ดุ มคี่าการลดลงเท่ากบัรอ้ยละ 50.18 มวลน ้าหนกัแหง้
ของไนโตรเจนชุดควบคุมมคีา่การสญูเสยีไนโตรเจนน้อยทีส่ดุ มคี่าการลดลงเท่ากบัรอ้ยละ 29.01 ผลการศกึษานี้จงึสรุป
ได้ว่าการบ าบดัเบื้องต้นของเศษตดัแต่งกิ่งไม้มีผลต่อการเพิ่มสมรรถนะการหมกัน้อยแต่มีผลท าให้เกิดการสูญเสยี
ไนโตรเจนมากขึน้ ท าใหปุ้๋ ยหมกัทีไ่ดม้ปีรมิาณสารอาหารลดลง 
 

ค าส าคญั :  การหมกัปุ๋ ย โซเดยีมไฮดรอกไซด ์เถา้ลอย เศษการตดัแต่งกิง่ไม ้
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Abstract 
 

 The objective of this study was to investigate the effect of tree pruning waste pretreatment by 
sodium hydroxide and biomass fly ash on carbon, nitrogen and volatile solids variations in composting 
process. The experiment consisted of 3 sets and each set was performed in duplicate. For experiment set 1 
and 2, there were 3 experiment subsets where sodium hydroxide and biomass fly ash were used in the 
pretreatment process with the amounts 1-3% and 6.2-18.6% (wt/wt of compost material), respectively. The 
pretreatment process was conducted by mixing the tree pruning waste with sodium hydroxide and biomass 
fly ash with moisture content of 80% and reaction period of 48 hr. The experiment set 3 was control 
experiment that had no pretreatment process. After pretreatment process, the compost material from each 
treatment was transferred to be composted in a 55-L polystyrene box. The moisture content during 
composting was controlled at 65-70% and the compost was turned once a day. During the composting 
period, the temperature at the middle portion of waste layer was recorded once a day. The compost sample 
from each box was taken once a week during the first month and every 10 days after that, to analyze for its 
characteristics. The composting had been conducted for 105 days. The results showed that the temperature 
profile in all experiments had similar pattern and the average temperatures in all experiments were in the 
range of 27.0-27.7 °C. At the end of composting period, the highest volatile solids mass reduction (51.8%) in 
the experiment using 3% sodium hydroxide in the pretreatment process was investigated that illustrated to be 
the best composting performance. However, when the carbon mass reduction (51.88%) was considered, the 
best composting performance was observed in the control experiment. In addition, the minimum nitrogen 
mass loss (29.01%) was also found in the control experiment. It can be concluded that the pretreatment 
using sodium hydroxide and biomass fly ash did not enhance the composting performance but increased the 
nitrogen loss from the compost. 
 

Keywords:  compost, sodium hydroxide, fly ash, tree pruning residue 
 

บทน า 
 

 ในปัจจุบนัภาคเหนือก าลงัประสบปัญหาเรื่องหมอกควนัซึง่เป็นมลพษิทางอากาศ โดยมสีาเหตุสว่นหนึ่งมาจาก
การก าจดัเศษวสัดุกิง่ไม้จากการตดัแต่งโดยการเผาในที่โล่ง ซึง่ก่อให้เกดิหมอกควนัสะสมในชัน้บรรยากาศ โดยเศษ
วสัดุกิง่ไม้จากการตดัแต่งนัน่สามารถก าจดัได้หลากหลายวธิี เช่น การฝังกลบ การเผา และวธิหีนึ่งที่นิยมกนัมาก คอื 
การน าเศษวสัดุกิง่ไมจ้ากการตดัแต่งไปท าปุ๋ ยหมกั  โดยปุ๋ ยหมกัทีผ่ลติไดจ้ะช่วยปรบัปรุงสภาพดนิใหเ้หมาะสมต่อการ
เจรญิเตบิโตของพชื  
 ในปัจจุบนัโรงไฟฟ้าชวีมวลเป็นโรงไฟฟ้าที่ใชว้สัดุประเภทชวีมวลอาทเิช่น กากอ้อย แกลบ ซงัขา้วโพดและ
เศษไม้มาเผาไหมเ้พื่อก่อใหเ้กิดพลงังานความรอ้นและน าไปผลติไฟฟ้าสิง่ที่หลงเหลอืจากกระบวนการเผาไหมค้อืเถ้า
ลอยซึง่มแีร่ธาตุ ซึง่อาจน ามาใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยการน ามาเป็นวสัดุหมกัร่วมในกระบวนการผลติปุ๋ ยหมกัผลการศกึษาใน
อดตีพบว่าการเตมิเถา้ลอยจากถ่านหนิเป็นวสัดุหมกัร่วมกบัสารอนิทรยีส์ามารถปรบัอุณหภูม ิพเีอชและช่วยในการย่อย
สลายสารอนิทรยีใ์หด้ขี ึน้ท าใหร้ะยะเวลาในการหมกัสัน้ลง [1] และจากการศกึษาผลของการผสมสารด่างเพื่อช่วยในการ
เร่งปฏกิริยิาการย่อยสลายในเศษกิง่ไม้ โดยท าการเตมิสารละลาย ไดแ้ก่ โซเดยีมไฮดรอกไซด์ โพแตสเซยีมไฮดรอก
ไซด์ และท าการวเิคราะห์ด้วยอนิฟาเรดสเปคตรมั (Infrared Spectrum )และเอกเรยด์ฟิแฟรคชัน่ (X-ray Diffraction)
พบว่าการเตมิสารด่างจะช่วยท าให้ย่อยสลายของโครงสรา้งเศษกิง่ไมด้ขี ึน้ โครงสรา้งของเซลลพ์ชืมลีกัษณะหลวมและ
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บวม พนัธะทางเคมบีางส่วนขาด [2] จงึอาจมคีวามเป็นไปไดใ้นการน าสารด่างหรอืเถา้ลอยซึง่มคี่าพเีอชค่อนขา้งสงูมา
ใชใ้นการบ าบดัเบื้องต้นของเศษกิง่ไม้ก่อนน าไปหมกัปุ๋ ย งานวจิยันี้จงึมีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถึงการบ าบดัเบื้องต้น
โดยใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซดแ์ละเถา้ลอยจากโรงไฟฟ้าชวีมวลต่อสมรรถนะการหมกัเศษการตดัแต่งกิง่ไม ้
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

 

วิธีการหมกัปุ๋ ย 
 

 การศกึษานี้เป็นการทดลองการหมกัวสัดุหมกัทีใ่ชค้อื เศษการตดัแต่งกิง่จามจุรโีดยไดท้ าการรวบรวมเศษการ
ตดัแต่งกิง่จามจุรจีากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่น ามาผ่านการลดขนาดใหม้ขีนาดด้วยเครื่องบดแบบใบมดีใหม้ขีนาดน้อย
กว่า 2.5 เซนตเิมตร ในการศกึษาไดแ้บ่งการทดลองออกเป็น 3 ชุดการทดลอง ดงัแสดงในรูปที ่1 ชุดการทดลองที ่1 มี
การใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ในการบ าบัดเบื้องต้นและชุดการทดลองที่ 2 มีการใช้เถ้าลอยชีวมวลในการบ าบัด 
ประกอบด้วยชุดการทดลองย่อย 3 การทดลองและชุดการทดลองที่ 3 เป็นชุดควบคุม โดยมีการทดลองของชุดการ
ทดลองย่อย 2 ซ ้าการบ าบดัเบือ้งต้นไดถู้กด าเนินการโดยผสมเศษการตดัแต่งกิง่จามจุรีให้มคีวามชืน้รอ้ยละ 80 ดว้ย
สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซดเ์กรดอุตสาหกรรมและเถา้ลอยชวีมวล ในถงัพลาสตกิทิง้ไวเ้ป็นเวลา 48 ชัว่โมง เถา้ลอย
ที่ใช้มาจากโรงไฟฟ้าชวีมวล บรษิัท สหโคเจน กรนี จ ากดั ต าบลป่าสกั อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูนความเขม้ขน้ของ
โซเดยีมไฮดรอกไซดท์ีใ่ชใ้นชุดการทดลองที ่1 มคี่ารอ้ยละ 1, 2 และ 3 (น ้าหนกัต่อน ้าหนักของวสัดุหมกั) ความเขม้ขน้
ของเถ้าลอยชวีมวลที่ใช้ในการทดลองที่ 2 มีค่าร้อยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 (น ้าหนักต่อน ้าหนักของวสัดุหมกั) โดย
ความเขม้ขน้โซเดยีมไฮดรอกไซดแ์ละเถ้าลอยชวีมวลทีใ่ชร้อ้ยละ 1 และ6.2 มคี่าความเป็นเบสเทยีบเท่ากบัโซเดยีมไฮ
ดรอกไซดร์อ้ยละ 0.88 ความเขม้ขน้โซเดยีมไฮดรอกไซดแ์ละเถา้ลอยชวีมวลทีใ่ชร้อ้ยละ 2 และ12.4 มคี่าความเป็นเบส
เทยีบเท่ากบัโซเดยีมไฮดรอกไซดร์อ้ยละ 1.76 ความเขม้ขน้โซเดยีมไฮดรอกไซดแ์ละเถา้ลอยชวีมวลทีใ่ชร้อ้ยละ 3 และ
18.6  มคี่าความเป็นเบสเทยีบเท่ากบัโซเดยีมไฮดรอกไซดร์อ้ยละ 2.64 
 หลงัจากนัน้วสัดุหมกัผสมสารด่างได้ถูกน ามากองผึ่งในที่โล่งเพื่อลดความชื้นลงก่อนน าไปหมกัในถงัโฟม
ขนาด 55 ลติรโดยน ้าหนักเริม่ต้นของวสัดุหมกัเท่ากบั 10 กโิลกรมั มกีารควบคุมความชื้นในระหว่างการหมกัให้อยู่
ในช่วงรอ้ยละ 65-70 และมกีารพลกิกลบัวสัดุหมกัทุกวนัเศษการตดัแต่งกิง่จามจุรมีพีเีอชเท่ากบั 6.1 โซเดยีมไฮดรอก
ไซดม์คี่าพเีอชเท่ากบั 13.4 ส่วนเถ้าลอยมพีเีอชค่อนขา้งเป็นด่าง ซึง่มคี่าเท่ากบั 10.4 ค่าความชืน้ของเศษการตดัแต่ง
ต้นไมเ้ท่ากบัรอ้ยละ 60.16 โซเดยีมไฮดรอกไซดม์คี่าความชืน้เท่ากบัรอ้ยละ 14.70 ส่วนเถ้ามปีรมิาณความชื้นรอ้ยละ 
25.73  
 

การเกบ็ตวัอย่างและการวิเคราะหต์วัอย่าง 
 

 ในระหว่างการหมกัท าการวดัอุณหภูมทิี่จุดกึง่กลางชัน้วสัดุหมกัและอุณหภูมบิรรยากาศวนัละ 1 ครัง้และท า
การเกบ็ตวัอย่างสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ในเดอืนแรกและทุก 10 วนัหลงัจากนัน้ เพื่อน ามาวเิคราะหห์าของแขง็ระเหยไดต้าม 
AOAC (2005) [3] การวเิคราะหห์าพเีอชและค่าการน าไฟฟ้าของตวัอย่างปุ๋ ยหมกัถูกด าเนินการโดยการเจอืจางตวัอย่าง
ปุ๋ ยหมักด้วยน ้ ากลัน่ที่อัตราส่วน 1:10 วัดพีเอช โดย  pH meter ยี่ห้อ HORIBA รุ่น F21 ค่าการน าไฟฟ้า โดย 
Conductivity meter ยี่ห้อ HANNA รุ่น HI 9835 การวิเคราะห์หาคาร์บอน ด้วยวิธี Walkley and Black [4] การ
วเิคราะหห์าไนโตรเจน ดว้ยวธิ ีMacro Kjeldahl [5] การหมกัถูกด าเนินการเป็นระยะเวลา 105 วนั เมื่อสิน้สดุการหมกั
ไดม้กีารชัง่น ้าหนกั 
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ภาพท่ี 1 กรรมวิธีต่างๆ ในการบ าบดัเบือ้งต้นของวสัดหุมกั 

วิจารณ์และสรปุผล 

 

การแปรเปล่ียนอณุหภมิูและลกัษณะวสัดหุมกัในระหว่างการหมกั 

อณุหภมิู 
 ผลการแปรเปลีย่นอุณหภูมใินกองปุ๋ ยหมกัไดแ้สดงในรูปที ่2 พบว่า ชุดการทดลองทีผ่สมโซเดยีมไฮดรอกไซด์
มอีุณหภูมสิงูกว่าชุดการทดลองที่ผสมเถ้าลอยชวีมวล ซึ่งในช่วง 7 วนัแรกของการหมกัอุณหภูมมิคี่าเพิม่สงูขึน้ในถงั
หมกั โดยชุดการทดลองที ่1 ทีค่วามเขม้ขน้ของโซเดยีมไฮดรอกไซดร์อ้ยละ 1, 2 และ 3 มอีุณหภูมสิงูสุดที่ 34.6, 43.0 
และ 43.9 องศาเซลเซียส ตามล าดับ มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 21.6-34.6, 21.4-43.0 และ 21.4-43.9 องศาเซลเซียส 
ตามล าดบั โดยมอีุณหภูมเิฉลีย่ 27.7, 27.5 และ 27.0 องศาเซลเซยีส ตามล าดบั ชุดการทดลองที ่2 ทีค่วามเขม้ขน้ของ
เถ้าลอยชวีมวลรอ้ยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มอีุณหภูมสิงูสุดที่ 31.3, 31.5 และ 31.8 องศาเซลเซยีส ตามล าดบั มชี่วง
อุณหภูมติัง้แต่เริม่จนสิน้สุดการหมกัอยู่ในช่วง 20.8-31.3, 21.2-31.5 และ 20.9-31.8 องศาเซลเซยีส ตามล าดบั โดยมี
อุณหภูมิเฉลี่ย 27.5, 27.6 และ 27.3 องศาเซลเซียส ตามล าดับ ส าหรบัชุดควบคุมมีอุณหภูมิสูงสุดที่ 39.1 องศา
เซลเซยีสมอีุณหภูมอิยู่ในช่วง 20.9-39.1 องศาเซลเซยีสโดยมอีุณหภูมเิฉลีย่ 27.7 องศาเซลเซยีส 

เศษการตดัแต่ง 
กิง่จามจุร ี

ชุดการทดลองที ่1 

โซเดยีมไฮดรอกไซดร์อ้ยละ 1 
(น ้าหนกัต่อน ้าหนกั วสัดุหมกั) 

เถา้ลอยชวีมวลรอ้ยละ 6.2 
(น ้าหนกัต่อน ้าหนกั วสัดุหมกั) 

 

ชุดควบคุมไมม่กีารเตมิสารด่าง 
 

โซเดยีมไฮดรอกไซดร์อ้ยละ 2 
(น ้าหนกัต่อน ้าหนกั วสัดุหมกั) 

โซเดยีมไฮดรอกไซดร์อ้ยละ 3 
(น ้าหนกัต่อน ้าหนกั วสัดุหมกั) 

ชุดการทดลองที ่2 เถา้ลอยชวีมวลรอ้ยละ 12.4 
(น ้าหนกัต่อน ้าหนกั วสัดุหมกั) 

 
เถา้ลอยชวีมวลรอ้ยละ 18.6 

(น ้าหนกัต่อน ้าหนกั วสัดุหมกั) 
 

ชุดการทดลองที ่3 
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บรรยากาศ

 ผลการศกึษาพบว่าชุดการทดลองที ่1 ทีม่กีารใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซดใ์นการหมกัขัน้ตน้ทีค่วามเขม้ขน้รอ้ยละ 
2 และ 3 ของวสัดุหมกัมอีุณหภูมสิูงในระยะเวลา 3 วนัแรกซึ่งมคี่ามากกว่าชุดการทดลองอื่น ทัง้นี้อาจจะเป็นเพราะ
โซเดยีมไฮดรอกไซด์ทีค่วามเขม้ขน้สงูท าใหเ้กดิปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิและอาจมผีลต่อการเปลีย่นโครงสรา้งของลกิโน
เซลลูโลสในวสัดุหมกัได้มากกว่าการใช้เถ้าลอยหรอืในชุดควบคุม ท าให้เกดิความร้อนได้สูงกว่าชุดการทดลองอื่นๆ 
อย่างไรกต็ามเมื่อการหมกัด าเนินการต่อไป อุณหภูมขิองวสัดุหมกัในทุกชุดการทดลองจะมคี่าใกลเ้คยีงกนัและใกลก้บั
อุณหภูมหิอ้ง 
 เมื่อพลกิกลบักองวสัดุหมกัอุณหภูมภิายในกองวสัดุหมกัจะมคี่าลดลง เนื่องจากมกีารสญูเสยีความร้อนออก
จากกองวสัดุหมกั แต่อุณหภูมจิะมคี่าลดลงในช่วงสัน้ๆ และจะกลบัมาเพิ่มขึน้ จากนัน้ความแตกต่างดงักล่าวจะมคี่า
ลดลงคอื เมื่อท าการพลกิกลบักองปุ๋ ยแล้วไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมภิายในกองปุ๋ ยและพบว่า ทุกชุดการ
ทดลองมีอุณหภูมิเข้าใกล้เคียงกบัอุณหภูมิห้องในขณะที่อายุการหมัก 105 วนั โดยทัว่ไปอุณหภูมิในการหมักใน
ช่วงแรกจะสูง 60-70 องศาเซลเซียส [6] แต่เนื่องจากการ
หมกัในการทดลองนี้ใชก้ล่องโฟมทีม่ขีนาดเลก็ จงึอาจส่งผล
ใหเ้กดิการสญูเสยีความรอ้นในระบบหมกัได ้
 

 
 

     ก.ชุดการทดลองที ่1         ข.ชุดการทดลองที ่2 
       เทยีบกบัชุดควบคุม         เทยีบกบัชุดควบคุม 
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ภาพท่ี 2 การแปรเปล่ียนอณุหภมิูในกองปุ๋ ยหมกัตลอดระยะเวลาการ

ทดลอง 
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พีเอช 

 ผลการแปรเปลี่ยนพีเอชในกองปุ๋ ยหมกัได้แสดงในรูปที่ 3 พบว่า ค่าพเีอชของทุกชุดการทดลองมแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้เรื่อยๆเมื่ออายุการหมกัเพิม่ขึน้และชุดการทดลองที ่1 มพีเีอชสงูกว่าชุดการทดลองที ่ 2 และชุดควบคุมค่าพเีอช
เริม่ต้นในชุดการทดลองที่ 1 ทีผ่สมโซเดยีมไฮดรอกไซดท์ีส่ดัสว่นสว่นรอ้ยละ 1,  2 และ 3 มคี่าเท่ากบั 8.76, 9.32 และ 
9.34 ตามล าดบั ชุดการทดลองที ่2 ทีผ่สมเถา้ลอยชวีมวลทีส่ดัส่วนรอ้ยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มคี่าเท่ากบั 8.12, 8.86 
และ 8.77 ตามล าดบั ชุดควบคุมมคี่าพเีอชเท่ากบั 6.70 ซึง่ค่าพเีอชค่อนขา้งสงูเนื่องจากโซเดยีมไฮดรอกไซด์และเถ้า
ลอยมคีุณสมบตัเิป็นด่าง ค่าพเีอชสุดท้ายในชุดการทดลองที่ 1 ที่ผสมโซเดยีมไฮดรอกไซดท์ีส่ดัส่วนส่วนรอ้ยละ 1,  2 
และ 3 มคี่าเท่ากบั 10.10, 10.10 และ 10.19 ตามล าดบั ชุดการทดลองที ่2 ทีผ่สมเถา้ลอยชวีมวลทีส่ดัส่วนรอ้ยละ 6.2, 
12.4 และ 18.6 มคี่าเท่ากบั 9.37, 9.51 และ 9.60 ตามล าดบั และชุดควบคุมมคี่าพเีอชเท่ากบั 9.07 
 จากการทดลองชุดการทดลองที ่1 มคี่าพเีอชสงูกว่าชุดการทดลองที ่2 เน่ืองจากโซเดยีมไฮดรอกไซดเ์ป็นเบส

แก่เมื่อท าปฏกิริยิากบัน ้าสามารถแตกตวัไดด้กีว่าเถ้าลอยชวีมวล โดยในช่วงใน 7 วนัแรก ทุกชุดการทดลองจะมคี่าพี

เอชสงูขึน้ หลงัจากนัน้ค่าพเีอชจงึคงที ่อย่างไรกต็ามเมื่อพจิารณาเกณฑม์าตรฐานทีด่ขีองปุ๋ ยอนิทรยีม์าตรฐานการใชปุ้๋ ย

อนิทรยี์จากกรมวชิาการเกษตร (2551) ต้องมคี่าพเีอชอยู่ระหว่าง 5.5-8.5 [7] ซึ่งจากการทดลองพบว่าทัง้ 3 ชุดการ

ทดลองค่าพเีอชสงูกว่าเกณฑม์าตรฐานของปุ๋ ยอนิทรยี ์

 

 

   ก.ชุดการทดลองที ่1          ข.ชุดการทดลองที ่2 
     เทยีบกบัชุดควบคุม          เทยีบกบัชุดควบคุม 
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ภาพท่ี 3 การเปล่ียนแปลงค่าพีเอชในวสัดหุมกั 
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ค่าการน าไฟฟ้า 

 

 ค่าการน าไฟฟ้าในการท าปุ๋ ยหมกัจะบอกถึงค่าความเคม็ของปุ๋ ย ซึ่งจะส่งผลต่อการเจรญิเติบโตของพชื ถ้า
ความเข้มข้นสูงเกินไปจะท าให้ปุ๋ ยเป็นอนัตรายต่อพืช เพราะพืชจะไม่สามารถดูดน ้าและธาตุอาหารได้  ซึ่งผลการ
แปรเปลี่ยนค่าการน าไฟฟ้าในกองปุ๋ ยหมกัได้แสดงในรูปที่ 4 พบว่า ค่าการน าไฟฟ้าของทุกชุดการทดลองมแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้ไปในทางเดยีวกนั เมื่ออายุการหมกัเพิม่ขึน้ค่าการน าไฟฟ้าเริม่ตน้ในชุดการทดลองที่ 1 ทีผ่สมโซเดยีมไฮดรอก
ไซด์ที่สดัส่วนส่วนร้อยละ 1,  2 และ 3 มีค่าเท่ากบั 0.985, 2.113 และ 2.714 เดซิซีเมนต่อเมตร ตามล าดบั ชุดการ
ทดลองที่ 2 ที่ผสมเถ้าลอยชวีมวลที่สดัส่วนร้อยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มคี่าเท่ากบั 0.722, 0.747 และ 0.840 เดซิซี
เมนต่อเมตร ตามล าดบั และชุดควบคุมมคี่าการน าไฟฟ้าเท่ากบั 0.460 เดซซิเีมนต่อเมตร ค่าการน าไฟฟ้าสดุทา้ยในชุด
การทดลองที1่ ทีผ่สมโซเดยีมไฮดรอกไซดท์ีส่ดัสว่นสว่นรอ้ยละ 1,  2 และ 3 มคี่าเท่ากบั 1.871, 2.341 และ 2.655 เดซิ
ซเีมนต่อเมตร ตามล าดบัชุดการทดลองที่ 2 ที่ผสมเถ้าลอยชวีมวลที่สดัส่วนร้อยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มคี่าเท่ากบั 
1.166, 1.277 และ 1.482 เดซิซเีมนต่อเมตร ตามล าดบัและชุดควบคุมมคี่าการน าไฟฟ้าเท่ากบั 0.668 เดซซิเีมนต่อ
เมตร 
 จากการทดลองชุดการทดลองที ่1 มคี่าการน าไฟฟ้าสงูกว่าชุดการทดลองที ่2 เน่ืองจากโซเดยีมไฮดรอกไซด์
เป็นเบสแก่มีคุณสมบัติละลายน ้าได้ดีกว่าเถ้าลอย โดยปริมาณเกลือที่ละลายน ้าจะแตกตัวให้ประจุบวกและลบใน
สารละลาย ท าให้สารละลายมคีุณสมบตัใินการน าไฟฟ้าอย่างไรกต็ามค่าที่ไดไ้ม่เกนิมาตรฐานปุ๋ ยที่ดี  (ไม่เกนิ 6 เดซซิี
เมน/เมตร) และอยู่ในเกณฑท์ีเ่หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของพชื [7] 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
       ก.ชุดการทดลองที ่1                ข.ชุดการทดลองที ่2 

         เทยีบกบัชุดควบคุม                เทยีบกบัชุดควบคุม 

 

 

 

ภาพท่ี 4 การเปล่ียนแปลงค่าการน าไฟฟ้าในวสัดหุมกั 
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ปริมาณของแขง็ระเหยได้ 
 ผลการแปรเปลีย่นปรมิาณของแขง็ระเหยไดใ้นกองปุ๋ ยหมกัไดแ้สดงในรปูที ่5 พบว่า ปรมิาณของแขง็ระเหยได้
ของทุกชุดการทดลองมแีนวโน้มลดลงไปในทางเดยีวกนั เมื่ออายุการหมกัเพิม่ขึน้ปรมิาณของแขง็ระเหยไดเ้ริม่ตน้ในชุด
การทดลองที่ 1 ที่ผสมโซเดยีมไฮดรอกไซด์ที่สดัส่วนส่วนร้อยละ 1,  2 และ 3 มคี่าเท่ากบัร้อยละ 92.08, 86.59 และ 
82.24 ตามล าดบั ชุดการทดลองที่ 2 ที่ผสมเถ้าลอยชีวมวลที่สดัส่วนร้อยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มีค่าเท่ากบัรอ้ยละ 
85.23, 77.12 และ 72.58 ตามล าดบั และชุดควบคุมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 93.21 เมื่อสิน้สุดการหมกัปรมิาณของแข็ง
ระเหยไดส้ดุทา้ยในชุดการทดลองที่ 1 ทีผ่สมโซเดยีมไฮดรอกไซดท์ีส่ดัสว่นสว่นรอ้ยละ 1,  2 และ 3 มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 
83.75, 83.78 และ 80.08 ตามล าดบั ชุดการทดลองที่ 2 ทีผ่สมเถ้าลอยชวีมวลทีส่ดัสว่นรอ้ยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มี
ค่าเท่ากบัรอ้ยละ 74.19, 67.61 และ 67.17 ตามล าดบั และชุดควบคุมมคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 89.86 
 จากชุดการทดลองที ่1 ในแต่ละสดัส่วนมคี่าปรมิาณของแขง็ระเหยไดใ้กลเ้คยีงกนั ส่วนชุดการทดลองที ่2 มี
ค่าค่อนขา้งต่างกนัในแต่ละสดัสว่น โดยชุดการทดลองทีผ่สมเถา้ลอยชวีมวลรอ้ยละ 18.6 พบปรมิาณของแขง็ระเหยได้
น้อยทีส่ดุ รองลงมาคอืรอ้ยละ 12.4 และ 6.2 ตามล าดบั เมื่อเทยีบกบัชุดควบคุม เน่ืองจากในเถา้ลอยชวีมวลทีใ่ชใ้นการ
บ าบัดเบื้องต้นมีปริมาณสารอนินทรีย์ในสดัส่วนที่สูงกว่าสารอินทรีย์ เมื่อท าการหมักจนอุณหภูมิเสถียรแล้วรวม
ระยะเวลาทัง้สิน้ 105 วนั จะมคี่าลดลงจากตอนแรกเพราะปรมิาณของแขง็ระเหยเป็นสารอนิทรยีท์ี่ถูกย่อยสลายโดย
จุลนิทรยีใ์นระหว่างการหมกัและแปรสภาพเป็นคารบ์อนไดออกไซดแ์ละน ้า 
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  เทยีบกบัชุดควบคมุ                  เทยีบกบัชุดควบคมุ 
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ปริมาณคารบ์อนอินทรีย ์

 

 ผลการแปรเปลีย่นปรมิาณคารบ์อนอนิทรยีใ์นกองปุ๋ ยหมกัไดแ้สดงในรูปที ่6 พบว่า ปรมิาณคารบ์อนอนิทรยี์
ของทุกชุดการทดลองมแีนวโน้มการเปลีย่นแปลงเช่นเดยีวกบัของแขง็ระเหย กล่าวคอืมปีรมิาณลดลงเมื่ออายุการหมกั
เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์เริ่มต้นในชุดการทดลองที่ 1 ที่ผสม
โซเดยีมไฮดรอกไซดท์ีส่ดัสว่นสว่นรอ้ยละ 1,  2 และ 3 มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 50.75, 51.21 และ 48.81 ตามล าดบั ชุดการ
ทดลองที่ 2 ที่ผสมเถ้าลอยชวีมวลที่สดัส่วนรอ้ยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มคี่าเท่ากบัร้อยละ 45.18, 43.83 และ 38.84 
ตามล าดบั และชุดควบคุมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 52.08 เมื่อสิ้นสุดการหมกัปริมาณคาร์บอนอินทรยี์สุดท้ายในชุดการ
ทดลองที่ 1 ที่ผสมโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่สดัส่วนร้อยละ 1,  2 และ 3 มีค่าเท่ากบัร้อยละ 44.98, 44.57 และ 43.34 
ตามล าดบั ชุดการทดลองที่ 2 ที่ผสมเถ้าลอยชวีมวลที่สดัส่วนร้อยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มคี่าเท่ากบัร้อยละ 39.29, 
35.97 และ 31.70 ตามล าดบั และชุดควบคุมมคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 46.90 
 จากชุดการทดลองที ่1 ในแต่ละสดัส่วนมคี่าใกลเ้คยีงกนัและมคี่าใกลก้บัชุดควบคุม สว่นชุดการทดลองที ่2 ที่
ผสมเถ้าลอยชวีมวลรอ้ยละ 18.6 พบปรมิาณคารบ์อนอนิทรยี์น้อยทีสุ่ด รองลงมาคอืรอ้ยละ 12.4 และ 6.2 ตามล าดบั 
เมื่อเทยีบกบัชุดควบคุม เน่ืองจากในเถา้ลอยชวีมวลมปีรมิาณสารอนินทรยีใ์นสดัสว่นทีส่งูกว่าสารอนิทรยี์ 
 

 

     ก.ชุดการทดลองที ่1           ข.ชุดการทดลองที ่2 
       เทยีบกบัชุดควบคุม           เทยีบกบัชุดควบคุม 
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ปริมาณไนโตรเจนรวม 

 

 ผลการแปรเปลีย่นปรมิาณไนโตรเจนรวมในกองปุ๋ ยหมกัไดแ้สดงในรูปที ่ 7 พบว่าปรมิาณไนโตรเจนรวมของ
ทุกชุดการทดลองมแีนวโน้มลดลงตามอายุการหมกั โดยในชุดทีม่กีารใชส้ารด่างในปรมิาณสงูมกีารลดลงสงูกว่า แต่ชุด
ควบคุมมีปริมาณไนโตรเจนค่อนข้างคงที่ตามอายุการหมกัปริมาณไนโตรเจนเริ่มต้นในชุดการทดลองที่ 1 ที่ผสม
โซเดยีมไฮดรอกไซด์ที่สดัส่วนส่วนร้อยละ 1,  2 และ 3 มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 0.92, 1.12 และ 0.89 ตามล าดบั ชุดการ
ทดลองที่ 2 ทีผ่สมเถ้าลอยชวีมวลที่สดัส่วนรอ้ยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 0.91, 0.76 และ 0.89 และ
ชุดควบคุมมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.90 เมื่อสิ้นสุดการหมัก ปริมาณไนโตรเจนสุดท้ายในชุดการทดลองที่  1 ที่ผสม
โซเดยีมไฮดรอกไซด์ที่สดัส่วนส่วนร้อยละ 1,  2 และ 3 มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 0.73, 0.65 และ 0.51 ตามล าดบั ชุดการ
ทดลองที่ 2 ที่ผสมเถ้าลอยชีวมวลที่สดัส่วนร้อยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.69, 0.55 และ 0.53 
ตามล าดบั และชุดควบคุมมคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 0.86 
 การลดลงของไนโตรเจนในชุดการทดลองทีม่กีารใชส้ารด่างในปรมิาณมากอาจเกดิจากพเีอชทีส่งูในวสัดุหมกั 
จากค่าพเีอชของชุดการทดลองที ่1 ทีผ่สมโซเดยีมไฮดรอกไซดม์คี่าพเีอชอยู่ในช่วง 9.70- 9.98 และชุดการทดลองที ่2 
ทีผ่สมเถา้ลอยชวีมวลมคี่าพเีอชอยู่ในช่วง 9.20-9.42 ซึง่มสีภาวะเป็นด่าง อาจส่งผลท าใหเ้กดิการสญูเสยีไนโตรเจนใน
รปูของแอมโมเนียมากจงึท าใหค้่าไนโตรเจนต ่าลง [8] 

 

        ก.ชุดการทดลองที ่1            ข.ชุดการทดลองที ่2 
          เทยีบกบัชุดควบคุม            เทยีบกบัชุดควบคุม 
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อตัราส่วนคารบ์อนต่อไนโตรเจน 

 

 ผลการแปรเปลีย่นอตัราสว่นในกองปุ๋ ยหมกัไดแ้สดงในรูปที ่8 พบว่า อตัราส่วนคารบ์อนต่อไนโตรเจนเริม่ต้น
ในชุดการทดลองที่ 1 ที่ผสมโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่สดัส่วนส่วนร้อยละ 1,  2 และ 3 มีค่าเท่ากบั 69.90, 56.19 และ 
72.77 ตามล าดบั ชุดการทดลองที่ 2 ที่ผสมเถ้าลอยชวีมวลที่สดัส่วนร้อยละ 6.2, 12.4 และ18.6 มคี่าเท่ากบั 65.97, 
74.44 และ 56.52 ตามล าดบั และชุดควบคุมมคี่าเท่ากบั 62.00 โดยทีอ่ตัราสว่นคารบ์อนต่อไนโตรเจนมแีนวโน้มลดลง
เลก็น้อย เมื่อสิน้สุดการหมกัอตัราสว่นคารบ์อนต่อไนโตรเจนในชุดการทดลองที่ 1 ทีผ่สมโซเดยีมไฮดรอกไซดท์ีส่ดัสว่น
ส่วนร้อยละ 1,  2 และ 3 มคี่าเท่ากบั 61.45, 68.71และ 62.00 ตามล าดบั ชุดการทดลองที่ 2 ที่ผสมเถ้าลอยชวีมวลที่
สดัสว่นรอ้ยละ 6.2, 12.4 และ18.6 มคี่าเท่ากบั 46.96, 66.22 และ 60.09 ตามล าดบั และชุดควบคุมมคี่าเท่ากบั 54.33 
 จากชุดการทดลองที่1และชุดการทดลองที ่2 มคี่าอตัราส่วนคารบ์อนต่อไนโตรเจนค่อนขา้งสงู เน่ืองจากการ
หมกัยงัไม่สมบรูณ์ซึง่อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการหมกัเพิม่ขึน้ ซึง่จะสง่ผลใหอ้ตัราสว่นคารบ์อนต่อไนโตรเจนลดลงได้
ท าให้อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนไม่เป็นไปตามมาตรฐานปุ๋ ยอนิทรีย์ (20:1) [7] และจากกราฟมีค่าขึน้ๆลงๆไม่
สม ่าเสมอ ซึง่เป็นผลมาจากการสุม่เกบ็ตวัอย่างมาวเิคราะหท์ีย่งัไม่เหมาะสม  

 

   ก.ชุดการทดลองที ่1      ข.ชุดการทดลองที ่2 
     เทยีบกบัชุดควบคุม      เทยีบกบัชุดควบคุม 

 

 

 ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงการลดลงของมวลของของแข็งระเหย มวลคาร์บอนและมวลไนโตรเจน  เมื่อ
พจิารณาการลดลงของมวลของของแขง็ระเหยชดุการทดลองที ่1 ทีใ่ชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซดร์อ้ยละ 3 ใหส้มรรถนะหมกัดี
ที่สุดส าหรบัชุดการทดลองที่ 2 ที่ใช้เถ้าลอยร้อยละ 12.4 และ 18.6 ให้สมรรถนะการย่อยสลายได้ใกล้เคียงกบัชุด
ควบคุม ผลการลดลงของมวลของแขง็ระเหยแสดงใหเ้หน็ว่า ชุดการทดลองทีม่กีารบ าบดัเบือ้งต้นดว้ยโซเดยีมไฮดรอก
ไซดท์ุกชุดการทดลองย่อยใหส้มรรถนะของการย่อยสลายดกีว่าชุดควบคุมเลก็น้อย 
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 เมื่อพิจารณาการลดลงของมวลคาร์บอน พบว่าชุดการทดลองที่ 1 ที่ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 1 ให้
สมรรถนะการหมกัไดใ้กลเ้คยีงกบัชุดควบคุมผลการลดลงของมวลคารบ์อนแสดงใหเ้หน็ว่า ชุดการทดลองทีม่กีารบ าบดั
เบือ้งต้นดว้ยเถ้าลอยทุกชุดการทดลองย่อยใหส้มรรถนะของการย่อยใกลเ้คยีงกนัแต่มสีมรรถนะการย่อยสลายค่าน้อย
กว่าชุดควบคุมเลก็น้อย  
 เมื่อพจิารณาการลดลงของมวลไนโตรเจน พบว่าเมื่อสิน้สุดการหมกัชุดการทดลองที ่1 ทีใ่ชโ้ซเดยีมไฮดรอก
ไซดร์อ้ยละ 1 และชุดการทดลองที ่2 ที่ใช้เถ้าลอยรอ้ยละ 6.2 มคี่าใกล้เคยีงกบัชุดควบคุมผลการลดลงของไนโตรเจน
แสดงใหเ้หน็ว่า ชุดควบคุมมคี่าการสญูเสยีไนโตรเจนต ่ากว่าชุดการทดลองทีใ่ชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซดแ์ละชุดการทดลอง
ทีใ่ชเ้ถา้ลอย 
 จากผลการศกึษามวลของของของแขง็ระเหย มวลคารบ์อนและมวลไนโตรเจนดงักล่าวขา้งต้นแสดงใหว้่าการ
ใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซด์และเถ้าลอยส่งผลต่อสมรรถนะในการย่อยสลายได้เพยีงเลก็น้อยเท่านัน่ และยงัส่งผลท าใหค้่า
การสญูเสยีไนโตรเจนสงูขึน้ ซึง่ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารหลกัทีใ่ชใ้นการเจรญิเตบิโตของพชื 
 

ตารางท่ี 1 ลกัษณะสมบตัขิองปุ๋ ยหมกั การลดลงของของแขง็ระเหย มวลคารบ์อนและไนโตรเจนเมื่อสิน้สดุการหมกั 
 

 

วิจารณ์และสรปุผล 

 

 ผลการศกึษาการเปลีย่นแปลงของการผลติปุ๋ ยหมกัจากเศษการตดัแต่งกิง่จามจุรโีดยผ่านกระบวนการบ าบดั
เบือ้งตน้โดยการเตมิโซเดยีมไฮดรอกไซดแ์ละเถา้ลอยชวีมวลในแต่ละชุดการทดลอง พบว่าการเปลีย่นแปลงอุณหภูมทิัง้ 
3 ชุดการทดลอง มแีนวโน้มไปในทศิทางเดยีวกนั โดยมอีุณหภูมเิฉลีย่อยู่ในช่วง 27.0-27.7 องศาเซลเซยีส เมื่อสิน้สุด
การหมกัค่าพเีอช ค่าการน าไฟฟ้า และอตัราสว่นคารบ์อนต่อไนโตรเจนของชุดการทดลองทีใ่ชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซดม์คี่า
สงูกว่าชุดการทดลองทีใ่ชเ้ถา้ลอยชวีมวลและชุดควบคุม เมื่อพจิารณาการลดลงของมวลน ้าหนักแหง้ของของแขง็ระเหย
และคารบ์อนพบว่า มคี่าแตกต่างจากชุดควบคุมเพยีงเลก็น้อยและการใชส้ารด่างในการบ าบดัเบือ้งตน้จะก่อใหเ้กดิการ
สญูเสยีไนโตรเจนมากขึน้ ผลการศกึษานี้จงึสรุปไดว้่าการบ าบดัเบือ้งตน้ของเศษตดัแต่งกิง่ไมม้ผีลต่อการเพิม่สมรรถนะ
การหมกัน้อยแต่มผีลท าใหเ้กดิการสญูเสยีไนโตรเจนมากขึน้ ท าใหปุ้๋ ยหมกัทีไ่ดม้ปีรมิาณสารอาหารลดลง 
 
 
 
 

 
 

ชดุการทดลอง 

ของแขง็ระเหย 
(กก. น ้าหนักแห้ง ) 

มวลคารบ์อน 
(กก. น ้าหนักแห้ง ) 

มวลไนโตรเจน 
(กก. น ้าหนักแห้ง ) 

เร่ิมต้น ส้ินสดุ 
การ
ลดลง 

(ร้อยละ) 
เร่ิมต้น ส้ินสดุ 

การ
ลดลง 

(ร้อยละ) 
เร่ิมต้น ส้ินสดุ 

การ
ลดลง 

(ร้อยละ) 
 
1 

NaOH1% 
NaOH2% 
NaOH3% 

4.65 
4.34 
4.49 

2.47 
2.32 
2.16 

46.85 
46.50 
51.88 

2.49 
2.42 
2.66 

1.25 
1.52 
1.63 

49.50 
37.31 
38.72 

0.047 
0.056 
0.049 

0.028 
0.027 
0.024 

39.57 
51.29 
50.98 

 
2 

Ash 6.2 
Ash 12.4 
Ash 18.6 

4.78 
4.72 
4.99 

2.65 
2.57 
3.22 

44.69 
45.50 
35.48 

2.53 
2.68 
2.66 

1.34 
1.42 
1.40 

47.24 
46.99 
47.59 

0.051 
0.046 
0.061 

0.032 
0.027 
0.033 

36.88 
41.67 
45.84 

3 Control 4.86 2.68 44.84 2.73 1.36 50.18 0.047 0.034 29.10 
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ผลของการบ าบดัเบือ้งต้นของเศษการตดัแต่งก่ิงไม้ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซดแ์ละเถ้า
ลอยชีวมวลต่อการแปรเปล่ียนลิกโนเซลลโูลสในกระบวนการผลิตปุ๋ ยหมกั 
Effects of Tree Pruning Waste Pretreatment by Sodium Hydroxide and Biomass 
Fly Ash on Lignocelluloses Variations in Composting Process 
 

ตฤณนภทัร ์มงคลเทพ1* และสมใจ กาญจนวงค1์ 
Tinnapat Mongkontep1* and Somjai Karnchanawong1 
 

บทคดัย่อ 
 

 การศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลของการบ าบดัเบือ้งตน้ของเศษการตดัแต่งกิง่ไมด้ว้ยโซเดยีมไฮดรอก
ไซดแ์ละเถ้าลอยชวีมวลต่อการแปรเปลีย่นลกิโนเซลลูโลสในกระบวนการผลติปุ๋ ยหมกั แบ่งการทดลองเป็น 3 ชุดการ
ทดลอง ชุดการทดลองที ่ 1 เศษการตดัแต่งกิง่จามจุรทีีผ่่านกระบวนการบ าบดัเบือ้งตน้ดว้ยโซดยีมไฮดรอกไซดร์อ้ยละ 
1, 2 และ 3 ชุดการทดลองที ่2 เศษการตดัแต่งกิง่จามจรุทีีผ่่านกระบวนการบ าบดัเบือ้งตน้ดว้ยเถา้ลอยรอ้ยละ 6.2, 12.4 
และ 18.6 ซึ่งทัง้โซเดยีมไฮดรอกไซดแ์ละเถ้าลอยมคี่าความเป็นด่างเทยีบเท่ากบัโซเดยีมไฮดรอกไซดบ์รสิุทธิร์อ้ยละ 
0.88, 1.76 และ 2.64 ตามล าดบั ในกระบวนการบ าบดัเบื้องต้นมกีารปรบัความชื้นให้ไดร้อ้ยละ 80  ทิง้ไว ้48 ชัว่โมง 
จากนัน้ท าการผึ่งอกี 24 ชัว่โมง ชุดการทดลองที ่3 เศษการตดัแต่งกิง่จามจุรทีีไ่ม่ผ่านกระบวนการบ าบดัเบื้องต้น ทุก
ชุดการทดลองท าการหมกัในกล่องโฟมปรมิาณ 10 กโิลกรมั ขนาด 55 ลติร ท าการรกัษาความชืน้ใหไ้ดร้อ้ยละ 65-70 
พลกิกลบัวนัละ 1 ครัง้ ใชเ้วลาในการหมกั 105 วนั วดัอุณหภูมทิีจุ่ดกึง่กลางวสัดุหมกั และอุณหภูมบิรรยากาศวนัละครัง้  
และท าการเก็บตัวอย่างวสัดุหมกัสปัดาห์ละครัง้ในเดือนแรก หลงัจากนัน้ทุก 10 วนั เพื่อวิเคราะห์หา พีเอช ลกิโน
เซลลโูลส และลกินิน 
 ผลการศกึษาเมื่อสิน้สุดการหมกัพบว่า อุณหภูมขิองทุกชุดการทดลองมแีนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
เดยีวกนั การใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซดใ์นการบ าบดัเบือ้งตน้ท าใหว้สัดุหมกัมพีเีอชสงูสดุ รองลงมาคอืการใชเ้ถ้าลอย และ
ชุดควบคุม เมื่อพจิารณาการลดลงของมวลน ้าหนกัแหง้และมวลลกิโนเซลลูโลส ชุดการทดลองทีม่กีารใชเ้ถา้ลอย มกีาร
ลดลงของลกิโนเซลลูโลสใกลเ้คยีงกบัชุดควบคุม แต่มกีารลดลงของมวลลกินินมากกว่า ส่วนชุดการทดลองที่มกีารใช้
โซเดยีมไฮดรอกไซด์พบว่า การใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซด์รอ้ยละ 1 มกีารลดลงของมวลลกิโนเซลลูโลสใกล้เคยีงกบัชุด
ควบคุมแต่มกีารลดลงของลกินินมากกวา่ชุดควบคุม  การใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซดร์อ้ยละ 2 และ 3 สามารถลดมวลลกิโน
เซลลโูลสไดน้้อยกว่าชุดควบคุมแต่ลดมวลลกินินไดส้งูกว่าชุดควบคุม  การศกึษานี้สามารถสรุปไดว้่าการบ าบดัเบือ้งต้น
ของเศษกิง่ไมด้ว้ยโซเดยีมไฮดรอกไซดแ์ละเถา้ลอยชวีมวลสามารถเพิม่สมรรถนะการย่อยสลายลกินินไดเ้พิม่ขึน้ 

 

ค าส าคญั:  การหมกัปุ๋ ย โซเดยีมไฮดรอกไซด ์เถา้ลอย ลกิโนเซลลโูลส ลกินิน 
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Abstract 
The objective of this study was determine the effects of tree pruning waste pretreatment using 

sodium hydroxide and biomass fly ash on lignocelluloses variations in composting process. . The experiment 
consisted of 3 sets and each set was performed in duplicate. For experiment set 1 and 2, there were 3 
experiment subsets where sodium hydroxide and biomass fly ash were used in the pretreatment process with 
the amounts 1-3% and 6.2-18.6% (wt/wt of compost material), respectively. The pretreatment process was 
conducted by mixing the tree pruning waste with sodium hydroxide and biomass fly ash with moisture content 
of 80% and reaction period of 48 hr. The experiment set 3 was control experiment that had no pretreatment 
process. After pretreatment process, the compost material from each treatment was transferred to be 
composted in a 55-L polystyrene box. The moisture content during composting was controlled at 65-70% and 
the compost was turned once a day. During the composting period, the temperature at the middle portion of 
waste layer was recorded once a day. The compost sample from each box was taken once a week during 
the first month and every 10 days after that, to analyze for its characteristics. The composting had been 
conducted for 105 days.  
 The results showed that the temperature profile in all experiments had similar pattern. pH of the 
experiment using sodium hydroxide was higher than the experiment using biomass fly ash and the control 
experiment. The experiment using fly ash gave the better performance in reducing the lignocellulose and 
lignin masses than the control experiment. The experiment using 1% sodium hydroxide gave the same 
performance in reducing lignocellulose as the control experiment. The experiment using 2% and 3% sodium 
hydroxide gave the less performance in reducing lignocellulose but gave the better performance in reducing 
lignin. It can be concluded that the pretreatment of tree pruning waste using both sodium hydroxide and 
biomass fly ash can enhance lignin decomposition in the compost material.  

 

Keywords:  Compost, Sodium Hydroxide, Biomass Fly Ash, Lignocelluloses, lignin 
 

บทน า 
 

 ในปัจจุบนัภาคเหนือก าลงัประสบปัญหาเรื่องหมอกควนัซึง่เป็นมลพษิทางอากาศ โดยมสีาเหตุสว่นหนึ่งมาจาก
การเผาเพื่อก าจดัเศษวสัดุกิง่ไม ้และการเผาเศษวสัดุจากการเกษตร ก่อใหเ้กดิหมอกควนัสะสมในชัน้บรรยากาศบดบงั
ทศัน์วสิยั การเผายงัก่อใหเ้กดิมลพษิทางอากาศ เช่น อนุภาคมลสาร ก๊าซคารบ์อนมอนนอกไซดแ์ละกลุ่มก๊าซจ าพวก
ไนโตรเจนออกไซด ์เป็นต้น ท าใหคุ้ณภาพอากาศแย่ลง สง่ผลต่อสขุภาพก่อใหเ้กดิโรคต่างๆ มากมายเกีย่วกบัทางเดนิ
หายใจ [1] นอกจากการเผาแลว้เศษวสัดุกิง่ไมย้งัถูกก าจดัไดห้ลากหลายวธิ ีเช่น การน าวสัดุกิง่ไมจ้ากการตดัตกแต่งไป
ท าปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยหมกัทีผ่ลติไดจ้ากสารอนิทรยีจ์ะช่วยปรบัปรุงสภาพของดนิใหเ้หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของพชื เพิม่
ความอุดมสมบรูณ์ของดิน เพราะในปุ๋ ยหมักจะมีแร่ธาตุอาหารที่ส าคัญส าหรับพืช คือไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซยีม และยงัมแีร่ธาตุอื่นๆ อกีเช่น แคลเซยีม เหลก็ สงักะส ีซึง่มสีว่นช่วยในการเจรญิเตบิโตของพชื [2] 
 เศษกิ่งไม้มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นลิกโนเซลลูโลสที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับเนื้อเยื่อของกิ่งไม้
โดยเฉพาะลกินิน ทีป่ระกอบดว้ยโมเลกุลทีเ่ป็นวงแหวน ภายในโครงสรา้งจะเชื่อมดว้นพนัธะอเีธอรห์รอืคารบ์อนระหวา่ง 
2 โมเลกุล ท าให้ลิกนินถูกย่อยสลายได้ยาก ขณะที่เฮมิเซลลูโลส และเซลลูโลส ที่เพิ่มความแข็งแรงให้ผนังเซลล ์
ประกอบดว้ยกลูโคสเป็นส่วนใหญ่ จะถูกย่อยสลายดว้ยเอนไซมเ์ซลลเูลส มงีานวจิยัเกีย่วกบัการบ าบดัเบือ้งต้นโดยใช้
กระบวนการไฮโดรไลซสี ดว้ยสารเคมปีระเภทด่าง พบว่าสารเคมปีระเภทด่างจะช่วยเพิม่อตัราการย่อยสลายลกินินและ
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เพิม่ความสามารถในการย่อยสลายเซลลูโลส  ท าใหป้ระสทิธภิาพในการย่อยสลายเพิม่สงูขึน้ [3] โดยท าใหโ้ครงสรา้ง
ของเซลล์มลีกัษณะรูปร่างหลวมและบวม พนัธะเคมรีะหว่างลกินินและเซลลูโลสลดลง และมพีนัธะเคมบีางส่วนขาด 
ปรมิาณผลกึของลกิโนเซลลโูลสลดลง แต่รปูร่างของผลกึไม่เปลีย่นแปลง [4] 
 ในปัจจุบนัไดม้โีรงไฟฟ้าชวีมวลก่อตัง้เพิม่ปรมิาณมากขึน้ โรงไฟฟ้าชวีมวลเป็นโรงไฟฟ้าทีใ่ชว้สัดุประเภทชวี
มวล อาทเิช่น กากอ้อย แกลบ ซงัขา้วโพด และเศษไม้ มาเผาไหม้เพื่อก่อให้เกดิพลงังานความร้อน  และน าไปผลิต
ไฟฟ้า สิง่ที่หลงเหลอืจากกระบวนการเผาไหม้คอื เถ้าหนักและเถ้าลอย ซึ่งต้องมกีารก าจดัเถ้าที่เกดิขึน้ มงีานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งกบัการน าเถ้าลอยชวีมวลมาใชป้ระโยชน์โดยการน ามาเป็นวสัดุหมกัร่วมในกระบวนการผลติปุ๋ ยหมกั พบว่า
การเติมเถ้าลอยชีวมวล สามารถปรบัพีเอชและช่วยการย่อยสลายให้ดีขึ้น [5] ความสามารถในการอุ้มน ้าเพิ่มขึ้น 
ปรมิาณสารอาหารเพิม่ขึน้ การน าไฟฟ้าเพิม่ขึน้ [6] เนื่องจากเถ้าลอยชวีมวลมพีเีอชอยู่ในช่วง 10-12 ซึ่งมคีวามเป็น
ด่างสงู จงึอาจน ามาใชใ้นการบ าบดัเบือ้งต้นของเศษตดัแต่งกิง่ไมก้่อนน าไปท าปุ๋ ยหมกั ขณะทีส่ารด่างชนิดโซเดยีมไฮ
ดรอกไซดท์ีห่าซือ้ไดง้่าย และมกันิยมน ามาบ าบดัเบือ้งต้นของสารอนิทรยีท์ี่ย่อยสลายไดย้าก จงึมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะ
น าเถา้ลอยชวีมวลและโซเดยีมไฮดรอกไซด ์มาใชเ้ป็นวสัดุในการบ าบดัเบือ้งตน้ของวสัดุทีย่่อยสลายไดย้ากเช่น เศษตดั
แต่งกิง่ไม ้เพื่อใหเ้กดิปฏกิริยิาไฮโดรไลซสีก่อนน าไปหมกัปุ๋ ย 
 ดงันัน้งานวจิยันี้จงึศกึษาถงึผลของการเตมิด่างโดยใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซด์และเถา้ลอยจากโรงไฟฟ้าชวีมวล
ในกระบวนการบ าบดัเบือ้งต้นของเศษการตดัแต่งกิง่ไมใ้นกระบวนการผลติปุ๋ ยหมกัต่อการแปรเปลีย่นลกิโนเซลลูโลส
และลกินิน 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

วสัดหุมกัและสารด่าง 
 

 เศษการตดัแต่งกิง่ไม ้ไดท้ าการรวบรวมเศษการตดัแต่งกิง่จามจุรจีากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ตน้จามจุรเีป็นพชื
ตระกลูถัว่ (Family Leguminosae) (Samaneasaman JacqMerr.) ก่อนท าการหมกัเศษการตกัแต่งกิง่ไมไ้ดถู้กน ามาลด
ขนาดดว้ยเครื่องบดแบบใบมดีใหม้ขีนาดประมาณเลก็กว่า 2.5 เซนตเิมตร  ส่วนสารด่างทีใ่ชค้อื โซเดยีมไฮดรอกไซด์
เกรดอุตสาหกรรม มคี่าความเป็นเบสรอ้ยละ 88 เทยีบกบัโซเดยีมไฮดรอกไซดบ์รสิุทธิ ์และ เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าชวี
มวล น ามาจากโรงไฟฟ้าชวีมวล บรษิทั สหโคเจน กรนี จ ากดั ต.ป่าสกั อ.เมอืง จ.ล าพนู มคี่าความเป็นเบสรอ้ยละ 14.2 
เทยีบกบัโซเดยีมไฮดรอกไซดบ์รสิทุธิ ์

 

วิธีการศึกษา 
 

 การศึกษานี้ เป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ท าการทดลองโดยแบ่งเป็น 3 ชุดการทดลอง (รปูที ่1)  ชุดการทดลองที ่1 น าเศษการตดัแต่งกิง่
จามจุรมีาผ่านกระบวนการบ าบดัเบือ้งตน้ดว้ยการผสมโซเดยีมไฮดรอกไซดโ์ดยแปรค่า 3 ค่าใหอ้ยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 1, 
2 และ 3  โดยน ้าหนักเปียกของเศษการตดัแต่งกิง่จามจุรซีึง่มคี่าความเป็นเบสเทียบเท่าโซเดยีมไฮดรอกไซดบ์รสิุทธิ ์
สดัส่วนรอ้ยละ 0.88, 1.76  และ 2.64 เป็นเวลา 48 ชัว่โมง และท าการกองผึง่ลมอกี 24 ชัว่โมง ชุดการทดลองที ่2 น า
เศษการตดัแต่งกิง่จามจุรมีาผ่านกระบวนการบ าบดัเบือ้งตน้ดว้ยการผสมเถ้าลอยโดยแปรค่า 3 ค่า ใหอ้ยู่ในสดัส่วนรอ้ย
ละ 6.20, 12.40 และ 18.60 โดยน ้าหนักเปียกของเศษการตดัแต่งกิง่จามจุร ีซึ่งมคี่าความเป็นเบสเทยีบเท่าโซเดยีมไฮ
ดรอกไซดบ์รสิุทธิส์ดัส่วนรอ้ยละ 0.88, 1.76  และ 2.64 เป็นเวลา 48 ชัว่โมง และท าการกองผึ่งลมอกี 24 ชัว่โมง ชุด
การทดลองที ่3 ใชเ้ศษการตดัแต่งกิง่จามจุรทีีไ่ม่ผ่านกระบวนการบ าบดัเบือ้งตน้ ในการบ าบดัเบือ้งตน้ของแต่ละชุดการ
ทดลองมกีารปรบัความชืน้ใหอ้ยู่ในช่วงรอ้ยละ 80 โดยการเตมิน ้า 
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 หลงัการบ าบดัเบื้องต้นท าการหมกัเศษการตัดแต่งกิ่งไม้ในกล่องโฟมปรมิาณ 10 กิโลกรมัขนาด 55 ลติร 
ระหว่างการทดลองท าการรกัษาความชื้นภายในถงัให้มคี่าประมาณร้อยละ 65-70 ในการด าเนินการศกึษาได้ท าการ
ทดลองในแต่ละชุดการทดลองอย่างละ 2 ซ ้า และท าการพลกิกลบัวสัดุหมกัวนัละ 1 ครัง้  ใชเ้วลาในการหมกันาน 105
วนั  
 

การเกบ็ตวัอย่างและการวิเคราะหต์วัอย่าง 
 

 ในการศกึษาไดท้ าการตรวจวดัอุณหภูมทิีจุ่ดกึง่กลางของวสัดุหมกั และตรวจวดัอุณหภูมบิรรยากาศทุกวนั วนั
ละครัง้ ในระหว่างการหมกัมกีารชัง่น ้าหนกัและหาความชืน้ ท าการเกบ็ตวัอย่างทุกสปัดาหใ์นเดอืนแรก และทุก 10 วนั
หลังจากนัน้ โดยสุ่มเก็บตัวอย่างจากวัสดุหมักที่ผสมกัน เพื่ อวิเคราะห์หาลิกโนเซลลูโลส และลิกนิน โดยวิธีการ 
Detergent Method [7] ท าการเจือจางตัวอย่างปุ๋ ยหมักด้วยน ้ากลัน่อตัราส่วน 1:10 และท าการวดัพีเอชโดยใช้ pH 
meter ยีห่อ้ HORIBA รุ่น F21 

 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

อณุหภมิู  
 

 ผลการศกึษาพบว่าในช่วงแรกอุณหภูมใินชัน้วสัดุหมกัมแีนวโน้มสงูขึน้ (รปูที ่2)  จะเหน็ว่าการใชโ้ซเดยีมไฮ
ดรอกไซดท์ีส่ดัสว่นต่างๆ มอีุณหภูมสิงูทีส่ดุ ใน 3 วนัแรก โดยการใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซดร์อ้ยละ 3 อุณหภูมสิงูถงึ 43.9 
องศาเซลเซยีส รองลงมา เป็นชุดควบคุม และการใชเ้ถ้าลอยมอีุณหภูมสิงูทีส่ดุใน 3 และ 5 วนัแรกตามล าดบั ถงึแมว้่า
การโซเดยีมไฮดรอกไซด์และเถ้าลอยที่มีค่าความเป็นด่างเท่ากนั คอืรอ้ยละ  0.88, 1.76  และ 2.64 เนื่องจากการใช้
โซเดยีมไฮดรอกไซดท์ีม่ปีรมิาณมากขึน้ท าใหเ้กดิปฎิกริยิาไฮโดรไลซสิ อาจจะมผีลต่อการเปลีย่นโครงสรา้งของลกิโน
เซลลโูลสในเศษการตดัแต่งกิง่ไมม้ากกว่าการใชเ้ถ้าลอยและในชุดควบคุม เมื่อเกดิการย่อยสลายสารอนิทรยีส์่วนนัน้มี
ผลท าใหเ้กดิความรอ้นไดส้งูกว่าชุดทดลองอื่นๆ อย่างไรกต็ามเมื่อการหมกัด าเนินต่อไปอุณหภูมขิองชุดการทดลองทีม่ี
การใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซดก์ไ็ม่ไดแ้ตกต่างกบัชุดการทดลองอื่นๆ  
 จากนัน้จะเขา้สู่ระยะบ่มเพื่อย่อยสลายสารอนิทรยีท์ีม่โีครงสรา้งซบัซอ้น  อุณหภูมขิองทุกชุดการทดลองยงัคง
สงูกว่าอุณหภูมบิรรยากาศ จากนัน้อุณหภูมจิะค่อยๆ ลดจนเขา้ใกลอุ้ณหภูมบิรรยากาศ โดยอุณหภูมเิฉลีย่ของทุกชุด
การทดลองมคี่าใกลเ้คยีงกนัอยู่ในช่วง 27.0–27.7 องศาเซลเซยีส (ตารางที ่1) และอุณหภูมสิงูสดุของทุกชุดการทดลอง
มคี่าค่อนขา้งต ่าเมื่อเทยีบกบัการเปลีย่นแปลงอุณหภูมใินระหว่างการหมกัแบบเทกอง โดยทัว่ไปที่พบอุณหภูมไิด้ถึง  
60-70 องศาเซลเซียส [8] เนื่องจากการศึกษาครัง้นี้เป็นการหมกัในกล่องโฟมขนาดเล็กจงึมีการสูญเสยีความร้อน
มากกว่าการหมกัในกองขนาดใหญ่  

 

พีเอช 
 การเปลีย่นแปลงพเีอชของทุกชุดการทดลองมแีนวโน้มเปลีย่นแปลงไปในทางเดยีวกนั โดยชุดการทดลองทีม่ี
การใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 1, 2 และ 3 มีค่าพีเอชเริ่มต้นเท่ากับ 8.76, 9.32 และ 9.34 ตามล าดับ ชุดการ
ทดลองทีม่กีารเถ้าลอยรอ้ยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มคี่าพเีอชเริม่ตน้เท่ากบั  8.12, 8.86 และ 8.77 ตามล าดบั  ซึง่ค่าพี
เอชค่อนขา้งสูงเนื่องจากโซเดยีมไฮดรอกไซดแ์ละเถ้าลอยมคีุณสมบตัเิป็นด่าง ส่วนชุดควบคุมมคี่าพเีอชเริม่ต้น 6.70  
จากนัน้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (รูปที่ 3) พบว่าพีเอชสุดท้ายของชุดการทดลองที่มีการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
รอ้ยละ 1, 2 และ 3 มคี่าพเีอชเท่ากบั 10.10, 10.10 และ 10.19 ตามล าดบั ชุดการทดลองทีม่กีารเถ้าลอยรอ้ยละ 6.2, 
12.4 และ 18.6 มคี่าพเีอชเท่ากบั  9.37, 9.51 และ 9.60 ตามล าดบัสว่นชุดการทดลองควบคุมมคี่าพเีอชเท่ากบั 9.07 
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* [ ] ชื่อชุดการทดลอง 

ภาพท่ี 1 รายละเอยีดการศกึษา 

 

ท าการหมกัโดยปรบั 

ความชืน้รอ้ยละ 65-70 

เศษการตดัแต่งกิง่จามจุร ี

บ าบดัเบือ้งตน้ดว้ย

โซเดยีมไฮดรอกไซดเ์ป็น

เวลา 48 ชัว่โมง   ตาม

สดัสว่นทีก่ าหนด 

ความชืน้รอ้ยละ 80 

 

 

บ าบดัเบือ้งตน้ดว้ยเถา้ลอย

ชวีมวล เป็นเวลา 48 

ชัว่โมง   ตามสดัสว่นที่

ก าหนด 

ความชืน้รอ้ยละ 80 

 

กองผึง่ทิง้ไว ้24ชัว่โมง กองผึง่ทิง้ไว ้24 ชัว่โมง 

ไม่ผ่านกระบวนการบ าบดั

เบือ้งตน้ 

[ควบคุม] 

ชุดการทดลองที ่2 ชุดการทดลองที ่1 ชุดการทดลองที ่3 

ท าการหมกัโดยปรบั 

ความชืน้รอ้ยละ 65-70 

ท าการหมกัโดยปรบั 

ความชืน้รอ้ยละ 65-70 

สดัสว่นรอ้ยละ 1 

[NaOH 1%] 

 
สดัสว่นรอ้ยละ 2 

[NaOH 2%] 

 
สดัสว่นรอ้ยละ 3 

[NaOH3%] 

 

สดัสว่นรอ้ยละ 6.2 

[Ash 6.2%] 

 
สดัสว่นรอ้ยละ 12.4 

[Ash 12.4%] 

 
สดัสว่นรอ้ยละ 18.6 

[Ash 18.6%] 
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ก. การเปลีย่นแปลงอุณหภมูขิองชดุการทดลองควบคุมและชุดการทดลองทีม่กีารใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซด์ 

 

 
ข. การเปลีย่นแปลงอุณหภมูขิองชดุการทดลองควบคุมและชุดการทดลองทีม่กีารใชเ้ถา้ลอย 

 
ภาพท่ี 2 การเปลีย่นแปลงอุณหภูม ิ

 
ตารางท่ี 1 แสดงชว่งอุณหภมู ิอุณหภูม ิและอุณหภูมสิงูสดุ ของการทดลอง 
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ชุดการทดลอง 
ช่วงอณุหภมิู 

(องศา
เซลเซียส) 

อณุหภมิูเฉล่ีย
(องศา

เซลเซียส) 

อณุหภมิูสูงสุด 
(องศา

เซลเซียส) 

ชุดการทดลองที ่1 
NaOH 1% 21.6 - 34.6 27.7 34.6 
NaOH 2% 21.4 - 43.0 27.5 43.0 
NaOH 3% 21.4 - 43.9 27.0 43.9 

ชุดการทดลองที ่2 
Ash 6.2% 20.8 - 31.3 27.5 31.3 
Ash 12.4% 21.2 - 31.5 27.6 31.5 
Ash 18.6% 20.9 - 31.8 27.3 31.8 

ชุดการทดลองที ่3 Control 20.9 - 39.1 27.7 39.1 
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 ในการศกึษามีการใช้ปรมิาณโซเดยีมไฮดรอกไซด์และเถ้าลอยที่มคี่าความเป็นด่างเท่ากนั คอืร้อยละ 0.88, 
1.76  และ 2.64 ตามล าดบั พเีอชของปุ๋ ยหมกัในชุดการทดลองที่มกีารใช้โซเดยีมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 3 และชุดการ
ทดลองทีม่กีารใชเ้ถ้าลอยรอ้ยละ 18.6 มคี่าสงูสดุ และชุดการทดลองทีม่กีารใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซดม์ผีลท าใหพ้เีอชสูง
กว่าชุดการทดลองทีม่กีารใชเ้ถา้ลอย เน่ืองจากโซเดยีมไฮดรอกไซดเ์ป็นเบสแก่ เมื่อท าปฏกิริยิากบัน ้าสามารถแตกตวั
ไดด้กีว่าเถา้ลอย 
 พเีอชของปุ๋ ยหมกัทีไ่ดจ้ากทัง้ 3 ชุดการทดลองไม่อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน เน่ืองจากกรมวชิาการเกษตร (2551) 
[9] ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ดขีองปุ๋ ยอนิทรยี์คอืต้องมคี่าพเีอชอยู่ระหว่าง 5.5-8.5 เพราะเมื่อน าไปใช้ จะไปเพิ่ม
ความเป็นด่างใหก้บัดนิซึง่อาจจะท าใหพ้ชืดดูซบัธาตุอาหารไปใชใ้นการเจรญิเตบิโตไม่เพยีงพอ 

ก. การเปลีย่นแปลงพเีอชของชดุการทดลองควบคุมและชุดการทดลองทีม่กีารใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซด์ 
 

 
ข. การเปลีย่นแปลงพเีอชของชุดการทดลองควบคมุและชุดการทดลองทีม่กีารใชเ้ถา้ลอย 

 
ภาพท่ี 3 การเปลีย่นแปลงพเีอช 

 

ลิกโนเซลลูโลส 
 

 จากผลการศกึษาปรมิาณของลกิโนเซลลูโลสตลอดการทดลอง พบว่าทัง้ 3 ชุดการทดลองมแีนวโน้มเพิม่ขึน้
เลก็น้อยเมื่ออายุการหมกัเพิม่ขึน้ (รปูที ่4)  โดยค่าเริม่ตน้ของชุดการทดลองทีม่กีารใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซดร์อ้ยละ 1, 2 
และ 3 มคี่าเริม่ต้นเท่ากบัร้อยละ 62.44, 62.75 และ 63.40 ตามล าดบั ชุดการทดลองที่มีการเถ้าลอยใช้ร้อยละ 6.2, 
12.4 และ 18.6 มคี่าเริม่ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 61.79, 61.14 และ 64.79 ตามล าดบั และชุดควบคุมมคี่าเริม่ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 
61.10 จากนัน้ท าการหมกัไปจนถงึระยะเวลาการหมกั 105 วนั  เมื่อสิน้สดุกระบวนการหมกัปรมิาณลกิโนเซลลูโลสของ
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ชุดการทดลองที่มีการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 1, 2 และ 3 มีค่าเท่ากับร้อยละ 70.40, 66.60 และ 65.81 
ตามล าดบั ชุดการทดลองที่มกีารใชเ้ถ้าลอยรอ้ยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 68.93, 68.43 และ 68.15 
และชุดควบคุมมคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 70.16  เนื่องจากในการทดลองไดใ้ชเ้ศษการตดัแต่งกิง่ไมม้อีงคป์ระกอบส่วนใหญ่จะ
เป็นลกิโนเซลลูโลส ซึง่ลกิโนเซลลโูลสจะประกอบไปดว้ยลกินิน และพอลแิซก็คาไรด ์เช่น เซลลูโลส เฮมเิซลลูโลส เพื่อ
ช่วยเพิม่ความแขง็แรงใหก้บัตน้ไม ้มโีครงสรา้งทีซ่บัซอ้น อตัราการย่อยสลายชา้ท าใหพ้บปรมิาณลกิโนเซลลโูลสเพิม่ขึน้
เน่ืองจากองคป์ระกอบทีเ่ป็นสารอนิทรยีข์องตน้ไมส้ว่นอื่นย่อยสลายในสดัสว่นทีเ่รว็กว่า  

จากการทดลองการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์และเถ้าลอยที่มีค่าเป็นความเป็นด่างเท่ากนั คือร้อยละ 0.88 
(NaOH 1%) พบปรมิาณลิกโนเซลลูโลสมากกว่าการใช้เถ้าลอย (Ash 6.2%) แต่การใช้เถ้าลอยที่มีค่าความเป็นด่าง
เท่ากบัรอ้ยละ 1.76  และ 2.64 (Ash 12.4% และ Ash 18.6%) พบปรมิาณลกิโนเซลลูโลสมากกว่าการใช้โซเดยีมไฮ   
ดรอกไซด ์(NaOH 2% และ NaOH 3%)  
 

 
ก. การเปลีย่นแปลงลกิโนเซลลโูลสของชุดการทดลองควบคุมและชุดการทดลองทีม่กีารใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซด ์

ข. การเปลีย่นแปลงลกิโนเซลลโูลสของชุดการทดลองควบคุมและชุดการทดลองทีม่กีารใชเ้ถา้ลอย 
 

ภาพท่ี 4 การเปลีย่นแปลงลกิโนเซลลโูลส 
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ลิกนิน 
 

 จากการศกึษาการเปลี่ยนแปลงลกินินของทัง้ 3 ชุดการทดลอง พบว่ามแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องไปใน
ทศิทางเดยีวกนั ลกินินเป็นองคป์ระกอบของลกิโนเซลลโูลสทีม่โีครงสรา้งซบัซอ้นและแขง็แรง ท าใหอ้ตัราการย่อยสลาย
ชา้กว่าสารอนิทรยีป์ระเภทอื่นๆ ท าใหพ้บค่าลกินินเพิม่มากขึน้ (รปูที ่5)  โดยค่าลกินินเริม่ตน้ของชุดการทดลองทีม่กีาร
ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 1, 2 และ 3 มีค่าเริม่ต้นเท่ากบัร้อยละ 26.82, 23.65 และ 25.46 ตามล าดบั ชุดการ
ทดลองที่มีการใช้เถ้าลอยร้อยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มีค่าเริม่ต้นเท่ากบัร้อยละ 26.36,  25.46 และ 28.43  และชุด
ควบคุมมคี่าเริม่ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 25.91 เมื่อสิน้สดุการหมกัพบว่าค่าลกินินของของชุดการทดลองทีม่กีารใชโ้ซเดยีมไฮ
ดรอกไซดร์อ้ยละ 1, 2 และ 3 มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 40.96, 34.43 และ 35.74 ตามล าดบั ชุดการทดลองทีม่กีารใชเ้ถา้ลอย
รอ้ยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 38.78, 38.42 และ 36.93  และชุดควบคุมมคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 45.54 
 การทีป่รมิาณลกินินมสีดัสว่นเพิม่มากขึน้เมื่ออายุการหมกัเพิม่ขึน้นัน้มสีาเหตุมาจากลกินินถูกย่อยสลายไดช้า้
กว่าสารอนิทรยีท์ีย่่อยสลายไดง้่ายสว่นอื่น ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ในเรื่องลกิโนเซลลโูลส 
 จากชุดการทดลองที่มกีารใช้โซเดยีมไฮดรอกไซด์ทีม่คี่าเป็นความเป็นด่างเท่ากบัร้อยละ 0.88 (NaOH 1%) 
พบปรมิาณลกินินมากกว่าชุดการทดลองทีม่กีารใชเ้ถ้าลอย (Ash 6.2%) แต่การใชเ้ถ้าลอยทีม่คี่าความเป็นด่างเท่ากบั
รอ้ยละ 1.76  และ 2.64 (Ash 12.4% และ Ash 18.6%) พบปรมิาณลกินินมากกว่าการใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซด ์(NaOH 
2% และ NaOH 3%) 

 

 

ก. การเปลีย่นแปลงลกินินของชดุการทดลองควบคุมและชุดการทดลองทีม่กีารใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซด์ 

ข. การเปลีย่นแปลงลกินินของชดุการทดลองควบคุมและชุดการทดลองทีม่กีารใชเ้ถา้ลอย 
 

ภาพท่ี 5 การเปลีย่นแปลงลกินนิ 
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การลดลงของมวล 
 

 เมื่อสิน้สุดกระบวนการหมกัไดท้ าการวเิคราะหน์ ้าหนักมวลแหง้ของทุกชุดการทดลอง พบว่าในชุดการทดลอง
ที ่1 ทีม่กีารใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซดร์อ้ยละ 1 มกีารลดลงของมวลสงูถงึ รอ้ยละ 43.30 มากกว่า การใชโ้ซเดยีมรอ้ยละ 2 
และร้อยละ 3 ตามล าดบั ชุดการทดลองที่ 2 ที่มกีารใช้เถ้าลอยรอ้ยละ 6.2 และ 12.4  มคี่าการลดลงใกล้เคยีงกนัคือ 
รอ้ยละ 45.83 และ 46.06 มากกว่าชุดการทดลองทีม่กีารใชเ้ถ้าลอยรอ้ยละ 18.6 สว่นชุดการทดลองควบคุมมกีารลดลง 
รอ้ยละ 44.30 (ตารางที ่2) 
 ผลการวเิคราะหก์ารลดลงของมวลลกิโนเซลลโูลส พบว่าชุดการทดลองทีก่ารใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซดร์อ้ยละ 1 
มกีารลดลงสงูถงึรอ้ยละ 36.15 มากกว่าการใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซดร์อ้ยละ 2 และรอ้ยละ 3 ชุดการทดลองทีม่กีารใชเ้ถ้า
ลอย และชุดการทดลองควบคุม มกีารลดลงใกลเ้คยีงกนั อยู่ในช่วงรอ้ยละ 39.54-40.24 (ตารางที ่2) 
 เมื่อพิจารณาการลดลงของมวลลกินิน ซึ่งมีอตัราการย่อยสลายช้ากว่าองค์ประกอบส่วนอื่น พบว่าชุดการ
ทดลองที่มกีารใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซด์รอ้ยละ 1 มกีารลดลงสูงถงึรอ้ยละ 13.63  มากกว่าการใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซด์
รอ้ยละ 2 และ 3 อาจจะเป็นเพราะการใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซดท์ีส่ดัสว่นมากขึน้ท าใหค้่าพเีอชสงูขึน้ ซึง่อาจมผีลใหพ้เีอช
มคี่าสงูกว่าสภาวะทีเ่หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของจุลนิทรยี์ ชุดการทดลองทีก่ารใชเ้ถา้ลอยรอ้ยละ 18.6 มกีารลดลง
ของลกินินสงูถงึรอ้ยละ 26.86 ซึง่มากว่าการใชเ้ถ้าลอยรอ้ยละ 6.2 และ 12.6  ส่วนชุดควบคุมมคี่าการลดลงของลกินิน
น้อยทีส่ดุทีร่อ้ยละ 2.27 (ตารางที ่2) 
 เมื่อพจิารณาถึงผลของการบ าบดัเบื้องต้นด้วยสารด่าง พบว่าชุดการทดลองที่มกีารใช้เถ้าลอยสูงถึงร้อยละ 
18.6 สามารถเพิม่อตัราการลดลงของมวลลกินินไดด้กีว่าชุดควบคุม แมว้่าการลดลงของมวลน ้าหนักแหง้และมวลลกิโน
เซลลโูลสจะการลดลงใกลเ้คยีงกนั แต่ชุดการทดลองทีม่กีารใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซดเ์กนิรอ้ยละ 1 มคี่าการลดลงของมวล
น ้าหนกัแหง้และมวลลกิโนเซลลโูลสน้อยกว่าชุดควบคุม และมกีารย่อยสลายลกินินสงูกว่าเพยีงเลก็น้อย 

 

ตารางท่ี 2 การลดลงของมวลรวม มวลลกิโนเซลลโูลส และมวลลกินิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดการทดลอง 

มวล 
(กก. น ้าหนกัแหง้) 

มวลลกิโนเซลลโูลส 
(กก. น ้าหนกัแหง้) 

มวลลกินิน 
(กก. น ้าหนกัแหง้) 

เริม่ตน้ สิน้สุด 
รอ้ยละ
ลดลง 

เริม่ตน้ สิน้สุด 
รอ้ยละ
ลดลง 

เริม่ตน้ สิน้สุด 
รอ้ยละ
ลดลง 

ชุดการทดลองที ่1 
NaOH 1% 4.92 2.79 43.30 3.07 1.96 36.15 1.32 1.14 13.63 
NaOH 2% 4.87 3.10 36.34 3.06 2.06 32.68 1.15 1.07 6.95 
NaOH 3% 5.01 3.45 31.13 3.18 2.27 28.61 1.28 1.23 3.90 

ชุดการทดลองที ่2 
Ash 6.2% 5.04 2.73 45.83 3.11 1.88 39.55 1.33 1.06 20.30 
Ash 12.4% 5.08 2.74 46.06 3.11 1.88 39.54 1.29 1.05 18.60 
Ash 18.6% 5.07 2.88 43.20 3.48 1.96 40.24 1.54 1.06 26.89 

ชุดการทดลองที ่3 Control 5.08 2.83 44.30 3.13 1.98 36.74 1.32 1.29 2.27 
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สรปุ 
 ผลการศกึษาการเปรยีบเทยีบ สมรรถนะของการผลติปุ๋ ยหมกัจากเศษการตดัแต่งกิง่ไม้ที่ผ่านกระบวนการ
บ าบดัเบือ้งต้น พบว่าอุณหภูมขิองทุกชุดการทดลองมแีนวโน้มไปในทางเดยีวกนั โดยอุณหภูมเิฉลีย่ 27.0-27.7 องศา
เซลเซยีส พเีอชของปุ๋ ยหมกัจากชุดการทดลองทีม่กีารใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซดม์คี่าสงูสดุ รองลงมาคอืปุ๋ ยหมกัทีม่กีารใช้
เถ้าลอย และปุ๋ ยหมกัจากชุดควบคุม เมื่อพิจารณามวลน ้าหนักแห้งมวลลกิโนเซลลูโลส มวลลกินิน พบว่าในชุดการ
ทดลองทีม่กีารใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซด์รอ้ยละ 1 มกีารลดลงของมวลลกินินไดม้ากกว่าการใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซดร์อ้ย
ละ 2 และ 3 และในชุดการทดลองทีม่กีารใชเ้ถ้าลอย พบว่าการลดลงของมวลน ้าหนกัแหง้ มวลลกิโนเซลลูโลสมคี่าการ
ลดลงใกล้เคียงกนัและพบว่าชุดการทดลองที่มีการใช้เถ้าลอยรอ้ยละ 18.6 มกีารลดลงของมวลลกินินมากกว่าชุดการ
ทดลองทีม่กีารใชเ้ถา้ลอยรอ้ยละ 6.2 และ 12.4 เมื่อเปรยีบเทยีบชุดควบคุมกบัชุดทีม่กีารใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซดแ์ละชุด
ทีม่กีารใชเ้ถ้าลอย จะเหน็การใชส้ารด่างจากเถ้าลอยชวีมวลสูงรอ้ยละ 18.6 สามารถเพิม่อตัราการลดลงของลกินินได้
ดกีว่า สามารถใช้ในกระบวนการบ าบดัเบื้องต้นของเศษการตดัแต่งกิง่ไม้ได้ และการใชส้ารด่างจากโซเดยีมไฮดรอก
ไซดใ์นกระบวนการบ าบดัเบือ้งตน้ไม่ควรเกนิรอ้ยละ 1 เนื่องจากจะท าให้พเีอชของวสัดุหมกัสงูเกนิไปไม่เหมาะกบัการ
เจรญิเตบิโตของจุลนิทรยี ์จุลนิทรยีจ์งึไม่สามารถย่อยสลายได ้
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การประยุกต์ใช้การค้นหากฎความสมัพนัธ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาเพ่ือการ
วางแผนประชาสมัพนัธ ์
An Applying Association Rule Discovery to Analyze Student Data for Public 
Relation Planning 
 

วราย ุอนิทะวงศ์1 
Warayu Intawongs1 

 

บทคดัย่อ 
 

 บทความนี้น าเสนอการประยุกต์ใช้การค้นหากฎความสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษา คณะ
วศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง จดัเกบ็ขอ้มลูนกัศกึษาแบบสุ่มจ านวน 5 ปี ก าหนดค่าสนบัสนุนขัน้ต ่าและค่า
ความเชื่อมัน่ขัน้ต ่าที ่0.1 และ 0.7 ตามล าดบั ผลการทดลองแสดงใหเ้หน็ว่าการคน้หากฎความสมัพนัธส์ามารถคน้พบ
กฎทีน่่าสนใจหลายประการทีส่ามารถน ามาใชใ้นการวางแผนการประชาสมัพนัธ ์ 
 

ค าส าคญั: การคน้หากฎความสมัพนัธ ์ขอ้มลูนกัศกึษา การวางแผนประชาสมัพนัธ ์ 
 

Abstract  
 

 This paper presents an applying association rule discovery to analyze student data of faculty of 
engineering, Ramkhamhaeng University. We collected data by random from 5 years. In the experiment, we 
set minimum support and minimum confidence at 0.1 and 0.7 by order. The results show that the association 
rule discovery can find the interest rules that can use in public relation planning.  
 

Keywords: association rule discovery, student data, public relation planning  
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บทน า 

 ในปัจจุบัน การศึกษาถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษาใน
ระดบัอุดมศกึษา ซึง่นับวนัจะยิง่มกีารแขง่ขนั ทัง้ในส่วนของตวัผูเ้รยีนและสว่นของสถาบนัการศกึษาต่างๆ สว่นของตวั
ผูเ้รยีน ต้องมกีารแข่งขนักนัในเรื่องการสอบเขา้เรยีนต่อ เพราะในแต่ละสถาบนัการศกึษา จะมกีารจ ากดัจ านวนผู้เขา้
เรยีนในแต่ละสาขาวชิา สว่นของสถาบนัการศกึษา กม็กีารเปิดสาขาใหม้คีวามหลากหลายยิง่ขึน้ เพื่อรองรบันักศกึษาที่
ปัจจุบนัมจี านวนเพิม่ขึน้  
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง ไดช้ื่อว่าเป็นมหาวทิยาลยัตลาดวชิา เป็นมหาวทิยาลยัทีเ่ปิดโอกาสทางการศกึษาแก่
บุคคลทุกระดบัชัน้ในสงัคม ใหส้ามารถเขา้มาศกึษาหาความรูด้ว้ยความเท่าเทยีมกนั ซึง่ทางมหาวทิยาลยัมกีารเปิดสอน
ทัง้ในหลกัสตูรทางสงัคมศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง ไดก้่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2540 โดยมกีารจดัตัง้เป็นหน่วยงานอสิระ 
นอกระบบราชการ มกีารบรหิารงานแบบพึง่พาตนเอง ซึง่นกัศกึษาทีจ่ะเขา้เรยีนทีค่ณะวศิวกรรมศาสตร ์จะตอ้งผ่านการ
สอบคดัเลอืกในวชิาพื้นฐานที่เกีย่วขอ้งทางดา้นวศิวกรรมตามทีท่างคณะวศิวกรรมศาสตรไ์ดก้ าหนดเอาไว ้ ปัจจุบนัมี
การสอนใน 5 สาขาวชิา คอื วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม และ
วศิวกรรมพลงังาน 
 ด้วยการแข่งขนัของแต่ละสถาบนัการศึกษาในปัจจุบนั ส่งผลให้จ านวนนักศกึษาลดลงอย่างต่อเนื่อง การ
ประชาสมัพันธ์แบบเดิมที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงหรือเน้นกลุ่มเป้าหมายจึงเสมือนการต าน ้าพริกละลายแม่น ้า  ไม่เกิด
ประโยชน์และสิน้เปลอืงทรพัยากร การไดม้าซึง่ขอ้มูลหรอืสารสนเทศทีด่แีละมปีระโยชน์ จะช่วยท าใหก้ารวางแผนการ
ประชาสมัพนัธส์ามารถท าไดอ้ย่างตรงจุดและคุม้ค่า 
 การท าเหมอืงขอ้มลู [1] เป็นเทคนิคในการคน้หารปูแบบ ทีแ่สดงถงึความสมัพนัธก์นัของขอ้มลูทีถู่กซ่อนอยู่ใน
ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่หรอืคลงัขอ้มูล ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการท าเหมอืงขอ้มูล จะถูกน าไปใชใ้นลกัษณะของการท านายผล 
การพยากรณ์ พัฒนากระบวนการท างานขององค์กร และช่วยในการตัดสนิใจ ซึ่งในการท าเหมืองข้อมูล จะต้องใช้
ความรู้ทางด้านสถิติ การเรียนรู้ของเครื่อง การรู้จ ารูปแบบ และความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ มาช่วยในการค้นหา
รปูแบบความสมัพนัธข์องขอ้มลู ในปัจจุบนั ไดม้กีารน าเอาความรูด้า้นการท าเหมอืนขอ้มลู ไปประยุกตใ์ชง้านไดห้ลายๆ
ดา้น เช่น การตลาด การจดัการลกูคา้สมัพนัธ ์การแพทย ์และงานทางดา้นอุตสาหกรรม เป็นตน้  
 การคน้หากฎความสมัพนัธ์ [2] เป็นการคน้หาความสมัพนัธข์องขอ้มูลจากฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ แลว้น าผลไป
วเิคราะหห์รอืท านายปรากฏการณ์ต่างๆ เพื่อใชใ้นกระบวนการวางแผนและท างานต่อไป ตวัอย่างทีส่ าคญัและเด่นชดั
ของการคน้หากฎความสมัพนัธ ์คอื การวเิคราะหก์ารซือ้สนิคา้ของลูกคา้ ซึง่การคน้หากฎความสมัพนัธน์ี้  เหมาะสมกบั
ขอ้มลูทีม่ลีกัษณะเป็นขอ้มลูรายการ  
 การค้นหากฎความสมัพนัธ์ จะช่วยในการแสดงถึงสิง่ที่ซ่อนอยู่ในฐานขอ้มูล ว่าขอ้มูลแต่ละรายการในทราน
แซกชัน่มคีวามสมัพนัธก์นัมากน้อยเพยีงใด โอกาสทีข่อ้มูลรายการใดๆจะพบถ้ามขีอ้มูลอกีรายการหนึ่งอยู่มมีากน้อย
เพยีงใด เช่น การวเิคราะหข์อ้มลูการขายสนิคา้ โดยเกบ็ขอ้มูลจากระบบ ณ จุดขาย หรอืรา้นคา้ออนไลน์ แลว้พจิารณา
สนิค้าทีผู่้ซือ้มกัจะซือ้พรอ้มกนั เช่น ถ้าพบว่าคนที่ซือ้เทปวดิโีอมกัจะซื้อเทปกาวดว้ย รา้นคา้กอ็าจจะจดัรา้นใหส้นิค้า
สองอย่างอยู่ใกลก้นั เพื่อเพิม่ยอดขาย 
 การวจิยัครัง้นี้ จงึสนใจทีจ่ะหาความสมัพนัธแ์ละรปูแบบทีเ่กดิขึน้ของขอ้มลูนกัศกึษาของคณะวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ในชัน้ปีที่ 1 โดยการประยุกต์ใช้การค้นหากฎความสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบ
ความสมัพนัธก์นัของขอ้มลูนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ของคณะวศิวกรรมศาสตร ์ซึง่ผลทีไ่ดจ้ะมปีระโยชน์ต่อการน าไปใชใ้นการ
บรหิารจดัการและวางแผนการประชาสมัพนัธใ์หต้รงจุดและเหมาะสมมากยิง่ขึน้  

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A_%E0%B8%93_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
วสัดแุละอปุกรณ์ 
 1. คอมพวิเตอรส์ว่นบุคคล  2. โปรแกรม Weka 3. ชุดโปรแกรม Microsoft Office  
 

วิธีการศึกษา 
 1. จดัเกบ็ขอ้มลู 
    ผูว้จิยัไดส้อบถามและขอขอ้มูลในรปูแบบเอกสารทะเบยีนประวตันิักศกึษาจากงานบรกิารการศกึษา คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง เพื่อน ามาศึกษาขอบเขตข้อมุลที่สนใจจะศกึษาและบันทึกในโปรแกรม 
Microsoft Excel โดยรวบรวมข้อมูลแบบสุ่มจากทะเบียนประวตัินักศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ.2550 ได้
ขอ้มลูทดสอบจ านวน 628 ชุดขอ้มลู 
 2. แปลงขอ้มลูใหอ้ยู่ในรปูแบบทีเ่หมาะสมต่อการทดลอง 
    ผู้วจิยัได้บนัทกึขอ้มูลขัน้ต้นและจดัเกบ็เขตขอ้มูลของนักศกึษาในส่วนของอายุ วุฒิการศกึษาที่ใช้ในการ
สมคัรเรยีน ภูมลิ าเนา และผลการศกึษาภาคการศกึษาแรก จากนัน้น าขอ้มลูมาแปลงใหอ้ยู่ในรปูแบบทีเ่หมาะสมต่อการ
ทดลองโดยก าหนดเงื่อนไขการแปลงดงันี้ 
 เขตขอ้มลูอายุ แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื อายุต ่ากว่า 20 ปี และ อายุมากกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี 
 เขตขอ้มลูวุฒกิารศกึษาทีใ่ชใ้นการสมคัร แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื สายสามญัและสายอาชพี 
 เขตข้อมูลภูมิล าเนา แบ่งเป็นภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาค
ตะวนัตก 
 เขตขอ้มลูผลการเรยีน แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื ผ่านและไม่ผ่าน โดยก าหนดว่าผ่าน คอื ไดผ้ลการเรยีนในภาค
การศกึษาแรกมากกว่าหรอืเท่ากบั 2.00 
 3. ประมวลผลขอ้มลูดว้ยโปรแกรม WEKA 
    ผูว้จิยัไดใ้ชโ้ปรแกรม WEKA ซึ่งเป็นโปรแกรมส าหรบัการประมวลผลขอ้มูลด้วยทฤษฎขีองการท าเหมอืน
ขอ้มลูมาใช ้โดยเลอืกใชใ้นสว่นของการคน้หากฎความสมัพนัธ ์ซึง่จะตอ้งก าหนดค่าสนบัสนุนและค่าความเชื่อมัน่ 
 ค่าสนับสนุน คอื รอ้ยละหรอืเปอรเ์ซน็ต์ของขอ้มูลทีม่เีงื่อนไขหรอืความสมัพนัธส์อดคลอ้งตามกฎทีก่ าหนดไว้
เทียบกบัข้อมูลทัง้หมด เช่น ก าหนด A และ B เป็นข้อมูลใดๆ โดยที่ A เป็นเงื่อนไขในการหาผลลพัธ์ และ B เป็น
ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 
  ค่าสนบัสนุน (A, B) =  จ านวนของรายการขอ้มลูทีม่ ีA และม ีB 
      จ านวนของรายการขอ้มลูทัง้หมด 
 ค่าความเชื่อมัน่ คอื รอ้ยละหรอืเปอรเ์ซน็ตข์องขอ้มลูทีม่เีงื่อนไขหรอืความสมัพนัธส์อดคลอ้งตามกฎทีก่ าหนด
ไวเ้ทยีบกบัขอ้มูลที่เป็นเงื่อนไข เช่น ก าหนด A และ B เป็นขอ้มูลใดๆ โดยที ่A เป็นเงื่อนไขในการหาผลลพัธ ์และ B 
เป็นผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 
  ค่าความเชื่อมัน่ (A, B) = จ านวนของรายการขอ้มลูทีม่ ีA และม ีB 
      จ านวนของรายการขอ้มลูทีม่ ีA 
 ทัง้นี้ ในการทดลองผูว้จิยัก าหนดค่าสนบัสนุนที ่0.1 และคึว่ามเชื่อมัน่ที ่0.7 ซึง่ท าใหส้ามารถสกดัขอ้มลูจนพบ
กฎทีเ่หมาะสมต่อการน าไปใชง้าน 
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ภาพท่ี 1 การตัง้ค่าโปรแกรม WEKA เพื่อประมวลผล 
 

ผลการศึกษา 
 จากการประมวลผลขอ้มูลนักศกึษาดว้ยโปรแกรม WEKA โดยใชว้ธิกีารคน้หากฎความสมัพนัธไ์ดก้ฎทีแ่สดง
ถงึความสมัพนัธข์องขอ้มลูดงัภาพที ่2 
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ภาพท่ี 2 ผลการประมวลผลขอ้มลู 
 

 จากการทดลองไดก้ฎหรอืรปูแบบความสมัพนัธข์องขอ้มลูจ านวน 10 ขอ้ กฎหรอืรปูแบบความสมัพนัธข์อง
ขอ้มลูทีม่คีวามน่าสนใจและเป็นนยัยะทีส่ามารถน ามาใชใ้นการปรบัแผนการบรหิารจดัการและการประชาสมัพนัธม์ดีงันี้ 
 ขอ้ 1 มกีฎหรอืรปูแบบทีแ่สดงวา่ผูท้ีอ่ายุน้อยกว่า 20 ปีและสอบผ่าน จะเป็นผูท้ีจ่บจากสายสามญั  
 ขอ้ 2 มกีฎหรอืรปูแบบทีแ่สดงวา่ผูท้ีจ่บสายสามญัและอยู่ในพืน้ทีภ่าคกลาง จะมอีายุน้อยกว่า 20 ปี ซึง่เหน็ได้
ค่อนขา้งชดัว่านกัศกึษาของคณะวศิวกรรมศาสตรท์ีม่าจากพืน้ทีภ่าคกลางนัน้เป็นผูท้ีจ่บจากสายสามญั การ
ประชาสมัพนัธใ์นพืน้ทีภ่าคกลางจงึควรเจาะจงตามโรงเรยีนมธัยมศกึษามากกว่าทีจ่ะไปเน้นทีโ่รงเรยีนอาชวีะหรอื
โรงเรยีนเทคนิค 
 ขอ้ 3 มกีฎหรอืรปูแบบทีแ่สดงวา่ผูท้ีจ่บจากสายอาชพีและสอบผา่นในภาคการศกึษาแรก จะเป็นผูท้ีม่อีายุ
มากกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี ทัง้นี้ อาจเพราะผูท้ีจ่บสายอาชพีและมอีายุมากกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี มกัจะเป็นผูท้ีท่ างาน
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ประจ า อยู่กบับรษิทหรอืองคก์รทางดา้นวศิวกรรม มปีระสบการณ์และความรูใ้นสายงานทีส่ามารถน ามาปรบัใชใ้นการ
เรยีนไดด้กีว่าผูท้ีจ่บสายอาชพีแต่ไมม่ปีระสบการณ์ในการท างาน 
 ขอ้ 5 มกีฎหรอืรปูแบบทีแ่สดงวา่ผูท้ีม่อีายุน้อยกว่า 20 ปีและอยูใ่นพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จะเป็นผูท้ี่
จบสายสามญั ขอ้น้ีท าใหน่้าจะมกีารประชาสมัพนัธเ์ชงิรุกไปทีโ่รงเรยีนต่างๆ ในพืน้ทีจ่งัหวดัทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่ถอืว่าเป็นพืน้ทีใ่หญ่ของประเทศ  
 ขอ้ที ่6 มกีฎหรอืรปูแบบทีแ่สดงว่าผูท้ีอ่ายมุากกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปีและอยูใ่นพืน้ทีภ่าคใต ้จะเป็นผูท้ีจ่บจาก
สายอาชพี ในทีน่ี้ร่วม ปวช. และ ปวส. แสดงใหเ้หน็ว่าหากสามารถท าการประชาสมัพนัธต์ามโรงเรยีนอาชวีะหรอื
โรงเรยีนเทคนิคในพืน้ทีภ่าคใต ้น่าจะสง่ผลทีด่ต่ีอจ านวนนกัศกึษาใหเ้พิม่มากขึน้  
 ขอ้ 9 มีกฎหรือรูปแบบท่ีแสดงวา่ผูท่ี้จบจากสายอาชีพ จะเป็นผูท่ี้อายมุากกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี ซ่ึงส่วนมากจะเป็น
ผูท่ี้มีงานประจ าท าอยูแ่ลว้ แต่ตอ้งการมาเรียนเพ่ือใชใ้นการปรับวฒิุในสายงานใหส้ามารถเขา้สู่ต าแหน่งวศิวกรได ้หากมีการ
ประชาสมัพนัธ์ไปยงัองคก์รหรือหน่วยงานทางดา้นวศิวกรรมท่ีทัว่ถึง ก็จะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยเพ่ิมนกัศึกษาใหก้บั
คณะวศิวกรรมศาสตร์ได ้
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 การทดลองนี้ ไดป้ระยุกตใ์ชว้ธิกีารคน้หากฎความสมัพนัธใ์นการสงัเคราะหข์อ้มลูของนกัศกึษาคณะ
วศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง เพื่อน ามาวเิคราะหผ์ลต่อการน าไปใชใ้นการวางแผนการประชาสมัพนัธร์บั
สมคัรนกัศกึษาใหม่ในอนาคต  
 การทดลองไดเ้กบ็ขอ้มูลนักศกึษาในส่วนของวุฒกิารศกึษา อายุ พืน้ทีภู่มภิาคทีอ่ยู่อาศยั รวมถงึผลการเรยีน
ในภาคการศกึษาแรกของนักศกึษา โดยในการประมวผลด้วยโปรแกรม WEKA ได้ก าหนดค่าสนับสนุนและค่าความ
เชื่อมัน่ที่ 0.1 และ 0.7 ได้กฎหรอืรูปแบบความสมัพนัธ์จ านวน 10 ขอ้ ซึ่งสามารถน ามาเป็นแนวทางในการน าเสนอ
ผู้บริหารต่อการน าไปใช้ในการวางแผนการประชาสมัพันธ์รบัสมัครนักศึกษาใหม่  ที่ปัจจุบันยังไม่มีการเจาะจง
กลุ่มเป้าหมาย ท าให้การประชาสมัพนัธค์่อนขา้งกวา้ง ไม่ตอบรบัต่อกลุ่มเป้าหมาย การน าผลการทดลองครัง้นี้ไปใช ้
น่าจะท าให้การวางแผนประชาสัมพันธ์สามารถท าได้มีประสิทธิภาพและเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ เพื่อให้การ
ประชาสมัพนัธค์ุม้ค่าและมุ่งเน้นไปทีก่ลุ่มเป้าหมายไดด้แีละมปีระสทิธภิาพมากกว่าเดมิ 
 งานต่อไปในอนาคต ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อผลการเรยีนของนกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัรามค าแหง เพื่อใหท้ราบถงึปัจจยัและขอ้มลูทีท่ าใหน้ักศกึษามผีลการเรยีนทีไ่ม่ผ่านหรอืไดเ้กรดเฉลีย่เกนิ 
2.00 เพื่อเป็นการสนับสนุนดูแลนักศกึษา และพฒันาการศกึษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักศกึษาและการ
บรหิารการศกึษาต่อไป  

 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอบคุณคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหงที่ให้การสนับสนุน ทัง้ในส่วนของขอ้มูลและเวลาใน
การท าวจิยัชิน้น้ี  
  
 
 
 
 
 



 

874 
 

เอกสารอ้างอิง 
1.  บุญมา เพ่งซ่วน. การใชเ้ทคนิคเหมอืงขอ้มลูในการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจดา้นการผลติบณัฑติระดบัปรญิญา

ตรี. วทิยานิพนธ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลยั. มหาวิทยาลยัศิลปากร. 2548. ได้จาก : URL 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Bunma_Phengsuan/Fulltext.pdf. 20 กรกฏาคม 2557 

2.  กฤษณะ ไวยมยั, ชิดชนก ส่งศิร ิและธนาวนิท์ รกัธรรมานนท์. การใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิงเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ . Nectec Technical Journal 2001;3(11): 134-142. ไ ด้ จ า ก  :  
URL http://www.nectec.or.th/NTJ/No11/papers/No11_full_5.pdf. 18 กรกฎาคม 2557. 

3.  เรวด ีศกัดิดุ์ลยธรรม. การใชเ้ทคนิคดาต้าไมน์น่ิงในการวเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ในการรกัษาโรคน้ิวลอ็คใน
แบบต่างๆ ของคณะแพทยศืาสตรว์ชริพยาบาล. รายงานการวจิยัวทิยาลยัราชพฤกษ์. .หน่วยวจิยั. วทิยาลยัราชพฤกษ์. 
2553. ไดจ้าก : URL http://www.rc.ac.th/Library_web/doc/RC_RR/2553_ComBus_Raywadee.pdf. 20 กรกฏาคม 2557 

4.  P.Tan, M.Steinbach and V.Kumar. Introduction to Data Mining. 1 Edition. Addison-Wesley. 2005. Available 
from: URL http://www-users.cs.umn.edu/~kumar/dmbook/index.php. 11 July 2014. 

 
 
 
 

http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Bunma_Phengsuan/Fulltext.pdf
http://www.nectec.or.th/NTJ/No11/papers/No11_full_5.pdf.%2018%20กรกฎาคม%202557
http://www-users.cs.umn.edu/~kumar/dmbook/index.php


 

875 
 

การใช้เทคนิคฐานกรณีคลมุเครือส าหรบัพยากรณ์การแพ้ยาหรืออาการข้างเคียงจาก
ยาบนโทรศพัทมื์อถือ  
 The Drug Allergy or Side-effect Prediction System with a Fuzzy Case-Based 
Reasoning Technique on Mobile Phone 
 

อดเิรก  รุง่รงัษ1ี   และเทวนิ  ธนะวงษ์1* 

Adirek  Roongrangsri1  and Tawin  Tanawong 1* 

บทคดัย่อ 

 

 ฐานกรณีเชงิเหตุผลซึง่เป็นเทคนิคหนึ่งทีส่ามารถน าไปใช้ในการพยากรณ์ผลของปัญหาใหม่ได ้  โดยการใช้
วธิกีารแกไ้ขปัญหาหรอืผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากปัญหาเก่า ทีไ่ดจ้ากการคน้หาด้วยวธิกีารเปรยีบเทยีบค่าความคลา้ยคลงึ
ระหว่างกนั  อย่างไรกต็าม เทคนิคดงักล่าวหากน าไปใชพ้ยากรณ์ผลจากการใชย้าของผูป่้วยภายใต้ลกัษณะของปัญหา
ใหมน่ัน้  มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งท าการปรบัปรุงรปูแบบของการรบัค่าแอททรบิวิตท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัค าถามอาการทีเ่กดิจาก
การใชย้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ค่าจากการตอบค าถามเหล่านัน้สามารถเกดิการคลุมเครอืไดด้งัเช่น ระยะเวลาของการเกดิ
อาการหลงัใชย้า เป็นตน้   
 ในงานวจิยันี้ไดก้ารน าเสนอการใชเ้ทคนิคฐานกรณีคลุมเครอืส าหรบัพยากรณ์การแพ้ยาหรอือาการขา้งเคยีง
จากยาบนโทรศพัทม์อืถอื โดยไดอ้อกแบบระบบการท างานของโปรแกรมบนมอืถอืทีใ่ชร้ะบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ผ่าน
เวบ็เซอร์วิส พฒันาระบบฐานข้อมูลเชิงสมัพนัธ์คลุมเครือ และสร้างระบบค้นหาฐานกรณีที่มีลกัษณะแอททรบิิวต์ที่
คลุมเครอืส าหรบัใชพ้ยากรณ์ผลลพัธข์องปัญหาใหม่   

 

ค าส าคญั:  แอปพลเิคชนับนโทรศพัทม์อืถอื การแพย้าหรอืผลขา้งเคยีง โรคเรือ้รงั ฐานกรณีปัญหาคลุมเครอื  
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Abstract 

 

 Case-based reasoning is a technique that can be used to predict the solution of a new problem. By 
the case retrieving technique process based on the most similar comparing between attributes of old problem 
and new problem. Then, the new problem can be solved with the solution of the most similar of the old 
problem. However, these techniques can be used to predict outcomes that result from the use of the new 
problem. That it is necessary to update the format of the receipt of an attribute that is associated with 
symptoms caused by the medication. In particular, the value of the answers to those questions can be 
ambiguous such as the duration of symptoms after drug use etc. 
 This research presents the drug allergy or side-effect prediction system with a fuzzy case-based 
reasoning technique on mobile phone. The system design of a mobile application that uses the Android 
operating system via Web services, fuzzy relational database systems development and build the system that 
retrieving the fuzzy case-based reasoning for forecast the result of the new problem 
 

Keywords:  Application on Mobile Phone, Intolerance or Side effect Monitoring, Chronic disease, 
 Fuzzy Case-based reasoning 
 

 บทน า  
 

 ในปัจจุบัน การด ารงชีวติความเป็นอยู่ของผู้คนจ านวนมากมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ภายใต้การ
ท างานที่รบีเร่งและต้องแข่งขนักนัสูงเพื่อการอยู่รอดในสงัคมปัจจุบนั  จงึท าให้ผู้คนจ านวนมากเกดิปัญหาทางด้าน
สุขภาพตามมาอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเราจะพบว่าในปัจจุบนัมผีู้ป่วยจ านวนมากที่จะต้องได้รบัการรกัษาตวัทัง้ใน
โรงพยาบาลของรฐัและโรงพยาบาลเอกชนเป็นจ านวนมาก สิง่เหล่านี้จงึเป็นอุปสรรคทีบ่ ัน่ทอนความมัน่คงในชวีติของ
บุคคลจ านวนมาก โดยจะมผีลกระทบทัง้การด ารงชวีติในครอบครวั ปัญหาเงนิทองทีจ่ะต้องส ารองหรอืจดัเตรยีมไวเ้มื่อ
ยามเจบ็ป่วย และหากเป็นความเจบ็ป่วยที่เรื้อรงักย็่อมก่อให้เกดิภาระของบุคคลในครอบครวัมากยิ่งขึ้นตามล าดบั  
อย่างไรกต็าม ปัญหาของความเจบ็ป่วยของบุคคลจ านวนมากนัน้ อาจจะมสีาเหตุหลากหลายนานาประการ แต่สิง่หนึ่งที่
มอิาจมองขา้มไดน้ัน่กค็อื ความเจบ็ป่วยทีเ่กดิจากการแพย้าหรอืเกดิจากผลขา้งเคยีงจากการใชย้า ซึง่โดยปกตแิลว้โรค
บางโรค เมื่อเกดิเจบ็ป่วยขึน้กจ็ าเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บัการรกัษาโดยการใชย้ารกัษา ซึง่ยาบางชนิดกไ็ม่สามารถจะใชร้กัษา
อาการป่วยให้หายอย่างราบรื่นได้ ทัง้นี้เนื่องจากอาจก่ออาการไม่พึงประสงค์ และมกัท าให้ผู้ป่วยสบัสนว่า อาการที่
เกิดขึน้นัน้ เป็นเพราะแพ้ยา หรอืเป็นเพียงแค่ผลข้างเคียงจากการใช้ยา   ซึ่งในปัจจุบนัในประเทศไทยมีการใช้ยา
จ านวนมากในผูป่้วย โดยยาแต่ละชนิด ย่อมมทีัง้คุณและโทษควบคู่อยู่ดว้ยเสมอ ในการใชย้าจงึต้องใชอ้ย่างรูเ้ท่าทนัว่า
ยาแต่ละชนิด ออกฤทธิอ์ย่างไร ใชข้นาดเท่าไหร่ จงึจะปลอดภยั [6]เป็นต้น อย่างไรกต็าม  เราจะพบว่าอาการขา้งเคยีง
จากยาและการแพย้านัน้ ส าหรบัอาการขา้งเคยีงจากยาเกดิจากฤทธิข์องยาจะพบได้มากกว่าคอืรอ้ยละ 95 อาการจะ
รุนแรงน้อยกว่า [1] และอตัราการตายน้อยกว่า ส่วนการแพ้ยาแม้จะพบไดน้้อยคอืประมาณร้อยละ 5 แต่อาการมกัจะ
รุนแรงกว่า และมอีตัราการตายสงูกว่า เน่ืองจากแพทยไ์ม่สามารถท านายไดล่้วงหน้าว่าจะเกดิกบัใครและอย่างไร [7] ดัง้
นัน้ โดยทัว่ๆ ไปแลว้เราจะจดจ าและสงัเกตยาทีแ่พ ้เพื่อหลกีเลีย่งการเกดิการแพย้าซ ้า และควรหยุดการใชย้าอย่างพร ่า
เพรื่อ แต่เมื่อหลกีเลีย่งทีจ่ะใชย้าไม่ไดเ้ราจ าเป็นทีจ่ะต้องหาองคค์วามรูท้ี่จะช่วยในการใชย้าใหถู้กต้องมใิช่ท าการซือ้ยา
ตามค าบอกเล่าของผู้คนหรอืในโฆษณาทางสื่อต่างๆ ที่มีจ านวนมากมาบรโิภคโดยขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จรงิ 
[4][5] กม็โีอกาสทีจ่ะท าใหส้ขุภาพของตวัเองทรุดลงกว่าเดมิและเกดิปัญหาของโรคทีย่ากจะท าการเยยีวยารกัษาได ้ ซึง่
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ในปัจจุบนันี้เราจะพบว่าเทคโนโลยเีขา้มามอีทิธพิลต่อการด าเนินชวีติความเป็นอยู่ของบุคคลทัว่ไปเป็นจ านวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่อุปกรณ์โทรศพัทม์อืถอืทีส่ามารถพกพาไดส้ะดวกและมขีนาดทีก่ะทดัรดั ถงึแมว้่าในปัจจุบนัจะมแีอป
พลเิคชนัจ านวนมากบนอุปกรณ์มอืถอืที่มใีห้เลอืกใช้ทัง้เพื่อความบนัเทงิหรอืเพื่อสุขภาพต่างๆ  มากมายกต็าม  แต่
ผูว้จิยัพบว่าแอปพลเิคชนัทีจ่ะน ามาใชเ้พื่อใหผู้ป่้วยโรคเรือ้รงัทีม่กีารทานยาจ านวนมากสามารถใชเ้ป็นองคค์วามรูเ้พื่อ
ท านายการแพ้ยาหรอือาการขา้งเคยีงจากยารวมทัง้สามารถช่วยแนะน าการปฏบิตัติวัทีถู่กต้องเมื่อเกดิการแพย้าหรอื
ได้รบัผลขา้งเคยีงของยานัน้ ยงัมไิด้มีการพฒันาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ป่วยที่มคีวามสนใจที่จะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สขุภาพของผูป่้วยโรคเรือ้รงัหรอืผูป่้วยทัว่ๆ ไปอย่างจรงิจงั 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะด าเนินการพฒันาเครื่องมอืทีช่่วยคาดการณ์การใชย้าทีไ่ม่ถูกต้องและท าใหเ้กดิ
ความเจบ็ป่วยทีรุ่นแรงมากขึน้ ภายใตง้านวจิยัทีช่ื่อว่า การใชเ้ทคนิคฐานกรณีคลุมเครอืส าหรบัพยากรณ์การแพย้าหรอื
อาการข้างเคียงจากยาโทรศัพท์มือถือ  ซึ่งระบบการท างานของงานวิจยันี้  โดยได้ออกแบบระบบการท างานของ
โปรแกรมบนโทรศพัท์มอืถือที่ใช้ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ [9] รวมทัง้มีองค์ประกอบที่ส าคญัของการท างานของ
โปรแกรมอนัประกอบไปด้วย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงสมัพันธ์ส าหรบัใช้เก็บฐานกรณีคลุมเครอื และจดัเก็บ
คุณสมบตัขิองยาทีเ่หมาะสมในการรกัษาโรคเรือ้รงัและโรคแทรกซอ้น  จดัเกบ็จดัเกบ็ประวตัขิองการใชย้าส าหรบัผูป่้วย
โรคเรือ้รงั ผ่านระบบจดัการฐานขอ้มูล MySQL บนระบบเวบ็เซอรว์สิ พฒันาระบบจดัเกบ็ลกัษณะอาการทีเ่กดิจากการ
แพย้าและผลขา้งเคยีงของการใชย้าในวยัผูใ้หญ่ และ วยัชราในรูปแบบกรณีปัญหาเก่า (เรยีกว่าเคสเก่า หรอืปัญหาเก่า) 
[11][14] ที่มีลกัษณะเป็นฐานกรณีคลุมเครอื สร้างระบบค้นหาด้วยเทคนิคฐานกรณีคลุมเครอื ออกแบบฐานกรณีใน
ลกัษณะคลุมเครอืของแอททรบิวิต์และก าหนดค่าระดบัน ้าหนักที่ส าคญัในการใช้ค้นหาตรวจสอบ [3] ทัง้นี้ ผู้วจิยัหวงั
เป็นอย่างยิง่ว่าแอปพลเิคชนัทีไ่ดพ้ฒันาขึน้มานี้สามารถเป็นเครื่องมอืที่ส าคญัอย่างหนึ่งที่จะช่วยใหผู้้ป่วยโรคเรือ้รงัที่
ทานยาเป็นจ านวนมากมคีวามสะดวกสบายต่อการเป็นองคค์วามรูท้ีจ่ะใชย้าใหเ้กดิประโยชน์มากกว่าโทษทีจ่ะเกดิ 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

 

 1). การใช้หลกัการทางตรรกศาสตรค์ลุมเครอื (Fuzzy logic) [13] 
 จากการอธิบายปัญหา (Problem description) โดยทัว่ๆ ไปนัน้ เราจะพบว่าในบางครัง้ปัญหาอุปสรรคที่
เกดิขึน้ของการอธบิายปัญหา กค็อื ความคลุมเครอื (หรอืเรยีกว่าฟัซซ)ี ทีเ่กดิขึน้ ตวัอย่างเช่น “ปวดศรีษะอย่างรุนแรง”  
หรอื “ปวดศรีษะน้อย”  เป็นต้น จากสองประโยคขา้งต้นภายใต้คยี์เวริด์ของค าว่า “รุนแรง”  และ “น้อย” ถือได้ว่าเป็น
ลกัษณะค่าทีค่ลุมเครอื อย่างไรกต็าม ในงานวจิยันี้ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะน าหลกัการท างานของ ฟัซซลีอจกิ (Fuzzy logic) ซึง่
เป็นเครื่องมอืทีช่่วยในการตดัสนิใจภายใตค้วามไม่แน่นอนหรอืคลุมเครอืของขอ้มลูมาประยกุตใ์ชง้าน  ซึง่โดยทัว่ไปแลว้
เราจะพบว่าหลกัการท างานของฟัซซเีซตจะถูกน ามาใชใ้นการแทนแนวคดิของภาษา  ดงัเช่น  ‘น้อย’, ‘ปานกลาง’ เป็น
ต้น เราเรยีกค าเหล่านี้ว่าค่าของตวัแปรภาษา (Linguistic value) หรอืพจน์ภาษา (Linguistic term) ซึ่งเป็นค่าของตวั
แปรภาษา (Linguistic variable) แต่ละตวัแปรภาษาถูกนิยามเป็น หา้ทูเพลิ (quintuple) คอื ( , T( ), U, g, m) โดยที ่
x เป็นชื่อของตวัแปรภาษา T( ) เป็นพจน์ภาษา (Linguistic term) ของตัวแปรภาษา  ในเซตสากล  ส าหรบั U, g 
เป็นกฎวากยสมัพนัธ ์(Syntactic rule) ทีใ่ชใ้นการสรา้งพจน์ภาษา และ m เป็นฟัซซเีซตทีอ่ยู่บนเซตสากล U นัน่คอื m: 
TP~(U) ตวัอย่างของตวัแปรภาษา ซึง่มตีวัแปรภาษา  คอื ‘ปวดศรีษะ’ และT( ) หรอืพจน์ภาษาคอื ‘น้อย’,  ‘ปาน
กลาง’, ‘รุนแรง’ และ ,‘รุนแรงมาก’ (ดงัภาพที ่1 ) นอกจากนี้  ฟังกช์นัความเป็นสมาชกิ (Membership function) ซึง่เป็น
ฟังก์ชนัที่มีการก าหนดระดบัความเป็นสมาชกิของตวัแปร เช่น ฟังก์ชนัสีเ่หลี่ยมคางหมู โดยมีรูปแบบของชนิดของ
ฟังกช์นัความเป็นสมาชกิ ดงัต่อไปนี้ คอื 
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ภาพท่ี 2 แสดงสถาปัตยกรรมของระบบในงานวจิยั 

Linguistic values 

1 
0.8   
0.6   
0.4   
0.2   
0 

เวบ็เซอรว์สิ 
           

json 

 
 

 
 1). ฟังก์ชันสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezoidal membership function) เป็นฟังก์ชันสี่เหลี่ยมคางหมูที่มี 4 
พารามเิตอรค์อื { , , , }                            
      เงื่อนไขกรณี   <  
        เงื่อนไขกรณี       
        เงื่อนไขกรณี        
        เงื่อนไขกรณี       
        เงื่อนไขกรณี        

 
                                                                              Linguistic variable 
                  
                                    น้อย   ปานกลาง  รุนแรง  รุนแรงมาก     
        
 
 
 
 
                                      0    1   3      7   10   13  15       20   

   ภาพท่ี  1 แสดงตวัอย่างของตวัแปรภาษา (Linguistic variable)  
 

 2). สถาปัตยกรรมของระบบการท างานในงานวิจยั  
 

                                                           
                       
                                 1               5 
                                                              
 
                                                          

                                                            2                                  
 

 
 
 

 การท างานหลกัๆ ของสถาปัตยกรรมระบบงานวจิยั (ดงัภาพที ่2) จะแบ่งรายละเอยีดของการท างานมดีงันี้คอื 
 ขัน้ตอนที่ 1,2 แอพพลเิคชัน่บนมอืถอืระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดท์ี่เชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตจะท าการส่งขอ้มูล
ผ่าน อนิเทอรเ์น็ตไปยงัเวบ็เซอรว์สิ 
 ขัน้ตอนที ่3  เวบ็เซอรว์สิจะท าการดงึขอ้มูลจากฐานขอ้มูล โดยการส่งค่าขอ้มูลทีต่้องดงึไปยงัฐานขอ้มูลๆจะ

ท าการคน้หา(ในทีน่ี้เป็นการน าเสนอการคน้หาภายใตฐ้านกรณีเชงิคลุมเครอื) และส่งขอ้มูลกลบัมายงัเวบ็เซอรว์สิ(กรณี

ทีบ่นัทกึขอ้มลูหรอือพัเดทขอ้มลู ในขัน้ตอนที ่4  จะสง่ค่า กลบัมายงัแอพพลเิคชัน่บนมอืถอืระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์

เช่นกนัว่าการบนัทกึสมบรูณ์ดหีรอืไม่) 

               ระดบัการปวดศรีษะ 

MySQL 

อนิเทอรเ์น็ต 

ผูใ้ช ้
6 4 

3 
คน้หาภายใตฐ้าน
กรณีเชงิคลุมเครอื 
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 ขัน้ตอนที ่4,5 เวบ็เซอรว์สิจะแปลงขอ้มลูใหอ้ยู่ในรปูแบบขอ้มลู JSONแลว้สง่ขอ้มลูไปยงัอนิเทอรเ์น็ต  

 ขัน้ตอนที่ 6 เมื่อข้อมูลส่งมาถึงแอพพลเิคชัน่บนมอืถือระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์แอพพลเิคชัน่จะท าการ

แปลงขอ้มลูในรูปแบบของJSON ใหอ้ยู่ในรูปแบบขอ้มูลทีร่ะบบปฏบิตักิารแอนดรอยดส์ามารถน ามาใชง้านได ้ โดยใช้

ฟังกช์นัของ JSON ในการแปลงขอ้มลู เมื่อแปลงขอ้มลูเสรจ็แลว้ขอ้มลูเหล่านัน้ เรากส็ามารถน าไปใชง้านไดท้นัท ี
 

 3). การก าหนดปัญหาใหม่ภายใต้ลกัษณะของฐานกรณีคลุมเครอื (Fuzzy Case-based reasoning)  
 ในงานวจิยันี้ไดก้ าหนดค่าพจน์ภาษาเชงิฟัซซทีีใ่ชพ้ืน้ฐานภายใตก้ารรวบรวมขอ้มูลส าหรบัการสรา้งชุดค าถาม
จากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และเภสชักรจากโรงพยาบาลมหาวทิยาลยันเรศวร โรงพยาบาลวงัทอง โรงพยาบาล
ก าแพงเพชร โดยอาศยัพืน้ฐานหลกัการนารนัโจ [8] ทีใ่ชชุ้ดค าถามทีม่กีารใหค้ าตอบแต่ละขอ้เป็นตวัเลข เพื่อใชค้ านวณ
ค่าผลลพัธ์เขา้ด้วยกนั แล้วน ามาค่ามาแปลความหมายเป็นผลการประเมินอาการอนัไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่
เกดิขึน้โดยจะจดัเป็นระดบัความน่าจะเป็น (  Probability  scale )  ซึง่อลักอรธิมึนี้ประกอบดว้ยค าถาม 10 ขอ้ทีน่ิยมใช ้
โดยมคีะแนนก ากบัไว ้ในกรณีทีต่อบว่า ใช่, ไม่ใช่  และไม่ทราบ ตามล าดบัตวัอย่างเช่น attr1: เกดิอาการไม่พงึประสงค์
ขึน้หลงัจากไดร้บัยา หากตอบว่าใช่ จะมคีะแนนเป็น +2 หรอืตอบว่าไม่ใช่จะมคีะแนนเป็น -1 ซึง่ในงานวจิยัทีผู่ว้จิยัได้
ด าเนินการปรบัปรุงโดยการน ามาประยุกตใ์ชก้บัพจน์ภาษาเชงิฟัซซ ีเพื่อก าหนดรายละเอยีดของค าถามใหส้ามารถบอก
ระดบัของการระยะเวลาการเกดิอาการ ท าใหค้ าตอบมรีายละเอยีดมากขึน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัอาการทีเ่กดิขึน้จากการ
ทานยามากทีส่ดุโดยสามารถแสดงตวัอย่างของรายละเอยีดดงันี้ (ดงัตารางที1่) 

ตารางท่ี1 แสดงค่าของค าตอบภายใต้ลกัษณะฟัซซแีอททรบิวิต์จากตวัอย่าง attr1:  “ระยะเวลาของอาการทีเ่กดิขึน้หลงั
ไดร้บัยา” ในลกัษณะ Fuzzy Linguistic Term 

 นอกจากนี้ในงานวจิยัฉบบันี้ไดด้ าเนินการออกแบบจ าลองปัญหาใหม่ (new problem) (ดงัภาพที ่3) และการ
จดัเก็บเคสเก่า (ปัญหาเก่า) (ดงัภาพที่ 4) จากการใช้ระบบค าถาม-ตอบที่มีพื้นฐานการใช้แอททรบิิวต์ค าถามจาก
อลักอรธิมึนารนัโจ โดยจะจ าแนกค าถามออกเป็นแอททรบิวิต์ภายใต้เคสเก่าและก าหนดระดบัของค่าจากค าถามที่มี
ความคลุมเครอืเป็นระดบัชัน้ของค่าเพื่อน ามาใชค้ านวณหาความสมัพนัธข์องค าถามทัง้หมด    พรอ้มทัง้จะท าการแมท
ชิง่ระหว่างปัญหาใหม่กบัค าถามเก่าที่น าค่าระดบัน ้าหนักของแอททรบิิวต์ (ดงัตารางที่ 2) ที่ก าหนดขึ้นจากการขอ
ค าปรกึษาจากแพทยแ์ละเภสชักรเพื่อค้นหาผลลพัธ์ของปัญหาใหม่ภายใต้ค่าความคล้ายคลงึกบัปัญหาเก่ามากที่สุด 
ทัง้นี้ เพื่อน าไปผลลพัธท์ี่ได้เป็นขอ้สรุปผลในลกัษณะ 3 แนวทาง นัน่คอื ยาแพ้ใด เกดิจากอาการขา้งเคยีงจากยาใด 
หรอืไม่เกดิผลอาการใดๆ 

ระยะเวลาของอาการที่
เกดิขึน้ลกัษณะเชงิฟัซซ ี

ประเภท การกระจายขอ้มลู (คะแนน) 
    

เรว็มาก Trapezoidal 0 1 2 4 
เรว็ Trapezoidal 3 5 8 9 
ปานกลาง Trapezoidal 6 10 14 16 
ชา้ Trapezoidal 15 20 24 30 
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ภาพท่ี 3 แบบจ าลอง new problem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 แบบจ าลอง old case 
 

ตารางท่ี2 แสดงระดบัค่าน ้าหนกัของแอททรบิวิต ์

 

 

 

 

 

 

 

4). การออกแบบฐานข้อมูลเชิงฟัซซีและการก าหนดฟัซซีแอททริบิวต ์
 4.1) การออกแบบฐานขอ้มลูเชงิฟัซซ ี(Fuzzy database) [10] 
 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ ใช้รักษาอาการของโรค 10 ชนิด ได้แก่  ไข้หวัด   ปวดศีรษะ  ตัวร้อน   
โรคกระเพาะอาหาร  โรคตบัอกัเสบ  โรคหอบหดื  สวิ  โรคตอ้หนิ  โรคขอ้กระดกูเสือ่ม  โรคอว้น ทีเ่กีย่วขอ้งในงานวจิยั 

การอธิบายปัญหา 

แอททรบิวิต1์: 
แอททรบิวิต2์: 
แอททรบิวิต3์: 
… 
… 
แอททรบิวิตn์: 

ผลของปัญหา 

ช่ือแอททริบิวต ์ ค่าระดบัน ้าหนัก 
ระยะเวลาของอาการทีเ่กดิขึน้หลงัไดร้บัยา   9 
อาการเกดิขึน้อกีเมื่อเริม่ใชย้าใหม่    6 
อาการรุนแรงขึน้หรอืลดลง[เมื่อลดขนาดของยา]  5 
มปีฏกิริยิาคลา้ยกบัเมื่อไดร้บัยาครัง้ก่อน      4 
อาการดขีึน้เมื่อหยุดยาสงสยัหรอืเมื่อใหย้าตา้นทีจ่ าเพาะเจาะจง 3 
ปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้สามารถเกดิจากสาเหตุอื่น 
นอกเหนือจากยาทีส่งสยั  

1 

ระยะเวลาของอาการที่เกดิขึ้นหลังได้รับยา             : ประมาณ 7 วนั 

อาการเกดิขึน้อกีเมือ่เริม่ใชย้าใหม่                          : 13 วนั 
อาการรุนแรงขึน้หรอืลดลง [เมือ่ลดขนาดของยา]   :  ปานกลาง 
มปีฏกิริยิาคลา้ยกบัเมือ่ไดร้บัยาครัง้ก่อน                :  อาจจะใช่ 
อาการดขีึน้เมือ่หยุดยาทีส่งสยัหรอืเมือ่ใหย้าตา้นที่จ าเพาะเจาะจง      : น้อย 
ปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้สามารถเกดิจากสาเหตุอืน่นอกเหนือจากยาทีส่งสยั  : ใช่ 

การอธิบายปัญหา 
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ภายใต้ระบบจ าลองฐานข้อมูล phpMyAdmin ส าหรบัทดสอบระบบการดึงข้อมูลเพื่อแสดงผล ซึ่งประกอบไปด้วย 
ฐานข้อมูลรายละเอียดของยา  ฐานข้อมูลผลกระทบจากยา และฐานข้อมูลอาการข้างเคียงจ ากยาที่ใช้ งานวิจยันี้ 
จะน าเสนอวธิกีารจดัเกบ็เคสโดยไดอ้อกแบบขอบเขตรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบัเคสดว้ยลกัษณะ Conceptual schema 
ภายใต้เทคนิควธิ ีNIAM [12] (ดงัภาพที่ 5)  แลว้ท าการแมปเป็น Relation schema เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลเชงิสมัพนัธ ์
(ดงัภาพที่ 6) โดยตารางที่ท าการจดัเกบ็รายละเอยีดเกีย่วกบัเคสและนิยามต่างๆ ของฐานกรณีจะด าเนินการภายใต้
โปรแกรมระบบการจดัการฐานขอ้มูล MySQL ส าหรบัแนวทางของการจดัเกบ็เคสสามารถจดัเกบ็ได้ทุกรูปแบบของ 
เคสภายใต้ลกัษณะที่ได้นิยามตามรูปแบบของเคส     ส าหรบัการจดัเก็บกรณีปัญหาเก่า จะจดัเก็บกรณีปัญหาเก่า 
ภายใต้ฐานขอ้มูลเชิงสมัพันธ์แบบฟัซซี [3] ซึ่งจะแสดงเพียงบางส่วนดงัตารางที่ 3-5    โดยตารางที่ท าการจดัเก็บ 
ก ร ณี ปั ญ ห า เก่ า ที่ มี ก า รด า เนิ น ก า รภ าย ใต้ โ ป ร แ ก รม ร ะบ บ ก า ร จั ด ก า ร ฐ าน ข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ์ 

 
ภาพท่ี 5 แสดงการจ าลองความสมัพนัธบ์างสว่นในระดบัแนวคดิเชงิ NIAM 

 

ตารางท่ี 3 Case    ตารางท่ี 4 Problem description  

     
 
 
 

ตารางท่ี 5 Fuzzy term 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 แสดงลกัษณะตารางฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธแ์บบฟัซซ ี
 

5). เทคนิคส าหรบัการค้นหาเคสเชิงคลุมเครอื  

 ส าหรบัการค้นหาเคสเชงิคลุมเครอืเพื่อน ามาใช้แก้ไขให้กบัปัญหาใหม่นัน้ ในงานวจิยัฉบบันี้ได้ประยุกต์ใช้
สมการคณิตศาสตรส์ าหรบัการคน้ค่าความคลา้ยคลงึ (Similarity measure) [14]  มดีงัต่อไปนี้ คอื  
      n 

      โดยที ่  คอืปัญหาใหม ่   

CaseId SolutionId 
… … 
  

CaseId Attribute1 Attribute2 … Attributen  
     
… …  …  

 
fTerm 

 
type 

possDistribution 

    
… ….  …  … 
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           คอื เคสเก่า 
 ส าหรบัในงานวจิยันี้ ผู้วจิยัได้น าเสนอเคสเชงิคลุมเครอื (หรอืเรยีกว่า Fuzzy Case-Based Reasoning) ซึ่ง
ก าหนดใหเ้ป็นเคสเก่า โดยไดน้ ามาใชเ้ปรยีบเทยีบระหว่างเคสเก่ากบัปัญหาใหม ่ภายใตล้กัษณะของฟัซซแีอททรบิวิต์ที่
มคี่าอยู่ระหว่าง  0< f(T,S) < 1   ซึง่เกดิจาการระบุค่าจากผูใ้ชใ้นการตอบค าถามเพื่อใหร้ะบบด าเนินการคน้หาขอ้สรุป
ของการใชย้าว่าเกดิอาการแพย้าหรอืเกดิจากอาการขา้งเคยีงของยา ดงันัน้ จากแนวคดิการน าเสนอเคสเชงิคลุมเครอื
นัน้  ท าให้เราทราบได้ว่า การที่จะได้มาซึ่งเคสที่จะน ามาใช้ส าหรบั เป็นข้อสรุปจากปัญหาใหม่ได้นัน้ จะต้องมีการ
ด าเนินการในการค้นหาซึ่งเราเรียกว่า Fuzzy  case retrieval  ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ใช้หลักการทางฟัซซีเซ็ตเพื่อ
ด าเนินการคน้หาเคสเชงิคลุมเครอืดว้ยลกัษณะ 5 รปูแบบ [10] นัน่กค็อื 
 
 รปูแบบท่ี  1. การท า Fuzzy case  retrieval ในลกัษณะค่าครสิป์กบัค่าประมาณ  โดยค่าดกีรทีี่ค านวณได้ที่
มากกว่าหรอืเท่ากบัค่า thresholdจะผ่านเงื่อนไข และเป็นค าตอบของการquery ดว้ยค่าดกีรนีัน้ๆ  
 

                              
                                                   
                                                    

                                                    

 
 รูปแบบท่ี 2. การท า Fuzzy case  retrieval ในลกัษณะ พจน์ภาษาฟัซซี (Fuzzy linguistic term) กบัพจน์
ภาษาฟัซซ ี(Fuzzy linguistic term)   การเปรยีบเทยีบกนัระหว่างค่าพจน์ภาษาฟัซซ ี2 ค่าใดๆ  ในแอทรบิวิตเ์ดยีวกนั 
ซึง่วธิกีารหาค่าดกีรคีวามคลา้ยคลงึ ระหว่าง 2 ฟัซซเีซต็ใดๆ  โดยเราจะไดผ้ลลพัธค์วามคลา้ยคลงึของค่าดกีรรีะหว่างคู่
พจน์ภาษาฟัซซทีีม่คี่ามากกว่าหรอืเท่ากบัค่า t  (Threshold) 
                                                     )      

 
                                                                          

                                                                      ความกวา้งดา้นล่าง (bottom width)    
 
                                                                      ความกวา้งดา้นบน (top width)  
 
 รูปแบบท่ี  3. การท า Fuzzy case  retrieval ในลักษณะ ค่าคริสป์ (Crisp) กับพจน์ภาษาฟัซซี (Fuzzy 
linguistic term)   เพื่อท าการหาว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าครสิป์แลว้  จะอยู่ในระดบัดกีรคีวามเป็นสมาชกิทีด่กีรเีท่าใด
ของค่าพจน์ภาษาฟัซซนีัน้ๆ   
                                                

                                              

                                              

                                              
 รปูแบบท่ี  4. การท า Fuzzy case retrieval ในลกัษณะค่าประมาณกบัค่าประมาณ  เป็นการหาค่าความสงู
ของจุดซอ้นทบั (intersection) ทีส่งูทีส่ดุของ 2 ฟังกช์นั  สมาชกิใดๆ โดยใชห้ลกัของสมการต่อไปนี้ คอื 

                                             

 คอืค่าครสิป์ใดๆ 
 และ  คอืค่าทีอ่ธบิาย 

   ค่าประมาณ 

โดยที ่  คอืค่าครสิป์ใดๆ 
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 รปูแบบท่ี  5. การท า Fuzzy case retrieval ในลกัษณะค่าประมาณ (Approximate Value) กบัพจน์ภาษาฟัซ
ซี     โดยค่าประมาณ (Approx ) จะนิยามโดยใช้ฟังก์ชนัสมาชิกรูปสามเหลี่ยม (Triangle membership function) 
โดยการเปรียบเทียบกับค่าพจน์ภาษาฟัซซีหาได้จากความสูงของจุดของส่วนซ้อนทับ (Intersection) ที่สูงที่สุด 2 
ฟังกช์นัสมาชกิใดๆ โดยเงื่อนไขของสมการเป็นดงัต่อไปนี้ คอื  

                                                   

                                           

                                           

                                            

     

       
       

       
ผลการศึกษา 

 ตัวอย่างของการจดัเก็บปัญหาเก่า(เคสเก่า) ในที่นี้จะแสดงรายละเอียดของปัญหาเก่าไว้จ านวน 10 เคส 
ทีเ่กดิจากการใชช้นิดของยาเพื่อรกัษาโรคชนิดเดยีวกนั รายละเอยีดดงันี้ คอื (ดงัตารางที ่6) 
ตารางท่ี 6 แสดงรายละเอยีดของกรณีปัญหาเก่าจ านวนหนึ่งทีไ่ดท้ าการจดัเกบ็ไวใ้นระบบฐานขอ้มลู 

 

 
 รหสัเคสเก่า 

 
เ กิ ด ห ลั ง
ไ ด้ ร ั บ ย า
(หน่วย:วนั) 

 
เกิดขึ้น อีก เมื่อ
เริ่ม ใช้ ย า ให ม่
(หน่วย: วนั) 

 
รุ น แ ร ง ขึ้ น
ห รื อ ล ด ล ง
(เมือ่ลดยา) 

 
ปฏิกิริยาคล้าย
กบัได้รบัยาครัง้
ก่อน 

 
อาการดีขึ้ น
เมื่ อหยุดยา
สงสยั 

 
ปฏกิริยิาที่เกดิ 
ส าม ารถ เกิด
จากสาเหตุอื่น 

 
ผ ล ลั พ ธ์ ที่
เกิดขึ้นของ
ปัญหา 

oldCase1 ชา้  ประมาณ7 น้อย อาจจะใช ่ น้อย ใช่ ไมน่่าใช่ 
oldCase2 ปานกลาง  14  ปานกลาง ไมน่่าใช่ ปานกลาง ใช่ ไมน่่าใช่ 
oldCase3  2 ปานกลาง รุนแรง น่าจะใช ่ มาก ไมใ่ช่ น่าจะใช ่
oldCase4 ประมาณ 5  เรว็  ปานกลาง ไมน่่าใช่ ปานกลาง ใช่ อาจจะใช ่
oldCase5 ประมาณ 2 เรว็มาก รุนแรงมาก ใช่แน่ มาก ใช่ ใช่แน่ 
oldCase6 ปานกลาง ประมาณ 7  น้อย อาจจะใช ่ น้อย ไมท่ราบ ไมน่่าใช่ 
oldCase7 ชา้ ชา้ น้อย ไมน่่าใช่ น้อยทีสุ่ด ไมใ่ช่ ไมน่่าใช่ 
oldCase8 3 เรว็มาก รุนแรง ใช่แน่ มาก ไมท่ราบ ใช่แน่ 
oldCase9 เรว็มาก  เรว็ รุนแรงมาก ใช่แน่ มาก ไมใ่ช่ ใช่แน่ 
oldCase10 ชา้  ประมาณ15 น้อย อาจจะใช ่ น้อย ใช่ ไมน่่าใช่ 

 ส าหรบัผลลพัธ์ที่ได้จากการเปรยีบเทยีบความคล้ายคลงึระหว่างปัญหาเก่ากบัปัญหาใหม่สามารถแสดงถึง
ขัน้ตอนการหาผลลพัธ ์ โดยการคน้หาปัญหาเก่า (Case retrieval)   ส าหรบักระบวนคน้หาปัญหาเก่า ในงานวจิยัฉบบันี้
จะน าเสนอจ านวน k  ซึง่ค่า k ในทีน่ี้ก าหนดไวจ้ านวน 10 เคส  ทีไ่ดจ้ากการเปรยีบเทยีบจ านวน150 กรณีปัญหาเก่าที่

โดยที ่   คอืค่าประมาณ  
          คอืค่า marginของกราฟ 
          ฟังกช์นัสมาชกิ รปูสามเหลีย่ม 
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“เรว็” 

“ 13 วนั” 

ได้ท าการจดัเกบ็ในฐานขอ้มูล  ดงันัน้ปัญหาเก่าจ านวน 10 รายการที่ได้นี้ จะเกดิจากหลกัการคน้หาที่มรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ คอื  
  ขัน้ตอนที่1: จะเริม่ด้วยการใชค้ยี์หลกัที่ก าหนดขึน้มาส าหรบัใช้ในการค้นหาซึ่งจะประกอบไปด้วย 
แอททรบิวิต์หลกัๆ จ านวน 4 ตวั เพื่อคน้หาปัญหาเก่าจากฐานขอ้มูลทีจ่ดัเกบ็ไวจ้ านวนมาก นัน่กค็อื “เกดิขึน้หลงัจาก
ไดร้บัยา”    “เกดิขึน้อกีเมื่อเริม่ใชย้าใหม่”  “อาการรุนแรงขึน้หรอืลดลง(เมื่อลดขนาดของยา)”  และ “มปีฏกิริยิาคลา้ยกบั
เมื่อไดร้บัยาครัง้ก่อน”  ตามล าดบั  อย่างไรกต็ามเราจะพบวา่แอททรบิวิตท์ีไ่ดก้ าหนดนี้ สามารถมคี่าไดท้ัง้ในลกัษณะค่า
ปกต ิหรอืค่าประมาณ หรอืค่าคลุมเครอื ไดต้ามล าดบั  ดงันัน้ เมื่อท าการคน้หาจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชว้ธิกีารวดัระดบัค่าเพื่อ
ตรวจสอบความคลา้ยคลงึกนัภายใตส้ตูรทีใ่ชง้านโดยค่าของแต่ละแอททรบิวิต์มลีกัษณะต่างๆ กนั 
   ขัน้ตอนที่2: จะท าการเปรยีบเทยีบค่าความคลา้ยคลงึแต่ละแอททรบิวิต์ของคยีห์ลกัระหว่างปัญหา
ใหม่กบัปัญหาเก่า ส าหรบัการค านวณค่าระหว่างแอททรบิวิตป์ฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้สามารถเกดิจากสาเหตุอื่นนอกเหนือจาก
ยาทีส่งสยั นัน้ จะพบว่าเป็นการเปรยีบเทยีบภายใต ้independent type นัน่คอื     ปฏกิริยิาทีส่ามารถเกดิจากสาเหตุอื่น
น อ ก เห นื อ จ า ก ย า ที่ ส ง สั ย  :  โ ด ย ที่   เ ป็ น แ ล ะ 

 นัน้ เป็นแอททรบิิวต์ของปัญหาเก่า และปัญหาใหม่ที่ i และมแีอททรบิิวต์ตัวที่j ของปัญหาเก่าและ
ปัญหาใหม่ ตามล าดบั ดงันัน้เมื่อเปรยีบเทยีบจะพบว่า  Sim(ใช่,ไม่ใช่) = 0  นอกจากนี้เราสามารถแสดงตวัอย่างของ
ค านวณค่าแอททรบิวิตก์ารเกดิอาการขึน้อกีเมื่อไดร้บัยาใหม่(ปัญหาใหม่ “ 13 วนั”,ปัญหาเก่ากรณีที ่4 (หรอื oldCase4) 
อาการที่เกิดขึน้ “เรว็” ดงันัน้ จงึท าการเปรียบเทียบค่าของปัญหาใหม่ที่ต้องการพยากรณ์ กบัพจน์ภาษาฟัซซีของ
ปัญหาเก่า  ซึง่ในงานวจิยันี้ จงึขอแสดงตวัอย่างวธิกีารค านวณจากความสมัพนัธข์องค่าแอททรบิวิต์ทีไ่ดก้ล่าวขา้งต้น 
โดยจะน าเสนอการเปรยีบเทยีบทีเ่กดิขึน้ภายใตส้ตูรการค านวณ (ดงัภาพที ่7)  
 จากภาพที่ 7  เราสามารถค านวณค่าเพื่อเปรยีบเทยีบระหว่าง ค่าครสิป์  นัน่คอืค่า  มคี่าเท่ากบั13 วนั กบั
ค่าพจน์ภาษาฟัซซขีองแอททรบิวิต ์“เกดิอาการขึน้อกีเมื่อไดร้บัยาใหม”่ มคี่าคอื “เรว็”  ดงันัน้ การหาค่า degree = 0.67                 

จะได้จาก  = 13 ,  = 15 และ  = 12  ตามเงื่อนไข   เมื่อ   ของสูตรการค านวณรูปแบบที่3 
ระหว่างค่าครสิป์กบัพจน์ภาษาฟัซซ ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

ภาพท่ี 7 แสดงการเปรยีบเทยีบระหว่าง “ 13 วนั” กบั “เรว็” 
 
 
 ส าหรบัภาพที ่8 เป็นการแสดงถงึค่าความคลา้ยคลงึระหว่างปัญหาเก่ากบัปัญหาใหม่ทีแ่สดงจ านวน 10 กรณี
ปัญหาเก่า โดยเราจะพบว่าปัญหาเก่า oldCase4 เป็นปัญหาเก่าทีม่คี่าความคลา้ยคลงึมากทีส่ดุนัน่คอื มคี่าเท่ากบั 0.40 
และมปัีญหาเก่าที่ oldCase2, oldCase6, oldCase10, oldCase1, oldCase9, oldCase7, oldCase3, oldCase8 และ 
oldCase5 ซึ่งมีค่าความคล้ายคลึงเท่ากับ   0.31, 0.27, 0.25, 0.20, 0.17, 0.15, 0.14, 0.13และ 0.12 ตามล าดับ  
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ส าหรบัภาพที ่9 นัน้แสดงถงึรายละเอยีดการเปรยีบเทยีบค่าความคลา้ยคลงึภายใต้แอททรบิวิต์ของแต่ละกรณีปัญหา
เก่ากบัปัญหาใหม่ 
 
 

 
 

ภาพท่ี 8 แสดงค่าความคลา้ยคลงึระหว่างกรณีปัญหาเก่ากบัปัญหาใหม่ 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 9 แสดงค่าเปรยีบเทยีบแต่ละแอททรบิวิตข์องปัญหาเก่า 

 

                   
(ก) เลอืกโรค   (ข) เลอืกชื่อยา/ตอบค าถามระบบ   (ค) ผลลพัธจ์ากการใชย้า 
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ภาพท่ี 10 แสดงบางสว่นของการใชง้านแอพพลเิคชัน่ส าหรบัตรวจการแพห้รอืการไดร้บัผลขา้งเคยีงจากยา 
 

ตวัอยา่งการท างานของแอพพลิเคชัน่ท่ีได้พฒันา  
 การท างานของระบบโปรแกรมจะก าหนดโรคชนิดต่างๆ จ านวน 10 ชนิด  (ดงัภาพที่ 10 (ก)  (ข) และ (ค) 
ตามล าดบั) โดยผูใ้ชส้ามารถเลอืกโรคและยาทีท่านได ้โดยยาทีท่านนัน้สามารถเลอืกไดไ้ม่เกนิ 3 ชนิดต่อการทานยา 1 
ครัง้ หลงัจากนัน้ระบบโต้ตอบกบัผู้ใช้ผ่านค าถามและให้ผู้ใช้ตอบการใช้ยาโดยค าถามเหล่านี้กค็ือแอททริบวิต์ที่ถูก
ก าหนดอยู่ภายใตปั้ญหาใหม่ แลว้เมื่อตอบค าถามเสรจ็สิน้ระบบกจ็ะด าเนินการคน้หาผลลพัธท์ี่สอดคลอ้งกบัเคสเก่าแลว้
น าผลลพัธจ์ากเคสเก่ามาใชเ้ป็นค าตอบใหก้บัปัญหาใหม่ตามล าดบั  
 

การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
 เริม่จากใช้แบบสอบถามการใช้งานระบบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน และเภสชักร 10 ท่าน จาก
โรงพยาบาลวงัทอง โรงพยาบาลมหาวทิยาลยันเรศวร และโรงพยาบาลก าแพงเพชร มรีายละเอยีดของผลการประเมนิ
ดงัตารางที ่7 ซึง่ผลลพัธจ์ากการท างานของระบบทีจ่ดัเรยีงล าดบัผลของการพยากรณ์ภายใต้การเปรยีบเทยีบระหว่าง
ปัญหาใหม่กบัเคสเก่าเป็นที่ยอมรบัของผู้เชี่ยวชาญในระดบัดี แต่ผู้เชี่ยวชาญได้แนะน าให้เพิ่มเติมในส่วนของการ
น าเสนอเน้ือหาหรอืปัจจยัน าเขา้ ซึง่จะเป็นสว่นทีจ่ะช่วยเพิม่ความถูกตอ้งของระบบมากยิง่ขึน้ 
ตารางท่ี 7 แสดงความพงึพอใจในระบบงานส าหรบัน าไปใชง้าน 

รายการประเมิน 
 

 SD ระดบัความพอใจ 

1. ความถูกตอ้งผลการท านายของระบบ 3.55 0.61 ด ี

2. ความเหมาะสมดา้นการน าไปใชง้าน   3.87 0.62 ด ี

3. ความพงึพอใจดา้นการน าเสนอเน้ือหาน าเขา้ 3.73 0.82 ด ี

4. ความพงึพอใจดา้นความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน 4.53 0.49 ดมีาก 

รวม 4.04 0.64 ด ี
 

 การหาค่าเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจโดยที ่   =    ซึง่ค่า  คอืค่าเฉลีย่ของแต่ละรายการ  ค่า   คอื ความถี ่  
ค่า  คอืค่าขอ้มลู  และค่า   คอืจ านวนผูเ้ชีย่วชาญ  

 การหาค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจโดยที ่   =  ซึง่ค่า  คอืสว่น

เบีย่งเบนมาตรฐาน  ค่า   คอืความถี ่  ค่า  คอืค่าขอ้มลู  ค่า  คอืค่าเฉลีย่ของแต่ละรายการ และคา่   คอืจ านวน
ผูเ้ชีย่วชาญ  
 

วิจารณ์และสรปุผล 

 

 ในงานวจิยัไดแ้สดงถงึการประยุกต์ใช้ฐานกรณีคลุมเครอื (หรอื Fuzzy case-based reasoning) เพื่อปรบัปรุง
และเพิ่มประสทิธิภาพการท างานของปัญหาเก่า ที่มีการจดัเก็บไว้ผ่านเว็บเซอร์วิสภายใต้ระบบจดัการฐานข้อมูล 
MySQL ท าให้รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลนัน้มีประโยชน์และสอดคล้องกับการตอบค าถามทางการแพทย์ที่มี
รายละเอยีดของค่าระดบัของอาการหรอืผลที่เกดิขึน้จากการใช้ยา ท าให้ผู้ใช้แอปพลเิคชัน่สามารถทราบผลของการ
ท านายทีจ่ะเกดิขึน้จากการใชย้าภายใต้โรคทีผู่ใ้ชร้ะบุได ้ซึง่รปูแบบการท างานของงานวจิยัไดต้อบสนองต่อผู้ใชท้ีจ่ะท า
ใหเ้กดิความสะดวกดว้ยการท างานผ่านอุปกรณ์มอืถือ จงึถือได้ว่าเป็นจุดเริม่ต้นอย่างยิง่ของการน าหลกัการของการ
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น าเสนอปัญหาเก่ามาใชท้ านายผลจากปัญหาใหม่ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และใชเ้ป็นขอ้มูลเบื้องต้นของการดูแล
สขุภาพดว้ยตวัเอง  อย่างไรกต็าม จากการท างานของงานวจิยัดงักล่าว จะพบว่า ในการตรวจสอบเพื่อระบุผลจากการ
ใชย้านัน้จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องศกึษาปัจจยัอื่นๆ รวมทัง้ประวตักิารใชย้าและผลจากการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารของ
ผูป่้วยเพื่อน ามาใช้ในการพยากรณ์ผลจากการใช้ยาเพื่อใหเ้กดิความ ทัง้นี้ เพื่อความสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ของแอปพลเิค
ชนั จงึจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องอาศยัขอ้มูลและวธิกีารทางการแพทย์ทีเ่ชีย่วชาญเพิม่เตมิ เพื่อใหผ้ลงานจากการวจิยันี้ 
สามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างสมบูรณ์พรอ้มทัง้มกีารรบัรองไดว้่าสามารถเป็นเครื่องมอืหนึ่งทีน่ าไปใชต้รวจพยากรณ์การใช้
ยาของผู้ป่วยไดอ้ย่างน่าเชื่อถือยิง่ขึน้ ทัง้นี้ อุปสรรคอย่างหนึ่งของผูว้จิยักค็อืระยะเวลาที่จ ากดัของการปฏบิตัิงานใน
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การพฒันาส่ือมลัติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้คณิตศาสตรเ์ร่ืองเรขาคณิตบนแทบ็เลต็ 
A Development of Multimedia for Learning Mathematics Geometry on Tablet 
 

ณฐัวด ี หงษ์บุญม1ี*  และจติตญิา  จรโพธิ1์ 
Nattavadee Hongboonmee1* and Jittiya Jronpho1  
 

บทคดัย่อ 
 

 การเรยีนรูค้ณิตศาสตรน์ับว่ามคีวามส าคญัและมคีวามจ าเป็นมากโดยเฉพาะส าหรบัเดก็ระดบัประถมศกึษา 
เน่ืองจากความรูท้างคณิตศาสตรน์ัน้สามารถน าไปใชใ้นการด ารงชวีติ ใฝ่หาความรู ้และสามารถแสดงความคดิไดอ้ย่าง
ชดัเจนเป็นพื้นฐานในการเรยีนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ดีต่อไปในอนาคต ดงันัน้เพื่อเสรมิสร้างทักษะในการเรยีนรู้ทาง
คณิตศาสตรข์องเดก็ประถมวยั จงึพฒันาสื่อมลัตมิเีดยีเพื่อการเรยีนรู้คณิตศาสตรเ์รื่องเรขาคณิตบนแทบ็เลต็ โดยการ
พฒันาสื่อมลัติมเีดยีนี้ เริม่จากการศกึษาค้นคว้ารวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัเรื่องเรขาคณิตส าหรบัชัน้ประถมศกึษาปีที่1 
จากนัน้ท าการวเิคราะห์เนื้อหาและท าการออกแบบ Storyboard จากนัน้พฒันาสื่อมลัตมิเีดยีซึ่งประกอบด้วยบทเรยีน 
แบบฝึกหดั และเกมเสรมิทกัษะโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Flash ส าหรบัสรา้งภาพเคลื่อนไหว เสยีง และขอ้ความ จากนัน้
น าไปทดลองใชแ้ละประเมนิผลกบัผูใ้ชจ้ านวน 30 คน ผลการประเมนิพบว่าผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจในสื่อมลัตมิเีดยีอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.10 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าสื่อมลัติมีเดยีมีความน่าสนใจ ท าให้ผู้
ศกึษาเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง และสือ่น้ีสามารถเขา้ถงึไดท้ัง้ในรปูแบบของแทบ็เลต็และสมารท์โฟนระบบปฎบิตัิ
การแอนดรอยด ์
 

ค าส าคญั:  คณิตศาสตร ์ เรขาคณิต  แทบ็เลต็  สือ่มลัตมิเีดยี   
 

Abstract 
  
 Learning mathematics is also of importance and it is necessary, especially for elementary school 
children. The mathematical knowledge that can be applied to life, never stop learning and to express ideas 
clearly. As a basic for learning math better in the future. Therefore, to enhance the skills of elementary-aged 
children learn mathematics. Therefore, development of multimedia for learning mathematics geometry on 
tablet. By developing this multimedia from research to gather information about the geometry for grade 1. 
Then we analyze the content and the design and development of multimedia storyboard, which includes 
lessons, exercises and skill games using Adobe Flash to create animations, sounds and text. Then brought 
to trial and evaluate the use of 30 results showed that users were satisfied with the media was high. With a 
mean of 4.10 and standard deviation 0.63, which shows that the multimedia is interested. Make the study of 
learning and development. This multimedia can be accessed in the form of tablet and Smartphone operating 
system Android. 
 

Keywords:  Mathematics, Geometry, Tablet, Multimedia  
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บทน า 

 คณิตศาสตร์มคีวามส าคญัต่อการพฒันาความคดิของมนุษย์เป็นอย่างมาก  ท าให ้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คดิอย่างมเีหตุมผีล เป็นระบบระเบยีบ มแีบบแผน สามารถคดิวเิคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่
ถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสนิใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตรเ์ป็น
เครื่องมอืในการศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีลอดจนศาสตรอ์ื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง คณิตศาสตรจ์งึมปีระโยชน์ต่อการ
ด ารงชวีติ และช่วยพฒันาคุณภาพชวีติ นอกจากนี้คณิตศาสตรย์งัช่วยพฒันาคนใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มคีวามสมดุล
ทัง้ทางร่างกาย จติใจ สตปัิญญาและอารมณ์ สามารถคดิเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่าง
มคีวามสขุ 
 การเรยีนการสอนคณิตศาสตรร์ะดบัประถมศกึษานัน้ เป็นเรื่องของการจดักจิกรรมให้ผู้เรยีนมปีระสบการณ์
จากสื่อต่างๆ [1] เพื่อใหเ้กดิวสิยัทศัน์ทางคณิตศาสตร ์ฝึกการสงัเกตเพื่อใหเ้ป็นผูม้เีหตุผล และเกดิความคดิสรา้งสรรค ์ 
นกัเรยีนจะตอ้งไดร้บัการเรยีนรูแ้ละพฒันาความสามารถถงึขัน้เรยีนรูใ้นการแกปั้ญหา มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
เพยีงพอทีจ่ะน าไปใชใ้นการด ารงชวีติ คดิเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น ใฝ่หาความรู ้และสามารถแสดงความคดิไดอ้ย่ าง
ชดัเจน ถ้าผู้เรยีนไดร้บัการพฒันาความสามารถอย่างสม ่าเสมอ  กจ็ะช่วยพฒันาให้สามารถตดัสนิใจในการใชยุ้ทธวธิี
แก้ปัญหา ซึ่งเป็นการพัฒนาความคิด ภาษาตลอดจนอารมณ์และสงัคมได้ และในปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การศกึษา มบีทบาทส าคญัต่อการพฒันาทางการเรยีนในสงัคมยุคใหม่ โดยเฉพาะการสรา้งสื่อการเรยีนรู้รูปแบบใหม่ 
โดยการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา (Tablet for Education) เป็นเครื่องมอืในการเขา้ถึงแหล่งเรยีนรู้และแสวงหาองค์
ความรูใ้นรูปแบบต่างๆที่มอียู่ในรูปแบบทัง้ Offline และ Online ให้ผู้เรยีนได้มโีอกาสศกึษาหาความรู้ ฝึกปฏบิตัิและ
สรา้งองคค์วามรูต่้างๆไดด้ว้ยตนเอง  ดงันัน้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการเรยีนการสอนคณิตศาสตรร์ะดบัประถมศกึษา ที่
มุ่งเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั คณะผูศ้กึษาจงึเหน็ถงึความส าคญัของการสรา้งสือ่การสอนคณิตศาสตรบ์นเทบ็แลต็  
 จากที่กล่าวมาในเบื้องต้น คณะผู้ศกึษาจงึมแีนวคดิที่จะพฒันาสื่อมลัติมเีดยีเพื่อการเรยีนรูค้ณิตศาสตรป์.1 
เรื่องเรขาคณิตบนแทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์เพื่อสง่เสรมิการเรยีนรู ้เน่ืองจากสือ่การเรยีนรูเ้รขาคณิตส าหรบั
แท็บเล็ตยงัมน้ีอย  โดยแอพพลเิคชัน่จะมีภาพประกอบเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสยีงประกอบ พร้อมทัง้มี
แบบทดสอบเพื่อประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละเกมเสรมิทกัษะเพื่อผ่อนคลาย  ซึง่ผูเ้รยีนจะไดร้บัความรูพ้ืน้ฐาน สามารถจดั
กลุ่มและจ าแนกรูปเรขาคณิตได้ เป็นการเรยีนรู้อย่างมีปฏิสมัพนัธ์ และเวลาไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรยีน  ช่วยท าให้
ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตนเองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 วตัถุประสงคข์องการศกึษาวจิยัครัง้นี้ เพื่อพฒันาสือ่มลัตมิเีดยีเสรมิการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตรเ์รื่องเรขาคณิต
ส าหรบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ใหส้ามารถน าไปใชบ้นแทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดไ์ด้ และประเมนิผลความพงึ
พอใจในการใชส้ือ่มลัตมิเีดยีเพื่อการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตรเ์รื่องเรขาคณิตส าหรบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 บนแทบ็เลต็ 
 การพฒันาสือ่มลัตมิเีดยีเพื่อการเรยีนรูค้ณิตศาสตรม์ขีอบเขตในการท างานดงันี้  
 1. ขอบข่ายเน้ือหา สื่อการเรยีนรูเ้รื่องเรขาคณิตเป็นเนื้อหาวชิาคณิตศาสตรร์ะดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ตาม
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ครอบคลุมเนื้อหาวชิาคณิตศาสตรเ์รื่องเรขาคณิต [2] 
 2. สว่นเนื้อหา สือ่การเรยีนรูแ้บ่งเนื้อหาออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ 

  2.1 รปูเรขาคณิต, สีเ่หลีย่ม, สามเหลีย่ม, วงกลม, วงร ี
  2.2 การจดักลุ่มเรขาคณิต 
  2.3 แบบรปูของรปูเรขาคณิตและรปูอื่นๆ ทีส่มัพนัธใ์นลกัษณะของรปูร่าง ขนาดหรอืส ี

 3. เกมฝึกทกัษะ เป็นเกมพชิติเรขาคณิต 
 4. แบบทดสอบในสือ่การเรยีนรู ้เป็นตวัเลอืก 3 ตวัเลอืก 

  4.1 แบบทดสอบก่อนเรยีน ม ี10 ขอ้ 
   4.2 แบบทดสอบหลงัเรยีน ม ี10 ขอ้  
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 คณะผูว้จิยัไดก้ าหนดค านิยามศพัทเ์ฉพาะทีใ่ชภ้ายในงานวจิยันี้ดงันี้ 
 1. สื่อการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี หมายถงึการน าสื่อหลายๆชนิด เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสยีง มาใชร้วมกนั 
โดยใชโ้ปรแกรม Flash และน าเสนอในรปูแบบของ Application บนแอนดรอยดเ์พื่อไปใชบ้นแทบ็เลต็  
 2. เรขาคณิต หมายถึงรูปเรขาคณิต สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม วงรี ซึ่งผู้เรียนเรียนแล้วสามารถท า
แบบฝึกหดัและแบบวดัผลสมัฤทธิไ์ด ้
 3. ผูใ้ช ้หมายถงึผูใ้ชส้ือ่มลัตมิเีดยีเพื่อการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ระดบัประถมศกึษาปีที ่1 เรื่องเรขาคณิต 
  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัมดีงัต่อไปนี้  
  1. กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พิน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 [3] 
เป็นสาระหลกัทีจ่ าเป็น ส าหรบัผูเ้รยีนทุกคน  ประกอบดว้ยความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบั  จ านวนและการด าเนินการ  การวดั  
เรขาคณิต  พชีคณิต  ในการจดัการเรยีนรูผู้ส้อนควรบรูณาการสาระต่างๆ เขา้ดว้ยกนั  เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามวยั
และพฒันาการของเกณฑอ์ย่างเตม็ตามศกัยภาพ  มาตรฐานการเรยีนรูค้ณิตศาสตรท์ีจ่ าเป็นส าหรบัผูเ้รยีนในกลุ่มสาระ
เรขาคณิต มดีงันี้ 
 สาระที ่ 3  เรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค 3.1 : อธบิายและวเิคราะหร์ปูเรขาคณิตสองมติแิละสามมติไิด ้
 มาตรฐาน ค 3.2 : ใชก้ารนึกภาพ (Visualization)  ใชเ้หตุผลเกีย่วกบัปรภิูม ิ(Spatial reasoning) และการใช้
แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric mode) ในการแกปั้ญหาได ้
 2. แนวคดิเกีย่วกบัสือ่มลัตมิเีดยี ประกอบดว้ย  
    2.1 ความหมายของสื่อมลัตมิเีดยี [4] หมายถงึ การใช้คอมพวิเตอร์ร่วมกบัโปรแกรมซอฟต์แวรใ์นการสื่อ
ความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟิก(Graphic) ภาพเคลื่อนไหว(Animation) เสยีง
(Sound) และวดีทิศัน์ (Video) เป็นต้น และถ้าผูใ้ชส้ามารถทีจ่ะควบคุมสื่อให้น าเสนอออกมาตามต้องการไดจ้ะเรยีกว่า 
สื่อมลัติมเีดยีปฏสิมัพนัธ์(Interactive Multimedia) การปฏสิมัพนัธข์องผู้ใชส้ามารถจะกระท าไดโ้ดยผ่านทางคยีบ์อร์ด 
(Keyboard) เมาส์ (Mouse) หรอืตวัชี้ (Pointer) เป็นต้น การใช้สื่อมลัติมเีดยีในลกัษณะปฏิสมัพนัธ์กเ็พื่อช่วยให้ผู้ใช้
สามารถเรยีนรูห้รอืท ากจิกรรม รวมถึงดูสื่อต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ สื่อต่าง ๆที่น ามารวมไว้ในสื่อมลัติมเีดียเช่น ภาพ 
เสยีง วดีทิศัน์ จะช่วยใหเ้กดิความหลากหลายในการใชค้อมพวิเตอรอ์นัเป็นเทคโนโลยคีอมพวิเตอรใ์นแนวทางใหม่  ที่
ท าใหก้ารใชค้อมพวิเตอรน่์าสนใจ เพิม่ความสนุกสนานในการเรยีนรูม้ากยิง่ขึน้ 
   2.2 องคป์ระกอบของสือ่มลัตมิเีดยี  ประกอบดว้ย 

    2.2.1 ขอ้ความหรอืตวัอกัษร (Text) ถอืว่าเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานที่ส าคญัของระบบมลัตมิเีดยีที่น าเสนอ
ผ่านจอภาพของเครื่องคอมพวิเตอร ์ 

    2.2.2 ภาพนิ่ง (Still Image) เป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาดและภาพลายเส้น 
ภาพนิ่งนบัว่ามบีทบาทต่อระบบงานมลัตมิเีดยีมากกว่าขอ้ความหรอืตวัอกัษร  

    2.2.3 ภาพเคลื่อนไหว (Animation) หมายถึง ภาพกราฟิกที่มีการเคลื่อนไหว เพื่อแสดงขัน้ตอนหรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนื่อง  

    2.2.4 เสยีง (Sound) เป็นองคป์ระกอบหนึ่งทีส่ าคญัของมลัตมิเีดยี  โดยจะถูกจดัเกบ็อยู่ในรปูของสญัญาณ 
ดจิติอลซึง่สามารถเล่นซ ้ากลบัไปกลบัมาไดโ้ดยใชโ้ปรแกรมทีอ่อกแบบมาโดยเฉพาะ  

    2.2.5 วดีโีอ (Video) เป็นองคป์ระกอบของมลัตมิเีดยีทีม่คีวามส าคญัเป็นอย่างมากเน่ืองจากวดิโีอในระบบ
ดิจติอลสามารถน าเสนอข้อความหรอืรูปภาพ (ภาพนิ่งหรอืภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกบัเสยีงได้สมบูรณ์มากกว่า
องคป์ระกอบชนิดอื่น ๆ 

  2.3 ขัน้ตอนการพฒันาสือ่มลัตมิเีดยี [5] ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาบทเรยีนรปูแบบใด จะเริม่ตน้ดว้ยการก าหนด
หวัเรื่องเป้าหมายวตัถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ จากนัน้ก็ท าการวเิคราะห์ (Analysis) ออกแบบ (Design) การ
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เขยีนสตอรีบ่อรด์ (Storyboard) พฒันา (Development) สรา้ง (Implementation) ประเมนิผล (Evaluation) และน าออก
เผยแพร่ (Publication) 
  3. แนวคดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอรพ์กพาแทบ็เลต็ (Tablet) [6] เป็นคอมพวิเตอรส์่วนบุคคลชนิดหนึ่งที่มขีนาด
เลก็กว่าคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก พกพาง่าย น ้าหนักเบา มคียี์บอร์ด (keyboard) ในตวั หน้าจอเป็นระบบสมัผสั (Touch-
screen) ปรบัหมุนจอได้อตัโนมตัิ แบตเตอรี่ใช้งานได้นานกว่าคอมพิวเตอร์พกพาทัว่ไป ระบบปฏบิตัิการมทีัง้ที่เป็น 
Android iOS และ Windows ระบบการเชื่อมต่อสญัญาณเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตมทีัง้ทีเ่ป็น Wi-Fi และ Wi-Fi + 3G  การ
ใชแ้ทบ็เลต็เพื่อการศกึษานัน้  ปัจจุบนัผูเ้รยีนและผูส้อนมแีทบ็เลต็พซีเีป็นของตนเองอย่างทัว่ถงึ เป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะ
ช่วยให้เกิดการใช้งานอย่างมปีระสทิธผิล โดยพบว่าการใช้แท็บเลต็ช่วยเพิ่มแรงจูงใจของผู้เรยีนและมีผลกระทบใน
ทางบวกต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน รวมทัง้สนับสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ช่วยส่งเสรมิใหเ้กดิการคน้ควา้และ
การเขา้ถงึองคค์วามรูน้อกหอ้งเรยีนอย่างกวา้งขวาง รวมทัง้สง่เสรมิการเรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วมของผูเ้รยีน 
 4. งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง คอื สุรศกัดิ ์ปาเฮ [7] ไดท้ าการศกึษาเรื่อง แทบ็เลต็เพื่อการศกึษา: โอกาสและความ
ท้าทาย (Tablet for Education: The Opportunity and Challenge) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการใช้แทบ็เลต็เพื่อ
การศกึษาในโรงเรียนโดยเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กนักเรยีนประถมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อเป็นการสร้างความรู้
เบื้องต้นต่อการสร้างเป็นกรอบแนวคดิที่จะนาไปสู่การปฏบิตัิให้บงัเกดิประสทิธภิาพสูงสุดในการเรยีนรู้  และการจดั
การศกึษาของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาทุกฝ่ายทัง้ผู้บรหิาร ครูอาจารย์ ศกึษานิเทศก์ และ
นกัเรยีนทีต่อ้งมคีวามรู ้ทกัษะและสรา้งความพรอ้มในกรอบแนวคดิใหต้รงกนัทีจ่ะนาไปสู่การปฏบิตัริ่วมกนัไดอ้ย่างลง
ตวัและเหมาะสม 
 วรรณา พมิพนัธุ ์[8] ไดท้ าการวจิยัเรื่อง การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนมลัตมิเีดยี ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 การศกึษาค้นคว้าครัง้นี้ มจีุดมุ่งหมายเพื่อ
พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนมลัตมิเีดยีทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาคญั เรื่อง พืน้ฐานทางเรขาคณิต ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 1 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนภายหลงัการเรยีนกบัเกณฑ์ที่
ก าหนด เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรก่์อนเรยีนและหลงัเรยีน เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของ
นกัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนมลัตมิเีดยีทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาคญั เรื่อง พืน้ฐานทางเรขาคณิตกบัเกณฑท์ี่
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้เป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรยีนทพัทนัอนุสรณ์ อ าเภอทพัทนั 
จงัหวดัอุทยัธานี จ านวน 40 คน ทีก่ าลงัศกึษาในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2552 ไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) ใชเ้วลาในการสอน 15 คาบ คาบละ 50 นาท ีแบบแผนการทดลองครัง้นี้เป็นแบบ One – Group 
Pretest-Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ t-test for Dependent samples และค่าสถิติ t-test for One 
samples 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
วสัดอุปุกรณ์  

1.  Hardware ประกอบดว้ย 
              -   หน่วยประมวลผลกลาง CPU Intel Core2Duo ขึน้ไป 
   -   หน่วยความจ าแรม 2 GB DDR RAM ขึน้ไปและฮารด์ดสิกข์นาด 250 GB ขึน้ไป 

2.  Software ประกอบดว้ย 
  -    โปรแกรม Adobe Flash CS6   ใชท้ า Animation เคลื่อนไหว 
  -    โปรแกรม Adobe Illustrator CS6  ใชใ้นการตกแต่งรปูภาพตวัการต์ูน 
  -    โปรแกรม Nero Start Smart  ใชใ้นการจดัการตกแต่งตดัเสยีง 
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วิธีการศึกษา 
 วธิดี าเนินการศกึษาวจิยั  มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลในการจดัท าสื่อการเรยีนรู้  และวเิคราะห์ปัญหาความต้องการเบื้องต้นของสื่อการ
เรยีนรูแ้ละผูใ้ช้   คณะผูศ้กึษาได้ท าการรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัเรื่องเรขาคณิตป.1 และขอ้มูลเกีย่วกบัโปรแกรมทีใ่ชใ้น
การพฒันาสื่อมลัติมีเดียจากเอกสาร หนังสอื งานวจิยั และจากเว็บไซต์ต่าง ๆรวมทัง้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกบัเรื่อง
เรขาคณิต  
 2. วางแผนออกแบบระบบใหส้อดคลอ้งกบัผูใ้ช ้จากขอ้มูลที่รวบรวมได้ในขัน้ตอนที่ 1 น ามาท าการวเิคราะห์
ความต้องการของผูใ้ชส้ือ่มลัตมิเีดยี ว่าควรมอีงคป์ระกอบของสือ่ในลกัษณะใดบา้ง มขีอ้มูลอะไรในสื่อมลัตมิเีดยี ซึง่จะ
ตรงความตอ้งการของผูเ้รยีน 
3. ออกแบบหน้าจอของสื่อการเรียนรู้ ท าการออกแบบโดยการร่างสตอรี่บอร์ดของสื่อมัลติมีเดียเพื่ อการเรียนรู้
คณิตศาสตรเ์รื่องเรขาคณิต บนแทบ็เลต็ และออกแบบโครงสรา้งของสือ่มลัตมิเีดยี เพื่อใหเ้หน็ถงึรปูแบบโครงสรา้งของ
สือ่มลัตมิเีดยีก่อนน าไปพฒันาต่อไป 
 3.ด าเนินการพฒันาสือ่การเรยีนรูแ้ละเขยีนโปรแกรม  ท าการพฒันาสือ่มลัตมิเีดยีบนแทบ็เลต็ ตามแบบสตอรี
บอรด์ทีไ่ดท้ าการออกแบบไว ้โดยจะยดึหลกัในการออกแบบและการพฒันาสือ่มลัตมิเีดยีที่ท าใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจ
ในสื่อมัลติมีเดีย  โดยจะใช้โปรแกรม  Adobe Photoshop CS6 โปรแกรม  Adobe Flash CS6 โปรแกรม  Adobe 
Illustrator CS6 โปรแกรม Adobe Premiere Pro 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนภาพแสดงขัน้ตอนการสรา้งสือ่มลัตมิเีดยี 
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5. ทดสอบและปรบัปรุง  ท าการทดสอบปรบัปรุงแอพพลิเคชัน่ โดยทดลองติดตัง้แอพพลิเคชัน่ที่พัฒนา
เรยีบรอ้ยแลว้ลงแทบ็เลต็ 
 6. ทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจ  จดัท าแบบฟอร์มแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เรยีนสื่อ
มลัตมิเีดยีเพื่อการเรยีนรูค้ณิตศาสตรเ์รื่องเรขาคณิตบนแทบ็เลต็ และใหก้ลุ่มเป้าหมายท าการประเมนิตามแบบฟอรม์ที่
ไดจ้ดัท าขึน้ 
 7. สรุปผลการด าเนินงาน   ด าเนินการจดัท าสรุปผลการก าเนินงานทัง้หมด 
 8. จดัท ารายงานวจิยัและคู่มอืการใชง้าน ขัน้ตอนสดุทา้ยคอืจดัท ารปูเล่มรายงานและคู่มอืการใชง้าน 

 

ผลการศึกษา 
สือ่มลัตมิเีดยีเพื่อการเรยีนรูค้ณิตศาสตรเ์รื่องเรขาคณิต สามารถสรุปผลการด าเนินงานโดยมรีายละเอยีดต่างๆ

ดงันี้  
ผลการการออกแบบส่ือมลัติมีเดีย 
 การออกแบบสือ่มลัตมิเีดยี สามารถแยกรายละเอยีดไดด้งัต่อไปนี้   
 

 
 

ภาพท่ี 2  แผนผงัโครงสรา้งในการสรา้งสือ่มลัตมิเีดยีเพื่อการเรยีนรู ้
 

 1.การออกแบบหน้าบทเรยีนและการออกแบบเน้ือหาภายในบทเรยีน เป็นการก าหนดองคป์ระกอบของเน้ือหา
บทเรยีน ซึง่แบง่เน้ือหาหลกั ๆ เป็นทัง้หมด 5 เมนูหลกัคอื จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ แบบทดสอบก่อนเรยีน บทเรยีน 
แบบทดสอบหลงัเรยีน และเกม รายละเอยีดแผนผงัโครงสรา้งของการสรา้งสือ่มลัตมิเีดยี ดงัภาพที ่2 
 2. การออกแบบล าดบัภาพและเนื้อหา คณะผูศ้กึษาไดอ้อกแบบล าดบัภาพและเน้ือหาการบรรยายในการใชส้ือ่
การเรยีนรูเ้รื่องเรขาคณิต มตีวัอย่างรปูแบบของ Storyboard ดงัตารางที ่1   
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ตารางท่ี 1 ตวัอย่างการออกแบบสตอรร์บีอรด์บางสว่น 
 

ล าดบั ลกัษณะภาพ บทบรรยาย/ดนตรี 
1 

 

หน้าหลักของสื่อการเรียนรู้ ก่อนเข้าสู่
บทเรยีน  

2 

 

ออกแบบหน้าเมนูหลกั แสดงเน้ือหาเมนู
ภายในแอพพลเิคชัน่ 

3 

 

เมนูย่อยของบทเรียน เพื่อแยกเข้าสู่
เน้ือหาย่อย 

4 

 

เมนูย่อย อธิบายความหมายของรูป
เรขาคณิต 

5 

                   

ฉากอธบิาย เรขาคณิตแสนสนุก 
ตอนที่ 1 เป็น movie ความยาวไม่มาก
เพื่อความสนุกสนานในการเรยีนรู ้

6 

 

สร้างแบบทดสอบก่อนเรยีน โดยสร้าง
เป็นแบบเลอืกตอบ ม ี3 ตวัเลอืกซึ่งแต่
ละข้อมีค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบ
เดยีว 

7 

 

หน้าสรุปผลคะแนน การท าขอ้สอบครบ 
10 ขอ้ ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

8 

 

 หน้าเกมพชิติเรขาคณิต 
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ผลจากการพฒันาส่ือมลัติมีเดีย 
 ผลจากการพฒันาสือ่มลัตมิเีดยี สามารถสรุปผลการด าเนินงานโดยมรีายละเอยีดต่างๆดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 แสดงหน้าหลกัเพื่อเขา้สูบ่ทเรยีนและหน้าเมนูหลกั 
 

 เมื่อคลกิที่เขา้สู่บทเรยีนในหน้าหลกัแลว้  จะเขา้สู่หน้าจอเมนูหลกั  ซึ่งในหน้าเมนูหลกันี้จะมเีมนูอยู่ 5 เมนู 
ผู้ใช้สามารถเลือกเมนูใดก่อนก็ได้  ประกอบด้วยเมนูจุดประสงค์การเรียนรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน บทเรียน  
แบบทดสอบหลงัเรยีน และเกม 
 

  
 

ภาพท่ี 4 แสดงหน้าเมนูบทเรยีน  
 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงหน้าเมนูความหมายของรปูเรขาคณิต 
 

 ในหน้าบทเรียนความหมายของรูปเรขาคณิตนี้ผู้ใช้งานต้องเลือกว่าจะเรยีนบทเรียนความหมายของรูป
เรขาคณิตรูปใด  แบ่งเป็นรูปวงร ีรูปวงกลม รูปสามเหลีย่ม รูปสีเ่หลีย่ม โดยเน้ือหาจะแต่ละรูปเรขาคณิตจะอธบิายถึง
ลกัษณะรปูร่าง สว่นประกอบในแต่ละรปูโดยมเีสยีงบรรยายประกอบกบัรปูภาพทีท่ าใหเ้ขา้ใจง่ายและเพลดิเพลนิ  
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ภาพท่ี 6 แสดงหน้าอธบิายเนื้อหาของรปูสีเ่หลีย่มและหน้าจออธบิายเนื้อหาของรปูวงกลม 
 

 เมื่อเลอืกบทเรยีนรปูเรขาคณิตแลว้ คลกิเขา้ไปจะเป็น movie สัน้ๆ ซึง่จะอธบิายความรูเ้กีย่วกบัรูปเรขาคณิต
นัน้ๆ เป็นการใหค้วามรูพ้รอ้มความสนุกสนาน  

 

 
 

ภาพท่ี 7 แสดงหน้าพนิ็อคคโิอกบัโอเน็ตพดูคุยกนั 
 

 ในบทเรยีนเรขาคณิตแสนสนุกนี้จะเป็นการพูดคุยกนัระหว่างพี่พนิ็อคคโิอ และน้องโอเน็ตช่างสงสยัเกี่ยวกบั
เรื่องเรขาคณิตรอบตวัทีท่ าใหผู้ใ้ชเ้รยีนรูไ้ดง้่ายและเพลดิเพลนิในระหว่างทีเ่รยีนกส็ามารถท าแบบฝึกหดั หรอืกดขา้มไป
ยงัเรื่องถดัไปได ้หรอืจะกลบัไปหน้าเมนูบทเรยีนกไ็ด ้

   
 

ภาพท่ี 8 หน้าตวัอย่างบทเรยีนเรขาคณิตแสนสนุก 
 

 ในแบบทดสอบก่อนเรยีนจะมทีัง้หมด 10 ขอ้ ผูเ้รยีนตอ้งท าใหค้รบทัง้ 10 ขอ้ก่อน เมื่อท าครบแลว้จะมสีรุปผล
สอบแสดงคะแนนทีไ่ดใ้นตอนทา้ย 
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ภาพท่ี 9 ตวัอย่างแบบทดสอบกอ่นเรยีน 
 

 
 

ภาพท่ี 10  สรุปผลสอบก่อนเรยีน 
 

 ในแบบทดสอบหลงัเรยีนจะมทีัง้หมด 10 ขอ้ ผูเ้รยีนตอ้งท าใหค้รบทัง้ 10 ขอ้ก่อน โดยแบบทดสอบหลงัเรยีนนี้
จะเหมอืนกบัแบบทดสอบก่อนเรยีน เมื่อท าครบแลว้จะมสีรุปผลสอบแสดงคะแนนทีไ่ดใ้นตอนทา้ย 

 

  
 

ภาพท่ี 11 หน้าหลกัเพื่อเขา้สูแ่บบทดสอบหลงัเรยีน 
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ภาพท่ี 12 ตวัอย่างแบบทดสอบหลงัเรยีน 
 

 
 

ภาพท่ี 13 สรุปผลสอบหลงัเรยีน 
 

 
 

ภาพท่ี 14 เกมพชิติเรขาคณิต 
 

 เกมพชิติเรขาคณิตมวีธิกีารเล่นคอื น าภาพเรขาคณิตทีม่รีปูวงกลม วงร ีรปูสามเหลีย่มและ รปูสีเ่หลีย่ม ทีอ่ยู่
ดา้นล่างไปใส่ในถงั  หรอืลากไปวางในถงัใหต้รงตามรปูภาพหน้าถงั จะมกีารจบัเวลาทีใ่ชไ้ปในการเล่น และบอกจ านวน
รปูเรขาคณิตทีใ่สถู่กและผดิจ านวนเท่าใดเมื่อผูเ้ล่นใสร่ปูเรขาคณิตเหล่านี้ลงในถงัหมดแลว้ 
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ภาพท่ี 15 แสดงผลเกมพชิติเรขาคณิตและหน้าจออธบิายคู่มอืการใชง้าน 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
วิจารณ์ผล 
 เมื่อพฒันาสื่อมลัติมเีดยีเรยีบร้อยแล้ว  ได้น าไปทดลองใชง้านและประเมนิผลกบัผู้ใช้จ านวน 30 คน ซึ่งผู้ที่
ทดลองใชแ้ละประเมนิผลคอืนกัเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 สามารถสรุปผลการประเมนิไดด้งัตารางที ่2  
 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมนิ 

รายการประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 
มาก
ทีส่ดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีส่ดุ  S.D. 

5 4 3 2 1 
1.ดา้นเน้ือหา 
   1.1 มขีอ้มลูสมบรูณ์ชดัเจน 
   1.2 ภาษาเขา้ใจง่าย  

 
5 

  6  

 
20 
16 

 
5 
8 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
4.00 
3.93 

 
0.58 
0.68 

2.ดา้นการใชง้าน 
   2.1 ระยะเวลาในการแสดงสือ่เหมาะสม 
   2.2 ใชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น 

 
2 
5 

 
18 
20 

 
10 
5 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
3.73 
4.00 

 
0.57 
0.58 

3.ดา้นการออกแบบ 
   3.1 ความเหมาะสมของตวัอกัษร 
   3.2 ความเหมาะสมของโทนส ี
   3.3 ความเหมาะสมของเสยีงประกอบ 

 
12 
12 
12 

 
14 
14 
14 

 
4 
4 
4 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
4.27 
4.27 
4.27 

 
0.68 
0.68 
0.68 

4.ดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
   4.1 ไดร้บัความรูเ้รื่องเรขาคณิต 

 
12 

 
16 

 
2 

 
0 

 
0 

 
4.33 

 
0.60 

รวม 71 136 45 0 0 4.10 0.63 
 

 จากตาราง พบว่าผลการประเมินสื่อมัลติมีเดียคะแนนเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่  ความเหมาะสมของตัวอกัษร  
ความเหมาะสมของโทนส ี ความเหมาะสมของเสยีงประกอบ ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.27 และได้รบัความรู้เกี่ยวกบัเรื่อง
เรขาคณิตเพิม่มากขึน้ ค่าเฉลีย่ที่ 4.33  มขีอ้มูลสมบูรณ์ชดัเจน ใชง้านง่ายไม่ซบัซ้อน มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00  และเมื่อ
สรุปในภาพรวมพบว่า ผูป้ระเมนิทัง้ 30 คนมคีวามเหน็ว่า สื่อมลัตมิเีดยีเพื่อการเรยีนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเรขาคณิตบน
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แทบ็เลต็มคี่าเฉลีย่ระดบั 4.10  ซึง่หมายความว่า สือ่มลัตมิเีดยีเพื่อการเรยีนรู้คณิตศาสตรเ์รื่องเรขาคณิตบนแทบ็เลต็ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก และมคี่าความเบีย่งเบนมาตรฐานรวม  0.63 
 

สรปุผล 
 การจดัท าสื่อมลัตมิเีดยีเพื่อเป็นสื่อในการเรยีนรูใ้นรายวชิาคณิตศาสตร ์ในบทเรยีนเรื่องเรขาคณิตส าหรบัชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 1 บนแทบ็เลต็ จดัท าขึน้เพื่อศกึษารวบรวมขอ้มูลและจดัท าบทเรยีนเรขาคณิต  แบบฝึกหดัและเกม
เสรมิทกัษะในรูปแบบสื่อมลัตมิเีดยี โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Flash CS6, Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator 
CS6 และโปรแกรม Nero Start Smart  เป็นเครื่องมอืหลกัในการจดัท าสื่อ และภายในสื่อมลัตมิเีดยีนี้ประกอบไปดว้ย 
สว่นของบทเรยีน แบบทดสอบก่อนเรยีน/หลงัเรยีน และเกมพชิติเรขาคณิต  หลงัจากคณะผูศ้กึษาไดน้ าสือ่มลัตมิเีดยีนี้
ไปทดลองใช้กบันักเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ได้ผลว่าสื่อมลัติมเีดยีนี้ได้ผลเป็นที่น่าพงึพอใจสามารถที่จะ
น าไปเป็นสื่อช่วยในการเรียนการสอนในห้องเรยีนได้ รวมถึงสื่อที่คณะผู้ศึกษาได้ท าขึ้นนัน้อยู่ในรูปแบบที่สามารถ
ท างานบนระบบปฏบิตักิารแอนดรอย ์ ซึง่ท าใหส้ามารถใชง้านไดท้ัง้เครื่องแทบ็เลต็ และ Smartphone ระบบแอนดรอย ์ 
ซึง่ผูส้นใจสามารถเปิดใช้งานได้แบบพกพา โดยไม่จ าเป็นต้องนัง่เรยีนอยู่ภายในห้องเรยีนเท่านัน้ และสื่อดงักล่าวจะ
สามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้ทีส่นใจอื่น ๆ นอกจากกลุ่มตวัอย่างที่ไดท้ าการทดสอบสามารถท าให้เกดิความเขา้ใจเป็น
อย่างดเีกีย่วกบัเรื่องเรขาคณิต 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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Land-Use Change in Krabi Province of Thailand in 2000 and 2009 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาครัง้นี้มุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวดักระบี่ในปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2552  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธก์ารเตบิโตของเมอืงระหว่างสองปีของขอ้มลูจากกรมพฒันาทีด่นิ การเปลีย่นแปลง
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิสามารถแสดงผลโดยใชแ้ผนทีแ่ละกราฟ ในขณะทีก่ารวเิคราะหก์ารถดถอยแบบโลจสิตกิใชใ้นการ
ประมาณความน่าจะเป็นของการเป็นเมอืง ผลการวจิยัพบว่าพืน้ที่ทางการเกษตรมขีนาดลดลงและพื้นที่เมอืงมขีนาด
เพิม่ขึ้น ผลการศกึษาพบว่าการเติบโตของเมืองในปี พ.ศ. 2552 มคีวามสมัพนัธ์กบัการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 
2543 และท าเลในจงัหวดักระบี่ ซึง่รอ้ยละ 24.3 (95% CI: 14.1, 29.4) ของเมอืงในปี พ.ศ. 2543 ยงัคงเป็นเมอืงในปี 
พ.ศ. 2552 และร้อยละ 2.7 (95% CI: 1.8, 7) ของพื้นที่เบ็ดเตลด็ ในปี พ.ศ. 2543 กลายเป็นเมอืงในปี พ.ศ. 2552 
พืน้ทีบ่รเิวณอ าเภอเมอืง มแีนวโน้มทีจ่ะมกีารเตบิโตของเมอืงมากกว่าบรเิวณอื่นๆ 

 

ค าส าคญั:  การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ การเตบิโตของเมอืง แผนที ่กราฟ การวเิคราะหก์ารถดถอยแบบโลจสิตกิ 
 

Abstract 
 

 This study focuses on land-use in Krabi Province in 2000 and 2009. The objective was to investigate 
the association between urban growths of the two periods of time using data from Thailand’s Land 
Development Department. Land-use change can be displayed using maps and graphical methods, while 
logistic regression was used to model the probability of urban in 2009. The results indicate that agricultural 
land decreased and urban areas increased. The results from the model suggest that, the probability of urban 
in 2009 was associated with land-use in 2000 and location. Twenty four percent (9 5%  CI: 14.1, 29.4) of 
urban in 2000 remains urban in 2009 and 2.7% (9 5%  CI: 1 .8, 7) of miscellaneous land in 2000 became 
urban in 2009. Muang district were more likely to be an urban.  

 

Keywords:  Land-use; urban growth; map, graphical methods; logistic regression 
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Introduction 
 

 Land-use contains valuable information about the history and culture development. It is well known 
that land-use has been changed rapidly over time and places. Land-use changes, mainly a consequence of 
human activities which is a major contributor to change in global environmental [1]. Urban growth is one of 
indicators to measure the change and to identify where land-use has been changed.  
Over the last decades, extensive studies on land-use were conducted mainly in fields of geographical 
information system (GIS) and remote sensing [2], which was relied only on commercial software. While 
appropriate statistical methods for land-use change were not fully developed due to some limitations on data 
structure [3].  
 Land-use data is generally recorded as a polygonal structure that changes shape and diversity at 
each new survey. However, the digital data structure is more appropriate for statistical analysis than 
polygonal data structure [4]. The digitized land-use data were recorded at points on a square grid of specified 
dimensions. Using the R program which is freely available software the data can be stored as points on a 
grid, for which land-used changed easily measured. Moreover, information for some places that expanded 
very quickly such as tourist areas are not lost and can be easily investigated. 
In this study, we develop the digital data structure of Krabi Province and use logistic regression model to 
examine land-use change. 
 
Methodology  
Study area 
 Krabi Province is located in the Andaman Sea, which consists of beautiful islands and beaches. The 
western border of Krabi is the Andaman Sea, the northern borders are Surat Thani and Phang-nga 
Provinces, the southern borders are Trang Province and the Andaman Sea and the eastern borders are 
Nakhon Si Thammarat and Trang Provinces. The total area of Krabi Province covers about 4,708.51 square 
kilometers, which consisted of 8 districts, 51 sub districts, and 383 villages. This place is suitable for tourism 
activities. Besides, Krabi is also suitable for economic plant cultivation since it has been affected by north-
east and south-west monsoon. The internationally renowned islets are Koh Lan Ta and Koh Phi Phi. Figure 1 
shows a map of Krabi province. 
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Figure 1 Krabi Province boundary. 
 
Data source 
 The data were obtained from Thailand’s Land Development Department, which has been regularly 
surveying and recording land-use in hundreds of small plots from every province since 1967. 
According to Thailand's Land Development Department, land-use was broadly classified into five categories 
which consists of urban areas and built up land (U), agricultural land (A), forest land (F), water body (W) and 
miscellaneous land (M). They are considered as land-use level 1. These levels were further classified into 
levels 2 and 3 as shown in Table 1. 
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Table1 Levels of land-use in Krabi Province.  
Level 1 Level 2 Level 3 

U: Urban and built up 
land 

U1: Town and Commercial - 
U2: Village U201: Village 
U3: Institutional land - 
U4: Transportation and Utility U401: Airport 
U5: Industrial land U502: Factory 

U6: Other 
U601: Recreation area 
U602: Golf course 

A: Agricultural land 

A1: Paddy field 
A100: Abandoned field 
A101: Rice paddy 

A3: Perennial 

A301: Mixed perennial 
A302: Para rubber 
A303: Oil palm 
A304: Eucalyptus 
A306: Magosa 
A312: Coffee 

A4: Orchard 

A401: Mixed orchard 
A403: Durian 
A405: Coconut  
A408: Cashew 

A7: Pasture and farm house A701: Pasture 
A9: Aquacultural land A903: Shrimp farm 

F: Forest land 

F1: Evergreen forest 
F100: Disturbed evergreen  
F101: Dense evergreen 

F2: Deciduous forest 
F200: Disturbed deciduous  
F201: Dense deciduous 

F3: Mangrove  forest F300: Mangrove swamp 
F4: Swamp forest F400: Swamp forest 

F5: Forest Plantation 
F500: Disturbed forest plantation 
F501: Dense forest plantation 

W: Water body 
W1: Natural water body 

W101: River, Canal 
W102: Natural water resource 

W2: Reservoir (Built-up) 
W201: Reservoir 
W202: Farm pond 

M: Miscellaneous land 

M1: Rangeland 
M101: Grass 
M102: Scrub 

M2: Marsh and Swamp - 

M3: Mine, pit 
M300: Abandoned mine, pit 
M302: Laterite pit 

M4: Other M402: Beach  
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Data management 
 

 Figure 2 shows that land-use plot has been changed in Poda Island from 2000 and 2009 in the 
polygonal data structure (A), when land-use changes over time, the polygons also changed. Land-use in the 
polygonal data structure some disappear, others appear, and existing ones change their shape and we 
cannot measure this change. We can measure land-use change with digital map (B), and this structure is 
also appropriate for statistical analysis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Polygonal data structures (A) and digital data structure (B). 
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Data analysis 
 

 Outcome variable is land-use in 2009 and it is a binary variable defined as urban or non-urban area. 
Determinants are land-use in 2000 and location. Land-use level 1 in 2000 is a categorical variable comprising 
five categories. Location is also a categorical variable comprising 13 categories as in Figure 3.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Region boundary of Krabi Province. 
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 The land-use change can be detected and displayed by using thematic maps. This change can be 
further investigated using graphical methods and statistical analysis. The R program has been used for data 
analysis. 
 Thematic map was used to display land-use categories. We use the Universal Transverse Mercator 
(UTM) coordinates instead of latitude-longitude system. 
Bubble plot was used to examine percent change in each land-use category. Bubble size represents the 
magnitude of change and different color of the bubble represents land-use categories. 
Logistic regression was used to model the association between land-use change outcome and the 
determinants. Logistic regression is a technique for fitting a model to the data when the outcome variable is 
dichotomous [5]. The model of two factor determinants takes the form 

ji

ij

ij

p

p
 















1
ln  

 Where, ijp  is probability of urban,    is a constant, 
i and j refer to land-use at a previous 

survey and location respectively. 
 
Results 
 Figure 4 shows maps of land-use type in Krabi Province in 2000 and 2009. Krabi Province has an 
area of approximately 4696.33 square kilometers (469633 hectares). The visual interpretation gave a general 
idea about the forms of land-use changes over the period. Phi Phi Island were not shown on the maps 
because of missing data. One can see that, compared with 2000, urban areas increased by 91% in 2009, 
and water body decreased by 72%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 Land-use type in Krabi Province of Thailand in 2000 and 2009. 
 Change in land-use can be effectively summarized in a cross-tabulation giving area (in hectares) or 
percentages of land-use categories from one period to the next. These numbers can be displayed as a 
bubble plot matrix as shown in Figure 5. The lighter colors show changes and dark colors denote no change. 
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According to the land-use change survey, in 2009 agricultural land accounted for 72.9% of the total area of 
land resource, forest land 23.2%, urban areas 2.1%, miscellaneous land 1.5%, and water body 0.3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 Percentages of land-use change. 

 Table 2 shows that percentage for urban and non-urban classified by land-use in 2000 and location. 
The p-values obtained from Chi-square tests are presented. The land-use in 2000 and location were found to 
be significantly associated with urban growth in 2009. 
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Table 2 Association between determinants and outcome from univariate analysis. 

Variables 
Land-use in 2009 

Chi-square p-value 
Urban Non-urban 

Land-use in 2000 
  

13115.8 < 0.001 
 Urban 1257 (24.3) 3907 (75.7) 

  
 Agricultural 7473 (2.1) 345098 (97.9) 

  
 Forest 909 (0.9) 99233 (99.1) 

  
 Water body  58 (1.2) 4619 (98.8) 

  
 Miscellaneous 189 (2.7) 6890 (97.3) 

  
Location   5648.6 < 0.001 
 Region1 629 (1.6) 38101 (98.4)   
 Region2 468 (1.5) 29982 (98.5)   
    Region3 1218 (3.1) 38603 (96.9)   
    Region4 658 (1.1) 58926 (98.9)   
    Region5 651 (1.3) 47867 (98.7)   
    Region6 170 (0.6) 27944 (99.4)   
    Region7 1292 (6.3) 19297 (93.7)   
    Region8 2408 (5.6) 40564 (94.4)   
    Region9 853 (1.4) 58741 (98.6)   
    Region10 645 (2.0) 32006 (98.0)   
    Region11 332 (1.2) 27971 (98.8)   
    Region12 334 (1.3) 26012 (98.7)   
    Region13 228 (1.6) 13733 (98.4)     

 

 Table 3 shows that result from logistic regression model for conversion to urban in 2000–2009 
based on sum contrasts. The result shows both determinant consist land-use in 2000 and location was found 
significant. Land-use in 2000 consists urban and miscellaneous have the odds of urban growth in 2009 more 
than 1. The location of Muang District (region3, region7 and regio8), Nua Khlong district (region10) and Ko 
Lanta district (region13) were the odds of urban growth in 2009 more than 1. 
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Table 3 Logistic regression model for conversion to urban in 2000–2009. 

 
β Std. Error Exp(β) Pr(>|z|) 

Constant -3.74 0.03 0.02 < 0.001 

Land-use in 2000     

Urban 2.27 0.04 9.67 < 0.001 

Agricultural -0.19 0.03 0.83 < 0.001 

Forest -1.22 0.04 0.30 < 0.001 

Water body  -1.17 0.11 0.31 < 0.001 

Miscellaneous 0.30 0.07 1.35 < 0.001 

Location     

Region1 -0.11 0.04 0.90 < 0.001 

Region2 -0.12 0.05 0.89 < 0.001 

Region3 0.64 0.03 1.89 < 0.001 

Region4 -0.38 0.04 0.69 < 0.001 

Region5 -0.43 0.04 0.65 < 0.001 

Region6 -1.23 0.07 0.29 < 0.001 

Region7 1.40 0.03 4.05 < 0.001 

Region8 0.98 0.02 2.66 < 0.001 

Region9 -0.40 0.03 0.67 < 0.001 

Region10 0.09 0.04 1.09 < 0.001 

Region11 -0.37 0.05 0.69 < 0.001 

Region12 -0.31 0.05 0.73 < 0.001 

Region13 0.24 0.06 1.27 < 0.001 
Table 4 shows that the logistic regression model was fitted in order to find the net effect of all the 

variables both extracted from factor model and from the Chi - square test. Out of total two determinants, 
consist land-use in 2000 and location was found significant and remained in the model.  

 

Table 4 Result from logistic regression model. 

Determinants Df Deviance Pr(>Chi) 

Land-use in 2000 4 91394 < 0.001 

Location 12 90845 < 0.001 
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Figure 6 shows the bar charts of percentages of urban growth in 2009 with adjusted percentages 
and their corresponding 95% confidence intervals by land-use in 2000 and location. The horizontal red line is 
the average percentage (2.1%). Twenty four percent (95% CI: 14.1, 29.4) of urban in 2000 remains urban in 
2009 and 2.7% (95%  CI: 1.8, 7) of miscellaneous land in 2000 became urban in 2009. Muang district 
(regions 3, regions 7 and regions 8) were more likely to be urban.  

 

 

 

 

 

 

Figure 6 95% Confidence intervals from a logistic regression. 
 

Conclusion and discussion 
Land-use change of Krabi Province using the overlay technique to compare land-use pattern in 2000 

and 2009. The result shows that, the area of urban areas and forest is increased. Meanwhile, agricultural 
land, water body, and miscellaneous land are decreased. We used bubble plots to show variation of the land 
use change for each area. Our analysis of land-use indicates that water body decreased 72% and urban 
areas increased 91%. The land use change showed a dramatic decline in a water body due to expansion in 
forest land, and a dramatic improve in urban areas due to reduction in agricultural land (see Figure 5).  
Logistic regression shows the probability of urban in 2009 was associated to land-use in 2000 and location. 
Since the location Muang district was more likely to be urban area. 
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บทคดัย่อ 
 

 ระบบการติดตามและประเมนิโครงการมหาวทิยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลมิพระเกยีรติ พฒันาขึน้มวีตัถุประสงค ์
เพื่อช่วยให้ทราบความคืบหน้าโครงการลดภาระการท างานของเจ้าหน้าที่  เพิม่ประสทิธภิาพการประเมนิผลและการ
รายงานโครงการ  โดยเจา้ของโครงการสามารถกรอกรายละเอยีดตามแบบฟอรม์ความคบืหน้าโครงการ ท าใหเ้จา้หน้า
สามารถรวบรวมและส ารวจตรวจสอบความคบืหน้าโครงการไดอ้ย่างรวดเรว็ 
 ในการพัฒนาระบบติดตามและประเมินโครงการมหาวทิยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยใช้ภาษา 
ASP.NET(VB)  เป็นเครื่องมอืในการพฒันาระบบ และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server ในการจดัการฐานขอ้มูล
ของระบบตดิตามและประเมนิโครงการมหาวทิยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลมิพระเกยีรติ  โดยแบ่งการท างานเป็น 2 ส่วน คอื 
สว่นของเจา้ของโครงการและสว่นของเจา้หน้าที ่
 ผลการศกึษาพบว่า ระบบสามารถลดภาระงานของเจา้หน้าทีฝ่่ายนโยบายและแผนได้เป็นอย่างด ีขอ้มูลถูก
จดัเกบ็อย่างเป็นระบบ ระเบยีบและคน้หาขอ้มูลไดส้ะดวก ถูกตอ้ง และเป็นระบบทีใ่หเ้จา้ของโครงการสามารถรายงาน
ความคบืหน้าของโครงการ ในสว่นของเจา้หน้าทีฝ่่ายนโยบายและแผนกส็ามารถสรุปและประเมนิโครงการตามประเดน็
ยุทธศาสตรไ์ดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเรว็ รวมถงึสามารถตรวจสอบความคบืหน้าของแต่ละโครงการไดอ้กีดว้ย 
 

ค าส าคญั: การตดิตามและประเมนิโครงการ 
 

Abstract  
 

 The project tracking and evaluation system for Maejo University- Phrae Campus was developed for tracking 
project progress, reducing burden of the officers, and increasing the efficiency of project evaluation and reports. The 
project manager could fill in the project progress report form that helped officials in gathering and monitoring the 
project progress faster and more conveniently.  
 The project tracking and evaluation system for Maejo University- Phrae Campus was designed by using ASP.NET 
(VB) as the tools for developing the system, and using Microsoft SQL Server for database management system. Its work 
was divided into 2 sections that included the project manager section and the responsible official section. 
 The results revealed that the system could efficiently reduce burden of the officials for policy and planning 
sector of Maejo University- Phrae Campus. Information was stored systematically, and orderly. The users could 
search information conveniently and correctly. The system enabled the project managers to report their project 
progress while the officials for policy and planning could summarize and evaluate the project according to the 
strategic issue correctly and quickly, including  monitor the progress of each project as well. 
 

Keywords: Project Tracking and Evaluation  
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บทน า 

 ดว้ยมหาวทิยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลมิพระเกยีรต ิ  เป็นหน่วยงานทีม่พีนัธกจิ/ภารกจิ ทีส่ าคญัคอื การเรียนการ
สอน การวจิยั การบรกิารวชิาการ การท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม และการบรหิารจดัการ ซึ่งมหาวทิยาลยัแม่โจ้ -แพร่ 
เฉลมิพระเกยีรต ิไดแ้บ่งเป็นพนัธกจิ/ภารกิจ ออกเป็น 6 ประเดน็ยุทธศาสตร[์1] เพื่อตอบสนองและพฒันามหาวทิยาลยั
แม่โจ-้แพร่ เฉลมิพระเกยีรต ิดงันี้    
  ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่1 การผลติบณัฑติทีเ่ป็นนกัปฏบิตั ิ ทนัต่อการเปลีย่นแปลง  มคีวามเชีย่วชาญ
ในสาขาวชิา และเป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตคิวามเป็นเลศิดา้นการวจิยัและนวตักรรม    
  ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่2 บณัฑติมคีุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค ์เก่ง ด ีและมคีวามสขุ 
  ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่3 ความเป็นเลศิดา้นการวจิยัและนวตักรรม   
  ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่4 การบรูณาการองคค์วามรูท้ีเ่พิม่ศกัยภาพและขดีสมรรถนะของชุมชน 
  ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่5 การด ารงศลิปวฒันธรรมและรกัษาระบบนิเวศของทรพัยากรธรรมชาติ 
  ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่6 การพฒันาระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 
  โดยในแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร ์ไดม้กีารก าหนดโครงการ/กจิกรรม เพื่อสนับสนุนใหแ้ต่ละประเดน็
ยุทธศาสตรส์ามารถส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้โดยผูว้จิยัไดร้วบรวมศกึษางานวจิยัของ นิตยา [2] ซึง่ไดศ้กึษาการ
พฒันาระบบสารสนเทศส าหรบัการจดัการงานนโยบายและแผน ของส านักหอสมุด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยได้
พฒันาระบบในรปูแบบเวบ็แอพพลเิคชนั โดยใชภ้าษาพเีอชพ ีฐานขอ้มูลมายเอสควิแอล และพเีอชพมีายแอดมนิ เป็น
เครื่องมอืในการจดัการฐานขอ้มูล โดยระบบสารสนเทศทีพ่ฒันาประกอบไปดว้ย ระบบบริหารโครงการวจิยั และระบบ
บรหิารงบประมาณ ซึง่เมื่อทดสอบโดยผูใ้ช ้พบว่า ระบบท างานไดถู้กตอ้ง รายงานสารสนเทศดา้นงบประมาณ และดา้น
งานวจิยัตรงตามความต้องการ สามารถน าไปใชใ้นการวางแผนปฏบิตังิานของส านักหอสมุดได ้แต่กย็งัมจีุดอ่อนของ
ระบบคือ ระบบยังไม่มีระบบจดัการข้อมูลข่าวสาร ค่าสง ประกาศ ของงานนโยบายและแผนผ่านทางระบบ ยังไม่
สามารถออกรายงานในรปูแบบของกราฟได ้  
 สุทศัน์ [3] ไดศ้กึษาการพฒันาระบบสารสนเทศส าหรบัการจดัการงบประมาณ ส าหรบังานนโยบายและแผน 
คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยจดัท าโปรแกรมส าหรบัการบนัทกึ การสรุปขอ้มูลการใช้งบประมาณ
เบกิจ่ายจรงิ ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต โดยใชเ้ครื่องมอืคอื โปรแกรมไมโครซอฟท ์เอสควิแอล 2005 เซรฟิเวอร ์ส าหรบัใช้
ในการบรหิารจดัการฐานขอ้มูล  และใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์วชิวลสตูดโิอดอทเนต ในการออกแบบและพฒันาส่วน
ตดิต่อผูใ้ชง้านผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต และพบว่า ระบบดงักล่าว ช่วยเพิม่ประสทิธิภ์าพการจดัท ารายงาน แสดงขอ้มลูได้
รวดเรว็ อ านวยความสะดวกต่อการด าเนินงาน เจา้หน้าทีง่านนโยบายและแผน นอกจากนี้ยงัใหส้ารสนเทศทีช่่วยในการ
ตดัสนใจกบัผูบ้รหิารได ้ แต่ระบบยงัขาดในสว่นของการจดัการขา่วสาร ประชาสมัพนัธง์านแต่ละด้าน ของงานนโยบาย
และแผน  
 มาโนชญ์ [4] ได้ศกึษาการพฒันาระบบสารสนเทศการตดิตามโครงการ/กจิกรรม ตามแผนปฏบิตัิการ คณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัแม่โจ ้เชยีงใหม่  โดยใชเ้ครื่องมอืคอื ระบบปฏบิตักิารไมโครซอฟทว์นิโดวเ์อก็ซพ์ ีเครื่องมอื
พฒันาเวบ็ไซต์ อโดบี ้มาโครมเีดยีดรมีวพีเวอร ์8  เครื่องมอืพฒันากราฟฟิกอโดบี ้โฟโตช๊อป ซเีอสท ู โปรแกรมวชิวล
สตูดโิอ ดอ็จเน็ต 2005  เอสควิแอลเซรฟเวอร ์2005  โปรแกรมไมโครซอฟท์ วสิโอ ้2003 โปรแกรมอนิเทอรเ์น็ต อนิ
ฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส  8   โปรแกรมเว็บบราวเซอร์อินเทอร์เนต เอ็กซ์โพลเรอร์   เครื่องมือในการจัดท าเอกสาร
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ โดยมกีารน าเทคโนโลยเีขา้มาใช ้ ผูศ้กึษาจงึสนใจทีจ่ะพฒันาระบบเพื่ออ านวยความสะดวกให้
บุคลากรทุกหน่วยงานของคณะวทิยาศาสตร ์ตลอดจนผูบ้รหิารสามารถใชข้อ้มลูร่วมกนัผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต และ
ไดข้อ้มลูสารสนเทศช่วยในการตดัสนิใจ และใชใ้นการจดัสรรทรพัยากรใหเ้หมาะสม ใหก้ารจดัการตดิตามโครงการตาม
แผนปฏบิตักิาร มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ลดเวลาการท างานที่ซ ้าซ้อน และมคีวามสะดวกรวดเรว็ในการใชง้าน
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ดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล การสบืคนขอ้มูล และในการน าเสนอขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏบิตังิาน  ผูบ้รหิาร  ของคณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัแม่โจ ้และใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาระบบอื่นๆ ต่อไป  
 ซึง่ในส่วนของการตดิตามและประเมนิโครงการสนบัสนุนประเดน็ยุทธศาสตรข์องมหาวยิาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลมิ
พระเกยีรติทีผ่่านมานัน้ ยงัขาดระบบการตดิตามและประเมนิโครงการ ทีม่ปีระสทิธภิาพและไม่สามารถเรยีกใช้ขอ้มูล
เพื่อการบรหิารไดอ้ย่างทนัถ่วงท ี  
 จากปัญหาขา้งต้น  ผูจ้ดัท าระบบจงึมแีนวคดิในการพฒันาระบบการติดตามและประเมนิโครงการในรูปแบบ
ของโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อสนับสนุนและพัฒนาระบบการก ากับติดตามและประเมินโครงการสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลมิพระเกยีรต ิให้มคีวามถูกต้อง สะดวก ลดขัน้ตอนทางด้านเอกสารและ
ประสทิธภิาพเพื่อตอบสนองต่อการด าเนินงานของผูใ้ชร้ะบบได้ดยีิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัสามารถน าขอ้มูลมาใช้ในการบรหิาร
จดัการภายในมหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลมิพระเกยีรต ิเพื่อใชใ้นการวางแผนในปีต่อไป 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
วสัดอุปุกรณ์ 
 1 ขอบเขตดา้น Hardware 
  1) คอมพวิเตอรแ์บบพกพา 
  2) เครื่องพมิพเ์อกสาร 
 2 ขอบเขตดา้น Software 
  1) Microsoft Visual Studio 2010 พฒันาระบบ 
  2) Microsoft SQL Server 2005 พฒันาฐานขอ้มลู 
 3 ขอบเขตดา้นภาษาคอมพวิเตอร ์
  1) ASP.NET VB 
  2) HTML 
  3) SQL      
 4 ขอบเขตดา้นเนื้อหา 
  1) ขอ้มลูโครงการของคณะอาจารยม์หาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลมิพระเกยีรต ิ
  2) รายชื่อบุคลากรมหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลมิพระเกยีรต ิ    
 5 ขอบเขตดา้นผูใ้ชง้าน 
  1) หวัหน้าโครงการ 
  2) เจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน 
 

วิธีการศึกษา 
การวิเคราะหร์ะบบ 
 1. การวเิคราะหร์ะบบงานเดมิ 
ผูศ้กึษาไดศ้กึษาระบบงาน โดยเริม่จากการรวบรวมขอ้มูลจากระบบงานปัจจุบนั ซึ่งจะเกบ็ขอ้มูลต่างๆ อยู่ในรูปของ
เอกสารจ านวนมากๆ พบว่ามขีอ้จ ากดัของระบบงานประสานงานโครงการวจิยัเป็นผลเน่ืองมาจากความไม่ต่อเนื่องของ
งานและการจดัเกบ็เอกสาร ซึง่เป็นระบบทีท่ าดว้ยมอื การบนัทกึขอ้มลูต่างๆ ลงในกระดาษ การจดัเรยีงขอ้มูลแยกเป็น
โครงการแต่ไม่มกีารจดัเรยีงขอ้มลูเป็นล าดบัมกีารประสานงานระหว่าง เจา้ของโครงการ งานนโยบายและแผน งานคลงั
และพสัดุ ซึง่การประสานงานต่างๆ ต้องส าเนาอกสารครัง้ละหลายชุดเพื่อใหทุ้กฝ่ายประสานงานกนัไดแ้ต่ในภาพรวม
ของการติดตามงาน แต่ละงานจะรบัผิดชอบเป็นส่วนๆ โดยที่ไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของวงจรทัง้ระบบ และ
ตดิตามงานยงัต้องใช้วธิกีารเปิดดูขอ้มูลในสญัญาโครงการแต่ละโครงการหรอืเจ้าหน้าที่บนัทกึไว้ เป็นรายๆ ไป ท าให้
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ต้องมีการด าเนินการศึกษาปัญหาที่จะท าการแก้ไขและศึกษาความเป็นไปได้ของระบบสารสนเทศระบบใหม่ที่จะ
พัฒนาขึ้นเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการในการติดตามงานโครงการตัง้แต่เริ่มไปจนกระทัง่ปิดโครงการผ่าน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
 ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระบบเดมิ ไดแ้ก่ 
  1) ระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูยงัมคีวามซบัซอ้น 
  2) บุคลากรแต่ละแผนกไม่สามารถใชข้อ้มลูร่วมกนัไดท้ าใหเ้สยีเวลาในการคน้หาและคดัลอกขอ้มลู 
  3) เอกสารมจี านวนมาก ต้องเสยีเวลาในการค้นหาขอ้มูล บางครัง้เอกสารสูญหายท าให้ขอ้มูลสูญ
  หายไปดว้ย 
  4) ฐานขอ้มลูไม่เป็นปัจจุบนั การเกบ็ขอ้มลูบางอย่างซ ้าซอ้น แต่ การเกบ็ขอ้มลูทีส่ าคญัไม่ครบถว้น 
  5) ไม่มรีะบบแจง้เตอืนและตดิตามกจิกรรมทีส่ าคญั 
 2. การวเิคราะหร์ะบบงานใหม่ 
 จากการวเิคราะห์ระบบงานเดมิ ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลทีไ่ดท้ าการศกึษาและรวบรวมมาพฒันาเป็นระบบงานใหม่
ขึน้ใหเ้ป็นระบบสารสนเทศในรปูแบบของเวบ็แอพพลเิคชัน่ โดยใชเ้ทคโนโลยกีารสือ่สารผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เพื่อ
แกปั้ญหาต่างๆ ทีเ่กดิจากระบบงานเดมิ โดยความตอ้งการของระบบงานใหม่สามารถจ าแนกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามความ
ตอ้งการผูใ้ชด้งันี้ 
  1) ผูด้แูลระบบ 
   (1.1) สามารถก าหนดชื่อผู้ใช้ (username) และ รหัสผ่าน (password) ของผู้ใช้ระบบ
เพื่อใหผู้ใ้ชร้ะบบสามารถจดัการเพิม่ แกไ้ข และลบขอ้มลูต่างๆ ตามสทิธทิีไ่ดร้บั 
   (1.2) สามารถจดัท าการส ารองขอ้มลูในฐานขอ้มลูทัง้ได ้
  2) เจา้ของโครงการ 
   (2.1) สามารถจดัการเพิม่ แกไ้ข และลบขอ้มลูสว่นบุคคลของตนเองได ้
   (2.2) สามารถเขา้ระบบเพื่อดขูอ้มลูโครงการของตนเองได ้
   (2.3) สามารถเขา้ระบบตดิตามกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการของตนเองได้ 
   (2.4) สามารถเรยีกดขูอ้มลูการรบัเงนิทุนโครงการของตนเองได ้ 
   (2.5) สามารถเพิม่หวัขอ้กระทูใ้หม่หรอืเพิม่ขอ้ความคดิเหน็ได้ 
  3) เจา้หน้าทีบ่รหิารโครงการ 
   (3.1) สามารถจดัการเพิม่ แกไ้ข และลบขอ้มลูต่างๆ ของโครงการได้ 
   (3.2) สามารถจดัการเพิม่ แกไ้ขและลบขอ้มลูกจิกรรมต่างๆ ส าหรบัตดิตามงานได้ 
   (3.3) สามารถจดัการเพิ่ม แก้ไข และลบขอ้มูลข่าวประชาสมัพนัธเ์กี่ยวกบัการแจ้งขอ้มูล
   การขอทุนโครงการได ้
   (3.4) สามารถจดัการเพิม่ แกไ้ข และลบ แบบฟอรม์ต่างๆ รวมทัง้ระเบยีบประกาศ  
   ขอ้บงัคบัต่างๆ ใหผู้ด้แูลระบบดาวน์โหลดได ้
   (3.5) สามารถจดัการเพิม่ แกไ้ข และลบขอ้มลูแหล่งทุนได ้
   (3.6) สามารถจดัการเพิม่ แกไ้ขและลบขอ้มลูผลงานโครงการของสถาบนัการศกึษาได ้
   (3.7) สามารถออกรายงานงานเบือ้ตน้โดยมขีอ้มลูทีท่นัสมยัเสมอไดท้นัสมยัเสมอไดท้นัท ี
   (3.8) สามารถช่วยใหก้ารจดัท ารายงานต่างๆ มคีวามสะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
   (3.9) มฐีานขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ต่อสาธารณะทางเวบ็ไซตส์ถาบนัฯ 
   (3.10) สามารถเพิม่หวัขอ้กระทูใ้หมห่รอืเพิม่ขอ้ความแสดงความคดิเหน็ได ้ 
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 3. การพฒันาระบบ 
 การพฒันาระบบประกอบดว้ย 3 สว่นหลกัๆดงันี้ 
  3.1) การวเิคราะหร์ะบบ 
  3.1.1) แผนภาพแสดงขอ้มูลระดบัสงูสุด (Context Diagram) ผูว้จิยัใชแ้ผนภาพนี้แสดงขอ้มลูทีเ่ขา้สู่
ระบบ ขอ้มลูทีอ่อกจากระบบ อกีทัง้ยงัเป็นตวัก าหนดขอบเขตของระบบทีพ่ฒันาขึน้ ดงัภาพที ่1 
 

 
ภาพท่ี 1 แผนภาพกระแสขอ้มลู 
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 3.1.2) แผนภาพกระแสขอ้มลู (Data Flow Diagram: DFD) ผูว้จิยัใชแ้ผนภาพกระแสขอ้มลูเป็นเครื่องมอืทีใ่ช้
เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึทศิทางการไหลของขอ้มลูทีม่อียู่ในระบบและการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้ในระบบ ดงัภาพที ่2 

 
 

ภาพท่ี 2 แผนภาพกระแสขอ้มลู Level  0   
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 3.1.3) แบบจ าลองขอ้มลู (Entity relation Diagram: E-R Diagram) เป็นแผนภาพทีแ่สดงความสมัพนัธต่์างๆ 
ของขอ้มลูทีอ่ยู่ภายในฐานขอ้มลู ซึง่แผนภาพแสดงความสมัพนัธข์องขอ้มลูจะมคีวามสมัพนัธก์บัแผนภาพกระแสขอ้มลู 
ดงัภาพที ่3 

 
ภาพท่ี 3 แผนภาพแสดงความสมัพนัธข์องขอ้มลู  

  3.2) การสรา้งและพฒันา 
 ในขัน้ตอนการพัฒนาระบบ ผู้วิจ ัยได้ประยุกต์ใช้หลกัทฤษฎีการออกแบบเว็บแอพลิเคชัน่ โดยใช้ภาษา 
ASP.NET เลอืกใชภ้าษา HTML ในการสรา้งหน้าเวบ็เพจและใชร้ะบบจดัการฐานขอ้มลู Microsoft SQL Server 2005  
  3.3) การทดสอบและประเมนิระบบ 
 เมื่อพฒันาระบบเสรจ็สิน้แลว้ ผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบระบบภาพรวมของระบบว่ามคีวามถูกต้องและตรงตาม
วตัถุประสงค์ที่กล่าวไว้หรอืไม่ รวมถึงการหาขอ้ผดิพลาดเพื่อน ามาปรบัปรุงแก้ไขให้ดขีึน้ จากนัน้จงึท าการประเมิน
ความพึงพอใจของระบบด้วยเทคนิค Black Block Testing โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือและเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์หรอืมาตรฐานในการประเมนิ โดยการหาความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่างต่อระบบที่ถูกพฒันาขึน้ จะใช้มาตรา
สว่นประเมนิค่าแบบลเิคอรท์ (Likert) 5 ระดบั 
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ผลการศึกษา 
 

 ผลการวเิคราะหแ์ละออกแบบพฒันาระบบการตดิตามและประเมนิโครงการมหาวทิยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลมิพระ
เกยีรต ิ ในการออกแบบพฒันาระบบการตดิตามและประเมนิโครงการมหาวทิยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลมิพระเกยีรต ิผูว้จิยั
ไดพ้ฒันาระบบโดยใชโ้ปรแกรมภาษา ASP.NET โดยมผีลการพฒันาแบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื ส่วนของผูดู้แลระบบ ดงั
ภาพที ่4 และเจา้ของโครงการ ดงัภาพที ่5  
 

 
 

ภาพท่ี 4 หน้าจอในสว่นของผูด้แูลระบบ 

 
 

ภาพท่ี 5 หน้าจอในสว่นของเจา้ของโครงการ 
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 ผลการประเมนิความพงึพอใจของระบบ เมื่อท าการพฒันาระบบการตดิตามและประเมนิโครงการมหาวทิยาลยั  
แม่โจ-้แพร่ เฉลมิพระเกยีรติ เสรจ็สิน้เรยีบรอ้ยแลว้ จงึน าระบบไปประเมนิความพงึพงิใจโดยกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ ผูดู้แลระบบจ านวน 5 คน และเจา้ของโครงการจ านวน 25 คน ซึง่ผูพ้ฒันาไดท้ าการอธบิาย อบรมและสาธติการ
ใชร้ะบบ จากนัน้ผูป้ระเมนิท าการประเมนิความพงึพอใจโดยแบบสอบถาม ซึง่มผีลการประเมนิดงัตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิความพงึพอใจของระบบโดยผูด้แูลระบบ 

รายละเอียดการประเมิน ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

1. ระบบใหข้อ้มลูความถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการ 4.60 0.48 ดมีาก 

2. ระบบช่วยท างานไดส้ะดวกรวดเรว็ 4.80 0.40 ดมีาก 

3. ระบบมคีวามน่าเชื่อถอื 4.60 0.48 ดมีาก 

4. ระบบใหข้อ้มลูครอบคลุมความตอ้งการ 4.60 0.48 ดมีาก 

5. ระบบใหข้อ้มลูชดัเจน 4.20 0.40 ดมีาก 

6. ประสทิธภิาพในการคน้หารายชื่อโครงการตามเงอืนไขทีต่อ้งการ 4.40 0.48 ดมีาก 

7. รายละเอยีดขอ้มลูการตดิตามตรงความตามตอ้งการ 4.00 0.00 ด ี

8. ประสทิธภิาพการสรุปขอ้มลูโครงการตามประเดน็ยทุธศาสตร ์ 4.80 0.40 ดมีาก 

9. ขอ้มลูมปีระโยชน์ต่อการน าไปใชต่้อยอดสรุปผล ต่อการประชุม 

    สรุปงาน 
4.60 0.48 ดมีาก 

สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของระบบโดยผูด้แูลระบบ 4.51 0.40 ดมีาก 
 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิความพงึพอใจของระบบโดยเจา้ของโครงการในแต่ละดา้น 
 

รายละเอียดการประเมิน X  S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

1. ระบบใหข้อ้มลูความถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการ 4.52 0.49 ดมีาก 

2. ระบบช่วยท างานไดส้ะดวกรวดเรว็ 4.84 0.36 ดมีาก 

3. ระบบมคีวามน่าเชื่อถอื 4.36 0.48 ดมีาก 

4. ระบบใหข้อ้มลูครอบคลุมความตอ้งการ 4.24 0.42 ดมีาก 

5. ระบบใหข้อ้มลูชดัเจน 4.36 0.48 ดมีาก 

6. ประสทิธภิาพในการคน้หารายชื่อโครงการตามเงอืนไขที ่

   ตอ้งการ 
4.52 

0.49 ดมีาก 

7. ความสะดวกในการกรอกขอ้มลูการตดิตามโครงการในระบบ 4.36 0.48 ดมีาก 

สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของระบบโดยเจา้ของโครงการ 4.57 0.48 ดมีาก 
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วิจารณ์และสรปุผล 
 

 สรปุ 
 การพฒันาระบบการตดิตามและประเมนิโครงการ มหาวทิยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลมิพระเกยีรต ิเป็นการวจิยัเชงิ
ประยุกต์และพฒันา ผู้วจิยัได้พฒันาระบบการติดตามและประเมนิโครงการในรูปแบบของ  โปรแกรมส าเรจ็รูป เพื่อ
สนบัสนุนและพฒันาระบบการก ากบัตดิตามและประเมนิโครงการสนับสนุนประเดน็ยุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัแม่โจ้-
แพร่ เฉลมิพระเกยีรต ิใหม้คีวามถูกต้อง สะดวก ลดขัน้ตอนทางดา้นเอกสารและเพิม่ประสทิธภิาพ เพื่อตอบสนองต่อ
การด าเนินงานของผูใ้ชร้ะบบไดด้ยีิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัสามารถ น าขอ้มลูมาใชใ้นการบรหิารจดัการภายในมหาวทิยาลยัแม่โจ้-
แพร่ เฉลมิพระเกยีรติ เพื่อใช้ในการวางแผนในปีต่อไป โดยแบ่งระดบัของผู้ใช้งานออกเป็น 2 ระดบั คอื ผู้ดูแลระบบ 
และเจา้ของโครงการ ซึง่มขีอบเขตการใขง้านทีแ่ตกต่างกนัออกไป โดยพฒันาตามขัน้ตอนการด าเนินงาน 5 ขัน้ตอน 
ได้แก่ 1) การวเิคราะห์ระบบ โดยวเิคราะห์ระบบงานเดมิและน าปัญหาที่ได้มาวเิคราะห์ระบบงานใหม่ 2) การพฒันา
ระบบ ผู้พัฒนาได้ใช้แผนภาพกระแสข้อมูล  (Context Diagram) และแผนภาพกระแสข้อมูล Level0 (Data Flow 
Diagram Level 0) เป็นเครื่องมือในการออกแบบ 3) การพัฒนาระบบใช้ภาษา ASP.NET และภาษา HTML เป็น
ภาษาคอมพวิเตอรใ์นการพฒันาระบบ และใชภ้าษา SQL เป็นระบบการจดัการฐานขอ้มลู 4) การทดสอบระบบ ทดสอบ
โดยใชห้ลกั Beta-Testing และ Alpha-Testing และ 5) การประเมนิความพงึพอใจของระบบด้วยเทคนิค Black Block 
Testing โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืโดยน าค่าทีไ่ดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิตโิดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบีย่งแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการประเมนิของผูด้แูลระบบจ านวน 5 คน พบว่าไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 4.51 
ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.40 และผลการประเมนิของเจา้ของโครงการ จ านวน 25 คน พบว่ามคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.57 ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 สรุปไดว้่าการพฒันาระบบการตดิตามและประเมนิโครงการ มหาวทิยาลยั
แม่โจ-้แพร่ เฉลมิพระเกยีรต ินี้มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัดมีาก สามารถน าไปใชง้านไดจ้รงิตรงตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชร้ะบบ ลดขัน้ตอนทางดา้นเอกสารและเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน สามารถรายงานความคบืหน้าโครงการที่
รบัผดิชอบผ่านระบบได ้ในดา้นผูด้แูลระบบสามารถน าขอ้มูลมาใชใ้นการบรหิารจดัการโครงการและแผนโครงการในปี
ต่อๆไป  
 ข้อเสนอแนะ 
 จากการพฒันาระบบตดิตามและประเมนิโครงการมหาวทิยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลมิพระเกยีรต ิครัง้นี้ผูว้จิยัพบว่า
ระบบยงัมบีางสว่นควรพฒันาต่อเนื่องเพื่อใหเ้กดิความสมบูรณ์ มปีระสทิธภิาพในการใชง้านมากขึน้ และรองรบัการใช้
งานของผูใ้ชท้ีม่คีวามตอ้งการทีห่ลากหลาย โดยขอ้เสนอแนะในการพฒันาระบบต่อไปมดีงัต่อไปนี้ 
 1) ระบบที่พฒันาควรเพิ่มประสทิธิภาพในด้านความเรว็การประมวลผลของระบบให้ดียิง่ขึ้นเนื่องจากการ
ประมวลผลบางครัง้ค่อนขา้งชา้ จากปรมิาณขอ้มลูทีม่จี านวนมาก 
 2) ควรมรีะบบแจง้เตอืนเจา้หน้าทีห่รอืเจา้ของโครงการทราบเมื่อใกลถ้งึก าหนดการหรอืระยะเวลาสิน้สุดในแต่
ละกจิกรรมในโครงการ  
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เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัราชภฏักบัการปฏิบติัตามมาตรฐาน 
Is Rajabhat Universities Website Conformance to W3C Standards? 
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Phaisarn Sutheebanjard1* and Panana Tangwannawit2 
 

บทคดัย่อ 
 

การพฒันาเวบ็ไซต์ตามมาตรฐานเวบ็จะท าให้ผู้ใช้งานเวบ็ไซต์สามารถเข้าถึงและใช้งานเวบ็ไซต์ได้ตามที่
เวบ็ไซตไ์ดถู้กออกแบบไวอ้ย่างถูกตอ้ง มาตรฐานเวบ็ถูกก าหนดโดยองคก์ร World Wide Web Consortium (W3C) ซึง่
เป็นองค์กรระหว่างประเทศท าหน้าที่พัฒนามาตรฐานที่ใช้งานในเว็บ  เช่น เอชทีเอ็มแอล (HTML) และ CSS แต่
เน่ืองจาก W3C ประกาศใชม้าตรฐานเวบ็ออกมาเป็นจ านวนมาก แต่ในทางปฏบิตัอิงคก์ร W3C ไม่มอี านาจในการบงัคบั
ใช้มาตรฐานเวบ็ ท าให้ปัจจุบนัมกีารใชม้าตรฐานเวบ็แตกต่างกนัออกไป ในงานวจิยันี้จงึท าการศกึษาการปฏบิตัิตาม
มาตรฐานเวบ็ในประเทศไทย โดยเฉพาะเวบ็ไซต์ของกลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏั ซึง่ประกอบไปด้วย 40 มหาวทิยาลยั
ราชภัฏโดยแยกตามกลุ่มพื้นที่ได้ 5 กลุ่มคือ กลุ่มรัตนโกสินทร์ ก ลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และกลุ่มภาคใต้ ผลการศกึษาพบว่าม ี1 เวบ็ไซต์ทีผ่่านการตรวจสอบมาตรฐาน แต่เมื่อพจิารณา
เวบ็ไซต์จ าแนกตามมาตรฐานเอชทเีอม็แอลพบว่าเวบ็ไซต์ทีใ่ชม้าตรฐาน HTML5 ซึง่เป็นมาตรฐานล่าสุดมจี านวนมาก
ถงึ 21.05% และการก าหนดรหสัของชุดตวัอกัษรทีใ่ชใ้นเวบ็ไซตส์ว่นมากก าหนดรหสัของชุดตวัอกัษรเป็น utf-8 ซึง่เป็น
รหสัมาตรฐานทีไ่ดร้บัการยอมรบัมากในปัจจุบนั 

ค าส าคญั:  มหาวทิยาลยัราชภฏั เอชทเีอม็แอล มาตรฐานเวบ็ รหสัของชุดตวัอกัษร 
 

Abstract  
 

W3C standards define an Open Web Platform for application development. It includes standards for 
building web pages such as HTML and CSS. The standards are rules and guidelines developed to promote 
consistency in the design code which makes up a web page to deliver the greatest benefits to the largest 
number of web users. Although the W3C promulgates the HTML standards, it has no authority to enforce the 
use of the standards. This research is to investigate the web standards situation in Thailand, especially the 
Rajabhat university websites. There are 40 Rajabhat universities divided by region into five groups as 
Bangkok group, Central group, Northern group, Northeastern group and Southern group. The evaluation 
results found that there is only 1 website which meets the W3C standard. In addition, in terms of HTML 
standard, the HTML5 which is the latest version of HTML standard is used by 21.05% of the websites. Lastly, 
most of them use the well-known utf-8 for their websites. 

Keywords: Rajabhat University, W3C, HTML, web standards, Character Sets 
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บทน า 
 

การพฒันาเวบ็ไซต์ตามมาตรฐานเวบ็จะท าให้ผู้ใช้งานเวบ็ไซต์สามารถเข้าถึง และใช้งานเวบ็ไซต์ได้ตามที่
เวบ็ไซตไ์ดร้บัการออกแบบไวอ้ย่างถูกตอ้ง มาตรฐานเวบ็ถูกก าหนดโดยองคก์ร World Wide Web Consortium (W3C) 
ซึง่เป็นองคก์รระหว่างประเทศท าหน้าทีพ่ฒันามาตรฐานทีใ่ชง้านในเวบ็ เช่น HTML, CSS, Ajax, WCAG, OWL, URIs, 
HTTP, XML, SOAP, WSDL และอกีหลายมาตรฐาน ซึ่งการก าหนดมาตรฐานเวบ็นัน้เป็นประโยชน์ให้กบัการเขา้ถึง
ขอ้มูลของผู้ใช้ และเพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่แสดงบนเวบ็ไซต์ ดงันัน้เวบ็ไซต์ที่ให้บรกิารกบัผู้ใช้งานทัว่ไปเป็น
จ านวนมาก เช่น เว็บไซต์ของรฐับาล และเว็บไซต์ของมหาวทิยาลยัจึงควรต้องพฒันาเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐาน ดัง
งานวจิยัของ Baowaly และ Bhuiyan [1] ในปี 2012 ทีท่ าการตรวจสอบเวบ็ไซต์ของรฐับาลประเทศบงัคลาเทศจ านวน 
10 เวบ็ไซต์ ว่าปฏบิตัิตามมาตรฐานหรอืไม่ โดยใช้เครื่องมอืช่วยในการตรวจสอบคอื http://validator.w3.org/ [4] ผล
การตรวจสอบปรากฏว่าไม่มเีวบ็ไซต์ใดผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน และในปี 2005 Chen et al. [2] ท าการตรวจสอบ
เวบ็ไซตต่์าง ๆ ว่าปฏบิตัติามมาตรฐานหรอืไม่ โดยท าการตรวจสอบเวบ็ไซตท์ัง้หมดสีก่ลุ่มคอื กลุ่มทีห่นึ่งเลอืกเวบ็ไซต ์
1,000 อนัดบัแรกทีจ่ดัอนัดบัโดย Alexa.com กลุ่มทีส่องท าการสุม่ดว้ยหมายเลขไอพจี านวน 1,100 เวบ็ไซต ์กลุ่มทีส่าม
ท าการสุ่มค าค้นหาใน Google, Yahoo และ Teoma แล้วเลือกเว็บไซต์ 10 อันดับแรกของแต่ละค าค้นมาจ านวน 
31,540 เวบ็ไซต์ และสองเดอืนต่อมาท าการเลอืกกลุ่มทีส่ีโ่ดยท าการสุ่มด้วยหมายเลขไอพจี านวน 1,700 เวบ็ไซต์ ผล
จากการตรวจสอบปรากฏว่ามีเว็บไซต์ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคิดเป็น 5% จากจ านวนเวบ็ไซต์ที่ตรวจสอบ
ทัง้หมด 

มาตรฐานของภาษาเอชทเีอม็แอลมหีลายเวอรช์นั โดยแต่ละเวอรช์นัมกีารพฒันาปรบัปรุงใหภ้าษาเอชทเีอม็
แอลมคีวามสามารถมากขึ้น แต่กลบัปรากฏว่ามเีวบ็ไซต์จ านวนมากที่ไม่มกีารปรบัปรุงเวบ็ไซต์ให้ไดม้าตรฐานใหม่ ๆ 
ดงัผลการศึกษาของ Beatty et al. [3] ในปี 2008 ที่ท าการตรวจสอบเว็บไซต์จ านวน 1,000 เว็บไซต์ พบว่ามีเพียง 
51.2% เท่านัน้ที่ใชม้าตรฐาน XHTML 1.0 Transitional ทัง้ทีม่าตรฐาน XHTML 1.0 Transitional มกีารประกาศใชม้า
ตัง้แต่ปี 2000 ซึง่ Beatty et al. เรยีกเหตุการณ์นี้ว่า “Rack to the Buttom” หมายถงึการอยู่กบัมาตรฐานเดมิโดยไม่มี
การปรบัปรุงใหไ้ดม้าตรฐานใหม่ ปัจจุบนัมาตรฐานของภาษาเอชทเีอม็แอลเวอรช์นัล่าสดุคอื HTML5 ซึง่ทาง W3C ได้
ประกาศแนะน าให้ใช้ (W3C Proposed Recommendation) ในวันที่  28 ตุลาคม 2014 [5] ซึ่ง W3C Proposed 
Recommendation นี้ในทางปฏิบัติแล้วก็ถือว่าเป็นมาตรฐานหรอืที่เรยีกว่า “de facto standard” [2] แต่ปรากฏว่ามี
เวบ็ไซต์บางส่วนไดป้รบัปรุงเวบ็ไซต์ไปใชม้าตรฐานนี้แลว้เน่ืองจาก HTML5 มกีารพฒันาจากมาตรฐานเดมิมากท าให้
ได้รบัความสนใจจากผู้พฒันาเวบ็ไซต์ โดย HTML5 สามารถท างานร่วมกบัภาษาไทยได้ด้วยรหสัของชุดตัวอกัษร 
(Character Sets) ทีเ่ป็นทีน่ิยมทัง้ tis-620 และ utf-8 

ดงันัน้งานวิจยันี้จึงมีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบเว็บไซต์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน W3C การเลือกเวอร์ชัน
มาตรฐานของเอชทเีอม็แอล และการก าหนดรหสัของชุดตวัอกัษรทีใ่ชง้านในเวบ็ไซต ์โดยในงานวจิยันี้ท าการตรวจสอบ
การปฏบิตัติามมาตรฐานเวบ็ของกลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏั ซึง่ประกอบไปดว้ย 40 มหาวทิยาลยัราชภฏั โดยสามารถ
แยกตามกลุ่มพืน้ทีไ่ด ้5 กลุ่มคอื กลุ่มรตันโกสนิทร ์กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
กลุ่มภาคใต ้

มหาวิทยาลยัราชภฏั เป็นกลุ่มมหาวทิยาลยัทีพ่ฒันามาจาก “โรงเรยีนฝึกหดัอาจารย”์ ทีต่ัง้อยู่ในสว่นกลาง
และสว่นภูมภิาคของประเทศ ซึง่ในเวลาต่อมาไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น “วทิยาลยัคร”ู ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ไดม้ี
พระราชบญัญตัสิถาบนัราชภฏั ยกฐานะวทิยาลยัครใูหเ้ป็น "สถาบนัราชภฏั" อย่างเป็นทางการ โดยใหส้ถาบนัราชภฏั
เป็นสถาบนัอุดมศกึษาเพื่อการพฒันา ทอ้งถิน่ มวีตัถุประสงคใ์หก้ารศกึษาวชิาการและวชิาชพีชัน้สงู ท าการวจิยั 
ใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม ปรบัปรุง ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลย ีทะนุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ผลติครแูละสง่เสรมิ
วทิยฐานะคร ูจากนัน้ไดม้กีารพระราชทานชื่อเป็น "มหาวทิยาลยัราชภฏั" ในปี พ.ศ. 2547 ตามพระราชบญัญตัิ
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มหาวทิยาลยัราชภฏั เดมิมหาวทิยาลยัราชภฏัมทีัง้หมด 41 แหง่ แต่ต่อมามหาวทิยาลยัราชภฏันครพนม ไดร้วมเขา้
เป็นสว่นหนึ่งของมหาวทิยาลยันครพนม ดงันัน้ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัราชภฏัจงึมทีัง้หมด 40 แห่ง โดยแบ่งตามพืน้ที่
ออกไดเ้ป็น 5 กลุ่มคอื กลุ่มรตันโกสนิทร ์กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และกลุ่มภาคใต ้
ดงันี้



 

928 
 

- กลุ่มรตันโกสนิทร ์ประกอบไปดว้ย 6 มหาวทิยาลยั คอื มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา มหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา  

- กลุ่มภาคกลาง ประกอบไปดว้ย 9 มหาวทิยาลยั คอื มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา มหาวทิยาลยัราช
ภฏัร าไพพรรณี มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ีมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ีมหาวทิยาลยั
ราชภฏันครปฐม มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ 

- กลุ่มภาคเหนือ ประกอบไปด้วย 8 มหาวทิยาลยั คือ มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ มหาวทิยาลยัราชภัฏ
เชียงราย มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ 

- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบไปด้วย 12 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร มหาวทิยาลยัราช
ภฏันครราชสมีา มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสนิธุ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิมหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ มหาวทิยาลยัราชภฏั
ศรสีะเกษ 

- กลุ่มภาคใต้ ประกอบไปด้วย 5 มหาวทิยาลยั คอื มหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครศรธีรรมราช มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
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ภาษาเอชทีเอม็แอล หรอื HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language ภาษาเอชทเีอม็แอลเป็นภาษา
มารก์อพั (Markup Language) ที่มกีารใชง้านอย่างแพร่หลายในอนิเทอรเ์น็ต ในยุคแรกภาษาเอชทเีอม็แอลใช้ในการ
ก าหนดรปูแบบหวัขอ้ และก าหนดรูปแบบตวัอกัษรอย่างง่ายไดเ้ท่านัน้ ต่อมาไดม้กีารประกาศใชม้าตรฐาน HTML 2.0 
ในปี 1995 มาตรฐาน HTML 3.2 ในปี 1997 มาตรฐาน HTML 4.0 ในปี 1998 และในปี 1999 องคก์ร W3C ประกาศใช้
มาตรฐาน HTML 4.01 ซึ่งเป็นการพฒันาปรบัปรุงเพิม่เตมิจาก HTML 4.0 โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ Strict, 
Transitional และ Frameset โดยแต่ละชนิดมรีายละเอยีดดงันี้ 

- HTML 4.01 Strict เป็นการก าหนดใหเ้ขยีนเอกสารตามมาตรฐานอย่างเคร่งครดั ไม่สามารถใช้แทก็ (Tag) ที่
ทาง W3C นิยามว่าลา้สมยั (Deprecate) หรอืใหเ้ลกิใช ้(Obsolete) โดยแทก็ต่าง ๆ ทีล่า้สมยัหรอืเลกิใชน้ี้ ให้
ใชง้านค าสัง่ทีม่ใีน CSS แทน และไม่สามารถใชค้ าสัง่ Frameset ได ้

- HTML 4.01 Transitional สามารถร่วมใชแ้ทก็ต่าง ๆ ทีล่า้สมยัหรอืเลกิใชไ้ด ้ท าใหเ้บราเซอรท์ีไ่ม่รองรบั CSS 
สามารถใชง้าน HTML 4.01 Transitional ได ้แต่ไม่สามารถใชค้ าสัง่ Frameset ได ้เช่นเดยีวกบั HTML 4.01 
Strict 

- HTML 4.01 Frameset ชุดค าสัง่จะเทยีบเท่ากบั HTML 4.01 Transitional แต่สามารถใชค้ าสัง่ Frameset ได ้
โดยค าสัง่ Frameset เป็นค าสัง่ทีใ่ชใ้นการแบ่งพืน้ทีก่ารท างานบนหน้าจอออกเป็นสว่นย่อย ๆ 

ภาษาเอกซ์เอชทีเอ็มแอล หรือ XHTML ย่อมาจาก Extensible Hyper Text Markup Language ภาษา
เอกซ์เอชทเีอม็แอลเป็นภาษามาร์กอพั (Markup Language) ที่เป็นการเขยีน HTML ในรูปแบบ XML โดยที่ XHTML 
1.0 มีการประกาศใช้ในปี 2000 เป็นการน าเอา HTML 4.01 มาพัฒนา แต่จะมีความเข้มงวดเรื่องโครงสร้างภาษา
มากกว่า HTML 4.01 โดย XHTML 1.0 แบ่งออกเป็น 3 ประเภทเช่นเดยีวกบั HTML 4.01 ไดแ้ก่ Strict, Transitional 
และ Frameset โดยแต่ละชนิดมรีายละเอยีดดงันี้ 

- XHTML 1.0 Strict เป็นการก าหนดใหเ้ขยีนเอกสารในรูปแบบ XML ทีเ่คร่งครดั โดยสามารถใชส้่วนประกอบ
และคุณสมบตัขิองเอชทเีอม็แอลได ้ยกเวน้สว่นทีใ่ชใ้นการตกแต่งเอกสารใหใ้ช ้CSS แทน และไม่สามารถใช้
ค าสัง่ Frameset ได ้

- XHTML 1.0 Transitional เป็นการก าหนดใหเ้ขยีนในรูปแบบ XML ที่เคร่งครดั โดยสามารถใชส้่วนประกอบ
และคุณสมบตัขิองเอชทเีอม็แอลได ้รวมถงึสว่นทีใ่ชใ้นการตกแต่งเอกสารได ้แต่ไม่สามารถใชค้ าสัง่ Frameset 
ได ้

- XHTML 1.0 Frameset เป็นการก าหนดใหเ้ขยีนในรูปแบบ XML ทีเ่คร่งครดั โดยสามารถใชส้ว่นประกอบและ
คุณสมบตัขิองเอชทเีอม็แอลได ้รวมถงึสว่นทีใ่ชใ้นการตกแต่งเอกสาร และใชค้ าสัง่ Frameset ได ้
 
ภาษาเอชทเีอม็แอลมกีารก าหนดรูปแบบเอกสาร หรอื DTD ย่อมาจาก Document Type Definition ซึ่งเป็น

การก าหนดโครงสรา้งของเอกสาร ว่าใชม้าตรฐานเอชทเีอม็แอล หรอืเอกซเ์อชทเีอม็แอล และใชเ้วอรช์นัใด การประกาศ
ว่าเอกสารใช้มาตรฐานใดท าได้โดยการใช้แท็ก <!DOCTYPE> ที่บรรทัดแรกของเอกสาร การประกาศใช้เอกสาร
เอชทเีอม็แอล(รวมถงึเอกสารเอกซเ์อชทเีอม็แอล) แต่ละเวอรช์นัสามารถประกาศ <!DOCTYPE> ไดด้งัแสดงในตารางที ่
1 
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ตารางท่ี 1 การประกาศใชเ้อกสารเอชทเีอม็แอลแต่ละเวอรช์นั 
เวอรช์นั การประกาศชนิดของเอกสาร <!DOCTYPE> 

HTML 4.01 Strict <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

HTML 4.01 Transitional <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

HTML 4.01 Frameset <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd"> 

XHTML 1.0 Strict <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

XHTML 1.0 Transitional <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

XHTML 1.0 Frameset <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd"> 

XHTML 1.1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 

HTML5  <!DOCTYPE html> 
 

HTML5 เป็นภาษามารก์อพั (Markup Language) ส าหรบัการเขยีนเวบ็ทีท่างองคก์ร W3C ไดป้ระกาศแนะน า
ให้ใชเ้มื่อวนัที ่28 ตุลาคม 2014 (W3C Proposed Recommendation) [5] ทีไ่ด้ถูกพฒันาขึน้มาโดย WHATWG (The 
Web Hypertext Application Technology Working Group) ซึ่งได้มกีารเพิม่เทคโนโลยหีลาย ๆ อย่างเพิ่มเติมเขา้มา 
โดยเทคโนโลยทีีเ่พิม่เขา้มาใน HTML5 เป็นการน าเทคโนโลยทีีม่กีารใชง้านอยู่ในแบบออฟไลน์ และการวาดกราฟิก ให้
มาท างานบนเวบ็ไดอ้ย่างสะดวก ซึง่คุณลกัษณะทีเ่พิม่เขา้มาใน HTML5 ทีน่่าสนใจมดีงัต่อไปนี้ 

- Multimedia: รองรบัการอ่านไฟลเ์สยีง (Audio) และวดีโีอ (Video) ไดด้ว้ยแทก็ <video> และ <audio> ท าให้
ไม่จ าเป็นตอ้งใชว้ธิฝัีงโค๊ด (Embed Code) ในการอ่านไฟลเ์สยีงและวดีโีอ 

- Graphics: รองรบัการวาดภาพกราฟิกไดด้ว้ยแทก็ <canvas> และ <SVG> 
- Local Storage: การเกบ็ขอ้มูลลงบนเครื่องของผูใ้ช้ทัง้ในรปูแบบของไฟล ์และในรูปแบบ SQL รวมไปถงึการ

เกบ็แคชของแอพลเิคชนั 
- Semantics and Forms: เป็นการเพิ่มส่วนประกอบที่มีความหมายท าให้การท า SEO หรอื Search engine 

optimization มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เช่น headers, footers, menus, sections and articles และมกีารเพิม่
ความสามารถใหก้บัฟอรม์โดยการเพิม่ส่วนประกอบของฟอรม์ เช่น การเพิม่อนิพุทชนิดใหม่ (Input type) ทีม่ี
การตรวจสอบความถูกตอ้งของอนิพุทใหโ้ดยอตัโนมตั ิ(validation) 

- CSS3: เพิม่ความสามารถใหม่ ๆ ใหก้บั CSS เช่น การท าเอนิเมชนั (animation) 
 

เน่ืองจาก HTML5 เป็นมาตรฐานใหม่ ดงันัน้การเลอืกใชง้าน HTML5 จงึจ าเป็นต้องค านึงถงึการรองรบัของ
บราวเซอรด์ว้ย ว่าบราวเซอรร์องรบัคุณสมบตักิารท างานของ HTML5 ไดม้ากน้อยเพยีงใด เพราะในปัจจุบนับราวเซอร์
รองรับคุณสมบัติการท างานของ HTML5 ได้ไม่เท่ากัน เช่น บราวเซอร์ที่ท างานแบบเดสก์ทอป (Desktop) เช่น 
Chrome เวอรช์นั 37 รองรบั 512 คุณสมบตั ิFirefox เวอรช์นั 32 รองรบั 475 คุณสมบตั ิInternet Explore เวอรช์นั 11 
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รองรบั 376 คุณสมบตั ิOpera เวอรช์นั 24 รองรบั 504 คุณสมบตั ิและ Safari เวอรช์นั 7.0 รองรบั 397 คุณสมบตั ิดงั
สรุปในตารางที ่2 (http://html5test.com/) 

 
ตารางท่ี 2 การรองรบัคุณสมบตั ิHTML5 ของบราวเซอรท์ีท่ างานแบบเดสกท์อป 

 
 

บราวเซอร์ที่ท างานในโมบาย (Mobile) รองรบัคุณสมบัติการท างานของ HTML5 ได้ดังต่อไปนี้ Android 
เวอรช์นั 4.4.3 รองรบั 434 คุณสมบตัิ BlackBerry เวอรช์นั 10.2 รองรบั 491 คุณสมบตั ิChrome เวอรช์นั 35 รองรบั 
490 คุณสมบตัิ Firefox เวอรช์นั 30 รองรบั 473 คุณสมบตั ิiOS เวอร์ชนั 7.0 รองรบั 412 คุณสมบตัิ Opera เวอรช์นั 
22 รองรับ 486 คุณสมบัติ และ Windows Phone เวอร์ชัน 8.1 รองรับ 372 คุณสมบัติ ดังสรุปในตารางที่  3 
(http://html5test.com/) 
ตารางท่ี 3 การรองรบัคุณสมบตั ิHTML5 ของบราวเซอรท์ างานในโมบาย 

 
 

บราวเซอร์ที่ท างานในแท็บเล็ต (Tablet) รองรบัคุณสมบตัิการท างานของ HTML5 ได้ดงัต่อไปนี้ Android 
เวอร์ชนั 4.4.3 รองรบั 434 คุณสมบตัิ BlackBerry เวอรช์นั 2.1 รองรบั 412 คุณสมบตัิ Chrome เวอร์ชนั 35 รองรบั 
490 คุณสมบตั ิFirefox เวอรช์นั 30 รองรบั 473 คุณสมบตั ิInternet Explore เวอรช์นั 11 รองรบั 376 คุณสมบตั ิiOS 
เวอร์ชัน 7.0 รองรับ  412 คุณสมบัติ  และ Opera เวอร์ชัน 22 รองรับ 486 คุณสมบัติ ดังสรุปในตารางที่  4 
(http://html5test.com/) 
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ตารางท่ี 4 การรองรบัคุณสมบตั ิHTML5 ของบราวเซอรท์ างานในแทบ็เลต็ 

 
 

รหสัของชุดตวัอกัษร (Character Sets) ใชใ้นการเขยีนภาษาเอชทเีอม็แอลเพื่อใหเ้วบ็บราวเซอรแ์สดงหน้า
เวบ็ไดอ้ย่างถูกต้องตรงตามภาษาที่ไดก้ าหนดไว้ รหสัของชุดตวัอกัษรที่ใชใ้นภาษาเอชทเีอม็แอลสามารถแบ่งไดเ้ป็น
สองประเภทใหญ่ ๆ คอืแอสก ี(ASCII) และยนูิโคด (Unicode) 

แอสกี (ASCII) เป็นรหสัของชุดตวัอกัษรทีป่ระกอบไปดว้ยตวัอกัษรละตนิ เลขอารบกิ เครื่องหมายวรรคตอน 
และสญัลกัษณ์ต่าง ๆ โดยแต่ละรหสัจะใชแ้ทนตวัอกัษรหนึ่งตวั เช่น รหสั 65 (เลขฐานสบิ) ใชแ้ทนอกัษรเอพมิพใ์หญ่ 
(A) เป็นต้น โดยรหสัแอสกเีริม่ใช้ครัง้แรกในปี 1967 โดยมตีวัอกัษรไดท้ัง้หมด 128 ตวั (7 บติ) ต่อมารหสัแอสกไีด้รบั
การปรบัปรุงในปี 1986 ใหม้ตีวัอกัษรทัง้หมด 256 ตวั (8 บติ) ตวัอกัษรทีเ่พิม่มา 128 ตวัใชส้ าหรบัแสดงตวัอกัษรของ
ภาษาท้องถิ่นซึ่งรวมถึงภาษาไทยด้วย รหสัแอสกปีกติใช้พื้นที่เกบ็ขอ้มูล 1 ไบต์ (8 บติ) ต่อ 1 ตวัอกัษร ยกเว้นบาง
ภาษา เช่น ญีปุ่่ น จนี เกาหล ีฯลฯ ทีใ่ชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู 2 ถงึ 4 ไบต ์ต่อ 1 ตวัอกัษร  

รหสั ISO-8859-1 เป็นค่าปรยิายของชุดตวัอกัษรส าหรบั HTML 4 และชุดตวัอกัษร ISO-8859-11 (เทยีบเคยีง
ไดก้บัชุดตวัอกัษร tis-620) เป็นชุดทีม่ตีวัอกัษรภาษาไทยรวมอยู่ดว้ย รหสัแอสกทีีร่องรบัภาษาไทยทีเ่ป็นทีน่ิยมใชก้นั
คอื tis-620 ซึ่งเป็นรหสัภาษาไทยที่ก าหนดโดย สมาคมมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (สมอ) โดย  tis-620 มีรหสัแทน
ตวัอกัษรเป็นรหสัเดยีวกนักบั ISO-8859-11 และ windows-874 ซึ่งเป็นรหสัภาษาไทยที่ไมโครซอฟท์ก าหนดขึ้นมา 
โดยเป็นการพฒันาเพิม่เตมิมาจาก tis-620 ดว้ยการเพิม่ตวัอกัษรบางตวัเขา้ไป ท าใหไ้ดจ้ านวนตวัอกัษรในชุดเพิม่มาก
ขึน้ 

แต่เนื่องจากการชุดตัวอกัษรที่เป็นรหสัแอสกีมีจ านวนตัวอกัษรจ ากดั ดงันัน้ใน HTML5 ค่าปริยายของชุด
ตวัอกัษรจงึเปลีย่นมาใช ้utf-8 ซึง่ utf-8 เป็นรหสัแบบ Unicode ทีม่รีหสัตวัอกัษรและสญัลกัษณ์ต่าง ๆ เกอืบจะครบทุก
ตวัทีม่ใีชใ้นภาษาต่าง ๆ ในปัจจุบนั 

ยูนิโคด (Unicode) เป็นรหสัของชุดตัวอกัษรที่รองรบัภาษาส่วนใหญ่ที่มีในปัจจุบัน ซึ่งยูนิโคดได้รบัการ
พัฒนาโดยยูนิโคดคอนซอร์เทียม (Unicode Consortium) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร [6] ยูนิโคดสามารถ
น าไปใชง้านไดด้ว้ยชุดตวัอกัษรแบบต่าง ๆ ชุดตวัอกัษรทีเ่ป็นทีรู่จ้กัมากทีสุ่ดคอื utf-8 (รหสัทีใ่ชแ้ทนตวัอกัษร 1 ตวัใช้
พืน้ทีจ่ดัเกบ็ 1 ไบต์ถงึ 4 ไบต์) โดยที่ utf-8 เป็นรหสัภาษานานาชาตริวมถงึสามารถใชภ้าษาไทยได ้ขอ้ดขีองการการ
ก าหนดรหสัของชุดตวัอกัษรเป็น utf-8 คอืเวบ็ไซตส์ามารถแสดงผลร่วมกนัหลายภาษาไดใ้นหน้าเดยีวกนั ในขณะทีก่าร
ก าหนดรหัสของชุดตัวอักษรเป็น tis-620 และ windows-874 เว็บไซต์สามารถแสดงผลได้เพียงภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษเท่านัน้ 
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วิธีการศึกษา 
การศกึษาท าโดยตรวจสอบหน้าเวบ็ไซตห์ลกัของ 40 มหาวทิยาลยัราชภฏั ซึง่สามารถแบ่งตามพืน้ทีไ่ดเ้ป็น 5 

กลุ่มคอื กลุ่มรตันโกสนิทร ์กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และกลุ่มภาคใต ้ดว้ยเครื่องมอื 
http://validator.w3.org โดยการตรวจสอบประกอบไปดว้ย 

- การปฏิบัติตามมาตรฐานเว็บด้วยการตรวจสอบจ านวนข้อผิดพลาด (Error) จากการไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานของภาษาเอชทเีอม็แอล 

- การเลอืกเวอรช์นัมาตรฐานของภาษาเอชทเีอม็แอล 
- การก าหนดรหสัของชุดตวัอกัษร (Character Sets) ทีใ่ชใ้นเอกสารเอชทเีอม็แอล 

 

ผลการศึกษา 
ผลการศกึษาหน้าเวบ็ไซตห์ลกัของมหาวทิยาลยัราชภฏัจ านวน 40 มหาวทิยาลยั โดยท าการตรวจสอบวนัที ่6 

พฤศจกิายน 2557 พบว่าสามารถตรวจสอบเวบ็ไซต์ด้วยเครื่องมอื http://validator.w3.org ได ้38 มหาวทิยาลยั โดย
แบ่งตามกลุ่มไดด้งัตารางที ่5 และหน้าเวบ็ไซต์หลกัของมหาวทิยาลยัราชภฏัที่ตรวจสอบไม่ไดจ้ านวน 2 มหาวทิยาลยั 
โดยแจง้ขอ้ความผดิพลาดในการตรวจสอบคอื “Sorry! This document cannot be checked.” 

ตารางท่ี 5 จ านวนมหาวทิยาลยัราชภฏัทีท่ าการตรวจสอบเวบ็ไซตห์ลกัแยกตามกลุ่ม 

กลุ่ม 
จ านวนมหาวิทยาลยั 

ในกลุ่ม 
จ านวนมหาวิทยาลยั 

ในกลุ่มท่ีท าการตรวจสอบ 
% มหาวิทยาลยัในกลุ่ม 
ท่ีท าการตรวจสอบ 

กลุ่มรตันโกสนิทร ์ 6 6 100.00 
กลุ่มภาคกลาง 9 8 88.89 
กลุ่มภาคเหนือ 8 8 100.00 
กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 12 11 91.67 
กลุ่มภาคใต ้ 5 5 100.00 
รวม 40 38 95.00 

ผลการศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน  W3C จากการตรวจสอบเว็บไซต์ของ 38 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีเพียงหนึ่ง เว็บไซต์เท่านัน้ที่ผ่านการตรวจสอบจากเครื่องมือ http://validator.w3.org คือ
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา ซึง่ผลการตรวจสอบไม่พบขอ้ผดิพลาด (Error) และผลจากการตรวจสอบทัง้ 
38 เวบ็ไซตต์ามมาตรฐาน W3C มคี่าสถติทิีส่ าคญัของจ านวนขอ้ผดิพลาดสรุปไดด้งัตารางที ่6 

ตารางท่ี 6 ค่าสถติทิีส่ าคญัของจ านวนขอ้ผดิพลาดจากการตรวจสอบเวบ็ไซตข์อง 38 มหาวทิยาลยัราชภฏั 
ค่าสถิติท่ีส าคญั จ านวนขอ้ผิดพลาด (Error) 

น้อยทีส่ดุ (Minimum) 0.00 
ค่าเฉลีย่ (Average) 233.47 
มากทีส่ดุ (Maximum) 1,316.00 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 300.73 

ตารางที ่6 แสดงค่าสถติขิองจ านวนขอ้ผดิพลาด (Error) ทีต่รวจสอบไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง 38 มหาวทิยาลยัราช
ภฏั ซึง่จะเหน็ไดว้่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมากระหวา่งค่าน้อยทีส่ดุ (Minimum) และค่ามากทีส่ดุ (Maximum) แสดงให้
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เหน็ถงึความแตกต่างกนัในการพฒันาเวบ็ไซต์ให้ปฏบิตัติามมาตรฐาน W3C ของแต่ละมหาวทิยาลยัราชภฏั ในขณะที่
ค่าเฉลีย่ของจ านวนขอ้ผดิพลาด (Error) มจี านวน 233.47 ขอ้ 

ผลการตรวจสอบค่าเฉลีย่ของจ านวนขอ้ผดิพลาด (Error) ที่ตรวจสอบได้จากเวบ็ไซต์ของ 38 มหาวทิยาลยั
ราชภฏั แยกตามกลุ่มพืน้ทีแ่สดงในตารางที ่7  

ตารางท่ี 7 ค่าเฉลีย่ของจ านวนขอ้ผดิพลาดจากการตรวจสอบเวบ็ไซตข์อง 38 มหาวทิยาลยัราชภฏัแยกตามกลุ่ม 
กลุ่ม ค่าเฉล่ียของข้อผิดพลาด (Average of Error) 

กลุ่มรตันโกสนิทร ์ 148.00 
กลุ่มภาคกลาง 319.50 
กลุ่มภาคเหนือ 273.25 
กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 142.82 
กลุ่มภาคใต ้ 334.20 
ค่าเฉล่ีย (Average) 233.47 

ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยของจ านวนขอ้ผดิพลาด (Error) ที่ตรวจสอบได้จากเวบ็ไซต์ของ 38 มหาวทิยาลยั
ราชภฏั แยกตามกลุ่มพื้นที่ จะเหน็ได้ว่ากลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือปฏบิตัิตาม W3C ได้ดทีี่สุดโดยมคี่าเฉลี่ยของ
ขอ้ผดิพลาด (Average of Error) น้อยที่สุดจ านวน 142.82 ขอ้ และรองลงมาคอืกลุ่มรตันโกสนิทร์จ านวน 148.00 ขอ้ 
ในขณะที่กลุ่มภาคใต้มคี่าเฉลีย่ของขอ้ผดิพลาด (Average of Error) มากที่สุดจ านวน 334.20 ขอ้ หรอืคดิเป็น 234% 
เมื่อเทยีบกบักลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ผลการตรวจสอบการเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานเอชทีเอ็มแอล และการก าหนดรหัสของชุดตัวอักษร  
(Character Sets) ทีใ่ชใ้นเอกสารเอชทเีอม็แอล จากเวบ็ไซตข์อง 38 มหาวทิยาลยัราชภฏั แสดงดงัตารางที ่8 
 

ตารางท่ี 8 จ านวนของเวบ็ไซตจ์ าแนกตามมาตรฐานเอชทเีอม็แอลและการก าหนดรหสัของชุดตวัอกัษร 

Character Sets 
<!DOCTYPE> (จ านวนเวบ็ไซต)์ 

HTML 4.01 Transitional XHTML 1.0 Transitional HTML5 รวม 
tis-620 3 2 1 6 
windows-874 1 4 - 5 
utf-8 3 17 7 27 
รวม 7 23 8 38 

ตารางที ่8 แสดงจ านวนของเวบ็ไซต์จ าแนกตามมาตรฐานเอชทเีอม็แอล จากการตรวจสอบเวบ็ไซต์ของ 38 
มหาวทิยาลยัราชภฏั ปรากฏว่ามกีารใช้งานมาตรฐานเอชทเีอม็แอลอยู่สามมาตรฐานเรยีงตามล าดบัการประกาศใช้
มาตรฐานของ W3C คอื HTML 4.01 Transitional, XHTML 1.0 Transitional และ HTML5 ซึง่เวบ็ไซต์ที่ใช้มาตรฐาน 
HTML 4.01 Transitional มจี านวนน้อยทีสุ่ดคอื 7 เวบ็ไซต์ ในขณะที ่XHTML 1.0 Transitional มจี านวนมากทีสุ่ดคอื 
23 เวบ็ไซต์ แสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์ส่วนมากในกลุ่มมหาวทิยาลยัราชภัฏมีการพฒันาให้รองรบัมาตรฐานเวบ็ใหม่ 
นอกจากนี้มเีวบ็ไซต์ของ 8 มหาวทิยาลยัราชภฏัทีใ่ชม้าตรฐาน HTML5 ซึง่เป็นมาตรฐานล่าสุดจากทาง W3C เป็นการ
แสดงให้เหน็ถึงการพฒันาเวบ็ไซต์เพื่อให้ได้มาตรฐานเวบ็อย่างต่อเนื่องของกลุ่มมหาวทิยาลยัราชภัฏ นอกจากนี้ใน
ตารางที ่8 ไดแ้สดงจ านวนของเวบ็ไซตจ์ าแนกตามการก าหนดรหสัของชุดตวัอกัษร ซึง่จะเหน็ไดว้่าการก าหนดรหสัของ
ชุดตวัอกัษรเป็น utf-8 ไดร้บัความนิยมมากทีส่ดุเป็นจ านวนถงึ 27 เวบ็ไซต ์และนอกจากนี้เวบ็ไซตท์ีก่ าหนดรหสัของชดุ
ตัวอักษรเป็น utf-8 มีแนวโน้มที่จะพัฒนาเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐาน HTML5 มากกว่าเว็บไซต์ที่ก าหนดรหัสของชุด
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ตวัอกัษรเป็น tis-620 หรอื windows-874 ดงัจะเห็นได้จากเวบ็ไซต์ที่ใช้มาตรฐาน HTML5 มจี านวน 7 เว็บไซต์จาก
ทัง้หมด 8 เวบ็ไซตม์กีารก าหนดรหสัของชุดตวัอกัษรเป็น utf-8 

ค่าเฉลี่ยของขอ้ผิดพลาดจ าแนกตามมาตรฐานเอชทีเอม็แอล และการก าหนดรหสัของชุดตวัอกัษรแสดงใน
ตารางที ่9 โดยเวบ็ไซต์ทีใ่ช้มาตรฐาน HTML5 มคีวามใสใ่จในการพฒันาเวบ็ใหไ้ดม้าตรฐานมากกว่ากลุ่มเวบ็ไซต์ทีใ่ช้
มาตรฐานแบบ XHTML 1.0 Transitional และ HTML 4.01 Transitional ดังจะเห็นได้จากเว็บไซต์ที่ใช้มาตรฐาน 
HTML5 มคี่าเฉลี่ยของจ านวนขอ้ผดิพลาดน้อยที่สุดจ านวน 83.75 ขอ้ ในขณะที่เวบ็ไซต์ที่ใช้มาตรฐาน XHTML 1.0 
Transitional และ HTML 4.01 Transitional มคี่าเฉลีย่ของขอ้ผดิพลาดใกลเ้คยีงกนัจ านวน 273.65 ขอ้ และ 272.57 ขอ้ 
ตามล าดบั 

ตารางท่ี 9 ค่าเฉลีย่ของขอ้ผดิพลาดจ าแนกตามมาตรฐานเอชทเีอม็แอล และการก าหนดรหสัของชุดตวัอกัษร 

Character Sets 
<!DOCTYPE> (ค่าเฉล่ียของขอ้ผิดพลาด) 

HTML 4.01 Transitional XHTML 1.0 Transitional HTML5 เฉล่ีย 
tis-620 383.00 564.00 109.00 397.67 
windows-874 110.00 252.50 - 224.00 
utf-8 216.33 244.47 80.14 198.74 
เฉล่ีย 272.57 273.65 83.75 233.47 

จ านวนของเวบ็ไซต์จ าแนกตามมาตรฐาน และกลุ่มมหาวทิยาลยัแสดงในตารางที่ 10 โดยเมื่อแยกตามกลุ่ม
มหาวทิยาลยัจะเหน็ไดว้่าเวบ็ไซต์ของกลุ่มภาคใต้มกีารใชม้าตรฐาน HTML5 มากทีส่ดุที ่40% ในขณะทีก่ลุ่มภาคกลาง 
และกลุ่มภาคเหนือมกีารใชม้าตรฐาน HTML5 น้อยทีส่ดุที ่12.50% 

ตารางท่ี 10 จ านวนของเวบ็ไซตจ์ าแนกตามมาตรฐานเอชทเีอม็แอลและกลุ่มมหาวทิยาลยั 

กลุ่ม 
Doctype (%) 

HTML 4.01 Transitional XHTML 1.0 Transitional HTML5 รวม 
กลุ่มรตันโกสนิทร ์ 16.67% 50.00% 33.33% 100% 
กลุ่มภาคกลาง 25.00% 62.50% 12.50% 100% 
กลุ่มภาคเหนือ 12.50% 75.00% 12.50% 100% 
กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 18.18% 63.64% 18.18% 100% 
กลุ่มภาคใต ้ 20.00% 40.00% 40.00% 100% 

รวม 18.42% 60.53% 21.05% 100% 

จ านวนของเวบ็ไซต์จ าแนกตามการก าหนดรหสัของชุดตวัอกัษร และกลุ่มมหาวทิยาลยั แสดงในตารางที ่11 
โดยเมื่อแยกตามกลุ่มมหาวทิยาลยัจะเหน็ไดว้่าเวบ็ไซต์ของทุกกลุ่มมหาวทิยาลยัมกีารก าหนดรหสัของชุดตวัอกัษรเป็น 
utf-8 ในสดัสว่นทีส่งูกว่าหกสบิเปอรเ์ซน็ตข์ึน้ไป โดยเฉพาะกลุ่มภาคกลางทีม่กีารก าหนดรหสัของชุดตวัอกัษรเป็น utf-8 
มากทีส่ดุที ่100% 
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ตารางท่ี 11 จ านวนของเวบ็ไซตจ์ าแนกตามการก าหนดรหสัของชุดตวัอกัษร และกลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏั 

กลุ่ม 
Character Sets (%) 

tis-620 windows-874 utf-8 รวม 
กลุ่มรตันโกสนิทร ์ 16.67 16.67 66.67 100.00 
กลุ่มภาคกลาง - - 100.00 100.00 
กลุ่มภาคเหนือ 12.50 25.00 62.50 100.00 
กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 18.18 18.18 63.64 100.00 
กลุ่มภาคใต ้ 40.00 0.00 60.00 100.00 

รวม 15.79 13.16 71.05 100.00 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
ผลการศกึษาการปฏบิตัิตามมาตรฐานเวบ็โดยการตรวจสอบจ านวนของขอ้ผดิพลาดจากการไม่ปฏบิตัิตาม

มาตรฐานภาษาเอชทเีอม็แอล จากหน้าแรกของเวบ็ไซต์ 38 มหาวทิยาลยัราชภฏั พบว่าม ี1 เวบ็ไซต์ (คดิเป็น 2.63%) 
ทีผ่่านการตรวจสอบมาตรฐานจาก W3C โดยทีไ่ม่พบขอ้ผดิพลาด ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏัควรตอ้ง
ปรบัปรุงเวบ็ไซต์ใหป้ฏบิตัติามมาตรฐานมากกว่านี้ เพื่อใหผู้ใ้ชง้านเวบ็ไซต์สามารถเขา้ถงึและใชง้านเวบ็ไซต์ไดต้ามที่
เวบ็ไซตไ์ดถู้กออกแบบไวอ้ย่างถูกตอ้ง และเมื่อพจิารณาเวบ็ไซตจ์ าแนกตามมาตรฐานเอชทเีอม็แอลพบว่าเวบ็ไซตท์ีใ่ช้
มาตรฐาน HTML5 มีจ านวนมากถึง 21.05% ทัง้ที่มีการประกาศแนะน าให้ใช้มาตรฐาน HTML5 ในวนัที่ 28 ตุลาคม 
2557 หรอืเพียง 9 วนัหลงัจากการประกาศใช้งานมาตรฐาน HTML5 (งานวจิยันี้ท าการตรวจสอบเวบ็ไซต์ในวนัที่ 6 
พฤศจกิายน 2557) ดงันัน้จงึกล่าวได้ว่า 21.05% เป็นสดัส่วนที่สูงมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบังานวจิยัของ Beatty et al. 
[3] ในปี 2008 ที่พบว่ามีเพียง 51.2% เท่านัน้ที่ใช้มาตรฐาน XHTML 1.0 Transitional ทัง้ที่มาตรฐาน XHTML 1.0 
Transitional มกีารประกาศใชม้าตัง้แต่ปี 2000 นัน่เป็นเพราะว่าเวบ็ไซต์บางส่วนไดใ้ช ้HTML5 ตัง้แต่ HTML5 ยงัเป็น
รุ่นทดลอง จึงเป็นที่น่าสนใจว่ามาตรฐาน HTML5 นัน้ได้รบัการยอมรบัอย่างรวดเรว็เมื่อเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน 
XHTML 1.0 Transitional และผลการศกึษาการก าหนดรหสัของชุดตวัอกัษร (Character Sets) พบว่าเวบ็ไซตส์ว่นมาก
ก าหนดรหสัของชุดตวัอกัษรเป็น utf-8 ซึง่เป็นรหสัมาตรฐานทีไ่ดร้บัการยอมรบัมากในปัจจุบนั 

การวจิยัในครัง้นี้ท าการศกึษาโดยการตรวจสอบเวบ็ไซตข์องกลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏั ซึง่เป็นกลุ่มหาวทิยาลยั
ทีก่ระจายอยู่ในหลายพืน้ทีข่องประเทศไทยท าใหส้ามารถวเิคราะหก์ารพฒันาเวบ็ไซต์ตามมาตรฐานแยกตามกลุ่มพืน้ที่
ได ้แต่ผลการศกึษาแยกตามกลุ่มพืน้ทีจ่ะถูกตอ้งมากยิง่ขึน้ถา้การวจิยัครัง้ต่อไปมกีารน าแนวทางการวจิยันี้ไปตรวจสอบ
เวบ็ไซตท์ุกมหาวทิยาลยัในประเทศไทยต่อไป 
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บทคดัย่อ 

 

 การเข้าถึงข้อมูลรายงานเพื่อการบริหารจัดการน ้าเขื่อนสิริกิติเ์ป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน ้ าของเขื่อนสิริกิติผ์่านเว็บแบบ 
Responsive  กระบวนการวจิยัเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลจากรายงานสภาพน ้าและการระบายน ้ารายวนั และจากรายงาน
ความต้องการในการประชุมสมัมนาผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี จากนัน้น าไปวเิคราะห์เชงิเนื้อหา สรุปเป็นสารสนเทศที่ส าคญั แล้ว
น ามาวเิคราะห์ออกแบบระบบด้วยหลกัการพฒันาแบบ Agile จากนัน้พฒันาระบบในรูปแบบ Responsive Web Application 
โดยใช้ PHP และ HTML เป็นภาษาในการพฒันา MySQL เป็นฐานข้อมูล phpMyAdmin ในจดัการฐานขอ้มูล และ Apache 
เป็น Web sever แลว้น าระบบไปทดลองและประเมนิการใชง้านกบักลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน  5 คน และกลุ่มผูใ้ชท้ัว่ไปจ านวน 
10 คน ผลการประเมนิพบว่าผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจในประสทิธภิาพของระบบอยู่ในระดบัมาก ระบบนี้สามารถช่วยใหผู้ม้สีว่นได้
สว่นเสยีไดร้บัทราบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการน ้าของเขื่อนสริกิติิต์รงตามความต้องการดว้ยความสะดวกรวดเรว็ 
ทุกเวลา ทุกสถานทีใ่นการเขา้ถงึขอ้มลู และสามารถเสนอขอ้เสนอแนะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการน ้าเขือ่นสริกิติิไ์ด ้ 
 

ค าส าคญั: ระบบสารสนเทศ การบรหิารจดัการน ้า เขือ่นสริกิติิ ์เวบ็แบบ responsive 
 

Abstract  
 

 Access to water management report of Sirikit dam is important and necessary for all stakeholders. This 
research aimed to study and develop the information system for managing water of Sirikit dam through responsive 
web. The research process started from gathering daily information of water level data and water releasing data, as 
well as from the requirements report that got from the stakeholders’ meeting. Then, the contents were analyzed and 
summarized into significant information. After that information was analyzed and designed using Agile development 
method. Then the system was developed in a form of responsive web application using PHP and HTML for program 
languages, MySQL for database, phpMyAdmin for database management, and Apache for web server. Next, the 
system was tested and evaluated with a group of 5 experts and a group of 10 users. The evaluation results showed 
that users were satisfied with the performance of the system at a high level. This system allows all stakeholders to 
reach the water information of Sirikit dam easily and conveniently in any time and any place. Moreover, they can 
suggest comments and feedback that related to water management of Sirikit Dam. ………………… 

Keywords: Information System, Water Management, Sirikit Dam, Responsive Web 
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บทน า 

 เขือ่นสริกิติิส์รา้งปิดกัน้ล าน ้าน่าน ณ บรเิวณ ต าบลผาเลอืด อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดติถต์ามโครงการพฒันาลุ่มน ้า
น่านในปี พ.ศ. 2511 เพื่อกกัเกบ็น ้าส าหรบัใชป้ระโยชน์ทางดา้นการชลประทาน และผลติกระแสไฟฟ้า อ่างเกบ็น ้ามปีรมิาตรความ
จุ  9,510 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดบัความสูง 162 เมตร ระดบัน ้าทะเลปานกลาง (รทก.) ปรมิาณน ้าไหลเข้าอ่างเก็บน ้าเฉลี่ย
ประมาณ 6,000  ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน ้าเฉลี่ยประมาณ 5,500 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี  ภารกิจที่ส าคญัของเขื่อนสริกิิติค์ือการ
บรหิารจดัการน ้าตอ้งกกัเกบ็น ้าไวใ้หม้ากทีส่ดุในฤดฝูน (พ.ค.– ต.ค.) เพื่อการอุปโภค-บรโิภค สว่นในฤดแูลง้ (พ.ย. – เม.ย.) จะท า
การระบายน ้าเพื่อเกษตรกรรม โดยมคีณะอนุกรรมการตดิตามและวเิคราะหแ์นวโน้มสถานการณ์น ้าเป็นผูก้ าหนดแผนการระบาย
น ้า เพื่อเป็นการเพิม่ช่องทางการเขา้ถงึขอ้มลูรายงานเพื่อการบรหิารจดัการน ้าเขื่อนสริกิติิ ์ ไดส้ะดวก รวดเรว็ ถูกต้อง เหมาะสม  
ใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการใชง้านขอ้มูลของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างถูกต้อง อกีทัง้เพิม่ศกัยภาพใน
ดา้นการบรหิารจดัการน ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยสถาปัตยกรรมของการศกึษาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการน ้า ของ
เขือ่นสริกิติิ ์ผ่านเวบ็แบบ Responsive ประกอบดว้ยสว่น  5 สว่นดงัแสดงในภาพที ่1 โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 สว่นที ่1 สถานีตรวจวดัปรมิาณน ้าฝนดา้นเหนือเขือ่นสริกิติิ ์ ตรวจวดัปรมิาณน ้าฝน ในแต่ละจุดตรวจวดั สง่ขอ้มลูผ่าน
ระบบเครอืข่ายเข้าสู่ฐานขอ้มูล  และสถานีตรวจวดัด้านท้ายน ้าเขื่อนสริกิติิ ์ตรวจวดัปรมิาณน ้าในล าน ้า ส่งขอ้มูลผ่านระบบ
เครอืขา่ยเขา้สูฐ่านขอ้มลู 
 ส่วนที่ 2 คณะกรรมการบรหิารจดัการน ้า ส่งมอบแผนการระบายให้กบัเขื่อนสริกิิติ ์เพื่อใช้ระบายน ้าตามแผน ซึ่ง
ประกอบดว้ย ปรมิาณน ้าระบาย  ช่วงเวลาทีร่ะบายผ่านเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเดนิเครื่องผลติกระแสไฟฟ้า ใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณ
น ้ากกัเกบ็ในอ่างเกบ็น ้า ปรมิาณน ้าไหลเขา้อ่างเกบ็น ้า และปรมิาณน ้าในล าน ้าทา้ยเขือ่นสริกิติิ ์ 
 ส่วนที ่3 เจา้หน้าที่ตรวจวดัปรมิาณน ้าดา้นเหนือเขื่อนและด้านทา้ยเขื่อนสริกิติิ ์ขอ้มูลปรมิาณการผลติกระแสไฟฟ้า 
และน าขอ้มลูทัง้หมดเขา้สูร่ะบบเพื่อประมวลผลเป็นปรมิาณน ้าในอ่างเกบ็น ้า ปรมิาณน ้าไหลเขา้อ่างเกบ็น ้า และปรมิาณน ้าระบาย   
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ภาพท่ี 1 สถาปัตยกรรมของการศกึษา 
 

 สว่นที่ 4 ระบบประมวลผลขอ้มูลทีจ่ดัเกบ็ในฐานขอ้มูล น าเสนอเป็นสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการน ้าของ
เขื่อนสริกิิติ ์ ประกอบด้วย ปรมิาณน ้าในอ่างเกบ็น ้า ปรมิาณน ้าไหลเข้าอ่างเก็บน ้า ปรมิาณน ้าระบาย และแผนการ
ระบายน ้า ทีส่ามารถปรบัเปลีย่นการแสดงผลใหพ้อดกีบัอุปกรณ์เคลื่อนที ่ ทัง้แนวตัง้และแนวนอนได ้ 
 ส่วนที ่5 ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีและผูใ้ช้แสดงขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ป้อนเขา้ระบบ เพื่อประมวลผล น าเสนอ
ใหก้บัผูบ้รหิาร และผูเ้กีย่วขอ้งเพื่อใชบ้รหิารจดัการน ้าต่อไป 
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วิธีการศึกษา 
1. ระเบียบวิธกีารศึกษาที่ใช้ในการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการน ้าของเขื่อนสริกิิติ ์ผ่านเว็บแบบ 
Responsive ประกอบดว้ย 3 สว่นดงันี้ 
 1.1 ส่วนการศกึษารูปแบบความต้องการของการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการน ้าของเขื่อน
สริกิติิ ์ผ่านเวบ็แบบ Responsive โดยวธิกีารศกึษาระบบงาน รวบรวมเอกสาร และขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง  เช่น ขอ้มูลระดบั
น ้า ข้อมูลแผนการระบายน ้า ข้อมูลจากการจดังานสมัมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ได้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ผู้ใช้ระบบ 
จากนัน้น าขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งมาวเิคราะหเ์ชงิเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อใหท้ราบรปูแบบความต้องการสารสนเทศที่
ส าคญั และสารสนเทศทีค่วรทราบส าหรบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบรหิารจดัการน ้าของเขือ่นสริกิติิ ์ผ่านเวบ็แบบ Responsive 
 1.2 ส่วนของการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการน ้าของเขือ่นสริกิติิ ์ผ่านเวบ็แบบ Responsive 
โดยการน าผลจากการรวเิคราะห์เนื้อหาที่ได้มาท าการวเิคราะห์และออกแบบ ด้วย DFD และพฒันาระบบโดยเขยีน
โปรแกรมด้วยภาษา PHP ฐานข้อมูล MySQL, มี phpmyAdmin ติดต่อฐานข้อมูลด้วยภาษาพีเอชพี ใช้จัดการ
ฐานข้อมูล ใช้  Apche เป็น web server มีลกัษณะเป็น web application แบบ Responsive ซึ่งสามารถรองรบัทุก
อุปกรณ์ เช่น Desktop Labtop iPad Tablet และโทรศพัทม์อืถอื 

1.3 ส่วนของการประเมนิความพงึพอใจในประสทิธภิาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการน ้าของ
เขื่อนสริกิิติ ์ผ่านเวบ็แบบ Responsive ด าเนินการสร้างเครื่องมือประเมนิความพึงพอใจในประสทิธภิาพการใช้งาน 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน ้ าของเขื่อนสริิกิติ ์ผ่านเว็บแบบ Responsive โดยใช้แบบส ารวจกับกลุ่ม
ตวัอย่าง ทัง้ในสว่นผูใ้ชง้าน และผูร้บัผดิชอบระบบ  
 

2.วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
 2.1.การบริหารจัดการน ้า คือ ความพยายามที่จะน าน ้ าจากแหล่งน ้าไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เกิด
ประโยชน์สงูสุด ดว้ยหลกัการจดัการ ประกอบดว้ย การวางแผน การปฏบิตัิการ การตดิตาม การประเมนิผล และการ
วเิคราะหป์รบัปรุงแผนงาน โดยมคี่าใชจ้่ายน้อยทีสุ่ด เกดิความขดัแยง้ระหว่างผูใ้ช้น ้าน้อยที่สุด และเกดิผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มน้อยทีส่ดุ [1] 
 องคป์ระกอบในการบรหิารจดัการน ้า 1)ปรมิาณน ้าตน้ทุน และความเชื่อถอืได ้2)ปรมิาณ ความต้องการน ้าใน
เวลาที่ต้องการ 3)ความสามารถ และประสทิธภิาพในการส่งน ้า 4) คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน ฝ่ายปฏบิตัิการ 
ฝ่ายตดิตามผล ผูใ้ชน้ ้า เกษตรกรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
 โครงสรา้งระบบการบรหิารจดัการน ้าเขือ่นสริกิติิ ์ ดงัแสดงในภาพที ่2 ประกอบดว้ย คณะกรรมการ นโยบาย
น ้าและอุทกภยัแห่งชาติ (กนอช.) คณะกรรมการบรหิารจดัการน ้าและอุทกภยั (กบอ.) มคีณะอนุกรรมการติดตามและ
วเิคราะหแ์นวโน้มสถานการณ์น ้า และคณะท างานวางแผนเพื่อการเพาะปลกูพชืฤดแูลง้ เป็นผูก้ าหนดแผนการระบายน ้า
ของเขือ่นสริกิติิ ์และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยเขื่อนสริกิติิจ์ะท าการระบายน ้าใหไ้ดต้ามแผนการ
ระบายน ้าทีก่ าหนด [2]  
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ภาพท่ี 2 โครงสรา้งการบรหิารจดัการน ้าเขือ่นสริกิติิ ์
 

 การค านวณหาปรมิาณน ้าในอ่างกบ็น ้า ปรมิาณน ้าไหลเขา้อ่างเกบ็น ้าและการค านวณหาค่าอื่น ๆ ทีส่ าคญัดงันี้ 
การวดัระดบัน ้าของเขื่อนสริกิติิ ์จากอุปกรณ์ตรวจวดัระดบัน ้าทัง้ทางด้านเหนือน ้า และท้ายน ้า มหีน่วยเป็นเมตรจาก
ระดบัน ้าทะเลปานกลาง (ม.รทก.) เพื่อน าไปค านวณหาปรมิาณน ้าในอ่างเกบ็น ้าทีร่ะดบั 130-164 ม.รทก.  
ปรมิาณน ้าในอ่างเกบ็น ้า (Storage) =245195.296-(6309.474812xEL)+(59.91993611xEl2)-(0.2500944912 x El3)  

+(0.0004024617687 x El4)                 (1) 
ปรมิาณน ้าไหลเขา้อ่างเกบ็น ้าของเขือ่นสริกิติิ ์(Inflow) =(Storage1-Storage2)+Release+Spillway+Evaporator   (2) 
ปรมิาณน ้าระบายผ่านเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Release)= (Power x 3665.271957) / (Head x Overall Efficiency)  (3) 
 2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เป็นการจดัระเบียบข้อมูล การจดักลุ่มข้อมูล การ
สงัเคราะห์ขอ้มูล การหารูปแบบจากขอ้มูล การก าหนดค าส าคญั (Keyword) ที่ใช้ในการจดัหมวดหมู่ขอ้เทจ็จรงิ การ
สรุปประเดน็ส าคญั และการแปลความหมายเพื่อตอบปัญหาการวจิยั ประกอบด้วย 1) ตัง้เกณฑ์เพื่อคดัเลอืกเอกสาร 
และหวัขอ้ทีจ่ะด าเนินการวเิคราะห ์2) วางเคา้โครงของขอ้มลูโดยการจดัท ารายการแลว้แบ่งประเภทขอ้มลู 3) ค านึงถงึ
บรบิท (Context) สภาพแวดล้อมประกอบของข้อมูลเอกสารที่น ามาวิเคราะห์ 4) การวเิคราะห์เนื้อหาตามเนื้อหาที่
ปรากฏ (Manifest Content) อยู่ในเอกสาร [3]  
 2.3 Responsive web design แนวคดิในการออกแบบเวบ็ไซต์ให้สามารถแสดงผลบนหน้าต่างเบราว์เซอร ์
โดยสามารถปรบัเปลีย่นไปตามชนิดของอุปกรณ์ได ้เพื่อตอบสนองกบัหน้าจอของอุปกรณ์ผูใ้ชใ้หเ้หมาะสมทีสุ่ดกบัทุก
ความละเอยีดของจอภาพทุกขนาดได้ ทัง้เดสก์ทอป และอุปกรณ์โมบายล์หรอื อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) มี
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ลกัษณะและรปูแบบทีส่อดคลอ้งไปในทางเดยีวกนั และเพื่อความสะดวกต่อการดแูลเวบ็ไซต ์โดยใชห้ลกัการพฒันาดว้ย
เทคนิค Fluid Grid, Fluid Image (Flexible Images) และ Media Queries [4] 
 2.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

      ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและมีความสอดคล้องกบัการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บรหิารจดัการน ้าของเขือ่นสริกิติิผ์่านเวบ็แบบ Responsive ดงันี้ 

      อนุรกัษ์ บวับงัใบ [5] ไดพ้ฒันาระบบแสดงขอ้มูลการใช้น ้าประปาผ่านโทรศพัทม์อืถอืระบบปฏบิตัิการกูเกิ้ล
แอนดรอยด์  เพื่อแสดงข้อมูลการใช้น ้าและการช าระค่าน ้ารายเดือนของผู้ใช้น ้า โดยใช้ภาษาจาวาเชื่อมต่อกับ ระบบ
ฐานข้อมูล SQLite แสดงผลโดยใช้โปรแกรม Eclipse  ติดตัง้ Plug-in  Android SDK และใช้ Android  Emulator เพื่อ
ทดสอบ โปรแกรมสามารถใชง้านไดเ้ป็นอย่างด ี 

     สุกัญญา สุดดี  [6] ได้พัฒนาแอพพลิเคชัน่รับช าระเงินค่ าไฟฟ้ าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบน
โทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีใ่ชร้ะบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ เพื่อเพิม่ช่องทางในการรบัช าระค่ากระแสไฟฟ้าและอ านวยความสะดวก
และลดค่าใชจ้่ายใหก้บัผูใ้ช ้ โดยใช ้ภาษาจาวา ระบบจดัการฐานขอ้มลู Oracle Server และโปรแกรม eclipse IDE ร่วมกบั
โปรแกรม JDK ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจในระดบัด ี

    อนันตชัย อินถา [7] ได้พัฒนาระบบให้บริการรับสัง่สินค้าแบบส่งถึงที่  ผ่ านเว็บเบราว์เซอร์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อประชาสมัพันธ์ข้อมูลสนิค้า และให้บรกิารรบัสัง่สนิค้าจากผู้บรโิภค รูปแบบเวบ็ไซต์ โปรแกรม
ประยุกต์ (Web applica-tion)  รองรบัการใชง้านบนเวบ็เบราวเ์ซอรข์องโทรศพัทเ์คลื่อนที ่เพื่อลดขอ้จ ากดัดา้นแพลตฟอรม์ 
(Platform) ของอุปกรณ์ทีแ่ตกต่างกนั  ผูใ้ชไ้ดร้บัความสะดวกรวดเรว็ต่อการเขา้ถงึขอ้มลูในทุกทีทุ่กเวลาทีต่อ้งการ  

   ยุพา ของสู ้[8] ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศ ส าหรบันักศกึษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยัฟารอ์สีเทอรน์ ผ่าน
โทรศพัท์มอืถือ โดยใช้ โปรแกรมฐานขอ้มูล เอสควิแอล เซริฟ์เวอร์  และภาษาเอเอสพ ี  ใช้เวบ็เบราเซอรโ์อเปรา และใช้
การเชื่อมต่อระบบอนิเทอรเ์นตดว้ย จพีอีารเ์อส  แสดงผลกราฟบนโทรศพัทม์อืถอืดว้ย Macromedia Flash ผลการประเมนิ
มคีวามพงึพอใจในระดบัด ี

   กลัยา แก้วทอง [9] ได้พฒันาระบบการค้นหาขอ้มูลการโจรกรรมรถและการสบืจบัคนร้ายผ่านทางระบบเว็บ
เซอรว์สิบนอุปกรณ์แบบพกพา โดยใช ้Nusoap สรา้งเวบ็เซอรว์สิ สว่นอุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื่อนที ่ใชภ้าษา WML ใชง้านบน
แวบ็ (WAP) โดยมโีปรแกรม Apache Web Server ฐานขอ้มูล MySQLและภาษา PHP  ใชง้านบนอุปกรณ์แบบพกพาผ่าน
ระบบเวบ็เซอรว์สิและคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็แอพพลเคชัน่ ระบบมปีระสทิธภิาพในระดบัด ี 
โดยสรุปผู้ศกึษาได้น าแนวคดิเกี่ยวกบั การบรหิารจดัการน ้า การวเิคราะห์ขอ้มูล เชงิเนื้อหา การออกแบบเวบ็ไซต์แบบ 
Responsive Web Design และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง มาใชใ้นการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการน ้าของเขื่อน
สริกิติิ ์ผ่านเวบ็แบบ Responsive   
3.วธิดี าเนินการศกึษา 
 3.1 ศกึษารวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์เชงิเนื้อหา(Content Analysis)  จดัท าแผนที่ขอ้มูล (Data Mapping) โดยการ
เปรยีบเทยีบทขอ้มูลดา้นการบรหิารจดัการน ้าของเขื่อนสริกิติิแ์ละขอ้มูลเอกสารการสมัมนาผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี เพื่อใหไ้ด้
เป็นสารสนเทศทีส่ าคญั  
 3.2 วเิคราะหแ์ละออกแบบระบบโดยใช ้DFD  เป็นเครื่องมอืในการวเิคราะหร์ะบบ ผูศ้กึษาไดน้ ามาประยุกต์ใชใ้น
การวิเคราะห์ระบบ ประกอบด้วย 1) Context Description 2) Context Diagram 3) Process Hierarchy Chart  4) Data 
Flow Diagram 5 ) Process Description 6) Data Modeling 7 ) Data Dictionary 8 ) Database Design 9 ) Data Table 
Description 
 3.3 พฒันาระบบ ดว้ยโปรแกรมภาษา PHP และฐานขอ้มูล MySQL โดยม ีApache เป็น  web server ในรูปแบบ
เวบ็แอพพลเิคชัน่แบบ Responsive  
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 3.4 ทดสอบและติดตัง้ระบบ และตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทัง้น าระบบเข้าใช้งาน ปรับปรุงและแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดของระบบใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างสมบรูณ์ 
 3.5 ประเมนิผลความพึงพอใจในประสทิธภิาพของระบบ ทัง้ 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้น Function Requirement 
Test  ด้าน Function Test ด้าน Usability Test และด้าน Security Test  ด้วยแบบสอบถามประเมนิความพงึพอใจ มาตรา
สว่นประเมนิค่า 5 ระดบั 
 

ผลการศึกษา 
4. ผลการด าเนินงาน 
 4.1 ผลการศกึษาและการวเิคราะหร์ะบบงานปัจจุบนัพบว่า ขอ้มูลดา้นการบรหิารจดัการน ้าตามความตอ้งการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี และอื่น ๆกประกอบด้วย ด้านขอบเขตข้อมูล ด้านรูปแบบการแสดงผลและการปรบัขนาด
หน้าจออตัโนมตั ิ
 4.2 ผลการศกึษาความต้องการระบบงาน รวบรวมจากรายงานสภาพน ้าและการระบายน ้ารายวนัของเขื่อน
สริกิติิ ์รายงานการประชุมการสมัมนาผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี โดยมรีูปแบบเป็นการประชุมสมัมนา ชีแ้จงเรื่องการบรหิาร
จดัการน ้าลุ่มน ้าน่านประจ าปี 2556 เมื่อวนัที่ 26 มนีาคม 2556 ณ เขื่อนสริกิติิ ์เพื่อสรา้งความเขา้ใจเรื่องการบรหิาร
จดัการน ้าร่วมกนั ระหว่างเขื่อนสิรกิติิ ์กรมชลประทาน กรมประมง และเกษตรกรผู้ใช้น ้าในเขตพื้นที่ จ.อุตรดติถ์ จ.
สุโขทยั จ.พษิณุโลก จ.พิจติร และ จ.นครสวรรค์ อกีทัง้กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชงั ต.วงักะพี้ อ.ตรอน และ อ.พชิยั จ.
อุตรดติถ์ ผู้บรหิารและผู้ปฏบิตัิงานเขื่อนสริกิติิ ์ตวัแทนกรมชลประทาน กรมประมงจงัหวดัอุตรดติถ์ และสื่อมวลชน
ทอ้งถิน่  ดงัแสดงในภาพที ่3และรวบรวมขอ้เสนอแนะและขอ้จ ากดัทีไ่ดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมเป็นแนวทางในการ
พฒันาระบบ  

 
 

ภาพท่ี 3 การประชุมการสมัมนาชีแ้จงเรื่องการบรหิารจดัการน ้าลุ่มน ้าน่านประจ าปี 2556 
 4.3 ผลการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ จากการวเิคราะหเ์นื้อหา โดยไดน้ าขอ้มูลทัง้หมดมาท าการออกแบบ
ระบบ โดยการก าหนดบรบิท (Context Description) การท างานโดยรวมของระบบ ดงัแสดงในภาพที ่4 
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ภาพท่ี 4 แผนภาพบรบิท (Context Diagram) 

 4.4 ผลการพฒันาระบบ ในส่วนตดิต่อผูใ้ชง้านคือหน้าจอขอ้มูลสภาพน ้ารายวนัเป็นหน้าจอแสดงผลหลกัของ
ระบบ ดงัแสดงในภาพที ่5 

 
 

ภาพท่ี 5 หน้าจอขอ้มลูสภาพน ้ารายวนั 

 
 4.5 หน้าจอแสดงรายงานสภาพน ้าแบบกราฟแสดงขอ้มลูสภาพน ้าในอ่างเกบ็น ้าเขือ่นสริกิติิ ์ดงัแสดงในภาพที ่
6 
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ภาพท่ี  6  หน้าแผนภมูสิภาพน ้าในอ่างเกบ็น ้าเขือ่นสริกิติิ ์

 
 4.6 หน้าแผนภูมขิอ้มลูน ้าไหลเขา้เขือ่นสริกิติิ ์โดยเชื่อมโยงจากปุ่มปรมิาณน ้าไหลเขา้อ่างเกบ็น ้าของหน้าจอ
ขอ้มลูสภาพน ้ารายวนั ดงัแสดงในภาพที ่7  
 

 
 

ภาพที ่7 แผนภมูขิอ้มลูน ้าไหลเขา้เขือ่นสริกิติิ ์
 

 4.7 หน้าแผนภูมขิอ้มลูน ้าไหลเขา้เขือ่นสริกิติิ ์โดยเชื่อมโยงจากปุ่มปรมิาณน ้าไหลเขา้อ่างเกบ็น ้าของหน้าจอ
ขอ้มลูสภาพน ้ารายวนั ดงัแสดงในภาพที ่8  
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ภาพท่ี 8 แผนภูมขิอ้มลูน ้าระบายจากเขือ่นสริกิติิ ์

 
 4.8 การประเมนิความพงึพอใจระบบโดยกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน  5 คน และกลุ่มผูใ้ช้ทัว่ไปจ านวน 10 คน 
ผลการประเมนิความพงึพอใจระบบทัง้  4 ดา้น  

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิความพงึพอใจระบบทัง้  4 ดา้น 
 

 
หวัข้อประเมิน 

ความพึงพอใจ 

ผูเ้ช่ียวชาญ ผูใ้ช้ทัว่ไป 

 SD  SD 
ดา้น Function Requirement Test 4.48 0.51 4.32 0.60 
ดา้น Function Test 4.25 0.52 4.40 0.66 
ดา้น Usability Test 4.02 0.64 4.36 0.64 
ดา้น Security Test 4.20 0.77 - - 

สรุป 4.24 0.61 4.36 0.63 
 

จากตารางที ่1 สามารถสรุปไดว้่า ผลการประเมนิความพงึพอใจโดยภาพรวมของผูเ้ชีย่วชาญต่อระบบ อยู่ใน
ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ (x ̅)=4.24 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD)=0.61และผลการประเมนิความพงึพอใจโดยภาพรวม
ของกลุ่มผูใ้ชท้ัว่ไป อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ (x ̅) 4.36 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD)=0.63 
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สรปุและข้อเสนอแนะ  
 5.1 สรุปผลการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการน ้าของเขื่อนสริกิิติ ์ผ่านเวบ็แบบ Responsive โดย
รวบรวมขอ้มูลจากรายงานสภาพน ้าและการระบายน ้ารายวนัและขอ้มูลจากรายงานการประชุมสมัมนาผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 
น าไปวเิคราะห์เชงิเนื้อหา สรุปเป็นสารสนเทศที่ส าคญั โดยน าหลกัการพฒันารูปแบบ Agileมาประยุกต์ใช ้และพฒันาระบบ
โดยใชภ้าษา PHP ระบบฐานขอ้มูล MySQL ระบบจดัการฐานขอ้มูล PHPmyAdmin และ Apache Web server มลีกัษณะเป็น  
Web Application แบบ Responsive โดยมผีลการประเมนิความพงึพอใจในระดบัมากสามารถน าไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม
และมปีระสทิธภิาพ 
 5.2 ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรบัปรุงและพัฒนาระบบในอนาคตเพิ่มเติม ดงันี้ ระบบ Data Logger น าเข้า
ขอ้มูลสู่ระบบโดยอตัโนมตั ิระบบกลอ้งวงจรปิดเพื่อใหเ้หน็สภาพน ้าของเขื่อนสริกิติิไ์ดช้ดัเจน ระบบจ าลองระดบัน ้าดา้นทา้ย
น ้า เพื่อพยากรณ์ ระดบัน ้าทีเ่พิม่ขึน้จากการระบายน ้าได ้และระบบการแจง้เตอืนระดบัน ้าวกิฤต ดว้ยระบบ SMS หรอื E-mail 
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ระบบการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณระดบัคณะของมหาวิทยาลยันเรศวรผ่านเวบ็
แอพพลิเคชัน่ 
A Tracking System for Budget Disbursement at the Faculty Level of Naresuan 
University through Web Application 
 

วนสัพร  เจรญิผล1 และอรสา เตตวิฒัน์1* 
Wanussaporn Charoenphol1 and Orasa Tetiwat1* 
 

บทคดัย่อ 
 

 การตดิตามการเบกิจ่ายงบประมาณเป็นเรื่องทีส่ าคญัอย่างยิง่ในการบรหิารงบประมาณขององคก์ร  การศกึษานี้มี
วตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและพฒันาระบบการติดตามการเบกิจ่ายงบประมาณระดบัคณะของมหาวทิยาลยันเรศวรผ่านเวบ็
แอพพลเิคชัน่  รวมทัง้ประเมนิระบบ การศกึษาเริม่จากการเก็บรวบรวมข้อมูล สอบถามปัญหา และความต้องการจาก
เจา้หน้าที่และผู้บรหิารของคณะ จากนัน้ท าการวเิคราะห์ออกแบบระบบโดยใช้หลกัการพฒันาระบบแบบรวดเรว็ (Rapid 
Application Development : RAD)  ระบบถูกพัฒนาในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน่ โดยใช้ภาษา PHP และระบบจัดการ
ฐานขอ้มลูดว้ย MySQL ระบบนี้ไดน้ ามาทดสอบทีค่ณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยันเรศวร  ผลการประเมนิระบบพบว่าผูใ้ช้
ระบบมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยค่าเฉลี่ยรวม �̅� เท่ากบั 3.96 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
เท่ากบั 0.37  ระบบสามารถแสดงรายงานการตดิตามการเบกิจ่ายงบประมาณผ่านเวบ็แอพพลเิคชัน่ และสง่ออกรายงานใน
รปูแบบ Excel ระบบทีจ่ดัท าขึน้สามารถช่วยลดระยะเวลาในการท างาน  ช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ต่ละหน่วยงานในคณะ
ใหส้ามารถวางแผนการใชจ้่าย และด าเนินการไดต้ามแผนทีว่างไวไ้ด้ 
 

ค าส าคญั:  ระบบการตดิตาม  การเบกิจ่ายงบประมาณ  เวบ็แอพพลเิคชัน่  
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Abstract  
 

 Tracking budget disbursement is extremely important in managing the organization's budget. The study 
aimed to investigate and develop a tracking system for budget disbursement at the faculty level of Naresuan 
University through web application. It also aimed to evaluate the system. The study started from collecting data 
related to user requirement by interviewing staff and management of the Faculty at Naresuan University. Then, 
data was analyzed and designed using Rapid Application Development (RAD) methodology. The system was 
developed in a form of web-based application using PHP language for coding, using MySQL for database 
management system. This system was tested at the Faculty of Science, Naresuan University. The overall 
evaluation result showed that staff and management were satisfied with a system at a high level, with a mean 
satisfaction of 3.96  and standard deviation is 0.37. The system provided a reporting to track budget spending 
through web application. Also, report can be exported in Excel format. This system helps to reduce the work 
time. It also helps to facilitate each unit in budget planning and proceed as planned. 

  

Keywords:  Tracking System, Budget Disbursement, Web Application 
 

บทน า 

 

 เนื่องจากรฐับาลมีนโยบายให้ภาครฐัทุกส่วนน าระบบการบรหิารงานการเงนิการคลงัภาครฐัแบบอเิลก็ทรอนิกส ์
หรอื ระบบ GFMIS  เขา้มาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมอืในการเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารงานการคลงัของ
ภาครฐั  ซึง่สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสนิใจใหก้บัผูบ้รหิารองคก์ร โดยระบบ GFMIS ถูกสรา้งเสรจ็และทุกส่วนราชการ
เริม่ใชง้านจรงิตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2547 มหาวทิยาลยัต่างๆ ทัว่ประเทศ รวมถงึมหาวทิยาลยันเรศวรกไ็ดใ้ชร้ะบบดงักล่าว
ควบคู่กบัระบบบญัชี 3 มิติ โดยมหาวทิยาลยันเรศวรได้ใช้ระบบดงักล่าวเพื่อท าให้ระบบการบรหิารงบประมาณภายใน
มหาวทิยาลยัใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ จากการทีไ่ดน้ าระบบบญัช ี3 มติ ิมาใชใ้นการควบคุมการเบกิจ่ายงบประมาณของ
คณะวทิยาศาสตร ์พบว่า ระบบบญัช ี3 มติสิามารถควบคุมงบประมาณดา้นการเงนิ พสัดุ และบญัชไีดพ้อสมควร แต่ยงัไม่
สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานในระดบัคณะซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยได้อย่างมีประสทิธภิาพ เนื่องจากทีม
พฒันาระบบยงัพฒันาระบบไม่รองรบักบัความต้องการของเจา้หน้าทีผู่ใ้ชง้านระดบัหน่วยงานย่อยภายในคณะ และในการ
พฒันาระบบด้านการออกรายงานผลการเบกิจ่ายยงัไม่ครอบคลุมกบัความต้องการของผูบ้รหิารระดบัคณะอกีด้วย ท าให้
เจ้าหน้าที่ที่ร ับผิดชอบต้องท าการบันทึกและประมวลผลบนกระดาษ ท าให้เสียเวลาในการท างานนี้  อีกทัง้อาจเกิด
ขอ้ผดิพลาดในการค านวณผล ดงันัน้ผูว้จิยัจงึท าการศกึษาและพฒันาระบบการตดิตามการเบกิจ่ายงบประมาณระดบัคณะ 
เพื่อช่วยในเรื่องของการตดิตามแผนผลการเบกิจ่ายทีห่น่วยงานย่อยภายในคณะสามารถประเมนิประสทิธภิาพการเบกิจ่าย
ของหน่วยงานย่อยของตนเองได ้ระบบนี้สามารถตอบสนองความต้องการของเจา้หน้าทีก่ารเงนิของคณะฯและของภาควชิา
ในเรื่องของการติดตามแผนผลการเบกิจ่ายที่หน่วยงานย่อยภายในคณะ และช่วยประเมนิประสทิธภิาพการเบกิจ่ายของ
หน่วยงานย่อยภายในคณะได้ รวมทัง้ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการวางแผนและตดัสนิใจในการบรหิารงบประมาณของ
ผูบ้รหิารระดบัคณะท าใหก้ารบรหิารงบประมาณมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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 แนวคิดเก่ียวกบัการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 งบประมาณ  หมายถงึแผนงานทีแ่สดงการใชท้รพัยากรต่างๆ ขององคก์รในลกัษณะทีเ่ป็นตวัเลข ทัง้ทีเ่ป็นจ านวน 
เงนิและไม่ใช่จ านวนเงนิ แต่โดยปกติจะมุ่งเน้นไปทีต่วัเงนิเป็นหลกั ซึง่การจดัท างบประมาณจะก าหนดขึน้ตามแผนงานใน
รอบระยะเวลาหนึ่งๆ [1] ส่วนการจดัท างบประมาณหรอืการวางแผนงบประมาณ คอืการจดัท าแผนการด าเนิน งานอย่าง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรขององคก์ร ส าหรบัระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งในภายหน้า แผนงบประมาณอาจจะเป็นแผนระยะยาว
ซึง่ครอบ คลุมระยะเวลา 3 หรอื 5 หรอื 10  ปีขา้งหน้า หรอือาจจะเป็นแผนระยะสัน้ ซึง่โดยปกตจิะเป็นแผนการด าเนินงาน
ส าหรบัระยะเวลา 6  เดอืน หรอื 1 ปีขา้งหน้า [2] 
 ในส่วนการบรหิารงบประมาณ หลงัจากงบประมาณได้รบัการอนุมตัแิลว้ กองแผนงานจะแจกจ่ายงบประมาณที่
ไดร้บัอนุมตันิี้ไปยงัทุกหน่วยงาน เพื่อน าไปปฏบิตัใินสว่นทีต่นรบัผดิชอบ ซึง่การน างบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัแิลว้ไปใชเ้ป็น
แนวทางปฏบิตังิานของหน่วยต่างๆ  เรยีกว่า การบรหิารงบประมาณ ซึง่มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 1) การด าเนินการตามแผนงบประมาณ เป็นหน้าทีข่องหน่วยปฏบิตักิาร ทุกหน่วยปฏบิตักิารทีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบใน
การด าเนินการใหเ้ป็นไปตามงบประมาณในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยปฏบิตักิารของตน ถ้าผลการปฏบิตังิานไม่เป็นไปตาม
งบประมาณแลว้จะท าให้เกดิผลที่ไม่ดี ซึ่งสาเหตุเกดิจากความบกพร่อง หรอืการไม่มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานแล้ว
หน่วยปฏบิตักิารนัน้ๆ จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ 
 2) การควบคุมงบประมาณ บางองค์กรมีหน่วยงานที่รบัผิดชอบเรื่องงบประมาณโดยตรง ซึ่งอาจจะเป็นฝ่าย
การงบประมาณซึง่มหีน้าทีค่วบคุมการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามงบประมาณ ควบคุมโดยใหห้น่วยงาน
ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานมาเป็นระยะๆ ตามแต่จะก าหนดเพื่อติดตาม  ตรวจสอบ การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดที่
นอกเหนือจากหวัหน้าหน่วยงานทีเ่ป็นผูป้ฏบิตังิานซึง่มหีน้าทีค่วบคุมการท างานของเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานอยู่แลว้ 
 3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รบัผิดชอบต่องบประมาณโดยตรง คือ ฝ่ายการงบประมาณจะ
รบัผิดชอบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร โดยรบัรายงานผลการปฏิบัติงานจริงจากหน่วย
ปฏบิตักิารแลว้น ามาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบังบประมาณของหน่วยงานทีต่ัง้ไว้ 
 4) การสัง่การเพื่อการแกไ้ข การบรหิารงบประมาณในขัน้นี้เป็นขัน้สดุทา้ย เมื่อผ่านการประเมนิผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ แลว้  เช่น  เกดิผลแตกต่างในทางไม่ดฝ่ีายบรหิารต้องด าเนินการแก้ไข โดยเสนอทางเลอืกทีจ่ะใชใ้น
การแกไ้ขขอ้บกพร่องในการท างานต่างๆ พรอ้มทัง้ขอ้ได้เปรยีบเสยีเปรยีบในแต่ละวธิี เพื่อน าเสนอใหผู้้มอี านาจตดัสนิใจ
เลอืกหนทางแกไ้ข และสัง่การไปยงัหน่วยงานนัน้ๆ  การตดัสนิใจเลอืกทางแกไ้ขนี้ฝ่ายบรหิารสมควรจะรบัฟังแนวทางแกไ้ข
จากหน่วยงานนัน้ๆ  ซึง่ฝ่ายปฏบิตักิารมาประกอบการพจิารณาดว้ย เนื่องจากฝ่ายปฏบิตักิารใกลช้ดิในการปฏบิตังิานและมี
ประสบการณ์จากขอ้เทจ็จรงิมากกวา่ผูบ้รหิาร ซึง่แมจ้ะมคีวามรู ้ความช านาญและมปีระสบการณ์ในการบรหิารมากกว่าแต่ก็
ขาดประสบการณ์ตรง การปรบัปรุงแกไ้ข  เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานไดผ้ลดขีึน้เป็นไปตามเป้าหมายนี้ จะต้องมกีารตดิตามดว้ย
ว่าการแกไ้ขนัน้ไดผ้ลมากน้อยเพยีงไร และน าไปเป็นขอ้มลูในการวางแผนงบประมาณในโอกาสต่อไปได ้[3] 
 แนวคิดเก่ียวกบัระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ  
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ หมายถงึ ระบบทีร่วบรวมและจดัเกบ็ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ  โดยการรวมทัง้
สารสนเทศภายในและภายนอก  สารสนเทศที่เกี่ยวพนักบัองค์กรทัง้ในอดตี ปัจจุบนั และรวมถึงสิง่ที่คาดว่าจะเป็นไปใน
อนาคต เพื่อน ามาประมวลผลและจดัรปูแบบใหไ้ดส้ารสนเทศทีช่่วยสนบัสนุนการท างาน และการตดัสนิใจในดา้นต่างๆ ของ
ผูบ้รหิาร  เพื่อใหก้ารด าเนินงานขององคก์รเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการมหีน้าทีห่ลกั 2 
ประการ คอื 1) เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ทัง้จากภายใน ภายนอก และทัง้อดตีและปัจจุบนั มาไวด้ว้ยกนัอย่างเป็น
ระบบ 2) ท าการประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
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บรหิารงานของผูบ้รหิาร ดงันัน้ ถ้าระบบใดประกอบดว้ยหน้าทีห่ลกัสองประการ  ตลอดจนสามารถปฏบิตังิานในหน้าทีห่ลกั
ทัง้สองได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว  ระบบนัน้กส็ามารถถูกจดัเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการได้  ระบบนี้ไม่
จ าเป็นจะต้องสรา้งขึน้จากระบบคอมพวิเตอร ์อาจสรา้งขึน้มาจากอุปกรณ์ใดกไ็ด้ แต่ต้องสามารถปฏบิตัหิน้าทีห่ลกัทัง้สอง
ประการได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ แต่เน่ืองจากปัจจุบนัคอมพวิเตอรเ์ป็นอุปกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพในการจดัการขอ้มูล 
นกัวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ จงึออกแบบระบบสารสนเทศใหม้คีอมพวิเตอรเ์ป็นอุปกรณ์หลกัในการจดัการสารสนเทศ [4] 
 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาระบบ  
 การพัฒนาระบบ หมายถึง กระบวนการของการวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างระบบสารสนเทศตัง้แต่เริม่ต้น
วเิคราะหปั์ญหาระบบจนกระทัง่น าระบบไปใช ้ซึง่แสดงขัน้ตอนของกจิกรรมทีต่อ้งท าตามล าดบัก่อนหลงั วธิกีารพฒันาระบบ
ม ี2 วธิ ีคอื 1) วธิวีงจรพฒันาระบบ (Systems Development Life Cycle - SDLC) ปัจจุบนัเรยีกว่าเป็นวธิกีารพฒันาระบบ
แบบเดมิ ต้องใชร้ะยะเวลานานและทรพัยากรมาก เป็นการด าเนินงานตามขัน้ตอนที่ก าหนดไว้อย่างแน่นอน ขัน้ตอนของ
วงจรพฒันาระบบ ประกอบดว้ย การวเิคราะหปั์ญหา การศกึษาความเป็นไปได ้การวเิคราะหค์วามต้องการของระบบ การ
วิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ การออกแบบ การสร้างระบบ และการใช้ระบบ 2) วิธีพัฒนาระบบงานแบบรวดเร็ว (Rapid 
Application Development - RAD) วิธีนี้ยังคงใช้หลกัการของวงจรพัฒนาระบบ โดยการน ามาจดัท าเป็นระบบใหม่ ลด
ขัน้ตอนบางอย่างลง ท าให้พฒันาระบบได้เรว็  ลดงบประมาณ เกี่ยวกบับุคลากร เวลา ทรพัยากรต่างๆ มีโปรแกรมช่วย
พฒันาระบบทีส่ามารถเรยีนรู้ไดเ้รว็ใช้งานง่าย  ขณะเดยีวกนั การก าหนดความต้องการของระบบและความคาดหวงัที่จะ
ไดร้บัของระบบสามารถเขา้ใจไดง้่าย สนบัสนุนการเขา้มามสีว่นร่วมของผูใ้ชใ้หม้ากทีสุ่ด การใชว้ธิพีฒันาระบบแบบรวดเรว็
ตอ้งค านึงถงึเครื่องมอื คน วธิกีาร และการบรหิารจดัการ วิธีการพัฒนาระบบแบบรวดเร็วสามารถลดขัน้ตอนของวงจร
พฒันาระบบจาก 7 ขัน้ตอน เหลอืเพยีง 4 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย การวางแผนก าหนดความตอ้งการ การออกแบบโดยผูใ้ช ้ 
การสรา้งระบบ และ การเปลีย่นระบบ ในวธิกีารพฒันาระบบแบบรวดเรว็ สามารถจ าแนกการพฒันาออกเป็น (1) การพฒันา
ระบบร่วมกนั (Joint Application Development – JAD) โดยผูใ้ชแ้ละผูพ้ฒันาระบบมสี่วนร่วมในการก าหนดความต้องการ
ของระบบร่วมกนั (Joint requirement planning – JRP) ออกแบบระบบร่วมกนั (Joint Application Design – JAD) และ
รวบรวมขอ้มลูร่วมกนั เพื่อลดเวลา ค่าใชจ้่าย (2) การจดัท าต้นแบบ (Prototyping) เป็นการจดัสรา้งระบบทดลองหรอืระบบ
ต้นแบบก่อนการพฒันาระบบทัง้หมด ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้ท าการทดสอบหาข้อบกพร่องและประเมินค่าของระบบ  น าไป
ปรบัปรุง และทดสอบประเมนิใหม่วนซ ้าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเป็นทีย่อมรบัของผูใ้ช้ระบบ จงึน าไปปรบัเปลีย่นเป็นระบบจรงิ  
วธินีี้ท าใหผู้ใ้ชม้สี่วนร่วมในการพฒันาระบบ  เหมาะสมกบัสิง่แวดลอ้มทีไ่ม่สามารถก าหนดความต้องการทีช่ดัเจน แน่นอน
ได ้ แมว้่าจะไม่รวมคุณสมบตัขิองงานประยุกต์ไวท้ัง้หมด เพราะยงัเป็นระบบทีย่งัไม่ไดร้บัการทดสอบอย่างสมบูรณ์  ไม่มี
ขอ้มูลจ านวนมากและครบถ้วน จงึอาจมขีอ้บกพร่องได ้ แต่กส็รา้งได้อย่างรวดเรว็ และประหยดั (3) การใชซ้อฟต์แวรเ์คส 
(Computer-Aided Software Engineering – CASE) เป็นซอฟต์แวร์ส าเร็จที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบ และสร้าง
แบบฟอร์มต่างๆ ให้มีมาตรฐาน ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยอ านวยความสะดวก เพิ่มประสทิธิภาพท าให้มีมาตรฐานและมี
โครงสร้างทีด่ ีอุปสรรคคอืมรีาคาสูง ต้องใช้เวลาฝึกอบรมในการใช้ค่อนขา้งมาก ซอฟต์แวรเ์คส เช่น Oracle’s Developer 
2000, Rational ROSE, Visio และ (4) การวเิคราะห ์ออกแบบและเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ Object-Oriented Analysis and 
Design – OOAD) เป็นการมองระบบเป็นกลุ่มของวตัถุ ปัจจุบนัใชว้ธินีี้มากทัง้การวเิคราะห์ ออกแบบ และโปรแกรม การ
พฒันาโปรแกรมเชงิวตัถุ เป็นการใชแ้นวคดิในการวเิคราะห ์ออกแบบ และเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ มเีครื่องมอือตัโนมตัชิ่วย
สนบัสนุนมากในทุกขัน้ตอน [5] 
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 ในการศกึษานี้  ผูศ้กึษาได้น าแนวคดิเกี่ยวกบัการพฒันาระบบแบบรวดเรว็  (RAD)  แบบ Prototype มาใช้งาน  

ซึ่งเป็นกระบวนการของการวิเคราะห์  ออกแบบ และสร้างระบบสารสนเทศ  กล่าวคือ ตัง้แต่เริ่มต้นวิเคราะห์ปัญหา  

ออกแบบระบบ จนกระทัง่น าระบบไปใชง้าน  ซึง่แบบ Prototype  นี้ใชเ้วลาในการพฒันาระบบไม่มากนัก  เน่ืองจากขัน้ตอน

การวเิคราะห ์ ออกแบบ  และสรา้งระบบสารสนเทศ จะถูกกระท าไปพรอ้มๆ กนั 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ตระกลูศลิป์  ตัง้รตันประเสรฐิ และปรเมษ  ชปูระสทิธิ ์ ไดศ้กึษาเชงิปฏบิตักิารเพื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการงานนโยบายและแผนการควบคุมงานการเงนิของคณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร  เพื่อพฒันาระบบงาน
นโยบายและแผน  ใหส้ามารถน ามาใช้ในการจดัเกบ็รวบรวมขอ้มูล  แสดงผลการตดิตามการด าเนินงานดา้นนโยบายและ
แผน  ใหส้มัพนัธก์บังานทางดา้นการควบคุมงานการเงนิ  และสามารถน าผลการด าเนินงานทีไ่ดน้ัน้มาช่วยสรุป  วเิคราะห์
ในกระบวนการทางดา้นนโยบายและแผน  รวมถงึงานทางดา้นการเงนิ  โดยประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยทีางดา้นเครอืขา่ยในการ
น าเสนอขอ้มลู [6] 
 ชนกานต์  ชื่นชมน้อย ไดศ้กึษาการพฒันาระบบสารสนเทศสนับสนุนรายงานบญัชหีน่วยงานย่อย  กรณีศกึษา : 
โรงเรยีนสุโขทยัวทิยาคม  โดยจดัท าฐานขอ้มูล  จดัเกบ็ขอ้มูลการเงนิ  จดัเกบ็ขอ้มูลการจ่ายเงนิ  จดัเกบ็ขอ้มูลโครงการ  
และจดัท ารายงานเงนิคงเหลอืประจ าวนั  สรุปรายงานเงนิคงเหลอืรายเดอืน  ราย 3 เดอืน  ราย 6 เดอืน  และรายปี  รวมถงึ
สรุปรายงานเงินคงโครงการแต่ละโครงการ  โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนอผ่านเว็บเทคโนโลยี  โดย
โปรแกรมมกีารออกแบบเพื่อใหใ้ชง้านตามโครงสรา้งของระบบบญัชคีู่  ผูใ้ช ้สามารถเลอืกใชไ้ดต้ามขัน้ตอน  สามารถเขา้ถงึ
ขอ้มูลได้ตามระดบัสทิธิใ์นการเขา้ถึงขอ้มูล  สามารถควบคุม  รกัษาความปลอดภยัของฐานขอ้มูลได้เป็นอย่างดี  มกีาร
ออกแบบหน้าจอใหใ้ชง้านง่าย [7] 
 ปัทมนันท์  สนจุ้ย  ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
มหาวทิยาลยั  กรณีศกึษา  กองคลงั  ส านกังานอธกิารบด ี มหาวทิยาลยันเรศวร  และเพื่อใหไ้ดร้ะบบงานใหม่ทีถู่กตอ้งตาม
รูปแบบการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลยัและตรงกบัความต้ องการของผู้ใช้  โดย
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้ดี  สามารถลดขัน้ตอนการท างานของระบบ  และสามารถใช้งานผ่านเว็บ
เทคโนโลยมีคีวามสะดวกรวดเรว็ในการใชง้านระบบ  [8] 
 ธดิารตัน์  วุฒศิรเีสถยีรกุล และผณินทร  เสอืแพร  ไดน้ าซอฟตแ์วร ์SAP (System, Application and Products in 
Data Processing)  มาประยุกต์ใชก้บัระบบจดัการบญัช ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร  โดยควบคุมดา้นต้นทุน 
ก าไร และค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ภายในคณะวทิยาศาสตร ์ รวมทัง้สามารถท าใหผู้บ้รหิารดขูอ้มลูค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้
ในช่วงระยะเวลาทีต่อ้งการ  ไม่ว่าจะเป็นในอดตี ปัจจุบนั  และยงัน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปพยากรณ์สิง่ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต  อกี
ทัง้รูปแบบรายงาน ค่าใช้จ่ายต่างๆ มีลักษณะเป็นสากล  สามารถน ามาประยุกต์ ปรบัปรุงให้สอดคล้องกับรายงานที่
มหาวทิยาลยัใชอ้ยู่ได ้ และยงัใชง้านไดก้บัรปูแบบทีก่รมสรรพากรก าหนด  [9] 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
 วธิกีารด าเนินการศกึษาในระบบการตดิตามการเบกิจ่ายงบประมาณระดบัคณะของมหาวทิยาลยันเรศวรผ่านเวบ็
แอพพลเิคชัน่  ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี้  
 1. ขัน้ตอนการศกึษาวธิกีารด าเนินการติดตามการเบกิจ่ายงบประมาณระดบัคณะ และ ความต้องการระบบจาก
ผูใ้ชใ้นหน่วยงานย่อยของคณะ 
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 2. ขัน้ตอนการพฒันาระบบตดิตามการเบกิจ่ายงบประมาณของคณะ ซึง่ไดน้ าขอ้มูลความตอ้งการของผูใ้ชง้านจรงิ
มาใช้ในการพฒันาเวบ็แอพพลเิคชัน่ โดยมกีารวเิคราะหอ์อกแบบระบบทีน่ าหลกัการพฒันาระบบแบบรวดเรว็ การพฒันา
ระบบนี้อยู่ในรปูแบบเวบ็แอพพลเิคชัน่ ซึง่ไดใ้ชซ้อฟต์แวร ์Open Source เป็นหลกั โดยใช ้Apache เป็น Web Server และ
ภาษา PHP ในการพฒันาโปรแกรม เชื่อมโยงฐานขอ้มลูดว้ย MySQL 
 3. ขัน้ตอนการประเมนิความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ จ านวน 10 ท่าน ประกอบด้วย ผู้บรหิารและคณาจารย ์
เจา้หน้าทีธุ่รการ บุคลากรคณะวทิยาศาสตร ์หรอืเจา้หน้าทีท่ ัว่ไป และผูด้แูลระบบ   
 เครื่องมอืทีใ่ชศ้กึษา ประกอบดว้ย  แบบจ าลองกระบวนการ ได้แก่ ดีเอฟดีหรือแผนภาพกระแสข้อมูล (data 
flow diagram - DFD)  ผงัโครงสรา้งระบบงาน  แบบจ าลองขอ้มลู ไดแ้ก่ ออีารด์ ีหรอืแผนภาพความสมัพนัธร์ะหว่างเอนทติ ี
(entity-relationship diagram - ERD) 
 

ผลการศึกษา 
ผลการศกึษาระบบงานปัจจุบนั 

จากการวเิคราะหร์ะบบงานปัจจุบนั  พบว่าระบบงานทีใ่ชอ้ยู่ยงัมกีารแสดงผลขอ้มลูไม่ครบถว้นสมบรูณ์ในบางสว่น  
ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

1) ระบบงานปัจจุบนัไม่มรีายงานการตดิตามการเบกิจ่ายงบประมาณของคณะวทิยาศาสตร์  ท าใหเ้จา้หน้าที่

ต้องท ารายงานขึน้ใหม่ทุกครัง้โดยบนัทกึลงบนกระดาษ  ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจ าเดอืน  ประจ าไตรมาส  และประจ าปี  

จงึท าใหก้ารท างานเกดิความล่าชา้ในรวบรวมขอ้มลู  วเิคราะหข์อ้มลู  ประมวลผล  และน ามาสรุปเป็นไฟลเ์อกสาร Excel  

2) ขอ้มลูทีต่อ้งน ามาจดัท ารายงานต่างๆ นัน้  ตอ้งท าการสรุป  แยกประเภทรายการ  โดยเจา้หน้าทีก่ารเงนิ  

ท าใหต้้องท าสรุปรายงานแบบแยกประเภทหลายรายการ  ซึง่อาจท าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดในขัน้ตอนการสรุป  รวมเงิน  หรอื

แยกหมวดหมู่รายการต่างๆ ได ้

3) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การเงินเกิดความยุ่งยากในการควบคุม  ดูแล  เร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย

งบประมาณของคณะและภาควชิา  เน่ืองจากระบบงานปัจจุบนัสามารถสรุปรายงานไดเ้พยีงว่าในแต่ละงบประมาณ  กองทุน  

และหน่วยงานนัน้ๆ  มรีายจ่ายและจ านวนเงนิคงเหลอืเท่าไร  แต่ไม่มรีายงานการตดิตามการเบกิจ่ายงบประมาณทีแ่สดงถงึ

การวางแผน  และผลของการใชจ้่ายงบประมาณนัน้ๆ ในแต่ละเดอืน  จงึท าใหไ้ม่ทราบถงึการเบกิจ่ายหรอืการท างานว่า  ได้

กระท าตามทีไ่ดว้างแผนการใชจ้่ายเงนิในแต่ละเดอืนหรอืไม่  อย่างไร 
 

ผลการวเิคราะหค์วามตอ้งการระบบงานใหม ่
 จากการศกึษาขัน้ตอนการปฏบิตัิงานระบบงานปัจจุบนัและวเิคราะห์ปัญหาที่เกดิขึน้จากระบบงานเดมิแลว้   ผู้
ศกึษาจงึเกดิความสนใจทีจ่ะน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในการจดัการการตดิตามการเบกิจ่ายงบประมาณขึน้  เพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพในการตดิตามการเบกิจ่ายงบประมาณ  ให้สามารถควบคุมการเบกิจ่ายและการด าเนินการในโครงการ
ต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนงานทีไ่ดม้กีารวางแผนไว้  และจากการศกึษา  วเิคราะห ์ และผลของการออกแบบระบบงานใหม่
พบว่า ระบบควรมกีารก าหนดสทิธิผ์ูใ้ชแ้ละการเขา้ถงึของขอ้มูลได ้  การจดัการรายงานการตดิตามการเบกิจ่ายงบประมาณ   
และเรยีกดูรายงานการตดิตามการเบกิจ่ายงบประมาณของคณะวทิยาศาสตรไ์ด ้ โดยสามารถเรยีกดูขอ้มูลต่างๆ ผ่านเวบ็
แอพพลเิคชัน่ได ้ โดยมขีัน้ตอนการด าเนินงานการใชง้านระบบใหม่ดงัแสดงในภาพที ่1  ดงันี้ 
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ภาพท่ี 1 ระบบงานใหม ่
 
ผลการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ 
 ผูว้จิยัไดอ้อกแบบจ าลองกระบวนการ โดยใชแ้ผนภาพกระแสขอ้มลู (data flow diagram - DFD)   
เพื่อใหง้่ายต่อการด าเนินการออกแบบกจิกรรมและตรวจสอบ  ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
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1. Context  Diagram ดงัแสดงในภาพที ่2 
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ภาพท่ี 2 Context Diagram  ระบบการตดิตามการเบกิจ่ายงบประมาณของคณะวทิยาศาสตร ์
 
2. Process Hierarchy Chart ดงัแสดงในภาพที ่3 

 
 

ภาพท่ี 3 Process  Hierarchy  Chart ระบบการตดิตามการเบกิจ่ายงบประมาณของคณะวทิยาศาสตร ์
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 3.Data Flow  Diagram (DFD Level 0) ดงัแสดงในภาพที ่4 
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ภาพท่ี 4  Data  Flow  Diagram  Level 0 
ผลการพฒันาระบบ 
 การพฒันาระบบการติดตามการเบกิจ่ายงบประมาณผ่านเวบ็แอพพลเิคชัน่ของคณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยั
นเรศวร  สามารถแสดงหน้าจอหลกั  และหน้าจอแสดงการจดัการขอ้มลูแผนค่าใชจ้่าย ส าหรบัเจา้หน้าทีธุ่รการดงัภาพ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 5 หน้าจอหลกัของระบบ (ก) หน้าจอแสดงและการจดัการขอ้มลูแผนค่าใชจ้่าย ส าหรบัเจา้หน้าทีธุ่รการ (ข) 
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ภาพท่ี 6 หน้าจอเพิม่ขอ้มลูแผนค่าใชจ้่าย ส าหรบัเจา้หน้าทีธุ่รการ (ก) 
วางแผนค่าใชจ้่ายของแผนค่าใชจ้่าย  ส าหรบัเจา้หน้าทีธุ่รการ (ข) 

 

ภาพท่ี 7 หน้าจอเพิม่ขอ้มลูการเบกิจ่าย (ก)   และ หน้าจอการยกเลกิขอ้มลูการเบกิจ่าย (ข) 
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ภาพท่ี 8 ตวัอย่างรายงานของปีงบประมาณ 2555 
 

 

ภาพท่ี 9 ตวัอย่างรายงานรปูแบบ Excel 
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ภาพท่ี10 หน้าจอกราฟแสดงจ านวนแผนค่าใชจ้่ายต่อกองทุน 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
 

 การพฒันาระบบการติดตามการเบกิจ่ายงบประมาณผ่านเวบ็แอพพลเิคชัน่ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
นเรศวร  เป็นระบบทีพ่ฒันาขึน้เพื่อช่วยในการตดิตามการเบกิจ่ายงบประมาณ  ท าใหท้ราบว่าในแต่ละหน่วยงานมกีารวาง
แผนการใชจ้่ายไวอ้ย่างไร  และมกีารด าเนินการตามแผนทีไ่ดว้างไวห้รอืไม่  โดยการพฒันาระบบการตดิตามการเบกิจ่าย
งบประมาณนี้มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ปัญหา  และความตอ้งการจากเจา้หน้าทีก่ารเงนิและผูบ้รหิาร ซึง่ในการพฒันาระบบ
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณนี้ได้น าแนวคิดเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการมาใช้ในการบริหารจดัการ
งบประมาณและการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ   แนวคิดเกี่ยวกบัหลกัการพัฒนาระบบแบบรวดเรว็ (RAD) แบบ 
Prototype มาใช้  ซึ่ง RAD  เป็นกระบวนการของการวเิคราะห์  ออกแบบ  และสรา้งระบบสารสนเทศ  แนวคดิเกี่ยวกบั
ฐานขอ้มลูเน่ืองจากฐานขอ้มลูใชใ้นการเกบ็และรกัษาขอ้มลูอย่างเป็นระเบยีบ  มกีารจดัหมวดหมู่ของขอ้มลูทีม่คีวามสมัพนัธ์
กนั  และแนวคดิเกี่ยวกบัโอเพนซอร์สเนื่องจากโอเพนซอร์สเป็นฟรแีวร์และเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นน าเอาระบบนัน้ๆ ไป
พฒันาได้  โดยที่โอเพนซอรส์มีความยดืหยุ่นสูง  น่าเชื่อถือ  เพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน   และยงัมกีารรกัษาความ
ปลอดภัย  โดยการพัฒนาระบบการติดตามการเบิกจ่ายนี้ใช้ได้กบัระบบปฏิบัติการ  Windows  ส าหรบัขัน้ตอนในการ
วเิคราะหข์องการพฒันาระบบนัน้  ผูศ้กึษาได้เกบ็รวบรวมขอ้มูลและปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระบบงานปัจจุบนัจากเจา้หน้าทีก่ารเงนิ
และผูบ้รหิาร  จากนัน้น าผลจากการสมัภาษณ์หรอืรวบรวมขอ้มูลเขา้สู่ข ัน้ตอนการวเิคราะห์  โดยผู้ศกึษาเลอืกใชก้ารวเิคราะห์
ระบบตามแนวทางใหม่ เพื่อใหง้่ายต่อการด าเนินการออกแบบกจิกรรม  และตรวจสอบ 
 ผู้วิจยัได้ท าการแปลผลสิง่ที่ค้นพบในลกัษณะการตีความส่วนที่มีความสมัพันธ์และเกี่ยวข้องกบัวตัถุประสงค์ใน
การศกึษา และแนวคดิ ทฤษฎ ีรวมทัง้งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่พบว่า จากการศกึษาและรวบรวมขัน้ตอน  วธิกีาร  การตดิตาม
การเบกิจ่ายงบประมาณของระบบงานปัจจุบนัสามารถใช้งานได้ปกติ  แต่ยงัมกีารแสดงผลขอ้มูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ใน
บางสว่น  ดงันี้ 
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- ระบบงานปัจจุบนัไม่มรีายงานการตดิตามการเบกิจ่ายงบประมาณของคณะวทิยาศาสตร์  ท าใหเ้จา้หน้าที่

ต้องท ารายงานขึน้ใหม่ทุกครัง้  ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจ าเดอืน  ประจ าไตรมาส  และประจ าปี  จงึท าให้การท างานเกดิ

ความล่าชา้ในรวบรวมขอ้มลู  วเิคราะหข์อ้มลู  ประมวลผล  และน ามาสรุปเป็นไฟลเ์อกสาร Excel  

- ขอ้มลูทีต่อ้งน ามาจดัท ารายงานต่างๆ นัน้  ตอ้งท าการสรุป  แยกประเภทรายการ  โดยเจา้หน้าทีก่ารเงนิ  

ท าใหต้้องท าสรุปรายงานแบบแยกประเภทหลายรายการ  ซึง่อาจท าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดในขัน้ตอนการสรุป  รวมเงนิ  หรอื

แยกหมวดหมู่รายการต่างๆ ได ้

- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การเงินเกิดความยุ่งยากในการควบคุม  ดูแล  เร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย

งบประมาณของคณะและภาควชิา  เน่ืองจากระบบงานปัจจุบนัสามารถสรุปรายงานไดเ้พยีงว่าในแต่ละงบประมาณ  กองทุน  

และหน่วยงานนัน้ๆ  มรีายจ่ายและจ านวนเงนิคงเหลอืเท่าไร  แต่ไม่มรีายงานการตดิตามการเบกิจ่ายงบประมาณทีแ่สดงถงึ

การวางแผน  และผลของการใชจ้่ายงบประมาณนัน้ๆ ในแต่ละเดอืน  จงึท าใหไ้ม่ทราบถงึการเบกิจ่ายหรอืการท างานว่า  ได้

กระท าตามทีไ่ดว้างแผนการใชจ้่ายเงนิในแต่ละเดอืนหรอืไม่  อย่างไร 

 ผูว้จิยัจงึพฒันาระบบให้สามารถท าการเรยีกดูขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเบกิจ่ายงบประมาณ  อาทิ

เช่น  ขอ้มูลงบประมาณ  ขอ้มลูกองทุน  ขอ้มลูหมวดค่าใชจ้่าย  ขอ้มลูค่าใชจ้่าย  ขอ้มูลแผนค่าใชจ้่าย  เป็นต้น  ทัง้นี้ระบบ

ยงัสามารถท าการเพิม่แผนค่าใชจ้่าย  วางแผนค่าใชจ้่ายในแต่ละแผนค่าใชจ้่าย  ท าการเบกิจ่ายงบประมาณ  สามารถแสดง

รายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ  และสามารถช่วยท าให้การท างานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร  มคีวามสะดวก  รวดเรว็  ประหยดัเวลามากยิง่ขึน้  และระบบยงัสามารถแสดงรายงานการตดิตามการ

เบกิจ่ายได้ตามเงื่อนไขทีผู่ใ้ชง้านเลอืก สามารถส่งออกเป็นไฟลเ์อกสาร Excel ออกจากระบบได้  เพื่อใชเ้สนอต่อผูบ้รหิาร

ต่อไป  และเน่ืองจากเป็นการเขยีนโปรแกรมตามความตอ้งการของผูใ้ช ้จงึมกีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน  จ านวน 

10 ท่าน  ซึ่งพบว่า  ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับมาก  โดยค่าเฉลี่ยรวม �̅� เท่ากบั 3.96 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) เท่ากบั 0.37 โดยระบบทีจ่ดัท าขึน้สามารถช่วยลดระยะเวลาในการท างาน  ช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ต่

ละหน่วยงานในคณะใหส้ามารถวางแผนการใชจ้่าย และด าเนินการไดต้ามแผนทีว่างไวไ้ด ้
 

ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูท้ีจ่ะท าการวจิยัต่อหรอืการศกึษาเรื่องอื่นๆ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการศกึษาในครัง้
นี้  โดยสามารถแบ่งขอ้เสนอแนะเป็น  2  สว่น  ดงันี้ 

1) ขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชง้านระบบ   

- ตวัเลอืกการแสดงรายงานควรใหเ้ลอืกเป็นประจ าเดอืนเท่านัน้ 

- การวางแผนของแผนค่าใชจ้่ายนัน้  ควรมกีารตรวจเชค็จ านวนเงนิเพื่อไม่ใหเ้กนิกว่าจ านวนเงนิทีไ่ดร้บั 

- ตวัเลอืกการแสดงกราฟควรมหีลายรปูแบบ  และสามารถก าหนดเงื่อนไขในการค านวณ และแสดงผลได ้

2) ขอ้เสนอแนะจากผู้วจิยั ควรเพิ่มเติม  ปรบัปรุงและพฒันาระบบในอนาคต ให้ครบวงจรกบัระบบการ

เบกิจ่ายงบประมาณ  กล่าวคอื  ควรพฒันาระบบใหผู้บ้รหิารสามารถจดัการสถานะของการเบกิจ่ายไดใ้นระบบ  เพื่อทีร่ะบบ

การท างานจะไดม้คีวามสะดวกและรวดเรว็มากยิง่ขึน้ รวมทัง้การพฒันาในรปูแบบเวบ็แบบ Responsive 
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ประโยชน์เชิงคณุค่า 

การพฒันาระบบยงัมปีระโยชน์กบัหน่วยงานอกีหลายประการดว้ยกนั ดงันี้  
1) บุคลากรหรอืเจา้หน้าที่ทัว่ไป  ผู้ดูแลระบบ  และคณาจารยไ์ดร้บัรูถ้ึงขอ้มูลการเบกิจ่ายงบประมาณของ

หน่วยงานตนเองผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต  

2) เมื่อผู้รบัผดิชอบโครงการหรอืแผนค่าใช้จ่ายทราบถงึศกัยภาพหรอืแผน /ผลการเบกิจ่ายของโครงการที่

ตนเองรบัผดิชอบ  ซึง่จะท าใหม้คีวามกระตอืรอืรน้มากขึน้  และน าผลการเบกิจ่ายดงักล่าวกลบัไปพฒันา  เร่งรดัการท างาน

ของตนเอง  เพื่อใหเ้ป็นไปตามการวางแผนทีห่น่วยงานของตนไดท้ าการวางแผนไว ้

3) เมื่อบุคลากรทุกคนภายในหน่วยงานกระท าตามการวางแผนของหน่วยงานแลว้  จะส่งผลใหก้ารท างาน

ของหน่วยงานนัน้ๆ เป็นไปดว้ยความรวดเรว็  และมปีระสทิธภิาพ 

4) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างมาก  ในการวางแผนเพื่อพัฒนา

หน่วยงาน  และถอืเป็นขอ้มูลสารสนเทศในการก าหนดนโยบายดา้นการพฒันาและนโยบายในการของบประมาณสนบัสนุน

จากทางมหาวทิยาลยัได ้
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การพฒันาออนโทโลยรีะบบเฝ้าระวงัสขุภาพสาเหตเุกิดจากส่ิงแวดล้อม 
A Development of Ontology for Health Surveillance System Caused by 
Environment 

เกวรนิทร ์จนัทรด์ ำ1 และอรสำ เตตวิฒัน์2* 
Kaewarin Jandum1 and Orasa Tetiwat2* 

บทคดัย่อ 
 

 สขุภำพเป็นสิง่ส ำคญัต่อกำรด ำเนินชวีติของมนุษย ์เพรำะกำรมสีขุภำพร่ำงกำยทีแ่ขง็แรงท ำใหว้ถิคีวำมเป็นอยู่
ของชุมชนมคีุณภำพชวีติทีด่ขี ึน้ กำรวจิยันี้มจีุดมุ่งหมำยเพื่อศกึษำและพฒันำออนโทโลยสี ำหรบัจดักำรควำมรูด้ำ้นกำร
เฝ้ำระวงัสุขภำพที่มีสำเหตุเกิดจำกสิง่แวดล้อม  ขัน้ตอนกำรวิจยัเริ่มจำกกำรวิเครำะห์รูปแบบกระบวนกำรท ำงำน 
DPSEEA Model เพื่อหำปัจจยัที่เชื่อมโยงระหว่ำงสุขภำพกบัสิง่แวดล้อมทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม จำกนัน้น ำขอ้มูลมำ
วเิครำะหแ์ละออกแบบออนโทโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภำพกบัสิง่แวดลอ้ม และด ำเนินกำรสรำ้งฐำนควำมรูอ้อนโทโลยดีว้ย
โปรแกรม Hozo Ontology Editor เพื่อพฒันำระบบเฝ้ำระวงัสุขภำพที่มสีำเหตุเกดิจำกสิง่แวดลอ้ม ใหส้ำมำรถจดักำร
ควำมรู้ด้ำนสุขภำพที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ระบบนี้จะช่วยสนับสนุนกำรป้องกนัโรคที่อำจเกดิขึน้กบัสิง่แวดล้อมของ
ชุมชน รวมทัง้กำรเสรมิสร้ำงสุขภำพอนำมยัของคนในชุมชนให้มสีุขภำพร่ำงกำยที่ดี น ำไปสู่กำรเป็นชุมชนที่มคีวำม
ยัง่ยนืทำงดำ้นสขุภำพ  

ค าส าคญั :  ออนโทโลย ีกำรเฝ้ำระวงั สขุภำพ  สิง่แวดลอ้ม  

Abstract  

 

 Healthy is very important to human life because having a healthy body makes well-being of life 
quality get better. This research aimed to study and develop ontology for health surveillance system caused 
by environment. Research process started from analyzing the working process of DPSEEA model in order to 
obtain both direct and indirect link between health data and environmental data. Then data was analyzed and 
designed the ontology. After that the knowledge-based ontology was developed using Hozo ontology editor. 
This is to develop the health surveillance system caused by environment in order to provide benefit to the 
community. This system will help to prevent disease that may occur in the community environment. It will 
also enhance people health to be healthy, which will lead to more sustainable healthy communities. 

Keywords: Ontology, Surveillance, Health, Environment 
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บทน า 
 

 องค์กำรอนำมยัโลก (World Health Organization: WHO) เป็นองค์กรหลกัที่ดูแลด้ำนสุขภำพอนำมยัได้ให้
ควำมหมำยของสุขภำพ (Health) ไว้ว่ำ สุขภำพ หมำยถงึ ภำวะแห่งควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำยและจติใจ รวมถึงกำร
ด ำรงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่ำงปกตสิขุ และมไิดห้มำยควำมเฉพำะเพยีงแต่ควำมปรำศจำกโรคหรอืควำมพกิำรทุพลภำพ
เท่ำนัน้ [1] และกำรมีสุขภำพร่ำงกำยที่แขง็แรงเป็นสิง่ที่ส ำคญัอย่ำงยิ่งส ำหรบักำรด ำรงชีวิตของของมนุษย์ เพรำะ
สขุภำพเป็นสิง่ทีเ่งนิซือ้ไม่ได ้โดยมนุษยท์ุกคนตอ้งดแูลเอำใจใสส่ขุภำพของตนเองใหม้คีวำมแขง็แรงเพื่อป้องกนัโรคภยั
ไขเ้จบ็ แต่ทัง้นี้สุขภำพของคนเรำไม่ไดข้ึน้อยู่กบักำรดูแลตนเองเท่ำนัน้ ยงัมอีกีหลำยปัจจยัเขำ้มำเกีย่วขอ้ง เช่น ปัจจยั
ดำ้นสิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อสุขภำพ ดงันัน้มนุษยค์วรมคีวำมรูก้ำรเฝ้ำระวงัสุขภำพสำเหตุเกดิ
จำกสิง่แวดล้อม เพื่อป้องกันอนัตรำยและโรคภัยไข้เจ็บที่อำจเกิดขึ้นได้ [2, 3] โดยหำกชุมชนใดมีสุขภำพร่ำงกำย
แขง็แรงจะก่อใหเ้กดิเป็นชุมชนที่ยัง่ยนืด้ำนสุขภำพได้ (Healthy Community) [4] และกำรเฝ้ำระวงัสิง่แวดลอ้ม (envi-
ronmental surveillance) เป็นกจิกรรมอย่ำงหนึ่งที่มกีำรเกบ็ขอ้มูลอย่ำงเป็นระบบและต่อเน่ือง มรีะบบวเิครำะหข์อ้มูล 
แปลผล และกำรกระจำยขอ้มลูขำ่วสำรใหผู้เ้กีย่วขอ้งทรำบ เพื่อน ำไปสูก่ำรควบคุมป้องกนัโรคต่อไป อำจกล่ำวไดว้่ำกำร
เฝ้ำระวงั ครอบคลุมถงึกำรเกบ็ขอ้มูลทีไ่ดจ้ำกกำรตรวจ ตดิตำมทำงดำ้นสิง่แวดลอ้ม (environmental monitoring) หรอื
ตรวจสอบด้ำนชีวภำพ (biological monitoring) รวมทัง้ผลที่ได้จำกกำรส ำรวจและกำรตรวจคดักรองด้วย [5] โดยใช้
เทคโนโลยชี่วยในกำรเกบ็ขอ้มลูและประมวลผล 
 เทคโนโลยสีำรสนเทศเป็นแรงขบัเคลื่อนรูปแบบหนึ่งในกำรสร้ำงระบบฐำนข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งองค์ควำมรู้
สนับสนุนส่งเสรมิด้ำนสุขภำพ และในปัจจุบนัมีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยในกำรจดักำรควำมรู้ วิเครำะห ์
สนบัสนุน กำรตดัสนิใจหำทำงเลอืกทีด่ทีีส่ดุในกำรดแูลรกัษำสขุภำพ และเทคโนโลยยีงัสำมำรถช่วยในกำรจดักำรขอ้มูล
ควำมรูท้ำงดำ้นสุขภำพที่กระจดักระจำยให้มกีำรจดัเกบ็ขอ้มูลอย่ำงเป็นระเบยีบแบ่งเป็นหมวดหมู่ ที่ง่ำยต่อกำรเขำ้ใจ
ของคนทัว่ไป ซึ่งมงีำนวจิยัหลำกหลำยรูปแบบที่จดัท ำฐำนขอ้มูลเป็นแหล่งองค์ควำมรูจ้ดัเกบ็ควำมรู้ทำงดำ้นสุขภำพ
และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่ำงเช่นกำรศึกษำวิจยัเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศผ่ำน Web Application เช่น กำรศึกษำวิจัย
เกี่ยวกบัระบบสำรสนเทศกำรใช้งำนผ่ำนเวบ็ไซต์เพื่อช่วยเกบ็รวบรวมโครงสรำ้งพื้นฐำนขอ้มูลสุขภำพชุมชน (Web 
Base Information Systems) สนับสนุนกำรตดัสนิใจกำรให้บรกิำรด้ำนสุขภำพ [6], กำรศกึษำวจิยัเกีย่วกบักำรพฒันำ
ระบบสำรสนเทศภูมศิำสตรเ์พื่อจดัเกบ็แหล่งขอ้มลูทรพัยำกรธรรมชำตแิละขอ้มูลสำธำรณสุขของชุมชน (Geographic-
based community information system) ซีง่สำมำรถจดัเกบ็ขอ้มูลดำ้นสำธำรณสุขของชุมชนน ำไปสู่กำรตดัสนิใจด้ำน
สุขภำพของชุมชนเชงิพื้นที่ได้ [7], กำรศึกษำวจิยัเกี่ยวกบัระบบสนับสนุนกำรตัดสนิใจเพื่อประเมนิควำมเสี่ยงด้ำน
สิง่แวดลอ้มโดยควำมเสีย่งส ำหรบักำรจดัท ำ Environmental Risk Assessment โดยเกดิจำกกำรกระท ำของมนุษยแ์ละ
ภัยธรรมชำติและส่งผลกระทบต่อสุขภำพของคนในชุมชน (ERA Decision-Making Process) [8], กำรศึกษำวิจัย
เกีย่วกบัระบบสนับสนุนกำรตดัสนิใจกำรเฝ้ำระวงัโรคจำกสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยจงัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่เป็นภำคเหนือ
ของประเทศไทย โดยรำยงำนขอ้มูลโรคแบบทนัทีตำมเวลำจรงิ (Real time) เพื่อช่วยใหชุ้มชนมกีำรเฝ้ำระวงัโรคแบบ
ทนัเวลำและเหตุกำรณ์ (E-Health Services System) [9]  
 ปัจจุบนัรูปแบบกำรจดักำรควำมรูเ้รื่องสุขภำพและสิง่แวดลอ้ม มกีำรพฒันำจดัเกบ็องคค์วำมรูใ้นรูปแบบของ
ฐำนควำมรูอ้อนโทโลย ี(Ontology) ก่อใหเ้กดิกำรจดักำรควำมรูเ้ชงิควำมหมำย (Semantic Knowledge Management) 
มกีำรสกดัควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญแต่ละด้ำน (Expert System) ท ำให้ได้ประโยชน์ในกำรค้นหำค ำตอบที่ชดัเจนและมี
ถูกต้องเพิม่มำกขึน้ [10]  โดยกำรจดักำรควำมรูแ้บบออนโทโลยเีป็นกำรแสดงโครงสรำ้งของแนวคดิทีบ่รรยำยขอบเขต
ขององค์ควำมรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ออนโทโลยปีระกอบไปด้วยกำรนิยำมควำมหมำยหรอืแนวคดิ (Concepts) ซึ่งเป็น
พื้นฐำนส ำคัญในกำรสร้ำงฐำนควำมรู้ ซึ่งแนวคิดเหล่ำนี้จ ัดเรียงอยู่ในล ำดับชัน้กำรถ่ำยทอดควำมสมัพันธ์  โดย
แนวควำมคิด (Concepts) เพื่อก ำหนดขอบเขตของควำมรู้ที่สำมำรถท ำกำรอธิบำยรำยละเอียดได้ , กำรก ำหนด
คุณสมบัติ (Properties) เพื่ออธิบำยรำยละเอียดคุณสมบัติต่ำงๆ ที่ของแนวควำมคิด , กำรสร้ำงควำมสัมพันธ ์
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(Relationships) เพื่อแสดงรูปแบบควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงแนวควำมคิด โดยมีกำระบุควำมสมัพนัธ์ไว้เป็นแบบต่ำงๆ 
ควำมสัมพันธ์แบบล ำดับชั ้น  (Subclass of หรือ is-a hierarchy) ควำมสัมพันธ์แบบเป็นส่วนหนึ่ ง (Part-of) 
ควำมสมัพันธ์เชิงควำมหมำย (Syn-of) และควำมสมัพันธ์กำรเป็นตัวแทน (Instance-of) [10, 11] โดยมีงำนวิจัย
หลำกหลำยรูปแบบในกำรน ำควำมรู้ออนโทโลยมีำประยุกต์ใช้งำนด้ำนสุขภำพและสิง่แวดล้อม เช่น กำรศึกษำวจิยั
เกี่ยวกบัระบบเฝ้ำระวงัผลกระทบสำเหตุเกดิจำกสิง่แวดล้อม โดยสิง่แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อสุขภำพของ
ชุมชน (Ontology EIA System) [12], กำรศกึษำวจิยัเกีย่วกบัระบบออนโทโลยเีพื่อเป็นฐำนควำมรูช้่วยเพิม่ควำมชำญ
ฉลำดให้กับระบบสำรสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนควำมรู้กำรรักษำโรคเรื้อรัง (Ontology-based Chronic Disease 
healthcare System) [13], กำรศกึษำวจิยัเกีย่วกบัระบบกำรวเิครำะหร์ูปแบบควำมต้องกำรของระบบกำรจดักำรควำมรู้
เรื่องกำรดูแลรกัษำโรคไตเรื้อรงัส ำหรบัผู้ป่วยแบบเฉพำะบุคคล เพื่อน ำระบบออนโทโลยชี่วยแนะน ำกำรดูและรกัษำ
ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรงั [14] และกำรศึกษำเกี่ยวกบักำรวิเครำะห์รูปแบบควำมต้องกำรของระบบสนับสนุนกำร
ประมำณกำรสมัผสัแคดเมยีมผ่ำนกำรบรโิภคอำหำรโดยใชอ้อนโทโลยเีพื่อช่วยในกำรใหค้วำมรูแ้ก่ชุมชนเกีย่วกบัสำร 
แคดเมีย่ม [15] 
 จำกรูปแบบกำรท ำงำนออนโทโลยทีีช่่วยในกำรอนุมำนควำมรูใ้หม่ๆ ทีแ่ตกต่ำงจำกทีไ่ดก้ ำหนดไวเ้ดมิมคีวำม
คลำ้ยกบัควำมสำมำรถของมนุษยท์ีส่ำมำรถอนุมำนประเภทของสิง่ของเพื่อศกึษำ แยะแยะ แจกแจง จดัหมวดหมู่คำด
เดำคุณลกัษณะโดยกำรอนุมำนได้ [16] ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษำรูปแบบควำมสมัพนัธ์ของสุขภำพทีม่ผีลมำจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของสิง่แวดล้อม เพื่อสร้ำงฐำนควำมรู้ระบบออนโทโลยีกำรเฝ้ำระวงัสุขภำพสำเหตุเกดิจำกสิง่แวดล้อม 
สำมำรถช่วยสง่เสรมิคุณภำพชวีติควำมเป็นอยู่ของมนุษยใ์หม้สีขุภำพร่ำงกำยทีแ่ขง็แรงต่อไป 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการศึกษา 
1. วสัดอุปุกรณ์ 

1.1 เครื่องคอมพวิเตอร ์โดยมคีุณสมบตั ิ
- CPU Intel Pentium III Processor, 800MHz หรอืสงูกว่ำ 
- Ram 256 MB หรอืสงูกว่ำ 
- Hard Disk 30 MB หรอืมำกกว่ำ 

 

1.2 โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ประกอบดว้ย 
- โปรแกรม Hozo Ontology Editor 
- โปรแกรม Microsoft Windows 7 
- โปรแกรม JAVA JDK 1.6.0 for Windows 

 

2. วิธีการศึกษา 
2.1 ศกึษำกระบวนกำรท ำงำนของ DPSEEA Model 

ผูว้จิยัได้ศกึษำรูปแบบกำรท ำงำนของ DPSEEA Model เป็นโมเดลพฒันำโดยองคก์ำรอนำมยัโลก 
ในปี ค.ศ. 1999 โดย Carlos F. Corvalan และคณะ ใชส้ ำหรบักำรเชื่อมโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงสขุภำพกบั
สิง่แวดล้อมเข้ำด้วยกัน ครอบคลุมปัจจยัที่เป็นสำเหตุให้เกิดแรงกดดนัต่อสภำพสิ่งแวดล้อม น ำไปสู่กำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม อันเป็นเหตุให้เกิดควำมเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภำพในที่สุด อีกทัง้ 
DPSEEA  Model ยงัครอบคลุมถึงกำรด ำเนินกำรที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงปัจจยัน ำไปสู่แนวทำงเพื่อเป็น
มำตรำกำรป้องกนั ควบคุม และแกไ้ข ไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสขุภำพได ้ 
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2.2 กำรลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู อ ำเภอแม่สอด จงัหวดัตำก และ อ ำเภอเนินมะปรำง จงัหวดัพษิณุโลก 
 ผูว้จิยัไดล้งพืน้ที่เกบ็ขอ้มูล โดยร่วมรบัฟังกำรประชุมกลุ่มของชุมชน อ ำเภอแม่สอด จงัหวดัตำกเกีย่วกบักำร
แก้ปัญหำสำรปนเป้ือนแคดเมี่ยมในสิง่แวดล้อม และเข้ำร่วมรบัฟังกำรประชุมกลุ่มของชุมชน อ ำเภอเนินมะปรำง 
จงัหวดัพษิณุโลก เกีย่วกบัปัญหำสำรพษิตกคำ้งในสิง่แวดลอ้ม หำกในอนำคตมนีโยบำยกำรท ำอุตสำหรกรรมเหมอืงแร่
ในชุมชนเกดิขึน้  

 

2.3 น ำเสนอกรอบแนวคดิกำรใช ้DPSEEA Model เพื่อออกแบบพฒันำออนโทโลยรีะบบเฝ้ำระวงัสขุภำพสำเหตุ
เกดิจำกสิง่แวดลอ้ม โดยมกีรอบแนวคดิดงัต่อไปนี้ 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิออนโทโลยกีำรเฝ้ำระวงัสขุภำพสำเหตุเกดิจำกสิง่แวดลอ้ม 

 จำกภำพที ่1 แสดงถงึกรอบแนวคดิกำรพฒันำออนโทโลยรีะบบเฝ้ำระวงัสุขภำพสำเหตุเกดิจำกสิง่แวดลอ้มมี
กำรศกึษำรปูแบบกระบวนกำรท ำงำนของ DPSEEA Model  ซึง่เป็นโมเดลทีพ่ฒันำโดยองคก์ำรอนำมยัโลก โดยโมเดล
ดงักล่ำวเหมำะส ำหรบักำรเชื่อมโยงควำมสมัพนัธ์กำรเฝ้ำระวงัสุขภำพสำเหตุเกิดจำกสิง่แวดล้อม [17] และโมเดลมี
องค์ประกอบ 6 ด้ำน คือ องค์ประกอบแรก Driving forces (แรงขบัเคลื่อน ) องค์ประกอบที่สอง Pressures (แรง
กดดัน) องค์ประกอบสำม State (สภำพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ) องค์ประกอบสี่ Exposure (กำรได้รับสัมผัส)  
องคป์ระกอบหำ้ Effects (ผลกระทบต่อสขุภำพ) และองคป์ระกอบหก Actions (กำรด ำเนินกำร) 

1. ศกึษำวเิครำะหข์อ้มลูเกีย่วขอ้งกบักำรเฝ้ำระวงัสขุภำพสำเหตุเกดิจำก     
    สิง่แวดลอ้มตำมหลกักำรแนวคดิ DPSEEA Model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driving forces 

Pressures 

State 

Exposure 

Effects 

Actions 

2. วเิครำะหอ์อกแบบออนโทโลยรีะบบเฝ้ำระวงัสขุภำพสำเหตุเกดิจำกสิง่แวดลอ้ม 

3. พฒันำออนโทโลยรีะบบเฝ้ำระวงัสขุภำพสำเหตุเกดิจำกสิง่แวดลอ้ม 
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ผลการศึกษา 
1. วิเคราะหอ์อกแบบออนโทโลยีระบบเฝ้าระวงัสุขภาพสาเหตเุกิดจากส่ิงแวดล้อม 
 กำรออกแบบออนโทโลยีระบบเฝ้ำระวงัสุขภำพจำกสิง่แวดล้อม  ได้สกดัควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญ ซึ่งเป็น
นักวิชำกำรด้ำนกำรท ำงำนวิจยัเกี่ยวกบักำรป้องกนัสำรพิษปนเป้ือนในสิง่แวดล้อม และกำรเฝ้ำระวงัสำรพิษจำก
สิง่แวดล้อม อีกทัง้ผู ้ว ิจยัได้ใช้ข ้อมูลจำกกำรประชุมในเวทีระดมควำมคิดเห็นเพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ ้มครองสิง่แวดล้อมและกำรเฝ้ำระวงัทำงสุขภำพ 3 ต ำบล ในอ ำเภอแม่สอด 
จงัหวดัตำก คือ ต ำบลพระธำตุผำแดง ต ำบลแม่ตำว ต ำบลแม่กุ มำประกอบในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ออนโทโลยี 
และยงัมีกำรน ำเอำข้อมูลกำรเฝ้ำระวงัสุขภำพจำกสิง่แวดล้อม จำกกำรร่วมประชุมเวทีสมัมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่องว ิจยัสภำพนิเวศวิทยำและวิถีชุมชนเพื่อส่งเสร ิมและอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม กรณีศ ึกษำอ ำเภอเนินมะปำง 
จงัหวดัพิษณุโลก  โดยได้น ำข้อมูลเพื่อสกดัเป็นองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเฝ้ำระวงัสุขภำพที่เกิดจำกสิง่แวดล้อม ได้
ดงัต่อไปนี้  

Driving forces (แรงขบัเคลื่อน) 
- นโยบำยกำรพฒันำสงัคม (ค่ำนิยม , สงัคม, วฒันธรรม ฯลฯ) 
- นโยบำยกำรพฒันำเศรษฐกิจ (กำรพฒันำเศรษฐกิจ, รำยได้, ค่ำครองชีพ ฯลฯ) 
- นโยบำยกำรพฒันำกำรเมือง (กฎหมำย, ข้อบงัคบั ฯลฯ) 

Pressures (แรงกดดนั) 
- กำรผลิตที่เพิ่มขึ้น (กำรเพิ่มโรงงำนอุตสำหรรม , กำรใช้สำรเคมีเพิ่มขึ้น ฯลฯ) 
- ก ำ ร บ ร ิโ ภ ค ที ่เ พิ ่ม ขึ ้น  (ก ำ ร ใ ช ้น ้ ำ เพิ ่ม ขึ ้น , ก ำ ร ใช ้ป่ ำ ไ ม ้เพิ ่ม ขึ ้น , ก ำ ร ใ ช ้แ ห ล ่ง
ทรพัยำกรธรรมชำติที่เพิ่มขึ้น ฯลฯ) 
- กำรปล่อยของเสยีที่เพิ่มขึ้น (ปล่อยสำรพิษของแขง็ , ปล่อยสำรพิษของเหลว , ปล่อยสำรพิษ
ทำงอำกำศ) 

State (สภาพส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป) 
- ทรพัยำกรธรรมชำติที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง (ดิน , แหล่งน ้ำ, อำกำศ, ป่ำไม้ ฯลฯ) 
- สิง่คุกคำมตำมธรรมชำติที่เปลี่ยนแปลง (ดินถูกท ำลำย , แหล่งน ้ำถูกท ำลำย, กำรปล่อยมลพิษ
ทำงอำกำศ ฯลฯ) 
- ภำวะมลพิษในสิง่แวดล้อม (สำรมลพิษปนเป้ือนในดิน , สำรมลพิษปนเป้ือนในน ้ำ, สำรมลพิษ
ทำงอำกำศ ฯลฯ ) 

Exposure (การได้รบัสมัผสั) 
- กำรได้รบัสมัผสันอกร่ำงกำย (กำรสมัผสัทำงผิวหนัง)  
- กำรเข้ำสู่ร่ำงกำย (กำรดื่ม , กำรกิน, กำรหำยใจ) 

Effects (ผลกระทบต่อสุขภาพ) 
- กำรมีสุขภำพดี 
- กำรเจ็บป่วย  
- กำรพิกำร 
- กำรเสยีชีวิต  

Actions (การด าเนินการ) 
- นโยบำยแก้ปัญหำสงัคม (กำรพฒันำคุณภำพชีวิตประชำชน , กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำ , 
กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ , กำรปรบัปรุงและอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ฯลฯ) 
- นโยบำยแก้ปัญหำเศรษฐกิจ (กำรควบคุมกระบวนกำรผลิต, กำรควบคุมผลผลิต ฯลฯ) 
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- นโยบำยแก้ปัญหำกำรเมือง (กำรออกกฎหมำยคุ้มครองทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม , 
กำรออกกฎหมำยควบคุมกำรปล่อยมลพษิ ฯลฯ) 
- กำรให้ควำมรู้ชุมชนเฝ้ำระวงัโรคจำกสิง่แวดล้อม (ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมี
ผลต่อสุขภำพอย่ำงไรบ้ำง, กำรเฝ้ำระวงัโรค, กำรป้องกนัโรคสำเหตุเกิดจำกสิง่แวดล้อม ฯลฯ) 

 

2. ผลการออกแบบออนโทโลยีระบบเฝ้าระวงัสุขภาพสาเหตุเกิดจากส่ิงแวดล้อม ใช้หลกัการออกแบบตาม
หลกั DPSEEA Model 

 กำรพฒันำฐำนควำมรู้ออนโทโลยดี้ำนกำรเฝ้ำระวงัสุขภำพสำเหตุเกดิจำกสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นกำรน ำขอ้มูล
สรุปผลกำรแยกองค์ประกอบที่ส ำคญัของ DPSEEA Model เพื่อใชใ้นกำรออกแบบและพฒันำฐำนควำมรูอ้อนโทโลย ี
ดว้ยโปรแกรม Hozo Ontology Editor [11] พรอ้มจดัหมวดหมู่และควำมสมัพนัธข์องขอ้มลูควำมรู ้ดงัแสดงในภำพที ่2 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2 กำรใชโ้ปรแกรม Hozo Ontology Editor สรำ้งฐำนควำมรูอ้อนโทโลย ี
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ภาพท่ี 3 ออนโนโลยรีะบบเฝ้ำระวงัสขุภำพสำเหตุเกดิจำกสิง่แวดลอ้มตำมรปูแบบ DPSEEA Model 
 

 จำกภำพที่ 2 และ ภำพที่ 3 แสดงผลกำรออกแบบออนโทโลยีระบบเฝ้ำระวังสุขภำพสำเหตุเกิดจำก
สิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกักำรออกแบบตำม DPSEEA Model  โดยกำรสรำ้งองคค์วำมรูข้องแต่ละองคป์ระกอบ 6 ดำ้นของ 
DPSEEA Model ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่หนึ่ง Driving forces ซึ่งเป็นแรงขบัเคลื่อนที่เก ิดจำกนโยบำย
ต่ำงๆ ของรฐับำลเป็นส่วนใหญ่ องค์ประกอบที่สอง Pressures ซึง่เป็นแรงกดดนัต่ำงๆ ก่อใหเ้กดิกำรผลติทีเ่พิม่ขีน้ 
องคป์ระกอบสำม State ท ำใหส้ภำพสิง่แวดลอ้มมกีำรเปลีย่นไปตำมนโยบำย องคป์ระกอบสี ่Exposure เป็นกำรไดร้บั
สมัผัสสำรพิษต่ำงๆ ที่เกิดจำกสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป องค์ประกอบห้ำ Effects สำรพิษในสิ่งแวดล้อมส่ง
ผลกระทบต่อสขุภำพ และองคป์ระกอบหก Actions เป็นกำรหำแนวทำงป้องกำรมำตรำกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำ 
 กำรออกแบบออนโทโลยีระบบเฝ้ำระวงัสุขภำพสำเหตุเกดิจำกสิง่แวดล้มตำม DPSEEA Model ได้รบักำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องของออนโทโลยีจำกเชี่ยวชำญ ซึ่งเป็นนักวิชำกำรด้ำนกำรท ำงำนวิจยัเกี่ยวกบักำรป้องกนั
สำรพิษปนเป้ือนในสิง่แวดล้อม และกำรเฝ้ำระวงัสำรพิษจำกสิง่แวดล้อม โดยออนโทโลยดีงักล่ำวสำมำรถน ำไป
ประยุกต์เชื่อมต่อกบัฐำนข้อมูล (Database Mapping) สร้ำงเป็นเว็บแอพพลิเคชัน่ระบบเฝ้ำระวงัสุขภำพที่เกิดจำก
สิง่แวดลอ้ม ในรปูแบบ Semantic Web ต่อไปได ้ 
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ภาพท่ี 4 ออนโนโลยรีะบบเฝ้ำระวงัสขุภำพสำเหตุเกดิจำกสิง่แวดลอ้มตำมรปูแบบมุมมอง WC-Tree 
 

3. แสดงการเช่ือมโยงข้อมูลของระบบออนโทโลยี 
 กำรสกดัควำมรู้จำก DPSEEA Model เพื่อสรำ้งออนโทโลยกีำรเฝ้ำระวงัสุขภำพสำเหตุเกดิจำกสิง่แวดล้อม 
โดยโมเดลดังกล่ำวสำมำรถเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสุขภำพกับสิ่งแวดล้อม โดยหำกสิ่งแวดล้อมมีกำร
เปลีย่นแปลงเกดิขึน้กจ็ะสง่ผลกระทบต่อสขุภำพของผูท้ีอ่ำศยัอยู่ในสิง่แวดลอ้มนัน้ทนัท ีดงัแสดงภำพที ่5 ตวัอย่ำงของ
ระบบสำมำรถใหค้วำมรูเ้กีย่วกบักำรป้องกนัสำรพษิสำเหตุเกดิจำกกำรใชส้ำรเคมกีำรท ำกำรเกษตรของชุมชน 
 D : มนีโยบำยพฒันำดำ้นเศรษฐกจิกำรสง่ออกพชืเกษตรเพื่อมุ่งหำรำยไดเ้ขำ้ประเทศ  
 P : เกดิกำรขยำยพืน้ทีเ่พำะปลกูเชงิเดีย่วเพิม่ขึน้  
 S : ท ำใหเ้กดิกำรใชส้ำรเคมทีำงดำ้นกำรเกษตรในชุมชนเพิม่ขึน้ 
 E : สง่ผลใหค้นในชุมชนไดร้บัสมัผสัสำรเคมเีขำ้สูร่่ำงกำย 
 E : สำรเคมที ำใหเ้กดิโรคภยัไขเ้จบ็แก่คนในชุมชน  
 A : มกีำรก ำหนดกฎระเบยีบ, ก ำหนดกำรใชป้รมิำณสำรเคม,ี วธิเีฝ้ำระวงัสขุภำพ 
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ภาพท่ี 5 แสดงกำรใหค้วำมรูก้ำรเฝ้ำระวงัสขุภำพทีเ่กดิจำกสำรพษิในสิง่แวดลอ้มจำกกำรใชส้ำรเคมเีพื่อกำรเกษตร 
 

วิจารณ์และสรปุผล 
สรปุผล 
 กำรพัฒนำออนโทโลยีระบบเฝ้ำระวงัสุขภำพสำเหตุเกิดจำกสิ่งแวดล้อม ผู้วิจยัได้ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล
เกี่ยวข้องกับกำรเฝ้ำระวังสุขภำพที่มีสำเหตุเกิดจำกสิ่งแวดล้อมตำมหลักกำรแนวคิด DPSEEA Model  โดยมี
กระบวนกำรท ำงำนที่เชื่อมโยงสมัพันธ์ระหว่ำงสุขภำพและสิง่แวดล้อม โดยเริม่ตัง้แต่กำรมีนโยบำยแรงขบัเคลื่อน
ทำงด้ำนสงัคม เศรษฐกจิ กำรเมือง ที่เป็นแรงกดดนัท ำให้มีกำรเพิ่มผลผลติในด้ำนต่ำงๆ เพิ่มขึ้น และส่งผลต่อกำร
เปลีย่นแปลงสภำพสิง่แวดลอ้ม คนในชุมชนไดร้บัสมัผสัสำรพษิหรอืสำรปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม ท ำใหเ้กดิผลกระทบต่อ
สุขภำพของคนในชุมชนเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงของ
สิง่แวดลอ้มทีม่ผีลต่อสขุภำพสำมำรถน ำมำก ำหนดเป็นฏระเบยีบเพื่อแกไ้ขปัญหำดำ้นสิง่แวดลอ้มทีม่กีำรเปลีย่นแปลง
ไปในทำงทีก่่อใหเ้กดิผกระทบต่อสขุภำพของคนในชุมชน และมกีำรก ำหนดควบคุมกำรใชส้ำรเคมหีรอืสิง่ทีเ่ป็นสำรพษิ
อนัตรำยทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม   
 ระบบสำมำรถช่วยสนับสนุนกำรป้องกนัโรคทีอ่ำจเกดิขึน้กบัสิง่แวดลอ้มของชุมชน ท ำใหเ้กดิกำรเสรมิสรำ้งให้
คนในชุมชนไดต้ระหนกัถงึกำรดแูลรกัษำสขุภำพทีเ่กดิจำกสิง่แวดลอ้ม เสรมิสรำ้งสขุอนำมยัใหม้รี่ำงกำยทีแ่ขง็แรง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. จำกผลกำรวจิยันี้สำมำรถน ำผลทีไ่ดไ้ปใชพ้ฒันำเวบ็แอพพลเิคชัน่และโมบำยแอพพลเิคชัน่ เพื่อกำรจดักำร
ควำมรูด้ำ้นสขุภำพในเฝ้ำระวงัสขุภำพจำกสิง่แวดลอ้ม ซึง่ระบบนี้จะมปีระโยชน์ต่อชุมชนผูท้ีส่นใจ  
 2. กำรจดักำรควำมรูด้ำ้นกำรเฝ้ำระวงัสุขภำพทีเ่กดิจำกสิง่แวดลอ้ม ในอนำคตสำมำรถเพิม่ขอบเขตขอ้มูลใน
กำรจดักำรดำ้นอื่นเพื่อใหค้รอบคลุมมำกยิง่ขึน้ เช่น กำรเฝ้ำระวงัโรคระบำดวทิยำ  
 
 
 

D : มนีโยบำยพฒันำดำ้นเศรษฐกจิกำรสง่ออกพชืเกษตรเพื่อมุง่หำรำยไดเ้ขำ้ประเทศ  
 

P : เกดิกำรขยำยพืน้ทีเ่พำะปลกูเชงิเดีย่วเพิม่ขึน้  
 

S : ท ำใหเ้กดิกำรใชส้ำรเคมทีำงดำ้นกำรเกษตรในชมุชนเพิม่ขึน้ 
 

E : สง่ผลใหค้นในชมุชนไดร้บัสมัผสัสำรเคมเีขำ้สูร่่ำงกำย 
 

E : สำรเคมที ำใหเ้กดิโรคภยัไขเ้จบ็แก่คนในชุมชน  
 

A :  
- ก ำหนดฎระเบยีบ 
 
- ก ำหนดกำรใช ้
  ปรมิำณสำรเคม ี
 
- วธิเีฝ้ำระวงัสขุภำพ 
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แนวทางการประยุกต์ใช้รหสัแท่งสองมิติเพ่ือจดัการครุภณัฑ์ในวิทยาลยัเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
Framework of Applying Quick Response Code for Equipment Management in 
College of Integrated Science and Technology Rajamangala University of 
Technology Lanna 
 

ไพรพนัธ ์ ธนเลศิโศภติ1*, ธนากร  นาเมอืงรกัษ์1 และนิพนธ ์ เขือ่นแกว้1  
Paipan  Thanalerdsopit1*, Tanakorn  Namungrak1 and Nipon  Kuankeaw1 
 

บทคดัย่อ 
 

 ปัจจุบนัมเีทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพและใชง้บประมาณไม่สงูสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารจดัการใน 
หน่วยงานราชการมากมาย ดงันัน้งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอแนวทางการประยุกตใ์ชร้หสัแท่งสองมติ ิ(Quick 
Response Code; QR Code) ส าหรบัการควบคุมครุภณัฑใ์นหน่วยงานราชการโดยท าการศกึษาที่วทิยาลยัเทคโนโลยี
และ สหวทิยาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เครื่องมอืและวธิกีารศกึษาไดแ้ก่การทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย่วขอ้ง การสมัภาษณ์ การจดัท าแนวคดิการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยใีนการควบคุมครุภณัฑ์โดยใชว้ธิกีารบรหิารแบบ
ลนีเพื่อท าการ เปรยีบเทยีบ ผลการศกึษาแสดงแนวคดิการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยดีงักล่าวกบัระบบการควบคุมครุภณัฑ์
เป็นการเพิม่ ประสทิธภิาพและลดระยะเวลาในการตรวจสอบครุภณัฑ์ซึ่งมคีวามสอดคล้องกบัวธิกีารบรหิารแบบลนี 
ทัง้นี้ผลการวจิยั ดงักล่าวจะน าไปทดสอบการใชง้านจรงิเพื่อท าการประเมนิในการหาผลสมัฤทธิจ์ากแนวคดิดงักล่าวอกี
ทัง้สามารถน าไป ประยุกตใ์ชใ้นการจดัการงานดา้นอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ค าส าคญั:  รหสัแท่งสองมติ ิการควบคุมครุภณัฑ ์
 

Abstract  
 

 Currently, there are many technologies, which have efficient and save budget. They can be applied in 
management for government agencies. This research presented objective to design a guideline to apply quick 
response code (QR Code) for controlling equipment at College of Integrated Science and Rajamangala 
University of Technology Lanna. Research methodologies are literature review, interviewing and comparing the 
concept application with of LEAN management. The results showed that this concept increased efficiency of 
equipment controlling. Moreover, it reduced times and cost to check equipment that align with the Lean 
management. Other organizations can apply the concept to achievement in related management. 
 

Keywords:  QR Code, Equipment Management 
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บทน า 
 

 งานพสัดุส านักงานวทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการมหีน้าทีภ่ารกจิหลกัไดแ้ก่ด าเนินการประสานงาน ใน
การ เริม่ตน้จดัซือ้จดัจา้งและควบคุมพสัดุและครุภณัฑภ์ายในวทิยาลยัเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานดงักล่าวมปีระสทิธภิาพและ
บรรลุ เป้าหมายจงึต้องมกีารใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ส านักงานตลอดจนเทคโนโลยใีหม่มาใช้เพื่อให้ทนั เป็นการลด
ระยะเวลาการท างานช่วยลดปรมิาณทรพัยากรใหใ้ชน้้อยลงและช่วยเพิม่คุณภาพในการใหบ้รกิารแก่ผูร้บับรกิาร [1] ซึง่
เทคโนโลยทีีน่ ามา ประยุกต์ใชใ้นการจดัการส านักงานควรง่ายและสะดวกต่อการจดัการทัง้ผูใ้ชง้านและผูร้บับรกิารอกี
ทัง้ ควรใช้งบประมาณที่ ไม่สูงและมีความปลอดภัยต่อข้อมูลของหน่วยงานประเทศญี่ปุ่ นซึ่งเป็นประเทศที่คิดค้น
เทคโนโลยทีี่ ทนัสมยัจะมกีารใช้ เทคโนโลยรีหสัแท่งสองมติิ (QR Code) คอืใช้บนัทกึขอ้มูลได้มากกว่าบาร์โคด้แบบ
ปกติขนาดเล็ก ราคาถูกและยังเป็น  มาตรฐานสากลที่ก าหนดโดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตราฐาน 
International Standardization and Organization; ISO) และคณะกรรมมาธกิารระหว่างประเทศว่าดว้ยมาตรฐานสาขา
อิเล็คทรอเทคนิค (International Electrotechique Commission; IEC) 18004 ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการ
บริหารจัดการเพื่อให้เกิดความสะดวก ถูกต้องและรวดเร็ว เช่นการใช้บันทึกข้อมูลการตรวจคนเข้าเมืองหรือใช้
เทคโนโลยดีงักล่าวในดา้นการคา้และตลาดเพื่อใชใ้น การส่งเสรมิการขาย เช่นคูปองส่วนลดในการใชส้นิคา้และบรกิาร
กระทัง่ด้านการบรกิารสาธารณสุขใชร้ะบุขอ้มูลคนไขใ้น โรงพยาบาลลดขอ้ผดิ พลาดในการรกัษา [2] ในปีพ.ศ.2553
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สวทช.) ไดเ้ริม่สนบัสนุนใหม้กีารพฒันา เทคโนโลยรีหสัแท่งสองมติกิบัมาตรฐาน
ภาษาไทย (QR Code) ร่วมกบัศูนยเ์ทคโนโลย ีอเิลกิทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร์ แห่งชาติประเทศไทยและ Center of 
the International Cooperation for Computerization (CICC) ประเทศญีปุ่่ นภายใต ้การสนบัสนุนจากเดน็โซ่เวฟและซา
โต้ซึง่รหสัแท่งสองมติิเป็นเทคโนโลยทีีช่่วยเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บักระบวนการต่างๆ ในการสรา้งสรรคน์วตักรรมการ
บรหิารจดัการและการให้บรกิารของหน่วยงานภาครฐัและเอกชนดงันัน้จากที่กล่าวถงึ คุณลกัษณะทีด่ขีอง QR Code 
ท าให้ถูกหน่วยงานต่างๆน ามาใช้ในการจดัการงานเพื่อท าให้เกดิ ประสทิธิภาพในการ ปฏิบตัิงานและ การบริหาร
จดัการทีด่ใีนองคก์รงานพสัดุวทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการจงึมแีนวคดิ  ในการประยุกต์ใช้ รหสัแท่งสองมติิใน
การควบคุมครุภัณฑ์ภายในวิทยาลยัเพื่อให้สอดรับการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบญัชีที่ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาไดน้ ามาใชใ้นหน่วยงาน งานวจิยันี้วตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอแนวคดิในการประยุกต ์ใชร้หสั
แท่งสองมติสิ าหรบังานพสัดุส านักงานวทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการซึ่งออกแบบเครื่องมอืวจิยับนพื้นฐานของ 
หลกัการวงจรของเดมมิง่ได้แก่การวางแผน (Plan: P) การด าเนินงาน (Do: D) การประเมนิผล (Check: C) และการ
ปรบัปรุง (Act: A) ซึง่ผลการศกึษาจะไดแ้นวคดิการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี QR Code ทีเ่หมาะสมกบัระบบการจดัการ
พสัดุของ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาซึง่ผลจากงานวจิยัสามารถน าแนวคดิไปประยุกต์ใชใ้นการจดัการ
งานดา้นอื่นๆ และน าไปทดสอบการใชง้านจรงิและประเมนิเพื่อหาผลสมัฤทธิจ์ากแนวคดิจากงานวจิยัน้ี 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการครุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีรหสัแท่งสองมิติของวิทยาลัยเทคโนโลยี  และสห
วทิยาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยลีานนา อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่  
 

กรอบแนวคิดและสมมติุฐาน 
 

ระบบการจดัการแบบลีน  (Lean Management System) 
 ในปี ค .ศ. 1980 ได้เกิดค าว่า (Lean) เพื่อใช้อธิบายระบบการผลิตของบริษัทโตโยต้า (Toyota Production 
System)โดยพบว่าบรษิัทโตโยต้าสามารถผลติรถยนต์แข่งขนัได้ทัว่โลกเนื่องจากมกีารพฒันาประสทิธภิาพของการ
ออกแบบการผลติการตลาดและการบรกิารซึ่งการพฒันาดงักล่าวมปัีจจยัความส าเรจ็อยู่ที่การก าจดัความสูญเสยีใน
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กระบวนการและการใชป้ระโยชน์จากบรษิทั ทีจ่ดัส่งชิน้ส่วนใหโ้ตโยต้า เพื่อร่วมกนัสรา้งคุณค่าใหก้บัลูกคา้ทีใ่ชร้ถยนต ์
ระบบการผลติแบบลีน จึงเป็นในการผลิตที่คอื มุ่งก าจดัความสูญเสยีที่เกิดขึน้ในกระบวนการผลิตหากท าการผลติ
จ านวนมากแต่ตอ้งท าการผลติ แบบทนัเวลาพอด ี
 การใชล้นีในองคก์รคอืองคก์รทีด่ าเนินการโดยปราศจากความสญูเปล่าในทุกๆ กระบวนการ มคีวามสามารถ
ในการปรบัตวัตอบสนองความตอ้งการของตลาดและผูร้บัผลงานไดท้นัท่วงท ีมปีระสทิธภิาพเหนอืคู่แขง่ 
คุณสมบตัขิองลนี 

 หลกัการและเทคนิคของลนี ไดร้บัการน าไปใชแ้ละประสบความส าเรจ็ในองคก์รทุกภาคสว่น 
 ลนีมหีลกัการทีไ่ม่ซบัซอ้นและง่ายในการตอบสนองต่อความทา้ทายต่างๆ ทุกประเภท 
 สามารถปฏบิตัไิดก้บับุคลากรในองคก์รทุกคน อกีทัง้ ตน้ทุนการท าระบบไม่สงู 
 แนวคิดลีนมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การบริหารองค์รวม (Total 
tuality Management : TQM), ซกิสซ์กิมา (Six Sigma) เป็นตน้ 

 บุคลากรในองคก์รทุกคนสามารถเรยีนรูแ้ละน าไปใชไ้ดง้่าย 
 

 ในปี พ.ศ. 2540 มีการปฏิรูประบบราชการโดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานของระบบราชการทัง้
บทบาทหน้าที่โครงสร้างอ านาจในระดบัต่างระบบการบรหิารงานและวธิกีารท างานเพื่อให้เกิดประสทิธภิาพในการ
ท างานที่สูงขึน้ ระบบการจดัการคุณภาพที่ถูกน ามาใช้กนัอย่างแพร่หลายเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการท างานลดความ
เสยีหายและมกีารบรหิารงบประมาณอย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ไดแ้ก่ระบบลนี (Lean System) ซึง่เป็นแนวทางการปฏบิตัิ
พืน้ฐานเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ ทัง้การผลติและการบรกิารโดยมุ่งเน้นการลดความสญูเปล่าทีเ่กดิจากการด าเนินงาน อกี
ทัง้ส านกังานคณะกรรมการพฒันา ระบบราชการไดใ้หค้วามส าคญักบัผลลพัธไ์ดแ้ก่ความพงึพอใจของประชาชนมากขึน้
โดยปรบัปรุงงานบรกิารเพื่อตอบสนอง ต่อความตอ้งการของประชาชนซึง่เป็นผลมาจากการมพีระราชกฤษฎกีาว่าดว้ย
หลกัเกณฑ์และวิธกีารบริหารกจิการบ้าน เมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 ซึ่งส่วนราชการต้องพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพการ
ใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่องโดยจะตอ้งมกีารประเมนิและ วเิคราะหก์ระบวนการใหบ้รกิารเพื่อหาแนวทางในการปรบัปรุงซึง่
สิง่ส าคญัคอืการเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิานใหม้สี่วนร่วมใน การแกไ้ขปรบัปรุงงานนัน้ๆ เพราะเป็นผู้รบัผดิชอบโดยตรง
ซึง่การสรา้งการมสี่วนร่วมนี้จะท าใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิความเตม็ใจทีจ่ะพฒันาและปรบัปรุงงานใหม้ีประสทิธภิาพยิง่ขึน้
เนื่องจากผูป้ฏบิตังิานจะไดร้บัผลดจีากการปฏบิัตงิานทีท่ าใหเ้กดิความ ความสะดวกรวดเรว็และไดผ้ลงานทีม่ีคุณภาพ
ทัง้นี้แนวคิดของลีนของภาครัฐนัน้จะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  3 ส่วน องค์ประกอบที่เท่ากันได้แก่ประชาชน ,
กระบวนงานและผูป้ฏบิตังิานซึง่ประชาชนต้องไดร้บัประโยชน์สขุ,กระบวนงานตอ้งม ีการลดความสญูเสยีในการท างาน
และผูป้ฏบิตังิานไม่ตอ้งเพิม่ภาระงาน [3] 
 

วิธีวิทยาการวิจยั 

ภาพท่ี 1 วธิกีารวจิยั 
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จากภาพที ่1 งานวจิยันี้ใชพ้ืน้ฐานการจดัการจากวงจรของเดมมิง่ โดยมขีัน้ตอนการวจิยั 4 ขัน้ไดแ้ก่ 
 

ตารางท่ี 1 วธิกีารประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยรีหสัแท่งสองมติ ิ
ขัน้ตอน รายละเอียด 

วางแผนงาน 
การสบืคน้วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การวางแผนงานร่วมการจบักลุ่มผูท้ีม่สีว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
ในงานพสัดุไดแ้ก่  

การด าเนินงาน 
 ผูป้ฏบิตังิานพสัด ุผูพ้ฒันาระบบงานพสัด ุ 
 การรวมกลุ่มอภปิรายเพื่อใหไ้ดเ้ป้าหมายทีต่อ้งการลดขัน้ตอนในการท างาน และเพิม่

ประสทิธภิาพในงานควบคุมพสัดุ 

การตรวจประเมนิงาน 

การประเมนิความเป็นไปไดข้องกรอบแนวคดิการน าเทคโนโลยรีหสัแท่งสองมติมิาใชใ้น
การควบคุม พสัดุมดีงันี้ 

 ใหอ้าจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญมาประเมนิกรอบแนวคดิวธิกีารความเป็นไปไดจ้ากการพฒันา
ระบบ 

การปรบัปรุง 
ขัน้ตอนต่อไปคอืการน ากรอบแนวคดิทีไ่ดจ้ากการด าเนินการวจิยัไปประยุกต์ใชใ้นงาน  
การใชร้หสัแท่งสองมติใินการควบคุมครุภณัฑซ์ึง่จะมกีารเกบ็ขอ้มลูผลสมัฤทธิข์องการ
ด าเนินงาน ดงักล่าวต่อไป 

 

ผลการศึกษา 
 

 การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพผลการศกึษาพบว่าแนวคดิในการพฒันาระบบแท่งสองมติิสามารถท าได้
โดย น าขอ้มูลของพสัดุทีต่้องการควบคุมซึง่ไดแ้ก่ชื่อครุภณัฑ,์หมายเลขครุภณัฑ,์ วนัทีล่งทะเบยีนครุภณัฑ ์แหล่งทีต่ัง้
ของ ครุภณัฑ์ ชื่อผู้ควบคุมครุภณัฑพ์ร้อมเบอร์โทรศพัทแ์ละอเีมล์เพื่อตดิต่อเมื่อมปัีญหาหรอื ต้องการสอบถาม เรื่อง
เกี่ยวกบั ครุภณัฑ์ดงักล่าว ทัง้นี้กรอบแนวคดิจะน าขอ้มูลของครุภณัฑแ์ต่ละชิน้น าเขา้สู่ระบบอนิเตอร์เนตภายในของ
วทิยาลยั ทัง้นี้ระบบดงักล่าวจะเชื่อมต่อโดยอตัโนมตั ิโดยการใชเ้ทคโนโลยรีหสัแท่งสองมติติดิไว้กบัตวัครุภณัฑ ์และ
ทะเบยีนคุมครุภณัฑ ์โดยสามารถแสดงไดด้งัภาพที ่2 

 
 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคดิวธิกีารควบคุมครภุณัฑโ์ดยใชร้หสัแท่งสองมติ ิ
 

 จากภาพที่ 2 แสดงให้เหน็การควบคุมครุภณัฑ์โดยการประยุกต์ใช้รหสัแท่งสองมิติในการลดเวลา ในการ
สบืคน้ ครุภณัฑ ์และสามารถตรวจสอบว่าครุภณัฑน์ัน้มอียู่ ณ สถานทีเ่กบ็จรงิหรอืไม่ โดยการใชม้อืถอืหรอื แทปเลต็ที่
มโีปรแกรม อ่านรหสั แท่งสองมติอิ่านแถบรหสัแท่ง ขอ้มลูครุภณัฑ ์พรอ้มรปู และขอ้มลูทีจ่ าเป็นต่างๆ กจ็ะปรากฏใหผู้้
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ควบคุมครุภณัฑ ์ไดน้ าไปใช ้ทัง้นี้เป็นการลดตน้ทุนและเวลาในการควบคุมดแูลครุภณัฑ ์ไดเ้ป็นอย่างด ีซึง่สอดคลอ้งกบั
ระบบลนีทีจ่ดัการ ลดเวลา ลดกระบวนการท างาน ลดตน้ทุนเพื่อมุ่งใหง้านบรรลุความส าเรจ็ ตามเป้าหมาย ทีว่างไว้ 
 

สรปุผลและอธิปรายผล 
 

 การพฒันาระบบการควบคุมครุภัณฑ์โดยใช้รหสัแท่งสองมิติของวิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการใน
งานวจิยัทีน่ าเสนอครัง้นี้สามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยปัีจจุบนัใหเ้ป็นประโยชน์แก่การท างานเป็นการลดต้นทุน และ
เวลาในการท างาน ทัง้นี้ยงัต้องมกีารพฒันาใหเ้กดิระบบงานขึน้จรงิ เพื่อประเมนิผลในประสทิธภิาพและความพงึพอใช้
ของผูใ้ชง้านจรงิ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการวจิยัของชุลกีรและคณะ [5] ทีไ่ดท้ าการศกึษาการพฒันาระบบควบคุมครุภณัฑ ์
กรณีศกึษา : คณะบรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาเชยีงราย  นอกจากนี้ระบบ
ดงักล่าว ยงัต้องค านึงถงึเรื่องความปลอดภยั ของการเขา้ถงึขอ้มลูในระบบคอมพวิเตอรจ์ากผูไ้ม่ประสงคด์ต่ีอทรพัยส์นิ
ของราชการ ทัง้นี้ระบบทีจ่ะพฒันาดงักล่าวมกีารป้องกนัโดยใหป้้อนขอ้มูลผู้ใชง้านและรหสัผ่านก่อนการเขา้ถงึขอ้มูล
ครุภณัฑใ์นระบบ คอมพวิเตอรด์ว้ย 
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การส ารวจปัญหาและความต้องการของชมุชน ต าบลดงเจน  อ าเภอภกูามยาว  
จงัหวดัพะเยา 
A Survey of Community Problems and Needs in Tambon Dong Jane, Amphoe 
Phukamyao, Phayao 
 

บุญศริ ิ สุขพรอ้มสรรพ1์ 
Boonsiri  Sukpromsun1 
 

บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อส ารวจขอ้มลูพืน้ฐาน บรบิททางสงัคมของชุมชน ต าบลดงเจน อ าเภอภูกาม
ยาว จงัหวดัพะเยา และศกึษาสภาพปัญหารวมถงึความต้องการของชุมชน ในต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดั
พะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ หัวหน้าชุมชน หวัหน้าครวัเรอืน และสมาชิกในครวัเรือน จ านวน 345 
ตวัอย่าง โดยด าเนินการวจิยัแบบมสีว่นร่วมในการตอบแบบสอบถามปัญหาและความตอ้งการของชุมชน การสมัภาษณ์
เชงิลกึ การสมัภาษณ์ทัว่ไป การคน้หาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ รวมถงึการสบืคน้ขอ้มูลจากระบบสารสนเทศ วเิคราะห์
ขอ้มลูโดยการแจกแจงความถี ่และค่ารอ้ยละ น ารายละเอยีดขอ้มลูมาวเิคราะหเ์น้ือหา พรอ้มอภปิรายผลเชงิพรรณนา 
 ผลการศกึษาพบว่า สภาพปัญหาทีส่ าคญัของชุมชนในต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา มคีวาม
เกีย่วขอ้งกบัปัญหาดา้นอาชพีและรายไดข้องชุมชน โดยเฉพาะการมรีายไดท้ีไ่ม่แน่นอน ผลติผลทางการเกษตรมรีาคา
ตกต ่า เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยงัคงประกอบอาชพีทางการเกษตร ส่งผลให้รายไดข้องประชากรขึน้อยู่กบักลไก
ตลาดทางการเกษตร นอกจากนี้ยงัมปัีญหาดา้นชวีติความเป็นอยู่และครอบครวั และปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้มร่วมดว้ย 
สว่นประเดน็ความต้องการในการพฒันาใหชุ้มชนมสีภาพชวีติความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้มลีกัษณะทีส่อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา
ของชุมชน โดยความต้องการทางดา้นเศรษฐกจิยงัคงเป็นความต้องการที่ส าคญัที่สุดทีชุ่มชนควรได้รบัการแก้ไขเป็น
อนัดบัตน้ๆ 
 ส าหรบัการแก้ไขปัญหาของชุมชนควรให้ความส าคญัในการสนับสนุนการพฒันาตนเองโดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วม เนื่องจากชาวชุมชนสามารถแสดงความคดิเหน็และสะทอ้นความเป็นจรงิของสภาพปัจจุบนั
ไดม้ากทีส่ดุ ซึง่เป็นการพฒันาทีม่าจากความตอ้งการของชุมชนอย่างแทจ้รงิ  
 

ค าส าคญั: ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน ภูกามยาว  
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Abstract  
 

 This research aimed to survey the basic information, community contents and to study the 
community problems and needs in Tambon Dong Jane, Amphoe Phukamyao, Phayao. 345 samples in this 
study included community leaders, the head of households and households. The questionnaires, in-depth 
interviews, interviews, reference from documents and information technology systems were applied to find out 
community contents, problems and needs. The data analysis was processed by conducting frequency and 
percentage for content and descriptive analysis. 
 According to the research outcome, the important problem of Tambon Dong Jane was concerned 
with community economic especially income uncertainty and depressed prices of agricultural production. 
Because most of community members were employed in agriculture section, the earned income had 
depended on the agricultural market. In addition, the issues of community living and environmental were also 
found in the study area. In terms of community needs, it was consistent with problem issues. Community 
economic development was the most important that should be solved early. 
 To solve the community problems, the opportunity for public participation should be focused in order 
to support the community development. Since the community is able to opine and reflect the reality of current 
conditions as much as possible. Finally, the effective community solutions can be replied the real community 
needs. 
 

Keywords: Problems and community needs, Phukamyao  
 

บทน า 
 

 มหาวทิยาลยัพะเยา เป็นสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ที่มปีณิธานในการจดัการเรยีนการสอนเพื่อเป็น
แหล่งการวจิยัทีเ่น้นการสรา้งปัญญารวมหมู่เคยีงคู่ชุมชน ใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคมโดยเน้นการใชปั้ญญารวมหมู่
เพื่อพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชน ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละองคค์วามรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ เป็นทีพ่ึ่งพงิและแหล่งอา้งองิ
ทางวิชาการ อันจะน าไปสู่ความมัน่คง เข้มแข็ง และพัฒนาของชุมชน [4] ซึ่งการจะบรรลุพันธกิจดังกล่าวนัน้ 
มหาวทิยาลยัจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งเขา้ไปศกึษา เรยีนรู ้ท าความเขา้ใจเรื่องราวของชุมชน เพื่อใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัอดีต สถานการณ์ปัจจุบนั ปัจจยัแวดล้อมภายในชุมชน การท าความรู้จกัชุมชนก่อนที่จะลงมอืพฒันาหรือ
ด าเนินกจิกรรมใดๆ ภายในชุมชน ถอืเป็นหวัใจส าคญัและมผีลต่อความส าเรจ็ของการพฒันาชุมชน [2] เพราะนอกจาก
จะท าใหส้ามารถทราบถงึปัญหาและความต้องการแลว้ ยงัสามารถก าหนดเป้าหมาย และทศิทางการพฒันาไดอ้ย่างตรง
ความต้องการและสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิของชุมชน มฉิะนัน้แล้วการด าเนินกิจกรรมการพฒันาต่างๆ ที่
มหาวทิยาลยัจะด าเนินการในชุมชนจะไม่สามารถเขา้ถึงหรอืได้รบัความร่วมมือ รวมทัง้ไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของชุมชนได ้ 
 ทัง้นี้เพื่อสบืสานปณิธานของมหาวทิยาลยัพะเยาที่ว่า “ปัญญารวมหมู่เพื่อพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชน”  
มหาวทิยาลยัจงึมนีโยบายเน้นการพฒันาพืน้ทีใ่นจงัหวดัพะเยาตามนโยบาย 1 มหาวทิยาลยั 1  จงัหวดั โดยแบ่งพืน้ที่
ความรบัผดิชอบให้คณะและวทิยาลยั รบัผดิชอบเป็น 1 คณะ 1 อ าเภอ โดยเน้นให้คณะและวทิยาลยั ศกึษาประเดน็
ปัญหาที่มผีลกระทบสูง และเลอืกพื้นที่ที่ผู้น าชุมชนมคีวามตัง้ใจจรงิในการแก้ปัญหาและพฒันาตนเอง ซึ่งทางคณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารได้รบัความร่วมมอืจากประชาชนและชุมชนในอ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา  
ส าหรบัการรเิริม่จดัท าแผนปฎบิตักิารพฒันาพืน้ทีใ่นรปูแบบของโครงการ กจิกรรม และการด าเนินงานๆ ตามแนวคดิ
การพฒันา 1 คณะ 1 อ าเภอ  แต่อย่างไรกต็ามการจะบรรลุวตัถุประสงคข์องนโยบายดงักล่าวจ าเป็นตอ้งค านึงถงึขอ้มูล
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พืน้ฐานและบรบิทของชุมชนในดา้นต่างๆ เพื่อใหข้อ้มูลทีร่วบรวมไดส้ะทอ้นขอ้เทจ็จรงิและปรากฏการณ์ทางสงัคมของ
ชุมชนในเขตต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา  
 ดงันัน้ การวิจยัครัง้นี้จงึมุ่งเน้นการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน บรบิทของชุมชน ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว 
จงัหวดัพะเยา เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานอนัจะสะท้อนวถิีชีวติ  การด ารงอยู่ของสมาชกิในชุมชนนัน้ ทัง้ทาง
เศรษฐกจิ สงัคม การปกครอง วฒันธรรม และภูมปัิญญาทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ขอ้มูลเหล่านี้สามารถบ่งชีถ้งึสภาพปัญหาและ
ความต้องการของคนในชุมชน รวมทัง้น าไปใช้ประกอบการวางแผนจดัท าโครงการ หรอื กจิกรรมการพฒันาต่างๆ 
ภายในชุมชน เพื่อใหก้ารด าเนินการทีจ่ดัท าขึน้สามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและการมสีว่นร่วมของชุมชน
ไดอ้ย่างแทจ้รงิ อกีทัง้ยงัก่อใหเ้กดิปฎสิมัพนัธอ์นัดทีัง้ภายในและภายนอกชุมชน 

 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

 1. ส ารวจขอ้มลูพืน้ฐาน บรบิททางสงัคมของชุมชน ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา  
 2. ศกึษาสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชนในต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา 
 

วิธีวิทยาการวิจยั 
 

 วธิกีารด าเนินการวจิยัเรื่องการส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดั
พะเยา ไดด้ าเนินการวจิยัตามขัน้ตอนและรายละเอยีดต่อไปนี้  

 

 1. ข้อมูลและแหล่งท่ีมาของข้อมูล 
 ในการศกึษาครัง้นี้ ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึบรบิททางสงัคม ปัญหา และความต้องการของชุมชนในต าบลดงเจน อ าเภอ     
ภูกามยาว จงัหวดัพะเยา โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูปฐมภูม ิและขอ้มลูทุตยิภูมดิงันี้ 
  ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) หรอืขอ้มูลภาคสนาม เป็นขอ้มูลเพื่อการวจิยัทีเ่กบ็รวบรวมจากการ
ส ารวจ ในการศกึษาครัง้นี้นอกจากจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 345 ตวัอย่าง ดว้ยแบบสอบถามแลว้ 
ยงัไดน้ าวธิกีารสมัภาษณ์ประชากรในพืน้ทีต่ าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว มาร่วมวเิคราะหด์ว้ย เพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิที่
ใกล้เคยีงกบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ด ซึง่จะเป็นขอ้มูลบรบิทชุมชน ปัญหาและความต้องการของประชากรในชุมชน ทัง้
ทางดา้นชวีติความเป็นอยู่และครอบครวั  ดา้นอาชพีและรายได ้ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ดา้นสงัคม 
และดา้นการมสีว่นร่วมและธรรมภบิาล รวมถงึแนวทางการพฒันาและการแกไ้ขปัญหาในพืน้ที ่  
  ขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบับรบิทชุมชน และเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
วจิยั โดยรวบรวมจากเอกสาร สิง่พมิพ ์งานวจิยั หน่วยงานในพืน้ทีศ่กึษาทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น เทศบาลต าบลดงเจน องคก์าร
บรหิารสว่นต าบลดงเจน เป็นตน้ 
 

 2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชส้ าหรบัการวเิคราะหใ์นระดบัครวัเรอืน ประกอบดว้ย หวัหน้าชุมชน ประชากรทีเ่ป็น
หวัหน้าครวัเรอืน และสมาชกิที่อยู่ภายในครวัเรอืน ซึ่งมคีวามพร้อมในการตอบแบบสอบถามและให้สมัภาษณ์ โดย
จะต้องมคีวามเขา้ใจในบรบิทชุมชนพอสมควร และทราบถงึการด าเนินชวีติของสมาชกิในครอบครวั สามารถทีจ่ะแสดง
ความคดิเหน็ไดอ้ย่างเต็มที่ ซึ่งในต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา มคีรวัเรอืนทัง้หมด 2,463  ครวัเรอืน 
ขนาดตวัอย่างและกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ไดเ้ลอืกประชากรกลุ่มตวัอย่างระดบัทัง้หมดในต าบลดงเจน โดยใช้
ขนาดกลุ่มตวัอย่างตามวธิกีารของทาโร ยามาเน่ ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และก าหนดความคลาดเคลื่อน (e) ขนาด
ประชากรทีย่อมรบัได ้.05 [5]   
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 3. เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ในการศกึษาครัง้นี้ ได้ใช้เครื่องมอืส าหรบัการศกึษาค้นคว้าให้บรรลุวตัถุประสงค์  อนัได้แก่ แบบบนัทกึการ
ส ารวจขอ้มูลบรบิทชุมชนในต าบลดงเจน และเครื่องมอืแบบสอบถาม โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารส ารวจขอ้มลูชุมชน 
ครอบคลุมในดา้นขอ้มูลพื้นฐาน ศกัยภาพ และบรบิทชุมชนดา้นต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการตระหนักถงึปัญหาและ
ความตอ้งการของชุมชน [3] 

 

 4. การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ในดา้นลกัษณะส่วนบุคคลจะท าการตรวจสอบรายการวเิคราะหข์อ้มูล
ดว้ยค่าสถติิ วเิคราะหจ์ านวนค่าความถี่ และค่ารอ้ยละ ดา้นสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนวเิคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยค่าสถิต ิวเิคราะหแ์จกแจงค่าความถี่และค่ารอ้ยละ ส าหรบัความคดิเหน็จากการสมัภาษณ์และแบบสอบถามของ
ประชากรกลุ่มตวัอย่าง รายละเอยีดของขอ้มูลจะถูกน ามาวเิคราะห์ร่วมกบัเนื้อหาดว้ยการจดัระเบยีบขอ้มูล อภปิราย
ผลการวจิยัเชงิพรรณา 

  

ผลการศึกษา 
 

 การส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา ไดแ้บ่งผลการวเิคราะห์
ขอ้มลูออกเป็น 3 สว่น โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

 1. บริบทชุมชนต าบลดงเจน อ าเภอภกูามยาว 
 การศึกษาบริบทชุมชนได้ท าการส ารวจครอบคลุมข้อมูลทัว่ไปของชุมชน สภาพแวดล้อมชุมชน และ
ทรพัยากรธรรมชาตใินชุมชน โดยสภาพทัว่ไปของพื้นที่ศกึษามลีกัษณะเป็นพืน้ที่ลาดชนัเอยีงจากภูเขา บางส่วนเป็น
พืน้ที่ราบส าหรบัท าการเกษตร มชีุมชนตัง้ถิ่นฐานอยู่โดยรอบ เกษตรกรได้มกีารปรบัสภาพป่าละเมาะเป็นสวนผลไม้
และทีไ่ร่ สว่นทีส่งูเป็นป่าเขาล าเนาไพรคงสภาพป่าไมไ้วเ้ช่นเดมิ ลกัษณะการตัง้ถิน่ฐานจะปรากฏเป็นแบบชุมชนชนบท
โดยบา้นเรอืนสว่นใหญ่เป็นบา้นชัน้เดยีวและบา้นสองชัน้ ก่อสรา้งดว้ยไม ้และอฐิฉาบปูน เป็นลกัษณะครอบครวัเดีย่ว มี
การสร้างที่พักอาศยัในพื้นที่ท ากินหรือพื้นที่เกษตรกรรมของตนเองที่มีระยะห่างจากเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ดีมีบาง
ครอบครวัเป็นครอบครวัขยาย แต่การก่อสรา้งบา้นใหม่จะไม่ไกลจากบา้นเดมิหรอืบา้นใหญ่นกั บางบรเิวณมกีารสรา้งที่
อยู่อาศยัรวมกนัเป็นกลุ่มบา้นกลุ่มเลก็ๆ ซึ่งเป็นสงัคมแบบเอือ้อาทร ส่วนสภาพเศรษฐกจิ ประชากรในต าบลดงเจนมี
การประกอบอาชพีที่หลากหลาย แต่ส่วนใหญ่ยงัคงใหค้วามส าคญักบัการประกอบอาชพีเกษตรกรรม มจี านวนทัง้สิน้ 
1,985 ครวัเรือน หรือประมาณร้อยละ 80.59 ส่วนอาชีพค้าขายพาณิชกยรรมมีจ านวนทัง้หมด 260 ครวัเรือน หรือ
ประมาณรอ้ยละ 10.55 ทางดา้นอาชพีรบัราชการประกอบดว้ยครวัเรอืนทัง้หมด 86 ครวัเรอืน หรอืประมาณ 3.49 และ
อาชพีอื่นๆ อกี 132 ครวัเรอืน หรอืประมาณรอ้ยละ 5.3 
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ภาพท่ี 1: แผนทีข่อ้มลูพืน้ฐาน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา 
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2557 

 

 บรบิทสภาพแวดล้อมชุมชน หากพิจารณาในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขัน้พื้นฐานของชุมชน 
พบว่า มกีารให้บรกิารอย่างเพียงพอและทัว่ถึงทัง้ต าบล ทัง้เสน้ทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา สาธารณสุขชุมชน  และ
สถานศกึษา  สว่นประเภทของภูมปัิญญาในชุมชนต าบลดงเจน ประกอบดว้ย ภูมปัิญญาดา้นสุขอนามยั จากการส ารวจ
ขอ้มูลในพืน้ทีพ่บว่า ประชาชนในชุมชนต าบลดงเจนยงัคงมกีารใชป้ระโยชน์จากพชืทอ้งถิน่ พชืสมุนไพร ในการบ ารุง
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สุขภาพ และบรรเทารกัษาอาการในรูปแบบของอาหารพื้นบ้าน ยาพืน้บา้น พธิกีรรมพืน้บา้น กายภาพบ าบดัพืน้บา้น   
สว่นภูมปัิญญาดา้นสิง่ประดษิฐแ์ละเทคโนโลยพีืน้บา้น ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกษตรกรรม การประมง และ
อุปกรณ์ในชีวิตประจ าวนั พบมากที่สุด คือ เครื่องจกัรสาน แห มีด เคียว และการท าไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาด
ทางมะพรา้ว ซึง่ความรูใ้นงานหตัถกรรมเหล่าน้ีสว่นใหญ่เป็นองคค์วามรูท้ีอ่ยู่กบักลุ่มคนเฒ่าคนแก่ และกลุ่มวยักลางคน 
ทางด้านกลุ่มองค์กรชุมชนนัน้ การรวมกลุ่มองค์กรของชุมชนในต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว มีลกัษณะเป็นการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกจิทีม่กีารด าเนินงานมาอย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่ กลุ่มอาชพีเสรมิแม่บา้นหมู่ 12  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร
ขา้วกลอ้ง  วสิาหกจิชุมชนหตัถกรรมภูกามยาว และวสิาหกจิุชมชนบา้นกวา้นกลางสามคัค ี
 จากการส ารวจทรพัยากรธรรมชาตใินชุมชน พบว่า ทรพัยากรน ้าทีส่ าคญัในต าบลดงเจน ประกอบดว้ย อ่าง
เกบ็น ้า 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเกบ็น ้าร่องติ้ว อ่างเกบ็น ้าร่องปอ และอ่างเกบ็น ้าหนองขวาง โดยมวีตัถุประสงค์การก่อสรา้ง
เพื่อเกบ็กกัน ้า ท าการเกษตร เป็นแหล่งน ้าส าหรบัผลติน ้าประปาหมู่บา้น และเพื่อช่วยกกัเกบ็น ้าไวใ้ชฤ้ดแูลง้ นอกจากนี้
ต าบลดงเจนยงัเป็นทางผ่านของล าน ้า-ล าหว้ยต่างๆ กว่า 26 สาย เช่น แม่น ้าองิ ล าน ้าแม่ทง ล าน ้าร่องทง ล าน ้าร่องเฮีย้ 
เป็นต้น นอกจากนี้พืน้ทีต่ าบลดงเจนมพีืน้ทีป่่าไมท้ีย่งัอุดมสมบูรณ์ เพราะถูกรายลอ้มไปดว้ยม่อนหรอืภูเขาต่างๆ เช่น 
ม่อนภูเขยีว ม่อนภูปอ ม่อนกู่ ม่อนดอยป่าสกั ม่อนดอยงิว้ และม่อนดอยป่าสกั รวมไปถงึเขาดว้น ปัจจุบนัต าบลดงเจนมี
พื้นที่ป่าไม้ที่ยงัอุดมสมบูรณ์ทัง้หมดกว่า 7,000 ไร่ ทางด้านทรพัยากรการท่องเที่ยวมแีหล่งท่องเทีย่วที่ส าคัญ ได้แก่ 
อ่างเกบ็น ้าร่อง วดัพระธาตุปปูอ และวดัพระธาตุดอยจุก  
 

 2. สภาพปัญหาของชุมชน 
 จากการส ารวจสภาพปัญหาของชมุชน พบว่า ปัญหาทีม่คีวามส าคญัมากทีส่ดุส าหรบัชุมชนในต าบลดงเจน คอื 
ปัญหาด้านอาชพีและรายได้คดิเป็นรอ้ยละ 71 ปัญหาส าคญัรองลงมา คอื ปัญหาดา้นชวีติความเป็นอยู่และครอบครวั 
คดิเป็นรอ้ยละ 38 ของจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด และปัญหาอนัดบัที ่3 คอื ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้ม คดิเป็น
รอ้ยละ 27 โดยประเดน็ที่ส าคญัทีสุ่ดของปัญหาดา้นอาชพีและรายได้ คอื การที่ประชากรทีม่รีายไดท้ี่ไม่แน่นอน หรอื
ราคาผลผลติทางการเกษตรตกต ่า ซึ่งมสีาเหตุมาจากเกษตรกรเองที่ขาดทกัษะความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ การ
ปรบัปรุงคุณภาพของดนิใหด้ขีึน้ รวมทัง้ขาดหน่วยงานทีจ่ะมาจดัสรร วางแผนการปลูก วางแผนการผลติสนิคา้เกษตร
ให้แก่เกษตรกร เพราะเกษตรกรก่อนที่จะตัดสินใจปลูกอะไรมักจะอ้างอิงราคาผลผลิตในปัจจุบัน และจากกา รที่
ประชากรสว่นใหญ่ประกอบอาชพีดา้นการเกษตรเพยีงอย่างเดยีวไม่มกีารประกอบอาชพีอื่นเป็นอาชพีเสรมิ จงึสง่ผลให้
ไดร้บัผลกระทบจากปัญหาเหล่าน้ีโดยตรง  
 อนัดบัที่สอง ปัญหาด้านชีวติความเป็นอยู่และครอบครวั โดยเฉพาะประเด็นด้านสุขภาพอนามยัหรอืโรค
ประจ าตวั เป็นสิง่ทีส่ง่ผลกระทบใหแ้ก่สมาชกิในชุมชนมากทีส่ดุ เน่ืองจากประชาชนขาดความรู ้ความเขา้ใจในการดแูล
สุขภาพ วิธีการป้องกัน ควบคุมโรคประจ าตัวและโรคติดต่อ และขาดการดูแล  เฝ้าระวังป้องกันจากหน่วยงาน
สาธารณสุขให้ครอบคลุมทัว่พื้นที่ นอกจากนี้ยงัปัญหาการขาดการดูแลเอาใจใส่จากบุตรหลานและครอบครวั รวมถึง
ตอ้งรบัภาระเลีย้งดูสมาชกิคนอื่นๆ ในครอบครวั โดยมสีาเหตุส าคญัมาจากลกัษณะสภาพครอบครวัทีเ่ปลีย่นไป ท าให้
ขนาดของครอบครวัเลก็ลง มกีารอพยพยา้ยถิน่เพื่อออกไปท างานนอกพืน้ทีม่ากขึน้ รวมถงึขาดเวลาใหก้นัและกนัของ
คนภายในครอบครวั 
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แผนภมิูท่ี 1: ล าดบัความส าคญัของปัญหาในต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2557 
 

 ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้มซึ่งเป็นปัญหาส าคญัอนัดบัที่สามของต าบลดงเจน พบว่า ปัญหาจากภยัธรรมชาต ิ
เช่น ภยัแลง้และฝนทิง้ช่วงจะมผีลกระทบต่อการเกษตรและแหล่งน ้าเพื่ออุปโภคและบรโิภค เนื่องจากประชาชนในพืน้ที่
ศกึษาประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ภยัแลง้จงึส่งผลเสยีหายต่อกจิกรรมทางการเกษตร เช่น พื้นดนิขาด
ความชุ่มชืน้ พชืขาดน ้า พชืชะงกัการเจรญิเตบิโต ผลผลติทีไ่ดม้คีุณภาพต ่า รวมถงึมปีรมิาณลดลง ซึง่สว่นใหญ่ภยัแลง้
มกัเกดิในเวลาทีม่ฝีนทิง้ช่วงเป็นเวลานาน นอกจากนี้ยงัพบปัญหามลพษิทางอากาศทีส่บืเนื่องมาจากการเผ่าป่าและการ
เผาไผ่ตายขุยทีเ่พิม่มากขึน้ เนื่องจากไผ่ตายขยุเป็นเชือ้เพลงิในการเผาไหมอ้ย่างดใีนการเกดิไฟป่า และสาเหตุของการ
เกดิไฟป่ายงัพบว่าเป็นฝีมอืของคนเกอืบทุกกรณี  
 อย่างไรกต็าม นอกจากปัญหาส าคญัอนัดบัต้นๆ ของต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยาดงัทีก่ล่าว
มาแลว้ ยงัปรากฏปัญหาอื่นๆ ดว้ยเช่น  ปัญหาโครงสรา้งพืน้ฐาน ปัญหาสงัคม ปัญหาการมสี่วนร่วมและธรรมาภบิาล 
และปัญหาอื่นๆ เช่น ปัญหาดา้นศาสนา สงัคม และวฒันธรรม โดยเฉพาะการขาดการสบืสานประเพณีวฒันธรรมอนัดี
งาม 
 

 3. ความต้องการของชุมชน 
 จากการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างครวัเรอืนปรากฏผลให้เห็นว่า อนัดบัความต้องการของชุมชนในการแก้ไข
ปัญหามคีวามสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชุมชน โดยสามอนัดบัแรกของความตอ้งการทีส่ าคญัที่สุด คอื ดา้น
เศรษฐกจิชุมชน ดา้นชวีติความเป็นอยู่ และ ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้มชุมชน โดยปัญหาด้านอาชพี
และรายไดห้รอืปัญหาดา้นเศรษฐกจิชุมชนนับเป็นปัญหาทีส่มาชกิในชุมชนต้องการทีจ่ะใหแ้ก้ไขมากที่สุด โดยเฉพาะ
การส่งเสรมิความรูด้า้นการเกษตร การปรบัปรุงทรพัยากรธรรมชาตทิี่เอื้อต่อการประกอบอาชพี และการส่งเสรมิกลุ่ม
อาชพีเฉพาะของชุมชน เช่น อุตสาหกรรม และหตัถกรรมในครวัเรอืน นอกจากนี้ความตอ้งการใหม้กีารประชาสมัพนัธ์
และให้ความรู้เกี่ยวกบัสุขภาพ และการส่งเสรมิความรกั ความอบอุ่น ความผูกพนัระหว่างครอบครวักเ็ป็นอีกความ
ต้องการหนึ่งของประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนด้านชีวติความเป็นอยู่และครอบครวั จากความ

คน 
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คดิเหน็ของประชากรที่เกีย่วขอ้งกบัความต้องการด้านทรพัยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม พบว่า ประชากรส่วน
ใหญ่ตอ้งการใหม้กีารขดุลอกคลองสง่น ้า ขดุสระ หรอืแหล่งน ้าขึน้ใหม่เพื่อการอุปโภคบรโิภคและการเกษตร รวมถงึการ
ตรวจสอบและควบคุมอย่าเขม้ขน้เพื่อมใิหป้ระชาชนบุกรุกทีส่าธารณะและเผาท าลายป่า  
 นอกจากนี้ความต้องการดา้นอื่นๆ ไดแ้ก่ ความต้องการดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ความต้องการดา้นสงัคม และ
ความตอ้งการดา้นการมสี่วนร่วมและธรรมาภบิาล ถอืเป็นอกีความต้องการหนึ่งทีจ่ะตอบสนองการด าเนินชวีติในชุมชน
ใหเ้ป็นไปอย่างปกตสิุข อย่างไรกด็ี ความต้องการเหล่านี้จะไดร้บัการตอบสนองมากหรอืน้อยเพยีงใดนัน้ถอืเป็นหน้าที่
ของสมาชกิในชุมชนเองต้องหาทางร่วมมอืกบัทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง หรอืบุคคลภายนอกชุมชนช่วยกนัตอบสนอง
ความตอ้งการดา้นต่างๆ ของชุมชนใหไ้ดอ้ย่างเหมาะและเพยีงพอกบัความตอ้งการของคนในชุมชนอย่างแทจ้รงิ 
 

สรปุผลและอธิปรายผล 
 

 ผลจากการศกึษาครัง้นี้มปีระเดน็ทีน่่าสนใจบางประการทีผู่ว้จิยัเหน็ควรน าเสนอเพื่อน าไปสูก่ารปฏบิตั ิโดยใช้
เป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาการก าหนดการวางแผนพฒันาชุมชน เพื่อใหก้ารแกไ้ขปัญหาตรงกบัความตอ้งการของ
ชุมชนมากทีสุ่ด โดยเฉพาะการมสี่วนร่วมของชุมชนและความรบัผดิชอบร่วมกนัของชุมชน ถอืเป็นกระบวนการส าคญั
ในการไดม้าซึง่ปัญหาและความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของชุมชน [1] มฉิะนัน้แลว้การด าเนินการต่างๆ จะเป็นการเสยีทัง้เวลา
และงบประมาณ จงึกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันาคุณภาพชีวติประชาชนตาม
หลกัการประชาธปิไตยและหลกัการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์รวมทัง้ยงัเป็นมาตรการ
และวธิกีารตามแนวคดิยุตธิรรมชุมชน เพราะหากปัญหาในระดบัชุมชนไม่ไดร้บัการป้องกนัและแกไ้ขทีถู่กตอ้งเหมาะสม 
อกีทัง้ยงัขาดกระบวนการและวธิกีารที่เหมาะสมแล้ว ผลที่ตามมา คอื การสะสมของปัญหาในระดบัชุมชนจะขยาย
ลุกลามเป็นปัญหาระดบัชาตทิีม่คีวามซบัซอ้นมากขึน้ ฉะนัน้ การมสีว่นร่วมจงึเป็นเรื่องทีส่ าคญัต่อชุมชนเพราะท าใหค้น
ในชุมชนไดท้ ากจิกรรมร่วมกนั ร่วมแสดงความคดิเหน็ และยงัท าใหเ้กดิความสามคัคต่ีอกนัภายในชุมชน ทัง้นี้กข็ ึน้อยู่
กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและผูน้ าชุมชนดว้ยว่ามกีารเขา้ถงึประชาชนในชุมชนมากน้อยเพยีงใด และสามารถสรา้งความ
มัน่ใจใหแ้ก่สมาชกิในชุมชนไดห้รอืไม่  
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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความความพงึพอใจของนักศกึษาต่อสภาพแวดล้อมของโครงการ
วิทยาลยัเทคโนโลยฐีานวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชวีภาพการเกษตร วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน ปี
การศกึษา 2557 ใน 6 ด้านคอื  ด้านอาคารสถานที่ ด้านสุขาภิบาลอนามยัและสิง่แวดล้อม ด้านกลุ่มเพื่อน ด้านการ
จดัการเรยีนการสอน ดา้นการบรหิารและดา้นหอพกั กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ นกัศกึษาระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปี
ที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยชีวีภาพการเกษตร รวมทัง้หมด 63 คน เครื่องมอืที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราสว่น 5 ระดบั สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วทิยาศาสตร ์สาขาเทคโนโลยชีวีภาพการเกษตร วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี าพูน ค่าเฉลีย่โดยรวมทัง้ 6 ดา้น อยู่
ในระดบัมาก  ทัง้นี้ หากพจิารณาในแต่ละดา้นพบว่า ดา้นอาคารสถานที ่ดา้นสุขาภบิาลอนามยัสิง่แวดลอ้ม ดา้นกลุ่ม
เพื่อน ด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านการบริหารและด้านหอพกัมคีวามพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก ส าหรบั
แนวทางสุขาภิบาลอนามยัและสิง่แวดล้อมมคีวามพงึพอใจระดบัปานกลาง โดยมขีอ้เสนอแนะได้แก่ ควรแก้ไขและ
ปรบัเปลีย่นหอ้งน ้าหอ้งสว้มใหเ้ป็นแบบชกัโครก ควรมกีารจดัการโรงอาหารใหค้วามสะอาดถูกสุขลกัษณะในการก าจดั
กากอาหารทีม่สีนุขัและแมว และน ้าทีใ่ชภ้ายในหอควรมคีวามสะอาดและเพยีงพอต่อการใชม้ากกว่านี้ ดา้นการเรยีนการ
สอน นักศกึษามคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ดในที่คะแนนเฉลี่ย 3.82 แนวทางการแก้ไขเพิม่เติมคอื เพิม่วสัดุอุปกรณ์การ
ทดลองในห้องปฏบิตัิการให้มากขึน้  มกีารสอนเสรมินอกเวลาเรยีน เพิม่การอ านวยความสะดวกและรวดเรว็ในการ
บรกิารแก่นกัศกึษา 
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Abstract 
 

 This research aims to study satisfactions of students with environment of the Science Based 
Technology College (SBTC), College of Agriculture and Technology, Lamphun during 2014 at 6 sections 
namely, buildings, environmental sanitations and hygiene, relationship with friends, academic, dormitory; and 
management. The samples are 63 students who have been studying at the SBTC College of Agriculture and 
Technology, Lamphun. The research uses questionnaires with 5 levels and opened suggestions also, using 
the statistic of average and standard deviation to be as methodology.  
 The results showed that students were satisfied with the environment of the SBTC College of 
Agriculture and Technology, Lamphun at a high level with average for all sections. Each section showed that 
building, relationship with friends, academic, dormitory; and management were satisfied at high level. For 
environmental sanitations and hygiene are moderately satisfied. The recommendations include adjusted to a 
flush toilet, healthier cafeteria food, clean and enough water in dormitory. The most satisfied is academic with 
the mean score of 3.82. Also, students need more materials in the laboratory, extra class and service efficiency. 
 

Keywords:  Students’ Satisfaction, Environments, Science Based Technology, College Agricultural 
Biotechnology 
 

บทน า 
 

 โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยลี าพนู มวีสิยัทศัน์มุ่งหวงัสรา้งสถาบนัใหเ้ป็นสถาบนัทีม่คีุณภาพ เป็นทีย่อมรบัของผูเ้รยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนเรยีน
อย่างมคีวามสขุ  ไดเ้รยีนในสภาพแวดลอ้มทีด่ ีสภาพแวดลอ้มทางการเรยีน (Learning Environment) หมายถงึ สภาวะ
ใด ๆ ที่มผีลต่อการเรยีนรู้ของมนุษยท์ัง้ทางตรงและทางออ้ม ทัง้ที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม สภาพแวดล้อมที่ เป็น
รปูธรรม (Concrete Environmental) หรอืสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) ไดแ้ก่ สภาพต่าง ๆ ที่
มนุษย์ท าขึน้ เช่น อาคาร สถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ วสัดุ อุปกรณ์ หรอืสื่อต่าง ๆ รวมทัง้สิง่ต่าง ๆ ที่อยู่ตาม ธรรมชาติ อนั
ได้แก่ ต้นไม้ พืช ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ส่วนสภาพแวดล้อมที่เป็นนามธรรม (Abstract Environment) หรือ
สภาพแวดล้อมทางด้านจติวทิยา (Psychological Environmental) ได้แก่ ระบบคุณค่าที่ยดึถือซึ่งเป็นส่วนส าคญั ของ
วฒันธรรม ของกลุ่มสงัคมขา่วสาร ความรู ้ความคดิ ตลอดจนความรูส้กึนึกคดิและเจตคตต่ิาง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของ ตวัเอง
หรอืคนอื่นกต็าม [1]  นอกจากนี้  สภาพแวดลอ้มทางการเรยีนยงัหมายถงึดา้นกายภาพประกอบดว้ยแสงสว่าง ส ีเสยีง 
บรเิวณทีว่่าง เฟอรน์ิเจอร ์และลกัษณะของสถานทีท่ีใ่ชเ้รยีนรูส้่วนสภาพ แวดลอ้มทีเ่ป็นนามธรรม หรอืสภาพแวดลอ้ม
ทางดา้นจติวทิยา [2] ดงันัน้ ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาต่อสภาพแวดลอ้มของโครงการ
วทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์สาขาเทคโนโลยชีวีภาพการเกษตร วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี าพนู เพื่อเป็น
ข้อมูลให้องค์กรที่เกี่ยวข้องภายในโครงการสามารถน าไปประกอบการพฒันาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศกึษา ซึ่งจากการส ารวจพบว่า ปัญหาสภาพแวดลอ้มภายในโครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์ส าขา
เทคโนโลยชีวีภาพการเกษตร วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี าพนูทีค่วรศกึษาแบ่งออกไดเ้ป็น 6 ดา้น คอื 
 1.  สภาพแวดล้อมภายในทางด้านอาคารสถานที่ ความสะอาดภายในห้องเรียน ความสะอาดของบรเิวณ
ภายนอกหอ้งเรยีน ความร่มรื่นของบรเิวณภายในสถาบนั อุณหภูมแิละการถ่ายเทอากาศภายในหอ้งเรยีน ความสะอาด
บรเิวณทีพ่กัผ่อนความเหมาะสมกบัการศกึษาคน้ควา้หอ้งสมุดและทางอนิเตอรเ์น็ต  



 

989 
 

 2. สภาพแวดล้อมภายในด้านสุขาภิบาลอนามยัสิง่แวดล้อม ห้องน ้า ห้องสว้ม โรงอาหาร ร้านค้า ร้านถ่าย

เอกสารมคีวามสะอาดสขุลกัษณะ มเีพยีงพอความตอ้งการของนกัศกึษา และเอือ้ความสะดวกสบายใหก้บันกัศกึษา  

 3.  สภาพแวดลอ้มภายในดา้นการเรยีนการสอน ความเหมาะสมของเน้ือหา การใชส้ือ่การเรยีน ความสามารถ

ของอาจารย ์วธิกีารสอนของอาจารยร์วมทัง้การสง่เสรมิของวธิกีารสอนของอาจารยก์บัเนื้อหาวชิา 

 4. สภาพแวดลอ้มในดา้นกลุ่มเพื่อนการมนี ้าใจ เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลอื ความสามคัคแีละการยอมรบัซึง่กนั

และกนัระหว่างกลุ่มนกัศกึษา ความสามารถในการปรบัตวัของนกัศกึษาใหเ้ขา้กบัผูอ้ื่น 

 5. สภาพแวดลอ้มภายในดา้นการบรหิารการใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัการศกึษา วชิาการ การเรยีน และการศกึษาต่อ

กจิกรรมต่างๆ มุ่งสนองความต้องการแสดงออกของนักศกึษาเป็นส าคญัการเปิดโอกาสใหน้ักศกึษามปีระสบการณ์ใน

การน าเสนอผลงานทางวชิาการ 

 6. สภาพแวดลอ้มภายในดา้นหอพกั มรีัว้ ประตูทางเขา้-ออก อยู่ในสภาพใชง้านได ้ผนัง พืน้ เพดาน อยู่ใน

สภาพด ีมัน่คง แขง็แรงจดัแบ่งบริเวณทีท่ างานเป็นสดัส่วน มนี ้าดื่มทีส่ะอาดตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ เพยีงพอมี

ระบบป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า ยาสามญัประจ าบา้น  

  จากสภาพปัญหาทัง้ 6 ดา้น ดงักล่าว การศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาต่อสภาพแวดลอ้มของโครงการ

วทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยชีวีภาพการเกษตร วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน  จ า

น าไปสูแ่นวทางการปรบัปรุงและพฒันาสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัสภาพการจดัการเรยีนการสอนต่อไป 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 

 1. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อสภาพแวดลอ้มของโครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์                 
สาขาเทคโนโลยชีวีภาพการเกษตร วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี าพนู   
 2. เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมสภาพแวดล้อมของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สาขา
เทคโนโลยชีวีภาพ การเกษตร วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี าพนู   
 

วิธีวิทยาการวิจยั 

 กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ นกัศกึษาระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่1 ปีที ่2 และปีที ่3 
สาขาเทคโนโลยชีวีภาพการเกษตร รวมทัง้หมด 63 คน แบ่งเป็นชายจ านวน 10 คน หญงิจ านวน  53  คน เครื่องมอืที่
ใชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถามจ านวนทัง้หมด  40  ขอ้  โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที ่1 เป็นค าถามแบบรายการและใช้
เป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดบั และตอนที ่2 เป็นค าถามปลายเปิด โดยการวเิคราะหข์อ้มลูค่าสถติพิืน้ฐาน เช่น ค่าเฉลีย่ 
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แบบสอบถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อม โดยมี
ระดบัความเชื่อมัน่ที ่95 % ของโครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี าพูน 
ดว้ยการตอบแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบัดงันี้ 4.21-5.00 เหน็ดว้ย
ระดบัมากทีสุ่ด 3.41-4.20 เหน็ดว้ยระดบัมาก 2.61-3.40 เหน็ดว้ยระดบัปานกลาง 1.80-2.60 เหน็ดว้ยระดบัน้อย 1.00-
1.80 เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 
 
 
 
 
 
 



 

990 
 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาครัง้นี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของโครงการวิทยาลยั
เทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยชีวีภาพการเกษตร วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี าพูน ปีการศกึษา 
2557 กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชน้ัน้เป็นนกัศกึษา สาขาเทคโนโลยชีวีภาพการเกษตร วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี าพูน ปี
การศกึษา 2557 จ านวน 63 คน  
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู ความพงึพอใจของต่อสภาพแวดลอ้มของโครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์
สาขาเทคโนโลยชีวีภาพการเกษตร วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี าพนู ปีการศกึษา 2557  ทัง้ 6 ดา้น คอื ดา้นอาคาร
สถานทีอ่าคารสถานที่ ดา้นสุขาภบิาลอนามยัสิง่แวดลอ้ม ดา้นกลุ่มเพื่อน  ดา้นการจดัการเรยีนการสอน  ดา้นบรหิาร
และดา้นหอพกั  จากขอ้มลูแบบสอบถาม 63 ฉบบั พบว่ามนีกัศกึษาเพศหญงิ 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 84.12   นกัศกึษา
เพศชาย 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.88 จากการวเิคราะหค์วามพงึพอใจโดยรวมในแต่ละดา้น พบว่า ดา้นการจดัการเรยีน
การสอน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.82  ด้านกลุ่มเพื่อน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.78  ด้านการบรหิาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.76 ด้านอาคารสถานที่และด้านหอพกัมคีวามพงึ
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับเดียวกันโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.57 ส่วนด้านสุขาภิบาลอนามัย
สิง่แวดลอ้ม โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.08 ดงัตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มลูความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อสภาพแวดลอ้มของโครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์
สาขาเทคโนโลยชีวีภาพการเกษตร วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี าพนู 
 

ความพึงพอใจของสภาพแวดล้อมรวม ค่าเฉล่ีย  
( X̅  ) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) 

ระดบัความพึง
พอใจ 

1.ดา้นอาคารสถานทีอ่าคารสถานที ่ 3.57 .574 มาก 
2.ดา้นสขุาภบิาลอนามยัสิง่แวดลอ้ม 3.08 .631 ปานกลาง 
3.ดา้นกลุ่มเพื่อน   3.78 .523 มาก 
4.ดา้นการจดัการเรยีนการสอน   3.82 .512 มาก 
5.ดา้นบรหิาร 3.76 .585 มาก 
6.ดา้นหอพกั 3.57 .694 มาก 
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มรวม 3.53 .488 มาก 

   
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษานักศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม ของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วทิยาศาสตร ์สาขาเทคโนโลยชีวีภาพการเกษตร วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี าพูน ปีการศกึษา 2557 จ านวน 63
คน ทัง้ 6 ดา้น พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 ดา้นทีน่กัศกึษามคีวามพงึพอใจโดยรวมระดบัมาก
คอื ดา้นการจดัการเรยีนการสอน ดา้นกลุ่มเพื่อน ดา้นการบรหิาร ดา้นอาคารสถานที ่ดา้นหอพกั และดา้นทีไ่ดร้บัความ
พึงพอใจในระดบัปานกลาง คือ ด้านสุขาภิบาลอนามยัและสิง่แวดล้อม ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมภาย
วทิยาลยัมคีวามส าคญัต่อการเรยีนรู้ของนักศกึษาซึ่งสอดคล้องกบัมากควรแนวทางการส่งเสรมิสภาพแวดล้อมของ
โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์สาขาเทคโนโลยชีวีภาพการเกษตร วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี าพูน 
ดงันี้  แก้ไขและปรบัเปลี่ยนห้องน ้าห้องส้วมให้เป็นแบบชกัโครกน ้าที่ใช้ควรมีความสะอาดและเพียงพอต่อการใช้
มากกว่านี้  มีการจดัการโรงอาหารให้ความสะอาดถูกสุขลกัษณะในการก าจดักากอาหารที่มีสุนัขและแมว  มีความ
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สามคัคใีนหมู่คณะของนกัศกึษาใหม้ากว่านี้  มกีารสอนเสรมินอกเวลา เพิม่วสัดุอุปกรณ์การทดลองในหอ้งปฏบิตักิารให้
มากขึน้  และเพิม่การอ านวยความสะดวกและรวดเรว็ในการบรกิารแก่นกัศกึษา 
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การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดัการ 
เรียนการสอนในรายวิชาการจดัการเชิงกลยทุธ ์โดยรปูแบบการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
เทคนิค Webbed 
The Study on the Students' Learning Outcomes and Satisfaction towards 
teaching and Learning Management of Strategic Management Course Using 
Integrated Learning Techniques: Webbed 
 

กาญจนา  ลออเลศิลกัขณา1 
Khanjana Laorlurtluckkana1 

 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์ เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอน
ในรายวชิาการจดัการเชงิกลยุทธก์่อนและหลงัการเรยีน โดยรูปแบบการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเทคนิค Webbed  และ 
เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษา ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาการจดัการเชงิกลยุ ทธ์ โดยรูปแบบ
การเรียนรู้แบบบูรณาการ เทคนิค Webbed ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชัน้ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้ ล าปาง  
จ านวน 6 คน  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ 1. แผนการจดัการเรยีนการสอน รายวชิาการจดัการเชงิกลยุทธ ์ประจ า
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556  (มคอ.3)  2. แบบทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) และแบบทดสอบหลงัการเรยีน (Post-
test) ในรายวชิาการจดัการเชงิกลยุทธ ์ 3. แบบสอบถามความ พงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนใน
รายวชิาการจดัการเชงิกลยุทธ ์โดยรูปแบบการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ เทคนิค Webbed สถติทิีใ่ชใ้นงานวจิยั SPSS for 
Window Version 17.0   
 ผลการวจิยัมดีงันี้ คะแนนจากแบบสอบถามความพงึพอใจของนักศกึษาที่มต่ีอการจดัการเรยีนรูโ้ดยรูปแบบ
การเรียนรู้แบบบูรณาการ เทคนิค Webbed ในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.28 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้อยู่ในระดบัดี และคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศึกษา ซึ่ง
คะแนนมคีวามแตกต่างกนั โดยค่าเฉลีย่ของคะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าคะแนนก่อนเรยีน มคี่าเฉลีย่ของคะแนนรอ้ยละ 88 
ซึง่อยู่ในค่าระดบัคะแนนดมีาก 

 

ค าส าคญั :  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความพงึพอใจ การเรยีนรูแ้บบบรูณาการ เทคนิค Webbed 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to study the students’ Pre-Post learning outcomes towards 
learning and teaching management of the Strategic Management course using Webbed Integrated learning 
model. For population and samplings, the research used Suan Dusit Rajabhat University’s 3 rd year students 
totaled 6 persons. The tools applied consisted of: (1) Course syllabus Mor Kor Aor 3 (2) Pre and Post tests 
(3) satisfactory surveyed questionnaires combined with SPSS for Window version 17.0  
 As for the results,  the average score from the questionnaires was 4.22 and standard deviation 
equaled to 1.28 with indicated high satisfaction. For the students’ learning outcome, the scores were varied in 
which Post-test scores were higher than Pre-test ones with average of 88 indicating excellent level. 
 

Keywords: Learning Outcomes, Satisfaction, Integrated Learning, Techniques: Webbed 
 

บทน า 
 

 ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาทีต่อ้งเผชญิกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง เทคโนโลยพีลงังานและ
สิง่แวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึน้กว่าทีผ่่านมา เช่น การเปลีย่นแปลงเพื่อ
ปรบัตวัเขา้สู่เศรษฐกจิโลก การรวมกลุ่มเศรษฐกจิภายใต้กรอบการค้าเสรขีองอาเซยีนกบัจนี ญี่ปุ่ น และอนิเดยี การ
เปลี่ยนแปลงของสงัคมโลกทีส่่งผลต่อความเปลีย่นแปลงของสงัคมไทย ดงันัน้ เพื่อเป็นแหล่งความรูท้ี่ตอบสนองการ
แกไ้ขปัญหาวกิฤตแิละชีน้ าการพฒันาอย่างยัง่ยนืของชาติและทอ้งถิ่นโดยเร่งสรา้งภูมคิุ้มกนัในประเทศใหเ้ขม้แขง็ขึน้
ภายใต้หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง [1] ระบบการศกึษาที่ผูเ้รยีนสามารถบูรณาการความรูท้ี่ได้เรยีนจากห้องเรยีน
เพื่อน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์กบัชวีติจรงิจงึมคีวามส าคญัในการแกปั้ญหา การพฒันาตวัเองในทุกๆ ดา้น ซึง่การศกึษา
ขัน้พื้นฐานของประเทศนับว่าเป็นหวัใจของการศกึษาทุกระดบั การจะก้าวออกเดนิไปขา้งหน้าหรือเข้าศกึษาต่อ ถ้า
คุณภาพการศึกษาขัน้พื้นฐานไม่ดีอย่าได้หวังว่าเราจะประสบความส าเร็จ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อแผนพัฒนา
การศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559) [2] ทีมุ่่งเป้าหมายใหส้ถานศกึษาในระดบัอุดมศกึษาเป็นแหล่ง
องค์ความรู้และพฒันาก าลงัคนระดบัสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพฒันาชาติอย่างยัง่ยืน มีบทบาทสูงในสงัคมประชาคม
อาเซยีนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศกึษาระดบันานาชาต ิสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษาในทุกๆทีใ่นประเทศไทยในปัจจุบนั  
จงึใหค้วามส าคญักบัการศกึษาทีมุ่่งเน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง (Student Center) และการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ 
(Integrated Instruction) เพื่อใหเ้กดิผลดแีก่ตวัผูเ้รยีนมากทีส่ดุ [3] 
 ผูว้จิยัไดต้ระหนกัถงึความส าคญั และความจ าเป็นทีผู่เ้รยีนตอ้งเกดิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน   จงึไดท้ าการวจิยั
ในชัน้เรยีน เรื่อง การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนใน
รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ เทคนิค Webbed โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
 คอื นักศกึษาชัน้ปีที่ 3 สาขาคอมพวิเตอร ์คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ ศูนย์การศกึษานอก
ทีต่ัง้ ล าปาง ซึง่ผูว้จิยัเหน็ว่าการจดัการเรยีนการสอนโดยรูปแบบการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ เทคนิค Webbed มคีวาม
เหมาะสมในการที่จะน ามาพฒันาการสอนในวชิาการจดัการเชงิกลยุทธ์ [4] เนื่องจากเป็นวธิกีารสอนที่ผู้เรยีนจะได้
เรยีนรูเ้น้ือหาต่างๆ และฝึกทกัษะหลาย ๆ ทกัษะอย่างเชื่อมโยงกนั โดยเน้ือหาทีจ่ะท าการสอนกบัผูเ้รยีนนัน้จะมคีวาม
สอดคลอ้งกนัในหลากหลายวชิา ก่อให้เกดิความเขา้ใจต่อผูเ้รยีนมากยิง่ขึน้ ผูว้จิยัหวงัว่า เมื่อนักศกึษาได้เรยีนรู้ตาม
แผนการสอน โดยรปูแบบการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ เทคนิค Webbed แลว้ นกัศกึษาจะมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน และมี
ความสนใจในการเรยีนวชิาการจดัการเชงิกลยุทธ ์ ซึง่จะเป็นแนวทางในการพฒันาการเรยีนรูด้ยีิง่ขึน้  
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รปูแบบการเรยีนรู ้
แบบบรูณาการ 
เทคนิค Webbed 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

1. เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาการจดัการ 
เชงิกลยุทธก์่อนและหลงัการเรยีน โดยรปูแบบการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ เทคนิค Webbed  

2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษา ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาการจดัการเชงิกลยุทธ ์ 
โดยรปูแบบการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ เทคนิค Webbed 
 

สมมติฐานการวิจยั 
 

 การจดัการเรยีนการสอนในรายวิชาการจดัการเชิงกลยุทธ์ โดยรูปแบบการเรยีนรู้แบบบูรณาการ เทคนิค  
Webbed ก่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภายหลงัการจดัการเรยีนการสอนสงูกว่าก่อนการจดัการเรยีนการสอน  
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

                       ตวัแปรต้น                                                                                     ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 

วิธีวิทยาการวิจยั 
 

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 การศกึษาในครัง้นี้ ใช้ประชากรทัง้หมด ได้แก่ นักศกึษาสาขาวชิาการบญัช ีชัน้ปีที่ 3 มหาวทิยาลยัราชภฎั
สวนดุสติ ศนูยก์ารศกึษานอกทีต่ัง้ ล าปาง ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 จ านวน 6 คน 
 

ค าจ ากดัความท่ีใช้ในงานวิจยั 
1. นักศกึษา หมายถึง นักศกึษาสาขาคอมพิวเตอรธ์ุรกจิ ชัน้ปีที่ 3 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ ศนูยก์ารศกึษานอกทีต่ัง้ ล าปาง ทีก่ าลงัเรยีนรายวชิาการจดัการเชงิกลยุทธ ์ 
2. ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึ ความคดิเหน็ ของนกัศกึษาสาขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ทีไ่ดร้บัการ

จดักจิกรรมพฒันาการเรยีนการสอน ซึ่งมทีัง้พฤติกรรมด้านบวก และ ด้านลบ คอื มคีวามพงึพอใจหรอื ความไม่พึง
พอใจ ต่อการจดัการเรยีนการสอนโดยรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการในรายวชิาการจดัการเชงิกลยุทธ์ 

3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถึง คะแนนการทดสอบของนักศกึษาสาขาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ ที่ได้
จากการประเมนิผลก่อนเรยีนและหลงัเรยีน เป็นคะแนนที่จะวดัระดบัความสามารถของผูนักศกึษาว่ามคีวามรู้เท่าใด 
โดยประเมนิจากการทดสอบแบบ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เองและไดต้รวจสอบคุณภาพ จากผูเ้ชี่ยวชาญแลว้ 

4. การเรยีนรูแ้บบบูรณาการ เทคนิค Webbed หมายถงึ การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการระหว่างวชิา
หลายวชิาเขา้ดว้ยกนั เป็นการสอนทีม่คีวามเชื่อมโยงหวัขอ้เรื่องไปสูว่ชิาต่าง ๆ ทีม่ปีระเดน็หรอืเนื้อหาทีม่คีวามสมัพนัธ์
กนั คลา้ยคลงึกนั หรอืต่อเนื่องกนั ทีส่ามารถน ามาจดัรวมใหเ้ป็นหวัขอ้เดยีวกนั  

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูข้องนกัศกึษาทีม่ต่ีอ           
การจดัการเรยีนการสอน โดยรปูแบบการเรยีนรู ้             

แบบบรูณาการ เทคนิค Webbed 

ความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอ                           
การจดัการเรยีนการสอน โดยรปูแบบการเรยีนรู ้              

แบบบรูณาการ เทคนิค Webbed 
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5. วชิาการจดัการเชงิกลยุทธ ์หมายถงึ รายวชิาทีม่หาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ  ศูนยก์ารศกึษานอก
ทีต่ัง้ ล าปาง ไดจ้ดัการเรยีนการสอนขึน้ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 โดยมนีกัศกึษาสาขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ เป็น
ผู้เรยีน ซึ่งเป็นวชิาที่ศกึษาแนวคดิการวางแผนและการบรหิารเชงิกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผน และการ
บรหิารทัว่ไป องค์ประกอบของการวางแผนเชงิกลยุทธ์ การก าหนดเป้าหมายของธุรกจิ กระบวนการและเทคนิคการ
วางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขนั การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและ
ภายนอก กลยุทธร์วมของธุรกจิ การประเมนิผล และการตดิตาม 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. จากแหล่งขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Source) ซึง่เป็นแหล่งขอ้มลูทีไ่ดโ้ดยการใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจ
ที่มีต่อการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการเทคนิค Webbed และใช้แบบแผนทดลองชนิด               
Pre-Post Design ทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) และทดสอบหลงัเรยีน (Post-test) และน าไปวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ
 2. จากแหล่งขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Source) โดยการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นทฤษฎ ี
แนวคดิ และผลงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาความพงึพอใจในการจดัการเรยีนการสอน ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
และ วจิยัทีบ่รูณาการเทคนิค Webbed รวมถงึเอกสารประกอบการสอนรายวชิาการจดัการเชงิกลยุทธ ์ 
 

ตวัแปรใช้ในการศึกษา 
 1. ตวัแปรตน้   ไดแ้ก่ การจดัการเรยีนรู ้รปูแบบการเรยีนรูแ้บบบรูณาการเทคนิค Webbed 

2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูข้องนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอน โดยรปูแบบการ
เรยีนรูแ้บบบูรณาการ เทคนิค Webbed และความพงึพอใจของนักศึกษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอน โดยรูปแบบ
การเรยีนรู ้ แบบบรูณาการ เทคนิค Webbed 
 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  1. แผนการจดัการเรยีนการสอน รายวชิาการจดัการเชงิกลยุทธ ์ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556  
 2.แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลังการเรียน (Post-test) ในรายวิชาการจัดการ               
เชงิกลยุทธ์ จ านวน 25 ข้อ ที่ผ่านการตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชงิพินิจโดยผู้เชี่ยวชาญ แล้วค านวณดชันีความ
สอดคลอ้งภายใน (IOC) 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการจดัการเรยีนการสอน โดยรูปแบบการเรยีนรูแ้บบ
บรูณาการ เทคนิค Webbed ในรายวชิาการวชิาการจดัการเชงิกลยุทธ ์
 

การด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิ ทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) และทดสอบหลงัเรยีน (Post-test) ดงันี้ 
ขัน้ตอนท่ี 1 การวางแผนการสอน 
 1.1 จดัเตรยีมเอกสารทีจ่ะน าไปใชใ้นแผนการจดัการเรยีนรู ้ 
 1.2 น าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัแผนการจดัการเรยีนการสอน โดยรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ เทคนิค 
Webbed มาเรยีบเรยีง เพื่อใหไ้ดร้ปูแบบการจดัการเรยีนการสอนทีม่ลี าดบัขัน้ตอนทีช่ดัเจน [5] 
 1.3 พจิารณาขอ้มูลและพฒันาเครื่องมอืวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษา ทัง้ก่อนและหลงัใชรู้ปแบบ
การจดัการเรยีนการสอน โดยรปูแบบการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ เทคนิค Webbed 
 1.4 ก าหนดแผนวจิยัเชงิทดลอง 
ขัน้ตอนท่ี 2 การด าเนินการตามแผนการสอน 
 2.1 อาจารย์ผู้วจิยัชี้แจงแนวทางการจดัการเรยีนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ 
เทคนิค Webbed ใหน้กัศกึษาทราบ 
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 2.2 ท าการทดสอบก่อนเรยีน ดว้ยแบบทดสอบ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
 2.3 ด าเนินการจดัการเรยีนการสอน รปูแบบการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ เทคนิค Webbed ตามแผนทีก่ าหนดไว ้
รวม 15 สปัดาห ์โดยผูส้อนดแูลและใหค้ าปรกึษา 
 2.4 หลงัเสรจ็การจดัการเรยีนการสอน โดยรูปแบบการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ เทคนิค Webbed ครบทัง้ 15 
สปัดาห ์ท าการทดสอบหลงัเรยีน ดว้ยแบบทดสอบทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  
 2.5 ใหผู้เ้รยีนตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอจดัการเรยีนการสอนโดย 
รปูแบบการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ เทคนิค Webbed 
ขัน้ตอนท่ี 3 การวดัและการประเมินผล 
 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาทัง้ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณา
การ เทคนิค Webbed ซึง่แบ่งผลการประเมนิแบ่งเป็น 8 ระดบั  
 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา  
ระดบัคะแนน ความหมายของผลการเรยีน ค่าระดบัคะแนน 
90 – 100 ดเียีย่ม 4.00 
85 - 89 ดมีาก 3.50 
75 - 84 ด ี 3.00 
70 - 74 ดพีอใช ้ 2.50 
60 - 69 พอใช ้ 2.00 
55 - 59 อ่อน 1.50 
50 - 54 อ่อนมาก 1.00 
0 - 49 ตก 0.00 

 

สถิติท่ีใช้วิเคราะหข์้อมูล 
 1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) 
ค่าความถี ่(Frequency) ค่าเฉลีย่(Mean) และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Std. Deviation) ตามลกัษณะตวัแปร  
 2. สถติอิา้งองิ (Inferential Statistics) ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ทีก่ลุ่มอย่างสมัพนัธก์นั (t-test 
dependent samples) โดยน าไปใชว้เิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความพงึพอใจและผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยรูปแบบการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการ เทคนิค Webbed  ตามลกัษณะตวัแปรเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
เกณฑก์ารวเิคราะหข์อ้มูลใชใ้นการวเิคราะหค์่าเฉลีย่ของความพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรู ้โดยใชว้ธิ ีLikert Scale มี
ช่วงคะแนนดงัต่อไปนี้ 
 ค่าเฉลีย่ 4.51 - 5.00 หมายถงึ นกัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัดมีาก 
 ค่าเฉลีย่ 3.51 - 4.50 หมายถงึ นกัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัด ี
 ค่าเฉลีย่ 2.51 - 3.50 หมายถงึ นกัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉลีย่ 1.51 - 2.50 หมายถงึ นกัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัน้อย 
 ค่าเฉลีย่ 1.01 - 1.50 หมายถงึ นกัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ 
 3. การวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) ไดน้ าไปใชก้บัการสงัเคราะหข์อ้มลูทีเ่ป็นองคป์ระกอบของรปูแบบ
การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ เทคนิค Webbed และสรา้งรปูแบบการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ เทคนิค Webbed   
 4. การประมวลผลขอ้มลู ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS (Statistical Package for the social Science) [6]            
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ผลการศึกษา 
 

 การวจิยัในชัน้เรยีนเรื่อง การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการ
เรยีนการสอนในรายวชิาการจดัการเชงิกลยุทธ์ โดยรูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการ เทคนิค Webbed ได้
ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS for Window (Statistical Package for the Social Science 
for Window) ซึง่ ผูว้จิยัเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู แบ่งเป็น 2 สว่น ดงันี้ 
 

 ส่วนที่ 1. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการการจดัการเรยีนการสอน
รปูแบบการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ เทคนิค Webbed แบ่งเป็น 5 ดา้นดงันี้ 

1. ดา้นผูส้อน 
2. ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน 
3. ดา้นการวดัและการประเมนิผล 
4. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกในการจดัการเรยีนการสอน 
5. ดา้นรปูแบบการสอนแบบบรูณาการ เทคนิค Webbed 

.  
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความพงึพอใจของ

นกัศกึษาทีม่ต่ีอการการจดัการเรยีนการสอนรปูแบบบรูณาการ เทคนิค Webbed 

ประเดน็ 
ระดบัความพึงพอใจ 

    แปลผล 

1. ดา้นผูส้อน 4.52 1.59 ดีมาก 
2. ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน 4.20 1.20 ดี 
3. ดา้นการวดัและการประเมนิผล 4.30 1.29 ดี 
4. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกในการจดัการเรยีนการสอน 3.81 0.89 ดี 
5. ดา้นรปูแบบการสอนแบบบรูณาการ เทคนิค Webbed 4.29 1.46 ดี 

รวม 4.22 1.28 ดี 
 
จากตารางที่ 2 พบว่าจากการวเิคราะหค์ะแนนจากแบบสอบถามความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอการการ

จัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.22 และ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.28  นกัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนรปูแบบบรูณาการ เทคนิค Webbed อยู่ในระดบั
ด ี
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัศกึษาที่
มต่ีอการจดัการเรยีนการสอนรปูแบบบรูณาการ เทคนิค Webbed ในดา้นผูส้อน 

ประเดน็ 
ด้านผูส้อน 

ระดบัความพึงพอใจ 
    แปลผล 

1. ผูส้อนมคีวามตรงต่อเวลาในการเขา้สอน 4.67 1.79 ดมีาก. 
2. ผูส้อนสามารถสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน

ใหน่้าสนใจ 
4.67 1.79 ดมีาก 

3. ผูส้อนแจกแผนการสอนและชีแ้จงรายละเอยีดในการ
สอนอย่างชดัเจน 

4.00 1.10 ด ี
 

4. ผูส้อนมกีารจดัการเรยีนการสอนตามเน้ือหาวชิา 4.83 2.17 ดมีาก 
5. ผูส้อนอธบิายวธิกีารจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณา

การ เทคนิค Webbed  ใหเ้ขา้ใจชดัเจน 
4.50 1.64 ด ี

6 ผูส้อนมกีารเตรยีมพรอ้มในการจดัการเรยีนการสอน
ในรปูแบบบรูณาการ เทคนิค Webbed   

4.50 1.64 ด ี

7. ผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดการ
จดัการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ เทคนิค 
Webbed   

4.33 1.30 ด ี

8. ผูส้อนมคีวามรบัผดิชอบในการจดัการเรยีนการสอน 4.67 1.79 ดมีาก 
9. ผูส้อนเลอืกใช้กจิกรรมการเรยีนการสอนที่เหมาะสม 

และสอดคลอ้งกบับทเรยีน 
4.67 1.79 ดมีาก 

10. ผู้สอนกระตุ้นให้นักศึกษามสี่วนร่วมในกระบวนการ
เรยีนการสอน 

4.50 1.64 ด ี

รวม 4.52 1.59 ดีมาก 
 

จากตารางที่ 3 พบว่าจากการวเิคราะหค์ะแนนจากแบบสอบถามความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอการการ
จดัการเรยีนการสอนรูปแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed ในด้านผู้สอน พบว่า มคี่าคะแนนเฉลี่ย 4.52 และ ค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 1.59 นักศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนรปูแบบบรูณาการ เทคนิค Webbed ใน
ดา้นผูส้อน อยู่ในระดบัดมีาก  
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ตารางท่ี 4 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัศกึษาที่
มต่ีอการจดัการเรยีนการสอนรปูแบบบรูณาการ เทคนิค Webbed ในดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

ประเดน็ 
ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอน 

ระดบัความพึงพอใจ 
    แปลผล 

1. 
 

จ านวนบทเรียนมีความเหมาะกับเวลาเรียนตลอด
ภาคการศกึษา 

4.83 2.17 ดมีาก 

2. บทเรยีนทีส่อนมคีวามเชื่อมโยงเนื้อหากบัการเรยีน
การสอนรปูแบบบรูณาการ เทคนิค Webbed 

4.00 1.10 ด ี

3. นกัศกึษาเหน็ประโยชน์ของการจดัการเรยีนการสอน
รปูแบบการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ เทคนิค Webbed   

3.83 1.30 ด ี

4. กระบวนการเรยีนการสอน มกีารคน้ควา้ขอ้มลูจาก
แหล่งเรยีนรูต่้าง ๆ 

4.67 1.79 ด ี

5. สดัสว่นเวลา การบรรยายและการเรยีนการสอน 
รปูแบบการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ เทคนิค Webbed 
มคีวามเหมาะสม 

3.67 0.84 ด ี

รวม 4.20 1.20 ดี 
 

จากตารางที ่4 ผลจากการวเิคราะหค์ะแนนจากแบบสอบถามความพงึพอใจของนักศกึษาที่มต่ีอการจดัการ
เรยีนการสอนรูปแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed ในดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอน พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.20 และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.20 นักศกึษามคีวามพึงพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนรูปแบบบูรณาการ 
เทคนิค Webbed ในดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอน อยู่ในระดบัด ี
 

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัศกึษาที่
มต่ีอการจดัการเรยีนการสอนรปูแบบบรูณาการ เทคนิค Webbed ในดา้นการวดัและการประเมนิผล 

ประเดน็ 
ด้านการวดัและการประเมินผล 

ระดบัความพึงพอใจ 
    แปลผล 

1. 
 

มกีารแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนมกีารวดัและประเมนิผล
ทุกครัง้ 

4.33 1.30 ด ี

2. มกีารวดัและประเมนิผลเป็นไปหลกัเกณฑ ์ 3.67 0.84 ปานกลาง 
3. มกีารชีแ้จงเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลทีช่ดัเจน 4.67 1.79 ดมีาก 
4. มกีารแจง้ผลการประเมนิแก่นกัศกึษาทุกครัง้ 4.50 1.64 ด ี
5. นกัศกึษามคีวามมัน่ใจว่าการวดัและประเมนิผลมคีวาม

ถูกตอ้ง 
4.33 1.30 ด ี

รวม 4.30 1.29 ดี 
 

จากตารางที ่5 ผลจากการวเิคราะหค์ะแนนจากแบบสอบถามความพงึพอใจของนักศกึษาที่มต่ีอการจดัการ
เรยีนการสอนรปูแบบบรูณาการ เทคนิค Webbed ในดา้นการวดัและการประเมนิผล พบว่า มคี่าคะแนนเฉลีย่ 4.30 และ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.29 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เทคนิค 
Webbed ในดา้นการวดัและการประเมนิผลอยู่ในระดบัด ี



 

1000 
 

ตารางท่ี 6 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัศกึษาที่
มต่ีอการจดัการเรยีนการสอนรปูแบบบรูณาการ เทคนิค Webbed ในดา้นสิง่อ านวยความสะดวกในการจดัการเรยีนการ
สอน 

ประเดน็ 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน 

ระดบัความพึงพอใจ 
    แปลผล 

1. 
 

สือ่การเรยีนการสอนมคีุณภาพ เหมาะสมกับรปูแบบการ
จดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ เทคนิค Webbed   

4.83 2.17 ดมีาก 

2. สื่อการเรยีนการสอนมคีวามสอดคล้องและเหมาะสมกบั
เน้ือหาวชิา 

4.33 1.30 ด ี

3. สือ่การเรยีนการสอนตรงกบัความตอ้งการของนกัศกึษา 4.00 1.10 ด ี
4. เอกสารทางวชิาการมเีพยีงพอกบัความตอ้งการ 3.67 1.79 ด ี
5. สภาพแวดลอ้มของห้องเรยีนมบีรรยากาศทีเ่หมาะสมใน

การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน แบบบรูณาการ เทคนิค 
Webbed   

3.83 0.84 ด ี

6. ขนาดของห้องเรยีนมคีวามเหมาะสมในการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอน 

3.50 0.84 ปานกลาง 

7. สิง่อ านวยความสะดวกในห้องเรยีนมคีวามพรอ้มต่อการ
จดัการเรยีนการสอน 

3.00 1.10 ปานกลาง 

8. สภาพห้องเรยีนมคีวามเหมาะสมกบัการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอน 

3.33 1.10 ปานกลาง 

รวม 3.81 0.89 ดี 
 

จากตารางที ่6 ผลจากการวเิคราะหค์ะแนนจากแบบสอบถามความพงึพอใจของนักศกึษาที่มต่ีอการจดัการ
เรยีนการสอนรปูแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed ในดา้นสิง่อ านวยความสะดวกในการจดัการเรยีนการสอน พบว่า มี
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.81 และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอน
รปูแบบบรูณาการ เทคนิค Webbed ในดา้นสิง่อ านวยความสะดวกในการจดัการเรยีนการสอน  อยู่ในระดบัด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1001 
 

ตารางท่ี 7 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัศกึษาที่
มีต่อการจดัการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed ในด้านรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค 
Webbed 

ประเดน็ 
ด้านรปูแบบการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed 

ระดบัความพึงพอใจ 
    แปลผล 

1. 
 

การเรยีนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed 
ช่วยใหน้กัศกึษารูจ้กัการท างานอย่างมลี าดบัขัน้ตอน 

4.33 1.30 ด ี

2. การเรยีนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed 
ช่วยสง่เสรมิใหน้กัศกึษาท างานเป็นทมี 

4.50 1.64 ด ี

3. การเรยีนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed 
กระตุน้ใหน้กัศกึษาอยากเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ 

4.67 1.79 ดมีาก 

4. การเรยีนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed 
ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็ร่วมกนั 

4.83 2.17 ดมีาก 

5. การเรยีนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed 
จงูใจใหน้กัศกึษามกีารพึง่พาซึง่กนัและกนั 

4.50 1.64 ด ี

6. การเรยีนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed 
กระตุน้ใหน้กัศกึษาไดแ้สดงความคดิเหน็มากขึน้ 

3.50 0.84 ด ี

7. การเรยีนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed 
ช่วยใหน้กัศกึษามคีวามเขา้ใจในบทเรยีนมากขึน้ 

4.33 1.79 ด ี

8. การเรยีนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed 
ท าใหน้กัศกึษารูจ้กัคดิวเิคราะห ์และแกปั้ญหาร่วมกนั 

4.17 1.30 ด ี

9. การเรยีนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed 
ฝึกใหนกัศกึษารูจ้กัคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง 

4.33 
1.30 

 
ด ี

10. การเรยีนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed 
ส่งเสรมิให้นักศึกษามโีอกาสสรา้งมนุษยสมัพนัธ์กบั
เพื่อนในกลุ่ม 

3.33 0.45 ด ี

11. การเรยีนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed 
ฝึกใหน้กัศกึษายอมรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

4.50 1.64 ด ี

12. การเรยีนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed 
สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้

4.50 1.64 ด ี

รวม 4.29 1.46 ดี 
 

จากตารางที ่7 ผลจากการวเิคราะหค์ะแนนจากแบบสอบถามความพงึพอใจของนักศกึษาที่มต่ีอการจดัการ
เรยีนการสอนรปูแบบบรูณาการ เทคนิค Webbed ในดา้นรปูแบบการสอนแบบบรูณาการ เทคนิค Webbed พบว่า มคี่า
คะแนนเฉลีย่ 4.29 และ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.46 นกัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนรูปแบบ
บรูณาการ เทคนิค Webbed ในดา้นรปูแบบการสอนแบบบรูณาการ เทคนิค Webbed  อยู่ในระดบัด ี

 



 

1002 
 

สว่นที ่2. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัการจดัการเรยีนการสอน โดย
รปูแบบการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ เทคนิค Webbed ในรายวชิาการจดัการเชงิกลยทุธ ์
 

ตารางท่ี 8 ตารางแสดงคะแนนทดสอบและค่าระดบัคะแนนก่อนการเรยีนการสอนในรายวชิาการจดัการเชงิกลยทุธ ์
โดยรปูแบบการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ เทคนิค Webbed  
ล าดบั รหสันักศึกษา ช่ือ-สกลุ คะแนนก่อนเรียน ค่าระดบัคะแนน 
1 54812802002 นางสาวปัณฐติา ตนัหยงมดั                60 พอใช ้
2 54812802003 นางสาวลนีา ทองมแีสง                     52 อ่อนมาก 
3 54812802005 นางสาวศวิาพร กอ้นเชือ้รตัน์               48 ตก 
4 54812802006 นางสาวพทัรมน สบืไชย                     68 พอใช ้
5 54812802011 นางสาวเกศรา วงศใ์หญ่ 56 อ่อน 
6 54812802013 นางสาวพชัรนิทร ์จนัแกว้ 40 ตก 
 รวม  54 อ่อนมาก 

 
จากตารางที ่8  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ชัน้ปีที ่

3 ปีการศกึษา 2/2556 ในรายวชิาการจดัการเชงิกลยุทธ์ ก่อนการจดัการเรยีนการสอน โดยรูปแบบการเรยีนรู้แบบ
บรูณาการ เทคนิค Webbed พบว่ามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยู่ในระดบัพอใช ้2 คน อยู่ในระดบัคะแนนอ่อน 1 คน อยู่
ในระดบัคะแนนอ่อนมาก 1 คน และอยู่ในระดบัคะแนนตก 2 คน โดยมคี่าเฉลีย่ของคะแนนรอ้ยละ 54 ซึง่อยู่ในค่าระดบั
คะแนนอ่อนมาก 
 

ตารางท่ี 9 ตารางแสดงคะแนนทดสอบและค่าระดบัคะแนนหลงัการเรยีนการสอนในรายวชิาการจดัการเชงิกลยุทธ ์โดย
รปูแบบการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ เทคนิค Webbed 
ล าดบั รหสันักศึกษา ช่ือ-สกลุ คะแนนหลงัเรียน ค่าระดบัคะแนน 
1 54812802002 นางสาวปัณฐติา ตนัหยงมดั                92 ดเียีย่ม 
2 54812802003 นางสาวลนีา ทองมแีสง                     88 ดมีาก 
3 54812802005 นางสาวศวิาพร กอ้นเชือ้รตัน์               88 ดมีาก 
4 54812802006 นางสาวพทัรมน สบืไชย                     96 ดเียีย่ม 
5 54812802011 นางสาวเกศรา วงศใ์หญ่ 84 ด ี
6 54812802013 นางสาวพชัรนิทร ์จนัแกว้ 80 ด ี
 รวม  88 ดีมาก 

 

จากตารางที ่9  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ชัน้ปีที ่3 
ปีการศึกษา 2/2556 ในรายวิชาการจดัการเชิงกลยุทธ์ หลงัการจดัการเรียนการสอน โดยรูปแบบการเรียนรู้แบบ              
บรูณาการ เทคนิค Webbed พบว่ามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยู่ในระดบัดเียีย่ม 2 คน อยู่ในระดบัคะแนนดมีาก 2 คน 
และอยู่ในระดบัคะแนนด ี2 คน โดยมคี่าเฉลีย่ของคะแนนรอ้ยละ 88 ซึง่อยู่ในค่าระดบัคะแนนดมีาก 
 
  



 

1003 
 

ตารางท่ี 10 ตารางแสดงคะแนนทดสอบ ขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงั การเรยีนการสอนใน
รายวชิาการจดัการเชงิกลยุทธ ์โดยรปูแบบการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ เทคนิค Webbed 
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-สกลุ   ก่อนเรียน หลงัเรียน ค่าระดบัคะแนน 
1 54812802002 นางสาวปัณฐติา ตนัหยงมดั 60 92 เพิม่ขึน้ 
2 54812802003 นางสาวลนีา ทองมแีสง 52 88 เพิม่ขึน้ 
3 54812802005 นางสาวศวิาพร กอ้นเชือ้รตัน์ 48 88 เพิม่ขึน้ 
4 54812802006 นางสาวพทัรมน สบืไชย 68 96 เพิม่ขึน้ 
5 54812802011 นางสาวเกศรา วงศใ์หญ่ 56 84 เพิม่ขึน้ 
6 54812802013 นางสาวพชัรนิทร ์จนัแกว้ 40 80 เพิม่ขึน้ 
 รวม  54 88 เพ่ิมขึน้ 

 

จากตารางที ่10  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ชัน้ปีที ่
3 ก่อนเรียนและหลงัเรยีน วิชาการจดัการเชิงกลยุทธ์ โดยจดัการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เทคนิค Webbed พบว่านักศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 6 คน และมคี่าเฉลี่ยนคะแนน
หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 6 คน 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 

สรปุผลการวิจยั 
 1. จากการศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาที่มต่ีอการจดัการเรยีนรูโ้ดยรูปแบบการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ 
เทคนิค Webbed ในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพรวม มคี่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.22 และ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.28 นกัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการ
จดัการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัดี ซึง่แบ่งเป็น 5 ประเดน็ คอืประเดน็ที ่1 เป็นประเด็นดา้นผูส้อน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.52 และ
ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.59 นักศกึษามคีวามพงึพอใจประเดน็ดา้นผูส้อนอยู่ในระดบัดมีาก ซึง่ประเดน็ดา้น
ผู้สอนที่นักศกึษามีความพงึพอใจในระดบัดมีาก เป็นเรื่องผู้สอนมคีวามตรงต่อเวลาในการสอน ผู้สอนสามารถสร้าง
บรรยากาศการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนใหน่้าสนใจ ผูส้อนมกีารจดัการเรยีนการสอนตามเนื้อหาวชิา ผูส้อนมคีวามรบัผดิชอบ
ในการจดัการเรยีนการสอน และผูส้อนเลอืกใชก้จิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบับทเรยีน ประเดน็
ที ่2 เป็นประเดน็ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอน มคี่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.20 และ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.20 นักศกึษามคีวามพึงพอใจประเดน็ด้านกระบวนการจดัการเรยีนการสอน อยู่ในระดบัด ีซึ่งประเดน็ด้าน
กระบวนการจดัการเรยีนการสอน ทีน่กัศกึษามคีวามพงึพอใจในระดบัดมีาก เป็นเรื่องจ านวนบทเรยีนมคีวามเหมาะสม
กบัเวลาเรยีนตลอดภาคการศกึษา ประเดน็ที ่3 เป็นประเดน็ด้านการวดัและการประเมนิผล มคี่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
4.30และ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.29 นกัศกึษามคีวามพงึพอใจประเดน็ดา้นการวดัและการประเมนิผลอยู่ใน
ระดบัด ีซึง่ประเดน็ดา้นวดัและการประเมนิผล ทีน่กัศกึษามคีวามพงึพอใจในระดบัดมีาก เป็นเรื่องมกีารชีแ้จงเกณฑก์าร
วดัและประเมินผลที่ชดัเจน ประเด็นที่ 4 เป็นประเด็นด้านสิง่อ านวยความสะดวกในการจดัการเรยีนการสอน มีค่า
คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.81 และ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89 นกัศกึษามคีวามพงึพอใจประเดน็ดา้นสิง่อ านวย
ความสะดวกในการจดัการเรยีนการสอน อยู่ในระดบัด ีซึง่ประเดน็สิง่อ านวยความสะดวกในการจดัการเรยีนการสอน ที่
นกัศกึษามคีวามพงึพอใจในระดบัดมีาก เป็นเรื่องสื่อการเรยีนการสอนมคีุณภาพ เหมาะสมกบัรปูแบบการจดัการเรยีน
การสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed  ประเด็นที่ 5 เป็นประเด็นด้านรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค 
Webbed มคี่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.29 และ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.46 นักศกึษามคีวามพงึพอใจประเดน็
ดา้นรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed อยู่ในระดบัด ีซึ่งประเดน็ดา้นรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ 
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เทคนิค Webbed ที่นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีมาก เป็นเรื่องการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค 
Webbed กระตุ้นใหน้ักศกึษาอยากเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ และการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed ช่วยส่งเสรมิ
ใหน้กัศกึษาไดม้กีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ร่วมกนั 
 2. จากการศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาโดยใช้รูปแบบการเรยีนรู้ แบบบูรณาการ เทคนิค 
Webbed ในรายวชิาการจดัการเชงิกลยุทธ ์ของนักศกึษาสาขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิชัน้ปีที่ 3 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 
2556 จ านวน 6 คน พบว่ามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยู่ในระดบัดเียีย่ม 2 คน อยู่ในระดบัคะแนนดมีาก 2 คน และอยู่ใน
ระดบัคะแนนด ี2 คน โดยมคี่าเฉลีย่ของคะแนนรอ้ยละ 88 ซึง่อยู่ในค่าระดบัคะแนนดมีาก 
 

อภิปรายผล 
 จากผลวจิยัในชัน้เรยีนสามารถสรุปผลการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ี
ต่อการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาการจดัการเชงิกลยุทธ ์โดยรูปแบบการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ เทคนิค Webbed 
ของนกัศกึษาสาขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ชัน้ปีที ่3 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 
จากผลการวจิยัพบว่านักศกึษามคีวามพงึพอใจต่อจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการ เทคนิค Webbed อยู่ในระดบัด ีและ
นักศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากมกีารจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ เทคนิค Webbed ซึ่งเป็นผลมา
จากประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 
 1. การเรยีนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed เป็นวธิกีารสอนให้นักศกึษาได้รูจ้กัคน้คว้าหาความรู้
ดว้ยตนเอง รูจ้กัการท างานทีเ่ป็นขัน้ตอน การเชื่อมโยงเนื้อหาวชิาต่าง ๆ มกีารแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีนมากขึน้ 
และสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้การเรยีนรูแ้บบบูรณาการเป็นการจดัการเรยีนการสอนที่
เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั เป็นการเรยีนรู้ที่เชื่อมโยงเนื้อสาระทัง้หลายเขา้ด้วยกนัอย่างมคีวามหมาย และสามารถน าไป
ประยุกต์ใชใ้นชวีติจรงิ อกีทัง้เป็นการบูรณาการหลกัสตูรยงัเป็นวธิกีารสรา้งการศกึษาใหม้คีวามหมายยิง่ขึน้ดว้ย   และ
สอดคล้องกบัค ากล่าวที่ว่าการสอนแบบบูรณาการจะสอดคล้องกบัชีวติจรงิของเด็ก ช่วยให้นักเรยีรนมองเห็นความ
เขา้ใจและเหน็ความสมัพนัธ์เชื่อมโยงเนื้อหาวชิาต่าง ๆ ทัง้ยงักระตุ้นให้เด็กใฝ่รู้ เนื่องจากเขาสามารถน าเนื้อหาและ
ทกัษะทีเ่รยีนไปใชไ้ดใ้นชวีติจรงิ [7] 
 2. การเรยีนการสอนแบบบรูณาการ เทคนิค Webbed เป็นวธิกีารสอนทีม่สีือ่การเรยีนการสอนทีห่ลากหลายที่
น่าสนใจ มกีารจดักจิกรรมในชัน้เรยีน ท าให้นักศกึษามคีวามสนุกสนานในการเรยีน ดงึดูดความสนใจของผู้เรยีนให้
อยากท ากจิกรรมทางการเรยีนมากขึน้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของทศินา แขมมณี ทีก่ล่าวไวว้่า การจดัการเรยีนการสอน
โดยเน้นการบรูณาการ เป็นการน าเน้ือหาสาระทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั มาสมัพนัธใ์หเ้ป็นเรื่องเดยีวกนัและจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้ใหผู้้เรยีนเกดิความรูค้วามเขา้ใจในลกัษณะที่เป็นองคร์วม และสามารถน าความรูค้วามเขา้ใจไปประยุกต์ใช้ใน
ชวีติประจ าวนัได ้[8] 
 3. การเรยีนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed เป็นวธิกีารสอนท าใหน้ักศกึษาเกดิความกระตอืรอืรน้
ทางการเรยีน กระตุน้ใหผู้เ้รยีนมคีวามตอ้งการอยากเรยีนรูเ้พิม่มากขึน้ ช่วยสง่เสรมิใหน้กัศกึษาแสวงความรูด้ว้ยตนเอง 
และมคีวามรบัผดิชอบของการท างานที่ตนเองได้รบัมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวจิัยของ รศ.กสัมา กาซ้อน ที่
กล่าวไว้ว่า ผู้เรยีนที่ได้ศกึษาแบบบูรณาการนัน้ได้รูปแบบการสอนที่เน้นการเรยีนแบบบูรณาการ ส่งเสรมิให้ผู้เรยีน
สนใจ กระตือรอืร้นและมีส่วนร่วมตลอดเวลาในการเรยีนรู้ วางแผนงานตามล าดบั ค้นคว้าและเพิ่มเติมความรู้อย่าง
สม ่าเสมอ ผูเ้รยีนอยากคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิทางบญัช ีมคีวามสุขในการเรยีน มทีศันคตทิีด่ต่ีอการจดัท าบญัช ีรูส้กึ
สนุกและสามารถแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระ [9] 
 4. การเรยีนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed เป็นวธิกีารสอนที่ช่วยนักศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนหลงัจากได้การเรยีนรู้แบบบูรณาการ เทคนิค Webbed สูงขึน้กว่าก่อนได้รบัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ เทคนิค 
Webbed ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยะมาศ อาจหาญ พบว่า นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ไดร้บัการจดัการเรยีนรู้
แบบบูรณาการมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาฟิสกิสส์ูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 [10] และ



 

1005 
 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รศ. พศิเพลนิ เขยีวหวาน  ดร.วชิติ บุญสนอง พบว่า นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนใน
กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ภาษาองักฤษ สงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม สุขศกึษา
และพลศึกษา และการงานอาชีพ และเทคโนโลยี หลงัจากได้รบัการเรียนรู้แบบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 [11] 
 5. ความคดิเหน็ของนักศกึษาที่มต่ีอ การจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ ในวชิาการจดัการเชงิกลยุทธ์ 
พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษามคีวามพึงพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ  อยู่ในระดบัดี ซึ่งทัง้นี้เป็น
เพราะการเรยีนรูแ้บบบรูณาการเป็นการเรยีนทีม่กีารผสมผสานการสอนหลายวธิี และเป็นการสอนทีม่กีารเชื่อมโยงวชิา
หลายวชิาเขา้ดว้ยกนั เป็นการวางแผนท างานร่วมกนัในทมี ท าหนักศกึษาไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองในการท า
กจิกรรมการบูรณาการ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของว่า การสอนแบบบูรณาการเพื่อให้นักเรยีนสามารถแกปั้ญหาได้ดว้ย
ตนเอง ซึ่งต้องอาศยัความรู้จากหลายสาขาวิชา  และเพื่อสนองความสนใจของนักเรยีน  บรรยากาศในชัน้เรียรจะไม่
เครยีด กระตุน้ใหน้ักเรยีนเรยีนอย่างสนุนกสนาน และส่งเสรมิการเรยีนรูท้ีจ่ะท างานร่วมกนั ยอมรบัผูอ้ื่น และในการจดั
กจิกรรมใหน้กัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตั ิท าการทดลองเอง ท าใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ีและเกดิทกัษะในการปฏบิตักิาร
ทดลอง [12] 

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 

 1. เพื่อส่งเสรมิให้มกีารน าผลการวจิยัไปบูรณาการใชใ้นการท ากจิกรรมกลุ่ม ในแต่ละรายวชิาเพื่อส่งเสรมิให้
เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
  2. เพื่อสง่เสรมิใหม้กีารน าผลการวจิยัไปใชใ้นการจดักจิกรรมดา้นบรกิารวชิาการของนกัศกึษา 
  3. เพื่อใหม้กีารน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรยีนการสอน โดยบรูณาการในการจดัการเรยีน
การสอนในรายวชิาต่าง ๆ  
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 

 1. ควรจะมีการสร้างแบบประเมินนักศึกษา ทัง้ก่อนและหลังการเรียนรู้ ให้มีหลากหลายมากขึ้น ทัง้
แบบทดสอบปรนยั และอตันยั เพื่อวดัความรูผู้น้กัศกึษาไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 
 2. ควรจะจะมกีารตดิตามผลการวจิยัภายหลงัต่อเนื่อง ในระยะเวลาทีน่านมากขึน้ เพื่อจะไดรู้ถ้งึพฤตกิรรมของ
นกัศกึษาว่ามกีารเปลีย่นแปลงในเชงิบวกหรอืไม่ 
 3. ควรมีการศึกษาวิจยัในเรื่องของพฤติกรรมของนักศึกษาภายหลงัจากได้รบัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เทคนิค Webbed 
 4. ควรศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบการเรยีนรูแ้บบบรูณาการในเทคนิคต่าง ๆ  
 5. ควรมกีารท าการวจิยัเพื่อศกึษาการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ โดยใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นชมุชน โดยมเีน้ือหา
ตามบรบิทของชมุชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1006 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงเป็นอย่างด ีเน่ืองดว้ยไดร้บัทุนอุดหนุนจากมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ และไดร้บั
ความร่วมมอืในการท าวจิยัจากนักศกึษาคณะวทิยาการจดัการ สาขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ  ชัน้ปีที ่3 มหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนดุสติ ศนูยก์ารศกึษานอกทีต่ัง้ล าปาง ปีการศกึษา 2556   
 ขอขอบคุณผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้ล าปาง ที่ได้ให้ค าแนะน า
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บทคดัย่อ 
 

 บทควำมนี้  เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำระบบกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพที่มีควำม
รบัผดิชอบต่อสงัคม จงัหวดัพษิณุโลก ประเทศไทย ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัคอื 1) เพื่อส ำรวจสถำนภำพของสถำนบรกิำร
สุขภำพที่ด ำเนินธุรกิจกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพในจังหวัดพิษณุโลก  2) เพื่อวิเครำะห์ควำมสอดคล้องระหว่ำง
ยุทธศำสตร์และกำรปฏิบตัิ ควำมพร้อมและควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำระบบกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพที่มีควำม
รบัผดิชอบต่อสงัคม ของจงัหวดัพษิณุโลก และ 3) จดัท ำขอ้เสนอแนะในระดบัปฏบิตักิำร 
 ผลกำรศกึษำพบว่ำ จงัหวดัพิษณุโลกมีควำมพร้อมทำงด้ำนบรบิท ที่ตัง้ ลกัษณะทำงกำยภำพ โครงสร้ำง
พืน้ฐำนและระบบขนสง่สำธำรณะ โดยธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรท่องเทีย่วประเภทนี้มสีำมระดบัคอื ระดบัเลก็ ไดแ้ก่ หอ้ง
นวดเพื่อสุขภำพ สปำ และสถำนเสรมิควำมงำม ขนำดกลำง ได้แก่ สปำ รสีอร์ท และ สถำนบรกิำรนวดเพื่อสุขภำพ 
คลนิิกสขุภำพของเอกชน และสถำนเสรมิควำมงำม ระดบัใหญ่ไดแ้ก่ โรงพยำบำลเอกชนทัง้หกแห่ง โดยปัญหำหลกัของ
สถำนบรกิำรขนำดเล็กได้แก่ กำรมีทรพัยำกรจ ำกดั ขำดพนักงำนและเงินทุน ส่วนสถำนบรกิำรขนำดกลำง ได้แก่ 
ปัญหำด้ำนกำรแข่งขนัเชงิธุรกจิ ขำดเครอืข่ำยและขำดเงนิลงทุนเพื่ปรบัปรุงกจิกำร ส่วนธุรกจิขนำดใหญ่มีลกัษณะ
ผูกขำดและเชื่อมโยงกบัเครอืข่ำยบรกิำรสุขภำพระดบันำนำชำต ิปัญหำหลกัของกำรท่องเทีย่วเพื่อสุขภำพในจงัหวดั
พิษณุโลก ได้แก่ กำรไม่เชื่อมโยงกันระหว่ำงนโยบำยและกำรปฏิบัติ สภำพดังกล่ำวท ำให้เกิดช่องว่ำงที่ท ำให้
ผูป้ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเลก็ยำกทีจ่ะเขำ้ร่วมแข่งขนัในธุรกจิกำรท่องเทีย่วประเภทนี้ได ้แมว้่ำจะเป็นกลุ่มที่
ยนิดแีละต้องกำรมสี่วนร่วมในกำรพฒันำระบบกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพมำกที่สุด นอกจำกนี้ ยงัพบปัญหำควำมไม่
สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย แผนงำนงบประมำณ และกำรปฏิบัติทัง้ในระดับกลุ่มยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด  
ยุทธศำสตร์จงัหวดั และยุทธศำสตรข์องหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวขอ้งทัง้ของภำครฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภำคเอกชน ผูเ้ขยีนเสนอว่ำ กำรพฒันำระบบกำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพของจงัหวดัพษิณุโลกใหม้ปีระสทิธภิำพ ควร
พัฒนำระบบคิดและกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจที่มีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม และกำรสร้ำงเสริมควำมเข้มแขง็ให้แก่
เครอืข่ำยของผู้ประกอบกำรระดบักลำงและระดบัเลก็ ส่วนผู้ประกอบกำรระดบัใหญ่ ควรเสรมิสรำ้งทกัษะกำรบรกิำร 
โดยเน้นดำ้นควำมเขำ้ใจและกำรพฒันำทกัษะกำรบรกิำรใหแ้ก่นกัท่องเทีย่วทีม่คีวำมแตกต่ำงหลำกหลำยทำงวฒันธรรม 
พฤติกรรมกำรบริกำร และข้อจ ำกดัด้ำนกำรสื่อสำรของผู้ให้บริกำรทัง้ด้ำนภำษำและวฒันธรรมกำรใช้บริกำรของ
นกัท่องเทีย่วแต่ละประเภทในสถำนประกอบกำรทุกระดบั 
 

ค าส าคญั:  กำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพ  ช่องว่ำงระหว่ำงยุทธศำสตร ์

 
 
                                                           
1 สำขำวชิำพฒันำสงัคม คณะสงัคมศำสตร ์มหำวทิยำลยันเรศวร พษิณุโลก 65000 
2 สำขำวชิำวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำ คณะศกึษำศำสตร ์มหำวทิยำลยันเรศวร พษิณุโลก 65000 
1 Social Development Faculty of Social Sciences, Naresuan University, Phitsanulok, 65000. 
2 Educational Research and Evaluation, Faculty of Education, Naresuan, University Phitsanulok, 65000. 
* Corresponding author: patcharins76@gmail.com 



 

1008 
 

Abstract 
 

 This article is part of a research project called “The Development of medical tourism system with 
corporate social responsibility in Phitsanulok, Thailand”. It has two crucial objectives. First, it aims to provide 
the status and situation of business institutions where medical tourism has been operated. Second, it 
provides a strong criticism of differentiation between policy planning and practice, readiness and possibility of 
bring medical tourism on the development practice.   
 The article highlights the readiness of Phitsanulok in terms of its social context, location, physical 
environment, infrastructure and public transportation. It outlines three types of medical tourism business. 
These include small size business entrepreneurs such as massage, spa and beauty treatment. Medium size 
business includes spa, resort and private clinic. Big businesses include six private hospitals. Problems of 
small size business are their limit resources, insufficient staff and lack of new knowledge. Medium size 
business confronts low competitiveness, lack of strong business network and insufficient investment. Big 
business, however, are facing the aggressive competitive situation, threats from international firms. Unable to 
bring policy to implementation obstructs Phitsanulok from business challenge. Poor integration between 
planning and practice excludes small and medium size entrepreneurs from businesses arena leaving merely 
big private business monopolized the market. The authors recommend three suggestions. These are 1) 
constructing a good practice based on cooperate social responsibility framework; 2) increasing strong 
networking among small and medium businesses; and 3) supporting big businesses in forms of increasing 
staff’s cultural skill suited to client’s socio-cultural differentiation. A better communication strategy needs to be 
improved at all level of businesses. 
 

Keywords:  Medical tourism, The gap between strategies 
 

บทน า    
  

 กำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพ หมำยถงึ กำรเดนิทำงระหว่ำงประเทศ ทีม่เีป้ำหมำยเพื่อ เขำ้รบับรกิำรดำ้นสุขภำพ 
ซึ่งส่วนใหญ่ครอบคลุมบรกิำรด้ำนศลัยกรรม (Surgery) เช่น ทนัตกรรม (Dental Surgery) หวัใจ (Cardiac Surgery) 
เสรมิควำมงำม (Cosmetic Surgery) บรกิำรดำ้นสขุภำพทำงเลอืก (Alternative Treatment) เช่น นวด สปำ และฝังเขม็ 
เป็นต้น ในปัจจุบัน มี 50 ประเทศทัว่โลก ที่ระบุให้กำรท่องเที่ยวทำงสุขภำพเป็นอุตสำหกรรมแห่งชำติ (National 
Industry) ในจ ำนวนนี้ ม ี5 ประเทศในอำเซยีน ไดแ้ก่ Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand และ Brunei  
 กำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพ (Medical Tourism /Medical Travel /Health Tourism) ถูกรเิริม่ขึน้เป็นครัง้แรกเมื่อ
หลำยพนัปีมำแล้วในยุคกรกี ดงัพบหลกัฐำนกำรเดินทำงท่องเที่ยวไปยงัอำณำนิคมเลก็ๆ ทัว่เมดิเตอเรเนียน เช่น 
Salonic Gulf ทีเ่รยีกว่ำ “Epidauria” เพื่อรบับรกิำรในเมอืงสปำ (Spa Town) และใน Sanitarium ต่อมำในช่วงศตวรรษ
ที่ 18 ก็พบว่ำ ในองักฤษมีผู้ป่วยที่เข้ำรบับรกิำรในสปำและที่จดับรกิำรน ้ำแร่เพื่อสุขภำพ และแก้ไขอำกำรเจ็บป่วย
จ ำนวนมำก อำท ิGout, Liver disorder และ bronchitis [10] 
 ปัจจยัส ำคญั ทีท่ ำใหก้ำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพไดร้บัควำมนิยมเพิม่มำกขึน้ตำมล ำดบัในรอบทศวรรษทีผ่่ำนมำ 
ประกอบด้วย 2 ปัจจยัหลกั  ปัจจยัแรก ไดแ้ก่ ปัจจยัผลกั (Push Factor) จำกประเทศต้นทำง ไดแ้ก่ ปัญหำค่ำใชจ้่ำย
ดำ้นสุขภำพในประเทศต้นทำงที่สงูมำก ค่ำใชจ้่ำยเพื่อกำรเดนิทำงลดต ่ำลง ปัญหำกำรรอคอยเพื่อรบับรกิำรสุขภำพที่
ยำวนำน ปัญหำมำตรฐำนของบรกิำรสขุภำพทีต่ ่ำและไม่พอเพยีง ปัญหำเชงินโยบำยในสว่นของกำรประกนัสขุภำพของ
ประเทศที่พฒันำแล้วหลำยประเทศ ที่ไม่ครอบคลุมบรกิำรด้ำน Orthopedic Surgery  เช่น Knee /Hip Replacement     
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ทันตกรรม เป็นต้น ส ำหรับปัจจัยดึง (Pull Factor) ของประเทศปลำยทำง ได้แก่ กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีและ
มำตรฐำนของกำรใหบ้รกิำรดำ้นสุขภำพทีเ่พิม่สงูขึน้ ค่ำบรกิำรดำ้นรกัษำพยำบำลและบรกิำรสขุภำพถูกกว่ำประเทศต้น
ทำง และกำรเตบิโตขึน้ของธุรกจิสขุภำพภำคเอกชน ดงัรำยงำนของ University of Delaware [12] ทีก่ล่ำวว่ำ ค่ำใชจ้่ำย
ของกำรศลัยกรรมในอนิเดยี ไทย และอำฟรกิำใต ้คดิเป็นเพยีงหนึ่งในสบิหรอืถูกกว่ำนัน้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่ำใชจ้่ำย
ทีผู่ป่้วยตอ้งจ่ำยในสหรฐัอเมรกิำหรอืประเทศในยุโรปตะวนัตก   
 ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพส่วนใหญ่เดินทำงมำจำกประเทศในยุโรป ตะวันออกกลำง ญี่ปุ่ น 
สหรฐัอเมริกำ และแคนำดำ ตำมล ำดับ Deloitte Consulting พยำกรณ์ว่ำ กำรเติบโตของธุรกิจกำรท่องเที่ยวเพื่อ
สขุภำพของสหรฐัอเมรกิำ จะเพิม่ขึน้อกีเป็นสบิเท่ำในทศวรรษหน้ำ ซึง่ในปี ค.ศ.2007 สหรฐัอเมรกิำมนีกัท่องเทีย่วเพื่อ
สขุภำพแลว้เป็นจ ำนวนถงึ 750,000 คน และต่อมำไดเ้พิม่ขึน้เป็นหนึ่งลำ้นคนในปี ค.ศ.2008 ทัง้นี้ กำรเตบิโตของธุรกจิ
กำรท่องเที่ยวของสหรฐัอเมรกิำ ไดเ้พิม่ผลตอบแทนให้นักธุรกจิดำ้นสุขภำพแลว้ มำกกว่ำหนึ่งพนัล้ำนดอลล่ำรส์หรฐั 
[10] รำยงำนว่ำ ประเทศปลำยทำงในเอเซยีซึง่เป็นทีน่ิยมมำกของนกัท่องเทีย่วเชงิสุขภำพ ไดแ้ก่ Brunei, Hong Kong, 
India, Malaysia, Philippines, Singapore และ Thailand  
 ในปี ค.ศ.2009 อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพทัว่โลกก่อใหเ้กดิรำยไดเ้กอืบ 60 พนัลำ้นดอลล่ำรส์หรฐั
แก่ผูล้งทุน [8], [11] นอกจำกนี้ ยงัพบว่ำจ ำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพทัว่โลกไดเ้พิ่มขึน้จำก 19 ล้ำนคนในปี ค.ศ.
2005 เป็น 25.8 ล้ำนคนในปี ค.ศ.2007 คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตถึง 16.5% แต่อย่ำงไรก็ตำม [14] ตัง้ข้อสงัเกตว่ำ 
อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วเพื่อสุขภำพ ไม่ไดเ้ตบิโตอย่ำงรวดเรว็ในรูปของปรมิำณของนักท่องเที่ยวเท่ำนัน้ แต่พบว่ำ 
นักท่องเที่ยวได้ให้ควำมส ำคญักบัคุณภำพของบรกิำรและควำมรวดเรว็มำกกว่ำ ควำมต้องกำรเขำ้รบับรกิำรสุขภำพ
รำคำถูกเช่นในอดตี  
 สภำพปัญหำดงักล่ำว ท ำใหใ้นปี ค.ศ.2004 World Health organization ไดร้เิริม่นโยบำย “World Alliance for 
Patient Safety” ขึน้ โดยมเีป้ำหมำยเพื่อ ช่วยสถำนบรกิำรสุขภำพและรฐับำลของประเทศต่ำงๆ ทัว่โลก ในกำรด ำเนิน
นโยบำยผู้ป่วยปลอดภัย (Patient Safety Policy) เมื่อเกิดธุรกิจกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพขึ้นในประเทศนัน้ๆ [21] 
นอกจำกปัญหำขำ้งต้น ยงัพบปัญหำกำรขำดจรยิธรรมทำงกำรแพทย ์ของผูป้ระกอบธุรกจิกำรท่องเทีย่วเพื่อสุขภำพใน
ประเทศต่ำงๆ ทัว่โลก เช่น ปัญหำกำรปลูกถ่ำยอวยัวะทีไ่ดม้ำอย่ำงผดิกฎหมำยและละเมดิสทิธมินุษยชนของประเทศ
ปลำยทำง ในปี ค.ศ.2008 ประเทศไทย ถูกร้องเรียนด้ำนจริยธรรมและละเมิดสิทธิผู้ป่วยในกรณีของ Stem Cell 
Treatments [13] และปัญหำควำมพยำยำมลดตน้ทุนค่ำใชจ้่ำยดำ้นประกนัสขุภำพของประเทศตน้ทำง โดยกำรผลกัดนั
ใหผู้้ซือ้ประกนัเขำ้รบับรกิำรดำ้นสุขภำพ จำกกำรท่องเทีย่วเพื่อสุขภำพแทนกำรใชบ้รกิำรจำกประเทศต้นทำงซึง่มกัมี
รำคำแพงกว่ำมำก [20]  
 แมว้่ำ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วเพื่อสุขภำพจะท ำรำยไดม้หำศำลทัง้ในระดบัโลก ภูมภิำค และประเทศ แต่
กลบัพบว่ำ ยงัไม่มรีะบบกำรจดักำรท่องเทีย่วเพื่อสุขภำพทีม่คีวำมรบัผดิชอบเพื่อสงัคม โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในประเทศ
ก ำลงัพฒันำ ในกรณีของประเทศไทย พบปัญหำมำกมำยทัง้ด้ำนจรยิธรรม คุณธรรม กำรด ำเนินธุรกิจที่ขำดควำม
รบัผดิชอบ ปัญหำควำมล้ำสมยัของกฏหมำย และแนวปฏบิตัทิี่เกี่ยวขอ้ง โดยพบว่ำ หลงัเหตุกำรณ์กำรก่อกำรรำ้ยใน
วนัที่ 11 กนัยำยน กลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศตะวนัออกกลำง ได้รบัควำมล ำบำกเพิ่มมำกขึ้น ในกำรขอวซี่ำเข้ำ
ประเทศสหรฐัอเมริกำเพื่อรบักำรรกัษำพยำบำล นักท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพก ลุ่มนี้ จึงหันมำใช้บรกิำรกำรท่องเที่ยว
สขุภำพในประเทศไทยแทน เน่ืองจำกระยะทำงใกลก้ว่ำ รำคำถูกกว่ำ และคุณภำพกำรรกัษำอยู่ในมำตรฐำนสำกล [7]  
 กำรเติบโตของธุรกิจกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพในประเทศไทย ได้เริม่ขึ้นในปี ค.ศ.2005 โดยโรงพยำบำล
กรุงเทพ ได้เปิดรบันักท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ เป็นจ ำนวนถึง 150,000 คน ต่อมำในปี ค.ศ.2006 กำรท่องเที่ยวเพื่อ
สุขภำพ ได้น ำรำยไดเ้ขำ้ประเทศมำกกว่ำ 36.4 พนัล้ำนบำท โดยพบว่ำ บรกิำรด้ำนสุขภำพ ซึ่งเป็นที่นิยมมำกได้แก่ 
ศลัยกรรมเพื่อควำมงำม กำรปลูกถ่ำยและเปลีย่นอวยัวะ กำรรกัษำอำกำรเจบ็ป่วยด้วยโรคกระดูกและขอ้ ทนัตกรรม 
และกำรผ่ำตดัหวัใจ นอกจำกนี้ ยงัมกีำรให้บรกิำรสุขภำพทำงเลอืกอื่นๆ เช่น สปำ กำรบ ำบดัทำงกำยภำพและจติใจ 
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เป็นต้น ในปัจจุบนั สถำนบรกิำรทีใ่หบ้รกิำรกำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพ อำท ิโรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร ์กลุ่มสถำนบรกิำร
ในเครอืโรงพยำบำลพญำไท และกลุ่มโรงพยำบำลกรุงเทพฯ ซึง่ด ำเนินงำนโดย Dusit Medical Services เป็นตน้ [15], 
[16]    
 อย่ำงไรกต็ำมพบว่ำ ประเทศปลำยทำงหลำยประเทศ รวมทัง้ประเทศไทย ประสบปัญหำที่เกิดขึน้จำกกำร
ด ำเนินธุรกจิท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพขำ้มชำตใินลกัษณะดงักล่ำวมำกมำย เช่น อตัรำเสีย่งและอำกำรแทรกซอ้นทีเ่พิม่มำก
ขึน้ในกลุ่มนกัท่องเทีย่ว เน่ืองจำกกำรเดนิทำงระยะไกลเรว็เกนิไป ภำยหลงักำรเขำ้รบับรกิำรทำงสขุภำพหรอืผ่ำตดั กำร
ขำดแคลนนโยบำยที่ดีและครอบคลุมประเด็นปัญหำ หำกเกิดควำมผิดพลำดจำกกำรรกัษำ (Medical Malpractice) 
สภำพดงักล่ำวลว้นน ำมำซึง่ควำมไม่พงึพอใจในบรกิำรของนกัท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพ นอกจำกนี้ ยงัพบปัญหำและควำม
เขำ้ใจผดิทีเ่กดิจำกขอ้จ ำกดัดำ้นภำษำทีใ่ชใ้นกำรสือ่สำรระหว่ำงบุคลำกรทำงกำรแพทยก์บันกัท่องเทีย่ว ปัญหำคุณภำพ
หลงักำรบรกิำร และปัญหำกำรขำดแคลนแพทยแ์ละบุคลำกรทำงกำรแพทย ์ซึง่เดมิประเทศไทยกม็ปัีญหำรุนแรงอยู่แลว้ 
โดยผลกำรส ำรวจล่ำสุดพบว่ำ ประเทศไทยมแีพทย์ที่สำมำรถท ำเวชปฏบิตัิได้จ ำนวน 31,939 คน สดัส่วนแพทย์ต่อ
ประชำกรของประเทศไทยคอื 1: 1,985 คน แพทยภ์ำครฐัจ ำนวน 21,500 คน คดิเป็นสดัส่วนต่อประชำกรของประเทศ
ไทย 1 : 2,948 คน และแพทยข์องกระทรวงสำธำรณสขุจ ำนวน 11,025 คน คดิเป็นสดัสว่นต่อประชำกรในประเทศไทย 
1: 5,750 คน ซึง่นบัว่ำยงัต ่ำกว่ำเกณฑม์ำตรฐำนขององคก์ำรอนำมยัโลก [1]  
 โดยในปัจจุบันพบว่ำ กำรด ำเนินนโยบำยของภำครัฐได้ส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตและสุขภำพของ
ประชำชนในหลำยมติิ ตวัอย่ำงเช่น นโยบำยกำรท่องเทีย่วเพื่อสุขภำพ ภำยใต้โครงกำร เช่น “Amazing Thailand” ที่
เน้นกลยุทธ์เรื่อง สุขภำพทำงเลอืก อำท ิสปำ โรงพยำบำล และผลติภัณฑ์สมุนไพร และโครงกำร “Medical Hub” ที่
มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงด้ำนสุขภำพในภูมิภำค ท ำให้ปรมิำณนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพจำกภำยนอก
ประเทศเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง [6], [19]  
 จงัหวดัพิษณุโลก เป็นจังหวัดหนึ่งใน 9 จงัหวัดภำคเหนือตอนล่ำง (ประกอบด้วยจังหวัดพิจิตร สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ ตำก และก ำแพงเพชร) และเป็นจงัหวดัในภำคเหนือตอนล่ำงกลุ่มที่ 1 ซึ่ง
ประกอบดว้ย พษิณุโลก เพชรบูรณ์ ตำก สุโขทยั และอุตรดติถ์ ที่ประกำศยุทธศำสตรก์ำรพฒันำอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร ในกำรเป็นศูนย์กลำงของภำคเหนือตอนล่ำง และเป็นจงัหวดัที่เป็นเมืองบรกิำรสี่แยกอนิโดจนี (Phitsanulok: 
Indochina Service’s City) อกีทัง้ยงัไดก้ ำหนดเป้ำประสงคห์ลกัประกำรแรก ในกำรเป็นศูนยก์ลำงกำรบรกิำรดำ้นกำร
ขนส่งสนิค้ำ ผู้โดยสำร ICT และกำรบรกิำรด้ำนสุขภำพ และมีกำรประกำศกลยุทธ์ในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น
ศูนย์กลำงด้ำนสุขภำพเพื่อให้ประชำชนมีสุขภำพแข็งแรงสมบูรณ์ (Healthy Province) พร้อมกับประกำศให้ กำร
ท่องเทีย่วเป็นยุทธศำสตรท์ีส่ ำคญั โดยกำรเน้นกำรส่งเสรมิกจิกรรมกำรท่องเทีย่วทีห่ลำกหลำย ทัง้ดำ้นระบบ เครอืขำ่ย 
ขอ้มลู ควำมปลอดภยัของนกัท่องเทีย่ว [4] 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

 1) เพื่อส ำรวจสถำนภำพของสถำนบรกิำรสขุภำพทีด่ ำเนินธุรกจิกำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพในจงัหวดัพษิณุโลก  
 2) เพื่อวเิครำะห์ควำมสอดคล้องระหว่ำงยุทธศำสตร์และกำรปฏบิตัิ ควำมพร้อมและควำมเป็นไปได้ในกำร
พฒันำระบบกำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพทีม่คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ของจงัหวดัพิษณุโลก และ 3) จดัท ำขอ้เสนอแนะใน
ระดบัปฏบิตักิำร 
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วิธีวิทยาการวิจยั 
 

 ผู้เขียนใช้กำรวิจัยแบบผสมผสำน ได้แก่ กำรวิจัยเชิงปริมำณ ประกอบด้วย กำรส ำรวจสภำพ ระบบ 
กระบวนกำร และปัญหำอุปสรรคของกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพในจงัหวดัพิษณุโลก โดยใช้แบบสอบถำม เพื่อสรุป
วิเครำะห์สภำพตำมองค์ประกอบกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ 7 ประกำรคือ MTGR, MTDR, MTPs, TMSRs, MTIs, 
MTSs และ MTs ประชำกรที่ใช้ศึกษำประกอบด้วย ผู้บริหำรหรือเจ้ำของสถำนประกอบกำรที่ให้บริกำรด้ำนกำร
ท่องเทีย่วเพื่อสุขภำพ ไดแ้ก่ โรงพยำบำลเอกชน คลนิิกสุขภำพ โรงแรม สถำนเสรมิควำมงำมเพื่อสุขภำพ และสถำน
บรกิำรสุขภำพทำงเลอืก ทัง้ขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเลก็ สุ่มตวัอย่ำงดว้ยกำรสุม่แบบผสมผสำน ระหว่ำงกำร
สุ่มแบบชัน้ภูม ิจ ำแนกตำมขนำดและประเภทของสถำนบรกิำรสุขภำพ  ได้ขนำดตวัอย่ำงจ ำนวนทัง้สิน้ 155 แห่ง กำร
เกบ็ขอ้มูลใชว้ธิกีำรสมัภำษณ์ โดยใชแ้บบสอบถำม แบบเลอืกขอ้ตอบ และวเิครำะหข์อ้มูลดว้ยสถติแิบบพรรณำ ไดแ้ก่ 
รอ้ยละ ค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน น ำเสนอผลกำรวเิครำะหข์อ้มูล โดยใช้ตำรำง แผนภำพ และกำรพรรณำ
กำรวเิครำะห ์  
 กำรวิจยัเชิงคุณภำพ ประกอบด้วย กำรประชุมกลุ่มแบบเจำะจง (Nominal Group Discussion) และกำร
สมัภำษณ์เจำะลกึ (In-depth Interview) ผู้ประกอบกำรหรอืผู้แทนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดักำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพใน
จงัหวดัพษิณุโลก เพื่อส ำรวจและวเิครำะหศ์กัยภำพ ควำมพรอ้มและควำมเป็นไปไดใ้นกำรจดักำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพ
ทีม่คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ของจงัหวดัพษิณุโลก เกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้นวสมัภำษณ์เชงิลกึ สมัภำษณ์ตรงกบั
ผูใ้หข้อ้มลู จ ำนวนทัง้สิน้ 45 รำย โดยก ำหนดเกณฑใ์นกำรคดัเลอกกลุ่มตวัอย่ำงคอื เป็นผูป้ระกอบกำรหรอืผูบ้รหิำรของ
สถำนบรกิำรที่จดักจิกรรมเพื่อกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ มำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ทัง้เพศหญิงและชำย ไม่
จ ำกัดระดบักำรศึกษำ ไม่มีปัญหำสุขภำพจิตและควำมจ ำ เต็มใจ ให้ข้อมูลตัง้แต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนกำรวิจัย 
วเิครำะห์ข้อมูลด้วยวธิกีำรวเิครำะห์เชิงเนื้อหำ (Content Analysis) และกำรวเิครำะห์เรื่องเล่ำ (Narrative Analysis) 
น ำเสนอขอ้มลูดว้ยภำพถ่ำย และกำรพรรณำโดยใชก้รณีศกึษำ 
 กำรวิจัย เชิงปฏิบัติกำรเพื่ อกำรเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วม  (Participatory Learning Appraisal /PLA) มี
วตัถุประสงค์ส ำคญัเพื่อ 1) ตรวจสอบควำมถูกต้องของขอ้มูลที่ได้จำกกำรศกึษำวจิยัด้วยวธิวีจิยัแบบต่ำงๆ 2) จดัท ำ
ระบบกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ จงัหวดัพิษณุโลก  และ 3) วิเครำะห์สรุปเพื่อจดัท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยให้แก่
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใชก้ำรประชุมเชงิปฏบิตักิำรแบบมสี่วนร่วม 2 ครัง้ โดยกลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ชใ้นกำรศกึษำครัง้นี้ 
ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่ำงผู้ให้ข้อมูลจำกกำรศึกษำเชิงปริมำณ และกำรศึกษำเชิงคุณภำพ กิจกรรมครัง้แ รก
ประกอบดว้ย 1) กำรแนะน ำตวัของผูเ้ขำ้ร่วมประชุม 2) กำรบรรยำยสรุปขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ำกผลกำรวจิยั 3) กำรบรรยำย
สรุปเพื่อคนืขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรด ำเนินโครงกำรวจิยั 4) กำรแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละกำรสอบถำมควำมคดิเหน็ และ 5) กำร
ถอดบทเรยีนทีไ่ดจ้ำกกำรประชุมเชงิปฏบิตักิำร ส ำหรบักำรประชุมเชงิปฏบิตักิำรแบบมสีว่นร่วมครัง้ที ่2 ประกอบดว้ย 
1) ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมกล่ำวทกัทำยและแนะน ำตวั 2) กำรบรรยำยสรุปจำกวทิยำกรผูเ้ชีย่วชำญดำ้นกำรจดักำรท่องเทีย่ว
เพื่อสขุภำพ 3) กำรแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละกำรสอบถำมควำมคดิเหน็ 4) ถอดบทเรยีนทีไ่ดจ้ำกกำรประชุมเชงิปฏบิตักิำร
เพื่อน ำไปสังเครำะห์ข้อมูล เพื่อประกอบกำรจัดท ำข้อเสนอแนะ  วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีกำรแบบ Baconian 
Technique และ Content Analysis หลงัจำกนัน้ จงึตรวจสอบควำมตรงของผลกำรวเิครำะหข์อ้มูลดว้ยวธิแีบบสำมเสำ้ 
(Multi-angulations Method) 
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ผลการวิจยั 
 

 บทควำมนี้น ำเสนอผลกำรศกึษำในประเดน็ส ำคญัโดยสรุปดงันี้ 
 1. สถำนภำพกำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพในจงัหวดัพษิณุโลก ประกอบดว้ยสรุปผลกำรศกึษำ 3 สว่นคอื  
 1.1 บรบิททัว่ไปดำ้นกำรท่องเทีย่วเพื่อสุขภำพของจงัหวดัพษิณุโลกโดยสรุปพบว่ำ พษิณุโลก เป็นจงัหวดัทีม่ี
ควำมเหมำะสมในด้ำนสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ อันประกอบด้วย กำรเป็นจังหวัดขนำดใหญ่ ที่เชื่อมต่อเขต
ภำคเหนือตอนล่ำงและภำคกลำงตอนบนของประเทศไทย ใชเ้วลำไม่นำนดว้ยระยะทำงทีไ่ม่ไกลในกำรเดนิทำงไปกลบั
กรุงเทพมหำนคร นอกจำกนี้ ยงัมอีำณำเขตบำงส่วนติดต่อกบัประเทศเพื่อนบำ้น ไดแ้ก่ ด้ำนทศิ เหนือ ที่เชื่อมต่อกบั
อ ำเภออ ำเภอพชิยั อ ำเภอทองแสนขนั และอ ำเภอน ้ำปำด (จงัหวดัอุตรดติถ์) และแขวงไชยบุร ีประเทศลำว ซึ่งสภำพ
ทำงกำยภำพดงักล่ำว นับว่ำเอือ้อ ำนวยในกำรพฒันำเสน้ทำงและระบบโครงข่ำยกำรท่องเทีย่วทีข่ยำยออกไปเชื่อมต่อ
กบัประเทศเพื่อนบ้ำนไดไ้ม่ยำก แต่ในส่วนของสภำพภูมอิำกำศ อำจเป็นอุปสรรคอยู่บ้ำง เนื่องจำกพื้นที่ของจงัหวดั
พษิณุโลกตัง้เสน้รุง้ที ่16 องศำ 18' 09'' ถงึ 17 องศำ 44' 38'' เหนือ และเสน้แวงที ่99 องศำ 48' 06'' ถงึ 101 องศำ 05' 
47'' ตะวนัออก อยู่สงูจำกระดบัน ้ำทะเลเพยีงประมำณ 227 เมตร ท ำใหก้ำรจดักำรท่องเทีย่วในพืน้ทีต่อนกลำงมำทำงใต ้
ซึ่งมีลกัษณะเป็นที่รำบ และตอนใต้ซึ่งเป็นที่รำบลุ่ม ตัง้อยู่ในเขตลุ่มแม่น ้ำน่ำนและแม่น ้ำยม เช่น อ ำเภอบำงระก ำ 
อ ำเภอเมอืงพษิณุโลก อ ำเภอพรหมพริำม เนินมะปรำง และบำงสว่นของอ ำเภอวงัทองอำจกระท ำไดใ้นบำงชว่งเวลำของ
ปีเท่ำนัน้ เนื่องจำกประสบปัญหำน ้ำท่วม แต่ในพื้นที่ตอนบน ตอนกลำง เป็นเขตเทอืกเขำสูงและที่รำบสงู ทีม่อีำกำศ
หนำวเยน็เกอืบตลอดปี และพื้นที่ทำงด้ำนตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดั ในส่วนของอ ำเภอวงัทอง วดัโบสถ์ เนิน
มะปรำง นครไทย และชำตติระกำรกม็เีขตภูเขำสงู ท ำใหม้คีวำมเหมำะสม หำกจะขยำยโครงข่ำยระบบกำรท่องเทีย่ว
เพื่อสขุภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ดำ้นรสีอรท์ สปำ เพื่อกำรส่งเสรมิและฟ้ืนฟูสขุภำพหลงักำรรกัษำพยำบำล  ส ำหรบักำร
คมนำคมนบัว่ำ มคีวำมสะดวกสบำยทัง้ดำ้นกำรคมนำคมทำงอำกำศ ทำงรถประจ ำทำง และรถไฟ สว่นสภำพทัว่ไปของ
สถำนบรกิำรสุขภำพพบว่ำ โรงพยำบำลทัง้ของรฐัและเอกชนในจงัหวดัพษิณุโลกด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนบรกิำร แต่
สภำพแออดัและไม่พอเพยีงของบุคลำกรและควำมช ำนำญในกำรบรกิำรนกัท่องเทีย่วของโรงพยำบำลรฐั เป็นอุปสรรคที่
ส ำคญัต่อกำรจดักำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพ ในขณะทีโ่รงพยำบำลเอกชนทัง้ 6 แห่งมคีวำมพรอ้ม และไดเ้ริม่พฒันำระบบ
โครงขำ่ยบรกิำรเชื่อมโยงกบัสถำนบรกิำรในโครงขำ่ยธุรกจิจำกสว่นกลำงและนำนำชำตแิลว้  
 1.2 ขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคลของผู้ให้ขอ้มูลพบว่ำ ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดบักำรศกึษำส่วนใหญ่
ระดบัปรญิญำตรแีละต ่ำกว่ำปรญิญำตร ีสว่นใหญ่ อำยุระหว่ำง 26-45 ปีและเป็นเจำ้ของธุรกจิ    
 1.3 ขอ้มูลด้ำนสถำนบรกิำรและธุรกจิกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ จงัหวดัพษิณุโลก ประเภทของสถำนบรกิำร
นัน้ สว่นใหญ่ ใหบ้รกิำรในคลนิิก มปีระสบกำรณ์กำรใหบ้รกิำรแก่นกัท่องเทีย่วมำนำนกว่ำ 5 ปี ประเภทของผลติภณัฑ์
ที่ให้บริกำร กำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ ส่วนใหญ่ ได้แก่ กลุ่มบ ำบัดรกัษำทำงกำรแพทย์ ประเภทของบริกำรกำร
ท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพ ทีใ่หบ้รกิำร สว่นใหญ่ บรกิำรสง่เสรมิสขุภำพทัว่ไป ส ำหรบัประเทศตน้ทำงของนกัท่องเทีย่วมำใช้
บรกิำรและซือ้ผลติภณัฑ ์ส่วนใหญ่มำจำกทวปีเอเชยี โดยหน่วยงำน /องคก์รกำรท่องเทีย่วทีอ่ยู่ในวงจรกำรท่องเทีย่ว
เพื่อสุขภำพ ทีผู่ต้อบแบบสอบถำมเขำ้ไปเกีย่วขอ้งมำกทีสุ่ด ไดแ้ก่ กำรอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นบรกิำรทำงกำรแพทย์
ส ำหรบันกัท่องเทีย่ว  
 2. สรุปประเดน็ส ำคญัดำ้นกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพที่มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ประกอบด้วย สำระส ำคญั
ดงันี้ 7 ดำ้นคอื กำรบรหิำรจดักำร สทิธมิำนุษยชน แรงงำน สิง่แวดลอ้ม ธรรมำภบิำล ผูใ้ชบ้รกิำร และกำรมสี่วนร่วมใน
กำรพัฒนำสงัคม โดยทุกด้ำนในภำพรวมค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก (2.82, 2.86, 2.77, 2.71, 2.68, 2.90, 2.61) 
ตำมล ำดบั 
 3. สรุปประเด็นปัญหำอุปสรรค ระบบ และกระบวนกำรของกำรจัดกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพที่มีควำม
รบัผดิชอบต่อสงัคมของจงัหวดัพษิณุโลก สว่นใหญ่พอสรุปไดว้่ำ ประกอบดว้ย 
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 3.1 ปัญหำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรและระบบบรกิำร ทีพ่บว่ำตอ้งมกีำรปรบัปรุงอกีมำก ทัง้ในสว่นของโครงสรำ้ง
พืน้ฐำน เช่น สภำพถนนในช่วงพจิติร-พษิณุโลก และเสน้ทำงย่อยทัง้ในพืน้ทีเ่ขตเมอืงและเสน้ทำงทีเ่ชื่อมต่อกบัอ ำเภอ
ต่ำงๆ ทีส่ภำพถนนบำงช่วงขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ มนี ้ำท่วม หรอืน ้ำขงัในช่วงฤดฝูน โดยในส่วนของปัญหำทีพ่บจำก
บรกิำรรถไฟ ไดแ้ก่ ปัญหำเรื่องตำรำงเวลำทีค่ลำดเคลื่อน ท ำใหน้ักท่องเทีย่วไม่สำมำรถวำงแผนกำรเดนิทำงได ้ปัญหำ
เรื่องควำมสะอำดทัง้บรเิวณชำนชลำ และห้องน ้ำบนรถไฟ และปัญหำเรื่องควำมปลอดภยับนรถไฟของนักท่องเที่ยว 
นอกจำกนี้ พบปัญหำเรื่องกำรขบัรถเร็ว ดื่มสุรำ และควำมประมำทของพนักงำนขบัรถประจ ำทำง สภำพรถที่ขำด
มำตรฐำน หอ้งน ้ำบนรถและสถำนีขนสง่สกปรก และปัญหำมจิฉำชพี โดยเฉพำะในช่วงเทศกำล หรอืวนัหยุดรำชกำรที่
ต่อเนื่อง  
 3.2 ปัญหำควำมไม่สอดคล้องต้องกนัระหว่ำงนโยบำยระดบัจงัหวดั ระดบักลุ่มจงัหวดั ระดบัหน่วยงำนและ
ระดับชุมชน สภำพดังกล่ำวส่งผลท ำให้ กำรบรหิำรจดักำรงบประมำณ ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ และ
แนวทำงกำรน ำนโยบำยไปสูก่ำรปฏบิตั ิและไม่สำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไวไ้ด ้นอกจำกน้ี ยงัพบประเดน็ปัญหำ
เรื่องควำมไม่ชดัเจนของกรอบระยะเวลำในกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้ตลอดจนควำมไม่ชดัเจนของตวัชีว้ดั  
 3.3 ปัญหำดำ้นควำมพรอ้มและควำมเป็นไปไดเ้ชงิธุรกจิ โดยสรุปพบว่ำ มคีวำมแตกต่ำงกนัไปตำมขนำดของ
สถำนประกอบกำร โดยปัญหำที่พบมำกในสถำนบริกำรขนำดใหญ่ ได้แก่ วฒันธรรมกำรให้บริกำรนักท่องเที่ยว
ชำวต่ำงชำต ิขอ้จ ำกดัดำ้นภำษำ ระบบกำรประชำสมัพนัธใ์หเ้ขำ้ถงึนักท่องเที่ยวทีอ่ยู่นอกเครอืข่ำยระบบสุขภำพของ
ตนเอง สถำนบรกิำรขนำดกลำง และขนำดเลก็ พบปัญหำดำ้นควำมพรอ้ม อำท ิปัญหำดำ้นอำคำรสถำนทีซ่ึง่สว่นใหญ่มี
ควำมคบัแคบ ปัญหำด้ำนควำมสะอำด ปัญหำขำดควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยตำมมำตรฐำนสำกล ขำดทกัษะในกำร
บรหิำรจดักำรกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ และปัญหำดำ้นควำมรู ้ควำมช ำนำญในกำรประกอบธุรกจิกำรท่องเที่ยวเพื่อ
สขุภำพ 
 3.4 ปัญหำด้ำนกำรด ำเนินธุรกจิที่มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม พบประเดน็ส ำคญัโดยสรุปคอื สถำนบรกิำรที่
เป็นกลุ่มตวัอย่ำงสว่นใหญ่ เหน็ดว้ยกบักำรจดักำรท่องเทีย่วเพื่อสุขภำพทีม่คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และมทีศันคตทิีด่ี
ของกำรเขำ้มสีว่นร่วมเป็นสว่นหนึ่งของกำรพฒันำระบบกำรท่องเทีย่วเพื่อสุขภำพ เพรำะเหน็ว่ำ จะเป็นกำรเพิม่รำยได ้
สร้ำงชื่อเสยีงใหแ้ก่ตนเอง ธุรกจิทีต่นเองประกอบกำรอยู่ และจงัหวดัพษิณุโลกในภำพรวม    
 4. ระบบ และกระบวนกำรจัดกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพที่มีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม ที่มีอยู่ในจังหวัด
พิษณุโลก ผลกำรศึกษำพบว่ำมีควำมแตกต่ำงกนัตำมขนำดของสถำนประกอบกำร โดยจ ำแนกประเภทของกำร
ประกอบกำรออกเป็น 3 ลกัษณะทีส่ ำคญั ไดแ้ก่ สถำนประกอบกำรทีด่ ำเนินธุรกจิขนำดเลก็ ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ 
โดยระบบและกระบวนกำรทีพ่บ ไดแ้ก่ 
 4.1 สถำนประกอบกำรขนำดใหญ่ อยู่ในรุปแบบของ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั บรษิัทจ ำกดั และกจิกำรแฟรนไชส ์
หรอืธุรกจิสมัปทำน โดยใช้กระบวนกำรที่เป็นทำงกำรภำยใต้ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 1012 และ
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์มำตรำ 1069 ตำมล ำดบั  
 4.2 สถำนประกอบกำรขนำดกลำง ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ กจิกำรเจำ้ของคนเดยีว และสบืทอดต่อกนัใน
กลุ่มลูกหลำน เพื่อนสนิท หรอืผู้ร่วมก่อตัง้ จงึมมีเีครอืข่ำยแบบไม่เป็นทำงกำร ระบบกำรบรหิำรจดักำรต่ำงๆ มกัไม่มี
รูปแบบตำยตวั มคีวำมยดืหยุ่นสูง และด ำเนินกำรในลกัษณะระบบคู่ขนำน คอื ทัง้ในรูปแบบและกระบวนกำรที่เป็น
ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร  
 4.3 สถำนประกอบกำรเพื่อกำรท่องเทีย่วเชงิสุขภำพขนำดเลก็ ในจงัหวดัพษิณุโลก ผูป้ระกอบกำรทีใ่หข้อ้มูล
ส่วนใหญ่ เป็นเจ้ำของและเป็นผู้ให้บรกิำรพร้อมๆ กนั ระบบและกระบวนกำรที่ใช้ไม่ชดัเจน ตำมควำมสะดวกของ
ผูป้ระกอบกำร 
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ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มลูทัว่ไปดำ้นกำรจดักำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพ จงัหวดัพษิณุโลก 
 

ประเดน็ 
จ านวน 
(155 ) 

รอ้ยละ (%) 

ประเภทของกิจกรรม 
โรงแรม 13 8.4 
รสีอรท์ /สปำ /บรกิำรสขุภำพทำงเลอืก 3 1.9 
โรงพยำบำล 8 5.2 
คลนิิก 113 72.9 
สถำนเสรมิควำมงำมเพื่อสขุภำพ 13 8.4 
อื่นๆ 5 3.2 

ประสบการณ์การจดับริการให้แก่นักท่องเท่ียวเพือ่สุขภาพ   
เคย 109 70.3 
ไม่เคย 42 27.1 
ไม่ทรำบ 4 2.6 

สถานท่ีจดัการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ  
ในโรงพยำบำล  6 3.9 
ในรสีอรท์ 1 0.6 
ในท่ำอำกำศยำน  3 1.9 
ในเรอืส ำรำญ 0 0.0 
ใหบ้รกิำรด่วนหน้ำรำ้นและหลงัรำ้น  1 0.6 
ในวดั /ในชุมชน  1 0.6 
ร่วมมอืกบัสำยกำรบนิและโรงพยำบำล  0 0.0 
ในคลนิิก 135 87.1 
อื่นๆ 8 5.2 

ขนาด  
ใหญ่ (ก ำลงัคน >200 คน) 6 3.9 
กลำง (ก ำลงัคน 50-200 คน) 0 0.0 
เลก็ (ก ำลงัคน 49-10)  22 14.2 
จิว๋ (น้อยกว่ำ 10) 127 81.9 

ระยะเวลาการเปิดบริการ  
< 1 ปี 18 11.6 

         > 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 28 18.1 
 

 จำกตำรำง 1 พบว่ำ ประเภทของสถำนบรกิำรนัน้ ส่วนใหญ่ ให้บรกิำรในคลนิิก จ ำนวน 113 แห่ง (ร้อยละ 
72.9) รองลงมำ เป็นบรกิำรในโรงแรม และสถำนเสรมิสวยควำมงำม จ ำนวน 13 แห่งเท่ำกนั (รอ้ยละ 8.4) และน้อยทีส่ดุ 
บรกิำรในรสีอรท์ สปำ และสถำนบรกิำรทำงเลอืก จ ำนวน 3 แห่ง (รอ้ยละ 1.9)  
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 ส ำหรบัประสบกำรณ์ กำรให้บรกิำรแก่นักท่องเทีย่วของแต่ละสถำนบรกิำรนัน้ พบว่ำมำกที่สุด เคยให้บรกิำร 
จ ำนวน 109 แห่ง (รอ้ยละ 70.3) รองลงมำ ไม่เคยใหบ้รกิำร จ ำนวน 42 แห่ง (รอ้ยละ 27.1) และ น้อยทีสุ่ดไม่ทรำบว่ำมี
บรกิำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพ จ ำนวน 4 แห่ง (รอ้ยละ 2.6)  
 รปูแบบกำรใหบ้รกิำรกำรท่องเทีย่วเพื่อสุขภำพ ส่วนใหญ่ใหบ้รกิำรในคลนิิก จ ำนวน 135 แห่ง (รอ้ยละ 87.1) 
รองลงมำ ในโรงพยำบำลจ ำนวน 6 แห่ง (รอ้ยละ 3.7) และน้อยทีสุ่ด ไม่มกีำรบรกิำรในเรอืส ำรำญ/เรอืท่องเทีย่ว ควำม
ร่วมมอืระหว่ำงสำยกำรบนิกบัโรงพยำบำล ส่วนของขนำดสถำนบริกำร ส่วนใหญ่ ขนำดจิว๋ จ ำนวนพนักงำน 1-9 คน 
จ ำนวน 127 แห่ง (รอ้ยละ 81.9) รองลงมำ ขนำดเลก็ จ ำนวนพนักงำน 10-49 คน จ ำนวน 22 คน (รอ้ยละ 14.2)  และ
น้อยทีส่ดุไม่ปรำกฏไดแ้ก่ ขนำดกลำง  
 

ตารางท่ี 2 แสดงกำรประกอบธุรกจิกำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพ 
 

ประเดน็ 
จ านวน 
(155 ) 

รอ้ยละ (%) 

ระยะเวลาการเปิดบริการ (ต่อ)  
> 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 18 11.6 
> 5 ปี  71 15.8 
อื่นๆ 20 12.9 

ประเภทของผลิตภณัฑท่ี์ให้บริการ  
ศลัยกรรม 16 10.3 
กำยภำพบ ำบดั  90 58.1 
สนัทนำกำรและกำรออกก ำลงักำย 2 1.3 
บรกิำรสขุภำพทำงเลอืก (สมำธ ิโยคะ ฯลฯ) 8 5.2 
อื่นๆ 39 25.2 

ประเภทของการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ  
        กำรท่องเทีย่วเชงิบ ำบดัรกัษำ 

ศลัยกรรมใหญ่ (ผ่ำตดัหวัใจ กระดกูสนัหลงั ฯลฯ) 5 3.2 
ศลัยกรรมเลก็ (ทนัตกรรม ศลัยกรรมตกแต่ง ฯลฯ) 36 23.2 
กำรท่องเทีย่วเพื่อกำรสง่เสรมิสขุภำพ 50 32.3 

         กำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพทำงเลอืก 8 5.2 
วถิธีรรมชำต ิ 8 5.2 
อื่นๆ 48 31.0 
ทวีปต้นทางของนักท่องเท่ียว    
ยุโรป 30 19.4 
อเมรกิำ  11 7.1 
เอเซยี  63 40.6 

ตะวนัออกกลำง 2 1.3 
ออสเตรเลยี  4 2.6 
นิวซแีลนด ์ 2 1.3 
อื่นๆ 43 27.7 
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ตารางท่ี 2 แสดงกำรประกอบธุรกจิกำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพ (ต่อ) 
 

ประเดน็ 
จ านวน 
(155 ) 

ร้ อ ย ล ะ 
(%) 

หน่วยงาน /องคก์รท่ีเก่ียวข้อง   
บรษิทัประกนัสขุภำพ  33 21.3 
สหภำพท่องเทีย่ว 12 7.7 
สมำคมกำรท่องเทีย่ว  7 4.5 
องคก์รภำครฐั  15 9.7 

 

 จำกตำรำง 2 ระยะเวลำทีป่ระกอบกจิกำรกำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพ ส่วนใหญ่ระยะเวลำมำกกว่ำ 5 ปี จ ำนวน 
71 แห่ง (รอ้ยละ 15.8) รองลงมำ ระยะเวลำมำกกว่ำ 1 ปีแต่ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี จ ำนวน 28 แห่ง (รอ้ยละ 18.1) และน้อย
ทีส่ดุ น้อยกว่ำ 1 ปี มำกกว่ำ 3 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี เท่ำกนั จ ำนวน 18 แห่ง (รอ้ยละ 11.6) 
 ประเภทของผลติภณัฑท์ีใ่หบ้รกิำร กำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพ สว่นใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มบ ำบดัรกัษำทำงกำรแพทย ์
จ ำนวน 90 แห่ง (รอ้ยละ 58.1) รองลงมำ อื่นๆ จ ำนวน 39 แห่ง  (รอ้ยละ 25.2) และน้อยทีส่ดุ กลุ่มนนัทนำกำรและกำร
ออกก ำลงักำยจ ำนวน 2 แห่ง (รอ้ยละ 1.3) ประเภทของบรกิำรกำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพ ทีใ่หบ้รกิำร สว่นใหญ่ บรกิำร
ส่งเสรมิสุขภำพทัว่ไปจ ำนวน 50 แห่ง (ร้อยละ 32.3) รองลงมำ อื่นๆ จ ำนวน 48 แห่ง (ร้อยละ 31.0)  และน้อยที่สุด 
กำรผ่ำตดัใหญ่ เช่น หวัใจ กระดกูสนัหลงั และสว่นอื่นๆ ของร่ำงกำย จ ำนวน 5 แห่ง (รอ้ยละ 3.2)  
 ส ำหรบัประเทศตน้ทำงของนกัท่องเทีย่วมำใชบ้รกิำรและซือ้ผลติภณัฑ ์สว่นใหญ่มำจำกทวปีเอเชยี จ ำนวน 63 
คน  (รอ้ยละ 40.6) รองลงมำ ทวปียุโรป จ ำนวน 30 คน (รอ้ยละ 19.4) และน้อยที่สุด ได้แก่ จำกทวปีนิวซแีลนด์ และ
ภูมภิำคตะวนัออกกลำง จ ำนวน 2 คน (รอ้ยละ 1.3) คนกลำงของระบบกำรท่องเที่ยวทีส่ถำนบรกิำรไปเกี่ยวขอ้งมำก
ทีส่ดุ ส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มอื่นๆ จ ำนวน 71 คน (รอ้ยละ 45.8) รองลงมำ บรษิทัประกนัภยัดำ้นสุขภำพ จ ำนวน 33 แห่ง 
(รอ้ยละ 21.3) และน้อยทีส่ดุ ไดแ้ก่ สมำคมกำรท่องเทีย่ว จ ำนวน 7 แห่ง (รอ้ยละ 4.5) 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 

 บทควำมนี้สะท้อนประเดน็ส ำคญัของขอ้ค้นพบหลกั 4 ประกำรคอื 1) สถำนภำพกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ 
ได้แก่ สภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพ เช่น ที่ตัง้ อำณำเขตตดิต่อ เสน้ทำงคมนำคม โครงสรำ้งพื้นทีแ่ละสิง่อ ำนวยควำม
สะดวกต่ำงๆ ภูมอิำกำศ 2) สถำนบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพ ไดแ้ก่ ประเภท รปูแบบบรกิำร ขนำด 
3) ควำมรบัรู ้ควำมต้องกำร และควำมตระหนักในกำรใหบ้รกิำรที่มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และ 4) ปัญหำอุปสรรค 
ระบบ และกระบวนกำรของกำรจดักำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ กล่ำวได้ว่ำ สถำนภำพขององค์ควำมรู้ด้ำนกำรจดักำร
ท่องเทีย่วเพื่อสุขภำพในจงัหวดัพษิณุโลกและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็กำรท่องเทีย่วเพื่อสุขภำพมจี ำนวน
มำก อำท ิประเดน็ดำ้นผลกระทบดำ้นกำรท่องเทีย่วกบัสภำวะสุขภำพ กำรบรกิำรขอ้มูลแกนักท่องเทีย่ว และบรกิำรกร
แพทย์ทำงเลือกเพื่อกำรท่องเที่ยว เป็นต้น แต่เป็นที่น่ำสงัเกตว่ำ สถำนะขององค์ควำมรู้ในประเดน็ดงักล่ำว กลบัมี
ลกัษณะกระจดักระจำย ขำดกำรบูรณำกำรเขำ้สู่ประเดน็เชงินโยบำย และไม่น ำไปสู่กำรวำงแผนเชงิกลยุทธ์เพื่อกำร
ขบัเคลื่อนประเดน็เชงิยุทธศำสตร ์เพื่อกำรจดักำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพทีย่ ัง่ยนืและเป็นรปูธรรม ตวัอย่ำงเช่น  
 งำนดำ้นกำรประเมนิผลกระทบดำ้นกำรท่องเทีย่วทีม่ต่ีอสภำวะสขุภำพของประชำชน ซึง่งำนเหล่ำนี้ สว่นใหญ่
สะท้อนสภำพควำมไม่พรอ้มดำ้นกำรบรหิำรจดักำรทัง้ในระดบัปัจเจกบุคคล หน่วยงำนหรอืองค์กรระดบัทอ้งถิน่ และ
หน่วยงำนภำครฐั มำกกว่ำปัญหำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน ตวัอย่ำงเช่น งำนของสุธน เพง็คุม เรื่องกำรประเมนิผลกระทบ
ทำงสุขภำพจำกแหล่งท่องเที่ยวในเสน้ทำงท่องเทีย่วพษิณุโลก-หล่มสกั มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อประเมนิผลกระทบต่อ
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สุขภำพจำกกำรท่องเที่ยวในเส้นทำงพิษณุโลก-หล่มสกั ครอบคลุมพื้นที่ 11 ต ำบล ที่ตัง้เรียงรำยอยู่ตำมทำงหลวง
แผ่นดนิหมำยเลข 12 เริม่จำกต ำบลวงัทอง อ ำเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ถึงต ำบลหล่มสกั อ ำเภอหล่มสกั จงัหวดั
เพชรบูรณ์ โดยใช้กำรวจิยัเอกสำร วจิยัเชงิปรมิำณ และกำรวจิยัเชงิปฏิบตัิกำรแบบมีส่วนร่วม  ผลกำรศกึษำพบว่ำ
เสน้ทำงท่องเที่ยวดงักล่ำว ครอบคลุมเนื้อที่ 1,491.38 ตำรำงกโิลเมตร 146 หมู่บ้ำน ประชำกร 122,228 คน 37,521 
ครวัเรอืน ครวัเรอืนสว่นใหญ่ มนี ้ำสะอำดส ำหรบับรโิภคและมนี ้ำใชเ้พยีงพอตลอดปี หมู่บำ้นสว่นใหญ่ไม่มปัีญหำขยะมลู
ฝอยหรอืน ้ำเสยี มหีมู่บำ้นเยงส่วนน้อยที่มปัีญหำขยะมูลฝอยและน ้ำเสยี สภำพทำงสังคมดำ้นควำมปลอดภยัในชวีติ
ทรพัย์สนิและสุขภำพจติ พบปัญหำเลก็น้อยจำกกำรถูกท ำร้ำยร่ำงกำย และกำรฆ่ ำตัวตำย กำรท่องเที่ยวก่อให้เกิด
ผลกระทบทัง้ดำ้นบวกและดำ้นลบ ผลกระทบทำงตรงดำ้นบวก ไดแ้ก ่รำยไดเ้พิม่ขึน้ มกีำรควบคุมป้องกนัอุบตัเิหตุดขีึน้ 
มีอำชีพหลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงสินค้ำและบริกำรได้มำกขึ้น ลดกำรย้ำยถิ่น เกิดกำรรวมกลุ่มและฟ้ืนฟู
ศลิปะวฒันธรรม ทศันียภำพรื่นรมย์ขึน้ ทำงอ้อม ได้แก่ ด้ำนกำรศกึษำ กำรสื่อสำร บรกิำรสุขภำพครอบคลุม มีกำร
แกไ้ขปัญหำยำเสพติด มคีวำมปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิเพิม่ขึน้ ผลกระทบด้ำนลบ ไดแ้ก่ กำรกระจำยรำยไดไ้ม่
ทัว่ถึง ขำดทกัษะในอำชีพใหม่ มีสนิค้ำฟุ่มเฟือยหรือสนิค้ำที่เป็นอนัตรำยต่อสุขภำพเพิ่มมำกขึ้น เกิดกำรจ้ำงงำน
แรงงำนต่ำงถิน่ แรงงำนต่ำงดำ้ว ปัญหำกำรถอืครองทีด่นิ สิง่แวดล้อมถูกท ำลำย ขยะและน ้ำเสยีเพิม่ขึน้และไม่มรีะบบ
จดักำรทีเ่หมำะสม ค่ำใชจ้่ำยครวัเรอืนสงูขึน้ กำรขยำยตวัของระบบสำธำรณูปโภคขำดแคลนในบำงแห่ง เกดิค่ำนิยมที่
ไม่ถูกตอ้ง ผลกระทบทีไ่ม่มคีวำมเปลีย่นแปลง ไดแ้ก ่สภำพถนน กำรคมนำคม และไฟฟ้ำ [5] 
 งำนของสมภพ สุทศัน์วริยิะ เรื่องกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนอนำมยัสิง่แวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวภูทบัเบิก 
ต ำบลวงับำล อ ำเภอหล่มเก่ำ จงัหวดัเพชรบูรณ์  ก็สะท้อนสภำพปัญหำในท ำนองเดียวกนั โดยงำนศกึษำฉบบันี้ มี
จุดมุ่งหมำยเพื่อประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนอนำมยัสิง่แวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวภูทบัเบิก ต ำบลวงับำล อ ำเภอหล่มเก่ำ 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ กลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ชไ้ดแ้ก่ ประชำชนทีอ่ำศยัอยู่ในแหล่งท่องเทีย่ว ภูทบัเบกิ ต ำบลวงับำล อ ำเภอหล่ม
เก่ำ จงัหวดัเพชรบรูณ์ จ ำนวน 527 คน ศกึษำโดยวธิวีจิยัเชงิปรมิำณ เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถำม เกบ็ขอ้มลู
ระหว่ำงวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2555 วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรหำค่ำควำมถี่ และร้อยละ  ผลกำรศึกษำพบว่ำ แหล่ง
ท่องเทีย่วภูทบัเบกิอยู่ในสภำวะเสีย่งดำ้นอนำมยัสิง่แวดลอ้ม ดำ้นน ้ำดื่มน ้ำใชส้่วนใหญ่มำจำกระบบประปำภูเขำทีไ่ม่มี
กำรปรบัปรุงคุณภำพน ้ำก่อนจ่ำยใหป้ระชำชนในพืน้ทีใ่ช ้ปัญหำน ้ำดื่มน ้ำใชท้ีพ่บคอืมตีะกอน มสี ีมกีลิน่ กำรปรบัปรุง
คุณภำพน ้ำดื่มใชว้ธิกีำรตม้ สว่นระบบน ้ำใชพ้บว่ำมสีภำพด ีท่อน ้ำไม่รัว่ซมึ มผีูดู้แลและท ำควำมสะอำด ภำชนะ/ถงัเกบ็
น ้ำ ท่อน ้ำ ขอ้ดต่ีอกำรท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ ไม่พบว่ำมสีว้มตัง้อยู่ในรศัม ี10 เมตรของระบบประปำ ดำ้นขยะมลูฝอย พบว่ำ 
มภีำชนะรองรบัขยะมลูฝอยในบรเิวณแหล่งท่องเทีย่ว  มกีำรบรหิำรจดักำรโดยกำรคดัแยกขยะมลูฝอยก่อนทิง้ และมนี ำ
กลบัมำใชใ้หม่ โดยขยะเปียกไดแ้ก่เศษอำหำร จะน ำไปเป็นอำหำรเลีย้งสตัว์  ขยะแหง้ไดแ้ก่กระดำษ และขวดพลำสตกิ
จะน ำกลบัมำใชใ้หม่  ระบบจดักำรเกบ็รวบรวม /ก ำจดัขยะมูลฝอยด ำเนินกำรโดย อบต. ปัญหำทีพ่บคอื ผูเ้กบ็ขน/ก ำจดั
ขยะมลูฝอยขำดควำมรู ้และสถำนทีจ่ดักำรขยะมลูฝอยมพีืน้ทีจ่ ำกดั ระบบก ำจดัขยะมลูฝอยยงัไม่ถูกสขุลกัษณะ ดำ้นน ้ำ
เสยีของชุมชนพบว่ำเกดิจำกกำรใชน้ ้ำช ำระลำ้งร่ำงกำยของนกัท่องเทีย่วและกำรใชช้วีติประจ ำวนัของประชำชน ปัญหำ
ทีพ่บคอืไม่มแีหล่งรวบรวมน ้ำเสยี น ้ำเสยีครวัเรอืนสว่นใหญ่จะปล่อยตรงลงพื้นทีโ่ล่ง และยงัไม่มสีถำนที/่ระบบบ ำบดัน ้ำ
เสียรวม ด้ำนส้วมและกำรก ำจัดสิง่ปฏิกูล พบว่ำส่วนใหญ่ใช้ส้วมนัง่รำบ กรณีส้วมเต็มจะใช้บริกำรรถดูดส้วมจำก
ภำยนอก ไม่มรีะบบก ำจดัสิง่ปฏกิลูในพืน้ที ่[3] 
 นอกจำกนี้ ยงัพบแหล่งขอ้มลู ของหน่วยงำนภำครฐัทีส่ะทอ้นปัญหำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรขอ้มูลและขอ้จ ำกดั
ของระบบกำรประชำสมัพนัธ์ในด้ำนกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพของจงัหวดัพษิณุโลก ของหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง อำท ิ
Web-site ที่แสดงข้อมูลเป็นภำษำไทย เพียงภำษำเดียวและข้อมูลที่ขำดควำมทันสมยั เช่น Tourism Investment: 
Geo-informatics System [2] แสดงข้อมูลเป็นภำษำไทยเกี่ยวกบักำรท่องเที่ยวในจงัหวดัพิษณุโลกระหว่ำงปี พ.ศ.
2549-2551 โดยขำดขอ้มลูทีจ่ ำเป็นตำมควำมตอ้งกำรของนกัท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพ เช่น สถำนบรกิำรสขุภำพในจงัหวดั
พษิณุโลก อำท ิรำยชื่อ สถำนทีต่ัง้ ประเภท รูปแบบ อตัรำค่ำบรกิำร นอกจำกนี้ ยงัพบ Web-site: Tourism.com ของ 
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Thailand Medical Tourism ที่เผยแพร่ขอ้มูลเป็นภำษำองักฤษ แต่ไม่พบขอ้มูลของจงัหวดัพิษณุโลกใน Destination 
Guide [17] เช่นเดยีวกนั เป็นตน้ 
 ส ำหรบัประเดน็กำรศกึษำวจิยัดำ้นกำรจดับรกิำรสขุภำพนัน้ ในปัจจุบนัพบว่ำมอียู่เป็นจ ำนวนมำกในฐำนขอ้มลู
วิจัยของหน่วยงำนต่ำงๆ และองค์กรทัง้ภำครฐัและเอกชน ทัง้ในภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ ในรูปแบบที่
หลำกหลำย อำท ิWeb-site บทควำมวชิำกำร เอกสำรเพื่อกำรประชำสมัพนัธ ์และสิง่พมิพร์ูปแบบต่ำงๆ แต่อย่ำงไรก็
ตำม กำรศกึษำวจิยัและขอ้มลูในประเดน็น้ีมลีกัษณะกระจดักระจำย และไม่ปรำกฏว่ำมกีำรน ำมำใชเ้พื่อกำรวำงแผน ใน
กำรก ำหนดยุทธศำสตรก์ำรเป็นเมอืงบรกิำร กำรท่องเทีย่วเพื่อสุขภำพ ของจงัหวดัพษิณุโลกที่เป็นรูปธรรม โดยส่วน
ใหญ่ผลงำนกำรศึกษำวิจยัที่พบ อำทิ งำนของ Thakkar, Rajiv N. เรื่อง Medical Tourism ชี้ให้เห็นถึงขอ้ดีของกำร
ท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพ ทีม่เีป้ำหมำยเพื่อใชบ้รกิำรดำ้นศลัยกรรมในโรงพยำบำลของประเทศไทย ทีร่วดเรว็และประหยดั
กว่ำกำรใชบ้รกิำรในประเทศสหรฐัอเมรกิำ พรอ้มใหค้ ำแนะน ำว่ำ ผูท้ีจ่ดับรกิำรตอ้งค ำนึงถงึประเดน็ส ำคญั 3 ประกำรคอื 
1) กำรไดร้บัประโยชน์ของผูม้ำใชบ้รกิำร 2) กำรมคีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจในกระบวนกำร และกำรบรหิำรจดักำรสิง่อ ำนวย
ควำมสะดวกเพื่อกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ และ 3) ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น กำร
ประกนัภัย และข้อจ ำกดัของกฏหมำยของประเทศปลำยทำง แต่ก็มุ่งเน้นกำรเผยแพร่ผลงำนและแนวคิดเรื่องกำร
ท่องเทีย่วเพื่อสุขภำพเพื่อผลประโยชน์ทำงดำ้นธุรกจิเป็นส ำคญั ไม่ใช่กำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพทีม่คีวำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคม [18] หรอืในกรณีของ Web-site: my.MED.holiday ในบทควำมชื่อ Why Medical Tourism in Thailand ซึง่เสนอ
ว่ำ ประเทศไทย เป็นประเทสหนึ่งของบรรดำประเทศปลำยทำง ซึง่เป็นทีน่ิยมมำกทีส่ดุในดำ้นกำรจดักำรท่องเทีย่วเพื่อ
สุขภำพ โดยในแต่ละปีมนีักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศมำใชบ้รกิำรมำกกว่ำหนึ่งล้ำนคน โดยในปี พ.ศ.2012 พบว่ำมี
จ ำนวนผูม้ำใชบ้รกิำรประเภทนี้เพิม่มำกขึน้ถงึ 2.5 ลำ้นคน พรอ้มระบุขอ้ดขีองกำรมำใชบ้รกิำร 8 ประกำร ไดแ้ก่ รำคำ
ไม่แพง มมีำตรฐำนระดบัโลก แพทย ์พยำบำล และบุคลำกรทำงกำรแพทยม์มีำตรฐำนสงู บรกิำรยอดเยีย่ม ใหบ้รกิำร
แบบองค์รวมและมทีำงเลอืกมำก มีเครอืข่ำยบรกิรดเียี่ยม ขัน้ตอนกำรเขำ้รบับรกิำรไม่ยุ่งยำกซบัซ้อน และสำมำรถ
พกัผ่อนและฟ้ืนฟูสภำพร่ำงกำยภำยหลงักำรเขำ้ใชบ้รกิำรไดด้ว้ย  
 นอกจำกน้ี ในรอบทศวรรษทีผ่่ำนมำ ผลงำนวจิยั บทควำม และเอกสำรทำงวชิำกำรจ ำนวนมำกลว้นสนบัสนุน
และชี้ให้เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรจดักำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพของประเทศไทย อำทิ งำนของ  Horowitz เรื่อง 
Medical Tourism: Globalization of the Health Care Marketplace ที่ชี้ให้เห็นถึงกำรเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวเพื่อ
สขุภำพจำกประเทศต่ำงๆ ทัว่โลก โดยเฉพำะนกัท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพจำกประเทศสหรฐัอเมรกิำ ทีเ่ดนิทำงมำใชบ้รกิำร
กำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพในประเทศไทย โดยบรกิำรทีน่ิยมมำกทีส่ดุ ไดแ้ก่  
 1) Cosmetic Surgery อำท ิBreast Augmentation /Mastopexy /Breast reduction, Facelift 
/Blepharoplasty, Liposuction /Body contouring 
 2) Dentistry อำท ิCosmetic Dentistry, Dental reconstruction /Prosthodontics  
 3) Cardiology and Cardiac surgery อำท ิCoronary artery bypass, Cardiac valve replacement 
/Reconstruction, Percutaneous coronary angioplasty /Stenting, Stem cell therapy for heart failure  
 4) Orthopedic Surgery and Spine Surgery อำท ิHip replacement/resurfacing, Knee replacement, 
Arthroscopy /joint reconstruction, Laminectomy /Spinal decompression, Disk space reconstruction /Disk 
replacement 
 5) Bariatric Surgery อำท ิGastric bypass, Laparoscopic adjustable gastric banding (Lap-Band; 
Inamed /Allergan, Inc.; Irvine, California), Body contouring subsequent to massive weight loss 
 6) Reproductive System อำท ิIn vitro fertilization, Hysterectomy, Prostatectomy/transurethral 
resection, Gender reassignment procedures 
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 7) Organ and Tissue Transplantation อำท ิSolid organ transplantation, Bone marrow transplantation, 
Stem cell therapy  
 8) บรกิำรอื่นๆ อำท ิLASIK eye surgery, General medical evaluation/checkup, และกำรตรวจวนิิจฉยัอื่นๆ [11] 
 ทัง้นี้ เป็นทีน่่ำสงัเกตว่ำ ในขณะทีบ่รษิทัประกนัภยัทีใ่หบ้รกิำรประกนัภยัสุขภำพแก่นักท่องเทีย่ว ได้ขำนรบั
กบักระแสกำรเตบิโตของธุรกจิกำรท่องเทีย่วเพื่อสุขภำพในประเทศต่ำงๆ ทัว่โลก รวมทัง้บรรดำประเทศดอ้ยพฒันำทีม่ี
มำตรฐำนทำงกำรตรวจรักษำที่ได้รับกำรยอมรับจำกประเทศไทย อำทิ Blue Cross Blue Shield ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ ได้ขยำยกำรประกนัภยั เพื่อให้ครอบคลุมกำรให้บรกิำรแก่นักท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพในต่ำงประเทศ ใน
กรณีของประเทศไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจงัหวดัพิษรุโลก กลบัไม่ปรำกฏหลกัฐำนกำรปรบัตัวเพื่อขำนรบักบักำร
เปลี่ยนแปลงดงักล่ำวจำกหน่วยงำนหรอืองค์กรที่เกี่ยวข้องในภำครฐั ในทำงตรงข้ำม กลบัพบว่ำมีกำรปรบัเปลี่ยน
รูปแบบและมำตรฐำนของบรกิำร ทัง้ที่อยู่ในรูปของกำรควบกิจกำร และกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ของ เครอืข่ำยธุรกิจ
สุขภำพของโรงพยำบำลเอกชนในจงัหวดัพษิณุโลก กบัเครอืข่ำยธุรกจิจำกส่วนกลำงอย่ำงเขม้ขน้และจรงิจงัต่อเนื่อง  
อย่ำงไรกต็ำม หน่วยงำนและองคก์รระหว่ำงประเทศจ ำนวนมำก ตัง้ขอ้สงัเกตว่ำสภำวะควำมไรเ้สถยีรภำพทำงกำรเมอืง
และรฐัประหำรในช่วงปี พ.ศ.2556-2557 คำดว่ำน่ำจะส่งผลกระทบต่อ กำรจดักำรท่องเทีย่วเพื่อสุขภำพของประเทศ
ไทยในอนำคต ดงัพบประเด็นวเิครำะห์และกำรตัง้ข้อสงัเกตของส ำนักพิมพ์ระหว่ำงประเทศหลำยส ำนักว่ำ สภำพ
ดงักล่ำว อำจท ำให้ประเทศไทยสูญเสยีกำรจดัล ำดบั กำรเป็นประเทศปลำยทำงล ำดบัต้นๆ  ตำมควำมต้องกำรของ
นกัท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพทัว่โลก [9] 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. จงัหวดัพิษณุโลก ควรมียุทธศำสตร์กำรพฒันำที่ชดัเจน โดยก ำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วดั ค่ำเป้ำหมำย ให้มี
ควำมสอดคลอ้งกบักรอบระยะเวลำตำมแผนยุทธศำสตร ์เพื่อใหส้ำมำรถบรรลุเป้ำหมำยไดใ้น ปี พ.ศ.2560  
 2. ควรเน้นกำรพฒันำที่บูรณำกำร ยุทธศำสตร์ทัง้ 6 ประกำร ที่มีลกัษณะเชื่อมโยงเข้ำกบักำรเป็นจงัหวดั
บรกิำรดำ้นกำรท่องเทีย่วเพื่อสุขภำพ โดยเน้นพืน้ทีส่เีขยีวในเมอืง มกีำรออกแบบ land scape ทีถู่กต้องและเหมำะสม 
ควรมกีำรพฒันำในสถำนทีท่่องเที่ยวให้มอีตัลกัษณ์ ดงึเอำภูมปัิญญำในท้องถิน่มำเป็นสนิคำ้ และส่งเสรมิกำรมอีำชพี
ใหก้บัคนในทอ้งถิน่ควบคู่กบักำรพฒันำระบบกำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพทีเ่ชื่อมโยงกนัทัง้ระบบ 
 3. ควรมหีน่วยงำนที่รบัผดิชอบโดยตรงในกำรประชำสมัพนัธ ์และพฒันำระบบกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ ที่
สำมำรถขบัเคลื่อนนโยบำย แผน และกลยุทธไ์ปสูก่ำรปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรม  
 4. มีกำรรณรงค์อย่ำงต่อเนื่อง อำทิ จดัทริปให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ ที่ต้องกำรกิจกรรมด้ำนกำร
นันทนำกำรและกำรฟ้ืนฟู โดยกำรแนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพในแต่ละจุด จดัเสน้ทำงอ ำนวยควำมสะดวก
ให้กบันักท่องเที่ยว เช่น หลงัจำกท่องเที่ยวและใช้บรกิำรสุขภำพ ณ จุดๆ หนึ่งหรอืสถำนบรกิำรหนึ่งๆ แล้ว ควรไป
แหล่งใดต่อไป และควรมีเอกสำรระบุจุดเด่นของสถำนบรกิำรเพื่อสุขภำพแต่ละแห่ง เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจของ
นกัท่องเทีย่วตัง้แต่ยงัพ ำนกัอยู่ในสถำนทีต่น้ทำง เป็นตน้ 
 5. เร่งพฒันำควำมเขม้แขง็ของเครอืขำ่ยระบบบรกิำรกำรท่องเทีย่วเพื่อสขุภำพในจงัหวดัพษิณุโลก โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ ดำ้นภำษำ วฒันธรรมกำรใชบ้รกิำรสขุภำพ 
 6. เร่งปรบัปรุงโครงสรำ้งพืน้ฐำนของจงัหวดัพษิณุโลก โดยอำจเริม่จำกในเขตเทศบำลเมอืง และเทศบำลต ำบล 
ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสถำนบรกิำรกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพก่อน หลงัจำกนัน้ จงึขยำยขอบเขตกำรพฒันำระบบโครงสรำ้ง
พื้นฐำนให้ครอบคลุมทัง้จงัหวดั อำทิ เส้นทำงรถเขน็ รถจกัรยำน ทำงลำด สญัญำณไฟจรำจร รถขนส่งสำธำรณะ     
เป็นตน้ 
 7. สนับสนุนงบประมำณใหก้บัหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อจดักำรศกึษำวจิัย เพื่อกำรพฒันำระบบกำรท่องเทีย่ว
เพื่อสขุภำพทีเ่ป็นรปูธรรมมมีำตรฐำนสำกล 
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บทคดัย่อ 
 

 บทความนี้เป็นการพฒันากรอบแนวคดิ โดยศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมเพื่อรวบรวม
ขอ้มูลองค์ความรู ้โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ ศกึษาถงึทฤษฎี แนวคดิ รวมถึงแนวคดิที่สามารถน ามาและพฒันาตวับ่งชี้
มลูค่าทรพัยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาตปิระเภทเกาะได ้ซึง่จากการศกึษาพบว่าตวับ่งชีมู้ลค่าทรพัยากรท่องเทีย่วทาง
ธรรมชาติประเภทเกาะ ได้แก่ สถานภาพของพนัธุ์พืชที่ปรากฏ ชนิดของหินตะกอนที่ปรากฏ ชนิดของปะการงัตาม
ลกัษณะโครงสรา้งทีป่รากฏ คุณภาพน ้าทะเล และประเภทของแหล่งน ้าผวิดนิทีม่ใิช่ทะเล ทัง้นี้ในการพฒันาตวับ่งชีค้วร
ใช้เครื่องมือในการวิจยัอนาคตด้วยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) โดยเป็นเทคนิคที่มุ่ง
แสวงหาผลสรุปจากความคดิเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งออกมาอย่างเป็นระบบ ขอ้มูลทีไ่ดม้าจงึมคีวามถูกต้องน่าเชื่อถอื ซึง่
การวจิยัอนาคตเป็นการค้นคว้าองค์ความรูก้บัอนาคตโดยใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์โดยมี การวางแผน การ
คาดการณ์หรอืการพยากรณ์ และการตดัสนิใจ เพื่อผลทีจ่ะไดจ้ากเทคนิคน้ีจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย การ
วางแผน เพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนืในการตดัสนิใจการน าไปปฏบิตัใินระยะยาว 
 กรอบแนวคิดนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งส าหรบัในการพัฒนางานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ  ”การพัฒนาตัวบ่งชี้มูลค่า
ทรพัยากรท่องเทีย่วธรรมชาตปิระเภทเกาะ” ต่อไป 
 

ค าส าคญั :  แหล่งท่องเทีย่วธรรมชาต ิมลูค่า ตวับ่งชี ้
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Abstract 
 

 This conceptual framework was a part for development of the thesis whose topic is “The 
Development of Indicators for Value of Islands as Natural Tourism Resource”. The development of 
conceptual framework of this article was to study concepts, theory and literature review to conclude piece of 
knowledge. The purpose was to study concepts, theory and literature review to create and develop the 
indicators for value of islands as natural tourism resources. It was found from the study that indicators for 
natural tourism resources are the status of existing species of plants, sedimentary, coral structure, quality of 
water, and ground water. EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) should be use for further studies or 
researches. The techniques aim to systematically figure out the conclusion from opinions of stakeholders, so 
the result is reliable. Future research was studied and discovered to find out the knowledge for the future by 
applying the scientific process with planning, forecasting, and making decision for sustainability to be 
performed in a long term. 

This conceptual framework was a part for development of the thesis whose topic is “The 
Development of Indicators for Value of Islands as Natural Tourism Resource”. 
 

Keywords:  Natural Attraction, Value, Indicator 
 

บทน า 
 

 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว (Tourism Industry) เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งทีส่รา้งรายไดใ้หแ้ก่ทุกประเทศทัว่โลก บาง
ประเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลกัให้แก่ประเทศนัน้ ประเทศไทยเองกเ็ป็น
ประเทศหนึ่งที่มรีายไดส้ าคญัมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จากขอ้มูลของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้
จดักิจกรรมค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทีเป็นที่นิยมสูงสุด 100 อนัดบัภายใต้โครงการ “100 Amazing Places in Thailand” 
โดยได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของนักท่อเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวไทยในหัวข้อ “Your amazing places in 
Thailand that always amazes you” ที่ได้จากการสอบถามผ่านทางระบบออนไลน์ไปยงันักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เคย
เดนิทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทย จ านวน 3,389 คน จาก 68 ประเทศ โดยท าการเกบ็ขอ้มูลในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์ถึง
เมษายนในปี 2554 พบว่าแหล่งท่องเทีย่วทเีป็นทีน่ิยม 10 อนัดบัแรก ได้แก่ หมู่เกาะพพี,ี เกาะเต่า, หาดพทัยา, อลัค่าซ่า 
คาบาเร่ต์, หาดป่าตอง, เกาะเสม็ด, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสมิิลนั, ตลาดนัดจตุจกัร, อ่าวมาหยา และหาดจอมเทียน 
ตามล าดบั ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีเ่กีย่วเนื่องกบัทะเลถงึ 8 แห่งทีเ่กีย่วเนื่องกบัพืน้ทีท่างทะเล โดยทีใ่น 100 อนัดบัสถานทีท่่องเทีย่ว
ทเีป็นทีน่ิยมสงูสุด เป็นแหล่งท่องเทีย่วประเภทชายหาดและหมู่เกาะถงึ 31 แห่ง  จากสถติขิา้งตน้แสดงใหเ้หน็ว่ากว่า 1 ใน 
3 ของแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยมของนกัท่องเทีย่วต่างชาตเิป็นแหล่งท่องเทีย่วทางทะเล[1, 26] 
 แหล่งท่องเทีย่วทีไ่ดม้กีารน ามาพฒันาใหเ้กดิกระบวนการกจิกรรมทางการท่องเทีย่วขึน้ ลว้นแต่ต้องมกีารน า
ทรพัยากรธรรมชาติในพื้นที่นัน้มาเป็นต้นทุน ซึ่งการน าทรพัยากรเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในเชิงการท่องเที่ยว เช่น 
ชายหาด น ้าทะเล เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ นักท่องเที่ยวอาจไม่จ าเป็นที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม หรอืมีก ารเก็บ
ค่าธรรมเนียมที่ต ่ากว่าที่ควรจะเป็น ส่งผลกระทบด้านลบต่อแหล่งท่องเที่ยว ในปัจจุบนัจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น และการท าการตลาดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้ส่งผลให้
นกัท่องเทีย่วจ านวนมากหลัง่ไหลเขา้มา เกดิการแอดอดัของนักท่องเทีย่วในบางพืน้ทีท่ีเ่ป็นทีน่ิยมของนักท่องเทีย่วทัง้
ชาวไทย และต่างชาต ิอุดมศกัดิ ์ ศลีประชาวงศ ์ไดอ้ธบิายลกัษณะของแหล่งท่องเทีย่วว่า สนิคา้ทีไ่ม่มกีารซือ้ขายกนัใน
ตลาดอาจมลีกัษณะเป็นสนิคา้สาธารณะ (Public goods) เพราะแหล่งท่องเทีย่วไม่ไดถู้กผลติขึน้โดยผูผ้ลติเอกชน และ
นกัท่องเทีย่วหรอืผูบ้รโิภคเองกไ็ม่ไดจ้่ายในราคาตลาด [25] 
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 ในขณะทีแ่หล่งท่องเทีย่วถูกพฒันาเพื่อรองรบัการท่องเทีย่วอย่างต่อเนื่องจนมผีลกระทบตามมา ซึง่ระบบราคา
ทีเ่ป็นการเรยีกเกบ็จากค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายต่างๆทีถ่ามผูด้แูลแหล่งท่องเทีย่วเป็นผูเ้รยีกเกบ็จงึอาจ
ไม่เพียงพอต่อการน ามาใช้ในการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว เนื่ องจากไม่ทราบต้นทุนที่แท้จริงที่เกิดจากการน า
ทรพัยากรธรรมชาติมาใช้ ในขณะที่การประเมินมูลค่าแหล่งท่องเที่ยวในเชิงเศรษฐศาสตร์นัน้จะท าได้เพียงการ
เทยีบเคยีงมลูค่าปัจจุบนัของแหล่งท่องเทีย่วกบัมลูค่าทีน่กัท่องเทีย่วเตม็ใจจะจ่ายซึง่เป็นมลูค่าขัน้ต ่าเท่านัน้ ไม่ใช่มลูค่า
ที่แท้จริง และเนื่องด้วยการใช้วธิีการทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์เพื่อประเมินมูลค่าแหล่งท่องเที่ยวเป็นศาสตร์ที่
ซบัซ้อนและยากต่อการท าความเข้าและใช้งาน จึงท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกบัแหล่งท่องเที่ยวโดยตรงไม่สะดวกในการ
ประเมนิมูลค่าของแหล่งท่องเทีย่วนัน้โดยตรง แมว้่าจะมเีทคนิคในการประเมนิมูลค่าต่างๆ จะสามารถน ามาใชใ้นการ
วดัผลประโยชน์ของแหล่งท่องเที่ยวได ้แต่กไ็ม่อาจทีจ่ะสามารถมาใชท้ดแทนความคดิเหน็ของผู้เชีย่วชาญ  จ าเป็นที่
จะตอ้งใชค้วามเหน็และการวเิคราะหข์องผูเ้ชีย่วชาญประกอบการตดัสนิใจดว้ย[25] 
 บทความการพฒันากรอบแนวนี้มแีนวคดิทีจ่ะพฒันากรอบแนวคดิในเรื่องการพฒันาตวับง่ชีท้ีเ่หมาะสมต่อการ
น าไปพฒันาเป็นเครื่องมอืในการประเมนิมลูค่าทรพัยาการท่องเทีย่วทางธรรมชาตปิระเภทเกาะทีไ่ดม้กีารน ามาพฒันา
เป็นแหล่งท่องเทีย่ว โดยมุ่งหวงัทีท่ราบถงึตวับ่งชีส้ าคญัทีเ่หมาะสมต่อการเลอืกสรรมาเป็นตวับ่งชีใ้นการก าหนดมูลค่า 
เพื่อทีจ่ะไดท้ราบถงึมลูค่าโดยตรงของสิง่เหล่านี้แทนการใชก้ารเทยีบมลูค่าทางเศรษฐศาสตรซ์ึง่แมจ้ะมคีวามแม่นตรงก็
กค็ลาดเคลื่อนได ้และอาจน าตวับ่งชี้ทีอ่าจจะไดม้าเหล่านัน้ไปก าหนดมลูค่าทางการตลาด จนน าไปสงูเครื่องมอืส าหรบั
การประเมินมูลค่าที่ง่ายต่อการน าไปใช้งาน อีกทัง้เพื่อเป็นการก าหนดกรอบหรอืเกณฑ์มูลค่าของทรพัยากรทาง
ธรรมชาติให้ชดัเจน เป็นรูปธรรมมากยิง่ขึน้ รวมไปถงึกระตุ้นแนวคดิความสมดุลระหว่างการพฒันาและการอนุรกัษ์ 
ส าหรบัหน่วยงาน กลุ่มบุคล หรอืผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการแหล่งท่องเที่ยวน าไปใช้เป็นแนวทางต่อยอดและพฒันาเป็น
เครื่องมือขัน้พื้นฐานในการวดัประเมินมูลค่าทรพัยากรธรรมชาติในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆได้เพื่อให้เกิดการ
พฒันาการท่องเทีย่วในพืน้ทีแ่หล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 เพื่อศกึษาและพฒันากรอบแนวคดิการพฒันาตวับ่งชีม้ลูค่าทรพัยากรท่องเทีย่วทางธรรมชาตปิระเภทเกาะ 
 

วิธีวิทยาการศึกษา 
 การวจิยัเรื่อง “การพฒันาตวับ่งชี้มูลค่าทรพัยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ ” เป็นการศกึษาวจิยั
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ตวับ่งชีท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งในการน าไปประเมนิมูลค่าของแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิทีม่ลีกัษณะเป็น
เกาะในพื้นที่ทางทะเล โดยเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจ ัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสาร 
(Document Research) จงึมขี ัน้ตอนการศกึษาดงันี้ 
 ขัน้ตอนที่ 1 รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี รวมไปถึงงานวิจยัที่มีความเกี่ยวข้อง ผู้วิจยัได้ท าการรวบรวมจาก
ฐานขอ้มูลในห้องสมุด สื่อออนไลน์ โดยใช้ค าส าคญั ได้แก่ ตวับ่งชี้ (Indicator), การท่องเที่ยวเชงิธรรมชาติ (Nature 
Tourism), การประเมนิมลูค่า 
 ขัน้ตอนที ่2 ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งในประเดน็ส าคญัคอื ระเบยีบวธิวีจิยัและผล
ของการศกึษา 
 ขัน้ตอนที ่3 ผู้วจิยัสงัเคราะห์ผลที่ไดจ้ากงานวจิยั การทบทวนวรรณกรรม ได้ออกมาเป็นขัน้ตอนแนวคดิใน
การสรา้งและพฒันาเพื่อใหเ้กดิตวับ่งชี ้ 
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ผลการศึกษา 
 แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 
 แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (Nature Attraction) หมายถึง สถานที่ที่ เปิดใช้เพื่ อการท่องเที่ยวโดยมี
ทรพัยากรธรรมชาตเิป็นสิง่ดงึดดูใจใหน้ักท่องเทีย่วมาเยอืน ซึง่ทรพัยากรธรรมชาตเิหล่านี้อาจจะเป็นความงดงามตาม
สภาพธรรมชาติ ความแปลกตาของสภาพธรรมชาต ิสณัฐานที่ส าคญัทางธรณีวทิยาและภูมศิาสตรอ์นัเป็นเอกลกัษณ์
หรือเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นนัน้  ๆ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ  (Special Environmental 
Features) หรอืสภาพแวดลอ้มทีม่คีุณค่าทางวชิาการกไ็ด ้[9, 22, 23] 
 แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติประเภทเกาะ  
 แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ  หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อเกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว  โดยมีเกาะเป็น
ทรพัยากรธรรมชาตทิี่ดงึดูดใจให้นักท่องเที่ยวที่มาเยอืน  โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อความเพลดิเพลนิ และนันทนาการใน
รปูแบบทีใ่กลช้ดิกบัธรรมชาต ิและอาจเสรมิกจิกรรมเพื่อการศึกษาหาความรูเ้ขา้ไปอกีดว้ย ซึง่กจิกรรมการท่องเทีย่วที่
เกดิขึน้ในแหล่งท่องเทีย่วประเภทเกาะ ไดแ้ก่ การด าน ้า การด าน ้าดปูะการงัและสตัวท์ะเลต่างๆ การเล่นน ้า การเทีย่วชม
ชายหาด การดนูก การดสูตัวต์ามธรรมชาต ิเป็นตน้ [9, 23] 
 การประเมินมูลค่า 
 แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการประเมนิมลูค่าทีจ่ะน าเสนอในทีน่ี้ เป็นการอธบิายตามแนวคดิ และทฤษฎทีีเ่ป็นที่
รู้จกัและนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายในการประเมินมูลค่าเป็นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์  ซึ่งเป็นการน าเสนอแนวคิด
เบื้องต้นแก่ผู้ที่สนใจในด้านการประเมินมูลค่าของผู้ที่ต้องศึกษาในลายละเอียดเกี่ย วกับการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตรต่์อไป[9, 10, 14, 15, 25, 27]  
มลูค่าโดยรวมทางเศรษฐศาสตร ์(Total Economic Value) ซึง่แบ่งออกเป็น 2 รปูแบบ ดงันี้  

1. มลูค่าการใชป้ระโยชน์ (Use Value) 
1.1 มูลค่าการใชโ้ดยตรง (Direct Use Value) หมายถงึ มูลค่าที่คดิจากรายไดก้ารใชท้รัพยากรโดยตรง 

เช่น รายไดจ้ากการจบัสตัวน์ ้า รายไดจ้ากการท่องเทีย่วในแหล่งปะการงัรวมถงึค่าเดนิทาง ค่าทีพ่กันกัท่องเทีย่ว รวมทัง้
การลงทุนในการบูรณะทรพัยากร ซึง่การใชป้ระโยชน์จะม ี2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  1) การใชป้ระโยชน์จากการดงึทรพัยากร
มาใช ้(Extractive Use) เช่น การจบัสตัวน์ ้ามาเพื่อการบรโิภค และ 2) การใชป้ระโยชน์แบบไม่ดงึทรพัยากรมาใช ้เช่น 
การท ากจิกรรมทีช่ายหาดของนกัท่องเทีย่ว  

1.2 มลูค่าการใชท้างออ้ม (Indirect Use Value) หมายถงึ มลูค่าการใชท้รพัยากรทีไ่ม่สามารถน ามาขาย
ไดโ้ดยตรง คอืไม่มรีาคาผ่านตลาด แต่มคีุณค่ามหาศาลและยากต่อการประเมนิ เช่น การรกัษาไว้ซึ่งระบบนิเวศให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ในทะเล เป็นทีเ่ลีย้งตวั วางไข ่อนุบาล เป็นทีอ่ยู่อาศยัและเจรญิเตบิโตของทรพัยากรสตัวแ์ละพชืใน
ห่วงโซ่อาหาร และจากการศกึษาในงานวจิยัหลายเรื่องพบว่า การใชท้รพัยากรทางออ้มนี้มมีลูค่ามากกวา่รายไดจ้ากการ
ใชป้ระโยชน์โดยตรงอย่างมา 

1.3 มูลค่าที่เกิดจากการเลอืกที่จะสงวนไว้ใช้ในอนาคต (Option Value) หมายถึง มูลค่าที่สงัคมให้แก่
ทรพัยากรเพื่อเกบ็ไวใ้ชใ้นอนาคตหากตอ้งการใช้ เช่น การประกาศเขตพืน้ทีร่กัษาพนัธส์ตัวป่์า การประกาศเขตหา้มจ า
สตัวน์ ้าในพืน้ทีท่างทะเลขในเขตอุทยานแห่งชาต ิเป็นตน้ 

2. มลูค่าไม่ใชป้ระโยชน์ (Non-Use Value) หมายถงึคุณค่าของทรพัยากรจากการไม่ไดใ้ชท้รพัยากรโดยตรงแต่
บุคคลหรอืสงัคมมีความต้องการให้ทรพัยากรนี้ด ารงอยู่เพื่อตนเองและบุคคลอื่นในอนาคตโดยที่ประชาชนไม่ได้รบั
ประโยชน์จากทรพัยากรนัน้เลยไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มมลูค่าไม่ใชป้ระโยชน์ไดแ้ก่ 

2.1 มูลค่าการคงอยู่ (Existence Value) หมายถึง มูลค่าที่สะท้อนความต้องการของบุคคล ที่ปรารถนาให้
ทรพัยากรด ารงคงอยู่ต่อไปในอนาคต แม้ว่าผู้บรโิภคนัน้จะไม่ได้มสี่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ หรอืไม่มโีอกาสได้ใช้
ทรพัยากรนัน้เลยกต็าม แต่ผูบ้รโิภครูส้กึพอใจทีจ่ะใหท้รพัยากรนัน้คงอยู่ต่อไป 
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2.2 มลูค่าเพื่อลกูหลาน (Bequest Value) หมายถงึ มลูค่าของสิง่แวดลอ้มทีบุ่คคลรุ่นปัจจุบนัตอ้งอนุรกัษ์ไวใ้ห้
ลกูหลานไดเ้หน็หรอืไดใ้ชป้ระโยชน์ 
มูลค่าทรพัยากรทางทะเลเป็นการคิดมูลค่าโดยดัดแปลงจากเทคนิคการคิดมูลค่าทางเศ รษฐศาสตร์โดยรวมของ
ทรพัยากรทัว่ไป โดยม ี2 ลกัษณะ คอื 
1. การคิดมูลค่าทรพัยากรทางทะเลโดยตรง หมายถึง ทรพัยากรทัง้ที่มีชีวติและไม่มชีีวติซึ่งเป็นผลผลิตหรือ

บรกิารทีม่รีาคาในตลาดโดยตรง สามารถน ารายได้ไปประเมนิมูลค่าการใช้ประโยชน์โดยตรง นอกจากนี้การประเมนิ
มลูค่าทรพัยากรทางทะเลโดยตรง ยงัสามารถน ารายไดท้ีเ่กดิจากกจิกรรมนนัทนาการหรอืการท่องเทีย่วมาคดิเป็นมลูค่า
ของทรพัยากร 
2. การคดิมลูค่าทรพัยากรทางทะเลโดยออ้ม เป็นการมุ่งประเมนิแบบบรูณาการของมลูค่าทางระบบนิเวศโดยเน้น

ทางด้านสิง่แวดล้อมและชวีวทิยา ซึ่งไม่มรีาคาโดยตรงทางการตลาด แต่มวีธิกีารประเมนิเพื่อสะทอ้นมูลค่าออกมา ที่
นิยมใชม้อียู่ดว้ยกนั 6 วธิ ีคอื 

2.1 การประเมินมูลค่าทรัพยากรทางทะเลโดยการเทียบเคียงราคาผ่านตลาด (Market based 
technique) เป็นการประเมนิมูลค่าสนิคา้ใดๆ ทีไ่ม่ไดซ้ือ้ขายในตลาดโดยตรง เพยีงแต่ใชร้าคาในตลาดเป็นตวักลางใน
การเทยีบเคยีง  

2.2 การประเมินมูลค่าทรพัยากรทางทะเลโดยการเทียบเคียงส่วนเพิ่มผลผลิต (Marginal effect on 
production) ม ี2 แบบ คอื การเทยีบเคยีงผลผลติโดยตรงลดลง ตามหลกัการทีว่่า หากระบบนิเวศถูกกระทบกระเทอืน
ผลผลติจะลดลง และท าใหม้ลูค่าผ่านตลาดลดลงดว้ย อกีแบบคอืการเทยีบเคยีงทางผลผลติชวีภาพ ทรพัยากรบางชนิด
อาจไม่มคีุณค่าทางเศรษฐกจิในดา้นการใชบ้รโิภค แต่มคีุณค่ามหาศาลดา้นอุตสาหกรรมทางชวีภาพ  

2.3 การประเมินมูลค่าทรพัยากรทางทะเลโดยการเทียบเคียงกบัการลงทุน (Cost-based technique) 
เป็นวธิกีารประเมนิมูลค่าทรพัยากรจากการใชห้ลกัการสละผลประโยชน์ทีค่วรจะได ้เพื่อหลกีเลีย่งผลกระทบเพื่อรกัษา
ความอุดมสมบรูณ์ของระบบนิเวศ ม ี3 ลกัษณะ คอื การประเมนิมูลค่าทรพัยากรจากการเสยีโอกาส การประเมนิมูลค่า
ทรพัยากรจากการลงทุนในเชงิป้องกนั (Preventive cost) และการลงทุนทดแทน (Replacement cost) 

2.4 การประเมินมูลค่าทรัพยากรทางทะเลด้วยวิธีการส ารวจด้านการใช้ประโยชน์ (Contingent 
Valuation Method: CVM) เป็นวธิกีารประเมนิมลูค่าโดยทางออ้ม ใชพ้ืน้ฐานการวจิยัโดยการสอบถามผูใ้ชท้รพัยากรว่า
เต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to pay: WTP) หรอืเต็มใจที่จะรบัการชดเชย (Willingness to accept: WTA) ในการใช้
ทรพัยากรและให้คงอยู่ตลอดไป วธินีี้ใชห้ลกัการประเมนิสถานการณ์ซึ่งสมมุตใิห้ทรพัยากรมกีารเปลี่ยนแปลงซึง่เป็น
สถานการณ์สมมุติที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริง เป็นวิธีที่นิยมใช้กนัมากในงานวิจยัที่มีการศึกษาเรื่องการประเมินมูลค่า
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

2.5 การประเมนิมูลค่าทรพัยากรทางทะเลด้านนันทนาการหรอืการท่องเที่ยว (Travel Cost Method: 
TCM) แนวคิดของวิธกีารนี้คือ ทรพัยากรให้คุณประโยชน์ในทางนันทนาการแก่ผู้เดินทางซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
ระหว่างการเดนิทาง ฉะนัน้ จงึน าค่าใชจ้่ายและค่าเวลาทีส่ญูเสยีไปในการเดนิทางเป็นตวัแทนของราคา 

2.6 การประเมนิมูลค่าทรพัยากรโดยวิธปีระเมนิคุณภาพสิง่แวดล้อม (Hedonic Price Method: HPM) 
เป็นการประเมินมูลค่าทรัพยากรผ่านตลาดขึ้นกับองค์ประกอบของทรัพยากรโดยเน้นการบริการด้านคุณภาพ
สภาพแวดลอ้ม เช่น ความสวยงามของภูมทิศัน์ อากาศบรสิทุธิ ์และอื่นๆ ซึง่คุณภาพสิง่แวดลอ้มเหล่านี้จะมผีลต่อความ
เตม็ใจทีจ่ะจ่ายของผูใ้ชท้รพัยากร 

ตวับ่งช้ี 
 จากการศกึษานิยาม ความหมายของตวับง่ชีท้ีม่ผีูน้ิยามไวท้ีไ่ดจ้ากการรวบรวมพอจะสรุปไดว้า่ตวับง่ชี ้คอืสิง่ที่

สามารถใหค้่าหรอืบ่งบอกคุณลกัษณะของสิง่หรอืเรื่องทีจ่ะท าการวดั ซึง่ผลทีไ่ดจ้ะออกมาในทางสถติ ิโดยทีต่วับ่งชีน้ัน้

จะตอ้งบ่องบอกถงึช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของสิง่ทีจ่ะท าการวดั รวมไปถงึสถานทีท่ีใ่ชใ้นการวดันัน้ตอ้งเฉพาะเจาะจงดว้ย 
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ซึง่ในการศกึษาครัง้นี้ ไดร้่างตวับ่งชีมู้ลค่าทรพัยากรท่องเทีย่วทางธรรมชาตปิระเภทเกาะดงัทีป่รากฏในหวัขอ้ตวับ่งชีท้ี่

เกีย่วขอ้งในงานวจิยันี้ในสว่นทา้ยของบทความ [3, 7, 15, 18, 19, 20, 21, 29]  

 ประเภทของตวับ่งช้ี  

1. ตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณ คอื ตวัชีว้ดัทีถู่กก าหนดขึน้เพื่อใชว้ดัสิง่ทีน่บัได ้หรอืสิง่ทีม่ลีกัษณะเชงิกายภาพ 

โดยมหีน่วยการวดั เช่น จ านวน รอ้ยละ และระยะเวลา เป็นต้น ตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณจะเหมาะส าหรบัการวดัในสิง่ทีจ่บั

ตอ้งได ้เป็นรปูธรรม และมคีวามชดัเจน 

2. ตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณทีใ่ชว้ดัสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม (ตวัชีว้ดัเชงิสงัคม) การวดัในหลายกรณีจะเกีย่วกบัสิง่ที่

เป็นนามธรรม เช่น ความพงึพอใจ ระดบัความเขา้ใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม เป็นต้น สิง่เหล่านี้ แม้จะไม่มลีกัษณะเชงิ

กายภาพทีส่ามารถนบัเป็นจ านวนไดอ้ย่างชดัเจน แต่สามารถวดัเป็นเชงิปรมิาณได ้โดยสรา้งเครื่องมอืวดัเพื่อใชว้ดัสิง่ที่

เป็นนามธรรมเหล่านี้ขึน้ เช่น การวดัความพงึพอใจอาจท าไดโ้ดยการพฒันาเครื่องมอืวดั ซึง่ได้แก่ แบบสอบถามความ

พงึพอใจ เพื่อใหผู้้รบับรกิารเป็นผู้ประเมนิ โดยคะแนนสงู หมายถึง พงึพอใจมาก ส่วนคะแนนต ่า หมายถึง พงึพอใจ

น้อย ทัง้นี้ คะแนนที่ไดร้บัมาจากผูร้บับรกิารแต่ละราย เมื่อน ามาประมวลผลร่วมกนัจะไดค้ะแนนเฉลีย่ทีแ่สดงถงึระดบั

ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารโดยรวม 

3. ตวัชีว้ดัเชงิคุณภาพ คอื ตวัชีว้ดัทีใ่ชว้ดัสิง่ที่ไม่เป็นค่าเชงิปรมิาณ หรอืเป็นหน่วยวดัใดๆ แต่จะเป็น

การวดัทีอ่งิกบัค่าเป้าหมายทีม่ลีกัษณะพรรณนา หรอืเป็นค าอธบิายถงึเกณฑก์ารประเมนิ ณ ระดบัค่าเป้าหมายต่างๆ

ตวัชีว้ดัและค่าเป้าหมายนี้ จงึท าหน้าทีเ่สมอืนหนึ่งเป็นเกณฑห์รอืกรอบก ากบัการใชว้จิารณญาณของผูป้ระเมนิ  

 คณุลกัษณะของตวับ่งช้ีท่ีดี 

 คุณลกัษณะของตวับ่งชีท้ีด่ปีระกอบดว้ย[18] 

1. Specific : S = เจาะจง มคีวามเฉพาะเจาะจง ตวัชีว้ดัควรมคีวามชดัเจนและมคีวามหมายมุ่งไปยงัสิง่ที่วดั 

ควรก าหนดตวัชีว้ดัใหช้ดัเจน ไม่ก ากวม เพื่อมใิหเ้กดิการตคีวามผดิพลาดและเพื่อสือ่สารความเขา้ใจใหต้รงกนัทัว่ทัง้องคก์ร  

2. Measurable : M = วดัได ้เป็นตวัชีว้ดัทีส่ามารถน าไปวดัผลการปฏบิตังิานไดจ้รงิ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ

วดัสามารถน าไปเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากตวัชีว้ดัอื่นและใชว้เิคราะหค์วามหมายทางสถิตไิด ้ 

3. Attainable/ Achievable : A = บรรลุผล สามารถบรรลุผลส าเรจ็ได้ องคก์รไม่ควรใช้ตวัชีว้ดัผลการ

ด าเนินงานหลกัทีอ่งคก์รไม่สามารถควบคุมใหเ้กดิผลไดโ้ดยตรง 

4.  Realistic : R = เป็นจริงได้ มีความสมจริง ตัวชี้วดัผลการด าเนินงานหลักมีความเหมาะสมกับ

องคก์รและไม่ใชต้น้ทุนการวดัทีส่งูเกนิไป  

5. Time Bound : T = ภายใต้กรอบเวลาทีเ่หมาะสม สามารถใชว้ดัผลการปฏบิตังิานได้ภายในเวลาที่

ก าหนด ควรปรบัปรุงตวัชีว้ดัใหท้นัสมยัอยู่เสมอ  

เครือ่งมือในการคดัเลือกตวับ่งช้ี 
 ในการสร้างและพฒันาตวับ่งชี้นัน้มวีธิกีารมากมาย แต่วธิกีารที่ไดเ้ป็นที่นิยมและไดร้บัโดยทัว่ไป และความ
น่าเชื่อถอื รวมไปถงึมกีารน าใชไ้ปอย่างแพร่หลายมอียู่ดว้ยกนัสองวธิ ีไดแ้ก่เทคนิคเดลฟาย และเทคนิค EDFR  ซึ่ ง
ทัง้สองเทคนิคนัน้เป็นเทคนิคในการศกึษา หรอืการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต ไดม้ผีูใ้หท้ศันะเกีย่วกบัการศกึษาวจิยั
อนาคตว่า เป็นการวางเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดใหเ้กดิวิง่ทีค่าดหวงัขึน้ และเป็นสิง่ทีจ่ะกระท าในอนาคต การวจิยั
อนาคต (Future Research) เป็นการวจิยัทีม่จีุดมุ่งหมายเพื่ออธบิายถงึทางเลอืกอนาคตทีเ่ป็นไปไดแ้บบต่างๆ ส าหรบั
การประเมนิสถานภาพในปัจจุบนั และบ่งชี้ผลที่เป็นไปได้ การวจิยัในปัจจุบนันัน้มรีูปแบบที่แตกต่างไปจากเดมิมาก 
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เน่ืองจากได้มกีารประยุกต์ บูรณาการเทคนิคกบัวธิกีารวจิยัแบบอื่นๆมาใช้ร่วมด้วย ค าว่าการวจิยัอนาคต มทีีม่าจาก
ภาษาองักฤษค าว่า “Futures Research” ซึ่งเป็นค าศพัท์เฉพาะ (Technical Term) ที่สื่อถึงแนวคดิ วธิ ีกระบวนการ 
และระเบยีบที่ใช้ในการศกึษาแนวโน้มที่มคีวามเป็นไปได้ในอนาคตเกี่ยวกบัเรื่องที่ท าจะการศกึษา ทัง้แนวโน้มที่พึ่ง
ประสงค์ และไม้พึ่งประสงค์ จงึได้ให้มีตัว “S” ต่อท้ายค าว่า Future เพื่อสะท้อนแนวคิดว่าเรื่องของอนาคตนัน้ ซึ่งมี
ความเป็นไปไดใ้นหลายทศิทาง จึงตอ้งท าการศกึษาแนวโน้มทีค่าดว่าเป็นไปไดเ้หลา้นัน้ใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้
ผูท้ีท่ าการศกึษาวจิยัในเรื่องอนาคตอย่างเป็นระบบโดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัอนาคต เรยีกว่านกัวจิยัอนาคต สว่นนกัคดิและ
นกัทฤษฎเีกีย่วกบัอนาคตเรยีกว่า นกัอนาคตนิยม ค าทีใ่ชเ้รยีกกลุ่มบุคคลเหล่าน้ี คอื นกัอนาคต[13, 7, 4,] 
 การวิจยัด้วยเดลฟาย (Delphi Forecasting) 

 เทคนิคเดลฟายเป็นเทคนิคหนึ่งทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลายในการใชส้รา้งและพฒันาตวับ่งชี ้เทคนิคเดล

ฟายนัน้เป็นวธิกีารในการทีใ่หผู้เ้ชีย่วชาญในศาสตรท์ี่เกีย่วขอ้งหลายท่านไดเ้ขา้ร่วมในงานวจิยั ซึง่จุดเด่นของเทคนิค

เดลฟายคอืผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ขา้ร่วมในงานวจิยันัน้จะไม่มทีางทราบผลค าตอบของผูเ้ชีย่วชาญท่านอื่น ท าใหล้ดแรงกดดนั

ในการน าเสนอความคดิเหน็ได ้ท าใหไ้ดป้ระเดน็ค าตอบในเรื่องวจิยัดขีึน้ ในการเกบ็ขอ้มูลจากผูเ้ชีย่วชาญจ าในรปูของ

การใชแ้บบสอบถาม ซึง่ผูว้จิยัจ าเป็นทีจ่ะตอ้งสรุปประเดน็ต่างๆทีไ่ดจ้ากการสอบถามผูเ้ชีย่วชาญออกมาในรุปของสถติ ิ

โดยผูว้จิยันัน้จะต้องส่งผลค าตอบกลบัไปยงัผูเ้ชีย่วชาญแต่ละท่านอกีดว้ย ดงันัน้ผูเ้ชีย่วชาญเองจะตอ้งใหค้วามร่วมมอื

ในการตอบขอ้ค าถามของผูว้จิยัทีก่ าหนดในแต่ละรอบอย่างเตม็ใจ อกีทัง้ผูเ้ชยีวชาญแต่ละท่านจะไมท่ราบว่ามผีูใ้ดบา้งที่

ไดร้บัการคดัเลอืกเขา้มาในงานวจิยัชิน้นัน้[5, 8, 28, 29] 

 ขอ้ดขีองเทคนิคเดลฟายพอสรุปไดด้งันี้ 

1. ผูเ้ชีย่วชาญแต่ละท่านสามารถแสดงความคดิเหน็ของตนในงานวจิยัชิน้ไดอ้ย่างไม่มขีอ้จ ากดั แต่ไม่

ถูกชกัจงูในทางความคดิหรอืถูกปิดกัน้ทางความคดิจากผลความคดิเหน็ผูว้จิยัท่านอื่นๆ 

2. เทคนิคเดลฟายช่วยลดปัญหาในเรื่องของการที่จะมาพบปะกนัของผู้เชี่ยวชาญทุกท่านในงานวจิยั

เพื่อแสดงความคดิเหน็ อาท ิการลดปัญหาเรื่องค่าใชจ้่ายในการเดนิทางของผูเ้ชีย่วชาญแต่ละท่านลงได ้การทีต่้องนัด

หมายวนั เวลา สถานทีท่ีผู่เ้ชีย่วชาญจะมารวมกลุ่มโยพรอ้มหน้า 

3. เทคนิคเดลฟายเป็นการใช้วธิกีารทางสถิติในการประมวลผลขอ้มูล เป็นการลดอคติ (bias) ท าให้

ขอ้มลูทีอ่อกมานัน้มคีวามน่าเชื่อถอื 

4. เป็นเทคนิคทีเ่หมาะส าหลบัค าถามทีม่เีกณฑ์ระดบัความยากสงู ทีจ่ าเป็นต้องมหีลายมติใินการตอบ

ค าถาม อกีทัง้ตอ้งประเมนิขอ้เทจ็จรงิทางวทิยาศาสตร ์คุณค่าทางสงัคม  

ขอ้เสยีของเทคนิคเดลฟาย  

1. เน่ืองจากเป็นการใชแ้บบสอบถามเพื่อใหไ้ดค้ าตอบจากผูเ้ชีย่วชาญ จงึอาจใชเ้วลานานในการไดร้บั

การตอบกลบัแบบสอบถามจากผูเ้ชีย่วชาญ  หรอืในขณะท างานวจิยัอาจมผีูเ้ชีย่วชาญบา้งท่านตดิภารกจิทีส่ง่ผมต่อการ

ใหค้วามร่วมมอืในการด าเนินงานวจิยัต่อได ้

2. ผูเ้ชีย่วชาญอาจรูส้กึเหนื่อยหน่ายในการใหค้วามร่วมได ้เพราะผูเ้ชีย่วชาญแต่ละท่านจะเป็นตอ้งตอบ

ค าถามใหม้ผีลค าตอบออกมาในลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนัมาก และเป็นประเดน็ค าถามเดยีวกนัหลายๆรอบ  

ขัน้ตอนในการด าเนินงานวจิยัดว้ยเทคนิคเดลฟายสามารถสรุปไดด้งันี้ 

1. ก าหนดปัญหา หรอืเรื่องทีจ่ะท าการศกึษา ซึ่งยงัคงเป็นเรื่องทีย่งัไม่มคี าตอบทีช่ดัเจน และสามารถ

ใหผู้เ้ชีย่วชาญในสาขาศาสตรน์ัน้ๆ เป็นผูต้ดัสนิ 
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2. การเลือกผู้เชี่ยวชาญ ขัน้ตอนนี้ส าคญัมากเนื่องจากลกัษณะเฉพาะของรูปแบบงานวจิยัด้วยวธิีนี้ 

จ าต้องอาศยัขอ้คดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญ ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อในงานวจิยั โดยทีก่ลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ไดเ้ลอืกมานัน้ 

สามารถใหข้อ้มูลทเีป็นประโยชน์ไดม้ากน้อยเพยีงใด ดงันัน้ผูว้จิยัจงึตอ้งค านึงถงึในเรื่องความสามารถของผูเ้ชีย่วชาญ 

จ านวนผูเ้ชีย่วชาญ วธิกีารเลอืกสรรผูเ้ชีย่วชาญ และความเตม็ใจในการใหค้วามร่วมมอืของผูเ้ชีย่วชาญ 

3. การท าแบบสอบถาม ซึง่จ าเป็นต้องส่งแบบสอบถามใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 4 รอบ  โดยทีใ่นรอบที ่1 

แบบสอบถามฉบบัแรกจะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ทีค่รอบคลุมประเดน็ค าถามปัญหางานวจิยั ซึง่การวเิคราะหค์ า

ตอนนัน้ผู้วิจ ัยต้องรวบรวมความคิดเห็นและวิเคราะห์ สงัเคราะห์ออกมาให้เป็นประเด็นส าคัญ เพื่อน าไปสร้าง

แบบสอบถามในรอบต่อไป  

 การสร้างแบบสอบถามในรอบที่ 2 นี้ ผู้วิจยัต้องน าค าตอบที่ได้ในรอบที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามชนิด

มาตรประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อใหม้กีารใหค้่าน ้าหนักความส าคญัจากผูเ้ชีย่วชาญ รวมทัง้เหตุผลที่เหน็ดว้ยไม่

เหน็ดว้ยของแต่ละประเดน็ อกีทัง้ยงัความทีก่ารใหผู้เ้ชีย่วชาญเสนอขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิลงไปได ้และเมื่อได้แบบสอบถาม

คนืผูว้จิยัตอ้งน าค าตอบทีไ่ดจ้ากการสอบถามในรอบที่ 2 มาค านวณหาค่ามธัยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และ

ค่าพสิยัระหว่างควอไทล ์(Interguartile Range) 

 เมื่อผูว้จิยัไดน้ าผลค าตอบของแต่ละประเดน็ในแบบสอบถามรอบที่ 2 มาโดยทีถ่า้ค่าพสิยัระหว่างวอไทลแ์คบ

ไม่ห่างกนัมากแสดงว่า ค าตอบทีว่เิคราะหอ์อกมานัน้มผีลความเหน็ของกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญทีส่อดคลอ้งกนั แต่ถ้าค่าพสิยั

ระหว่างควอไทลม์คี่าทีก่วา้งมาก  แสดงว่าผลค าตอบทีไ่ดน้ ามาวเิคราะหน์ัน้มคีวามคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญไม่สอดคลอ้ง

กนั  ผู้วิจยัจ าจะต้องสร้างแบบสอบถามใหม่เป็นแบบสอบถามรอบที่ 3 โดยมีข้อความ ข้อค าถาม ประเด็นค าถาม

เดยีวกนักบัแบบสอบถามรอบที่ 2 แต่เพิม่ต าแหน่งของค่ามธัยมฐาน ค่าพสิยัระหว่างควอไทล ์และเครื่องหมายแสดง

ต าแหน่งที่ผู้เชี่ยวชาญท่านนัน้ๆที่ได้ตอบในแบบสอบถามรอบที่ 2 ลงไป แล้วจงึส่งกลบัไปให้ผู้เชี่ยวชาญท่านนัน้ได้

ยนืยนัค าตอบเดมิหรอืเปลีย่นแปลงค าตอบใหม่ โดยทีจ่ าเป็นต้องใหผู้เ้ชีย่วชาญอธบิายเหตุผลหากมกีารเปลีย่นแปลง

ค าตอบ 

 หากการวเิคราะหผ์ลของการสอบถามผูเ้ชีย่วชาญในรอบที ่4 ซึง่ไดท้ าตามขัน้ตอนเดนิซ ้าเหมอืนแบบสอบถาม

รอบที่ 3 มีค าตอบที่สอดคล้องกนั และส่งผลให้ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์แคบลงก็ให้ยุติกระบวนการเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถามได ้แต่ถ้าค าตอบยงัคงมคีวามแตกต่างกนั ให้ท าการสรา้งแบบสอบถามใหม่ในรอบที่  4 โดยมขีอ้ความ

แบบสอบถามเหมือนในรอบที่ 3 อีกครัง้หนึ่ง แต่โดยทัว่ไปแล้วการวจิยัด้วยเทคนิคเดลฟายนี้ส่วนมากสามารถได้

ขอ้สรุปในประเดน็ค าถามจากแบบสอบถามในรอบที่ 3 และหากจะใหม้กีารสอบถามในรอบที่ 4 ขอ้สรุปทีไ่ดม้กัออกมา

คลา้ยคลงึใกลเ้คยีงกบัรอบที ่3 

 การวิจยัด้วย EDFR 

 การวจิยัอนาคตดว้ย EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็นเทคนิคทีถู่กพฒันาขึน้โดย ดร.
จุมพล พูลภทัรชวีนิ (ต าแหน่งขณะนัน้)  เป็นผู้พฒันาขึน้โดยใช้การผสมผสานระหว่างเทคนิคการวจิยัแบบ เดลฟาย 
(Delphi) และเทคนิคการวจิยัแบบ EFR (Ethnographic Futures Research) เป็นเทคนิคการวจิยัทีร่วมเอาจุดเด่นหรอื
ข้อดีของสองเทคนิคมาเข้าด้วยกัน การวิจัยแบบเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็น
เทคนิควธิกีารวจิยัอนาคตทีต่อบสนองจุดมุ่งหมายและความเชื่อ พืน้ฐานของการวจิยัอนาคตมากวธิหีนึ่งในปัจจุบนั โดย
ในรอบแรกของการวจิยั จะใชก้ารสมัภาษณ์แบบเทคนิคในรปูแบบของ EFR ทีป่รบัปรุงแลว้จะเป็นการสมัภาษณ์เชงิลกึ 
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(Indepth Interview) หลงัจากสมัภาษณ์ในรอบแรกผูว้จิยัจะน าขอ้มูลทีไ่ด้มาวเิคราะห์แลว้สรา้งเป็นเครื่องมอื ซึง่มกัจะ
เป็นแบบสอบถามแลว้สง่ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตอบตามรปูแบบของเทคนิคเดลฟายต่อไป[2, 4, 5] 
 สว่นในขัน้ตองการวจิยัดว้ยเทคนิค EDFR จะคลา้ยคลงึกบัเทคนิคเดลฟาย ซึง่มขี ัน้ตอนดงันี้ 

1. การก าหนดและคดัสรรผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่สว่นนี้ส าคญัมากเหมอืนเทคนิคเดลฟาย เพราะ ผูเ้ชีย่วชาญจะ
เป็นผูใ้หข้อ้มลูทีน่่าเชื่อถอืออกมา อกีทัง้ผูว้จิยัตอ้งตดิตามกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญเป็นการสว่นตวั อธบิายจุดมุ่งหมายต่างๆของ
งานวจิยั ระยะเวลา และโยชน์ของงานวจิยันัน้ๆ  

2. การสมัภาษณ์ดว้ยเทคนิค EDFR ในรอบที ่1 ดว้ยการสมัภาษณ์เชงิลกึ  เริม่การสมัภาษณ์จากภาพ
อนาคตทีม่คีวามเป็นไปไดม้ากทีสุ่ด ทัง้นี้เพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญคดิในหลายแง่มุม ซึง่การสมัภาษณ์ใหผู้เ้ชีย่วชาญมองในแง่
บวกก่อนแลว้ตามดว้ยแง่ลบมคีวามเป็นไปไดม้ากทีส่ดุ ซึง่หากผูว้จิยัต้องการขอ้มูลเพิม่เตมิกส็ามารถทีจ่ะสมัภาษณ์ใน
ประเดน็ต่างๆทีต่อ้งการได ้และเพิม่ประเดน็ค าถามนัน้ในการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญท่านต่อๆไป 

3. น าผลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ในรอบที ่1 นัน้มา วเิคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลูทีไ่ดม้า เพื่อสรา้งเป็นแบบ
สอบต่อไป ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องมีการตัดข้อความที่ซ ้ากนั หรอืส่วนที่เกินจากการของงานวิจยัออกไป แล้วสรุปเป็น
ประเดน็ส าคญัทีม่กีารเขยีนเป็นภาษาทีส่ ัน้ กะทดัรดั โดยพยายามรกัษาความหมายเดมิของผูเ้ชีย่วชาญไวใ้หม้ากทีส่ดุ  
 การท า EDFR ในรอบที่  2 และรอบที่ 3 ให้มีการน าแบบสอบถามไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ และน า
แบบสอบถามนัน้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน เพื่อท าการจ าแนกข้อมูลหาฉันทามติ (Consensus) ซึ่งผลลพัธ์ของ
ค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญจะได้รบัตอบกลบัไปนัน้จะอยู่ในรูปของสถิติค่ามธัยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่า
พสิยัระหว่างควอไทล์ (Interguartile Range) ซึ่งผูเ้ชีย่วชาญทุกท่านจะไดร้บัขอ้มูลในรูปแบบของสถติิ ซึ่งเป็นค าตอบ
ของกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญทราบความเหมอืนหรอืความแตกต่างของในแต่ละค าตอบจากผูเ้ชีย่วชาญท่าน
อื่นๆ ตลอดจนเพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญแต่ละท่านไดท้บทวนค าตอบของตนเองอกีครัง้ 

4. การน าผมของการตอบแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่ง
โดยทัว่ไปจะยึดถือตามเกณฑ์ที่ค่ามธัยฐานที่ 3.5 ขึ้นไป กล่าวคือมีแน้วโน้มความเป็นไปได้ค่อนขา้งสูง และความ
สอดคลอ้งของค าตอบโดยพจิราณาจากค่าพสิยัระหว่างควอไทลท์ีไ่ม่เกนิ 1.5  
 

 วิธีการวิเคราะหข์้อมูล 
 การวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป เพื่อหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่ามธัยฐาน (Median) 
ฐานนิยม (Mode) และค่าพสิยัระหว่างควอไทล ์(Interguartile Range) ดงันี้ 
ค่ามธัยฐาน (Median) จากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบัและไดจ้ดัท าช่องใหผู้เ้ชีย่วชาญส าหรบัการเพิม่
ตวับ่งชี ้ทีผู่เ้ชีย่วชาญคดิว่ามสีว่นเกีย่วขอ้งเพิม่เตมิ และยงัไม่ไดค้ดัเลอืกมา โดยอนัดบัคะแนนทีใ่หม้คีวามหมายดงันี้ 
 5 คะแนน เหน็ดว้ยอย่างยิง่ ว่าตวับ่งชีม้คีวามเหมาะสมในการน ามาพฒันาตวับ่งชี ้
 4 คะแนน เหน็ดว้ย ว่าตวับ่งชีม้คีวามเหมาะสมในการน ามาพฒันาตวับ่งชี ้
 3 คะแนน ไม่แน่ใจ ว่าตวับ่งชีม้คีวามเหมาะสมในการน ามาพฒันาตวับ่งชี ้
 2 คะแนน ไม่เหน็ดว้ย ว่าตวับ่งชีม้คีวามเหมาะสมในการน ามาพฒันาตวับ่งชี ้
 1 คะแนน ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ ว่าตวับ่งชีม้คีวามเหมาะสมในการน ามาพฒันาตวับ่งชี ้
และค่ามธัยฐานทีค่ านวณไดจ้ากค าตอบของกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ ก าหนดเกณฑใ์นการพจิารณาไว ้ดงันี้ 
 ค่ามธัยฐานระหว่าง 4.50 – 5.00   หมายถึง   ขอ้ความนัน้ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยอย่างยิง่ว่าตัวบ่งชี้มีความ
เหมาะสมต่อการน ามาพฒันาตวับ่งชี ้
 ค่ามธัยฐานระหว่าง 3.50 – 4.49   หมายถงึ   ขอ้ความนัน้ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ย ว่าตวับ่งชีม้คีวามเหมาะสมต่อ
การน ามาพฒันาตวับ่งชี ้
 ค่ามธัยฐานระหว่าง 2.50 – 3.49   หมายถงึ   ขอ้ความนัน้ผูเ้ชีย่วชาญไม่แน่ใจ ว่าตวับ่งชีม้คีวามเหมาะสมต่อ
การน ามาพฒันาตวับ่งชี ้
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 ค่ามธัยฐานระหว่าง 1.50 – 2.49   หมายถงึ   ขอ้ความนัน้ผูเ้ชีย่วชาญไม่เหน็ดว้ย ว่าตวับ่งชีม้คีวามเหมาะสม
ต่อการน ามาพฒันาตวับ่งชี ้
 ค่ามธัยฐานระหว่าง 1.00 – 1.49   หมายถงึ   ขอ้ความนัน้ผูเ้ชีย่วชาญไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ ว่าตวับ่งชีม้คีวาม
เหมาะสมต่อการน ามาพฒันาตวับ่งชี ้
พสิยัระหว่างควอไทล ์เป็นการพจิารณาความสอดคลอ้งกนัของความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ โดยก าหนดเกณฑแ์สดงค่า
ความสอดคลอ้ง ดงันี้ 
ค่าพสิยัระหว่างควอไทล ์ระหว่าง 0.00 – 0.50 หมายถงึ ความคดิเหน็ของกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญมคีวามสอดคลอ้งกนัสงูมาก 
ค่าพสิยัระหว่างควอไทล ์ระหว่าง 0.51 – 1.99 หมายถงึ ความคดิเหน็ของกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญมคีวามสอดคลอ้งกนัปานกลาง 
ค่าพสิยัระหว่างควอไทล ์ระหว่าง 2.00 – 2.99 หมายถงึ ความคดิเหน็ของกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญมคีวามสอดคลอ้งกนัต ่า 
ค่าพสิยัระหว่างควอไทล ์สงูกว่า 3.00  หมายถงึ  ความคดิเหน็ของกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญไม่มคีวามสอดคลอ้งกนั 
 การพิจาณาข้อความเพื่อน าไปก าหนดเป็นตัวบ่งชี้ ในการพัฒนาตัวบ่งชี้มูลค่าทรพัยากรท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาตปิระเภทเกาะทีเ่หมาะสม จะใชข้อ้ความทีม่คี่าพสิยัระหว่างควอไทล ์ของตวับ่งชี ้ทีม่คี่าน้อยกว่า 1.50 ซึง่แสดง
ว่า ความคดิเหน็ของกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญมคีวามสอดคลอ้งกนัสงู 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการศกึษาวจิยั 
 

 กรอบแนวคดิในงานวจิยัจากภาพที ่1 เป็นผลทีไ่ด้จากการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่ง
ผู้วจิยัสรุปออกมเป็นกรอบแนวคดิในการด าเนินการศึกษาวจิยัข้างต้น จากการศึกษาข้อมูลเอกสารงานวิจยัพบว่า 
เทคนิคที่ใช้ส าหรบัการสร้างและพฒันาตัวชี้วดัมีหลากหลายวิธ ีแต่วธิีที่เป็นที่ความนิยมในการน ามาใช้งานนัน้คือ 
เทคนิค EDFR ซึง่เป็นเทคนิคทีเ่กดิจากการน าเทคนิคเดลฟาย และเทคนิค EFR มาผสมผสานกนั ซึง่จะใหผ้ลทีม่คีวาม
น่าเชื่อถือ เพราะจะมีการน าวิธีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากเทคนิค EFR มาใช้งานก่อน จึงได้ออกมาเป็น
แบบสอบถาม แลว้ด าเนินการตามในสว่นเทคนิคเดลฟายในเรื่องของแบบสอบถามต่อไป แต่ขอ้จ ากดัในการใชเ้ทคนิค
เหล่านี้คอื ระยะเวลา เพราะผูเ้ชีย่วชาญแต่ละท่านลว้นมเีวลาว่างทีจ่ะตอบแบบสอบถามแตกต่างกนั ฉะนัน้การก าหนด
ระยะเวลาในการวจิยัไม่ใหน้านจน ผูเ้ชีย่วชาญท่านอื่นเกดิความเหนื่อยหน่าย หรอืเกดิความร าคาญเกนิไปเป็นสิง่ส าคญั 
โดยจ าตอ้งมกีารเผื่อส าหรบัการรอการตอบรบัแบบสอบถามกลบัจากผูเ้ชีย่วชาญเพื่อมาใชส้รุปผล ซึง่สามารถอธบิายได้
ดงันี้ 
1. ผูว้จิยัศกึษาคน้ควา้ และทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งจากเอกสารที่เกีย่วขอ้งต่างๆ อาทิ หนังสอื บทความ 

วารสารทางวชิาการ รายงานการวจิยั และวทิยานิพนธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักบัการสรา้งพฒันาตวับ่งชี ้การประเมนิมลูค่า และ
แหล่งท่องเทีย่วประเภทเกาะ 

วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ 

สรุปผลจากเอกสาร 

และท าการสมภาษณ์เชงิลกึ 

กบักลุ่มผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้งโดย

ใชก้ารสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง 

ในการสรา้งและพฒันาตวับง่ชี ้

น าขอ้มลูทีไ่ดม้าเขา้สู่

กระบวนการของ EDFR 

ดว้ยเทคนิคเดลฟาย  
วิธีการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

สรุปผล 
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2. ผูว้จิยัตดิต่อขอความร่วมมอืจากผูเ้ชีย่วชาญเพื่อใชใ้นการด าเนินงานวจิยั กลุ่มประชากรในการศกึษานี้ ไดแ้ก่ 
ผูเ้ชีย่วชาญตลอดจนผูม้คีวามรูค้วามสามารถในดา้นแหล่งท่องเทีย่วทางทะเล หรอืแหล่งท่องเทีย่วประเภทเกาะ โดย
เป็นผู้เชี่ยวชาญในส่วนของภาครฐั และหรอืภาคนักวชิาการ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ จะพิจารณาคดัเลอืกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผสมผสานกบัการสุ่มตัวอย่างแบบปากต่อปาก (Snowball Sampling 
Techniqu) ซึง่เป็นการศกึษาทีต่้องอาศยัความรู ้ความสามารถ ความช านาญ และประสบการณ์ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งจาก
ผูเ้ชีย่วชาญ  
3. ผู้วิจยัด าเนินการศึกษาวิจยัด้วยเทคนิค EDFR ในรอบที่ 1 ด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

เพื่อใหไ้ดต้วับ่งชีท้ีผู่เ้ชีย่วชาญคาดว่ามคีวามเกีย่วขอ้งในงานวจิยั 
4. น าขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึดว้ยการท า EDFR ในรอบที ่1 มาวเิคราะห ์และสงัเคราะหเ์พื่อใชเ้กบ็ขอ้มูล

ดว้ยเทคนิคเดลฟายในการท า EDFR ในรอบที ่2 แล้วจงึสอบถามผูเ้ชีย่วชาญ เมื่อได้ผมออกมาถงึสรุปผลใหอ้ยู่ในรูป
ของสถิติ ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพสิยัระหว่างควอไทล์ (Interguartile Range) ส่งผลที่ได้
กลบัไปยงัผูเ้ชีย่วชาญ ท าซ ้าแบบนี้สองรอบ 
5. น าผลที่ได้จากการสรุปผลด้วยการเกบ็ข้อมูลจากเทคนิค EDFR ในรอบที่ 3 มาวเิคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบ

ความสอดคลอ้งของค าตอบดว้ยวธิกีารทางสถติอิกีครัง้ หากผลทีไ่ดย้งัไม่สอดคลอ้งตามเกณฑผ์ูว้จิยัจงึท าการเกบ็ขอ้มลู
ซ ้าอกีครัง้ แลว้จงึสรุปผล 

จากผลการศกึษาและพฒันาตวับ่งชีม้ลูค่าทรพัยากรท่องเทีย่วธรรมชาตปิระเภทเกาะในตวับ่งชีท้ีเ่กีย่วขอ้งม ี2 
ส่วน ได้แก่ ส่วนของกลุ่มตัวแปรหรอืปัจจยัที่เป็นลกัษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะที่จะน ามา
พฒันาเป็นตวับ่งชี ้และในสว่นของการประเมนิมลูค่าตามตวับ่งชีท้ีไ่ดจ้ากการพฒันาตวัแปรหรอืปัจจยัในสว่นแรก 

ตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวข้องในงานวิจยัน้ี [11, 12, 16, 17] 
1. สถานภาพของพนัธุพ์ชืทีป่รากฏ  

1.1 สญูพนัธุ ์(Extinct) 

1.2 สญูพนัธุใ์นธรรมชาต ิ(Extinct in the wild) 

1.3 ใกลส้ญูพนัธุอ์ย่างยิง่ (Critically endangered) 

1.4 ใกลส้ญูพนัธุ ์(Endangered)  

1.5 มแีนวโน้มใกลส้ญูพนัธุ ์(Vulnerable) 

1.6 มคีวามเสีย่งน้อย (lower risk)  

2. ชนิดของหนิตะกอนทีป่รากฏ  

1.1 กรวด (Gravel) 

1) กอ้นหนิมนใหญ่ (Boulder)   

2) กรวดใหญ่ (Cobble)  

3) กรวดกลาง (Pebble)  

4) กรวดเลก็ (Granule) 

1.2 ทราย (Sand) 

1) ทรายหยาบ (Coarse sand) 
2) ทรายปานกลาง (Medium Sand) 
3) ทรายละเอยีด (Fine Sand) 
4) ทรายละเอยีดมาก (Very Fine Sand) 
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3. ชนิดของปะการงัทีป่รากฏตามลกัษณะโครงสรา้ง 
1.1 ปะการงักอ้น (massive coral) 

1.2 ปะการงักึง่กอ้น (sub-massive coral) 

1.3 ปะการงัเคลอืบ (encrusting coral) 

1.4 ปะการงักิง่กา้น (branching coral) 

1.5 ปะการงักลบีซอ้น(foliaceous coral) 

1.6 ปะการงัแผ่น (tabulate coral) 

1.7 ปะการงัดอกเหด็ (mushroom coral) 

4. คุณภาพของน ้าทะเล 
1.1 คุณภาพน ้าทะเลเพื่อการสงวนรกัษาธรรมชาต ิไดแ้ก่ น ้าทะเลซึง่มสีสีภาพธรรมชาต ิและสามารถเป็น

ประโยชน์เพื่อ 

1) การศกึษาวจิยั หรอืการสาธติทางดา้นวทิยาศาสตรท์ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงต่อสภาพแวดลอ้ม 

2) การใชป้ระโยชน์จากทศันียภาพและธรรมชาต ิหรอื 

3) การจดัการและการอนุรกัษ์ทีไ่มก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงแก่สภาพแวดล้อม 

1.2 คุณภาพน ้าทะเลเพื่อการอนุรกัษ์แหลงปะการงั 

1.3 คุณภาพน ้าทะเลเพื่อการอนุรกัษ์แหล่งธรรมชาตอิื่นๆ นอกจากแหล่งปะการงั 

1.4 คุณภาพน ้าทะเลเพื่อการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าชายฝัง่ 

1.5 คุณภาพน ้าทะเลเพื่อการว่าย 

1.6 คุณภาพน ้าทะเลเพื่อการกฬีาทางน ้าอย่างอื่นนอกจากการว่ายน ้า 

1.7 คุณภาพน ้าทะเลบรเิวณแหล่งอุตสาหกรรม 

5. ประเภทของแหล่งน ้าผวิดนิทีม่ใิช่ทะเล 
1.1 แหล่งน ้าทีม่สีภาพตามธรรมชาตโิดยปราศจากน ้าทิง้จากกจิกรรมทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์

เพื่อ 
1) การอุปโภคและบรโิภคตอ้งผ่านการฆา่เชือ้โรคตามปกตกิ่อน 
2) การขยายพนัธุต์ามธรรมชาตขิองสิง่มชีวีติระดบัพืน้ฐาน 
3) การอนุรกัษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน ้า 

1.2 แหล่งน ้าทีไ่ดร้บัน ้าทิง้จากกจิกรรมยางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ  
1) การอุปโภคและบรโิภคตอ้งผ่านการฆา่เชือ้ตามปกตแิละผ่านกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน ้าทัว่ไป

ก่อน 
2) การอนุรกัษ์สตัวน์ ้า 
3) การประมง 
4) การว่ายน ้าและกฬีาทางน ้า 

1.3 แหล่งน ้าทีไ่ดร้บัน ้าทิง้จากกจิกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
1.1 การอุปโภคและบรโิภคตอ้งผ่านการฆา่เชือ้โรคตามปกตแิละผ่านและผ่านกระบวนการปรบัปรงุ

คุณภาพน ้าทัว่ไปก่อน 
1.2 การเกษตร 

1.4 แหล่งน ้าทีไ่ดร้บัน ้าทิง้จากกจิกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
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1) การอุปโภคและบรโิภคตอ้งผ่านการฆา่เชือ้โรคตามปกตแิละผ่านและผ่านกระบวนการปรบัปรงุ
คุณภาพน ้าเป็นพเิศษก่อน 

2) การอุตสาหกรรม 
กิตติกรรมประกาศ 
 

 การศกึษาในครัง้นี้ได้รบัความกรุณาและอนุเคราะห์จากอาจารยด์ร .โชคชยั สุเวชวฒันกูล อาจารย์ที่ปรกึษา
วทิยานิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาใหค้วามรู้ ค าปรกึษา ค าแนะน าและขอ้คดิต่างๆ ตลอดจนแรงสนับสนุน การใหค้วามช่วยเหลอื 
ก าลงัใจจากครอบครวั และเพื่อนๆทุกคนซึ่งเป็นส่วนช่วยใหก้ารด าเนินการท างานให้ส าเรว็ลุล่วงไปได้ดว้ยด ีผู้ศกึษา
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงู 
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การสืบค้นและจดัการมรดกทางประวติัศาสตรเ์พ่ือการพฒันาและอนุรกัษ์ 
แหล่งท่องเท่ียวชมุชนเวียงหนองหล่ม อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 
Exploration and Management of Historical Heritage for Tourism Development   
and Conservation of Wiang Nong Lom, Mae Chan District, Chiang Rai Province. 
 

นิคม ธรรมปัญญา1*  และประภาพร  พนมไพร2   
Nikom Tammapanya1*and Prapaporn Panomprai2  
 

บทคดัย่อ 
 

 การสบืคน้และจดัการมรดกทางประวตัศิาสตรเ์พื่อการพฒันาและอนุรกัษ์แหล่งทอ่งเทีย่วชุมชนเวยีงหนองหล่ม 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นและถ่ายทอดบันทึกเรื่องราว
ประวตัศิาสตรข์องชุมชนในยุคหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 และเพื่อร่วมกนัหาแนวทางในการพฒันา ส่งเสรมิ และอนุรกัษ์
แหล่งท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์โดยกระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชนเวยีงหนองหล่ม ท าการศกึษาบรบิทชุมชน 
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสงครามโลกครัง้ที่ 2 การสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่อยู่ในเหตุการณ์และมีส่วนร่วมในสงคราม 
กระบวนการมสี่วนร่วมโดยผู้ที่อาศยัอยู่ในชุมชน ตลอดจนการจดัเวทีประชาคมเพื่อทวนสอบขอ้มูลและระดมความ
คดิเหน็จากทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้ขอ้มูลทางประวตัิศาสตร์ และขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ผลการศกึษาวจิยัพบว่า 
บรเิวณชุมชนเวยีงหนองหล่มเป็นแหล่งประวตัศิาสตรเ์สน้ทางการเดนิทพัของทหารไทยในยุคสงครามโลกครัง้ที ่2 โดย
มสีถานทีย่นืยนัทางประวตัศิาสตรจ์ านวน 3 แห่ง คอื คูคลองทีใ่ชใ้นการหลบภยั, ต้นไมใ้หญ่ทีเ่ป็นจุดสงัเกตการณ์และ
เตือนภัย รวมถึงสถานที่ที่ทหารใช้ตัง้ค่ายบรเิวณชุมชนบ้านกิ่วพร้าว และบ้านป่าสกัหลวง โดยมีการจดัท าแผนที่
ท่องเทีย่วแหล่งประวตัศิาสตรส์งครามโลกครัง้ที ่2 เวยีงหนองหล่มร่วมกนัเพื่อใหยุ้วมคัคุเทศกส์ามารถน าโปรแกรมการ
ท่องเทีย่วดงักล่าวไปใชไ้ดจ้รงิในการน านกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตเิขา้เยีย่มชมพืน้ทีชุ่มชนวยีงหนองหล่ม 
 

ค าส าคญั:  การท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์การอนุรกัษ์แหล่งท่องเทีย่ว ชมุชนเวยีงหนองหล่ม 
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Abstract 
 

 Exploration and Management of Historical Heritage for Tourism Development and Conservation of 
Wiang Nong Lom, Mae Chan District, Chiang Rai Province is a survey research initiated with two main 
objectives. The First is to investigate and document the history of community in the period after World War 2 
and the Second is, by the participation of the community, to search for the guidelines in historic sites 
development, promotion and preservation. The investigation process includes the study of community context 
and data related to World War 2 history, the interview with seniors who have been in the period of World War 
2, and also the community forums which taken place to verify the historical data as well as to obtain useful 
comment and suggestion from all sectors. The study result shows that the area of Wiang Nong Lom 
Community was once Thai military route used during World War 2, confirmed by three historical locations, 
which are ditches used for refuge, big tree used as observation and warning point, and military camp located 
at Ban Kew Prao and Ban Pa Sak Luang Community. The map of World War 2 Historical Sites in Wiang 
Nong Lom is made in order that young tourist guilds can actually use with both Thai and foreign tourists who 
come visiting Wiang Nong Lom Community. 

 

Keywords:  Historical Tourism, Sites Conservation, Wiang Nong Lom Community  
 

บทน า 
 

 การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ในปี 2558 ท าใหเ้กดิการท่องเทีย่วเขา้ออกประเทศไดอ้ย่างเสรไีม่
ว่าจะเป็นนกัท่องเทีย่วชาวไทย หรอืนกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศ การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยไดเ้หน็ความส าคญัจงึ
ได้ผลกัดนัให้มแีหล่งท่องเที่ยวเพิม่ขึน้ในจงัหวดัเชยีงราย อกีทัง้ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) ว่าดว้ยยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเชื่อมโยงกบัประเทศในภูมภิาคเพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิและ
สงัคม ไดใ้หค้วามส าคญัในเรื่องวฒันธรรมประเพณีและประวตัศิาสตร ์จงัหวดัเชยีงรายมศีกัยภาพในดา้นกายภาพ ดา้น
การรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ดา้นวฒันธรรม ดา้นธรรมชาต ิและดา้นการบรหิารจดัการ [1] และ
จงัหวดัเชยีงรายยงัเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเมอืงคุนหมงิ มณฑลยูนนานในจนีตอนใต้ผ่านบ่อเต็น แขวงหลวงน ้าทา 
และแขวงบ่อแก้วของ สปป.ลาว เข้าสู่ประเทศไทย โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 เป็นที่เชื่อมต่อ ท าให้
นกัท่องเทีย่วมคีวามสะดวกสบายในการเดนิทางมาท่องเทีย่วมากยิง่ขึน้  
 ในเขตอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เนื่องจากในช่วง
สงครามโลกครัง้ที ่2 (พ.ศ. 2482-2488) ในวนัที่ 24 ธนัวาคม 2484 ประเทศไทยไดม้กีารจดัตัง้กองทพัภาคพายพั ได้
ท าการจดัตัง้กองทพัอยู่ทีอ่ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย [3] เพื่อท าการเคลื่อนทพัเขา้ยดึเมอืงเชยีงตุงและเมอืงยอง และ
ได้ท าการเกณฑ์ชาวบ้านที่เป็นชายไทยในอ าเภอแม่จนัเข้าร่วมขบวนการในสงครามโลกครั ้งที่ 2 นอกจากนี้พื้นที่
ดงักล่าวยงัเป็นแหล่งประวตัศิาสตรก์ารเดนิทพั เมื่อเสรจ็สิน้สงครามโลกครัง้ที่ 2 แลว้ ชาวบา้นในพืน้ทีส่ว่นหนึ่งซึง่อยู่ใน
เหตุการณ์ยังคงจดจ าภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครัง้นัน้ได้เป็นอย่างดี  รวมไปถึงยังมีสถานที่ซึ่งเป็นแหล่ง
ประวตัศิาสตร ์อาท ิสถานทีจ่ดัตัง้กองทพัทหารซึง่ไดม้กีารจดัตัง้อยู่ในบรเิวณวดัป่าสกัหลวง วดัหว้ยน ้าราก วดัพระธาตุ
ดอยกู่แก้ว วดักิว่พร้าว และวดัป่าถ่อน เป็นต้น  แหล่งเสน้ทางการเดนิทพัของทหาร สถานที่บอกสญัญาณเตือนภัย 
รวมถงึสถานทีท่ีใ่ชห้ลบภยั 
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 การศกึษาวจิยัการสบืคน้และจดัการมรดกทางประวตัศิาสตรเ์พื่อการพฒันาและอนุรกัษ์แหล่งท่องเทีย่วชุมชน
เวยีงหนองหล่ม อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ไดต้ระหนักถงึความส าคญัในการสบืคน้เรื่องราวทางประวตัศิาสตรจ์าก
คนในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและเป็นผู้อยู่ร่วมหรือรบัรู้ข้อมูลต่าง ๆ ในเหตุการณ์ทางประวตัิศาสตร์ เพื่อถ่ายทอด
เรื่องราวเมื่อครัง้อดตี สามารถสรา้งความน่าสนใจแก่นักท่องเทีย่วทีต่้องการศกึษาร่องรอยทางประวตัศิาสตร ์ตลอดจน
วฒันธรรมพื้นถิ่นนอกจากนี้ยงัเป็นการส่งเสรมิให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของเรื่องราวประวตัิศาสตร์ในชุมชนของ
ตนเอง อกีทัง้ยงัเป็นการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตรท์ีห่ลายคนอาจหลงลมืหรอืคนรุ่นใหม่อาจยงัไม่ทราบถงึ
ความส าคญัและความเป็นมา ท าใหชุ้มชนสามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนืต่อไปได้  
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

 (1) เพื่อสบืคน้และถ่ายทอดบนัทกึเรื่องราวประวตัศิาสตรข์องชุมชนในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง และ (2) 
เพื่อหาแนวทางในการพฒันาส่งเสรมิและอนุรกัษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร ์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในพืน้ทีเ่พื่อตอบสนองต่อนโยบาย HUB ทางดา้นการท่องเทีย่วของประเทศไทยในกลุ่มประเทศ AEC 
 

วิธีวิทยาการวิจยั 
 

 การวิจยันี้เป็นการส ารวจและรวบรวมขอ้มูลเชิงปฐมภูมแิละทุติยภูมิ เพื่อสบืค้นและถ่ายทอดเรื่องราวจาก
ผูส้งูอายุ และแหล่งประวตัศิาสตรช์่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 บรเิวณพืน้ทีเ่วยีงหนองหล่ม อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย 
โดยกระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชน การวจิยัมวีธิกีารศกึษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกีย่วขอ้ง เพื่อให้ไดข้อ้มูลเกี่ยวกบั 
บรบิทชุมชนเทศบาลต าบลจนัจว้า อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย, ประวตัิศาสตร์เกี่ยวกับเวียงหนองหล่ม , ข้อมูล
เกี่ยวกับสงครามโลกครัง้ที่ 2 และแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน วิธีการวิจัยล าดับถัดไปเป็น 
กระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชน โดยนกัเรยีนโรงเรยีนจนัจวา้วทิยาคมร่วมกบัคณะผูว้จิยัไดท้ าการสมัภาษณ์ผูส้งูอายุ 
ที่อยู่ ในเหตุการณ์ช่วงสงครามโลกครัง้ที่  2 ในชุมชน เวียงหนองหล่มจ านวน 61 คน  ซึ่งมีการจัดท าบันทึก 
วีดี ทั ศ น์ เรื่ อ ง ร าว  เห ตุ ก า ร ณ์  แ ล ะบ ท สัม ภ าษ ณ์ ผู้ สู ง อ ายู ที่ มี ป ร ะส บ ก าร ณ์ ใน เห ตุ ก า ร ณ์ ค รั ้ง นั ้ น 
แลว้จงึได้ท าการจดัเวทปีระชาคม โดยมตีวัแทนจากหน่วยงานเทศบาล ตวัแทนหน่วยงานของรฐั นักเรยีน นักศกึษา 
ชาวบ้านในชุมชน และผู้สงูอายุที่อยู่ในเหตุการณ์ช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2  เพื่อจดัท าแนวทางการพฒันาและอนุรกัษ์
แหล่งท่องเทีย่วประวตัศิาสตรช์่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 บรเิวณพืน้ทีเ่วยีงหนองหล่ม  
 

ผลการศึกษา 
 

 จากการศกึษาคน้ควา้เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งพบว่า บรบิทชุมชนเทศบาลต าบลจนัจวา้ พบว่าลกัษณะภูมปิระเทศ
ของเทศบาลต าบลจนัจวา้เป็นพืน้ทีร่าบลุ่ม พืน้ทีเ่ป็นเนินเขาเตีย้ และพืน้ทีท่ีเ่ป็นพืน้ทีชุ่่มน ้า ท าใหเ้หมาะสมส าหรบัการ
เพาะปลูก โดยสามารถท าการปลูกขา้วไดถ้งึปีละ 2 ครัง้ ส่วนใหญ่มอีาชพีเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไท
ลือ้ (คนยอง) ที่อพยพมาจากล าพูนแต่มบีางกลุ่มทีม่าจากเชยีงใหม่ (บา้นป่าสกัหลวง) มาจากล าปาง (บา้นกิว่พร้าว)
นอกจากน้ียงัมแีหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ อาทเิช่น พืน้ทีชุ่่มน ้าเวยีงหนองหล่ม ปางควาย หนองมโนราห ์วดัพระทศพล 
(วดัป่าหมากหน่อ) วดัพระธาตุดอยกู่แกว้ และศนูยจ์นัจวา้ศกึษา (ศนูยว์ฒันธรรมเฉลมิราช) เป็นตน้ [2] 
 ในส่วนของประวตัิสงครามโลกครัง้ที่ 2 ในพื้นที่ชุมชนเวยีงหนองหล่ม พบว่าเคยเป็นเส้นทางการเดินทัพ 
ของทหารกองหนุนกองพลที่ 3 กองพลที่ 4 กรมทหารราบที่ 13 และกองพลทหารม้า ซึ่งท าให้มเีหตุการณ์ เรื่องราว 
และแหล่งประวตัสิงครามโลกครัง้ที ่2 ทีม่อียู่ในพืน้ทีชุ่มชนเวยีงหนองหล่ม มากมาย 
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 ในการลงพื้นที่สมัภาษณ์ผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์อยู่ในเหตุการณ์ช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยนักเรยีน 
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมและทางคณะผู้วิจ ัย   จากการสมัภาษณ์ผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในเหตุการณ์ช่วง
สงครามโลกครัง้ที่ 2 มีอายุ 80 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้สูงอายุบางคนได้เป็นลูกหาบส่งเสบียงให้ทหารจนไปถึงเชียงตุง 
และบางคนกไ็ดเ้ป็นทหารไปร่วมรบที่เชยีงตุงด้วย ในส่วนแหล่งประวตัศิาสตร์สงครามโลกครัง้ที ่2 บรเิวณเวยีงหนอง
หล่มไดม้ปีระวตัศิาสตรแ์ละหลกัฐานทีห่ลงเหลอือยู่ จ านวน 3 แหล่ง  คอื (1).  คคูลองทีใ่ชใ้นการหลบภยั (2). ตน้ไมท้ีม่ ี
ไวบ้อกสญัญาณเมื่อเครื่องบนิรบมา และ(3). สถานทีต่่างๆ ทีก่องทพัทหารใชเ้ป็นทีต่ัง้กองทพั มจี านวน 5 แห่ง   โดยที่
แหล่งประวัติศาสตร์ทัง้ 3 แหล่งนี้มีความส าคัญดังนี้  (1). คูคลองต่างๆ ซึ่งใช้เป็นหลุมหลบภัย โดยเมื่อระหว่าง
สงครามโลกครัง้ที่ 2 เมื่อชาวบา้นเหน็เครื่องบนิทิง้ระเบดิบนิผ่านท้องฟ้าเขา้มาในพื้นทีใ่นหมู่บา้น ชาวบา้นกจ็ะรบีพา
ลกูหลานเขา้มาหลบภยัในคคูลองต่างๆ เพราะในคคูลองนัน้จะมตีน้ไมแ้ละพุ่มไมต่้าง ๆ ปกคลุมบดบงัไม่ใหเ้ครื่องบนิรบ
มองเหน็ได ้ซึง่คูคลองเหล่านัน้จะพบอยู่บรเิวณ “หมู่บา้นกิว่พรา้ว” และในแต่ละบา้นกจ็ะมหีลุมหลบภยัของตวัเองดว้ย 
แต่หลุมหลบภยัดงักล่าวนัน้กผ็่านไปเป็นเวลานาน ท าใหเ้กดิความเสยีหายและถูกทบัถมดว้ยใบไมก้่อหญา้รวมถงึหนิดนิ
ทราย  (2). ตน้ไมท้ีใ่ชเ้ป็นแหล่งบอกสญัญาเมื่อมเีครื่องบนิรบหรอืขา้ศกึมา โดยการน ากระเดื่องหรอืทีช่าวบา้นเรยีกว่า 
“กะหล๊ก” ทีใ่หส้ญัญามามดัหอ้ยไวบ้นต้นไมน้ี้และท าทีพ่กัไวบ้นต้นไมด้ว้ยเพื่อใหค้นเฝ้าเวรยามอยู่ดา้นบนต้นไม ้ค่อย
ใหส้ญัญาเมื่อเหน็เครื่องบนิรบ  และมกีารแบ่งเวรยามเฝ้าวนัละ 4 คน ซึง่ต้นไมน้ัน้กอ็ยู่บรเิวณหมู่บา้นกิว่พรา้ว (3). วดั
และโรงเรยีนต่างๆ ที่ทหารเขา้ไปจดัตัง้กองทพั มจี านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ วดักิว่พรา้ว วดัป่าสกัหลวง วดัพระธาตุดอยกู่
แกว้ วดัหนองปึง และโรงเรยีนบ้านกิว่พรา้ว ซึง่กองทพัทหารในขณะนัน้ไดม้กีารจดัตัง้กองทพัตามวดัและโรงเรยีนใน
ชุมชนเวยีงหนองหล่ม เพื่อเป็นฐานทีต่ัง้และกองก าลงัสนบัสนุนในการสง่ก าลงัพลไปรบทีเ่ชยีงตุง  
 ผลที่ได้จากการจดัเวทีประชาคม ที่ได้ท าการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา 
และอนุรกัษ์แหล่งท่องเที่ยวประวตัิศาสตร์ช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 บรเิวณพื้นที่เวียงหนองหล่ม ซึ่งมีตัวแทนจาก 
หน่วยงานเทศบาล ตวัแทนหน่วยงานของรฐั นักเรยีน นักศกึษา ชาวบา้นในชุมชน และผูส้งูอายุทีอ่ยู่ในเหตุการณ์ช่วง
สงครามโลกครัง้ที ่2   

1. จดัท าแผนที่แหล่งประวตัิศาสตร์สงครามโลกครัง้ที่ 2 บรเิวณเวยีงหนองหล่ม ซึ่งมีแหล่งประวตัิศาสตร์ 
อยู่ด้วยกนั 3 แห่ง ประกอบไปด้วย คูคลองที่ใช้ในการหลบภัย, ต้นไม้ที่มีไว้บอกสญัญาณเมื่อเครื่องบินรบมา และ
สถานทีต่่างๆ ทีก่องทพัทหารใชเ้ป็นทีต่ัง้กองทพั ดงัภาพที ่1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 แผนทีท่่องเทีย่วแหล่งประวตัศิาสตรส์งครามโลกครัง้ที ่2 เวยีงหนองหล่ม 
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2. จดัท ารายการน าเทีย่วของมคัคุเทศกน้์อยทีจ่ะถ่ายทอดเรื่องราวและแหล่งประวตัิศาสตรส์งครามโลกครัง้ที2่ 
ในชุมชนเวยีงหนองหล่มเพื่อเป็นกระบวนการมสีว่นร่วมของชุมชนทางโรงเรยีนจนัจวา้วทิยาคมและทางคณะผูว้จิยัจงึมี
การจัดตัง้กลุ่มมัคคุเทศก์น้อยและกิจกรรมการถ่ายทอดเรื่องราวและแหล่งประวัติศาสตร์สงครามโลกครัง้ที่2 
ในชุมชนเวยีงหนองหล่ม ใหแ้ก่นกัท่องเทีย่วและผูท้ีส่นใจ โดยทกี าหนดการดงัต่อไปนี้ 
  - การเยี่ยมชมห้องประวัติศาสตร์สงครามโลกครัง้ที่ 2 ณ.ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชโรงเรียน 
จนัจวา้วทิยาคม โดยในหอ้งประวตัศิาสตรส์งครามโลกครัง้ที ่2 มสีื่อวดีทีศัน์ขอ้มลู สงครามโลกครัง้ที2่ ทีเ่กดิขึน้บรเิวณ 
เวยีงหนองหล่ม พรอ้มนิทรรศการเรื่องราวผูส้งูอายุทีอ่ยู่เหตุการณ์ และแผนทีแ่หล่งประวตัศิาสตรส์งครามโลกครัง้ที ่2 
ในชุมชน เพื่ อให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลที่ เกี่ยวกับความเป็นมาของประวัติศาสตร์สงครามโลกครัง้ที่  2 
ในชุมชนเวยีงหนองหล่ม 
  - เยีย่มชมแหล่งประวตัศิาสตร ์บรเิวณคคูลองทีใ่ชเ้ป็นทีห่ลบภยั ที่มเีรื่องราวระหว่างสงครามโลกครัง้
ที ่2 เมื่อชาวบ้านเหน็เครื่องบนิทิ้งระเบดิบนิผ่านท้องฟ้าเขา้มาในพื้นที่ในหมู่บา้น ชาวบ้านกจ็ะรบีพาลูกหลานเขา้มา
หลบภยัในหลุมหลบภยัทีแ่ต่ละบา้นขดุไว ้หรอืแมก้ระทัง่คคูลองต่างๆ เพราะใน    คคูลองนัน้จะมตี้นไมแ้ละพุ่มไมต่้างๆ 
ปกคลุมบดบงัไม่ใหเ้ครื่องบนิรบมองเหน็ได ้ซึง่คูคลองเหล่านัน้จะพบอยู่บรเิวณ “หมู่บา้นกิว่พรา้ว” ปัจจุบนัหลุมหลบภยั 
ทีแ่ต่ละบา้นขดุไวไ้ดถู้กทบัถมไปหมดแลว้ คงเหลอืแต่คคูลองทีใ่ชห้ลบภยั  
  - เยี่ยมชมแหล่งประวัติศาสตร์ บริเวณต้นไม้ที่ใช้ในการแขวนกระโหล๊ก เพื่ อให้สัญญาณ 
เมื่อมเีครื่องบนิรบมา โดยต้นไมต้้นนี้ท าทีพ่กัไวบ้นตน้ไมด้ว้ยเพื่อใหค้นเฝ้าเวรยามอยู่ดา้นบนต้นไม ้ค่อยใหส้ญัญาเมื่อ
เหน็เครื่องบนิรบ  และมกีารแบ่งเวรยามเฝ้าวนัละ 4 คน ซึง่ตน้ไมน้ัน้กอ็ยู่บรเิวณ หมู่บา้นกิว่พรา้ว 
  - เยีย่มชมแหล่งประวตัศิาสตร ์บรเิวณวดัและโรงเรยีน ทีท่หารใชเ้ป็นฐานทีต่ัง้กองก าลงัสนับสนุนใน
การส่งก าลงัพลไปรบทีเ่ชยีง ไดแ้ก่วดักิว่พรา้ว วดัป่าสกัหลวง วดัพระธาตุดอยกู่แกว้ วดัหนองปึง และโรงเรยีนบา้นกิว่
พรา้ว 
 3. ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการจดัเวทปีระชาคม บรเิวณเวยีงหนองหล่ม พบว่าพืน้ทีส่ว่นใหญ่ยงัรกร้างว่างเปล่ามี
ไมยราพยกัษ์ขึน้จ านวนมาก บางสถานทีช่าวบ้านรุกล ้าเขา้มาท าการเกษตรในพื้นทีส่าธารณะ ซึง่เมื่อนักท่องเทีย่วมา
เยีย่มชมกลบัไม่ไดพ้บสิง่ทีค่วรจะใหน้กัท่องเทีย่วไดส้มัผสัเช่น วถิชีวีติ ทัง้ ๆ ทีบ่รรยากาศโดยรอบบรเิวณสวยงาม และ
อากาศดมีาก จงึตอ้งการใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มาดูแลและบรหิารจดัการพืน้ทีใ่หส้วยงามมากขึน้และคงความเป็น
เวยีงหนองหล่มเอาไว้ โดยหน่วยงานเทศบาลที่เกี่ยวขอ้งจะน าขอ้เสนอแนะที่ได้จากการจดัเวทปีระชาคมไปประชุม 
เพื่อวางแผนในการปรบัปรุงต่อไป 
 

สรปุผลและอธิปรายผล 
 

 ในส่วนแหล่งประวตัิศาสตร์สงครามโลกครัง้ที่ 2 บรเิวณเวยีงหนองหล่มไดม้ปีระวตัศิาสตร ์จ านวน 3 แหล่ง  
คอื (1).  คคูลองทีใ่ชใ้นการหลบภยั (2). ตน้ไมท้ีม่ไีวบ้อกสญัญาณเมื่อเครื่องบนิรบมา และ(3). สถานทีต่่างๆ ทีก่องทพั
ทหารใชเ้ป็นทีต่ัง้กองทพั    
 เรื่องราว ประสบการณ์ของผูสู้งอายุ และแหล่งประวตัิศาสตร์สงครามโลกครัง้ที ่2  ไดม้กีารจดัท าเป็นแผนที ่
และวีดีทัศน์ประวัติศาสตร์สงครามโลกครัง้ที่ 2 บริเวณเวียงหนองหล่ม ให้มัคคุเทศก์น้อยถ่ายทอดผ่านกิจกรรม 
ตามก าหนดการณ์ที่ได้จดัท าขึน้มาให้แก่นักท่องเทีย่วและผู้สนใจต่อไป เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเมื่อครัง้อดีต ตลอดจน
วฒันธรรมพื้นถิ่นนอกจากนี้ยงัเป็นการส่งเสรมิให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของเรื่องราวประวตัิศาสตร์ในชุมชนของ
ตนเอง อกีทัง้ยงัเป็นการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตรท์ีห่ลายคนอาจหลงลมืหรอืคนรุ่นใหม่อาจยงัไม่ทราบถงึ
ความส าคัญและความเป็นมา  ในส่วนการพัฒนาพื้นที่ควรมีความร่วมมือในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 



 

1040 

 

และคนในชุมชนพื้นที่ ในการปรบัภูมิทศัน์โดยรอบชุมชนวียงหนองหล่ม โดยเฉพาะแหล่งคูคลอง ต้นไม้ใหญ่ที่ใช้
สงัเกตการณ์และเป็นจุดส่งสญัญาณเตือนภัย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิประวตัิศาสตร์สงครามโลกครัง้ที่ 2 ที่ส าคญั 
เพื่อใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจของประเทศไทยในกลุ่มประเทศ AEC 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลของการศกึษาวจิยัท าให้สามารถก าหนดแนวทางในการพฒันา ส่งเสรมิ และอนุรกัษ์แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวตัศิาสตรข์องชุมชนเวยีงหนองหล่ม ดงัต่อไปนี้ 
 1. กระตุน้ใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ไดเ้หน็ถึงความส าคญัของเรื่องราวทางประวตัศิาสตรใ์นช่วงสงครามโลกครัง้
ที ่2  ทีไ่ดข้อ้มูลจากการบอกเล่าประสบการณ์ และสถานทีท่ีม่คีวามเกีย่วขอ้งในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2  ควรอนุรกัษ์
ใหค้งอยู่ต่อไปดว้ยการมสีว่นร่วมของคนในชุมชน 
 2. ส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนได้แก่ ประชาชน เยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทช่วยกัน
ส่งเสรมิและให้ความร่วมมอืในการจดักิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อยกระดบัในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัแห่งหนึ่งของ
ชุมชน 
 3. ภาครฐั และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ควรจดัท างบประมาณเพื่อสนบัสนุนใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญั 
 4. การด าเนินการพฒันาปรบัภูมทิศัน์โดยรอบชุมชนวยีงหนองหล่ม โดยเฉพาะแหล่งคูคลอง ต้นไมใ้หญ่ทีใ่ช้
สงัเกตการณ์และเป็นจุดสง่สญัญาณเตอืนภยั 
 5. การบรหิารจดัการและผลกัดนัให้เกดิการรวบรวมหลกัฐาน นิทรรศการเสน้ทางการเดนิทพั เรื่องราวการ
สมัภาษณ์ผูส้งูอายุ ภาพถ่าย และวดีทีศัน์ เพื่อจดัท าเป็นพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรส์งครามโลกครัง้ที ่2 เวยีงหนองหล่ม 
เพื่อเป็นการเผยแพร่ขอ้มลูและสบืสานเรื่องราวในอดตีทีน่ับวนัจะเลอืนหายไปใหก้ลบัมาน าเสนอต่อคนรุ่นใหม่ สามารถ
รองรบันกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนผูท้ีส่นใจในการศกึษาหาขอ้มลูทางประวตัศิาสตร ์
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แนวความคิดการสร้างความจงรกัภกัดีส าหรบันักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ นในการมา

ท่องเท่ียวประเทศไทย 

Concept for Japanese tourists loyalty towards Thailand as destination 
 

นพพล ครบปรชัญา1* และโชคชยั สุเวชวฒันกูล1 

Noppol Krobprachaya1* and Chokechai Suveatwatanakul1 

 

บทคดัย่อ 
 การศกึษาครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาแนวความคดิการสรา้งความจงรกัภกัดสี าหรบันกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ น

ในการมาท่องเทีย่วประเทศไทย โดยศกึษารวบรวมบทความ องคค์วามรูจ้ากทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมเพื่อสรา้ง

กรอบแนวคดิส าหรบัการวจิยั โดยมกีลุ่มตวัแปรต้น 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ 

อาชพี รายไดต่้อเดอืน ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์

ราคา การจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาด คนหรอืพนกังาน กระบวนการใหบ้รกิาร สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ โดย

ตวัแปรตามในการศกึษาครัง้นี้ ได้แก่ ความจงรกัภกัดสี าหรบันักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย

ประกอบดว้ย การบอกต่อเชงิบวก การกลบัมาเทีย่วซ ้า การมสีว่นร่วมในการปกป้อง ความเชื่อมัน่ ความพงึพอใจ 

 โดยการศกึษาครัง้นี้จะน าไปใชใ้นการพฒันางานวทิยานิพนธ ์“การสรา้งความจงรกัภกัดสี าหรบันักท่องเที่ยว

ชาวญีปุ่่ นในการมาท่องเทีย่วประเทศไทย” ต่อไป 
 

ค าส าคญั  ความจงรกัภกัด ีนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ น ท่องเทีย่ว 
 

Abstract 
 

 The purpose of this study is to studying research framework for Japanese tourists loyalty towards 

Thailand as destination. This research is a study of the theory and literature review to gather knowledge. 

Review of the literature found two major factors that affect the loyalty towards Thailand as destination or 

Independent variables include 1) Demographic factor, including gender, age, occupation, monthly income, 

education, marital status. 2) The marketing mix including product, price, place/distribution, promotion, people, 

process, and physical evidence. Dependent variable in this study for loyalty towards Thailand as destination 

include positive word of mouth, revisiting, share of wallet, trust, and satisfaction. 

The conceptual framework will be used to develop a thesis "Developing Japanese tourists royalty 

toward Thailand as destination." in next time.  
 

Keywords:  loyalty, Japanese tourists, travel 
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บทน า 
 จากกระแสความเปลีย่นแปลงของสภาพสงัคม เศรษฐกจิ และวฒันธรรม ส่งผลต่อพฤตกิรรมและทศันคตขิอง

นกัท่องเทีย่วทีเ่ปลีย่นแปลงไป และทางดา้นอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วมกีารแขง่ขนักนัมากขึน้ [1] โดยในแต่ละประเทศ

จะมีการท าการตลาดการท่องเที่ยวเพื่อดงึดูดนักท่องเที่ยวเพื่อให้ไปเที่ยวในประเทศของตนเอง โดยจากการศกึษา

ส าหรบักรณีการท่องเทีย่วของประเทศไทยมโีอกาสในการเตบิโตทางดา้นการท่องเทีย่วไดอ้กีมาก ในการหาปัจจยัดา้น

การตลาดกม็คีวามส าคญัมากขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว และสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทาง

ธุรกจิต่อการสร้างความจงรกัภกัดใีนการมาท่องเที่ยวประเทศไทย ในการรกัษาจ านวนนักท่องเที่ยวรายเก่าและการ

สรา้งนกัท่องเทีย่วรายใหม่ใหม้ากขึน้ [2] จากโอกาสนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ นทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศมจี านวนมาก 

มคีุณภาพและศกัยภาพในการเดนิทางท่องเทีย่วจงึเป็นโอกาสหนึ่งของการท่องเทีย่วในประเทศไทย 

ดา้นแผนพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาต ิพ.ศ.2555-2559 [1] ในยุทธศาสตรท์ี ่3 การพฒันาสนิคา้ บรกิารและ

ปัจจยัสนับสนุนการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการพฒันาเศรษฐกจิ สรา้งสรรค์ กจิกรรม นวตักรรมและเพิ่มมูลค่าทางดา้นการ

ท่องเทีย่ว การรกัษาความปลอดภยัใหก้บันักท่องเที่ยว พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยวใหส้ามารถแข่งขนั 

เสรมิโอกาสและแรงจูงใจในการพฒันาสนิค้า มีการลงทุนด้านการท่องเที่ยว ให้สามรถตอบสนองความต้องการของ

นกัท่องเทีย่วได ้และในยุทธศาสตรท์ี ่4 คอื การสรา้งความเชื่อมัน่และส่งเสรมิการท่องเทีย่ว ซึง่มุ่งเน้นใหน้กัท่องเทีย่ว

รบัรู ้เขา้ใจภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในทางทีด่ ีรวมไปถงึการด าเนินการตลาดเชงิรุก จงึมคีวามส าคญัทีจ่ะพฒันาการ

ท่องเทีย่วของประเทศไทยตามแผนพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาตใินฉบบัดงักล่าว 

โดยทางดา้นนโยบายของรฐับาลประเทศญี่ปุ่ นมกีารส่งเสรมิและสนับสนุนการเดนิทางออกต่างประเทศ โดย
นกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ นรอ้ยละ 33 จะเดนิทางไปท่องเทีย่วต่างประเทศหนึ่งครัง้ต่อหนึ่งปี โดยมกีารใชจ้่ายในต่างประเทศ 
เฉลี่ยโดยประมาณ 1800 เหรียญสหรฐั และจากจ านวนประชากรของชาวญี่ปุ่ นที่มีมากกว่าจ านวนประชากรของ
ประเทศไทย และมีโครงสร้างประชากรที่มีลกัษณะเป็นสงัคมของผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น มีการคาดการณ์ว่าแนวโน้ม
โครงสรา้งประชากรจะคงเสถยีรภาพอย่างต่อเน่ืองไปถงึปี 2050 [2]  โครงสรา้งสดัส่วนของประชากรผูส้งูอายุจะมกีาร
เพิ่มขึน้ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่อยู่ในวยัเกษียณอายุก็มกีารขยายตวัเช่นเดยีวกนั โดยผู้ที่อยู่ในวยัเกษียณหรือ
ผูสู้งอายุกจ็ะมกี าลงัซื้อที่สูง มคีวามพร้อมในด้านเวลาในการท่องเที่ยว เป็นการเปิดโอกาสให้กบัประเทศไทยในการ
พฒันาสนิคา้ดา้นการท่องเทีย่วและบรกิารดา้นการท่องเทีย่วไดใ้นอนาคต 
 แผนการตลาดการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 [3] เป็นการเน้นจ านวน

นักท่องเที่ยวซ ้าซึง่เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยส าหรบันักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ นในกรณีเดนิทางมาท่องเที่ยวซ ้าจะมผีู้

เดินทางติดตามมาด้วย 1-3 คน และใช้เวลาอยู่ประเทศไทย 7 วนั การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้ความสนใจ

นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นเป็นนักท่องเที่ยวที่มคีุณภาพ โดยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะเน้นการเพิ่มจ านวน

นกัท่องเทีย่วซ ้าใหม้มีากขึน้ 

 ด้านสถานการณ์ความปลอดภัย [2] กเ็ป็นปัจจยัหนึ่งที่มีผลต่อการตดัสนิใจเลอืกสถานที่ปลายทางเพื่อการ
ท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ น โดยปัจจุบนัประเทศไทยมสีถานการณ์ความไม่มัน่คงต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ความเชื่อมัน่ของการเดนิทางมาท่องเทีย่วประเทศไทย เช่น การก่อการรา้ย การชุมนุมประทว้ง เป็นต้น อกีทัง้จากผล
ส ารวจทัศนคตินักท่องเที่ยวเพื่อการวางแผนเชิงรุกในการเจาะลูกค้าใหม่ส าหรับ 4 ตลาดในเอเชีย [2] พบว่า
นักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ นมรีะดบัการรบัรูเ้กีย่วกบัประเทศไทยมากแต่ประเทศไทยไม่ไดจ้ดัอยู่ในกลุ่มทีน่ักท่องเทีย่วชาว
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ญี่ปุ่ นให้ความสนใจจะเดินทางไปท่องเที่ยวในอนาคต โดยนักนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นจะพิจารณาเลือกประเทศที่จะ
เดนิทางไปท่องเทีย่วเป็น 3 ประเทศแรก คอื สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยีและอติาล ี 
 เพื่อให้สอดคล้องกบัความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา โดยที่ประเทศไทยมีทัง้โอกาสในการดึงดูด

นักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ นให้เดนิทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ทัง้ทางด้านนโยบายของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่ นที่

สนบัสนุนเรื่องการเดนิทางท่องเทีย่ว แต่กม็ปัีญหาและอุปสรรคต่างๆ  
 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

เพื่อศกึษาแนวความคดิการสรา้งความจงรกัภกัดสี าหรบันกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ นในการมาท่องเทีย่วประเทศไทย 
 

วิธีวิทยาการวิจยั 
 งานการศกึษาครัง้นี้เป็นการวจิยัเอกสาร (Documentary Research) ซึง่มกีารวจิยัเอกสารโดยมกีารทบทวน

เอกสาร บทความ วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) โดยมกีารสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ท หนงัสอื 

บทความวชิาการ งานวจิยั และหลกัฐานทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวคดิและทฤษฎต่ีางๆ กบัการสรา้งความ

จงรกัภกัดสี าหรบันกัท่องเทีย่วในการมาท่องเทีย่วประเทศไทย แลว้น ามาวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหร์วบรวมตวัแปรที่

เกีย่วขอ้งทีส่ง่ผลต่อความจงรกัภกัดสี าหรบันกัท่องเทีย่วในการมาท่องเทีย่วประเทศไทย โดยมขีัน้ตอนการศกึษาดงันี้ 

ขัน้ท่ี 1 รวบรวมทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ผูว้จิยัไดท้ าการรวบรวมงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งความจงรกัดใีนการมาท่องเทีย่วประเทศไทย 
ขัน้ท่ี 2 ศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ผูว้จิยัด าเนินการศกึษา และวเิคราะหข์อ้มลูต่างๆของงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในสองประเดน็ทีส่ าคญัคอื  
ระเบยีบวธิวีจิยัและผลการศกึษา 
ขัน้ท่ี 3 สงัเคราะหผ์ลทีไ่ดจ้ากงานวจิยัโดยแบ่งจดัแบ่งเป็น ตวัแปรตน้ 2 กลุ่ม และตวัแปรตามอกี1กลุ่ม 
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กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 

ตวัแปรต้น       ตวัแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 
ตวัแปรต้น 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิงานวจิยั 

ผลการศึกษา 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตรท่ี์มีอิทธิพลต่อความจงรกัภกัดีของนักท่องเท่ียว 

 1) เพศ โดยทพิยว์รรณ ทดัเทยีมเพชร ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกแหล่งท่องเทีย่วใน

ประเทศไทยของนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ น โดยการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกแหล่งท่องเทีย่วในประเทศไทยส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ น พบว่านกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ นทีม่เีพศแตกต่างกนัมี

ความคดิเหน็ในภาพรวมของดา้นบรกิารท่องเทีย่วแตกต่างกนั [4] 

 ในอกีดา้นหนึ่ง เอกลกัษณ์ เลาหวรานนท์ [5] ไดศ้กึษาเรื่องพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของชาวญีปุ่่ นทีอ่าศยัใน

กรุงเทพมหานครในวนัหยุด พบว่าความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มูลสว่นบุคคลของนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ นกบัพฤตกิรรมการ

ท่องเที่ยวของชาวญี่ปุ่ นที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครนัน้เพศเท่านัน้ที่ไม่มคีวามแตกต่าง สอดคล้องกบักฤษฎา สงั

ขมณี [6] ไดศ้กึษาเรื่องความจงรกัภกัดขีองนกัท่องเทีย่วชาวไทยกบัต่างชาต ิในเขตชะอ า หวัหนิ และปราณบุรี – สาม

รอ้ยยอด มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความจงรกัภกัดดี้านทศันคติ ความจงรกัภกัดดี้านพฤติกรรมและ

ความจงรักภักดีโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว โดยพบว่าเพศของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แตกต่างกนัมผีลต่อความจงรกัภกัดต่ีอแหล่งท่องเที่ยว ด้านทศันคติ ด้านพฤติกรรม และ

โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และณัฐวรรณ มุกดาพทิกัษ์ [7] ซึง่ไดศ้กึษาเรื่องทศันคต ิ

ความพงึพอใจ โดยรวม ความจงรกัภกัดแีละพฤติกรรมผู้ใชบ้รกิารของสายการบนินกแอรเ์ทีย่วบนิภายในประเทศใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยผลสรุปผลวจิยัไดว้่าเพศทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจไม่แตกต่างกนั 

ความจงรกัภกัดีส าหรบันักท่องเท่ียว

ชาวญ่ีปุ่ นในการมาท่องเท่ียว

ประเทศไทย 

- การบอกต่อเชงิบวก  

- การกลบัมาท่องเทีย่วซ ้า 

- การมสีว่นร่วมในการปกป้อง  

- ความเชื่อมัน่  

- ความพงึพอใจ  

ข้อมูลดา้นประชากรศาสตร ์

  - เพศ   - รายไดต่้อเดอืน 

  - อายุ   - ระดบัการศกึษา  

  - อาชพี  - สถานภาพสมรส 

 
 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

1. ผลติภณัฑ ์(Product) 

2. ราคา (Price) 

3. การจดัจ าหน่าย (Place/Distribution)  

4. การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 

5. คนหรอืพนกังาน (People) 

6. กระบวนการใหบ้รกิาร (Process)  

7. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical evidence) 
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 2) อายุ โดยกฤษฎา สงัขมณี [6] นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่มอีายุแตกต่างกนัมผีลต่อความจงรกัภกัดต่ีอ

แหล่งท่องเที่ยวในชะอ า หัวหินปราณบุรี-สามร้อยยอด ในด้านทัศนคติไม่แตกต่างกัน แต่พบว่านักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาตมิอีายุทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความจงรกัภกัดต่ีอแหล่งท่องเทีย่วในชะอ า หวัหนิปราณบุรี-สามรอ้ยยอด ดา้น

พฤตกิรรมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 3) อาชีพ โดยกฤษฎา สังขมณี [6] พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อความ

จงรกัภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวด้านทัศนคติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 แลพบว่านักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติมอีาชพีทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความจงรกัภกัดต่ีอแหล่งท่องเทีย่วในชะอ า หวัหนิปราณบุรี-สามรอ้ยยอด ดา้น

พฤติกรรมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยอาชีพเป็นสิง่ที่เกี่ยวข้องกบัชัน้ของสงัคมของบุคคล

รวมถงึมคีวามสมัพนัธก์บัสถานภาพทางเศรษฐกจิ นกัธุรกจิมแีนวโน้มทีจ่ะเดนิทางท่องเทีย่วซึง่มวีตัถุประสงคใ์นการตดิต่อ

ทางธุรกจิ เช่น การเขา้ร่วมการประชุม สมัมนา เจรจาทางดา้นการคา้ ครกูจ็ะมแีนวโน้มเดนิทางท่องเทีย่วซึง่มวีตัถุประสงค์

เพื่อ การเขา้ร่วมประชุมสมัมนาทางวชิาการ การไปเป็นวทิยากรหรอืสอนนอกสถานที่ ในอกีดา้นหนึ่งของอาชพีผูม้รีายได้

น้อย กจ็ะมแีนวโน้มในการเดนิทางท่องเทีย่วน้อยไปดว้ย ซึง่ถูกมองว่าการท่องเทีย่วเป็นสิง่ทีฟุ่่มเฟือย [8] 

 4) สถานภาพ โดยกฤษฎา สงัขมณี [6] พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมผีลต่อ

ความจงรกัภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวด้านทศันคติไม่แตกต่างกนั แต่พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีสถานภาพที่

แตกต่างกนัมผีลต่อความจงรกัภกัดต่ีอแหล่งท่องเทีย่วในชะอ า หวัหนิปราณบุร-ีสามรอ้ยยอด ดา้นพฤตกิรรมแตกต่าง

กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 โดยสถานภาพเป็นขัน้ตอนการด าเนินชวีติของแต่ละบุคคล ซึง่ด ารงชวีติใน

แต่ละช่วงมอีทิธพิลต่อความต้องการ ทศันคต ิและค่านิยมของแต่ละบุคคล จะท าใหพ้ฤตกิรรมและความตอ้งการของแต่

ละบุคคลแตกต่างกนัออกไป โดยมคีวามสมัพนัธก์บัสภาพทางการเงนิและความสนใจของแต่ละคน [8] 

 5) รายไดต่้อเดอืน โดยกฤษฎา สงัขมณี [6] พบว่านกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมผีลต่อความ

จงรกัภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวด้านทัศนคติแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และพบว่านักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติมรีายได้ต่อเดอืนที่แตกต่างกนัมผีลต่อความจงรกัภกัดต่ีอแหล่งท่องเที่ยวในชะอ า หวัหนิปราณบุรี-สามรอ้ย

ยอด ในด้านพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยจิระวฒัน์ อนุวขิานนท์ ให้ความเห็นว่า

สถานภาพทางเศรษฐกจิ ประกอบไปด้วย อ านาจในการซื้อ รายได้ การออมเงนิ ร่วมไปถึงทศันคติที่เกี่ยวกบัการใช้จ่าย 

นกัการตลาดต้องใหค้วามสนใจดา้นแนวโน้มรายไดข้องนักท่องเทีย่ว เพราะเนื่องจากรายไดจ้ะเป็นสิง่หนึ่งทีม่ผีลต่ออ านาจ

การซื้อ ผู้มรีายได้ด ีมสีถานภาพเศรษฐกจิที่ด ีกจ็ะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ด ีโดยนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มรีายได้สูงต้องการ

ความหรหูรา ซึง่นกัท่องเทีย่วกลุ่มนี้ยนิดทีีจ่ะซือ้สนิคา้ดา้นการท่องเทีย่วเพื่อแลกกบัการบรกิารทีด่ทีีส่ดุ [8] 

 6) ระดบัการศกึษา โดยกฤษฎา สงัขมณี [6] พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิีม่รีะดบัการศกึษาที่แตกต่าง

กนัมผีลต่อความจงรกัภกัดต่ีอแหล่งท่องเทีย่วใน ชะอ า หวัหนิปราณบุรี-สามรอ้ยยอด ในด้านทศันคต ิไม่แตกต่างกนั

และยงัพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มรีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความจงรกัภกัดต่ีอแหล่งท่องเทีย่วใน

ชะอ า หวัหนิปราณบุร-ีสามรอ้ยยอดในดา้นพฤตกิรรมไม่แตกต่างกนั โดยระดบัการศกึษาเป็นปัจจยัหนึ่งโดยพบว่าผู้มี

การศกึษาสงูมแีนวโน้มทีจ่ะมกีารเปรยีบเทยีบคุณภาพกบัราคา การคน้หาประวตัติรวจสอบความเป็นมาของผูใ้หบ้รกิาร

ที่มีความน่าเชื่อถือ ตลอดกระทัง่การเปรียบเทียบองค์กรที่มีการบริการเหมือนกัน จากการค้นหาข้อมูลด้านการ

ท่องเทีย่วและการบรกิารจากแหล่งต่างๆเพิม่เตมิ แลว้ตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุโดยใชเ้หตุผลประกอบ [8] 
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ส่วนประสมทางการตลาด 

 ปัจจัยการท าการตลาดโดยพื้นฐานมีทัง้หมด 4 ตัว คือ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาดและ 

ผลิตภัณฑ์ [9] แต่ส่วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับการตลาดด้านบริการจะมีความแตกต่างออกไปจากสินค้าหรือ

ผลติภณัฑ์ โดยจะมกีารเพิม่เรื่องเกีย่วกบัพนักงาน กระบวนการให้บรกิาร และสิง่แวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งเป็นปัจจยัใน

การส่งมอบการบริการ คือ ส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps [9]  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริม

การตลาด พนกังาน กระบวนการใหบ้รกิาร และสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ โดยวรีะวฒัน์ คา้ขาย [10] ไดร้ะบุไวว้่าสว่นประสม

ทางการตลาดมมีากขึน้จะท าใหม้คีวามพงึพอใจมากขึน้ 

 1) ผลิตภัณฑ์ นิภาพร ปาวพรม [11] ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดพบว่าปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์มี

ความสมัพนัธแ์ละผลกระทบกบัความจงรกัภกัดขีองลกูคา้แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม บา้นด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั 

จงัหวดันครราชสมีา โดยกฤษฎา สงัขมณี [6] พบว่านกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตมิีความสนใจต่อผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่ว

โดยรวมในระดบัมาก โดยสนิคา้และบรกิาร ทีม่อบใหต้ามความตอ้งการของผูบ้รโิภค [9] ซึง่การบรกิารจะเป็นผลติภณัฑ์

ทีไ่ม่สามารถจบัตอ้งได ้โดยการบรกิารจะมคีุณภาพเช่นเดยีวกบัสนิคา้ [8] 

 2) ราคา นิภาพร ปาวพรม [11] ได้ศกึษาส่วนประสมการตลาดพบว่าปัจจยัด้านราคามคีวามสมัพนัธ์และ

ผลกระทบกับความจงรักภักดีของลูกค้าแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บ้านด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสมีา โดยผลประโยชน์หรอืคุณค่าของสนิคา้และบรกิาร [9] [8] ในกรณีเป็นธุรกจิ ราคาคอืสิง่ที่เป็นตวัก าหนด

รายไดข้องธุรกจิ โดยรายไดจ้ะน ามาใชท้ดแทนต้นทุนในการจดัการสนิคา้และบรกิารเพื่อสรา้งก าไร โดยราคาสงูความ

คาดหวงัของลกูคา้ทีจ่ะไดร้บับรกิารทีด่กีจ็ะสงูตามไปดว้ย  

 3) การจดัจ าหน่าย นิภาพร ปาวพรม [11] ไดศ้กึษาสว่นประสมการตลาดพบว่าปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายมี

ความสมัพนัธแ์ละผลกระทบกบัความจงรกัภกัดขีองลกูคา้แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม บา้นด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั 

จงัหวดันครราชสมีา โดยโครงสรา้งของช่องทางการจดัจ าหน่ายที่ช่วยในการกระจายสนิคา้ใหถ้ึงมอืผูบ้รโิภค [9]  โดย

การให้บรกิารผ่านร้าน บรกิารถึงบ้านลูกคา้ บรกิารผ่านตวัแทน บรกิารผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ [8] ซึ่งประกอบไปด้วย

องค์กรต่างๆในระบบการท่องเที่ยวทัง้ทางภาครฐัและภาคเอกชน เช่น บรษิัทน าเที่ยว บรษิัทขนส่ง สายการบนิ การ

ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา เป็นตน้ [9] 

 4) การส่งเสรมิการตลาด นิภาพร ปาวพรม [11] ได้ศึกษาส่วนประสมการตลาดพบว่าปัจจยัด้านการส่งเสรมิ

การตลาดมีความสมัพันธ์และผลกระทบกับความจงรกัภักดีของลูกค้าแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม บ้านด่านเกวียน 

อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา โดยกจิกรรมการสื่อสารและออกแบบสิง่จูงใจส าหรบัการบรกิารเพื่อกระตุ้นใหผู้บ้รโิภค

เกดิความสนใจ รบัรู ้และเกดิพฤตกิรรมการซือ้ เช่น การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การขายโดยใชพ้นักงานขาย การให้

สมคัรเป็นสมาชกิ โครงการสะสมคะแนน เป็นต้น [9] โดยการเจาะกลุ่มลูกค้าระดบัสูงต้องใช้การประชาสมัพนัธ์เรื่องการ

สรา้งภาพลกัษณ์ และถา้เป็นกลุ่มลกูคา้ระดบักลางหรอืระดบัล่างใชก้ารประชาสมัพนัธแ์บบลดแลกแจกแถม [8] 

 5) พนักงาน นิภาพร ปาวพรม [11] ไดศ้กึษาส่วนประสมการตลาดพบว่าปัจจยัดา้นดา้นบุคลากรหรอืพนักงานมี

ความสมัพนัธแ์ละผลกระทบกบัความจงรกัภกัดขีองลูกค้าแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม บ้านด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั 

จงัหวดันครราชสมีา โดยคนหรอืพนักงานที่ท างานบรกิารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องอาศยั

แรงงานคนหรือพนักงานเพื่อส่งมอบคุณภาพและการบริการให้กบัลูกค้า โดยพนักงานถือเป็นปัจจยัหนึ่งที่จะท าให้มี
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ความส าเรจ็ [9] ประกอบไปด้วยบุคลากรในองค์กรทัง้หมด ซึ่งรวมตัง้แต่ พนักงานในทุกๆระดบั รวมทัง้ผู้บรหิารในการ

ใหบ้รกิาร [8] 

 6) กระบวนการใหบ้รกิาร นิภาพร ปาวพรม [11] ไดศ้กึษาสว่นประสมการตลาดพบว่าปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม

ทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์และผลกระทบกบัความจงรกัภักดขีองลูกค้าแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม บ้านด่าน

เกวยีน อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา โดยกระบวนการทีต่อ้งอาศยัพนกังานในการสง่มอบบรกิารทีด่แีละมคีุณภาพ 

ซึง่มหีลายขัน้ตอน โดยในแต่ละขัน้ตอนจะตอ้งมกีารเชื่อมโยงทีด่ ีโดยขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งมกีารผดิพลาดเกดิขึน้อาจ

สง่ผลกระทบต่อการสง่มอบการใหบ้รกิารได ้ซึง่จะท าใหล้กูคา้ไม่พอใจ [9] 

 7) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  นิภาพร ปาวพรม [11] ได้ศึกษาส่วนประสมการตลาดพบว่าปัจจัยด้าน

สิง่แวดล้อมทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธแ์ละผลกระทบกบัความจงรกัภกัดขีองลูกค้าแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม 

บา้นด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา โดยรูปแบบหรอืสภาพแวดลอ้มทีม่ลีกัษณะทางกายภาพ ที่อยู่ใน

สภาพแวดล้อมของการให้บรกิาร เป็นสิง่ที่ลูกค้าใช้เป็นเครื่องหมายแทนการให้บรกิาร โดยลูกค้าใช้สิง่แวดล้อมทาง

กายภาพเป็นปัจจยัหนึ่งในการเลอืกใชบ้รกิารซึง่อาจะมผีลกระทบต่อการบรกิารที่มคีุณภาพ เช่น การตกแต่งสถานที ่

เครื่องแบบพนกังาน ป้ายประชาสมัพนัธ ์รปูแบบของอาคาร เฟอรน์ิเจอรท์ีใ่ชต้กแต่ง เป็นตน้ [9] [8] 

โดยสามารถสรุปตวัแปรตน้ได ้2 ชุด ไดแ้ก่ 1.ขอ้มลูประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี รายได้

ต่อเดอืน ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส และ 2.ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา การ

จดัจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาด คนหรอืพนกังาน กระบวนการใหบ้รกิาร สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  

แนวความคิดเก่ียวกบัความจงรกัภกัดี 

ความหมายของความจงรกัภกัดี 

 ความพงึพอใจทีม่คีวามสม ่าเสมอ โดยใชค้วามรูส้กึอารมณ์ รูส้กึถงึความคุม้ค่าในการใชบ้รกิาร โดยมผีลท า

ใหม้คีวามตอ้งการในการมาใชบ้รกิารซ ้าและมคีวามต้องการมาใชบ้รกิารอย่างสม ่าเสมอกบัธุรกจิหรอืบรกิารนัน้ใหน้าน

ทีสุ่ด [9] [12] โดยความจงรกัภกัดอีาจจะเกีย่วขอ้งมากกว่าการซือ้ซ ้า [17] โดยการวดัความจงรกัภกัด ีมกีารวดัในดา้น

ของพฤติกรรมศาสตร ์ซึ่งเป็นการใชเ้กณฑ์ในการวดั คอื การซือ้อย่างต่อเนื่องหรอืซื้อซ ้า ความถี่ในการซือ้ และด้าน

ทศันคติเป็นการแสดงความจงรกัภกัดดี้านจติวทิยา ความผูกพนั หรอืความพงึพอใจ เป็นการวดัระดบัความรูส้กึหรอื

ทศันคตจิองตราสนิคา้หรอืผลติภณัฑ ์[12] 

ความจงรกัภกัดี 

1) การบอกต่อเชงิบวก นิภาพร ปาวพรม [11] ได้ศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดกบั

ความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ ไดผ้ลพบว่าปัจจยัทางดา้นการตลาดมคีวามสมัพนัธก์นักบัความจงรกัภกัดดีา้นการบอกต่อ

เชิงบวก สอดคล้องกับงานวิจยัของ วิชาญ เจียมจิณณวตัร [13] ที่ท าการศึกษาเรื่องปัจจยับริการที่ส่งผลต่อความ

จงรกัภกัดขีองลูกคา้บรษิทั คูปองท ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยยงัมงีานวจิยัหลายชิน้ทีไ่ดพู้ดเกีย่วกบัความจงภกัดดีา้น

การบอกต่อเชงิบวกเพิม่เตมิ กฤษฎา สงัขมณี [6] ไดผ้ลการวจิยัพบว่านักท่องเทีย่วชาวต่างชาตมิคีวามจงรกัภกัดดีา้น

การบอกต่อในการท่องเที่ยวเช่นเดยีวกบั ธนกฤตา วรรตัน์โภคา [14] ที่พบว่ากลยุทธ์การตลาดธุรกจิท่องเที่ยวเชิง

ส่งเสริมสุขภาพในด้านผลิตภัณฑ์บริการมีผลกระทบทางตรงต่อความจงรกัภักดี ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ  โดย 

ณฐัวรรณ มุกดาพทิกัษ์ [7] ไดศ้กึษาเรื่องทศันคต ิความพงึพอใจโดยรวม ความจงรกัภกัดแีละพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิาร

ของสายการบนินกแอรเ์ที่ยวบนิภายในประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดผ้ลพบว่าถ้านักท่องเที่ยวมคีวามพงึพอใจ
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มากในการใชบ้รกิารมากจะมคีวามจงรกัภกัดใีนดา้นการบอกต่อใหผู้อ้ื่นมาใชบ้รกิารมากขึน้ดว้ย มคีวามคดิเหน็ตรงกนั

กับ วีระวัฒน์ ค้าขาย [10] พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลทางตรงด้านการบอกต่อท าให้

นกัท่องเทีย่วบอกต่อใหก้บัผูอ้ื่นเกีย่วกบัความพงึพอใจของตน โดยเศรษฐวสัภุ ์พรมสทิธิ ์[15] กล่าวไวว้่าถา้เจา้ของตรา

สนิคา้สามารถทีจ่ะสือ่สารใหผู้บ้รโิภคเกดิทศันคตทิีด่แีละไวว้างใจต่อตราสนิคา้ โดยใชก้ารสือ่สารการตลาดทีเ่หมาะสมก็

จะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความจงรกัภกัด ีโดยจะมกีารบอกต่อแนะน าใหค้นรูจ้กัใชเ้พื่อแสดงออกถงึความจงรกัภกัดี และใน

ส่วนของ สุดารตัน์ มานะ [16] พบว่าความจงรกัภกัดีเชงิผลได้ ด้านค าบอกเล่า พบว่าลูกค้ามรีะดบัความคิดเห็นต่อ

ความจงรกัภกัดเีชงิผลไดด้า้นค าบอกเล่าอยู่ในระดบัมากและเมื่อพจิารณาแต่ละปัจจยัพบว่า ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนให้

เพื่อนหรอืคนรูจ้กัไปใช้บรกิารสถานบรกิารมน้ีอยกว่าปัจจยัด้านอื่นๆ โดยมขีอ้เสนอแนะให้ใชแ้นวทางทางการตลาด

เพิม่เตมิในการชวนเพื่อนหรอืคนรูจ้กัมาใชบ้รกิารใหม้ากขึน้ 

2) การกลบัมาเที่ยวซ ้า นิภาพร ปาวพรม [11] ได้ศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดกบั

ความจงรกัภักดีของลูกค้าโดยผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์และผลกระทบโดยพบว่าปัจจัยทางการตลาด  ด้าน

ผลติภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพมผีลต่อดา้นความตัง้ใจทีจ่ะกลบัมาเยีย่มชม 

สอดคลอ้งกบั กฤษฎา สงัขมณี  [6] ถา้นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตมิคีวามจงรกัภกัดดีา้นแลว้จะมแีนวโน้มมากในกลบัมา

ท่องเทีย่วซ ้า โดยวรีะวฒัน์ คา้ขาย [10]  ถา้นกัท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจกจ็ะท าใหน้กัทอ่งเทีย่วเกดิความจงรกัภกัดแีละ

มาเที่ยวซ ้ามากขึ้น โดยธนกฤตา วรรตัน์โภคา [14] พบว่าในกรณีผลติภัณฑ์หรอืบรกิารมคีุณสมบตัิตามที่ผู้บรโิภค

คาดหวงั ผูบ้รโิภคจะมคีวามพงึพอใจและมแีนวโน้มในการซือ้ซ ้า โดยวชิาญ เจยีมจณิณวตัร [13] ไดผ้ลการวจิยัว่าปัจจยั

ดา้นการตลาดมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความจงรกัภกัดี สอดคลอ้งกบั เศรษฐวสัภุ์ พรมสทิธิ ์[15]ทีไ่ดศ้กึษาเรื่องการ

สื่อสารการตลาด ทัศนคติความไว้วางใจกบัความจงรกัภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวชายวยัท างานในเขต

กรุงเทพมานคร ในส่วนของ MARTIN OPPERMANN [18] ได้ศกึษาเรื่องความจงรกัภกัดต่ีอแหล่งท่องเที่ยวได้กล่าว

เกี่ยวกบัการตลาดคอืการบอกต่อขอ้มูลให้เกดิการท่องเที่ยวซ ้าโดยกลุ่มความจงรกัภกัดทีี่มคีวามแตกต่างกนักจ็ะใช้

การตลาดทีม่คีวามแตกต่างกนัไปดว้ย และสุดารตัน์ มานะ [16] พบว่าความภกัดเีชงิทศันคตมิอีทิธพิลความจงรกัภกัดี

เชงิผลไดม้อีทิธพิลทางบวกต่อความจงรกัภกัดเีชงิผลไดส้งูมาก โดยสามารถพจิารณาจากการซือ้ซ ้า 

ณฐัวรรณ มุกดาพทิกัษ์ [7] ไดศ้กึษาเรื่องทศันคต ิความพงึพอใจโดยรวม ความจงรกัภกัดแีละพฤตกิรรมของ

ผูใ้ชบ้รกิารของสายการบนินกแอรเ์ที่ยวบนิภายในประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ถ้านักท่องเที่ยวมคีวามพงึ

พอใจมากในการใชบ้รกิารมากแต่ผลความจงรกัภกัดใีนดา้นการกลบัมาใชซ้ ้าหรอืความถี่ในไม่ไดม้ากขึน้ตามความพงึ

พอใจ 

Bob McKercher and Basak Denizci Guillet [19] ได้ศกึษาเรื่องนักท่องเที่ยวหรอืตลาดที่มคีวามจงรกัภกัด ี
โดยการทดสอบผลวจิยักบันักท่องเที่ยวทีเ่ขา้มาในฮ่องกงพบว่านักท่องเทีย่วที่เขา้มาของแต่ละปีจากต่างประเทศที่มี
จุดมุ่งหมายการไปเที่ยวซ ้าในระยะเวลา 12 เดอืน ในแหล่งท่องเที่ยวเดมิที่เคยไปเป็นครัง้สุดท้าย โดยผลส ารวจในปี 
2005 ประเทศไทยไดอ้ยู่ในอนัดบัแรกของของนักท่องเทีย่วมคีวามตัง้ใจอยากเดนิทางท่องเทีย่วซ ้าแต่หลงัจากปี 2005 
มีนักท่องเที่ยวสนใจไปเที่ยวประเทศไทยซ ้าลดน้อยลง ผลสรุปจากสถิตินักท่องเที่ยวที่จะไปท่องเที่ยวซ ้าในแหล่ง
ท่องเทีย่วเดมิไม่มคีวามแตกต่างทางนยัส าคญัต่อความตัง้ใจทีจ่ะกลบัมาท่องเทีย่วซ ้าแหล่งท่องเทีย่วเดมิในแต่ละปี 

3) การมสี่วนร่วมในการปกป้อง เศรษฐวสัภุ์ พรมสทิธิ ์[15] พบว่าการสื่อสารทางการตลาด ดา้นทศันคตแิละ

ความไวว้างใจมคีวามสมัพนัธก์นัในทางบวกกบัระดบัความจงรกัภกัดอีย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ในดา้นการ

มสีว่นร่วมในการปกป้อง 
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สดุารตัน์ มานะ [16] พบว่าระดบัความคดิเหน็ต่อความจงรกัภกัดเีชงิผลไดด้า้นการแสดงตวัโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก โดยระบุว่าสถานบรกิารที่สามารถน าเสนอการบรกิารที่ด ีมกีารปรบัปรุงคุณภาพการบรกิาร สามารถท าให้

ลูกค้ายอมรบัในคุณค่าที่รบัรู้ต่อสถานบริการแล้วจะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและไว้วางใจ มีความเข้าใจ โดย

สามารถจดจ าไว้เป็นความรูแ้ละประสบการณ์ ซึ่งเป็นความจงรกัภกัดเีชงิทศันคติและจะเกดิเป็นความจงรกัภกัดเีชงิ

ผลไดท้ีม่คีวามลกึซึง้ท าใหล้กูคา้ออกมาปกป้องสนิคา้เมื่อผูอ้ื่นมกีารพดูในทางทีผ่ดิ 

4) ความเชื่อมัน่ ธนกฤตา วรรตัน์โภคา [14] ไดท้ าเรื่องผลกระทบของกลยุทธ ์การตลาดธุรกจิท่องเทีย่วเชงิสุช

ภาพทีม่ต่ีอความจงรกัภกัดขีองลกูคา้กลุ่มเจอเนอเรชัน่บี ไดผ้ลพบว่ากลยุทธก์ารตลาดธุรกจิท่องเทีย่วดา้นช่องทางการ

จดัจ าหน่ายมผีลกระทบทางตรงต่อความจงรกัภกัดดีา้นการรอ้งเรยีนซึง่จะท าใหน้กันกัท่องเทีย่วขาดความเชื่อมัน่ 

สดุารตัน์ มานะ [16] ไดร้ะบุว่าลูกคา้จะมคีวามหนักแน่น ความเชื่อมัน่ในสิง่ตนเองชอบตอ้งอาศยัพืน้ฐานของ

ความเขา้ใจมาก่อนซึง่เกีย่วของกบัทศันคต ิดา้นความมัน่ใจต่อคุณภาพการบรกิาร โดยพบว่าลกูคา้มรีะดบัความคดิเหน็

ต่อระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารในระดบัมาก แต่เมื่อพจิารณาแต่ละปัจจยั พบว่าลูกคา้มรีะดบัการรบัรูต่้อระดบั

คุณภาพการบรกิารทีน้่อยในดา้นพนกังานมรีะดบัความรูเ้กีย่วกบับรกิารทีน่ าเสนอ 

เศรษฐวสัภุ ์พรมสทิธิ ์[15] การสือ่สารการตลาด ทศันคตแิละความไวว้างใจมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัระดบั

ความจงรกัภกัดหีนกัแน่นในสิง่ทีช่อบ สอดคลอ้งกบั วชิาญ เจยีมจณิณวตัร [13] โดยผลวจิยัพบว่าปัจจยัดา้นการตลาด

มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความจงรกัภกัด ี

5) ความพึงพอใจ นิภาพร ปาวพรม [11] ปัจจยัทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ มี

ความสมัพนัธแ์ละผลกระทบเชงิบวกกบัความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ดา้นความประทบัใจหรอืความชอบ 

สดุารตัน์ มานะ [16] ความจงรกัภกัดเีชงิทศันคตดิา้นความเขา้ใจ ดา้นความรูส้กึ ดา้นพฤตกิรรมและดา้นการ
กระท า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือเคยใช้บริการแล้วจดจ าโดยมีความเข้าใจต่อปัจจยัด้านบรกิารที่ครบวงจรเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการไดม้กกว่าทีอ่ื่น ซึง่อาจเกดิจากการปรบัปรุงคุณภาพการบรกิารและสรา้งคุณค่าทีร่บัรูเ้พิม่ขึน้ท า
ใหเ้กดิความไวว้างใจและพงึพอใจตามไปดว้ย 

กฤษฎา สงัขมณี [6] โดยผลการศกึษาพบว่านักท่องเทีย่วชาวต่างชาตปิระเมนิการท่องเทีย่วในชะอ า หวัหนิ
และปราณบุร-ีสามรอ้ยยอด โดยเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีค่าดไว ้อยู่ในระดบัมากกว่าทีค่าดหวงัไว ้นอกจากนัน้ยงัเหน็ว่า มี
ความคุม้ค่ากบัเวลาและความพยายามในการท่องเทีย่วครัง้นี้มากทีส่ดุ 

โดยจากการศึกษางานวิจยัและบทความที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะสรุปได้ว่า ความจงรกัภักดีสามารถแบ่ง
ออกเป็น การบอกต่อเชงิบวก การกลบัมาท่องเทีย่วซ ้า การมสีว่นร่วมในการปกป้อง ความเชื่อมัน่ และความพงึพอใจได้
ดงัตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงตวัแปรตามดา้นความจงรกัภกัด ี

                          ตวัแปรตาม 
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MARTIN OPPERMANN, 2000      
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ทีม่า : นิภาพร ปาวพรม, 2554. ณฐัวรรณ มุกดาพทิกัษ์, 2549. วรีะวฒัน์ คา้ขาย, 2544.  

   ธนกฤตา วรรตัน์โภคา, 2553.  วชิาญ เจยีมจณิณวตัร, 2552. เศรษฐวสัภุ ์พรมสทิธิ,์ 2555.  

   สดุารตัน์ มานะ, 2554. MARTIN OPPERMANN, 2000. กฤษฎา สงัขมณี, 2552 
 

สรปุและอภิปรายผล 

 ผลจากศกึษาคน้ควา้ตรวจเอกสารดงักล่าวขา้งต้น สามารถสรุปเป็นแนวความคดิส าหรบัการศกึษางานวจิยั
ในครัง้นี้ส าหรบัตวัแปรต้นคอื ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชพี สถานภาพ รายได้ต่อเดอืน 
ระดบัการศกึษา ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด 
พนักงาน กระบวนการให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โดยตัวแปรตามในการศึกษาครัง้นี้ ได้แก่ ความ
จงรกัภักดีส าหรบันักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นในการมาท่องเที่ยวประเทศไทยประกอบไปด้วย การบอกต่อเชงิบวก การ
กลบัมาเทีย่วซ ้า การมสีว่นร่วมในการปกป้อง ความเชื่อมัน่ และความพงึพอใจ 
 

ตวัแปรต้น 

1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์

          1.1 เพศ หมายถงึ เพศของกลุ่มตวัอย่าง คอื เพศชาย และเพศหญงิ 

          1.2 อายุ หมายถึง อายุของนักท่องเทีย่วแบ่งเป็นช่วงอายุ ต ่ากว่าอายุ 20 ปี อายุ 20-30 ปี 30-40 ปี 40-50 ปี 

50-60 ปี และ อายุ 60 ปีขึน้ไป 

          1.3 อาชพี หมายถงึ ราชการ/รฐัวสิาหกจิ พนกังานบรษิทัเอกชน แม่บา้น ธุรกจิสว่นตวั 

          1.4 สถานภาพ หมายถงึ สถานภาพการครองคู่ แยกเป็น 3 สถานภาพ คอื โสด สมรส และหมา้ยหรอืหย่ารา้ง 

          1.5 รายไดต่้อเดอืน หมายถงึ ต ่ากว่า 200,000 เยน 200,001-400,000 เยน 400,001-600,000 เยน 600,001-

800,000 เยน 800,001-1,000,000 เยน มากกว่า 1000,000 เยน 
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          1.6 ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาที่นักท่องเที่ยวได้รบั คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตร ี

ปรญิญาโท และปรญิญาเอก 
 

2. ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 2.1 ผลติภณัฑ ์หมายถงึ สนิคา้และการบรกิารทางดา้นการท่องเทีย่ว ซึง่เป็นสนิคา้จบัตอ้งไดแ้ละเป็นสนิคา้

ทีจ่บัตอ้งไม่ได ้โดยผูข้ายเป็นผูส้ง่มอบสนิคา้นัน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการหรอืความจ าเป็นใหก้บันกัท่องเทีย่ว 

 2.2 ราคา หมายถึง มูลค่าสนิค้าหรอืการบรกิารที่แสดงออกมาในรูปของจ านวนเงนิ ซึ่งเป็นจ านวนเงนิที่

นกัท่องเทีย่วตอ้งจ่ายเพื่อเป็นการแลกเปลีย่นในการไดร้บัสทิธ ิความสะดวกสบาย ความพอใจทีจ่ะไดร้บัสนิคา้หรอืการ

บรกิารเป็นการตอบแทน 

 2.3 การจดัจ าหน่าย หมายถงึ กระบวนการทางการตลาดทีท่ าใหส้นิคา้ของผูผ้ลติไปสูผู่บ้รโิภค โดยมกีารจดั

หน่ายโดยตรงใหก้บัลกูคา้ จดัจ าหน่ายโดยผ่านตวักลาง จดัจ าหน่ายโดยผ่านตวัแทนจ าหน่าย และการจดัหน่ายผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิคส ์

 2.4 การส่งเสรมิการตลาด หมายถึง การจดัการส่งเสรมิการขายที่เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในการจดัการ

ตลาดทีส่ าคญัของสนิคา้ดา้นการท่องเทีย่ว เป็นการแจง้ขา่วสาร จงูใจและใหเ้กดิการรบัรู ้เป็นการเตอืนความทรงจ าและ

มกีารตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์และเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอการท่องเทีย่ว 

 2.5 พนักงาน หมายถึง บุคลากรที่ท างานด้านบรกิารในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นบุคลากรที่ให้ความ

ช่วยเหลอืหรอืบรกิารนักท่องเที่ยว เช่น พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัทน าเที่ยว พนักงานขายตัว๋ และพนักงาน

ใหบ้รกิารดา้นการท่องเทีย่ว เป็นตน้ 

 2.6 กระบวนการใหบ้รกิาร หมายถงึ กระบวนการการส่งมอบบรกิารใหก้บัผูร้บับรกิารดว้ยความถูกต้องและ

รวดเรว็โดยอาศยัพนกังาน และท าใหผู้ร้บับรกิารเกดิความประทบัใจ 

 2.7 สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ หมายถงึ การน าเสนอใหเ้หน็ถงึความเป็นรูปธรรม โดยสรา้งคุณภาพโดยรวม

และรปูแบบการใหบ้รกิารทีม่คีุณค่ากบัผูร้บับรกิาร ทัง้ทางดา้นกายภาพ การตกแต่งสถานทีข่องสถานทีใ่หบ้รกิาร การ

แต่งกายของพนกังานหรอืผูใ้หบ้รกิาร และสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ 

ตวัแปรตาม 

1. ความจงรกัภกัดีส าหรบันักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ นในการมาท่องเท่ียวประเทศไทย 

ความจงรกัภกัด ีหมายถงึ ความพงึพอใจทีม่คีวามสม ่าเสมอโดยใชค้วามรูส้กึอารมณ์รูส้กึถงึความคุม้ค่าในการ

ใชบ้รกิาร โดยมผีลท าใหม้คีวามต้องการในการมาใชบ้รกิารซ ้าและมคีวามต้องการมาใชบ้รกิารอย่างสม ่าเสมอกบัธุรกจิ

หรอืบรกิารนัน้ใหน้านทีสุ่ด โดยแบ่งออกเป็น การบอกต่อเชงิบวก การกลบัมาเทีย่วซ ้า การมสี่วนร่วมในการปกป้อง มี

ความเชื่อมัน่และความพงึพอใจ 

การบอกต่อเชงิบวก หมายถงึ ความเตม็ใจของนักท่องเทีย่วทีจ่ะแนะน าบรกิารหรอืสถานทีท่่องเทีย่ว และพูด

ในสิง่ทีด่ีๆ  เกีย่วกบัการบรกิารดา้นการท่องเทีย่วใหผู้อ้ื่นไดฟั้งรวมๆถงึการสนบัสนุนใหเ้พื่อนญาตมิติรหรอืคนรูจ้กัไดไ้ป

ท่องเทีย่วหรอืใชบ้รกิารเช่นเดยีวกบัตนเอง 

การกลบัมาเทีย่วซ ้า หมายถงึ พฤตกิรรมหรอืความตัง้ใจของนักท่องเทีย่วในการเดนิทางมาท่องเทีย่วประเทศ

ไทยอกีครัง้หรอืมแีนวโน้มทีจ่ะเดนิทางมาท่องเทีย่วประเทศไทย ทีเ่กดิขึน้จากประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการเดนิทางมา

ท่องเทีย่วประเทศไทย 
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การมีส่วนร่วมในการปกป้อง หมายถึง นักท่องเที่ยวปรารถนาที่จะปกป้องสินค้าและบริการต่างๆและ

ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองประเทศไทย โตแ้ยง้ในสิง่ทีไ่ม่เป็นความจรงิจากประสบการณ์ของตนเองทีไ่ดร้บั 

ความเชื่อมัน่ หมายถึง ผู้ให้บรกิารมีความรู้ความสามารถและทกัษะที่ดีในการให้บรกิารและสามารถที่จะ

ตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิารดว้ยกรยิามารยาททีด่มีคีวามสุภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

สามารถทีจ่ะท าใหผู้ร้บับรกิารเกดิความเชื่อมัน่และไวว้างใจว่าไดร้บับรกิารทีด่เียีย่มทีส่ดุ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกหรือประสบการณ์ของตนเองที่ได้รับจากผู้ให้บริการ เกิด

ประสบการณ์ทีด่ต่ีอทศันคตขิองผูร้บับรกิาร ในการเดนิทางมาท่องเทีย่วประเทศไทย 
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ปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการกบัประสิทธิผลของบริษทัน าเท่ียวขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
The Corporate Entrepreneurship Factors and Effectiveness of Small and Medium 
Tour Operator 

 

ชญานันท ์ใสกระจ่าง1*และเกศรา สุกเพชร1 
Chayanun Saikrajang1*and Kassara Sukpetch1 
 

บทคดัย่อ 
บทความนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจยัความเป็นผู้ประกอบการขององค์การที่มีอทิธพิลต่อประสทิธผิลการ

ด าเนิ นงานของบริษั ทน าเที่ ยวขนาดกลางและขนาดย่ อม ผ่ านการทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ นระบบ  
(Systematic Review) ผลการศกึษาพบว่าปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร ประกอบดว้ย 5 ตวัแปรย่อย ไดแ้ก่ การ
สรา้งธุรกจิใหม่, การสรา้งนวตักรรม, การปรบัองคก์ารใหม่, การด าเนินงานเชงิรุก และการกลา้เผชญิความเสีย่ง ซึง่มอีทิธพิล
ต่อ ปัจจยัประสทิธิผลขององค์การ ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเงนิ (Financial Perspective) ประกอบด้วย 5 ตวัแปรย่อย 
คอื อตัราการเตบิโตของยอดขาย, อตัราการเตบิโตของรายได,้ อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA), อตัราผลตอบแทน
จากผูถ้ือหุ้น(ROE) และอตัราการเตบิโตของก าไรสุทธ ิ(2) ด้านลูกค้า (Customer Perspective) ประกอบด้วย 3 ตวัแปรย่อย 
คือ ความพึงพอใจของลูกค้า, ส่วนแบ่งการตลาด และคุณภาพบริการ (3) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process 
Perspective) ประกอบดว้ย 3 ตวัแปรย่อย คอืประสทิธภิาพในการด าเนินงาน, นวตักรรมการบรกิาร ความปลอดภยัและการ
ติดตามตรวจสอบ และ (4) ด้านการเรยีนรู้และการพฒันา (Learning and Growth Perspective)ประกอบด้วย 2 ตัวแปรย่อย 
คอื ความพงึพอใจของพนกังาน และการฝึกอบรมและพฒันาพนักงาน  
 

ค าส าคญั:  ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร ประสทิธผิลขององคก์าร ผลการด าเนินงาน บรษิทัน าเทีย่ว 
 

Abstract 
 

 The purpose of this study is to explore the Corporate Entrepreneurship factors affecting the 
Performance Effectiveness of small and medium tour operator through the method of systematic review. The 
results shows that the Corporate Entrepreneurship has a five-dimension consisting of new business 
venturing, innovativeness,  reorganization,  proactive management,  and risk management that affecting the 
Performance Effectiveness in four perspectives. (1) Financial perspective,  including sales growth, revenue 
growth, return on assets (ROA), return on equity (ROE), net profit growth (2) Customer perspective, including 
customer satisfaction,  market share, service quality (3)  Internal process perspective, including operational 
efficiency, service innovation, safety and scrutiny (4) Learning and Development perspective, including 
employee satisfaction, training and development. 
 

Keywords:  Corporate Entrepreneurship Organizational Effectiveness Performance Tour Operator 
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บทน า 
 

 สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมจี านวนทัง้สิน้ 499,214 แห่ง ซึ่งรอ้ยละ 99.9 ของสถาน
ประกอบการดงักล่าวลว้นเป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่มบีทบาทส าคญัต่อมติทิางดา้นเศรษฐกจิของไทย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว ที่เป็นแหล่งจา้งงาน สรา้งรายได้ และเป็นกลไกในการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนให้แก่ประเทศ วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดงักล่าว มีธุรกิจอยู่หลายประเภทด้วยกนั ทัง้ธุรกิจ
สนับสนุน ธุรกจิเกีย่วเนื่อง และธุรกจิหลกัซึง่เป็นแหล่งรายไดห้ลกัและเป็นธุรกจิทีม่จี านวนสถานประกอบการมากทีสุ่ด 
คดิเป็นร้อยละ 72.8 ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทัง้หมดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจดงักล่าว ได้แก่ 
ธุรกจิโรงแรมทีพ่กั ธุรกจิภตัตาคารรา้นอาหาร และธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์[1] 
 ธุรกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก์เป็นหนึ่งในธุรกจิหลกัที่มอีทิธพิลมากที่สุดในโซ่อุปทานท่องเที่ยว [2] ทีผ่่านมา
ธุรกจิน าเที่ยว (Tour Operator) เหล่านี้เคยอาศยัความได้เปรยีบทางด้านทรพัยากรธรรมชาติ และต้นทุนแรงงานที่มี
ราคาต ่า แต่ปัจจุบนัความไดเ้ปรยีบดงักล่าวกลบักลายเป็นขอ้จ ากดั ท าใหต้อ้งเผชญิกบัภาวะการถดถอยทางการแขง่ขนั 
[3] ท าใหม้ผีูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ธุรกจิและออกจากธุรกจิอยู่บ่อยครัง้ โดยล่าสุด ส านักทะเบยีนธุรกจิน าเทีย่วและ
มคัคุเทศก ์ระบุว่า ในหกเดอืนแรกของปี 2555 มผีูป้ระกอบการขอยกเลกิใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่วไปแลว้ กว่า 
263 ราย ซึง่ถอืเป็นจ านวนทีเ่พิม่มากขึน้จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน [4] จากสภาวการณ์ดงักล่าว จะเหน็ว่าบรษิทั
น าเทีย่วไม่สามารถน ากลยุทธก์ารแข่งขนัรปูแบบเดมิมาใชไ้ดอ้กีต่อไป จ าเป็นต้องปรบัตวัใหม่เพื่อใหอ้ยู่รอดท่ามกลาง
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัอย่างยัง่ยนืขืน้ 
(Sustainable Competitive Advantage) [5] ความได้เปรียบในการแข่งขนัอย่างยัง่ยืนดังกล่าวมุ่งเน้นที่การพัฒนา
องคก์ารจากฐานทรพัยากรภายใน (Resource-based) [6] ซึง่แนวคดิทีก่ าลงัไดร้บัความนิยมและถูกกล่าวถงึเป็นอย่าง
มากในวาสารด้านธุรกิจระดับโลกรวมถึงได้รบัความสนใจจากแวดวงนักวิชาการในปัจจุบนัว่าสามารถสร้างความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัไดอ้ย่างยัง่ยนื คอื ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (Corporate Entrepreneurship) [5, 7] 
 ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (CE) เป็นกลยุทธ์ที่ถูกน ามาใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้ธุรกิจจากการใช้
ทรพัยากรภายใน โดยมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพและความสามารถของบุคลากรภายในให้สามารถคดิและแสวงหา
โอกาสทางธุรกจิใหม่ๆ เสมอืนกบัเป็นผู้ประกอบการเองโดยตรง [8, 9] จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความเป็น
ผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ส่วนใหญ่ถูกใชอ้ธบิายถึงคุณลกัษณะของความเป็นผู้ประกอบการในวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดใหญ่ แต่มนีกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามเหน็แยง้ว่าการศกึษาวิเคราะหเ์รื่องความเป็นผูป้ระกอบการ
ขององคก์าร (CE) ในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจะประสบผลส าเรจ็มากกว่า [10, 11, 12, 13] อกีทัง้งานวจิยัที่
พบในประเทศไทยสว่นใหญ่มกัมุ่งศกึษาเฉพาะคุณลกัษณะทางจติวทิยาทีม่หีน่วยการวเิคราะหใ์นระดบับุคคลมากกว่าที่
จะศึกษาในระดับองค์การ และงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (CE) ที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการด าเนินงานโดยรวมขององค์การธุรกิจยังมีอยู่เพียงจ านวนน้อย [14] โดยส่วนใหญ่จะวัดผลการ
ด าเนินงานเพยีงมติเิดยีว อาทเิช่น ผลการด าเนินงานดา้นการเงนิ [11, 12, 15] ส่วนด้านอื่นๆ ยงัพบเหน็อยู่น้อยมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว ดงันัน้ เพื่อใหบ้รษิทัน าเทีย่วขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถปรบัตวั
เพื่อความอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ และมขีดีความสามารถในการแข่งขนัอย่าง
ยัง่ยนื อกีทัง้เพื่อตอบสนองนโยบายการพฒันาประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม รายสาขาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว (พ.ศ.2555 - 2559) ทีมุ่่งเสรมิสรา้งความเขม้แขง็แก่ผูป้ระกอบการใหม้ศีกัยภาพ
และองคค์วามรูใ้นการด าเนินธุรกจิและก าหนดกลยุทธไ์ดอ้ย่างเหมาะสม เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการบรหิารจดัการ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมท่องเทีย่วใหม้บีทบาทในการพฒันาเศรษฐกจิภายในประเทศ [1] จงึมี
ความจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องท าการศกึษาเพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร ที่มอีทิธพิลต่อ
ประสทิธผิลการด าเนินงานของบรษิทัน าเทีย่วขนาดกลางและขนาดย่อม และน าเสนอกรอบแนวคดิเชงิทฤษฎทีีไ่ดจ้าก
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การศกึษาดงักล่าว เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเสรมิสรา้งประสทิธผิลการด าเนินงานใหแ้ก่บรษิทัน าเทีย่วขนาดกลางและ
ขนาดย่อมใหม้ขีดีความสามารถในการแขง่ขนัอย่างยัง่ยนืต่อไป 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

 เพื่อศกึษาปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร ทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลการด าเนินงานของบรษิทัน า
เทีย่วขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

วิธีวิทยาการศึกษา 
 

 การศกึษาครัง้นี้ใช้วธิกีารวจิยัเอกสารทีม่กีารทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ  (Systematic Review) โดย
สบืคน้งานวจิยั วทิยานิพนธ ์บทความทางวชิาการ และหลกัฐานทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวคดิและทฤษฎคีวามเป็น
ผูป้ระกอบการขององคก์าร และประสทิธผิลขององคก์าร จากฐานขอ้มลูของหอ้งสมุดสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
และฐานขอ้มลูอเิลคทรอนิกสท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยฐานขอ้มลูในประเทศ ไดแ้ก่ ฐานขอ้มลูเอกสารฉบบัเตม็
ในรูปอิ เล็กท รอนิ กส์ของไทย  (Thai Digital Collection) และฐานข้อมู ล ต่ างประเทศ  ได้แก่ScienceDirect, 
Emerald,Hospitality & Tourism Complete, Business Source Complete, Academic Search Complete แ ล ะ 
Google Scholar โดยก าหนดค าส าคญัในการสบืค้น (Key words) คือ ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ ได้แก่ 
ความเป็นผู้ป ระกอบการขององค์การ, Corporate Entrepreneurship, Corporate Entrepreneurial, Corporate 
Venturing, Internal Entrepreneurship, Intrapreneurship และ Intrapreneuring และประสทิธิผลขององค์การ ได้แก่ 
ผลการด าเนินงาน, การวดัผลการด าเนินงานแบบสมดุล, Performance และ Balanced Scorecard จากนัน้น าขอ้มูลที่
ไดม้าสงัเคราะหเ์พื่อรวบรวมตวับ่งชีท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร และประสทิธผิลขององคก์าร 
 

ผลการศึกษา 
 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อศกึษาปัจจยัความเป็นผู้ประกอบการขององคก์ารที่มอีทิธพิลต่อประสทิธผิล
การด าเนินงานของบรษิทัน าเทีย่วขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถสรุปผลการศกึษาไดเ้ป็น 3 ประเดน็ คอื 1. ความ
เป็นผู้ประกอบการขององค์การ  (Corporate Entrepreneurship) 2. ประสิทธิผลขององค์การ  (Organizational 
Effectiveness) และ 3. กรอบแนวคดิเชงิทฤษฎปัีจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารกบัประสทิธผิลของบรษิทัน า
เทีย่วขนาดกลางและขนาดย่อม ดงันี้ 

1. ความเป็นผู้ประกอบการขององคก์าร (Corporate Entrepreneurship) ผลการศกึษาพบว่า ความเป็น
ผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ถูกเรยีกในหลากหลายชื่อดว้ยกนั ไดแ้ก่ Intrapreneuring, Intrapreneurship, Internal 
Entrepreneurship, Corporate Venturing, Corporate entrepreneurial, Internal Entrepreneurship และ Corporate 
Entrepreneurship [16] ซึง่ในปัจจุบนัการศกึษาวจิยัในเรื่องดงักล่าวมแีนวทางศกึษาอยู่ 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัประเทศ, 
ระดบัปัจเจกบุคคล และระดบัองค์การ [17] ซึง่ในระดบัองคก์ารนี้ พบว่า ความเป็นผู้ประกอบการจะส่งผลโดยตรงต่อ
ความอยู่รอดขององค์การธุรกจิ เนื่องจากเป็นกลยุทธท์ี่ช่วยสรา้งคุณค่าให้แก่ธุรกจิจากการใชท้รพัยากรภายในท าให้
องคก์ารมผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลการด าเนินงานดา้นการเงนิ ทีเ่มื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งแลว้จะ
ยิง่ทวคีณูเพิม่มากขึน้ [18] สอดคลอ้งกบั กอ้งเกยีรต ิบรูณศร ี[14] ทีศ่กึษาพบว่า ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร
มคีวามสมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงานขององค์การทัง้ด้านการเงนิ และดา้นอื่นๆ กล่าวคอื ผลการด าเนินงานด้านการ
เรยีนรู ้ดา้นลกูคา้ และดา้นกระบวนการภายใน รองลงมาตามล าดบั  จากการทบทวนวรรณกรรม มนีักวชิาการจ านวน
มากได้น าเสนอตัวบ่งชี้ที่ส าคญั ส าหรบัใช้ในการศึกษาเรื่อง ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (CE) ผู้ศึกษาได้
รวบรวมไวด้งัแสดงในตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 การรวบรวมตวับ่งชีค้วามเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) 

ล าดบั ช่ือผู้ศึกษา 
ตวับ่งช้ีความเป็นผู้ประกอบการขององคก์าร (CE) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
1= Innovativeness 
2 = Proactive    
      Management 
3 = Risk  
      Management 
4 = Autonomy 
5 = Competitive   
      Aggressiveness 
6 = Reorganization 
7 = New Business  
      Venturing 
8 = Product/service  
       Innovation 
9 = Process     
       Innovation 
10 = Need for   
         Achievement 
11 = Goal    
         Orientation 
12 = Internal Locus  
         of Control 
13 = Independence 

1 Zahra and Covin  (1997) 
 

X X 
    

X 
      

2 Ozdemirci (2001) X X 
   

X X 
       

3 Antoncic and Hisrich (2003) 
 

X X 
 

X X X X X 
     

4 Mokaya (2012) X X X 
  

X X 
       

5 Antoncinc and Hisrich (2000) X X X 
  

X X 
       

6 Antoncic and Hisrich (2001) X X 
   

X X 
       

7 Luo and  Zhou (2005) X X X 
           

8 Zahra  (1993) X 
    

X X 
       

9 Zahra  (1995) X 
    

X X 
       

10 Lumpkin and Dess (2001) X X X X X 
         

11 Yang, Zhang and Wang (2007) X X 
   

X X 
       

12 Guth and Ginsberg (1990) X 
     

X 
       

13 Narayanan, Yang and Zahra (2008) X 
     

X 
       

14 Hornsby, Naffziger, Kuratko and 
Montagno (1993)   

X X 
     

X X X 
  

16 กอ้งเกยีรต ิบูรณศร ี(2553) X X X 
           

15 Wang and Zhang (2009) X X 
   

X X 
       

17 กฤศกร จริภานุเมศ (2553) 
 

X X 
 

X 
       

X 
 

18 ภาณี อุบลศร ี(ม.ป.ป.) 
  

X 
      

X 
   

X 

19 Longnecker and Moore (1991) 
  

X 
      

X 
   

X 

20 Rodermund and Silbereisen (1999) 
  

X 
      

X 
    

21 อาทติย ์วฒุคิะโร (2543) 
  

X 
      

X 
   

X 

22 อุบลวรรณา ภวกานนัท ์(2553) X 
 

X X X 
    

X 
    

23 ปรารถนาโฆสโิต (2554) 
  

X 
      

X 
   

X 

24 ปรชันนัท์ กงัวานปิยศกัดิ ์(2550) 
  

X 
         

X 
 

 

25 Simsek, Lubatkin, Veiga, and  Dino 
(2009) 

X 
    

X X 
       

 

26 Rojas, Morales and Sanchez (2011) X X 
   

X X 
       

 

27 Cemal Zehir;  Muceldili and Songul 
Zehir  (2012) 

X X X 
           

 

28 Saly  (2001) X X X 
  

X X 
       

 

29 Zhang, Wan and Jia  (2008) X 
    

X X 
       

 

รวมจ านวนตวับ่งช้ี CE 19 15 18 3 4 13 15 2 1 7 1 1 2 4  

จากตารางที ่1 สามารถสรุปตวับ่งชีค้วามเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ทีถู่กอา้งองิถงึมากทีสุ่ด 5 ตวั
บ่งชี ้เรยีงตามล าดบัไดแ้ก่ การสรา้งนวตักรรม (Innovativeness), การกลา้เผชญิความเสีย่ง (Risk Management), การ
สรา้งธุรกจิใหม่ (New Business Venturing), การด าเนินงานเชงิรุก (Proactive Management) และการปรบัองค์การ
ใหม่ (Reorganization) ซึ่งตัวบ่งชี้ที่สงัเคราะห์ได้ดงักล่าวสอดคล้องกบัโมเดลความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ  
(CE) ที ่Antoncic and Hisrich [15] ไดศ้กึษาไวก้่อนหน้านี้ ปัจจยัของความเป็นผูป้ระกอบการตามโมเดลของ Antoncic 
and Hisrich ดงักล่าวประกอบดว้ยตวับ่งชืท้ีส่ าคญัดงันี้  
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(1)  การสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing) เป็นตวับ่งชี้ซึ่งแสดงถึงคุณลกัษณะของความเป็น
ผูป้ระกอบการทีเ่ด่นชดัทีสุ่ด โดยมตีวัชีว้ดัทีแ่สดงถงึการสรา้งธุรกจิใหม่ ไดแ้ก่ อตัราส่วนของรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากธุรกจิ
ใหม่, จ านวนธุรกจิใหม่ทีส่รา้งขึน้, ส่วนแบ่งการตลาดทีเ่พิม่ขึน้จากธุรกจิใหม่, การขยายสายธุรกจิใหม่ในอุตสาหกรรม
เดมิ, การขยายสายธุรกจิใหม่ในอุตสาหกรรมใหม่, การสรา้งสายผลิตภณัฑ์ใหม่ และการสร้างความแปลกใหม่ให้แก่
สนิคา้และบรกิารในตลาดเดมิ เป็นตน้ [16, 19, 20] 

(2)  การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) การสร้างนวตักรรมยงัถือเป็นอกีหนึ่งตัวบ่งชี้ที่ส าคญัที่สุดที่
แสดงถึงความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (CE) เช่นกนั [15] โดยมีตัวชี้วดั ได้แก่ จ านวนผลติภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น, 
จ านวนครัง้ในการร่วมพฒันาผลติภณัฑ์กบับุคคลภายนอก, จ านวนครัง้ในการฝึกอบรมการสรา้งนวตักรรม, ค่าใชจ้่าย
ดา้นการวจิยัและพฒันา และการจดัหาเครื่องจกัรอุปกรณ์นวตักรรม เป็นตน้ [14] 

(3)  การปรบัองคก์ารใหม่ (Reorganization) เป็นการปรบัโครงสรา้งขององคก์าร เปลีย่นแนวคดิทางธุรกจิ 
เปลีย่นกลยุทธ ์หรอืเปลีย่นวธิกีารด าเนินงานทัง้ระบบ โดยมนีกัวชิาการหลายท่าน [16, 20, 21] น าเสนอตวัชีว้ดัทีแ่สดง
ถึงการปรบัองค์การใหม่ ได้แก่ การปรบัเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ, การปรบัเปลี่ยนแผนกหรอืหน่วยงานเพื่อสร้า ง
นวตักรรมเพิม่, การปรบัเปลี่ยนกลยุทธท์างการแข่งขนั, ความมอีสิระในการสร้างสรรคน์วตักรรมของหน่วยธุรกจิใน
องคก์าร, และการสรา้งกระบวนการตดิตามตรวจสอบการคดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ เป็นตน้ 

(4)  การด าเนินงานเชิงรุก (Proactive Management) เป็นคุณลักษณะที่สามารถท าให้พนักงาน
เตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัโอกาสและอุปสรรคทีจ่ะเกดิขึน้ และช่วยป้องกนัความเสยีหายหรอืตกัตวงผลประโยชน์ทีเ่กดิจาก
สถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้อย่างทนัท่วงท ีส าหรบัตวัชี้วดัที่แสดงถึงการด าเนินงานเชงิรุก ได้แก่ การตดัสนิใจที่กล้า
หาญหรอืแขง็ขนั, ความเป็นผูน้ าเมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ และการแขง่ขนัทีพ่รอ้มขจดัคู่แขง่ เป็นตน้ [21] 

(5)  การกล้าเผชิญความเส่ียง (Risk Management) เป็นคุณลกัษณะเชิงกลยุทธ์ที่องค์การต้องตัดสนิใจ
อย่างรวดเรว็ภายใต้สภาพแวดลอ้มที่ไม่แน่นอน เพื่อแสวงหาโอกาสในการเอาตวัรอดจากการแข่งขนัทีรุ่นแรง โดยมี
ตัวชี้ว ัด คือ การกล้าเผชิญความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมและตลาด, การกล้าเผชิญความเสี่ยงจากกระบวนการ
ด าเนินงาน, การกลา้เผชญิความเสีย่งดา้นการเงนิ และการกลา้เผชญิความเสีย่งดา้นกฎหมาย เป็นตน้ [22] 

ปัจจยัวดัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ทัง้ 5 ปัจจยัขา้งต้น มผีลการศกึษา [11, 12, 14, 21, 30, 
40] ชีใ้หเ้หน็อย่างชดัเจนว่ามอีทิธพิลโดยตรงต่อประสทิธผิลขององคก์าร เพราะสามารถปรบัปรุงผลการด าเนินงานใหม้ี
ประสทิธภิาพเพื่อสรา้งผลก าไรทีเ่พิม่ขึน้ 

2. ประสิทธิผลขององค์การ (Organizational Effectiveness) การศกึษาเรื่องประสทิธผิลมกัจะ
ครอบคลุมถงึเรื่อง “การวดัผลการด าเนินงานขององคก์าร (Organizational Performance)” [23, 24, 25]  
  2.1 ผลการด า เนินงานขององค์การ (Organizational Performance) จากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่า การวดัผลการด าเนินการในยุคแรกมแีนวทางในการวดัผลอยู่หลายแนวทางดว้ยกนั ไดแ้ก่ การวดัผล
โดยเน้นการบรรลุเป้าหมาย (The Goal - Attainment Approach) การวดัผลเชงิระบบ (The System Approach) การ
วดัผลเชงิกลยุทธ ์- กลุ่มทีเ่กีย่วขอ้ง (The Strategic - constituencies Approach) การวดัผลการแข่งขนั - คุณค่า (The 
Comperting - Values Approach) ซึ่งแนวทางในการวดัผลดงักล่าว ท าให้องค์การต้องประสบปัญหาในเชงิปฏบิตัิไม่
สามารถวดัผลการด าเนินงานไดอ้ย่างรอบดา้น [26, 27] รวมถงึไม่สามารถใชว้ดัหรอืประเมนิทรพัยากรทีไ่ม่สามารถจบั
ต้องได้ โดยมุ่งวดัแค่เพียงผลการด าเนินงานในระยะสัน้มากกว่าการเสรมิสรา้งความสามารถเชงิแข่งขนัในระยะยาว 
จากปัญหาทีเ่กดิขึน้ การวดัผลการด าเนินงานในยุคใหม่จงึมกีารน าปัจจยัดา้นอื่นๆ มาใชเ้พิม่มากขึน้ โดยค านึงถงึเรื่อง
ความสมดุล (Balance) ในแต่ละด้านเป็นส าคัญ ซึ่งการวดัผลการด าเนินงานดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า “การวดัผลการ
ด าเนินงานแบบสมดุล (Balance Scorecard)” นัน่เอง [28] 
  1) การวดัผลการด าเนินงานแบบสมดุล (Balance Scorecard: BSC) ถูกคดิคน้ขึน้โดย Robert 
Kaplan และDavid Norton [29] โดยใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดวิสยัทัศน์ และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตัิใน
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หน่วยงานต่างๆ ผ่านการวัดและประเมินผลองค์การจากทัง้ 4 มุมมองได้แก่ 1) มุมมองด้านการเงิน (Financial 
Perspective) 2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process 
Perspective) และ 4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development Perspective) ส าหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว พบว่า การวดัผลการด าเนินงานแบบสมดุล (BSC) ถูกน ามาใช้ในธุรกจิโรงแรมเป็นส่วนใหญ่ 
ส่วนธุรกจิน าเที่ยวนัน้มอียู่น้อยมาก โดยมตีัวชี้วดัที่ในระยะหลงัมีแนวโน้มถูกน ามาใช้มากที่สุด คอื ตวัชี้วดัด้านการ
เรยีนรูแ้ละการพฒันา และดา้นลกูคา้ สว่นตวัชีว้ดัดา้นการเงนิ และดา้นกระบวนการภายในมแีนวโน้มถูกน ามาใชน้้อยลง 
[30] จะเหน็ว่า การวดัผลการด าเนินงานแบบสมดุล (BSC) ประกอบดว้ยตวัชีว้ดัจากทัง้ 4 มุมมอง ไดแ้ก่ 
  (1) มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มี
นักวชิาการจ านวนมากได้น าเสนอตัวชี้วดัส าหรบัการวดัผลการด าเนินงานด้านการเงนิในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผู้
ศกึษาไดร้วบรวมแสดงใหเ้หน็ดงัตารางที ่2 

ตารางท่ี 2 การรวบรวมตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานดา้นการเงนิในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

ล าดบั ช่ือผูศ้ึกษา 
ตวัช้ีวดัด้านการเงิน (Financial Perspective) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 Chen, Hsu, and Tzeng (2011) 

  
X 

 
X 

  
X 

  
1 = ROA 

2 Evans (2005) 
    

X 
     

2 = ROE 
3 Kuo and Chou (2008) X 

  
X X 

 
X X X X 3 = ROS 

4 Doran, Haddad and Chow (2008) 
    

X 
 

X 
 

X 
 

4 = ROI 
5 Denton and White (2000) 

   
X X 

    
X 5 = Revenue growth 

6 Atkinson (2006)  
      

X X 
  

6 = Sales revenue 
7 Brignall and Ballantine (1995) 

      
X X 

  
7 = Sales growth 

8 Kim and Lee (2007) X 
 

X X X 
     

8 = Net profit growth 
9 Tyagi and Gupta (2013) 

 
X 

  
X 

     9 = Cash flow 
10 = Cost controls 10 Harris and Mongiello (2001) 

    
X X 

    
11 Atkinson and Brown (2001) 

      
X X 

  
12 Tseng, Kuo and Chou (2008) 

      
X 

   
13 Antoncic and Prodan (2008) X X X 

   
X 

   
14 Lee and Jang (2007) X X 

        
15 Lernner and Haber (2001) 

    
X 

  
X 

  
16 Reichel and Haber (2005) 

    
X 

  
X 

  
17 Antoncic and Hisrich (2001) X X X 

   
X 

   
18 Sourouklis and Tsagdis (2013) X X X X 

      
19 Chen, Hsu and Tzeng (2011) X X 

        
20 Wu and Lu (2012) X 

     
X 

   
21 Chen (2010) X X 

        
22 Shwu-Ing and Hsin-Yi (2011) 

    
X 

 
X 

   
23 Huang (2008) 

   
X 

  
X 

   
24 Harrington (2004) 

   
X X 

  
X 

  
25 Antoncic and Hisrich (2003) X X X 

   
X 

   
26 Antoncic and Zorn (2004) X X X 

   
X 

   
27 Yang, Li-Hua, Zhang and Wang (2007) 

      
X X 

  
รวมตวัช้ีวดัด้านการเงิน 11 9 7 6 12 1 14 9 2 2  

 

  จากตารางที ่2 สามารถสรุปตวัชีว้ดัดา้นการเงนิทีถู่กอา้งองิถงึมากทีส่ดุในงานวจิยัดา้นอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว จ านวน 5 ตัวชี้ว ัด ได้แก่ อัตราการเติบโตของยอดขาย (Sales growth), อัตราการเติบโตของรายได ้
(Revenue growth), อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA), อตัราผลตอบแทนจากผูถ้อืหุน้ (ROE) และอตัราการ
เตบิโตของก าไรสทุธ ิ(Net profit growth) เป็นตน้ 
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  (2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) มตีวัชีว้ดัทีถู่กรวบรวมไว ้ดงัแสดงในตารางที ่3 

ตารางท่ี 3 การรวบรวมตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานดา้นลกูคา้ในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

ล าดบั ช่ือผูศ้ึกษา 
ตวัช้ีวดัด้านลูกค้า (Customer Perspective) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 Chen, Hsu and Tzeng (2011) X X X 

      
X 1 = Service quality 

2 Evans (2005) 
 

X 
 

X 
      

2 = Customer satisfaction 
3 Kuo and Chou (2008) X X X 

       
3 = Customer   

4 Doran, Haddad and Chow (2008) X X 
 

X X 
     

      loyalty/retention 
5 Denton and White (2000) 

 
X X 

  
X X X X 

 
4 = Customer price-value 

6 Phillips and Louvieris (2005) X X X 
       

      Perception 
7 Detta (n.d.) X X 

        
5 = Customer complaints 

8 Kim and Lee (2007) 
 

X X 
 

X X X X X X 6 = Customer profitability 
9 Sainaghi (2010) X X 

        
7 = New - customer  

10 Harris and Mongiello (2001) 
 

X 
        

      Acquisition 
11 Atkinson and Brown (2001) X 

         
8 = Market segmentation 

12 Tseng, Kuo and Chou (2008) 
 

X 
      

X 
 

9 = Market share 
13 Jogaratnam and Tse (2006) 

        
X 

 
10 = Company Image 

14 Geller (1985) 
 

X 
 

X 
   

X X 
 

 
15 Brown and McDonnell (1995) X 

         
 

16 Sourouklis and Tsagdis (2013) X X 
     

X 
 

X  
17 Wu and Lu (2012) 

 
X 

      
X 

 
 

18 Zigan and Zeglat (2010) X 
       

X 
 

 

19 
Fitzgerald, Johnston, Brignall, Silvestro and 
Voss (1991) 

X 
       

X 
 

 

20 Avci, Madanoglu and Okumus (2011) 
 

X X 
     

X X  
21 Shwu-Ing and Hsin-Yi (2011) 

 
X 

      
X 

 
 

22 Huang (2008) 
    

X 
     

 
23 Ozdemirci (2011) 

        
X 

 
 

24 Yang, Zhang and Wang (2007) 
        

X 
 

 
25 กอ้งเกยีรต ิบูรณศร ี(2553) 

 
X 

        
 

26 Tyagi and Gupta (2013) 
 

X X 
       

 
27 Brignall and Ballantine (1995) X 

       
X 

 
 

28 Atkinson (2006)  X 
       

X 
 

 
รวมตวัช้ีวดัด้านลกูค้า 13 18 7 3 3 2 2 4 14 4  

  จากตารางที่ 3 สามารถสรุปตวัชี้วดัดา้นลูกค้าทีถู่กอ้างองิถึงมากทีสุ่ดในงานวจิยัดา้นอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจ านวน 3 ตัวชี้วดั ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction), ส่วนแบ่งการตลาด (Market 
Share) และคุณภาพบรกิาร (Service Quality) เป็นตน้ 

  (3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) ผู้ศึกษาได้สงัเคราะห์
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง พบว่า จ านวนความถี่ของการใชต้วัชี้วดัมคี่ากระจายแตกต่างกนัไปตามรูปแบบและกจิกรรมทาง
ธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงพิจารณาเลือกใช้ตัวชี้วดัของ Shwu-Ing and Hsin-Yi ซึ่งศึกษาเรื่องการประเมินผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทตวัแทนท่องเทีย่ว (E-Travel Agencies) ทีม่รีูปแบบการด าเนินธุรกจิใกลเ้คยีงกบับรษิัทน าเทีย่ว
มากทีส่ดุ เพื่อใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ซึง่มตีวัชีว้ดั คอื ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน (Operating Efficiency), นวตักรรม
การบรกิาร (Service Innovation) และความปลอดภยัและการตดิตามตรวจสอบ (Safety and Scrutiny) เป็นตน้ [31] 
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  (4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development Perspective) ผู้
ศกึษาไดร้วบรวมงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง น าเสนอใหเ้หน็ในตารางที ่4 

ตารางท่ี 4 การรวบรวมตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันาในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว 

ล าดบั ช่ือผูศ้ึกษา 
ตวัช้ีวดัด้านการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Developing Perspective) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Chen, Hsu, and Tzeng (2011)       X X   X X   1 = Employee satisfaction 
2 Evans (2005) X   X     X       2 = Employee retention 
3 Kuo and Chou (2008) X     X X         3 = Training and development 
4 Doran, Haddad and Chow (2008) X X X     X       4 = Employee professional ability 
5 Denton and White (2000) X X X             5 = Employee productivity 
6 Phillips and Louvieris (2005) X X X           X 6 = Improve Service and Facility 
7 Shwu-Ing  and Hsin-Yi (2011) X               X 7 = Employee education 
8 Kim and Lee (2007) X X X           X  
9 Harris and Mongiello (2001) X   X             
10 Geller (1985) X                 
11 Brown and McDonnell (1995)     X   X       X  
12 Avci, Madanoglu and Okumus (2011) X X                
13 กอ้งเกยีรต ิบูรณศร ี(2553) X   X              
รวมตวัช้ีวดัด้านการเรียนรู้และการพฒันา 11 5 8 2 3 2 1 1 4  

 จากตารางที่ 4 สามารถสรุปตวัชี้วดัด้านการเรยีนรู้และการพัฒนาที่ถูกอ้างอิงถึงมากที่สุด ในงานวจิยัด้าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ านวน 2 ตัวชี้ว ัด ได้แก่ ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee satisfaction) และการ
ฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน (Training and development) เป็นตน้ 
 3. กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีปัจจยัความเป็นผู้ประกอบการขององคก์ารกบัประสิทธิผลของบริษัทน า
เท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม จากการทบทวนวรรณกรรม เรื่อง ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) และ
ประสทิธผิลขององคก์ารในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคดิเชงิระบบของความสมัพนัธเ์ชงิทฤษฎี
ระหว่างปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ซึง่ประกอบดว้ย 5 ตวับ่งชีส้ าคญั ทีม่อีทิธพิลต่อ ประสทิธผิล
ของบรษิัทน าเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านการเงนิ ดา้นลูกคา้ ด้านกระบวนการภายใน และ
ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันา ดงัแสดงในกรอบแนวคดิ ภาพที ่1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 ปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารกบัประสทิธผิลของบรษิทัน าเทีย่วขนาดกลางและขนาดย่อม 
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3.1 ปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) หมายถงึ ความสามารถโดยรวมของบรษิทัน าเทีย่ว
ในการแสวงหาวิธีการใหม่ๆ โดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าให้แก่สินค้ าหรือบริการ และปรับปรุง
กระบวนการท างานของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงขึน้ โดยวดัจากคุณลกัษณะของบรษิัทน าเทีย่วที่มี
ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารจาก 5 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ 

(1) การสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing) หมายถึง การสร้างความแปลกใหม่ให้แก่
สนิคา้หรอืบรกิารในธุรกจิน าเที่ยวหรอืธุรกจิใหม่ ที่อยู่ในตลาดเดมิหรอืขยายตลาดใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว โดยวดัได้จากตวัชี้วดั คือ จ านวนธุรกิจใหม่ที่บรษิัทน าเที่ยวสร้างขึน้, การขยายสายธุรกจิใหม่ใน
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว, การขยายสายธุรกจิใหม่ในอุตสาหกรรมใหม่, การสรา้งสายผลติภณัฑใ์หม่ และการสรา้งความ
แปลกใหม่ใหแ้ก่สนิคา้และบรกิารทางการท่องเทีย่วในตลาดเดมิ เป็นตน้ [11, 15, 16, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40] 

 (2) การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) หมายถงึ การรวบรวม หรอืการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ ที่
เกีย่วกบัการเพิม่คุณค่าใหผ้ลติภณัฑ ์การบรกิาร และกระบวนการด าเนินงานของบรษิทัน าเทีย่ว โดยวดัไดจ้ากตวัชีว้ดั
คอื จ านวนผลติภณัฑท์ีเ่พิม่ขึน้, จ านวนครัง้ในการร่วมพฒันาผลติภณัฑก์บับุคคลภายนอก, จ านวนครัง้ในการฝึกอบรม
การสรา้งนวตักรรม, ค่าใชจ้่ายดา้นการวจิยัและพฒันา และการจดัหาเครื่องจกัรอุปกรณ์นวตักรรม เป็นตน้ [11, 14, 15, 
16, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,41, 42, 43, 44] 
  (3) การปรบัองค์การใหม่ (Reorganization) หมายถึง การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ การเปลี่ยน
โครงสรา้งบรษิทัน าเทีย่ว เปลีย่นแนวคดิทางธุรกจิ หรอืเปลีย่นแปลงวธิกีารด าเนินงานใหม่ เพื่อใหเ้อือ้ต่อการสรา้งสรรค์
นวตักรรมใหบ้รษิทัน าเทีย่วสามารถแขง่ขนัไดใ้นระยะยาว ซึง่การเปลีย่นแปลงดงักล่าวถอืเป็นการเปลีย่นแปลงภายใน
บรษิัท โดยวดัได้จากตัวชี้วดั คอื การปรบัเปลี่ยนโครงสร้างบรษิัท, การปรบัเปลี่ยนแผนกหรอืหน่วยงานเพื่อสร้าง
นวตักรรมเพิม่, การปรบัเปลีย่นกลยุทธท์างการแขง่ขนั และความมอีสิระในการสรา้งสรรคน์วตักรรมของหน่วยธุรกจิใน
บรษิทัน าเทีย่ว เป็นตน้ [11, 15, 16, 19, 20, 21, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40] 
  (4) การด าเนินงานเชิงรุก (Proactive Management) หมายถงึ การเป็นบรษิัทน าเที่ยวที่มคีวาม
พยายามเป็นผู้บุกเบิกทดลองท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนบริษัทอื่น เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ และสร้างความเป็นผู้น าใน
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว โดยวดัไดจ้ากตวัชีว้ดั คอื การตดัสนิใจทีก่ลา้หาญหรอืแขง็ขนั, ความเป็นผูน้ าเมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ 
และการแขง่ขนัทีพ่รอ้มขจดัคู่แขง่ เป็นตน้ [11, 14, 15, 16, 20, 21, 32, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46] 
  (5) การกล้าเผชิญความเส่ียง (Risk Management) หมายถงึ ความสามารถของบรษิทัน าเทีย่วใน
การประเมนิความเสีย่งเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัภายใตส้ถานการณ์ทีไ่ม่แน่นอนอย่างชาญฉลาด โดยตัง้ใจทีจ่ะ
ยอมแลกทรพัยากรของบรษิทักบัโอกาสทีจ่ะใหไ้ดม้าซึง่สิง่ทีต่อ้งการ เมื่อพจิารณาแลว้ว่ามคีวามคุม้ค่าทีจ่ะเสีย่ง โดยวดั
ไดจ้ากตวัชีว้ดั คอื การกลา้เผชญิความเสีย่งจากสภาพแวดลอ้มและตลาด, การกลา้เผชญิความเสีย่งจากกระบวนการ
ด าเนินงาน, การกลา้เผชญิความเสีย่งดา้นการเงนิ และการกลา้เผชญิความเสีย่งดา้นกฎหมายเป็นตน้ [14, 15, 21, 32, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53] 
 3.2 ประสิทธิผลขององคก์าร หมายถงึ ผลการด าเนินงานของบรษิัทน าเที่ยวทีอ่าศยัการวดัผลจากแนวคดิ
การวดัผลการด าเนินงานแบบสมดุล (BSC) ซึง่ใหค้วามส าคญัทัง้ผลการด าเนินงานในรปูตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ รวมถงึ
ความสมดุลระหว่างผลการด าเนินงานในระยะสัน้และระยะยาว ทัง้ 4 ดา้น ดงันี้ 

(1) ผลการด าเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance) วดัได้จากตัวชี้วดั 5 ตัว ได้แก่
อตัราการเติบโตของยอดขาย [11, 20, 31,32, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63], อตัราการเติบโตของรายได ้
[31, 54, 55, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74], อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) [11, 32, 54, 60, 61, 63, 
64, 67, 71, 72, 73], อตัราผลตอบแทนจากผูถ้อืหุน้ (ROE) [11, 32, 60, 63, 64, 71, 72, 73, 74] และอตัราการเตบิโต
ของก าไรสทุธ ิ[20, 54, 56, 57, 58, 64, 68, 69, 70]  
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(2) ผลการด าเนินงานด้านลูกค้า (Customer Performance) วัดได้จากตัวชี้ว ัด 3 ตัว ได้แก่ 
ความพงึพอใจของลกูคา้ (Customer Satisfaction) [14, 31, 54, 55, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80], ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) [16, 20, 31, 56, 57, 59, 61, 66, 67, 79, 80, 81, 82, 83] และคุณภาพ
บรกิาร (Service Quality) [54, 55, 56, 57, 58, 64, 72, 75, 76, 77, 82, 83, 84] 
  (3) ผลการด าเนินการด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Performance) วดัได้จาก
ตัวชี้ว ัด 3 ตัว ได้แก่ ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Operational Efficiency), นวัตกรรมการบริการ (Service 
Innovation) และความปลอดภยัและการตดิตามตรวจสอบ (Safety and Scrutiny)(Shwu-Ing and Hsin-Yi, 2011) [31] 
  (4) ผลการด า เนินงานด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development 
Performance) วดัไดจ้ากตวัชีว้ดั 2 ตวั ไดแ้ก่ ความพงึพอใจของพนกังาน (Employee Satisfaction) [14, 31, 54, 55, 
65, 66, 67, 75, 78, 79, 80] และการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน (Training and Development) [14, 55, 65, 66, 67, 
75, 78, 84] 

 

สรปุและอภิปรายผล 
จากการศกึษา เรื่อง ปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการกบัประสทิธผิลของบรษิทัน าเที่ยวขนาดกลางและขนาด

ย่อม พบว่า ปัจจยัความเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 5 ปัจจยัหลกั ได้แก่ การสร้างธุรกจิใหม่ (New Business 
Venturing), การสร้างนวตักรรม (Innovativeness), การปรบัองค์การใหม่ (Reorganization), การด าเนินงานเชิงรุก
(Proactive Management) และการกลา้เผชญิความเสีย่ง (Risk Management) ซึง่มอีทิธพิลต่อประสทิธผิลของบรษิัท
น าเทีย่วขนาดกลางและขนาดย่อม ทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการเงนิ (Financial Perspective) ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร
ย่อย คอื อตัราการเตบิโตของยอดขาย, อตัราการเตบิโตของรายได,้ อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA), อตัรา
ผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ (2) ด้านลูกค้า (Customer Perspective) 
ประกอบดว้ย 3 ตวัแปรย่อย คอื ความพงึพอใจของลกูคา้, สว่นแบ่งการตลาด และคุณภาพบรกิาร (3) ดา้นกระบวนการ
ภายใน (Internal Process Perspective) ประกอบด้วย 3 ตวัแปรย่อย คอื ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน, นวตักรรม
การบรกิาร ความปลอดภยัและการติดตามตรวจสอบ และ (4) ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันา (Learning and Growth 
Perspective) ประกอบดว้ย 2 ตวัแปรย่อย คอื ความพงึพอใจของพนักงาน และการฝึกอบรมและพฒันาพนักงาน ผล
จากการศกึษาดงักล่าว สอดคล้องกบั ก้องเกียรติ บูรณศรี (2553) [14] ที่ศกึษาพบว่าความเป็นผู้ประกอบการของ
องคก์ารมีอทิธพิลต่อประสทิธผิลขององคก์ารทัง้ 4 ด้าน ทัง้ดา้นการเงนิ ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน และด้าน
การเรยีนรู้และการพฒันา เช่นเดียวกบั Peters and Waterman (1982) [85] และ Zahra (1993) [33] ที่ศกึษาพบว่า 
องคก์ารทีม่กีจิกรรมทีเ่อือ้ต่อการสรา้งความเป็นผูป้ระกอบการจะท าใหอ้งคก์ารมผีลการด าเนินงานดขีึน้ โดยเฉพาะผล
การด าเนินงานดา้นการเงนิที่เมื่อผ่านไประยะหนึ่งแลว้จะยิง่ทวคีูณเพิม่มากขึน้ [18] สอดคลอ้งกบั Rojas (2011) [38] 
และ Antoncic and Prodan (2008) [60] ทีศ่กึษาพบว่า ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารมสีว่นช่วยในการสรา้งผล
ก าไรทางดา้นยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดใหแ้ก่องคก์าร ดงันัน้บรษิทัน าเทีย่วขนาดกลางและขนาดย่อมจงึควร
ให้ความส าคญักบัการออกแบบกจิกรรมภายในใหเ้อื้อต่อการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ โดยอ้างองิจากปัจจยัวดั
ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การจากทัง้ 5 ปัจจัยข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านการสร้างนวัตกรรม 
(Innovativeness) การปรบัองค์การใหม่ (Reorganization) และการกล้าเผชิญความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่ง 
Johanna and Cristina (2004) [86] ชีใ้หเ้หน็ว่ามอีทิธพิลอย่างยิง่ต่อการสรา้งความพงึพอใจและความผูกพนัให้แก่คน
ในองคก์ารขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้องคก์ารไม่ควรใหมุ้่งเน้นเฉพาะผลการด าเนินงานในระยะสัน้เพยีงอย่าง
เดยีว แต่ควรใหค้วามส าคญักบัผลการด าเนินงานในระยะยาวดว้ยซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตมากกว่า  ดงันัน้จงึอาจกล่าว
ไดว้่า ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารเป็นกลยุทธส์ าคญัทีถู่กน ามาใชเ้พื่อช่วยสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนั
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ให้แก่องค์การ โดยท้ายที่สุดแล้ว Covin และ Slevin (1991) [12] ได้เน้นย ้าให้เห็นว่าความเป็นผู้ประกอบการของ
องคก์ารเป็นกลยุทธท์ีช่่วยท านายการเตบิโตขององคก์ารขนาดกลางและขนาดย่อมไดเ้ป็นอย่างด ี 
 กรอบแนวคิดนี้  สามารถน าไปใช้ต่อยอดเพื่อศึกษาให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการ
ด าเนินงานใหแ้ก่บรษิทัน าเทีย่วขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถงึการศกึษาวจิยัในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป  
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บทคดัย่อ 
 

  การพัฒนากรอบแนวคิด โดยการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และการทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็นระบบจาก
ฐานขอ้มูลของหน่วยงาน สถาบนัทัง้ไทยและต่างประเทศในรปูแบบของบทความวชิาการและเอกสารงานวจิยัฉบบัเตม็
เพื่ อท าการรวบรวมองค์ความรู้  โดยมีวัต ถุประสงค์  เพื่ อศึกษาปัจจัยที่ ส่ งผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มบรเิวณแหล่งทอ่งเทีย่วของเยาวชน เพื่อระดมหาแนวทางการพฒันาเยาวชนร่วมกบั
ภาคกีารท่องเทีย่วหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วกบักบัการพฒันาเยาวชนต่อไป จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ม ี2 ปัจจยั
ส าคญัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมบรเิวณแหล่งท่องเที่ยวทัง้ทางตรงและ
ทางออ้มของเยาวชนดงัต่อไปนี้ 1. ปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศกึษาและรายไดเ้ฉลีย่ของครอบครวั และ 2. 
ปัจจยัส่งเสรมิ ไดแ้ก่ การรบัรูข้า่วสารเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การอบรมเลีย้งดู ความรู้
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และเจตคตต่ิอการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
การทบทวนวรรณกรรมของปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มบรเิวณแหล่ง
ท่องเที่ยวของเยาวชนจะน าสู่การรบัรู้ถึงพฤติกรรมเยาวชนต่อการอนุรกัษ์และหาแนวทางร่วมกนัระหว่างภาคีการ
ท่องเทีย่วหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันาเยาวชนในการวจิยัครัง้ต่อไป 
 กรอบแนวคิดนี้จะน าไปใช้ในการพัฒนางานวิทยานิพนธ์ “แนวทางการพัฒนาเยาวชนกับการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมสู่การท่องเที่ยว กรณีศึกษา นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา โรงเรยีนปัว อ าเภอปัว 
จงัหวดัน่าน” 
 

ค าส าคญั:  เยาวชน  การอนุรกัษ์  ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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Abstract  
 

 This research provides a conceptual framework with the study on literature review on the factors that 
affect direct and indirect behavior of youth in natural resources and environment conservation at tourism 
destination and will use this framework in order to provide a guideline for youth development towards tourism 
by interviewing stakeholders who get involved with youth in the next research. Review of the literature from 
library databases, books and the electronic form of academic journals and thesis showed the main factors 
that affect direct and indirect behavior of youth in terms of natural resources and environment conservation at 
tourism destination consists of 2 factors; 1) Personal factors including gender, level of education and family’s 
average income. 2) Supporting factors including information perception in natural resources and environment 
conservation, knowledge on natural resources and environment conservation, attitude towards natural 
resources and environment conservation and parents’ child rearing.  
 The conceptual framework will be used to develop a thesis on “Guideline for youth development in 
natural resources and environment conservation towards tourism: a case study of secondary students, Pua 
School, Amphur Pua, Nan province”. 
  

Keywords:  Youth, Conservation, Natural Resources and Environment 
 

บทน า 
 

 ภายใตส้ถานการณ์การเปลีย่นแปลงของการท่องเทีย่วไทยทีม่แีนวโน้มการแข่งขนัทีส่งูขึน้ อนัเน่ืองมาจากการ
ขยายตวัทางดา้นการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบา้นเพื่อดงึดูดนักท่องเที่ยวจากการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนและการ
ออกกฎหมายลดขอ้จ ากดัในการเคลื่อนย้ายของนักท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดการกระจายตัวเดินทางไปยงั
ประเทศอื่นในเขตอาเซยีนเพิม่มากขึน้ รวมถงึหลายประเทศมกีารพัฒนาสรา้งเสน้ทางการท่องเทีย่วและน าเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ๆ [4] ตลอดจนแนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยที่ต้องประสบกบัปัญหาวิกฤตและความเสีย่ง
ทางดา้นการเมอืง ราคาน ้ามนั และภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิซึง่สง่ผลลบต่อภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วไทยเป็นอย่างยิง่ [1] 
สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยยังต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายในและภายนอกประเทศที่ผันผวน 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 11 พ.ศ. 2555 -2559 และ แผนพฒันาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 
2555-2559 จึงได้เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็ง ทัง้ทุนทางสงัคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทาง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ใชป้ระโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นธรรม เพื่อเตรยีมพรอ้มและรองรบั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงในอนาคตอย่างยัง่ยนื โดยเฉพาะการใหค้วามส าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์น
ประเทศ โดยเน้นการมสีว่นร่วมของทุกภาคีในการสรา้งสมดุลในคุณภาพและความยัง่ยนืพรอ้มรองรบักจิกรรมทางการ
ท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย [1][4] ซึง่ในอดตีทีผ่่านมา นโยบายรฐัไดเ้น้นเพยีงวธิกีารกระตุ้นเศรษฐกจิ มุ่งเน้นไปทีก่จิกรรม
ทางการตลาด โฆษณา ประชาสมัพนัธเ์ป็นหลกั โดยมองชุมชนเป็นเพยีงสนิค้าการท่องเที่ยว และขาดการบูรณาการ
รวมถงึความชดัเจน จงึท าใหข้าดความเชื่อมต่อผสมผสานวธิเีดมิกบัโลกาภิวฒัน์ และการมสี่วนร่วมของชุมชนจงึเป็น
เพยีงการมสีว่นร่วมแบบสมยอมรบัประโยชน์ [18] และขาดความตระหนกัถงึปัญหาและการปฏบิตัอิย่างจรงิจงั [35] 
 โดย ภราเดช พยคัวิเชียร ได้กล่าวไว้ว่า การเพิ่มศกัยภาพการพฒันาการท่องเที่ยวของจงัหวดัและแหล่ง
ท่องเทีย่วต่างๆในประเทศไทยเพื่อรองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงในอนาคตอย่างยัง่ยนืนัน้ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีาร
ด าเนินกจิการการท่องเทีย่วในขอบเขตความสามารถของคนในชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม และวถิชีวีติ
ความเป็นอยู่ของชุมชน มคีวามตระหนักในการพฒันาให้เป็นชุมชนความรู ้สรา้งองค์ความรู้ใหม่ให้อยู่คู่กบัชุมชนสบื
ต่อไป โดยให้ความส าคญักบัการฟ้ืนฟู เผยแพร่ตลอดจนอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมของท้องถิ่น เน้นการมสี่วนร่วมของ
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ชุมชนในการจดัการทรพัยากรทางการท่องเที่ยว [18] ซึ่งสอดคลอ้งกบับทความของ เยน็ใจ เลาหวณิช ที่กล่าวไว้ว่า 
ปัญหาสิง่แวดลอ้มเกดิจากมนุษย ์การแกไ้ขปัญหาจงึตอ้งมุ่งแกท้ีม่นุษย ์โดยพยายามคน้หาบ่อเกดิพฤตกิรรมมนุษย ์คอื
ค่านิยมและความเชื่อ วธิกีารแก้คอื ปลูกฝังค่านิยมและความเชื่อที่เหมาะสมทางด้านสิง่แวดล้อมให้แก่บุคคลซึ่ งอาจ
ส าเรจ็ไดด้ว้ยการใหก้ารศกึษาทัง้ในและนอกระบบโรงเรยีน ซึง่ชุมชนส่วนใหญ่ ถงึแมจ้ะมรีะดบัการมสี่วนร่วมค่อนขา้ง
สงู แต่ยงัขาดความมสีว่นร่วมของเยาวชนซึง่เป็นทรพัยากรบุคคลทีม่คีุณค่าของสงัคมในการสบืสานองคค์วามรู ้รวมถงึ
ฟ้ืนฟู อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ของตน [22] โดยปัจจยัส าคญัทีท่ าใหเ้ยาวชนขาดการมสีว่น
ร่วมอาทเิช่น การเปลีย่นแปลงสภาพความสมัพนัธภ์ายในครอบครวัและมุมมองของผูใ้หญ่ทีค่ดิว่าเยาวชนเปรยีบเสมอืน
ตวัปัญหา มีแต่ขอ้บกพร่อง ซึ่งน าไปสู่การไร้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงชุมชน [37] รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมในการใชช้วีติของคนรุ่นใหม่เน่ืองจากอทิธพิลจากสื่อมวลชนสรา้งความต้องการบรโิภค จนกลายเป็นวกิฤต
เยาวชนไทยซึง่สญูเสยีจติสกึนึกสาธารณะเพื่อส่วนรวมอย่างเหน็ไดช้ดั [32] และการพดูคุยหรอืสัง่สอนเยาวชนเกีย่วกบั
การฟ้ืนฟู อนุรกัษ์เป็นสิง่ทีท่ าไดย้าก เนื่องจากธรรมชาตขิองเยาวชนจะคดิถงึแต่ตนเอง [36] ท าใหเ้ยาวชนสว่นใหญ่ไม่
มโีอกาสในการมสีว่นร่วมในการอนุรกัษ์และพฒันาชุมชนของตนใหพ้รอ้มรองรบัการท่องเทีย่ว 
 การเน้นการเพิม่พูนความสามารถของเยาวชนทีม่อียู่ จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ โดยสอดคลอ้งกบัรายงานการ
พฒันาโลกปี 2550 ของธนาคารโลก อา้งใน สภุทัร ชปูระดษิฐ ์ในหวัขอ้ “Development and the Next Generation” ได้
มุ่งเป้าไปทีเ่ยาวชนคนรุ่นใหม่กบัการพฒันาหรอืบทบาทในการมสีว่นร่วมในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม โดยเฉพาะ
ในประเทศที่ก าลงัพฒันาอย่างประเทศไทย และเพื่อเป็นการรกัษาระดบัการเจรญิเติบโตและการแข่งขนัของประเทศ
ไทยใหส้ามารถแขง่ขนักบัประเทศอื่นไดน้ัน้ การใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาเยาวชนเป็นสิง่ทีทุ่กฝ่ายควรตระหนกั [27] 
โดยเราจะเหน็ว่า ปัญหาของเยาวชนจากการเปลีย่นแปลงไปของระบบสงัคมไทยนัน้มเีป็นจ านวนมาก อาทเิช่น การ
ยา้ยจากบา้นเกดิสูส่งัคมเมอืง การวิง่ตามกระแสโลกาภวิตัน์ทีเ่น้นวฒันธรรมบรโิภคนิยม และชุมชนยากทีจ่ะสนองความ
ตอ้งการของเยาวชน เน่ืองจากขาดทรพัยากรองคค์วามรูท้ีจ่ะช่วยใหเ้ยาวชนกา้วเขา้สูก่ารเป็นผูใ้หญ่ทีส่มบรูณ์ [2] ท าให้
น าไปสู่ความห่วงใยจากหลายฝ่ายอยู่ไม่น้อยว่า เยาวชนยุคโลกาภวิตัน์จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาสงัคมได้
มากน้อยเพยีงใด [32] 
  ขอบเขตการศกึษาของผูว้จิยัคอื อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน ซึง่ถูกยกใหเ้ป็นเมอืงแบบอย่างในการพฒันาทีย่ ัง่ยนื
ดา้นพทิกัษ์ป่า รกัษาสิง่แวดลอ้มพรอ้มมวีถิีชวีติแบบเศรษฐกจิพอเพยีง อกีทัง้ยงัคงรกัษาไวซ้ึง่เอกลักษณ์ลา้นนาและ
ความสมบูรณ์ของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนความหลากหลายทางชาตพินัธุ์ [11] แต่การขยายตวั
ทางการท่องเทีย่วของน่านทีเ่ป็นไปอย่างก้าวกระโดดในหลายปีทีผ่่านมา ท าให้อ าเภอปัว รวมถงึภาพรวมของจงัหวดั
น่านก าลงัจะเตบิโตขึน้จากเดนิทีเ่ป็นเมอืงทีเ่งยีบสงบ พฒันาเป็นเมอืงแห่งการท่องเทีย่ว 
  การเปลี่ยนแปลงของจังหวัดน่าน ท าให้จังหวัดน่านตระหนัก และได้ก าหนดเป้าหมายซึ่งระบุเด่นชัดใน
ยุทธศาสตรก์ารบรูณาการพืน้ทีเ่ชื่อมโยงการท่องเทีย่ว ยุทธศาสตรท์ี ่4 โดยมเีป้าหมายในการสง่เสรมิการมสี่วนร่วมของทุก
ภาคทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื เพื่อเพิม่รายไดแ้ละพฒันาคุณภาพชวีติความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและชุมชนทอ้งถิน่ สรา้งจติส านึกความเป็นเจา้ของ โดยเฉพาะในหมู่เยาวชน ซึง่เป็นก าลงัส าคญัของชาต ิซึง่จาก
ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มและขดีความสามารถของอ าเภอปัวตามแผนยุทธศาสตรอ์ าเภอ ทราบไดว้่า เยาวชนยงัขาด
การตระหนกัในการอนุรกัษ์ทรพัยากรทอ้งถิน่และขาดความรูใ้นการพฒันาผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่ว [33] 
 งานวจิยัชิ้นนี้ได้เล็งเห็นถึงปัญหาข้างต้นและได้ท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพื่อหาปัจจยัที่ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทัง้ทางตรงและทางออ้มของเยาวชน เพื่อพฒันาเป็นกรอบ
แนวคดิ และร่วมหาแนวทางในการพฒันาเยาวชนกบัผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีจากการท่องเทีย่วและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน
การพัฒนาเยาวชน เพื่อให้เยาวชนเกิดการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมรองรบักิจกรรมการ
ท่องเทีย่วต่อไป 
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แนวคิดด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ความหมายของการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
  อาร ์เอฟ ดาสมานน์ (R. F. Dasmann 1976 :275) ไดก้ล่าวไวว้า่ การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม หมายถงึ การใช้
สิง่แวดลอ้มอย่างสมเหตุสมผล เพื่อทีจ่ะเอือ้อ านวยใหก้ารมชีวีติอยู่ของมนุษยม์คีุณภาพสงูสดุตลอดไป ซึง่สอดคลอ้งกบั
เกษม จนัทรแ์กว้ (2540 : 111 – 112 ) ซึง่กล่าวว่า การอนุรกัษ์ หมายถงึ การใชอ้ย่างสมเหตุสมผลเพื่อการมใีช้
ตลอดไป นอกจากจะใชเ้พื่ออุปโภคบรโิภคแลว้ ยงัรวมถงึการเกบ็เอาไวช้มเชย ฟ้ืนฟู และพฒันาใหด้ขีึน้ ซึง่สอดคลอ้ง
กบั จนัทรวภิา อ่อนพึง่ (2545) ซึง่มองการอนุรกัษ์เป็น การรูจ้กัใชท้รพัยากรอย่างฉลาดและประหยดั โดยใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์มากทีส่ดุ เพื่อเอือ้อ านวยใหคุ้ณภาพสงูในการสนองความเป็นอยู่ของมนุษย์ และคงไวซ้ึง่ปรมิาณและคุณภาพ
ของทรพัยากรธรรมชาตป้ิองกนัและก าจดัสิง่ทีเ่ป็นปัญหาสิง่แวดลอ้มมใิหเ้กดิขึน้ [40] [5] [8] 
ความหมายของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในบรบิทการท่องเทีย่ว 

นิวัติ เรืองพานิช (2546) ได้ให้ค าจ ากดัความของ ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในบริบทของการ
ท่องเทีย่ว คอื ทรพัยากรทัง้ทางดา้นชวีภาพและกายภาพเช่น พืน้ทีป่่า สตัวป่์า น ้าตก ถ ้า ชายหาด เกาะ แก่ง ปะการงั 
ฯลฯ ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเหล่านี้มีความงดงามโดดเด่น เอื้อประโยชน์ต่อการพกัผ่อนหย่อนใจและ
การศกึษาธรรมชาต ิ[15] 

การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงึสรุปไดว้่าหมายถงึ การใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
อย่างสมเหตุสมผล เพื่อไม่ใหเ้กดิปัญหาสิง่แวดล้อมตามมา และสญูเสยีน้อยทีสุ่ด ซึง่ในบรบิทของการท่องเทีย่วอ าเภอปัว 
จงัหวดัน่านนัน้ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดแ้ก่ พื้นทีอุ่ทยานแห่งชาตดิอยภูคา ป่าดกึด าบรรพ ์น ้าตกศลิาเพชร 
น ้าตกตาดหลวง น ้าตกวมิารธารา น ้าตกตน้ตอง ถ ้ากุง้ ถ ้าเสอืดาว ถ ้านาง ถ ้าผ ีถ ้าผาฆอ้ง เป็นตน้ 
แนวคดิพฤตกิรรมการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (2546)  ไดใ้ห้ความหมายว่า การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม หมายถึง การใช้ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างฉลาด โดยใชใ้ห้น้อย เพื่อใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุด โดยค านึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิง่แวดล้อมน้อย และการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย การอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มสามารถกระท าไดห้ลายวธิทีัง้ทางตรงและทางออ้มดงันี้ [31] 
  1. การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโดยทางตรง ซึง่ปฏบิตัไิดใ้นระดบับุคคล องคก์ร และระดบั 
ประเทศ ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 1. การใชอ้ย่างประหยดั คอื การใชเ้ท่าทีม่คีวามจ าเป็น เพื่อใหม้ทีรพัยากรไวใ้ชไ้ดน้านและเกดิ
ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 2. การน ากลบัมาใช้ซ ้าอีก สิง่ของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครัง้หนึ่งสามารถที่จะ
น ามาใชซ้ ้าไดอ้กี เช่น ถุงพลาสตกิ กระดาษ เป็นตน้ 3. การบรูณซ่อมแซม สิง่ของบางอย่างเมื่อใชเ้ป็นเวลานานอาจเกดิ
การช ารุดได้ เพราะฉะนัน้ถ้ามกีารบูรณะซ่อมแซม ท าให้สามารถยดือายุการใช้งานต่อไปได้อกี 4. การบ าบดัและการ
ฟ้ืนฟู เป็นวธิกีารที่จะช่วยลดความเสื่อมโทรมของทรพัยากรด้วยการบ าบดัก่อน เช่น การบ าบดัก่อนที่จะปล่อยลงสู่
แหล่งน ้าสาธารณะ สว่นการฟ้ืนฟูเป็นการรือ้ฟ้ืนธรรมชาตใิหก้ลบัสูส่ภาพเดมิ เช่น การปลูกป่าชายเลน เพื่อฟ้ืนฟูความ
สมดุลของป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น 5. การใช้สิ่งอื่นทดแทน เป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีการใช้
ทรพัยากรธรรมชาติน้อยลงและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และ 6. การเฝ้าระวงัดูแลและป้องกัน เป็นวิธีการที่จะไม่ให้
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมถูกท าลาย เช่น การเฝ้าระวังการทิ้งขยะสิง่ปฏกิูลลงแม่น ้าคูคลองการจดัท าแนว
ป้องกนัไฟป่าเป็นตน้ 
 2. การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมโดยทางอ้อม สามารถท าไดห้ลายวธิ ีดงันี้ 1. การพฒันา
คุณภาพประชาชน โดนสนบัสนุนการศกึษาดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีถู่กต้องตามหลกัวชิา 
ซึง่สามารถท าได้ทุกระดบัอายุทัง้ในระบบโรงเรยีนและสถาบนัการศกึษาต่างๆและนอกระบบโรงเรยีนผ่านสื่อสารมวล 
ชนต่างๆ 2. การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย การจัดตัง้กลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม เพื่อการอนุรักษ์
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ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มต่างๆ ตลอดจนการใหค้วามร่วมมอืทัง้ทางดา้นพลงักาย พลงัใจ พลงัความคดิ ดว้ย
จติส านึกในความมคีุณค่าของสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรทีม่ต่ีอตวัเรา 3. ส่งเสรมิใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ไดม้สีว่นร่วมใน
การอนุรกัษ์ ช่วยกนัดแูลรกัษาใหค้งสภาพเดมิ ไม่ใหเ้กดิความเสือ่มโทรม เพื่อประโยชน์ในการด ารงชวีติในทอ้งถิน่ของ
ตน 4. ส่งเสริมการศึกษาวิจยั ค้นหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการกบัทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มให้เกดิประโยชน์สงูสุด เช่น การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศมาจดัการวางแผนพฒันา การพฒันา
อุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใชใ้หม้กีารประหยดัพลงังานมากขึน้ เป็นต้น และ 5. การก าหนดนโยบายและวางแนวทางของ
รฐับาล ในการอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้มทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อเป็นหลกัการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องยึดถือและน าไปปฏิบัติรวมทัง้การเผยแพร่ข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
  วทิย ์วสิเวทย ์(2525 :24 อา้งใน วชิาญ มณีโชต ิ2535:26) กล่าวถงึพฤตกิรรมทีบุ่คคลกระท าต่อสิง่แวดลอ้ม  
ม ี3 ลกัษณะ คอื 1. พฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการกระท า เช่น การบ ารุงรกัษา การปรบัปรุง การเปลีย่นแปลง การประหยดั 
ซึง่พฤตกิรรมเหล่านี้จดัเป็นพฤตกิรรมควบคุม อนุรกัษ์ และท าลายสิง่แวดลอ้ม 2. พฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความรูส้กึ ความ
รกั ความผูกพนั และเมตตาสงสาร ในรูปพฤตกิรรมการเลี้ยงดู การซาบซึ้งในความงามของศลิปะและธรรมชาต ิการ
สะสม เป็นต้น พฤติกรรมนี้จดัเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความสมัพนัธ์ของมนุษย์ต่อสิง่แวดลอ้ม และ 3. พฤติกรรมที่
แสดงถึงความเชื่อ เช่น การกราบไหว้สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์การเชื่อโชคลาง พฤติกรรมประเภทน้ี จดัว่าเป็นความสมัพันธ์
ระหว่างมนุษยก์บัสิง่ทีเ่หนือธรรมชาต[ิ24] 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พฤตกิรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มบรเิวณแหล่งท่องเทีย่ว 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ พฤติกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางตรง และ
พฤตกิรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทางออ้มดงันี้ 
        1. พฤตกิรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทางตรง ไดแ้ก่ การปฏบิตัไิดใ้นระดบับุคคล
เอง เช่น การช่วยกนัเกบ็ขยะบรเิวณแหล่งท่องเที่ยว การปฏบิตัิตามกฎระเบยีบ/ขอ้ห้ามของแหล่งท่องเทีย่ว เป็นต้น 
        2. พฤติกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมทางอ้อม ได้แก่  การมีส่วนร่วมในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มบรเิวณแหล่งท่องเทีย่วร่วมกบัทางโรงเรยีน การเขา้ร่วมชมรมอนุรกัษ์ การมี
ส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในรูปแบบของเครือข่ายเพื่อการแบ่งปันประสบการณ์ การเรียนรู้ และ
ประชาสมัพนัธก์ารอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติรวมถงึการท่องเทีย่วภายในชุมชน และการมสี่วนร่วมในการออกแบบ 
คดิคน้ พฒันาเครื่องมอืเพื่อช่วยในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มบรเิวณแหล่งท่องเทีย่ว เป็นตน้ 
 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  จากการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัพฤตกิรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม ซึง่มผีูศ้กึษาไวเ้ป็นจ านวนมากและมกีารศกึษาทีแ่ตกต่างกนั ผูว้จิยัจงึขอยกผลงานบางส่วนทีน่่าสนใจ
ไวด้งันี้ 
ปัจจยัสว่นบุคคล 
 

เพศ 
 ภิรด ีลี้ภากรณ์ ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อการมสี่วนร่วมในการจดัการสิง่แวดล้อมในเขตควบคุมมลพษิใน
ชุมชนมาบชลูด อ.เมือง จ.ระยอง พบว่า เพศมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม  [19] 
  ปรารถนา ปรชีาลยั ไดศ้กึษาระดบัของลกัษณะการมสี่วนร่วม ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการมสี่วนร่วมและปัญหา
และอุปสรรคของการมสีว่นร่วมของประชาชนในจงัหวดัขอนแก่นต่อการจดัการสิง่แวดลอ้ม พบว่า ผูท้ีม่สีว่นร่วมในการ
จดัการสิง่แวดลอ้มสงูสดุ คอื เพศชาย ในทางตรงกนัขา้ม รชันี จนัทรท์รงกลด ศกึษาการมสี่วนร่วมของนกัเรยีนในการ
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อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ศกึษาเฉพาะกรณีโรงเรยีนสารวทิยา พบว่า กลุ่มตวัอย่างเพศหญงิมรีะดบั
การมสีว่นร่วมมากกว่าเพศชาย [16] 
 ทศันีย์ พงศ์สมคัร ท าการศกึษาพฤติกรรมในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมของนักเรยีน นักศึกษา วทิยาลยัการ
อาชพีพรหมครี ีพบว่า ตวัแปรเพศของนักเรยีนทีม่คีวามแตกต่างกนัไม่มผีลท าใหพ้ฤตกิรรมในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั ยรรยง ไชยลงักา ซึง่ศกึษา ความคดิเหน็ของเยาวชนต่อการอนุรกัษ์และพฒันาแม่น ้าองิ : 
ศกึษากรณี อ าเภอขุนตาล จงัหวดัเชยีงราย พบว่า ปัจจยัดา้นเพศ ไม่มผีลต่อความคดิเหน็ของเยาวชนต่อการอนุรกัษ์
และพฒันาแม่น ้าองิ [12] 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัยด้านเพศ มีความสมัพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมรวมถึงการ
แสดงออกทางพฤตกิรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของเยาวชน 
 

ระดบัการศึกษา 
 มารียัม เจ๊ะเต๊ะ ศึกษา ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของนั กเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น กรณีศกึษา โรงเรยีนธรรมวทิยามูลนิธ ิอ าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา พบว่า นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้ทีม่รีะดบัชัน้เรยีนต่างกนั มกีาอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ จรีภา ทอง
สรา้ง ทีศ่กึษา การผลติสื่อส าหรบันักเรยีนประถมศกึษาเพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม กรณีศกึษา โรงเรยีนคลอง
กุ่ม ส านักงานเขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรยีนทีม่รีะดบัชัน้การศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อทศันคตใินการ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนั [20] [9] 
 จากการศกึษางานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง พบว่า นักเรยีนระดบัชัน้การศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่แตกต่างกนั ทัง้นี้ในการศกึษาของผู้วจิยั ผู้วจิยัได้ท าการศกึษานักเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาปีที ่1-6 โรงเรยีนปัว อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน  
 
รายได้เฉล่ียต่อครอบครวั 
 จนัทรวภิา อ่อนพึ่ง ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 สงักดั
ส านักงานการประถมศกึษากรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัในกลุ่มรวมพบว่า รายไดเ้ฉลีย่ของครอบครวัมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม [8] 
 สวุทิย ์จนัทรส์งเคราะห ์ศกึษาเรื่อง ความรูค้วามเขา้ใจ และการปฏบิตัติามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใน
ระดบัครวัเรอืน กรณีศกึษาของต าบลไผ่รอบ อ าเภอโพธิป์ระทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร พบว่า ประชาชนทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
ครอบครัวต ่ ากว่ า 5000 บาท มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญ าเศรษฐกิจพอเพียงด้ านการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมมากทีสุ่ด เพราะเน่ืองจากรายได้ของครอบครวั ค่อนขา้งน้อย ในครอบครวัจงึต้อง
ประหยดั อดออมมากกว่าผูท้ีม่รีายไดส้งูกว่า การด าเนินชวีติประจ าวนัจงึสอดคลอ้งกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
[30] 
 จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง พบว่า ความแตกต่างของรายไดเ้ฉลีย่ของครอบครวั มผีลต่อการแสดงออก
ทางพฤตกิรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
 
ปัจจยัส่งเสริม 
การรบัรูข้่าวสารเก่ียวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ภิรด ีลี้ภากรณ์ ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อการมสี่วนร่วมในการจดัการสิง่แวดล้อมในเขตควบคุมมลพษิใน
ชุมชนมาบชลดู อ.เมอืง จ.ระยอง พบว่า ปัจจยัดา้นการรบัรูข้า่วสารของประชาชน มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการมสีว่น
ร่วมในการจดัการสิง่แวดล้อม เนื่องจากกระบวนการให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นส่วนที่ท าได้ยาก ประชาชนจึงได้
แสดงออกในการมสี่วนร่วมในการรบัขอ้มูลข่าวสารเป็นหลกั ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ศรเีพญ็ เนื่องจ านงค์ ที่
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พบว่า การรบัรูข้า่วสารมคีวามสมัพนัธก์บัการมสีว่นร่วมในการพฒันาองคก์ร และควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนรบัรูต้ัง้แต่
เริม่ต้น ซึง่กระบวนการท าแผนตอ้งเกดิจากการมสีว่นร่วมของชุมชน ดงันัน้องคก์รทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนจงึเน้นการ
ใหข้อ้มลูขา่วสารเป็นหลกั [19][25]  
  Roger (1973 อา้งใน สุภาวสทุธ ์เพชรนุ้ย, 2543) เชื่อว่า สือ่มวลชนมบีทบาทส าคญัในการเพิม่ความรู ้แพร่กระจาย
ข่าวสาร เปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลได้ และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลได้มากกว่า[28] 
  พงษ์ศกัดิ ์ฉตัรเตชะ ไดศ้กึษาบทบาทกระบวนการการมสีว่นร่วมของประชาชนในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้
ในพื้นที่ป่าอนุรกัษ์ พบว่า ปัจจยัด้านการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารด้านป่าไม้ของประชาชนมคีวามสมัพนัธก์บัการมสี่วนร่วม
ของชาวบ้านในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ และการรบัรู้ขอ้มูลข่าวสารควรเกดิจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งสนับสนุน
สง่เสรมิองคก์รในพืน้ทีป่่าอนุรกัษ์ทีม่ศีกัยภาพในการจดัการทรพัยากรป่าไมใ้นรปูแบบป่าชุมชน โดยรฐัใหก้ารสนบัสนุน
ดา้นเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารวชิาการและรบัรองสทิธติามกฎหมาย[17] 
  บทวเิคราะหส์ถานการณ์เดก็และสตรใีนบรบิทของประเทศไทยปี 2011 โดย UNICEF พบว่า การรบัรูข้า่วสาร
ของเยาวชนในสือ่ต่างๆเป็นปัจจยัส าคญัในการสรา้งการมสีว่นร่วมของพลเมอืงและความเขม้แขง็ของชาติ[39] 
 Lee ศกึษา ทศันคติด้านสิง่แวดลอ้มและการรบัรู้ขอ้มูลข่าวสารระหว่างนักศกึษาวทิยาลยัแอฟรกินัอเมรกินั 
พบว่า ทรพัยากรธรรมชาตสิามารถยัง่ยนืได ้จะตอ้งเกดิจากความร่วมมอืและการรบัรูข้า่วสารทีด่จีากคนในชุมชน [43] 

จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พบว่า การ
รบัรูข้า่วสารเป็นปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ซึง่ประกอบไปดว้ย
การรบัรูข้า่วสารจากสือ่ เช่น อนิเตอรเ์น็ต รายการโทรทศัน์ นิตยสาร วทิยุ โปสเตอรป์ระขาสมัพนัธ ์เสยีงตามสาย 
หนงัสอืเรยีน หนงัสอืพมิพ ์เป็นตน้ และการรบัรูข้า่วสารจากผูส้ือ่สาร เช่น คร ูเพื่อน ผูป้กครอง ผูใ้หญ่บา้น พระสงฆ ์
กลุ่มอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมขาตแิละสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 
 

การอบรมเล้ียงด ู
 การอบรมเลีย้งดู และทศันคตขิองพ่อแม่ เป็นสิง่ส าคญัต่อพฒันาการของเดก็ (กุศล สนุทรธาดา, 2542 อา้งใน 
นารรีตัน์ โพธิส์วุรรณ์, 2553) การทีเ่ดก็จะเตบิโตขึน้มามบีุคลกิภาพลกัษณะอย่างใดนัน้ นอกจากจะขึน้อยู่กบัพนัธุกรรม
แลว้ การอบรมเลีย้งดูเป็นปัจจยัหนึ่งทีม่คีวามส าคญัอย่างและสง่ผลต่อพฤตกิรรมของเดก็ทัง้ทางตรงและทางออ้ม จาก
การศกึษาของ นารรีตัน์ โพธิส์ุวรรณ์ เรื่อง ปัจจยัเชงิเหตุที่มผีลต่อพฤติกรรมการติดเกมของวยัรุ่น พบว่า การอบรม
เลี้ยงดูมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการติดเกม โดยวยัรุ่นที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมมีแนวโน้มที่จะมี
พฤติกรรมการติดเกมมากกว่าวยัรุ่นที่การบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสม อภิปรายได้ว่า หากผู้ปกครองอบรมเลี้ยงดูแบบให้
ความรกั ความเข้าใจ เอาใจใส่ หากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัภายในครอบครวั ผู้ปกครองที่สามารถให้ค าปรกึษาหรือ
ค าแนะน าทีด่ใีนเรื่องต่างๆชีใ้ห้เหน็ถงึผลดแีละผลเสยีของการเล่นเกมกจ็ะท าใหว้ยัรุ่นมพีฤตกิรรมการตดิเกมทีน้่อยลง
[13] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จนัทรวิภา อ่อนพึ่ง ซึ่งได้ท าการศึกษา พฤติกรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมของ
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 สงักดัส านักงานการประถมศกึษากรุงเทพมหานคร พบว่า การไดร้บัการอบรมเลีย้งดู
แบบรกัสนับสนุนเป็นตวัแปรทางสงัคมทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม อาจเป็นผลเน่ืองมาจาก
การที่นักเรียนได้รับการอบรมที่ถูกวิธี และเหมาะสมมาตัง้แต่เยาว์วัย การอบรมเลี้ยงดูส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจ
จรยิธรรมและพฤตกิรรม ดงันัน้ การอบรมเลีย้งดจูงึมคีวามส าคญัมา[8] 
  บทความของ James L. Dennis เรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของวยัรุ่น พบว่า การอบรมเลี้ยงดูเป็น
ปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อการมพีฤติกรรมก้าวร้าวของวยัรุ่น เมื่อวยัรุ่นกระท าการผดิ พวกเขาจะโทษครอบครวัว่าเป็น
สาเหตุทีท่ าใหพ้วกเขามพีฤตกิรรมกา้วรา้วเช่นน้ี [42] 

จากการศกึษางานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง พบว่า ปัจจยัดา้นการอบรมเลี้ยงดูของครอบครวั มคีวามสมัพนัธ์ ต่อการ
แสดงออกทางพฤติกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม กล่าวคอื หากครอบครวัมกีารเอาใจใส่ ให้
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ความรู ้และใหก้ารสนับสนุนในดา้นการมสี่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ย่อม
ท าใหเ้ยาวชนเกดิพฤตกิรรมการอนุรกัษ์ทีด่ ี
 

ความรูเ้ก่ียวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  สิง่ทีเ่ป็นจุดอ่อนส าหรบัการพฒันาเดก็และเยาวชนไทยนัน้ นายแพทยย์งยุทธ วงศภ์ริมยศ์าสนต ์ กล่าวไวใ้น
บทความ ปฎริปูบทบาทเดก็ไทย พฒันาอย่างไรสู ่ “อาเซยีน” ชีว้่าคอื ความสามารถในการคดิวเิคราะหอ์ย่างสรา้งสรรค ์
ซึง่เป็นสิง่ทีส่งัคมตอ้งการใหเ้ดก็มใีหเ้ดก็เป็น ฉะนัน้ครคูวรสง่เสรมิใหเ้ดก็ท ากจิกรรมเสรมิหลกัสตูร ไม่ว่าจะเป็น
การศกึษาจากแหล่งเรยีนรู ้ หรอืเรยีนรูจ้ากชมุนุมชมรมต่างๆ ทีน่อกเหนือจากกรอบการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน เพื่อใหเ้ดก็
เกดิความรูแ้ละน าไปใชอ้ย่างสรา้งสรรคใ์นอนาคตต่อไป ซึง่สอดคลอ้งกบั Fall ซึง่ศกึษา การสรา้งคุณค่ากบัความ
ผกูพนั: ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูข้องนกัเรยีนในการมสีว่นร่วมในชุมชนและการฝึกงานดา้นการประชาสมัพนัธพ์บวา่ 
นกัเรยีนจะมพีฤตกิรรมการมสีว่นร่วมในชุมชนนัน้โรงเรยีนจะตอ้งใหค้วามรูโ้ดยเพิม่หลกัสตูรใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสใน
การท ากจิกรรมรว่มกบัชมุชน[21][41] 

สมนึก อ่องเอบิ อา้งใน สุภาสุทธ์ เพชรนุ้ย, 2543 พบว่า การอนุรกัษ์ทรพัยากรทีป่ระสบความส าเรจ็มกัต้อง
ประกอบดว้ยความร่วมมอืจากทุกฝ่ายและเงื่อนไขส าคญัคอืการใหก้ารศกึษาและความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาตเิพื่อใหทุ้กคนรกัและหวงแหนธรรมชาตเิหน็ความส าคญัและประโยชน์ร่วมกนั[32] 

Yeh, M.H. ศกึษาเรื่อง การท่องเทีย่วโดยชุมชน การมุ่งอ านาจ และการมสีว่นร่วมของประชาชนในบรบิทของ
นโยบายการท่องเทีย่วประเทศไต้หวนั พบว่า ปัจจยัดา้นความรูแ้ละทกัษะของประชาชน มคีวามส าคญัต่อระดบัการมี
สว่นร่วมและการวางแผนนโยบายและการแกปั้ญหาในชุมชน[55] 
  Abdul Rasid Abdul Razzaq et al. ศึกษา การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนชนบท : การใช้
วธิกีารเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ พบว่า การสร้างความรูแ้ละความเขา้ใจให้แก่คนในชุมชนในกระบวนการพฒันาการ
ท่องเทีย่วจะสามารถท าใหค้นในชุมชนมสีว่นร่วมในการท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่างด[ี38] 

จากการศกึษางานวจิยัที่เกีย่วขอ้งพบว่า คนในชุมชนรวมถงึเยาวชนจะมสี่วนร่วมรวมถึงการแสดงออกทาง
พฤติกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มนัน้ ชุมชนรวมถึงเยาวชนเองจะต้องมีความรู้ ความเขา้ใจ 
เหน็ความส าคญัและประโยชน์ร่วมกนัเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีข่องตน  
เจตคติต่อการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  นนัทพร มณีรตัน์ ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของ
นักศึกษารายวิชาชีวิตกับสิ่งแ วดล้อม  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  พบว่า เจตคติ ต่อการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มส่งผลต่อพฤติกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มของนักศกึษา 
เพราะปัจจุบนันักศกึษามคีวามเชื่อมัน่ในตนเองมาก ถ้านักศกึษามคีวามเชื่อมัน่ในสิง่ทีถู่กต้อง จะส่งผลใหน้ักศกึษามี
เจตคตทิีถู่กตอ้งดว้ยเช่นกนั[14] 
  จนัทรวภิา อ่อนพึ่ง ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 สงักดั
ส านักงานการประถมศกึษากรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรยีนที่มเีจตคติต่อการอนุรกัษ์สูง มีพฤติกรรมการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้มสงูดว้ย ซึง่ปัจจยัดา้นเจตคต ิเป็นตวัแปรทางจติทีส่ าคญัและมอีทิธพิลทางจติใจต่อพฤตกิรรมทีน่่าปรารถนา 
คอืพฤตกิรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม[8] 
  สภุาวสทุธ ์เพชรนุ้ย ศกึษาเรื่อง การมสีว่นร่วมในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมข้องประชาชนหมูบ่า้นฝาย ต าบล
ศลิาแลง อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน พบว่า ปัจจยัดา้นเจตคตทิีด่ต่ีอการอนุรกัษ์จะสง่ผลต่อการมสีว่นร่วมอย่างแขง็ขนัในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้ถงึแมล้กัษณะพืน้ฐานความเป็นอยู่และสภาพเศรษฐกจิของประชาชนในหมู่บา้นไม่อยู่ในเกณฑ์
ที่ดีหรือร ่ารวย แต่ประชาชนในหมู่บ้านโดยทัว่ไปมีความยินดีที่จะช่วยกันอนุรกัษ์ และมองการณ์ไกลในการเห็น
ประโยชน์จากการอนุรกัษ์ต่อไปในอนาคต[28] 
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Chen, L.J. ศกึษา ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม พบว่า เมื่อเยาวชนมโีอกาสเขา้เป็นสว่นหนึ่งใน
กจิกรรมการท่องเทีย่วจะท าใหเ้ยาวชนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการอนุรกัษ์และแสดงออกทางพฤตกิรรมการอนุรกัษ์ไดด้[ี38] 
  Lee, T.H. ศกึษา การวเิคราะหอ์ทิธพิลของคนในชมุชนต่อการสนบัสนุนการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื พบว่า หาก
ชุมชนมเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิกรรมการท่องเทีย่วและไดร้บัผลประโยชนจากการมสีว่นร่วม จะสง่ผลต่อการมพีฤตกิรรมทีด่ต่ีอ
การอนุรกัษ์ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Wang และ Pfister ซึง่ไดท้ าการศกึษา ทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอการ
ท่องเทีย่วและการรบัรูผ้ลประโยชน์สว่นบุคคลในชุมชนชนบท พบว่า ปัจจยัดา้นเจตคตขิองประชาชน จะสง่ผลกระทบ
ต่อการมสีว่นร่วมในกจิกรรมการท่องเทีย่วทีจ่ะเกดิขึน้ในชุมชน[44] [48] 

จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง พบว่า ปัจจยัดา้นเจตคต ิเป็นตวัแปรทางจติทีส่ าคญัและมอีทิธพิลทางจติใจ
ต่อการแสดงออกทางพฤตกิรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เมื่อเยาวชนมโีอกาสเขา้เป็นส่วนหนึ่ง
ในกจิกรรมการท่องเทีย่วจะท าใหเ้ยาวชนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการอนุรกัษ์ และส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤตกิรรมและการ
มสีว่นร่วมอย่างแขง็ขนัในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มบรเิวณแหล่งท่องเทีย่วร่วมกนัทางชุมชน 
 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

  1. เพื่อศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มบรเิวณแหล่ง
ท่องเทีย่ว 

2. เพื่อพฒันากรอบแนวคดิแนวทางการพฒันาเยาวชนกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
      สูก่ารท่องเทีย่ว  
 

วิธีวิทยาการศึกษา 
 

 การวจิยัเรื่อง “การพฒันากรอบแนวคดิแนวทางการพฒันาเยาวชนกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้มสูก่ารท่องเทีย่ว: กรณีศกึษา นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา โรงเรยีนปัว อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน” เป็นการ
ศกึษาวจิยัเพื่อใหน้ ามาซึง่ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มบรเิวณแหล่ง
ท่องเทีย่ว ซึง่มขี ัน้ตอนในการศกึษาดงันี้ 
ขัน้ที ่1  รวบรวมทฤษฎ ีแนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ผูว้จิยัไดท้ าการรวบรวมงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางการพฒันาเยาวชนกบัการอนุรกัษ์ 
  ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ขัน้ที ่2 ศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ผูว้จิยัด าเนินการศกึษา และวเิคราะหข์อ้มลูต่างๆของงานวจิยัที่เกีย่วขอ้งในสองประเดน็ทีส่ าคญัคอื  
  ระเบยีบวธิวีจิยัและผลการศกึษา 
ขัน้ที ่3 สงัเคราะหผ์ลทีไ่ดจ้ากงานวจิยัโดยแบ่งจดัเป็น ตวัแปรอสิระ 2 กลุ่ม และตวัแปรตาม 1 กลุ่ม 
 

ผลการศึกษาวิจยั 
 

 ผลการศกึษาจากการทบทวนทฤษฎ ีแนวคดิ และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัสรุปเป็นกรอบแนวคดิการวจิยั
ไดด้งันี้ โดยปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ  ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ของครอบครวั และปัจจยัส่งเสรมิไดแ้ก่ การรบัรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การอบรมเลี้ยงดู ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และเจตคตต่ิอการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ลว้นเป็นปัจจยัที่
สง่ผลต่อการแสดงออกทางพฤตกิรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโดยทางตรงและทางออ้ม 
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                     ตวัแปรอิสระ                                  ตวัแปรตาม 
           (Independent variable)                        (Dependent variable) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการศกึษา: การพฒันาเยาวชนกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
สูก่ารท่องเทีย่ว: กรณีศกึษา นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา โรงเรยีนปัว อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน 
 

ตวัแปรต้น 
1. ปัจจยัสว่นบคุคล  
 1.1 เพศ หมายถงึ เพศของกลุ่มตวัอย่าง คอื เพศชายและเพศหญงิ 
 1.2 ระดบัการศกึษา หมายถงึ ระดบัการศกึษาปัจจุบนัของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ มธัยมศกึษาปีที ่1, 
มธัยมศกึษาปีที ่2, มธัยมศกึษาปีที ่3, มธัยมศกึษาปีที ่4, มธัยมศกึษาปีที ่5 และมธัยมศกึษาปีที ่6 
 1.3 รายไดเ้ฉลีย่ของครอบครวั หมายถงึ รายไดท้ีไ่ดร้บัในแต่ละเดอืน แบ่งออกเป็น 6 ระดบั ไดแ้ก่ น้อยกว่า
หรอืเท่ากบั 10,000 บาท, 10,001 – 15,000 บาท, 15,001 – 20,000 บาท, 20,001 – 25,000 บาท, 25,001 – 30,000 
บาทและ 30,001 บาทขึน้ไป 
2. ปัจจยัสง่เสรมิ 
  2.1 การรบัรูข้า่วสารเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ การทีเ่ยาวชนไดร้บัรู้
ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มบรเิวณแหล่งท่องเทีย่วจากสือ่ เช่น อนิเตอรเ์น็ต 
รายการโทรทศัน์ วทิยุ โปสเตอรป์ระชาสมัพนัธ ์หนงัสอืพมิพ ์เสยีงตามสาย หนงัสอืเรยีน เป็นตน้ และจากผูส้ือ่สาร เช่น 
คร ูเพื่อน ผูป้กครอง ผูใ้หญ่บา้น พระสงฆ ์กลุ่มอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 
 2.2 การอบรมเลีย้งด ูหมายถงึ การทีค่รอบครวัปฏบิตัต่ิอเยาวชนในชวีติประจ าวนัเพื่อเลีย้งดแูละปลกูฝังให้
เยาวชนมจีติส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มรวมถงึการใหโ้อกาสเยาวชนไดม้สีว่นร่วมใน
กจิกรรมการอนุรกัษท์ัง้ในสถาบนัการศกึษา ชมุชน รวมถงึหน่วยงานหรอืเครอืขา่ยการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
 2.3 ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ การรบัรูถ้งึความหมายของการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างแทจ้รงิ และสามารถน าความรูน้ัน้มาปฏบิตัใิหเ้กดิประโยชน์ 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
   1. เพศ 
   2. ระดบัการศกึษา 
   3. รายไดเ้ฉลีย่ของครอบครวั 

ปัจจยัส่งเสริม 
   1. การรบัรูข้า่วสารเกีย่วกบัการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
   2. การอบรมเลีย้งด ู
   3. ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
   4. เจตคตต่ิอการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

พฤติกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   1. พฤตกิรรมการอนุรกัษโ์ดยทางตรง 
   2. พฤตกิรรมการอนุรกัษโ์ดยทางออ้ม 
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 2.4 เจตคตต่ิอการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ ความรูส้กึ การเหน็คุณคา่ หรอืท่าที
ของเยาวชนทีม่ต่ีอการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในบรเิวณแหล่งท่องเทีย่ว   
 

ตวัแปรตาม 
  1. พฤตกิรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโดยทางตรง หมายถงึ พฤตกิรรมของกลุ่ม
ตวัอย่างในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยการช่วยเกบ็ขยะบรเิวณรอบแหล่งท่องเทีย่ว การปฏบิตัิ
ตนตามกฎระเบยีบ/ขอ้หา้มของแหล่งท่องเทีย่ว เป็นตน้ 
  2. พฤตกิรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโดยทางออ้ม หมายถงึ พฤตกิรรมของกลุ่ม
ตวัอย่างในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยการมสีว่นร่วมในการอนุรกัษ์ร่วมกบัทางโรงเรยีน การ
เขา้ร่วมชมรมอนุรกัษ์ การมสีว่นร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในรปูแบบของเครอืขา่ยเพือ่การแบ่งปัน
ประสบการณ์ การเรยีนรู ้และประชาสมัพนัธก์ารอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตริวมถงึการท่องเทีย่วภายในชมุชน และการ
มสีว่นร่วมในการออกแบบ คดิคน้ พฒันาเครอืมอืเพื่อช่วยในการอนุรกัษ์ เป็นตน้ 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 

  จากการศกึษาพบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มทัง้ทางตรง
และทางออ้มของเยาวชนนัน้ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเพศ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ของครอบครวั การรบัรูข้่าวสารเกีย่วกบั
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การอบรมเลีย้งดู ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม และเจตคติต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจัยดังกล่าวล้วนเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมการอนุรกัษ์ของเยาวชนทัง้สิน้ ซึ่งการศกึษาถึงปัจจยัต่างๆ จะท าให้รบัรูถ้ึงพฤติกรรมของเยาวชนต่อการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มบรเิวณแหล่งท่องเทีย่ว  และพฒันาเป็นกรอบแนวคดิในการหาแนวทางการ
พฒันาเยาวชนกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ซึง่กรอบแนวคดิดงักล่าว ผูว้จิยัจะน าไปพฒันาในงาน
วทิยานิพนธเ์พื่อร่วมหาแนวทางการพฒันาเยาวชนกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มสู่การท่องเทีย่ว
ร่วมกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจากการท่องเทีย่วและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาเยาวชนต่อไป 
   

กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอขอบพระคุณความกรุณาและความอนุเคราะหย์ิง่จาก อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ผูช้่วยศาสตราจารยด์ร. 
โชคชยั สุเวชวฒันกูล รองคณบดคีณะการจดัการการท่องเทีย่ว ทีใ่หค้วามรูแ้ละค าปรกึษา ค าแนะน าตลอดการท างาน
วจิยั และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. บุษบา สทิธกิาร อาจารย์ประจ าสาขาวชิาการจดัการท่องเที่ยว มหาวทิยาลัยแม่ฟ้า
หลวง ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการท่องเทีย่วภาคเหนือ ทีใ่หค้ าแนะน า และก าลงัใจอนัดยีิง่ระหว่างการปฏบิตังิานเป็นผูช้่วย
สอน ตลอดจนก าลงัใจจากครอบครวั และเพื่อนร่วมงานทุกคนทีเ่ป็นสว่นหนึ่งใหก้ารท างานวจิยัด าเนินไปอย่างราบรื่น 
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การพฒันากรอบแนวคิดแนวทางการพฒันาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์
เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินค้าแก่ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 
Developing conceptual framework of Guidelines for developing employee 
competencies in MICE industry for increasing brand loyalty behavior of 
participant 
 

ธนพล รุง่เรอืง1* และโชคชยั สุเวชวฒันกูล1 

Tanapon Rungroueng1* and Chokechai Suveatwatanakul1 
 

บทคดัย่อ 

 

 การพฒันากรอบแนวคดิในครัง้นี้ โดยการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอทิธพิลของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมความภกัดี
ต่อตราสนิคา้ของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า 18 สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่ง
เป็นตวัแปรต้น ประกอบดว้ย 1) ความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑด์า้นคุณลกัษณะ ต้นทุน และการมไีวใ้ช้  2) ความรูเ้กีย่วกบั
ลูกค้า วตัถุประสงค์การจดักจิกรรมไมซ์ ความต้องการ เป้าหมายเชงิธุรกจิ ปัจจยัความส าเรจ็หลกั และกระบวนการ
ตดัสนิใจ 3) ข่าวกรองทางการตลาด: แนวโน้มทางการตลาด และขา่วกรองเกีย่วกบัสถานการณ์การแข่งขนั 4) ความรู้
เกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัทัง้ในและต่างประเทศ 5) ทกัษะการคดิเป็นตรรกะ การท าความเขา้ใจ การประยุกต์ การ
วเิคราะห ์และการพจิารณ์ 6) ทกัษะการสือ่สารทีช่ดัเจน กระชบั และมตีรรกะ 7) ทกัษะการท างาน และการวางแผนเป็น
หมู่คณะ 8) ทกัษะการน าเสนอที่ชดัเจน และมตีรรกะ 9) ทกัษะต้นทุนก าไรเบื้องต้น 10) ทกัษะการประสานงาน 11) 
สมัฤทธผิลทางภาษาองักฤษระดบัสูง 12) ทกัษะการใช้เครื่องคอมพวิเตอร ์13) เชาวน์ปัญญา 14) ความมเีกยีรติใน
ตนเอง 15) ทศันคตเิชงิบวกเกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 16) ความช่างสงัเกตและใส่ใจรายละเอยีด 17) 
ความมจีติบรกิาร 18) ความสามารถในการปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลง ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมความภกัดต่ีอตรา
สนิค้าของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ซึ่งเป็นตวัแปรตาม ประกอบดว้ย 1) การบอกต่อเชงิบวก 2) การกลบัมาใชบ้รกิารซ ้า 3) 
การมสีว่นร่วมในการปกป้องตราสนิคา้ 
 โดยการพฒันากรอบแนวคดิในครัง้นี้จะน าไปเป็นข้อมูลในการพฒันางานวทิยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการ
พฒันาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสรมิสรา้งพฤตกิรรมความภกัดต่ีอตราสนิคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ” 
ต่อไป 
 

ค าส าคญั:  สมรรถนะบุคลากร อุตสาหกรรมไมซ ์พฤตกิรรมความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 
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Abstract 

  

 This developing conceptual framework is a study of the concept, theory and related research to 
gather the knowledge. The purpose is to study the effect of employee competencies in MICE industry to 
affect brand loyalty behavior of participant. According to the literature review found the eighteen employee 
competencies in MICE industry that is the independent variables include - 1 )  Product Knowledge: 
Characteristics, Costs, and Availability 2) Customer Knowledge: Their objectives, needs, business goals, key 
success factors, and decision process 3) Market Intelligence: Market Trends and Competitive Intelligence 4) 
Knowledge about Current Affairs: Domestic and International 5 )  Thinking Skills: Logical, Understanding, 
Application, Analytical, and Critical 6 ) Communication Skills: Concise/ Precise/ Logical 7 ) Teamwork and 
Team Planning 8) Presentation Skills: Clear and Logical 9) Basic Cost and Revenue 10) Task Coordination 
11) English Proficiency 12) Computer Literacy 13) Acumen 14) Integrity 15) Optimism towards problem and 
obstacles 16) Observance and Detail Oriented 17) Service Minded 18) Change Adaptation - to affect brand 
loyalty behavior of participant that is the dependent variables include - 1) Positive word of mouth  2) Return 
use of service repeat  3) Participation in protecting the brand.   
 This developing conceptual framework will be used to develop a thesis on "Guidelines for developing 
employee competencies in MICE industry for increasing brand loyalty behavior of participant” 

 

Keywords:  Employee competencies, MICE industry, Brand loyalty behavior 
 

บทน า 
 

 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว (Tourism Industry) เป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งทีม่บีทบาทส าคญัต่อเศรษฐกจิ
ของประเทศไทย สามารถน ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศปีละนับแสนลา้นบาทและมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ทุกปี เป็นทีเ่ชื่อกนัว่า
การท่องเที่ยวเป็นเส้นทางลดัไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการท่องเที่ยวจะดึงดูดเงนิตราต่างประเทศ ท าให้คนใน
ท้องถิ่นมีอาชีพและมีรายได้ ประเทศไทยก็อาศัยการท่องเที่ยวเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและประสบ
ความส าเรจ็จนกลายเป็นสถานทีพ่กัผ่อนทีม่ชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งของโลก อกีทัง้รปูแบบการท่องเทีย่วของประเทศไทยทีม่ี
ความหลากลาย เช่น การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวเพื่อการจดัการประชุมหรอืสมัมนา การท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม เป็นตน้ [1,2,3] 
 แต่สดัสว่นทีส่ าคญัทีสุ่ดทีน่ ามาซึง่นกัท่องเทีย่วทีม่คีุณภาพและรายไดอ้ย่างมหาศาลในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา คอื 
การท่องเที่ยวเพื่อการจดัการประชุมหรอืสมัมนาองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั การท่องเที่ยวเพื่อการจดัการ
ประชุมหรอืสมัมนานานาชาต ิการท่องเทีย่วเพื่อการจดัการแสดงสนิคา้หรอืนิทรรศการ และกจิกรรมการท่องเทีย่วพเิศษ 
เรียกรวมกันว่าอุตสาหกรรมไมซ์ (Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition or Event: MICE) เนื่องจาก
อุตสาหกรรมไมซเ์ป็นธุรกจิการท่องเทีย่วประเภทหนึ่งทีส่ามารถพฒันาเศรษฐกจิของประเทศต่างๆไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม
และเหน็ผลในแง่รายไดท้ัง้ทางตรงและทางออ้ม จากการท่องเทีย่วทีม่กีารเตบิโต นักท่องเทีย่วไดพ้กัผ่อนร่วมไปกบัการ
ประกอบธุรกจิ การส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันาธุรกจิและการพฒันาทางอาชพีดว้ยอุตสาหกรรมไมซ ์เริม่ตน้ตัง้แต่ปี 2542 
ประเทศไทยไดม้กีารพฒันาธุรกจินี้อย่างจรงิจงัและสง่เสรมิอย่างต่อเน่ืองเรื่อยมา มกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ืองสวนกระแส
ปัจจยัลบทางด้านเศรษฐกจิ ทัง้ด้านการจดัการประชุมหรอืสมัมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลัที่ในแต่ละปีมีอตัรา
เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 ส่งผลให้ตลาดการจดัการแสดงสินค้าหรือนิทรรศการขยับตัวสูงขึ้นตามอีกร้อยละ 20 ซึ่ง
อุตสาหกรรมไมซ์นัน้เป็นภาคธุรกจิที่มมีูลค่าตลาดสูงประมาณปีละเกือบ 50,000 ล้านบาท โดยในปี 2550 มจี านวน
บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพิ่มขึ้น 797,000 คน คิดเป็นจ านวนร้อยละ 18 และช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในปี 2550 
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จ านวน 54,993 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18 เมื่อเทียบกบัรายรบัโดยประมาณเมื่อปี 2549 จ านวน 46,747 ล้าน
บาท อกีทัง้จ านวนนกัท่องเทีย่วกลุ่มไมซท์ัง้หมด (คน) นับตัง้แต่เริม่เกบ็สถตินิักท่องเทีย่วกลุ่มไมซเ์ป็นตน้มา (2546) มี
นกัท่องเทีย่วในกลุ่มนี้เดนิทางเขา้มายงัประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึง่ในปี 2550 มจี านวนนกัท่องเทีย่วสงูสดุที ่857,244 
แต่ด้วยวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิและปัญหาทางการเมอืงภายในประเทศ ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ลดลง
เหลอืประมาณ 720,000 คน ในปี 2551 หลงัจากนัน้จ านวนนกัท่องเทีย่วเริม่มกีารฟ้ืนตวัขึน้อย่างต่อเนื่อง จนกระทัง่ใน
ปี 2554 จ านวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้เขา้มายงัประเทศไทยมากถึงเกอืบ 800,000 คน เพิ่มขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 8 เมื่อ
เทยีบกบัปี 2553 และจ านวนนักท่องเทีย่วกลุ่มไมซแ์ยกตามกลุ่มธุรกจิ ธุรกจิการจดัการประชุมนานาชาตมิจี านวนสูง
ทีสุ่ด โดยมนีักท่องเทีย่วในกลุ่มนี้เขา้มามากถึง 235,070 คน ส่วนกลุ่มการประชุมและการท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นใกล้เคยีงกนั หลงัปี 2547 โดยมนีักท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 200,000 คน/ต่อปี ในขณะที่จ านวน
นักท่องเที่ยวกลุ่มธุรกจิการจดัการแสดงสนิคา้หรอืนิทรรศการ จาก 88,115 ในปี 2553 เป็น 150,376 คน ในปี 2554 
(กลุ่มงานองคค์วามรูไ้มซ ์- ส านกังานสง่เสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ) [4,5] 
 สภาพปัจจุบนัของอุตสาหกรรมไมซ์มกีารเจรญิเตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็ ดงันัน้ลกัษณะการจดักจิกรรมไมซใ์น
อดตีกบัปัจจุบนัจงึมคีวามแตกต่างกนั เนื่องจากหลายปัจจยั อาท ิเช่น ขนาดของศูนยป์ระชุมหรอืโรงแรม สถานที่ตัง้ 
ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีไว้บริการ เป็นต้น ในอดีตการจัดกิจกรรมไมซ์ไม่ มีความซับซ้อน ท าให้การ
บรหิารงานในธุรกจิเป็นไปไดอ้ย่างไม่ยาก เน่ืองจากคู่แข่งในธุรกจิยงัมน้ีอย แต่ในปัจจุบนัสภาพเหล่านี้ไดเ้ปลีย่นแปลง
ไป การจดักจิกรรมไมซ์มคีวามซบัซ้อนเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ อกีทัง้คู่แข่งในธุรกจิที่เพิม่มากขึน้ รวมทัง้สิง่อ านวยความ
สะดวกทีค่รบครนัเกดิขึน้จ านวนมาก จงึจ าเป็นต้องมกีารระดมเงนิทุนและแรงงานทีม่ปีระสทิธภิาพจ านวนมากเพื่อสรา้ง
สิง่ดงึดดูใจต่างๆใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้รกิารซ ้าและเกดิความประทบัใจ เช่นเดยีวกบัการจดักจิกรรมไมซท์ีเ่กดิขึน้ภายใน
ธุรกจิศนูยป์ระชุมและธุรกจิโรงแรม เป็นต้น แผนกทีถ่อืว่ามคีวามส าคญัมากต่ออุตสาหกรรมไมซ ์คอื แผนกจดักจิกรรม
ไมซ์ ซึ่งจะมกีารปฏสิมัพนัธ์กบัลูกค้าตลอดการจดังาน ดงันัน้บุคลากรในแผนกดงักล่าว จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมกีารพฒันาสมรรถนะในการใหบ้รกิารในฐานะบุคลากรผูจ้ดักจิกรรมไมซ ์เพื่อใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจอย่ าง
สงูสดุและเกดิพฤตกิรรมความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 
 การท างานในปัจจุบนัรูปแบบของการปฏบิตัิงานต่างๆ ย่อมต้องอาศยัการพฒันาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นใน
ด้านการพัฒนาความรู้ (Knowledge) ด้านการพัฒนาทักษะ (Skill) ด้านการพฒันาเจตคติ (Attitudes) และด้านการ
พฒันาบุคลกิภาพ (Personality) เพื่อใหผู้ใ้หบ้รกิารมสีมรรถนะในการใหบ้รกิารไดต้รงกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิาร
มากทีส่ดุ ทัง้นี้เพราะในอุตสาหกรรมไมซ ์ผูจ้ดักจิกรรมไมซถ์อืเป็นหวัใจส าคญัในการขบัเคลื่อนงานใหส้ าเรจ็ลุล่วงทัง้ใน
การจดัการประชุมหรอืสมัมนาองคก์ร การท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั การจดัการประชุมหรอืสมัมนานานาชาต ิการจดัการ
แสดงสินค้าหรือนิทรรศการ และกิจกรรมการท่องเที่ยวพิเศษ แต่เนื่องจากในปัจจุบันการศึกษาด้านบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซย์งัมอียู่น้อยมากในประเทศไทย และสมรรถนะหลกัของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซท์ีม่อียู่ในปัจจุบนั
ยงัไม่มกีารศกึษาถงึมุมมองดา้นอุปสงค ์เป็นเพยีงการศกึษาจากมุมมองดา้นอุปทานเพยีงดา้นเดยีวเท่านัน้ เพื่อใหเ้กดิ
ความสอดคล้องทัง้มุมมองด้านอุปสงค์และมุมมองด้านอุปทาน ซึ่งวดัจากพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าของ
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม โดยชีใ้ห้เหน็ถงึสมรรถนะหลกัทีแ่ทจ้รงิของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ ์และอาจน าไปพฒันาเป็น
ขอ้ตกลงยอมรบัร่วมกนัในคุณสมบตัขิองบุคลากรวชิาชพีการท่องเทีย่วแห่งอาเซยีน (MRA) ของต าแหน่งผูจ้ดักจิกรรม
ไมซ์ในอนาคต ดงันัน้จากสาเหตุดงักล่าวขา้งต้นจงึท าให้เหน็ถึงความส าคญัของการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัแนวทางการ
พฒันาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสรมิสรา้งพฤติกรรมความภกัดต่ีอตราสนิค้าแก่ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 
เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซใ์นการกา้วสู่ความเป็นสากลของอุตสาหกรรมไมซไ์ทย
สอดคลอ้งกบันโยบายการขยายตวัของอุตสาหกรรมไมซต์ามแผนการพฒันาของส านักงานส่งเสรมิการจดัประชุมและ
นิทรรศการ (สสปน.) ซึง่เหมาะแก่การศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้ [6,7,8] 
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 โดยการพฒันากรอบแนวคดิในครัง้นี้จะน าไปเป็นข้อมูลในการพฒันางานวทิยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการ
พฒันาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสรมิสรา้งพฤตกิรรมความภกัดต่ีอตราสนิคา้แก่ผู้ เขา้ร่วมกจิกรรม” 
ต่อไป 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

เพื่อพฒันากรอบแนวคดิแนวทางการพฒันาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซเ์พื่อเสรมิสรา้งพฤตกิรรม
ความภกัดต่ีอตราสนิคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถนะ (Competency) 
1.1 ความหมายของสมรรถนะ 

สมรรถนะ หมายถงึ คุณลกัษณะความสามารถของบุคคลทีแ่สดงออกมาในเชงิพฤตกิรรมทีส่่งผลให้บุคลากร
ปฏบิตังิานหรอืกระท าสิง่ต่างๆไดต้ามมาตรฐาน และส่งผลใหอ้งคก์รด าเนินกจิกรรมต่างๆไดต้ามวตัถุประสงค ์ประสบ
ความส าเรจ็ และบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ซึง่สามารถวดัและสงัเกตเหน็ไดว้่าเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ 
และลกัษณะอื่นๆทีโ่ดดเด่นกว่าบุคคลอื่นๆในองคก์ร [9,10,11,12,13] 
1.2 องคป์ระกอบของสมรรถนะ 

สมรรถนะมอีงคป์ระกอบหลกัทีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วพนักนัและสนบัสนุนซึง่กนัและกนั 3 ประการ คอื [7,8] 
1.2.1 การแสดงออกทางความรู ้(Knowledge)  
 - ประเภทของความรู ้

(1) ความรู้ในตัวของมนุษย์หรือความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) หมายถึง ความรู้
เฉพาะตัวที่เกิดจากประสบการณ์ การศึกษา การสนทนา การฝึกอบรม เจตคติแต่ละบุคคล เป็นความรู้บวกกับ
สตปัิญญาและประสบการณ์ 

(2) ความรู้เชิงประจักษ์ที่ปรากฏชัดเจน (Explicit Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่ได้
ถ่ายทอดจากบุคคลออกมาในรปูของการบนัทกึตามรปูแบบต่างๆ ซึง่เป็นสารสนเทศนัน่เอง 

 - ลกัษณะความรูใ้นองคก์ร 
(1) ความรู้พื้นฐาน (Core Knowledge) เป็นความรู้ในระดับพื้นฐานที่ทุกคนในองค์กร

ตอ้งการหรอืตอ้งรู ้
(2) ความรู้เฉพาะ (Advanced Knowledge) เป็นความรู้ที่ท าให้องค์กรไปสู่จุดของการ

แขง่ขนัได ้เป็นความรูท้ีม่คีวามเฉพาะเจาะจงซึง่แตกต่างจากคู่แขง่ขนั 
(3) ความรูท้ีเ่ป็นเลศิ (Innovative Knowledge) เป็นความรูท้ีท่ าใหอ้งคก์รเป็นเลศิ สามารถ

เป็นผูน้ าทางการตลาดได ้
1.2.2 การแสดงออกทางทกัษะ (Skill) เป็นสิง่จ าเป็นต่อการด ารงชวีติของมนุษย ์ซึง่มอียู่ 2 อย่าง คอื 

(1) ทกัษะทัว่ไป (Generic Skills) หมายถึง ทกัษะทัว่ไปเป็นทกัษะที่มนุษยต์้องใช้ทุกวนัเพื่อการมี
ชวีติอยู่ 

(2) ทกัษะวชิาชพี (Profession Skills) หมายถงึ ทกัษะทีม่นุษยจ์ าเป็นตอ้งมเีพื่อใชใ้นการหาเลีย้งชพี 
1.2.3 การแสดงออกทางคุณลกัษณะของบุคคล (Attributes) ไดแ้ก่ บทบาททีแ่สดงออกต่อสงัคม (Social role) 

ภาพลกัษณ์ของบุคคลทีม่ต่ีอตนเอง (Self image) ความเชื่อ (Trait) และแรงจงูใจ (Motive) 
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1.3 สมรรถนะหลกัของอตุสาหกรรมไมซ ์[49] 
1.3.1 ความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑด์า้นคุณลกัษณะ ตน้ทุน และการมไีวใ้ช ้ 
1.3.2 ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า วตัถุประสงค์การจัดกิจกรรมไมซ์ ความต้องการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจัย

ความส าเรจ็หลกั และกระบวนการตดัสนิใจ  
1.3.3 ขา่วกรองทางการตลาด: แนวโน้มทางการตลาด และขา่วกรองเกีย่วกบัสถานการณ์การแขง่ขนั  
1.3.4 ความรูเ้กีย่วกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัทัง้ในและต่างประเทศ  
1.3.5 ทกัษะการคดิเป็นตรรกะ การท าความเขา้ใจ การประยุกต ์การวเิคราะห ์และการพจิารณ์  
1.3.6 ทกัษะการสือ่สารทีช่ดัเจน กระชบั และมตีรรกะ  
1.3.7 ทกัษะการท างาน และการวางแผนเป็นหมู่คณะ  
1.3.8 ทกัษะการน าเสนอทีช่ดัเจน และมตีรรกะ  
1.3.9 ทกัษะตน้ทุนก าไรเบือ้งตน้  
1.3.10 ทกัษะการประสานงาน  
1.3.11 สมัฤทธผิลทางภาษาองักฤษระดบัสงู  
1.3.12 ทกัษะการใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร ์ 
1.3.13 เชาวน์ปัญญา  
1.3.14 ความมเีกยีรตใินตนเอง  
1.3.15 ทศันคตเิชงิบวกเกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคในการท างาน  
1.3.16 ความช่างสงัเกตและใสใ่จรายละเอยีด  
1.3.17 ความมจีติบรกิาร  
1.3.18 ความสามารถในการปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลง 

2. อตุสาหกรรมไมซใ์นประเทศไทย 
2.1 ความหมายของอตุสาหกรรมไมซ์ [2,4,5] 

Meetings หมายถงึ กจิกรรมการท่องเทีย่วเพื่อการจดัการประชุมหรอืสมัมนาองคก์ร 
Incentive Travels หมายถงึ กจิกรรมการท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั 
Conventions หมายถงึ กจิกรรมการท่องเทีย่วเพื่อการจดัการประชุมหรอืสมัมนานานาชาต ิ 
Exhibitions หมายถงึ กจิกรรมการท่องเทีย่วเพื่อการจดัการแสดงสนิคา้หรอืนิทรรศการ 

2.2 ความส าคญัของอตุสาหกรรมไมซ์ 
2.2.1. เกดิการสรา้งงานและการกระจายรายไดสู้่ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง เนื่องจากการด าเนินการท่องเทีย่วรูปแบบ

ไมซ์ต้องอาศยัองค์ประกอบหรอืสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น สถานที่จดังาน โรงแรม ที่พกั การคมนาคมขนส่ง 
อาหารเครื่องดื่ม บรกิารสขุภาพ รา้นจ าหน่ายสนิคา้ของทีร่ะลกึ สถานทีท่่องเทีย่ว สถานบนัเทงิ เป็นตน้ 

2.2.2. การท่องเทีย่วรปูแบบไมซ ์ท าใหร้ฐับาลมรีายไดจ้ากภาษเีงนิได้ 
2.2.3. เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การจัดการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์เสริมสร้างความรู้ และ

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างผูร้่วมงาน 
2.2.4. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนในเรื่องของการพัฒนาและลงทุนด้าน

โครงสรา้งพืน้ฐาน สิง่อ านวยความสะดวก การบรกิาร ก าหนดมาตรฐานการฝึกอบรม และการด าเนินงานดา้นการตลาด
ส าหรบัสง่เสรมิการท่องเทีย่วรปูแบบไมซ ์

2.2.5. การประชาสมัพนัธป์ระเทศ 
2.2.6. ประชาชนทัว่ไปได้รบัประโยชน์จากการลงทุนของรฐัในส่วนโครงสร้างและสิง่อ านวยความสะดวกที่

สรา้งขึน้รองรบัการท่องเทีย่วรปูแบบไมซ ์เช่น ถนน ระบบขนสง่มวลชน 
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2.2.7. ก่อให้เกิดการเรียนรู้สิง่ใหม่ๆในด้านวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดประชุมและนิ ทรรศการ
นานาชาต ิซึง่มกีารแลกเปลีย่นองคค์วามรู ้เทคโนโลยสีมยัใหม่ 

2.2.8. สรา้งอาชพีดา้นการท่องเทีย่วทีถ่าวร จากสภาพภูมอิากาศของประเทศไทยทีเ่อือ้อ านวยใหส้ามารถจดั
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วรูปแบบไมซไ์ดต้ลอดทัง้ปี ซึง่ต่างจากประเทศทีม่อีากาศหนาวจดัในฤดูหนาวทีไ่ม่
เอือ้อ านวยต่อการจดัประชุม ดงันัน้หากไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาอย่างเตม็ทีก่จ็ะน าไปสู่การสรา้งอาชพีที่เกีย่วขอ้ง
กบัการท่องเทีย่วทีถ่าวรไม่เป็นเพยีงแต่การท่องเทีย่วตามฤดกูาลดงัเช่นทีเ่ป็นอยู่ในขณะน้ี 

โดยสรุปการท่องเทีย่วรปูแบบไมซ ์นอกจากมคีวามส าคญัหลกัในการน าเงนิตราเขา้สูป่ระเทศแลว้ ผลพลอยได้
จากการพฒันาประเทศ/ภูมิภาคสู่การเป็นผู้น าด้านไมซ์ยงัส่งผลดีต่อการพฒันาหลายๆด้าน เช่น การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค การก่อสร้างและการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อรองรบันักท่องเที่ยว การรกัษาสภาพแวดล้อม สถานที่
ท่องเทีย่ว ตลอดจนเกดิการสรา้งงานสรา้งรายไดสู้ป่ระเทศ/ภูมภิาคอกีดว้ย [5] 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินค้า (Brand loyalty behavior)  
3.1 พฤติกรรมหลงัการซ้ือส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินค้า 

พฤตกิรรมหลงัการซือ้เป็นสิง่ทีส่ าคญั เพราะเป็นสิง่ทีน่กัท่องเทีย่วใช้เป็นขอ้มลูพืน้ฐานในกระบวนการตดัสนิใจ
ทีจ่ะกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าหรอืไม่ ถ้าเกดิความพงึพอใจ พฤติกรรมภายหลงัการซื้อกจ็ะกลบัมาใช้บรกิารซ ้า แต่ถ้าเกดิ
ความไม่พงึพอใจ พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ครัง้ต่อไปกจ็ะไม่เกดิขึน้ [14,15,16] 
3.2 ความหมายของพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินค้า 

พฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้า หมายถึง ความตัง้ใจที่จะกลับมาใช้บริการซ ้าอีกครัง้ ซึ่งเกิดจาก
ประสบการณ์ทีผ่่านมาของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมว่าไดร้บัความพงึพอใจหรอืไม่ และมากน้อยเพยีงใด [50,51,52,53,54,55] 
3.3 ปัจจยัของพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินค้า 

ปัจจยัของพฤตกิรรมความภกัดต่ีอตราสนิคา้ โดยทัว่ไปม ี3 ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมความภกัดต่ีอตรา
สนิค้าของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม ได้แก่ การบอกต่อเชงิบวก, การกลบัมาใช้บรกิารซ ้า, การมสี่วนร่วมในการปกป้องตรา
สนิคา้ [53,55,56,57,58,59,60,61,62] 
 

วิธีวิทยาการวิจยั 
 

ขัน้ท่ี 1 ผูว้จิยัทบทวนวรรณกรรมจากแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ขัน้ท่ี 2 ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากขัน้ที ่1 เพื่อสรุปเป็นองคค์วามรูใ้นสองประเดน็ส าคญั คอื  

1) สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ ์
2) พฤตกิรรมความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 

ขัน้ท่ี 3 ผูว้จิยัสงัเคราะหผ์ลทีไ่ดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดยสามารถ
แบ่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามไดด้งันี้ 

1) ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ไดแ้ก่ สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ ์ประกอบดว้ย 
18    ตวัแปรย่อย 

2) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ประกอบดว้ย 3 ตวั
แปรย่อย 
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ผลการศึกษา 
 

 ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวขา้งต้น สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยัไดด้งันี้ อทิธพิลของ
สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมความภกัดต่ีอตราสนิคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

การศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัแนวทางการพฒันาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสรมิสรา้งพฤติกรรม
ความภกัดต่ีอตราสนิคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ซึง่ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ประกอบดว้ยตวัแปรตน้และตวัแปร
ตาม โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

                       ตวัแปรตน้                       ตวัแปรตาม 

สมรรถนะบุคลากรในอตุสาหกรรมไมซ ์
1) ความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑด์า้นคุณลกัษณะ ตน้ทุน และ
การมไีวใ้ช ้ 
2) ความรูเ้กีย่วกบัลกูคา้ วตัถุประสงคก์ารจดักจิกรรมไมซ ์
ความตอ้งการ เป้าหมายเชงิธุรกจิ ปัจจยัความส าเรจ็หลกั 
และกระบวนการตดัสนิใจ  
3) ขา่วกรองทางการตลาด: แนวโน้มทางการตลาด และ
ขา่วกรองเกีย่วกบัสถานการณ์การแขง่ขนั  
4) ความรูเ้กีย่วกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัทัง้ในและ
ต่างประเทศ  
5) ทกัษะการคดิเป็นตรรกะ การท าความเขา้ใจ การ
ประยุกต ์การวเิคราะห ์และการพจิารณ์  
6) ทกัษะการสือ่สารทีช่ดัเจน กระชบั และมตีรรกะ  
7) ทกัษะการท างาน และการวางแผนเป็นหมู่คณะ  
8) ทกัษะการน าเสนอทีช่ดัเจน และมตีรรกะ  
9) ทกัษะตน้ทุนก าไรเบือ้งตน้  
10) ทกัษะการประสานงาน  
11) สมัฤทธผิลทางภาษาองักฤษระดบัสงู  
12) ทกัษะการใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร ์ 
13) เชาวน์ปัญญา  
14) ความมเีกยีรตใินตนเอง  
15) ทศันคตเิชงิบวกเกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างาน  
16) ความช่างสงัเกตและใสใ่จรายละเอยีด  
17) ความมจีติบรกิาร  
18) ความสามารถในการปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลง 

พฤติกรรมความภกัดี 
ต่อตราสินค้า 

1) การบอกต่อเชงิบวก 
2) การกลบัมาใชบ้รกิารซ ้า 
3) การมสีว่นร่วมในการปกป้องตรา
สนิคา้ 
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ตวัแปรต้น (Independent Variable) ไดแ้ก่ สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ ์ประกอบดว้ย 18 ตวัแปร
ย่อย ดงันี้ 
  1) ความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑด์า้นคุณลกัษณะ ตน้ทุน และการมไีวใ้ช้ 
  2) ความรูเ้กีย่วกบัลกูคา้ วตัถุประสงคก์ารจดักจิกรรมไมซ ์ความต้องการ เป้าหมายเชงิธุรกจิ ปัจจยั
ความส าเรจ็หลกั และกระบวนการตดัสนิใจ 
  3) ขา่วกรองทางการตลาด: แนวโน้มทางการตลาด และขา่วกรองเกีย่วกบัสถานการณ์การแขง่ขนั 
  4) ความรูเ้กีย่วกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัทัง้ในและต่างประเทศ 
  5) ทกัษะการคดิเป็นตรรกะ การท าความเขา้ใจ การประยุกต ์การวเิคราะห ์และการพจิารณ์ 
  6) ทกัษะการสือ่สารทีช่ดัเจน กระชบั และมตีรรกะ 
  7) ทกัษะการท างาน และการวางแผนเป็นหมู่คณะ 
  8) ทกัษะการน าเสนอทีช่ดัเจน และมตีรรกะ 
  9) ทกัษะตน้ทุนก าไรเบือ้งตน้ 
  10) ทกัษะการประสานงาน 
  11) สมัฤทธผิลทางภาษาองักฤษระดบัสงู 
  12) ทกัษะการใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร ์
  13) เชาวน์ปัญญา 
  14) ความมเีกยีรตใินตนเอง 
  15) ทศันคตเิชงิบวกเกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
  16) ความช่างสงัเกตและใสใ่จรายละเอยีด 
  17) ความมจีติบรกิาร 
  18) ความสามารถในการปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลง 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมความภกัดต่ีอตราสนิค้า ประกอบด้วย 3 ตวัแปรย่อย 
ดงันี้ 

1) การบอกต่อเชงิบวก  
2) การกลบัมาใชบ้รกิารซ ้า 
3) การมสีว่นร่วมในการปกป้องตราสนิคา้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อชยัยุทธ รุ่งเรอืง และคุณแม่กรรณิกา หาญพจมาน ทีใ่หก้ารสนับสนุนการศกึษา
แก่ข้าพเจ้าและเล็งเห็นถึงความส าคญัของการศึกษาตลอดมา ตลอดจนความรกั ก าลงัใจ ความช่วยเหลอื ที่ท าให้
ขา้พเจ้าสามารถผ่านอุปสรรคทัง้หลายมาได้ รวมทัง้คุณธนาภรณ์ รุ่งเรอืง น้องสาว ที่คอยช่วยเหลอืขา้พเจ้าอยู่เสมอ
ตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย ์ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.โชคชยั สเุวชวฒันกลู รองคณบดฯี คณะการจดัการ
การท่องเที่ยว สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์และอาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความเมตตา ความรกั 
ความห่วงใย และคอยเอาใจใส่ดแูล ตลอดจนเสยีสละเวลาอนัมคี่าเพื่อถ่ายทอดความรู ้ค าปรกึษา ค าแนะน า และขอ้คดิ
ต่างๆ รวมทัง้คณาจารยท์ุกท่านของคณะการจดัการการท่องเทีย่ว สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ทีช่่วยประสทิธิ ์
ประสาทวชิาความรู้ให้แก่ข้าพเจ้า และสถาบนับณัฑิตพฒันาบรหิารศาสตร์ที่สนับสนุนทุนการศกึษาตลอดหลกัสูตร
ปรญิญาโทแก่ขา้พเจ้า อกีทัง้ท่านอาจารย์อรรธกิา พงังา และคณาจารย์จากสาขาการโรงแรม และสาขาการจดัการ
โรงแรมและท่องเทีย่ว คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ทีผ่ลกัดนัใหข้า้พเจา้ศกึษา
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ต่อในระดบัปรญิญาโท รวมถึงครูบาอาจารยท์ุกท่านที่ขา้พเจ้าได้เคยศกึษาเล่าเรยีนมาตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา ที่
ช่วยถ่ายทอดองคค์วามรูต่้างๆแก่ขา้พเจา้จนขา้พเจา้มคีวามรูต้ดิตวัมาจนถงึทุกวนันี้ ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงู 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

1. เกศรา สกุเพชร.  การพฒันาขดีความสามารถของบุคลากรดา้นโลจสิตกิส:์ กรณีศกึษาพนกังานขบัรถส าหรบัสาขา
ขนสง่สนิคา้และขนสง่โดยสารในเขตภาคเหนือตอนบน.  ปรญิญาดุษฎบีณัฑติมหาวทิยาลยัแม่โจ;้  2553.   

2. บุญเลศิ จติตัง้วฒันา.  ธุรกจิไมซ ์ธุรกจิการจดัประชมุขององคก์ร ธุรกจิการท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั ธุรกจิการจดั
ประชุมระดบันานาชาต ิธุรกจิการจดัแสดงสนิคา้.  กรุงเทพมหานคร: เฟิรน์ขา้หลวงพริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชงิ;  2554.   

3. อรรธกิา พงังา.  การจดัการและการปฏบิตังิานสว่นหน้า.  กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริน้ติง้ เฮา้ส;์  2553.   
4. ส านกังานสง่เสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน).  อุตสาหกรรมไมซใ์นภมูภิาคเอเชยี.  

กรุงเทพมหานคร: ส านกังานสง่เสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน);  2554.   
5. ส านกังานสง่เสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน).  รายงานฉบบัสมบรณ์ูโครงการส ารวจสถติกิาร

จดัประชมุ การท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั และการจดัแสดงสนิคา้/นิทรรศการนานาชาตใินประเทศไทย.  
กรุงเทพมหานคร: ส านกังานสง่เสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน);  2552.   

6. โชคชยั สเุวชวฒันกลู.  การพฒันาตวับ่งชีป้ระสทิธผิลการจดักจิกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ร.  ภาค
นิพนธป์รญิญาวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ โครงการบณัฑติศกึษาพฒันาทรพัยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑติพฒันบริหาร
ศาสตร;์  2542.   

7. ณรงคว์ทิย ์แสนทอง.  มารูจ้กั Competency กนัเถอะ.  กรุงเทพมหานคร: เอช อาร ์เซน็เตอร;์  2547.   
8. สรุชยั พรหมพนัธุ.์  ช าแหละสมรรถนะเพื่อการพฒันา Competency.  กรุงเทพมหานคร: ส านกัพมิพปั์ญญาชน;  2554.   
9. ดุจดาว ดวงเด่น.  การพฒันาอาชพีโดยเน้นขดีความสามารถ : กรณีศกึษาพนกังานสายเงนิฝาก-บญัช ีธนาคาร

ไทยทนุ จ ากดั (มหาชน).  ภาคนิพนธป์รญิญาพฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ โครงการบณัฑติศกึษาการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร;์  2540.   

10. ปิยสดุา ขตัยิะวรา.  การก าหนดขดีความสามารถของนกับรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นดา้นผลประโยชน์และสวสัดกิาร : 
กรณีศกึษาธนาคารพาณิชยไ์ทย.  ภาคนิพนธป์รญิญาวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ โครงการบณัฑติศกึษาพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร;์  2545.       

11. พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน.  กรุงเทพมหานคร: อกัษรเจรญิทศัน์;  2542.   
12. พุฒ ิเด่นสมพรพนัธ.์  การศกึษาขดีความสามารถหลกัเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกจิกรรมการพฒันา

ทรพัยากรมนุษย ์: กรณีศกึษาส านกังานสาขาพระราม 4 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย.  ภาค
นิพนธป์รญิญาวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ โครงการบณัฑติศกึษาพฒันาทรพัยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร;์  2543.   

13. วฒันา ทนงคแ์ผง.  ปฐมนิเทศธรุกจิโรงแรม.  กรุงเทพมหานคร: หา้งหุน้สว่น ไทยรายวนัการพมิพ ์จ ากดั;  2553.   
14. ฉลองศร ีพมิลสมพงศ.์  การวางแผนและพฒันาตลาดการท่องเทีย่ว.  กรุงเทพมหานคร: ส านกัพมิพ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร;์  2556.   
15. ปราโมชน์ รอดจ ารสั.  พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว.  กรุงเทพมหานคร: ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง;  2553.   
16. สวุรีณ์สัญ ์โสภณศริ.ิ  การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว.  กรุงเทพมหานคร: ส านกัพมิพอ์นิทนิล;  2554.   
17. กมล สดุประเสรฐิ.  รายงานการวจิยั เรื่องดชันีความส าเรจ็ของการปฏริปูการศกึษา.  ส านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาแห่งชาต ิส านกันายกรฐัมนตร;ี  2543.   
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18. กอบแกว้ ภตูธินารกัษณ์.  ผลของเทคนิคการเตอืนและการตดิตามทีม่ต่ีออตัราการตอบกลบัและความจรงิใจในการ
ตอบแบบสอบถามทีส่ง่ทางไปรษณียข์องครมูธัยมในเขตกรงุเทพมหานคร.  วทิยานิพนธค์รุศาสตรมหาบณัฑติ 
ภาควชิาวจิยัการศกึษาบณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั;  2537.   

19. จุมพล พลภูทัรชวีนิ.  ปฏบิตักิารวจิยัอนาคตดว้ย EDFR.  วารสารบรหิารการศกึษามหาวทิยาลยัขอนแก่น.  1(2): 
19-31;  2548.   

20. ใจทพิย ์เชือ้รตันพงษ.์  การวจิยัดว้ยเทคนิคเดลฟาย.  รวมบทความทีเ่กีย่วกบัการวจิยัทางการศกึษา (เล่ม 2).  (ม.
ป.ท.);  2535.   

21. ชนิตา รกัษพ์ลเมอืง.  การวจิยัดว้ยเทคนิคเดลฟาย.  ใน การวเิคราะหน์โยบายทางการศกึษา.  (ม.ป.ท.);  2531.   
22. ชาญอนนัต ์สขุวงค.์  การพฒันาตวัชีว้ดัขดีความสามารถหลกัของบุคลากรใน บรษิทั ชมุพรอุตสาหกรรมน ้ามนั

ปาลม์ จ ากดั (มหาชน).  วทิยานพินธป์รญิญาครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมมหาบณัฑติ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คุณทหารลาดกระบงั;  2547.   

23. โชคชยั สรินิพมณี.  การพฒันาตวับ่งชีป้ระสทิธภิาพการด าเนินงานของหน่วยศกึษานิเทศก ์ส านกังานการ
ประถมศกึษาอ าเภอ โดยใชพ้ดีบัเบิล้ยพูแีละการสมัภาษณ์กลุ่มเจาะจง.  วทิยานิพนธค์รุศาสตรมหาบณัฑติ 
ภาควชิาวจิยัการศกึษา บณัฑติวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั;  2540.   

24. ณฐัฎา สรรพศร.ี  การเปรยีบเทยีบอตัราความเคลื่อนของค าตอบจากผูเ้ชีย่วชาญจ านวนต่างกนั.  รายงานการศกึษา
วชิา Individual Study ภาควชิาวจิยัการศกึษา บณัฑติวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั;  2525.   

25. นิตพิล ภูตะโชต.ิ  การจดัการการโรงแรม.  ขอนแก่น: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัขอนแก่น;  2539.   
26. บญัชา ส ารวยรื่น.  การพฒันาเกณฑก์ารประเมนิโครงการฝึกอบรมคอมพวิเตอรแ์กข่า้ราชการตามมตขิอง

คณะรฐัมนตร.ี  วทิยานิพนธค์รุศาสตรมหาบณัฑติ ภาควชิาโสตทศันศกึษา บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั;  2540.   

27. บุญเรยีง ขจรศลิป์.  สถติวิจิยั.  พมิพค์รัง้ที ่8.  กรุงเทพมหานคร: พ.ี เอน็. การพมิพ;์  2545.   
28. บุญเลศิ จติตัง้วฒันา.  ระเบยีบวธิวีจิยัทางการท่องเทีย่ว.  พมิพค์รัง้ที ่2.  กรุงเทพมหานคร: เพรสแอนดด์ไีซน์;  2551.   
29. ประยรู ศรปีระสาธน์.  เทคนิคการวจิยัแบบเดลฟาย.  วารสารการศกึษาแห่งชาต.ิ  14(2): 49-60;  2523.   
30. ปรญิญ ์พชิญวจิติร.์  การออกแบบรายการขดีความสามารถในงานของบรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน).  

ภาคนิพนธป์รญิญาวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ โครงการบณัฑติศกึษาพฒันาทรพัยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑติพฒันบริ
หารศาสตร;์  2544.   

31. แมนฤทธิ ์บุญเยน็.  รปูแบบการพฒันาขดีความสามารถเฉพาะทางส าหรบับุคลากรผูใ้ชเ้ครื่องจกัรในอุตสาหกรรม
การผลติ.  วทิยานิพนธด์ษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาวจิยัและพฒันาการสอนเทคนิคศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระเจา้
เกลา้พระนครเหนือ;  2551.   

32. วรรณี แกมเกตุ.  การพฒันาตวัชีว้ดัประสทิธภิาพการใชค้ร ู: การประยุกตใ์ชโ้มเดลสมการโครงสรา้งกลุ่มพหแุละ
โมเดลเอม็ทเีอม็เอม็.  วทิยานิพนธค์รุศาสตรด์ุษฎบีณัฑติ ภาควจิยัการศกึษา บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั;  2540.   

33. วรีะยุทธ ทองเงนิ.  การเพิม่ขดีความสามารถของบคุลากรเพื่อสนบัสนุนภารกจิองคก์ารสหประชาชาต ิศกึษากรณี
กรมแพทยท์หารบท.  ปัญหาพเิศษปรญิญารฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยับรูพา;  2549.   

34. ศกัดิช์าย เพชรชว่ย.  การพฒันาตวับ่งชีร้วมคุณภาพการศกึษาของคณะครุศาสตรในสถาบนัราชภฎั.  วทิยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบณัฑติ ภาควชิาวจิยัการศกึษา บณัฑติวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั;  2541.   

35. ศริชิยั พงษ์วชิยั.  สถติเิพื่อการวจิยัดว้ยโปรแกรม R: เล่ม 1 การทดสอบความแตกต่าง.  กรุงเทพมหานคร: สพุี
เรยีพริน้ติง้เฮาส;์  2552.   
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36. สมเกยีรต ิทานอก.  การพฒันาตวับ่งชีร้วมส าหรบัเกณฑม์าตรฐานโรงเรยีนประถมศกึษา.  วทิยานิพนธค์รุศาสตรม
หาบณัฑติ ภาควชิาวจิยัการศกึษา บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั;  2539.   

37. สรวุฒ ิบวัจนัทร.์  การพฒันาตวับ่งชีก้ารประเมนิโครงการฝึกอบรมทางดา้นโรงงานอุตสาหกรรม.  วทิยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอนอาชวีศกึษา บณัฑติวทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คุณทหารลาดกระบงั;  2545.   

38. สชุาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ.์  ตวับ่งชีก้ารปฏบิตังิานทีเ่หมาะสมส าหรบัการตรวจสอบผลการปฏบิตังิานโครงการและ
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อาเซียน 
The tour leader’s competencies by the ASEAN Mutual Recognition Arrangement 
framework 
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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาสมรรถนะพื้นฐานอาชีพผู้น าเที่ยว ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานอาชีพอาเซียน  เป็น
การศกึษาเฉพาะผูน้ าเทีย่ว (Tour Leader) เพื่อรองรบัต่อการก าหนดกฎเกณฑ์ใหม่ส าหรบัผูน้ าเทีย่ว จงึเป็นทีม่าของ
วตัถุประสงค์งานวิจยั เพื่อศึกษาถึงสมรรถนะพื้นฐานอาชีพผู้น าเที่ยวตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานอาชีพ
อาเซยีน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement) โดยกระบวนการศกึษา ไดม้กีารทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
กรอบมาตรฐานวิชาชีพมัคคุเทศก์ไทย และกรอบมาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานอาชีพอาเซียน (ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement) เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบในการสัมาาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้างกลุ่มผู้เชี่ยวชาทที่
เกี่ยวข้องกบัผู้น าเที่ยวและการท่องเที่ยวต่างประเทศ ใน 5 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบการน าเที่ยว ผู้น าเที่ยว ผู้เดินทาง
ท่องเทีย่ว หน่วยงานราชการและเอกชนทีด่แูลการท่องเทีย่ว และงานการศกึษาดา้นการท่องเทีย่ว จ านวน 15 ท่าน โดย
ใชเ้ทคนิคลูกบอลหมิะ (Snow Ball) ในการหาผู้เชี่ยวชาททัง้ 5 กลุ่ม ซึ่งผลการศกึษาพบว่า สมรรถนะพื้นฐานอาชพี
ผูน้ าเทีย่วทีจ่ าเป็นและมคีวามส าคทัประกอบไปดว้ย 15 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 1) การบรกิาร 2) ความรูเ้กีย่วกบัประเทศที่
น าเทีย่วและความรูท้ ัว่ไป 3) จรรยาบรรณ จรยิธรรม และความซื่อสตัย ์4) การจดัการ 5) ความปลอดายัและสขุอนามยั 
6) าาษาและการสื่อสาร 7) บุคลกิาาพและการแต่งกาย 8) การแกไ้ขปัทหาต่างๆ 9) ทศันคตใินการใหบ้รกิารเชงิบวก 
10) การสนัทนาการ 11) ความช านาทในเสน้ทางท่องเทีย่ว 12) การตดิต่อและประสานงาน 13) ทกัษะในการน าเทีย่ว 
14) ความเขา้ใจในเอกสารและคู่มอืต่างๆ 15) ความอดทนอดกลัน้ต่อสถานการณ์ 
 

ค าส าคญั: ผูน้ าเทีย่ว สมรรถนะพืน้ฐานอาชพีผูน้ าเทีย่ว กรอบมาตรฐานสมรรถนะพืน้ฐานอาชพีอาเซยีน 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่วแบบบรูณาการ คณะการจดัการการท่องเทีย่ว สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10240 
1 Department of Integrated Tourism Management, Graduate school of Tourism Management, National Institute of Development 

Administration, Bangkok 10240. 
*Corresponding author : c.paiboon@gmail.com 



 

1097 
 

Abstract 
 

 The Study of tour leader competencies by the ASEAN Mutual Recognition Arrangement framework, 
studied specific to tour leader to response the new rules that applied to tour leader registration. It was 
became the objective of this research, to study the tour leader competencies by the ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement framework. The process of the study began from literature reviews about tour 
leader, national guide standard assessment and ASEAN Mutual Recognition Arrangement framework. 
Through the result of the reviews applied for the semi-structure in-depth interview to 5 stakeholders in 
outbound tourism business with snowball technique. The stakeholders were comprised of outbound tour 
companies, tour leaders, Thai tourists, tourism governances & authorized society and tourism lecturers. The 
result of studied shown the 15 important and necessary competencies that tour leader should have in their 
job performances as follow; 1) service mind 2) wide range of knowledge in destination 3) Ethics, moral and 
honest 4) good management 5) health and Secure 6) languages and communication 7) personality and 
grooming 8) solving problem skills 9) positive attitude 10) Entertaining 11) route proficiency 12) efficiency 
cooperated skills 13) leading tour skilled 14) skillful documentary 15) forbearance 
 

Keywords:  Tour leader, Tour leader’s competencies, ASEAN Mutual Recognition Arrangement framework 
 

บทน า 
 

 การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) [1] ในปี 
2558 ประเทศไทยซึ่งจะมบีทบาทส าคทัในการเป็นผู้ประสานงานหลกัในสาขาการท่องเที่ยวและการบิน จงึต้องเร่ง
พฒันาความรู ้และมาตรฐานวชิาชพีของบุคลากรทางการท่องเทีย่วของไทย ใหม้รีะดบัมาตรฐานเดยีวกนักบัประเทศ
ต่างๆ าายใต้กรอบความร่วมมอืท่องเทีย่วอาเซยีน ซึง่เป็นตวัสะทอ้นบทบาททีส่ าคทัของอุตสาหกรรมท่องเทีย่วทีม่ผีล
ต่อเศรษฐกจิของาูมาิาค าายใต้ความหลากหลายทางวฒันธรรม สงัคม และสาาพแวดลอ้มทางการท่องเทีย่ว โดยได้
ร่วมกนัก าหนดแบบแผน นโยบาย และมาตราการต่างๆ ในการจดัการการท่องเทีย่วของอาเซยีน ซึง่มสีว่นส าคทัต่อการ
เร่งรดัให้เกดิการเปิดเสรกีารบรกิารในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในาูมาิาคนี้ ท าให้เกดิความต้องการของบุคลากรต่างๆ
มากมายโดยเฉพาะบุคคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อมาตอบสนองและอ านวยความสะดวกต่อการเดนิทางมาของ
นกัท่องเทีย่ว  ซึง่ในการจดัตัง้เขตการคา้เสรอีาเซยีนนี้ ไดก้ าหนดใหก้ระบวนการออกวซี่าเป็นไปในมาตรฐานเดยีวกนั 
และมกีารยกเวน้วซี่าให้คนชาตอิาเซยีน นอกจากนี้ยงัจะมกีารเร่งรดัการจดัท า ASEAN Single Visa เพื่อการส่งเสรมิ
การลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการส่งเสรมิการตลาดร่วมกนั สิง่ต่างๆเหล่านี้กเ็พื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์
อาเซยีนในฐานะแหล่งท่องเทีย่วแหล่งเดยีวกนั โดยมกีารก าหนดใหม้มีาตรฐานการพฒันาเป็นทีย่อมรบัร่วมกนั ในการ
พฒันาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมด้านการให้บรกิารด้านหนึ่ง ที่มคีวามส าคทัและส่งผลต่อการ
พฒันาประเทศต่างๆเป็นอย่างมากนัน้ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารก าหนดมาตรฐานต่างๆใหม้คีวามเหมาะสมและใกลเ้คยีงกนั
ทัง้หมดในทุกประเทศของกลุ่มอาเซยีน ไม่ว่าจะเป็นดา้นแหล่งท่องเทีย่ว ทีพ่กั การใหบ้รกิาร รวมถงึการพฒันาบุคลากร
ทางการท่องเที่ยวด้วย ซึ่งจะสอดคล้องต่อการส่งเสรมิการท าการตลาดร่วมกัน ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่วในฐานะแหล่งท่องเทีย่วแหล่งเดยีวกนั ดงันัน้ในการบรูณาการการพฒันาาูมาิาคร่วมกนั จงึจ าเป็นทีจ่ะต้องมี
การก าหนดกรอบมาตรฐานของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พกั การให้บรกิาร รวมถึงบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้เป็นที่
ยอมรบัและมมีาตรฐานเดยีวกนั 
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 ซึง่ในส่วนของบุคลากรทางการท่องเทีย่วนัน้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการโยกยา้ยแรงงานฝีมอื หลงัจากการเปิด
เสรีการค้าและการบริการ โดยจะมีการก าหนดกรอบมาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานอาชีพอาเซียน  ASEAN Mutual 
Recognition Arrangements หรอือาจเรยีกอย่างสัน้ๆ ว่า ASEAN MRA [2] ขึน้มา เพื่อเป็นมาตรฐานกลางของทุกๆ
ประเทศ ซึง่ในการก าหนดมาตรฐานการประกอบวชิาชพีในสาขาบรกิารและการท่องเที่ยวที่เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัง้
อาเซียนนัน้ ได้มีการก าหนดประเาทอาชพีและต าแหน่งงานไว้ทัง้สิน้ 32 ต าแหน่งงาน อนัได้แก่ สาขาการโรงแรม 
จ านวน 23 ต าแหน่งงาน และสาขาธุรกจิน าเที่ยว จ านวน 9 ต าแหน่งงาน โดยผู้น าเทีย่วกเ็ป็นส่วนหนึ่งในบรบิทของ
หมวดมคัคุเทศก์ในสาขาการท่องเที่ยวนี้ด้วย ซึ่งนับว่าเป็นสิง่ที่อาเซยีนให้ความส าคทัเป็นอย่างมาก โดยสมาชกิ 9 
ประเทศในอาเซยีนไดม้กีารลงนามขอ้ตกลงยอมรบัร่วมกนัไปเมื่อปี 2552  ซึง่ประเทศไทยในขณะนัน้ยงัไม่สามารถลง
นามได้ เนื่องจากติดเงื่อนไขต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสาาตามรัฐธรรมนูทของประเทศเสียก่อน ซึ่งต่อมา
คณะรฐัมนตรไีดม้มีตใินทีป่ระชุมเมื่อวนัที ่22 กุมาาพนัธ ์2555 ณ จงัหวดัอุดรธานี โดยไดม้กีารเหน็ชอบในการยกร่าง
กฎกระทรวง ของกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 2555 และไดม้กีารประกาศใชใ้นราชกจิจานุเบกษาในเวลาต่อมา จงึ
สามารถกล่าวได้ว่าการเปิดเสรกีารค้าและการบรกิารได้มผีลอย่างสมบูรณ์ต่อประเทศไทย ซึ่งจะท าให้มกีารโยกย้าย
แรงงานฝีมอืระหว่างกนัอย่างเสร ีดงันัน้กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา จงึต้องมกีารจดัเตรยีมแผนและการด าเนินการ
ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตรอ์าเซยีนด้านการท่องเที่ยว ปี 2554 -2558 โดยจดัให้มีการส ารวจและ
วเิคราะหค์วามต้องการดา้นแรงงานและการพฒันาบุคลากรดา้นธุรกจิน าเทีย่ว ผูน้ าเทีย่ว และมคัคุเทศก ์ตลอดจนการ
จดัตัง้หน่วยงานที่จะท าหน้าที่ดูแลในการควบคุมมาตรฐานต่างๆให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งกรมการ
ท่องเที่ยวไดจ้ดัใหม้กีารวดัประเมนิผลมคัคุเทศกต์ามรูปแบบที่ก าหนด [3] ซึง่ยงัคงไม่สมัพนัธต่์อลกัษณะงานและการ
ท างานของผูน้ าเทีย่วนกั  
 ผู้น าเที่ยวนับเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่ส าคทั โดยเฉพาะรูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ ซึง่เป็นหนึ่งในรปูแบบการท่องเทีย่วของโลกทีส่ าคทั [4] ซึง่ผูน้ าเทีย่วจะเป็นผูด้แูลนกัท่องเทีย่วในการ
เดนิทางออกจากประเทศของตน เช่น ประเทศไทย ไปท่องเทีย่วยงัประเทศอื่นๆ(Outbound Tourism) นับเป็นหนึ่งใน
ประเาทการเดินทางที่มีความส าคทัมากในโลกของการท่องเที่ยว นอกจากนี้ผู้น าเที่ยวซึ่งเป็นผู้ดูแลโดยตรง ก็มี
ความส าคทัในบทบาทหน้าที่และความรบัผดิชอบ ไม่ยิง่หย่อนไปกว่ามคัคุเทศก์ที่ท าหน้าที่ในการดูแลนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้มายงัประเทศไทยเลย แต่เมื่อยอ้นดูในเรื่องของการศกึษา และการรองรบัสนับสนุน รวมถึง
งานวจิยัต่างๆ กลบัพบว่ามสีว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูน้ าเทีย่วอยู่น้อยมาก หรอืแทบจะไม่มกีารศกึษาอยู่เลย ทัง้ๆทีค่วามเป็น
จรงิในเชิงการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวทัง้ 2 ส่วนของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ทัง้การท่องเที่ยวโดยการเดิน
ทางเขา้มาท่องเที่ยวในประเทศ (Inbound) และการท่องเที่ยวโดยการเดนิทางออกนอกประเทศ (outbound) ต่างต้อง
ตอบสนองสอดรับกัน ทัง้ในเชิงเศรษฐกิจ และความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในปัจจุบันแนวโน้มการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดนิทางออกไปท่องเที่ยวยงัต่างประเทศ พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี อนั
เน่ืองมาจากความสะดวกในการเดนิทางทีเ่พิม่มากขึน้ในปัจจุบนั เช่น การงดเวน้วซี่าส าหรบัคนไทย ราคาแพคเกจทวัร์
ทีถู่กลง รายไดท้ีม่ากขึน้ การเขา้ถงึสนิคา้ทีง่่ายขึน้ ลว้นเป็นปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการเดนิทางมากขึน้ของนักท่องเทีย่วชาว
ไทย ท าใหค้วามส าคทัของผูน้ าเทีย่วทีม่มีาตรฐาน มปีระสบการณ์ และมคีวามรู ้จ าเป็นทีจ่ะต้องไดร้บัการค านึงถงึ เพื่อ
รกัษาไวซ้ึง่ประโยชน์ของผูเ้ดนิทางทีไ่ดร้บัการคุม้ครองไวต้ามกฎหมายว่า บุคคลย่อมมเีสราีาพในการเดนิทาง [5] ซึง่
ในการเดนิทางท่องเทีย่วนี้ถอืเป็นปัจจยัพืน้ฐานส าคทัอย่างนึงของมนุษย์ ทีเ่กดิจากแรงจงูใจ ตามทฤษฎแีรงจงูใจในการ
เดนิทาง ตามรายงานของพทิยะ [6] ทีว่่าในการเดนิทางนัน้ นกัท่องเทีย่วคาดหวงัทีจ่ะไดส้มัผสัสิง่แวดลอ้ม ไดพ้บปะกบั
คนในทอ้งถิน่เขา้ใจวฒันธรรมทอ้งถิ่นและประเทศทีเ่ดนิทางไป ไดพ้กัผ่อนและสรา้งเสรมิสมัพนัธา์าพาายในครอบครวั
ในสาาพแวดลอ้มทีน่่าสบาย ไดท้ ากจิกรรมทีน่ักท่องเทีย่วสนใจ มสีุขาาพด ีไดร้บัการคุม้กนัและความปลอดายั ไดร้บั
การยอมรบันบัถอืและไดร้บัสถานาาพทางสงัคม รวมถงึเป็นการใหร้างวลัแก่ตวัเอง และยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Loy 
[7] ทีมุ่่งเน้นไปถงึปัจจยัในการกระตุ้นให้เกดิการเดนิทาง อนัประกอบไปดว้ยปัจจยัผลกัดนั(Push Factors) และปัจจยั
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ดงึดูด(Pull Factors) ในการตดัสนิใจเดนิทางออกจากสิง่แวดลอ้มเดมิๆ ซึง่เมื่อดูในมติพิืน้ฐานนี้แลว้ ท าใหผู้น้ าเทีย่วยิง่
ทวคีวามส าคทัมากขึน้ต่อการเดนิทางของคนไทยไปในสิง่แวดลอ้มใหม่ๆ เช่น ต่างประเทศ ทีม่แีนวโน้มมากขึน้  โดย
เป็นบุคคลที่สามารถสรา้งความส าเรจ็ใหก้บัการเดนิทาง รวมถงึผลประกอบการของบรษิทัน าเทีย่วทีม่ากขึน้ ดว้ย  อนั
หมายถงึรายไดจ้ากการจดัเกบ็าาษทีีเ่กดิจากการน าเทีย่วทีจ่ะมากขึน้ตามไปดว้ยเช่นกนั 
 ซึง่บรบิทของผูน้ าเทีย่วนัน้ เริม่มกีารกล่าวถงึและก าหนดบทบาทหน้าทีไ่ว้ในสว่นของบทบทัทตัเิกีย่วกบัผูน้ า
เที่ยวอย่างชัดเจนเป็นครัง้แรกในพระราชบัททัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์  2551 [8] โดยให้ความหมายไว้ว่า 
“ผู้รบัผิดชอบในการดูแลและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ ” ซึ่ง
หมายความว่า “ผู้น าเที่ยว” เป็นค าบทัทัติเฉพาะส าหรบัผู้ที่จะดูแลการเดินทางของนักท่องเที่ยวในการเดินทางไป
ท่องเทีย่วในต่างประเทศ(Outbound Tourism) แต่กย็งัคงไม่ไดม้กีารใหค้วามส าคทัมากนกั ในการศกึษาหรอืต่อยอดใน
การพฒันาบุคคลกลุ่มนี้เลย จนกระทัง่มาชดัเจนมากขึน้ เมื่อมกีารประกาศใหม้กีารขึน้ทะเบยีนผูน้ าเทีย่ว ตามประกาศ
กฎกระทรวงเมื่อต้นปี 2557 [9] อนัเป็นผลมาจากแนวความคิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Economic Community : AEC) เพื่อให้เกดิความมัน่คงทางเศรษฐกจิ าายใต้การเคลื่อนย้ายสนิค้า บรกิาร 
การลงทุน เงนิทุน แรงงานฝีมอือย่างเสร ีและลดปัทหาความยากจน ความเลื่อมล ้าทางสงัคม จงึท าให้ธุรกจิาาคการ
ท่องเทีย่วและาาคธุรกจิบรกิาร ซึง่จะมกีารเปิดโอกาสใหเ้กดิการโยกยา้ยแรงงานฝีมอือย่างเสรดีว้ยนัน้ โดยเฉพาะผูน้ า
เทีย่วซึง่เป็นกลุ่มบุคลากรทางการท่องเทีย่วทีก่ าหนดใหม้กีารขึน้ทะเบยีนเป็นครัง้แรก พรอ้มทัง้มกีารออกบตัรประจ าตวั
ผู้น าเที่ยว ซึ่งเป็นบตัรชนิดและประเาทใหม่ของการท่องเที่ยวไทย จงึจ าเป็นต้องมกีารก าหนดมาตรฐานสมรรถนะ
พื้นฐานอาชีพผู้น าเที่ยว ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานอาชีพอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement) เพื่อก าหนดมาตรฐานและประเมนิบุคลากรทางการท่องเที่ยว อนัเป็นการยกระดบัมาตรฐานของผู้น า
เทีย่วใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นของนกัท่องเทีย่วและาาคธุรกจิบรกิาร ตามทฤษฎขีอง Maslow ไดพ้ดูถงึขัน้
แห่งความตอ้งการจ าเป็น(Hierarchy of needs) ทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงความตอ้งการต่อไปในระดบัสงูขึน้ เมื่อตนไดใ้น
สิง่ที่ตนคาดหวงัไว้ก่อนหน้านัน้แล้ว [10] ดงันัน้จงึจะเห็นได้ว่าผู้น าเที่ยวย่อมมสี่วนส าคทัเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วไปยงัต่างประเทศ ผูน้ าเทีย่วจะมบีทบาทส าคทัในการดแูลอ านวยความสะดวก 
ใหบ้รกิาร ใหค้วามบนัเทงิ ใหค้วามรู ้ตลอดจนบรหิารจดัการและประสานงานระหว่างาาคธุรกจิดา้นการท่องเทีย่วและ
ธุรกจิบรกิาร ใหก้ารน าเทีย่วเหล่านัน้เป็นไปโดยเรยีบรอ้ย ดงันัน้ผูน้ าเทีย่วจงึถอืว่าเป็นบุคลากรทางการท่องเทีย่วทีค่วร
ไดร้บัการดแูลและสนบัสนุนตามกฎหมายตามทีม่บีทบทัทตัไิว้ รวมทัง้จะเป็นอกีหนึ่งกลุ่มบุคลากรทางการท่องเทีย่วที่
จะอยู่าายใต้การโยกยา้ยแรงงานฝีมอื หลงัจากการเปิดเสรกีารคา้และการบรกิารอาเซยีน จงึจ าเป็นทีจ่ะต้องมกีารให้
ความส าคทัในการสนับสนุน ทางการศกึษาวิจยั และการฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะ
พืน้ฐานอาชพีอาเซยีน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement) ซึง่จะสอดรบักบัแผนการช่วยเหลอืและผลกัดนัให้
ผูป้ระกอบการไทยและมคัคุเทศก์ให้สามารถแข่งขนัในตลาดอาเซยีนได ้โดยการพฒันากลุ่มผูน้ าเที่ยวซึ่งจะมคีวามรู ้
ความสามารถในดา้นาาษาองักฤษ และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในวฒันธรรม าาษาต่างชาติ ทัง้ในส่วนของประเทศเพื่อน
บา้นและประเทศต่างๆทัว่โลกมากกว่า   
 ในการจดัใหม้กีารขึน้ทะเบยีนผูน้ าเทีย่วและมกีารออกบตัรประจ าตวัผูน้ าเทีย่วนัน้ จ าต้องมกีารอนุโลมใหก้บั
กลุ่มผู้น าเที่ยวที่ประกอบอาชพีนี้อยู่แล้วแต่ไม่เคยได้รบัการอบรมมคัคุเทศก์มาก่อน ให้ได้รบัการขึน้ทะเบยีนาายใน 
120 วนั นบัจากวนัประกาศใชใ้นราชกจิจานุเบกษา ซึง่จะมกีระบวนการรบัรองจากบรษิทัทีท่ างาน และจากทางสมาคม
การท่องเทีย่วต่างๆตามทีก่ฎกระทรวงก าหนด ซึง่ในกลุ่มนี้ก่อใหเ้กดิกลุ่มผูน้ าเทีย่วแฝง คอื บรษิทัน าเทีย่วหลายบรษิทั
ไดใ้ชโ้อกาสนี้ในการน ารายชื่อของพนกังานในทีท่ างานของตน ซึง่เป็นบุคคลทีไ่ม่มปีระสบการณ์หรอืมปีระสบการณ์ไม่
มากในการน าเทีย่วมาขึน้ทะเบยีนดว้ย และกลุ่มสุดทา้ยทีส่ามารถมาขึน้ทะเบยีนผูน้ าเทีย่วได ้คอืกลุ่มของมคัคุเทศกท์ี่
ผ่านการอบรมมคัคุเทศกต่์างประเทศ หรอืมคัคุเทศกท์ีม่บีตัรสบีรอนซเ์งนิ หรอืมคัคุเทศก์Inbound ซึง่ในส่วนนี้บางท่าน
กอ็าจไม่เคยน าทวัร์ต่างประเทศเลย เนื่องจากท าทวัรเ์พยีงแต่ในประเทศอย่างเดยีว แต่กส็ามารถมาขอขึน้ทะเบยีนมี
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บตัรผูน้ าเทีย่วได ้ซึง่ในกระบวนการนี้ย่อมไม่ตรงกบับทบาทหน้าทีแ่ละการปฏบิตังิานของผูน้ าเทีย่ว รวมถงึนิยามตาม
ความหมายในพระราชบทัทตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์2551 อกีทัง้ยงัไม่สามารถก าหนดคุณลกัษณะมาตรฐานของ
ผู้น าเที่ยวที่เหมาะสมในการน าเที่ยวได้ เนื่องจากลกัษณะของการน าเที่ยวต่างประเทศ กลุ่มลูกค้า าาษา สถานที ่
ประวตัศิาสตร ์สาาพแวดลอ้ม สงัคม กฎหมาย ฯลฯ ย่อมเปลีย่นแปลงไปตามลกัษณะงานและเสน้ทางการเดนิทาง ซึง่มี
ความหลากหลายค่อนขา้งมาก จากนโยบายนี้ประกอบกบัในอดตีจนถงึปัจจุบนัยงัไม่มกีารก าหนดหลกัสตูรพืน้ฐาน องค์
ความรูท้ีเ่หมาะสม และคุณลกัษณะสมรรถนะพืน้ฐานอาชพีของผูน้ าเทีย่ว จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารบรูณาการองคค์วามรู ้
ทกัษะ และคุณลกัษณะทีเ่หมาะสม เพื่อสรา้งสมรรถนะพืน้ฐานอาชพีผูน้ าเทีย่วทีเ่หมาะสมต่อบทบาทหน้าที่ เพราะเมื่อ
เดนิทางไปยงัต่างประเทศแลว้ ผูน้ าเทีย่วจะเป็นผูท้ี่มคีวามส าคทัและมคีวามจ าเป็นอย่างมากต่อนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทาง
ท่องเทีย่วไปยงัต่างประเทศ ซึง่นักท่องเทีย่วจ าต้องไดร้บัการดูแล คุม้ครอง บรกิาร และจดัการการท่องเทีย่วใหเ้ป็นไป
ดว้ยความเรยีบรอ้ยตามโปรแกรมการท่องเทีย่ว พรอ้มทัง้อ านวยความสะดวกสบาย และสรา้งความสนุกสนานในการ
เดนิทางท่องเที่ยว ขณะเดยีวกนักท็ าหน้าที่แทนบรษิัทท่องเที่ยวในประเทศไทย ในการติดต่อประสานงานกบับรษิัท
ท่องเทีย่วทีใ่หบ้รกิารในต่างประเทศ ใหด้ าเนินการไปตามโปรแกรมการเดนิทาง ไดร้บัการบรกิารทีไ่ดม้าตรฐานตามที่
ไดต้กลงกนัไว ้ป้องกนัไม่ใหถู้กเอารดัเอาเปรยีบจากบรษิทัและธุรกจิอื่นๆที่ไปใชบ้รกิาร ซึง่ถอืเป็นสทิธติามกฎหมายที่
รฐับาลเองต้องใหก้ารดแูลรบัผดิชอบ และสรา้งหลกัประกนัแก่นกัท่องเทีย่วชาวไทยเหล่านัน้ได ้และถอืเป็นการลดาาระ
ต่อการดูแลนักท่องเที่ยวชาวไทยเหล่านัน้หากเกิดปัทหาจากการท่องเที่ยวเมื่ออยู่ในต่างประเทศ นอกจากนี้กลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวไทยรวมถึงผู้น าเที่ยวยงัสามารถเป็นตวัแทนของประเทศไทยในการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี รวมถึง
ประชาสมัพนัธ์ให้นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตริูจ้กัคนไทยและประเทศไทย รวมถงึสถานการณ์ต่างๆทีเ่กดิขึน้ในประเทศ
ไทยไดม้ากขึน้ เพื่อง่ายต่อการตดัสนิใจเดนิทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทย หรอืใหอ้าสิทิธิแ์ก่ชาวไทยไดอ้กีดว้ย เช่น 
ประเทศที่ปุ่ นทีใ่หก้ารงดเวน้วซี่าแก่นักท่องเทีย่วชาวไทย เนื่องจากนักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางไปมกีารจบัจ่ายใช้
สอย ไม่สรา้งปัทหาเมื่อเดนิทางไปในประเทศของเคา้เป็นต้น ถอืเป็นการส่งผลในดา้นบวกต่อคนไทยทุกคนในวงกวา้ง
อกีดว้ย ทีก่ล่าวมาทัง้หมดแลว้นัน้จะเหน็ว่า ทางกรมทางท่องเทีย่วเองกย็งัไม่มกีารก าหนดคุณลกัษณะของผูน้ าเทีย่วที่
ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานอาชพีอาเซียน(ASEAN Mutual Recognition Arrangement) และ
กลุ่มของผูน้ าเทีย่วทีม่าขึน้ทะเบยีนในครัง้นี้กม็คีวามหลากหลาย โดยมทีัง้กลุ่มของผูท้ี่มปีระสบการณ์ ประกอบอาชพี
ผูน้ าเทีย่วมานาน แต่ไม่เคยไดร้บัการฝึกอบรมหรอืมบีตัรสบีรอนซเ์งนิ กลุ่มของผูน้ าเทีย่วแฝงทีไ่ม่มปีระสบการณ์หรอืมี
ประสบการณ์ไม่เพยีงพอ และกลุ่มของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมคัคุเทศก์มีบตัรสบีรอนซ์เงนิ ซึ่งอาจจะมปีระสบการณ์
หรอืไม่มปีระสบการณ์การการน าเที่ยวเลย ดงันัน้จงึไม่สามารถวดัไดว้่าใครมคีุณสมบตั ิทัง้ในดา้นความรู ้ทกัษะ และ
ทศันคตทิีเ่หมาะสมต่อการเป็นผูน้ าเทีย่วมากน้อยเพยีงไร และตอ้งมกีารพฒันาสมรรถนะพืน้ฐานอาชพีผูน้ าเทีย่วในดา้น
ใดบา้ง ซึง่หากผูน้ าเทีย่วที่ไม่ไดม้าตรฐานเป็นผูน้ าเที่ยวหรอืจดัการการเดนิทาง ย่อมส่งผลกระทบต่อตวันักท่องเทีย่ว
และบรษิทัทัง้ในดา้นความพงึพอใจ และความปลอดายัได ้จงึเป็นประเดน็ส าคทัในการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ทีมุ่่งเน้นไปยงั
ผูน้ าเทีย่วทีม่าขึน้ทะเบยีนเป็นผูน้ าเทีย่วกบักรมการท่องเทีย่วเป็นส าคทั 
 การศึกษาวิจยัในครัง้นี้ จึงต้องการศึกษาเกี่ยวกบั สมรรถนะพื้นฐานอาชพีผู้น าเที่ยว ตามกรอบมาตรฐาน
สมรรถนะพื้นฐานอาชีพอาเซียน(ASEAN Mutual Recognition Arrangement) โดยมุ่งหวงัเพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกรอบมาตรฐานของผูน้ าเทีย่วไทย ใหเ้หมาะสมต่อความเป็นจรงิและความจ าเป็นต่ออาชพี การด าเนินงาน และ
เหตุการณ์ทางการท่องเที่ยวที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในโอกาสอนัใกล้ โดยเน้นเสนอแนวทางของการศึกษาวจิยัด้วย
แนวคิดสมรรถนะพื้นฐานอาชีพ(Competency Based) [11] ซึ่งเน้นไปถึงการหาสมรรถนะแต่ละด้านที่ส าคทัในการ
ท างานของบุคคลต่ออาชพี ว่าสามารถท างานได้ถูกต้องเหมาะสมในระดบัต่างๆอย่างไร ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัความรู้

เกีย่วกบัสมรรถนะทีส่ าคทัตามแนวคดิ Competency ของ David C. McClelland [12] รวมทัง้การพฒันาใหก้า้วหน้าสู่
ระดบัทีไ่ดม้าตรฐาน  ซึง่ในสว่นของงานวจิยันี้จะมุ่งเน้นทีต่วัผูน้ าเทีย่วโดยเฉพาะ ใหเ้กดิความสอดคลอ้งต่อการก าหนด
มาตรฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของรัฐและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้ทราบถึงระดับความรู้
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ความสามารถของบุคลากรดา้นการท่องเทีย่วของไทย าายใต้กรอบหลกัสตูรสมรรถนะพืน้ฐานอาชพีของอาเซยีน หรอื 
ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals ซึง่ถอืเป็นมาตรฐานสมรรถนะ (Competency 
Standard) ทีใ่ชเ้ป็นโครงสรา้งหลกัในการศกึษา ซึ่งครอบคลุมถงึสมรรถนะพื้นฐานอาชพีทีก่ระทรวงการท่องเทีย่วและ
กฬีาก าหนดการวดัคุณาาพไว ้ซึ่งผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาจะสะท้อนใหเ้หน็ถงึความแตกต่างในบรบิทของผู้น าเที่ยว ซึ่ง
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารศกึษาและสรา้งการเรยีนรูเ้พื่อการพฒันาใหม้ากขึน้ 
 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

 เพื่อศกึษาถงึ สมรรถนะพืน้ฐานอาชพีผูน้ าเทีย่วตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพืน้ฐานอาชพีอาเซยีน (ASEAN 
Mutual Recognition Arrangement)  
 

วิธีวิทยาการวิจยั 
 

 ผูว้จิยัไดเ้ริม่การศกึษาจากการศกึษาวรรณกรรมและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง เป็นการศกึษาขอ้มลูทุตยิาูมทิีม่ ีทัง้ใน
สว่นของเอกสาร งานวจิยัและบทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูน้ าเทีย่ว การวดัและประเมนิผลของกรมการท่องเทีย่ว และกรอบ
มาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานอาชีพอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement) โดยใช้การสงัเคราะห์เชิง
เน้ือหา เพื่อใหไ้ดแ้นวของมาตรฐานและการวดัผลาายใต้กรอบของสมรรถนะพืน้ฐานอาชพีอาเซยีน (ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement) เพื่อเป็นแนวทางในการสมัาาษณ์เชงิลกึกึง่โครงสรา้งกลุ่มผูเ้ชีย่วชาททีเ่กีย่วขอ้งกบัผู้น า
เทีย่วและการท่องเทีย่วต่างประเทศ  
 ในการสัมาาษณ์ ซึ่งถือเป็นการเก็บข้อมูลชัน้ปฐมาูมินัน้ ผู้วิจ ัยได้ใช้เทคนิคลูกบอลหิมะ (Snow ball 
technique) [13] ในการหากลุ่มผูเ้ชีย่วชาททีเ่กีย่วขอ้งกบัผูน้ าเทีย่วและการท่องเทีย่วต่างประเทศ โดยอาศยัการแนะน า
ของหน่วยตวัอย่างที่นักวจิยัไดเ้ขา้ไปสมัาาษณ์เกบ็ขอ้มูลไปแล้วที่มคีุณลกัษณะตรงกบักลุ่มตวัอย่างที่ต้องการศกึษา 
และให้ช่วยแนะน าเพื่อนหรอืคนรูจ้กัที่มีลกัษณะตรงกบัที่นักวจิยัต้องการ แล้วผู้วจิยัไปตามสมัาาษณ์เกบ็ขอ้มูลจาก
บุคคลทีไ่ดร้บัการแนะน าต่อไป ผูว้จิยัท าแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทัง่ไดก้ลุ่มตวัอย่างครบตามจ านวนทีต่้องการ ซึง่ผูว้จิยั
ไดก้ระจายกลุ่มตวัอย่างไปใน 5 กลุ่ม ตามแนวคดิผูเ้กีย่วขอ้งและมสีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholder) [14] โดยก าหนดกลุ่ม
ละ 3 ท่านเท่าๆกนัตามหลกัการ เพื่อเป็นการสรา้งคุณค่าของผูน้ าเทีย่วใหเ้กดิขึน้ตามความตอ้งการของผูเ้กีย่วขอ้ง ซึง่
ในที่นี้ผูน้ าเที่ยวจะเป็นตวัแปรส าคทัของความส าเรจ็หรอืล้มเหลวของโปรแกรมทวัรน์ัน้ๆ ซึ่งผู้วจิยัได้สงัเคราะหก์ลุ่ม
ผูใ้หส้มัาาษณ์ไว ้5 กลุ่ม ไดแ้ก่ผูป้ระกอบการน าเทีย่ว ผูน้ าเทีย่ว ผูเ้ดนิทางท่องเทีย่ว หน่วยงานราชการและเอกชนที่
ดแูลการท่องเทีย่ว และงานการศกึษาดา้นการท่องเทีย่ว จ านวนทัง้หมด 15 ท่าน เพื่อใหท้ราบถงึลกัษณะในปัจจุบนัใน
สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมรรถนะพืน้ฐานอาชพีผูน้ าเทีย่ว ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพืน้ฐานอาชพีอาเซยีน ว่ามลีกัษณะ
อย่างไร มากน้อยเพียงใด และต้องพัฒนาไปอย่างไรบ้าง ซึ่งผลจากการสงัเคราะห์เชิงเนื้อหาที่ได้จะน ามาซึ่งการ
วางแผน และก าหนดนโยบายในการพฒันาผูน้ าเทีย่วไดร้อบดา้นต่อไป 
  

ผลการศึกษา 
 

 ผลการศกึษาลกัษณะสมรรถนะพืน้ฐานอาชพีผูน้ าเทีย่ว ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพืน้ฐานอาชพีอาเซยีน 
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement) ในเบื้องต้นพบว่า ในส่วนของการบรกิารการท่องเที่ยวได้มีการพูดถึง
สมรรถนะพื้นฐานอาชพีอาเซยีนไวก้ว้างๆ [2]  โดยในส่วนของสมรรถนะหลกั เน้นไปในส่วนของการท างานร่วมกบั
เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ในสาาพที่หลากหลาย โดยค านึ งถึงหลักสุขอนามัยและความปลอดาัย มีการสื่อสารที่มี
ประสทิธาิาพ และมทีกัษะทางาาษาทีด่ ีสามารถแกปั้ทหา และหมัน่หาความรู้ในดา้นการท่องเทีย่ว เขา้ใจในสนิคา้และ
บรกิาร อุปกรณ์ในการท างาน รวมถงึน าเสนอแก่ลูกคา้ได ้สามารถใชส้ื่ออเิลคทรอนิกสใ์นการท างานได ้เขา้ใจในระบบ
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การเงิน และในส่วนงานของผู้น าเที่ยว หรือ าายใต้กรอบของมัคคุเทศก์ หรือ  TOUR GUIDE SERVICES ตาม
สมรรถนะพื้นฐานอาชีพรอง ก็กล่าวเพียงคร่าวๆถึง การท างาน เช่น รบัผิดชอบในหน้าที่ จดัสรรทรพัยากรที่มีได ้
จดัการรายละเอยีดต่างๆของการเดนิทาง ยอมรบัความแตกต่างของวฒันธรรม และยงัประกอบดว้ยสมรรถนะวชิาชพี
หรอืสว่นของการปฏบิตัหิน้าทีต่ามขัน้ตอนการท างาน เป็นตน้  
 โดยกรอบสมรรถนะพืน้ฐานอาชพีอาเซยีน(ASEAN Mutual Recognition Arrangement) นี้มกีารน าไปปรบัใช้
เพื่อก าหนดกรอบมาตรฐานของบุคลากรทางการท่องเทีย่วของไทย ซึง่ก าหนดใหม้มีาตรฐาน 3 ดา้น[15] ประกอบดว้ย 
ดา้นความรู้ ที่กล่าวถึงความเขา้ใจอุตสาหกรรม พระราชบทัทัติ ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมไทย ไทยและอาเซยีน 
การใชา้าษาไทยและาาษาต่างประเทศ บทบาทหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และจรรยาบรรณ ความปลอดายั และรปูแบบ
การท่องเทีย่วยัง่ยนื สว่นในดา้นทกัษะการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ กเ็น้นไปทีก่ารท างาน การ
รบัเขา้-สง่ออก มารยาทและการแต่งกาย การบรกิารดว้ยจติบรกิาร การอ านวยความสะดวก ความเขา้ใจโปรแกรมทวัร ์
การน าเทีย่วดว้ยขอ้มูลความรู ้และความสนุกสนาน การค านึงถงึสวสัดาิาพและความปลอดายั และการแกไ้ขปัทหาที่
เกดิขึน้ และในสว่นสดุทา้ยดา้นจรรยาบรรณในวชิาชพี ซึง่เน้นย ้าถงึความรกัและเคารพในการปกครองและสถาบนัต่างๆ 
การตระหนักรู้ในหน้าที่รบัผิดชอบ ความซื่อสตัย์สุจรติ ความรกัและศรทัธาในอาชีพ ซึ่งในหลายส่วนก าหนดไว้เพื่อ
รองรบัต่อมคัคุเทศกท์ีน่ านกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศเทีย่วในประเทศไทยเท่านัน้  
 เมื่อผูว้จิยัไดท้ าการสมัาาษณ์ยงักลุ่มตวัอย่าง โดยการสมัาาษณ์แบบเจาะลกึกึง่โครงสรา้งจากกลุ่มผูเ้ชีย่วชาท
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูน้ าเทีย่วและการท่องเทีย่วต่างประเทศ  ตามผลสงัเคราะหเ์บือ้งตน้ถงึสมรรถนะพืน้ฐานอาชพีผูน้ าเทีย่ว
ทีม่ใีนปัจจุบนั ที่ควรม ีและการพฒันาสมรรถนะพื้นฐานอาชพีผู้น าเที่ยวตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาชพีอาเซยีน 
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement) จาก 5 กลุ่มบุคคล จ านวน 15 ท่าน ซึ่งประเด็นในการสมัาาษณ์เป็น
ลกัษณะค าถามปลายปิดและปลายเปิด ผลการศกึษาทีไ่ดจ้ากการสมัาาษณ์ดว้ยการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหส์มรรถนะ
พืน้ฐานอาชพีผูน้ าเที่ยวที่มใีนปัจจุบนั ที่ควรม ีและการพฒันาตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาชพีอาเซยีน (ASEAN 
Mutual Recognition Arrangement) พบว่า มอีงคป์ระกอบของสมรรถนะพืน้ฐานอาชพีผูน้ าเทีย่วทีเ่กีย่วขอ้งชดัเจนตาม
ลกัษณะงาน และค าอธบิายงานส าหรบัผูน้ าเทีย่ว 15 ดา้น โดยเรยีงตามระดบัของการพดูถงึของค าตอบทีผู่ใ้หข้อ้มูลให้
ความส าคทั ดงันี้คอื    

 1) การบรกิาร                    2) ความรูเ้กีย่วกบัประเทศทีน่ าเทีย่วและความรูท้ ัว่ไป 
 3) จรรยาบรรณ จรยิธรรม และความซื่อสตัย ์ 4) การจดัการ      
 5) ความปลอดายัและสขุอนามยั   6) าาษาและการสือ่สาร     
 7) บุคลกิาาพและการแต่งกาย  8) การแกไ้ขปัทหาต่างๆ     
 9) ทศันคตใินการใหบ้รกิารเชงิบวก   10) การสนัทนาการ     
 11) ความช านาทในเสน้ทางท่องเทีย่ว  12) การตดิต่อและประสานงาน    
 13) ทกัษะในการน าเทีย่ว    14) ความเขา้ใจในเอกสารและคูม่อืต่างๆ   
 15) ความอดทนอดกลัน้ต่อสถานการณ์ต่างๆ 
 ในการวเิคราะหผ์ลการสมัาาษณ์กลุ่มผูเ้ชีย่วชาททีเ่กีย่วขอ้งกบัผูน้ าเทีย่วและการท่องเทีย่วต่างประเทศทัง้ 5 
กลุ่ม อนัไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการน าเทีย่ว ผูน้ าเทีย่ว ผูเ้ดนิทางท่องเทีย่ว หน่วยงานราชการและเอกชนทีดู่แลการท่องเทีย่ว 
และงานดา้นการศกึษาการท่องเทีย่วแลว้นัน้ เมื่อมกีารเปรยีบเทยีบผลในแต่ละกลุ่มต่างกม็คีวามสอดคลอ้ง และตอบรบั
ไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื 

 

ผูป้ระกอบการ 
กลุ่มผูป้ระกอบการ อนัไดแ้ก่ 
1. อาจารย ์ชยัธวชัว ์ ไทยง  -  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ชยัทวัร ์จ ากดั   
2. นาย ธงชยั  แกว้ทพิรตัน์  -  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ฮตีนั ทราเวล จ ากดั 
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3. นางสาว นยุร ี เชนทร     -  ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั เอก็ซเ์พรส ฮอลเิดย ์เซน็เตอร ์จ ากดั 
 

มุ่งเน้นไปที ่ความรูค้วามสามารถ ทกัษะาาษาและการสื่อสาร การประสานงาน การสนัทนาการ จรรยาบรรณ
และจรยิธรรม ความซื่อสตัยส์ุจรติทัง้ต่อสถานประกอบการและลูกคา้ซึง่เป็นสิง่จ าเป็นพืน้ฐานทางอาชพีของผูน้ าเทีย่วที่
ควรจะมมีากทีสุ่ด ปัจจุบนัถอืไดว้่าอยู่ในระดบัปานกลางถงึมากเท่านัน้ ซึง่ต้องไดร้บัการพฒันาใหอ้ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด
ต่อไป ทัง้นี้การจดัการเอกสาร การสรา้งบรรยากาศความสนุกสนานในการเดนิทาง เป็นลกัษณะพืน้ฐานทางอาชพีของ
ผู้น าเที่ยวที่ต้องได้รบัการพฒันาด้วยเช่นกนั ประกอบกบัการจดัการด้านสุขอนามยัและความปลอดายัซึ่งความรู้ใน
ปัจจุบนัถอืไดว้่าอยู่ในระดบัน้อยถงึปานกลางเท่านัน้ ซึง่เป็นเรื่องทีจ่ าเป็นและส าคทัต่อการเดนิทางท่องเทีย่วเป็นอย่าง
มาก จงึเป็นประเดน็ที่ควรมมีาตรฐานส าหรบัพืน้ฐานทางอาชพีผูน้ าเทีย่วที่จ าเป็นต้องมแีละไดร้บัการพฒันาอย่างเป็น
ขัน้ตอน อาท ิการจดัตัง้หน่วยงานกลางส าหรบัการคดัเลอืกผูน้ าเทีย่วบนพืน้ฐานมาตรฐานอาชพีเดยีวกนั โดยในกลุ่มนี้
เมื่อศกึษาลกึลงไปในรายละเอยีดแต่ละประเาทของการประกอบธุรกจิจะมคีวามแตกต่างในรายละเอยีดความต้องการ
ของประเาทธุรกจิและกลุ่มลูกคา้ที่บรษิัทรองรบั ซึง่จ าเป็นต้องมทีกัษะของสมรรถนะวชิาชพี หรอืค่าประสบการณ์ใน
การมองและวิเคราะห์ปัทหา เพื่อการแก้ไขปัทหาที่ตรงจุดและมีประสิทธิาาพ รวมทัง้ต้องสามารถจัดการต่อ
สถานการณ์ การจดัการอารมณ์และความเครยีดทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้รวมทัง้สามารถจดัการาาพรวมของกลุ่มลูกคา้หรอื
นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปท่องเทีย่วใหอ้ยู่ในความเรยีบรอ้ยได้ 

 

ผูน้ าเท่ียว 
 สว่นในกลุ่มของผูน้ าเทีย่ว อนัไดแ้ก่ 

1. นางสาว อมรรตัน์  อนิธุเวศ  - เสน้ทางประจ า เสน้ทางแปลกใหม่ / ทัว่โลก 
2. นาย เฉลมิพล  เปล่งข า  - เสน้ทางประจ า เสน้ทางยโุรป / กลุ่มประเทศอาหรบั 
3. นาย จกัรพนัธ ์ เกษมปราการ - เสน้ทางประจ า เสน้ทางเอเชยี 
 

 ผูศ้กึษาสามารถน ามาผลสมัาาษณ์มาวเิคราะห์และตีความไดว้่า ผู้น าเที่ยวควรจะมลีกัษณะที่มคีวามรูเ้รื่อง
ต่างๆ อย่างกวา้งขวาง อาท ิประวตัิศาสตร ์ศาสนาและความเชื่อ สิง่ควรท า ไม่ควรท า พชืและสตัว์ ความรูท้ ัว่ไปและ
อื่นๆ มคีวามสามารถในการจดัการเรื่องต่างๆ อาท ิเอกสาร การประสานงาน การจดัการสุขลกัษณะและความปลอดายั 
ฯลฯ พรอ้มทัง้มทีศันคตทิีด่ต่ีออาชพี จรรยาบรรณ ไหวพรบิ การมจีติสาธารณะ ทกัษะในการสือ่สาร ทกัษะในการแกไ้ข
ปัทหา การสร้างาาพลกัษณ์ การแต่งกายและบุคลิกาาพที่ดี การรู้จกักาลเทศะ การเขา้ใจถึงพฤติกรรมและความ
ตอ้งการของลูกคา้ ตลอดจนการพฒันาตนเองอยู่เสมอ เช่น การอบรมเรื่องต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานและการ
หาความรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถใหม่ๆของตนเอง นอกจากนัน้ต้องพยายามสรา้งลกัษณะเฉพาะ จุดเด่น หรอืจุด
ขายของตวัเอง สิง่ที่ตวัเองมพีเิศษหรอืเหนือกว่า ท าให้คดิถงึเราเมื่อมคีนต้องการว่าจา้งท างาน เป็นการเพิม่มูลค่าให้
ตวัเอง และควรมกีารแบ่งปันถ่ายทอด ใหโ้อกาสแก่เพื่อนร่วมงานหรอืรุ่นน้องใหม่ๆทีเ่ขา้มาท างาน รวมทัง้เป็นครทูีด่ใีน
การสอนงานดว้ย 

 

ผูเ้ดินทางท่องเท่ียว 
 ผูเ้ดนิทางท่องเทีย่วนัน้ มกีารเดนิทางไปสอบถามนกัท่องเทีย่วทีส่นามบนิสวุรรณาูม ิจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

1. นาย อนนัต ์เชีย่วชาทกจิการ  -  เสน้ทางประเทศองักฤษ 
2. นาย สริชิยั  สาลดีษิฐ ์   -  เสน้ทางประเทศเกาหล ี 
3. นาง สมบตั ิตรไีพชยนตศ์กัดิ ์ -  เสน้ทางแสวงบุท สงัเวชนียสถาน  
 

ในดา้นของผูเ้ดนิทางท่องเทีย่ว มคีวามเขา้ใจและความคาดหวงัในตวัผูน้ าเทีย่ว ตามลกัษณะดงัต่อไปนี้ คอื 
 1) การใหบ้รกิารดว้ยใจ ยิม้แยม้แจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้ป็นอย่างด ี 
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 2) มคีวามรูท้ ัว่ไป ความรูเ้ฉพาะเจาะจง และความช านาทเสน้ทาง 
 3) การจดัการทีด่ ีเช่น เอกสาร โปรแกรมเดนิทาง เวลาในแต่ละจุด 
 4) จรรยาบรรณ จรยิธรรม คุณธรรมในวชิาชพีและไม่ถอืประโยชน์สว่นตนเป็นหลกั 
 5) การตดิต่อประสานงานคล่องแคล่วว่องไว เตรยีมพรอ้มและทนัต่อสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
 6) การสรา้งความมัน่ใจและความไวว้างใจใหก้บัลกูคา้หรอืผูเ้ดนิทาง 
 7) บุคลกิาาพและการแต่งกายตอ้งสาุาพ เหมาะสมกบักาลเทศะของผูน้ าเทีย่ว 
 8) าาษาและการสือ่สารทัง้าาษาองักฤษ และาาษาทีส่าม หรอืาาษาทอ้งถิน่ 
 9) ความรูแ้ละการจดัการดา้นสขุอนามยัและความปลอดายัของลกูคา้ 
 10) การสรา้งบรรยากาศและความสนุกสนานตลอดการเดนิทาง 
 

หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียว 
 ส่วนของหน่วยงานาาครฐัและาาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนัน้ ผู้ศึกษาได้มุ่งเน้นไปยังผู้วาง
นโยบายหลกัๆ และเกีย่วขอ้งกบัาาพรวมทางการท่องเทีย่วและผูน้ าเทีย่ว อนัไดแ้ก่ 

1. นาย วสิตูร  เพยีรพฒัน์   -   นายกสมาคมผูน้ าเทีย่วแหง่ประเทศไทย(สผนท.) 
2.  นาย ธวชัชยั  อรทัทกิ    -   ผูว้่าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
3.  ดร. สวุตัร  สทิธหิล่อ    -   ปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

 

 โดยทัง้ 3 ท่านได้ให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัลกัษณะของผู้น าเที่ยวที่ดวี่าต้องพฒันาตวัเองอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง บน
ความหลากหลายของเสน้ทางการเดนิทาง มุ่งเน้นการจดัการความรู ้การจดัการโปรแกรมการเดนิทาง การจดัการทัว่ไป 
การตดิต่อประสานงาน การพฒันาดา้นาาษาที่สองและาาษาทีส่าม ปรบัตวัให้เหมาะสมต่อความหลากหลายของการ
เดนิทางและความต้องการของกลุ่มลกูคา้ การมจีรรยาบรรณเป็นสิง่ส าคทั มคีวามซื่อสตัย ์มหีวัใจบรกิาร รกัในอาชพี มี
ทศันคตเิชงิบวก บุคลกิาาพที่ด ีและการจดัการสุขลกัษณะและความปลอดายัเป็นสิง่จ าเป็นทีต่้องไดร้บัมาตรฐานและ
พฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการตอบสนองต่อความคาดหวงัของลกูคา้ นอกจากนัน้อกีสิง่ทีส่ าคทัมากๆในส่วนนี้คอื ความ
เข้าใจในกฎหมายและพระราชบัททัติต่างๆที่ใช้ การให้ความร่วมมือกับาาครัฐในการจัดเก็บข้อมูล หรือการ
ประชาสมัพนัธต่์างๆ พรอ้มทัง้การปฏบิตัติามกฎเกณฑต่์างๆอย่างเคร่งครดั สามารถชีแ้จงบอกกล่าว แจง้ความตอ้งการ
หรอืปัทหาทีเ่กดิขึน้ใหา้าครฐัทราบผ่านทางสมาคมตวัแทน โดยเสนอะแนะให้ผูป้ระกอบอาชพีสมคัรเป็นสมาชกิของ
สมาคมเพื่อผลประโยชน์และการคุม้ครองต่างๆ  
 

งานด้านการศึกษาเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
 กลุ่มงานดา้นการศกึษา ไดม้กีารเขา้พบอาจารยท์ี่สอนดา้นการท่องเที่ยวและมปีระสบการณ์โดยตรงในการ
ท างานดา้นท่องเทีย่ว โดยเคยสมัผสังานผูน้ าเทีย่วและมคัคุเทศกม์าก่อน ดงัรายชื่อต่อไปนี้ 

1. อ. ปิย  สดุสิสุด ี - หวัหน้าาาควชิาการจดัการการท่องเทีย่วและโรงแรม สถาบนัรชัตา์าคย ์
2. ดร. ฐติารยี ์ไชยเศรษฐ  - หวัหน้าสาขาวชิาการท่องเทีย่ว มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
3. อ. ไพฑรูย ์มนตพ์านทอง - าาควชิาการท่องเทีย่ว มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตาูเกต็ 

  

โดยกลุ่มงานดา้นการศกึษา ไดก้ล่าวว่า ผูน้ าเทีย่วต้องมกีารพฒันาตวัเองอยู่อย่างเสมอทัง้ดา้นาาษาและการ
สื่อสาร อาท ิาาษาองักฤษ และการพฒันาาาษาที่ 3 หรอืาาษาท้องถิ่นด้วย มกีารพฒันาองค์ความรู้เรื่องต่างๆ เช่น 
ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม การด าเนินชวีติ แหล่งท่องเทีย่วต่างๆ การจดัการอย่างเป็นระบบและรอบคอบ มมีารยาท มี
จรรยาบรรณ จรยิธรรมและความซื่อสตัยส์ุจรติทัง้ต่อตนเอง ลูกคา้ และสถานประกอบการ การค านึงถงึสขุอนามยัและ
ความปลอดายัของลูกคา้ การสรา้งาาพลกัษณ์ทีด่ ีบุคลกิาาพและการแต่งกายทีเ่หมาะสม ตลอดไปจนถงึการถ่ายทอด
องค์ความรูสู้่ลูกคา้ไดอ้ย่างเป็นขัน้ตอนและมคีวามเป็นมอือาชพี ทัง้นี้ต้องมกีารใหบ้รกิารทีด่ ีมทีศันคตเิชงิบวก แกไ้ข
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ปัทหาตามสถานการณ์ไดอ้ย่างต่อเนื่องและด ีซึง่สิ่งเหล่านี้จะต้องมเีป็นพืน้ฐานของผูน้ าเทีย่วและต้องไดร้บัการพฒันา
อย่างต่อเนื่องด้วย นอกจากนี้ในกลุ่มการศึกษายังได้เสนอแนะเรื่องของการพัฒนาหลกัสูตร หรือการสอนที่ควรมี
เพิม่เตมิใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ โดยการต่อยอดความเป็นผูน้ าเทีย่วใหก้บัมคัคุเทศกใ์นประเทศ หรอืหากมกีารท า
หลกัสตูรผูน้ าเทีย่ว กค็วรเสรมิความรูคู้่ขนานของประวตัศิาสตรไ์ทยกบัสากลลงไปดว้ย 
 จากการประมวลผลทัง้ 5 กลุ่ม จะเหน็ไดว้่า หลายๆประเดน็ทีห่วัหน้าทวัร ์จ าเป็นตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถ
ทีแ่ตกต่าง หลากหลาย รวมทัง้ความรบัผดิชอบทีม่ากขึน้ อาทเิช่น องคค์วามรูข้องประเทศทีเ่ดนิทางไปท่องเทีย่ว ทีต่อ้ง
รูก้วา้งมากกว่าแค่ประเทศไทยเพยีงอย่างเดยีว ในขณะเดยีวกนัต้องมคีวามรูคู้่ขนานเกี่ยวกบัประวตัิศาสตรไ์ทยและ
ช่วงเวลานัน้ๆ เมื่อเทยีบกบัประวตัศิาสตรต่์างประเทศ ความรูแ้ละทกัษะทางาาษาและการสื่อสารทีม่ปีระสทิธาิาพบน
พื้นฐานของความหลากหลายทัว่โลก ความเขา้ใจในวฒันธรรมที่แตกต่าง สิง่พึงระวงั รวมทัง้กฏระเบยีบ กฏหมาย 
รวมถงึค่านิยมทีม่คีวามหลากหลาย เป็นตน้ 
วิจารณ์และสรปุผล 
 

 ผลของการศกึษาทีไ่ดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึกฎและมาตรวดัผล
ต่างๆที่มีการก าหนดสามารถตอบรบัและสอดคล้องต่อผลการศกึษาวจิยัจากการสมัาาษณ์ ท าให้ทราบถึงลกัษณะ
สมรรถนะพืน้ฐานอาชพีผูน้ าเทีย่ว ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพืน้ฐานอาชพีอาเซยีน (ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement) ทีเ่หมาะสม โดยเมื่อดูในรายละเอยีดตามตารางที ่1 จะพบว่าม ี5 สมรรถนะทีม่ผีลการศกึษาเกนิรอ้ยละ 
80 คอื การบรกิาร ความรูเ้กีย่วกบัประเทศทีน่ าเทีย่วและความรูท้ ัว่ไป จรรยาบรรณ จรยิธรรม และความซื่อสตัย ์การ
จดัการ ความปลอดายัและสุขอนามยั  และผลรองลงมาทีร่อ้ยละ 73.3 เท่ากนัคอื าาษาและการสื่อสาร บุคลกิาาพและ
การแต่งกาย การแกไ้ขปัทหาต่างๆ  สว่นทีม่คี่ากลางๆ ในช่วงรอ้ยละ 50-70 คอื ทศันคตใินการใหบ้รกิารเชงิบวก การ
สนัทนาการ ความช านาทในเสน้ทางท่องเทีย่ว การตดิต่อและประสานงาน  และในส่วนทีม่กีารกล่าวถงึต ่ากว่ารอ้ยละ 
50 นัน้มดี้วยกนั 3 สมรรถนะ คอื ทกัษะในการน าเที่ยว ความเขา้ใจในเอกสารและคู่มอืต่ างๆ ความอดทนอดกลัน้ต่อ
สถานการณ์ต่างๆ  
ตารางท่ี 1 แสดงสมรรถนะพืน้ฐานอาชพีผูน้ าเทีย่วทีค่น้พบจากการสมัาาษณ์  
 

ข้อค้นพบสมรรถนะพืน้ฐาน 
อาชีพผูน้ าเท่ียว 

ขีดความถ่ี ค่ารวม รอ้ยละ 

1) การบรกิาร  ///// ///// //// 14 93.3 

2) ความรูเ้กีย่วกบัประเทศทีน่ าเทีย่วและความรูท้ ัว่ไป ///// ///// /// 13 86.6 

3) จรรยาบรรณ จรยิธรรม และความซื่อสตัย ์ ///// ///// /// 13 86.6 

4) การจดัการ ///// ///// /// 13 86.6 

5) ความปลอดายัและสขุอนามยั ///// ///// // 12 80.0 

6) าาษาและการสือ่สาร ///// ///// / 11 73.3 

7) บุคลกิาาพและการแต่งกาย ///// ///// / 11 73.3 

8) การแกไ้ขปัทหาต่างๆ ///// ///// / 11 73.3 

9) ทศันคตใินการใหบ้รกิารเชงิบวก ///// /////  10 66.6 

10) การสนัทนาการ ///// //// 9 60.0 

11) ความช านาทในเสน้ทางท่องเทีย่ว ///// /// 8 53.3 
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ข้อค้นพบสมรรถนะพืน้ฐาน 
อาชีพผูน้ าเท่ียว 

ขีดความถ่ี ค่ารวม รอ้ยละ 

12) การตดิต่อและประสานงาน ///// /// 8 53.3 

13) ทกัษะในการน าเทีย่ว ///// / 6 40.0 

14) ความเขา้ใจในเอกสารและคูม่อืต่างๆ /////  5 33.3 

15) ความอดทนอดกลัน้ต่อสถานการณ์ต่างๆ /// 3       20.0  
 

เมื่อน ามาวเิคราะหถ์งึปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการท างานและการคดัเลอืกผูน้ าเทีย่วตามลกัษณะงานและความเหมาะสม จะเหน็ว่า 
 ในส่วนของผู้ประกอบการ จะองิกบักลุ่มลูกคา้และลกัษณะงานเป็นหลกั ซึง่จะมกีารคดัคุณลกัษณะสมรรถนะ
พืน้ฐานอาชพีผูน้ าเทีย่วทีแ่ตกต่างกนัออกไปใหเ้หมาะกบักลุ่มเดนิทาง นอกเหนือจากคุณลกัษณะโดยรวมขา้งตน้ ซึง่ใน
กลุ่มลูกค้าที่เลอืกเดินทางไปกบัเฉพาะบรษิัท หรอืเฉพาะเสน้ทาง ในจ านวนคนที่ไม่มากนัก จะมุ่งเน้นไปที่ ความรู ้
จรรยาบรรณ และบุคลิกาาพของผู้น าเที่ยว แสดงให้เห็นว่าลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการความรู้ในเรื่องต่างๆค่อนข้างมาก 
รวมทัง้ความน่าเชื่อถือที่เกิดจากบุคลกิาาพที่เหมาะสม ในขณะที่ลูกค้าแบบการให้รางวลั หรอืไปเป็นหมู่คณะ มกั
ต้องการความช านาททีด่ ีทศันคตทิี่ด ีคดิบวก อดทน ทกัษะในการแกปั้ทหาทีด่ ีแสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เป็น
กลุ่มที่ต้องการความเอาใจใส่ค่อนข้างมาก รวมทัง้ในการเดินทางอาจเกิดปัทหาและการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ จึง
ตอ้งการผูน้ าเทีย่วทีม่คีวามช านาทและมคีวามอดทนและคดิบวก และในสว่นสดุทา้ยของผูเ้ดนิทางทีม่าจากการจ าหน่าย
ร่วม ซึง่มคีวามแตกต่าง หลากหลายของผูเ้ดนิทางค่อนขา้งสงู จะเน้นถงึทศันคตทิี่ด ีเน้นการใหบ้รกิาร สนุกสนาน รกั
ในอาชพี และความจรงิใจซื่อสตัยต่์อลกูคา้และผูป้ระกอบการ เป็นหลกั ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ของกลุ่มลกูคา้กลุ่มนี้ว่ามคีวาม
หลากหลาย ตอ้งการการดแูล ไม่เน้นความรูม้ากนกั และผูน้ าเทีย่วตอ้งสรา้งความไวว้างใจมากขึน้ในกลุ่มนี้  
 ส่วนของผู้น าเที่ยวเองนัน้ จะมุ่งเน้นไปที่ความรู้เรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวาง ความสามารถในการจดัการ มี
ทศันคติที่ดต่ีออาชพี จรรยาบรรณ ไหวพรบิ การมจีติสาธารณะ ทกัษะในการสื่อสาร ทกัษะในการแก้ไขปัทหา การ
สรา้งาาพลกัษณ์ การแต่งกายและบุคลกิาาพทีด่ ีการรูจ้กักาลเทศะ การเขา้ใจถงึพฤตกิรรมและความตอ้งการของลกูคา้ 
ซึง่จุดหลกัๆทีผู่น้ าเทีย่วมองคอืการสรา้งอตัลกัษณ์เฉพาะตน เพื่อสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั โอกาสในการไดง้าน 
มไีหวพรบิ เขา้ใจตามความเป็นจรงิทัง้ในส่วนของลูกคา้ และสถานการณ์ซึง้ต้องมกีารพลกิแพลงแกไ้ข โดยบางครัง้ไม่
สามารถแจง้ต่อลูกคา้ในทุกเรื่องได ้แต่ต้องมกีารประสานผลประโยชน์ให้ผ่านไปไดด้ว้ยด ีซึง่การสรา้งคุณลกัษณะของ
สมรรถนะทีม่อีย่างกวา้งขวางจะท าใหส้ามารถรองรบัต่อกลุ่มลูกคา้ และผูป้ระกอบการทีห่ลากหลายมากขึน้ รวมทัง้การ
สรา้งการแบ่งปันและกลุ่มเครอืขา่ยในอาชพี 
  ผูเ้ดนิทางท่องเทีย่วเองนัน้ ต้องการการเขา้ใจและมคีวามคาดหวงัในตวัผูน้ าเทีย่วค่อนขา้งมาก แทบจะกล่าว
ได้ว่าส่วนใหท่จะฟังตามที่ผู้น าเที่ยวบอก ซึ่งการสร้างความมัน่ใจและความไว้วางใจ บรกิารด้วยใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
ควบคุมอารมณ์ ไม่ถอืประโยชน์สว่นตนเป็นหลกั คล่องแคล่วว่องไว ทนัต่อสถานการณ์ มกีารสรา้งบรรยากาศของทวัรท์ี่
ด ีมบีุคลกิาาพทีเ่หมาะสมกบักาลเทศะนัน้ เป็นสมรรถนะทีส่ าคทั เพราะในความเป็นจรงินัน้ การเลอืกเดนิทางซ ้า หรอื
การเลอืกเดนิทางไปในเสน้ทางใหม่ นักท่องเทีย่วส่วนใหท่จะใหค้วามส าคทักบัตวับุคคล คอื ผูน้ าเที่ยว โดยจะเลอืก
เดนิทางไปกบัผูน้ าเทีย่วทีต่นถูกใจ ประทบัใจ ไดร้บัการดแูลดแีละรูส้กึพเิศษ  ซึง่บางครัง้ถงึขัน้ใหห้วัหน้าทวัรจ์ดัทวัรใ์ห้
ตนเฉพาะกลุ่ม หรอืกลายเป็นคนสนิทกนัไปไดใ้นทีส่ดุ นอกจากนี้ ความรู ้ความช านาท การจดัการ ตดิต่อประสานงาน 
ความสนุกสนาน 
จรรยาบรรณ คุณธรรมในวชิาชพี กย็งัเป็นสิง่ทีน่กัท่องเทีย่วค านึงถงึ 
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 ในสว่นของหน่วยงานาาครฐัและาาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วนัน้ จะเน้นย ้าถงึการพฒันาตวัเองอยู่
เสมอ ความสามารถในการจดัการความรู้ โปรแกรมการเดินทาง จดัการทัว่ไป ประสานงาน การพฒันาด้านาาษา 
โดยเฉพาะการ ปรบัตวัต่อความหลากหลาย ค านึงถงึจรรยาบรรณ  และมคีวามเขา้ใจในกฎหมายและพระราชบทัทตัิ
ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง  อกีทัง้การให้ความร่วมมอืผ่านสมาคมตวัแทน เพื่อเป็นการสะท้อนสถานการณ์และความต้องการที่
แท้จรงิใหก้บัาาครฐัทราบ เพื่อการแกไ้ข วางแผนและนโยบายไดต้อบสนองต่อสถานการณ์ จากจุดนี้จะเหน็ไดว้่าส่วน
ของหน่วยงานาาครฐัและาาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วนัน้ จะใหค้วามส าคทัไปในสว่นของกฏเกณฑแ์ละการ
วดัผล รวมทัง้การแสวงหาความร่วมมอืเพื่อการวางแผนและวางนโยบายเป็นส าคทั ซึง่ส่วนนี้ควรมกีารศกึษาให้รอบ
ด้าน ในทุกมิติ ทัง้ส่วนของผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว าาคการศึกษามาประกอบกัน ต่อสถานการณ์จริง เช่น 
กฏเกณฑแ์ละการวดัผลในหลายๆขอ้ทีย่งัไม่ครอบคลุมในส่วนของผูน้ าเทีย่วและการเดนิทางท่องเทีย่วยงัต่างประเทศ
(Outbound Tourism) รวมถงึโครงสรา้งและลกัษณะงานของผูน้ าเทีย่วทีแ่ตกต่างจากขอ้มูลทีม่อียู่ ต้องใหม้กีารส่งเสรมิ
ในการสนบัสนุนการศกึษามากขึน้ 
 สดุทา้ยในดา้นการศกึษาจะมุ่งเน้นไปทีก่ารพฒันาตวัเองอยู่อย่างเสมอ ทัง้ดา้นาาษาและการสือ่สารซึง่เป็นสิง่
ที่ด้านการศึกษาให้ความส าคทั การพัฒนาองค์ความรู้เรื่องต่างๆ การจดัการอย่างเป็นระบบและรอบคอบ ความมี
มารยาท รวมถงึการถ่ายทอดองคค์วามรู้ และเสรมิความรูคู้่ขนานสู่ลกูคา้อย่างมรีะบบ มทีศันคตเิชงิบวก แกไ้ขปัทหา
ตามสถานการณ์ได ้สว่นของการศกึษานัน้จะใหค้วามส าคทัต่อการเรยีนรูแ้ละการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์
เป็นส าคทั แต่กย็งัคงต้องรอการประสานงานหรอืการสนับสนุนจากาาครฐัเพื่อการวางแผนในการก าหนดโครงสรา้ง
หลกัสตูรหรอืรายวชิาที่เหมาะสมต่อผู้น าเที่ยวและการท่องเที่ยวต่างประเทศ(Outbound Tourism) อยู่ จงึเหน็ควรว่า
หน่วยงานการศกึษาควรเป็นหน่วยงานผลกัดนัเพื่อการตอบสนองต่อาาครฐัแทน 
 โดยเมื่อรวมเข้ากบักรอบมาตรฐานของบุคลากรทางการท่องเที่ยวของไทย [13] ซึ่งก าหนดไว้ 3 ด้าน คือ 
ความรู ้ทกัษะการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ จรรยาบรรณ รวมถงึในสว่นส าคทั คอื สมรรถนะ
พืน้ฐานอาชพีอาเซยีน(ASEAN Mutual Recognition Arrangement)[2] ในส่วนของสมรรถนะหลกั สมรรถนะรอง และ
สมรรถนะวิชาชีพ จะเห็นสอดคล้องกนั คือ เน้นไปในส่วนการท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า ในสาาพที่
หลากหลายยอมรบัความแตกต่างของวฒันธรรม รบัผดิชอบในหน้าที่ มกีารสื่อสารที่มปีระสทิธาิาพ และมทีกัษะทาง
าาษาทีด่ ีเขา้ใจในสนิคา้และบรกิารรวมทัง้การจดัสรรทรพัยากรทีม่ไีด้อย่างมปีระสทิธาาพ สามารถแกปั้ทหา หมัน่หา
ความรู ้และค านึงถงึสุขอนามยัและความปลอดายัที่ด ีซึ่งทัง้หมดนี้กส็อดรบัและมแีนวโน้มหรอืทศิทางในการก าหนด
ลกัษณะสมรรถนะพื้นฐานอาชีพผู้น าเที่ยว ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานอาชีพอาเซียน (ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement)ทีเ่หมาะสมและตอ้งไดร้บัการยอมรบัและการพฒันา รวมถงึการศกึษาคน้ควา้ใหก้ว้างขวาง
ขึน้ 
 ซึง่เมื่อมกีารสงัเคราะหแ์ละวเิคราะหโ์ดยละเอยีดแลว้ สามารถกล่าวโดยสรุปไดว้่า ในาาพรวมของการศกึษา
ตามวตัถุประสงคง์านวจิยัถงึ สมรรถนะพืน้ฐานอาชพีผูน้ าเทีย่ว ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพืน้ฐานอาชพีอาเซยีน 
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement) สามารถรวบรวมและสรุปเป็น 5 ลกัษณะส าคทั ตามผลทีไ่ดเ้กนิรอ้ยละ 
80 กล่าวคอื 

1. ดา้นการใหบ้รกิารแก่นกัท่องเทีย่ว 
2. ดา้นการบรหิารและการจดัการ  
3. ดา้นความรูแ้ละทกัษะการด าเนินงานตามโปรแกรมการเดนิทาง 
4. ดา้นจรรยาบรรณและจรยิธรรมของผูน้ าเทีย่ว 
5. ดา้นสขุอนามยัและความปลอดายั 
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 ซึ่งผลที่ได้นี้ จะมกีารน าไปพฒันาเพื่อสอบถามตามลกัษณะตวัอย่างงานในแต่ละประเดน็กบักลุ่มผู้น าเที่ยว 
เพื่อให้ทราบถึงสมรรถนะต่างๆ ทัง้ 3 ด้าน อนัได้แก่ สมรรถนะหลกั สมรรถนะรอง และสมรรถนะวชิาชพี ตามกรอบ
มาตรฐานสมรรถนะพืน้ฐานอาชพีอาเซยีน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement) ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะการวิจยั 
 

 การศึกษาวิจยั สมรรถนะพื้นฐานอาชีพผู้น าเที่ยว ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาชีพอาเซียน(ASEAN 
Mutual Recognition Arrangement) บ่งชีใ้หเ้หน็ความตอ้งการ และความจ าเป็นในการพฒันาในสว่นของการท่องเทีย่ว
ต่างประเทศ (Outbound Tourism)เป็นอย่างมาก เพื่อรองรบัต่อการรวมตัวกนัของกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งบทบาท
หน้าทีข่องทัง้มคัคุเทศกแ์ละผูน้ าเที่ยวจะตอ้งสอดประสาน หรอือาจเป็นบุคคลเดยีวกนัต่อไปกไ็ด ้เพราะจะไม่มขีอ้จ ากดั
ในเรื่องของเขตแดนในการเดินทางอีกต่อไป รวมทัง้การตอบสนองต่อการท่องเที่ยวด้านนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก จึง
จ าเป็นต้องมกีารสร้างมาตรฐานผู้น าเที่ยวที่ดใีนการดูแลสทิธขิ ัน้พื้นฐานของคนไทยที่เดนิทางท่องเที่ยว ผู้วจิยัจงึขอ
เสนอแนะใหม้กีารศกึษาเพิม่เตมิในเรื่องต่างๆต่อไปดงันี้ 
 1. มกีารก าหนดกรอบมาตรฐานของบุคลากรทางการท่องเทีย่วของไทย ในสว่นของผูน้ าเทีย่วเพิม่เตมิ เพื่อให้
สอดคลอ้งต่อความเป็นจรงิของสมรรถนะต่างๆทีต่้องใชใ้นการปฏบิตัหิน้าที ่อนัมคีวามแตกต่างกบัมคัคุเทศกท์ีบ่ทัทตัิ
ไวใ้นปัจจุบนัในหลายๆสว่น 
 2. ด้านการศึกษา ให้มีหลักสูตรหรือรายวิชาเฉพาะเกี่ยวกับผู้น าเที่ยวและการท่องเที่ยวต่างประเทศ 
(Outbound Tourism) รวมถงึการต่อยอดหลกัสตูรการเรยีนและการอบรมของมคัคเุทศก ์เพื่อรองรบัการรวมตวัของกลุ่ม
อาเซยีน 
 3. จดัใหม้กีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัผูน้ าเทีย่วมากขึน้ ใหม้คีวามหลากหลาย ครอบคลุมในมติต่ิางๆ 
 4. มกีารก าหนดนโยบายและแผนของาาครฐัใหร้องรบัต่อการเปลีย่นแปลงของการท าการท่องเทีย่วแบบตลาด
เดยีวของอาเซยีนทีปั่ทหาในเรื่องของพรมแดนจะลดบทบาทลง รวมทัง้การท าแพคเกจทวัรแ์บบหลายประเทศ 
 5. วางแผนยุทธศาสตร ์และการตัง้รบั ของการเขา้มาของกลุ่มทุนต่างชาติ และโอกาสของไทยในการเป็นผู้
ประสานงานหลักในสาขาการท่องเที่ยวและการบิน รวมทัง้ปรับมุมมองเพื่อการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
ต่างประเทศ(Outbound Tourism) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทบาทของกฎหมายอย่างอ่อนกบัการพฒันากฎหมายในอนาคต  
Role of Soft law and the development of law 

ภทัราวรรณ รตันเกษตร1  
Patrawan Rattanakaset1  

บทคดัย่อ 
 

 หากความคดิของยุคสมยัใหม่ (modern) ซึ่งเป็นช่วงหลงัการปฏวิตัิอุตสาหกรรม ท าให้สิ่งต่างๆถูกก าหนด
ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละทฤษฎ ีแต่ยุคหลงัสมยัใหม่ (postmodern) กลบัตรงกนัขา้ม กล่าวคอื เป็นยุคทีเ่น้นเสรภีาพและ
อสิระของบุคคลไม่เชื่อเรื่องความเป็นสากลเพราะเชื่อว่าแต่ละคนแต่ละวฒันธรรมนัน้มเีหตุผลของตวัเอง สิง่ที่ดทีี่สุด
ส าหรบัคนหนึ่งไม่สามารถน ามาตดัสนิว่าดสี าหรบัผูอ้ื่น ดงันัน้ในยุคหลงัสมยัใหม่ (postmodern) กฎหมายจึงไม่ควร
ท าลายหรอืลดคุณค่าความเป็นมนุษย์หรอืท าให้ศลีธรรม จรยิธรรม และแนวทางปฏบิตัขิองคนในสงัคมเสื่อมถอยลง 
รวมทัง้ไม่ควรยดึถอืเฉพาะ “แบบ” ของกฎหมายอย่างเคร่งครดั ตายตวั จนบบีคัน้ทางสงัคมเกนิกว่าทีจ่ะช่วยควบคุมให้
สงัคมเป็นระเบยีบ ในขณะเดยีวกนักฎเกณฑข์องกฎหมายทีส่รา้งจากปทสัถานของคนในสงัคมเป็นสิง่ส าคญัทีส่ามารถ
พฒันาและส่งเสรมิให้กฎหมายมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่บทบาทของกฎหมายอย่างอ่อน (soft law)ที่ไม่มี
สภาพบงัคบั  เพื่อก่อให้เกดิการพฒันารูปแบบของกฎหมายในยุคหลงัสมยัใหม่ (postmodern)  โดยการขยายความ
เขา้ใจ“รปูแบบของกฎหมาย” ใหม้คีวามหมายครอบคลุมกวา้งกว่าความหมายของกฎหมายทีว่่ากฎหมายตอ้งเป็นค าสัง่ 
มสีภาพบงัคบั และมบีทลงโทษเท่านัน้ ซึง่ในประเดน็น้ีอาจก่อใหเ้กดิการพฒันากฎหมายในอนาคตใหย้ัง่ยนืควบคู่ไปกบั
การฟ้ืนฟูศลีธรรมได ้

ค าส าคญั:  ปทสัถาน  กฎเกณฑข์องกฎหมาย กฎหมายอย่างอ่อน  กฎหมายเคร่งครดั 

Abstract 
 

The legal concept in the modern period after the industrial revolution is defined by the rules and theory, 
but it is opposite in postmodern period, which emphasizes on liberty and freedom of individual that is not a 
universal belief.  This is because the concept in this period is based on the belief that each individual and each 
culture has its own reasons and the best option for one person may not always be regarded as the best option for 
others. Therefore, in the postmodern period, the law should not ignore or deteriorate human values or undermine 
moral, ethical, and social practices of the public. In addition, the law should not strictly adhere to the specific legal 
pattern, which should result in social oppression and more than necessary to control the social order. Therefore, 
the law which has no binding effect, penalties and originates from norms (norms) of people in the society is also 
called soft law in English: the question arises of whether such soft law should be regarded as the law; by taking 
into account of the hierarchy of law, whether such soft law can be considered as part of the law; whether such soft 
law can be develop in accordance with current social context; and how can it be achieved. 

Keyword:  norms, rule of law, soft law, hard law 
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บทน า 
 เมื่อศึกษาถึงวิวัฒนาการทางกฎหมายเราจะพบว่า “กฎ” มีอยู่แล้วตามธรรมชาติทัง้ในคน สตัว์ และพืช 
ทัง้หมดลว้นแลว้แต่มกีฎเกณฑท์ีแ่สดงอ านาจการควบคุมอยู่ในตวัมนัเอง ซึง่แน่นอนว่ามนุษยย์่อมมกีารพฒันาทางดา้น
สติปัญญามากกว่าสิง่เหล่านี้ โดยเฉพาะความมีเหตุผลทางด้านศีลธรรม ความสามารถในการแยกแยะระหว่างสิง่
ถูกต้องกบัสิง่ไม่ถูกต้อง การแยกแยะสิง่ที่ควรออกจากสิง่ที่ไม่ควร  นอกจากนี้เมื่อมนุษย์มีความสามารถรบัรู้ทาง
ศลีธรรมและหาเหตุผลมาประกอบกจ็ะชีใ้หเ้หน็ไดใ้นตวัเองว่าอะไรคอืถูกและอะไรคอืผดิ เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้เองอตัโนมตัิ
จากการเชื่อมโยงกนัของเหตุและผล พฒันาเป็นความประพฤติปฏิบตัิของคนในกลุ่มจนกลายเป็นขนบธรรมเนียม
ประเพณีทีเ่หน็ว่าถูกตอ้งและควรปฏบิตัติาม หากมกีารฝ่าฝืนกจ็ะถูกต าหนิและมคีวามชัว่เกดิขึน้ในตวัเองและหากมกีาร
บังคับให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะมีผลท าให้เกิด
ขนบธรรมเนียมที่มีลักษณะ “บังคับ” ที่เราเรียกว่า “กฎหมายประเพณี” อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ายุคกฎหมายจารีต
ประเพณีได้ผ่านพ้นไปแล้ว แต่กไ็ม่อาจปฏเิสธได้ว่ากฎหมายจารตีประเพณียงัคงมกีารก่อตวัและด ารงอยู่ในสงัคมใน
ปัจจุบนั  จนกระทัง่มกีารพฒันาและเกดิการเปลีย่นผ่านจากยุคกฎหมายประเพณีเขา้สู่กฎหมายทีเ่ป็นรูปแบบมากขึน้
หรอืเรยีกว่ายุค “รูปแบบของกฎหมาย” เป็นการน ากฎเกณฑ์ของกฎหมายที่มีอยู่มาเขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ
ปรากฏตวัในรปูกฎหมายเคร่งครดั (hard law) ความเคร่งครดัน้ีเอง ท าใหบ้ทบญัญตัแิห่งกฎหมายกลายเป็นแบบพธิทีี่
แน่นอนตายตวัทีไ่ม่ใช่เพยีงแค่ความยุตธิรรมลอยๆ ซึง่ท าใหค้วามเคร่งครดั ชดัเจนนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของ
กฎหมายและยดึสิง่นี้เป็นสรณะ[1]  
 อย่างไรกต็าม ความเป็นกฎหมายคอือะไร และกฎหมายควรเป็นอย่างไร เป็นค าถามทีท่ าใหต้อ้งยอ้นกลบัมา
ศกึษาความหมายและแนวคดิในเชงินิตปิรชัญาก่อนเป็นล าดบัแรก  

ในกรณีนี้ เดวิท ฮูม  นักนิติปรชัญาชาวสกอตแลนด์ ผู้ให้ก ำเนิดลัทธิไม่เชื่อถือหรือสงัสยั (Scepticiam) 
ซึง่ต่อมำได้พฒันำสู่ลทัธปิระจกัษ์วำท (Empiricism)  ทีเ่ชื่อว่าความคดิของมนุษย์ลว้นเป็นผลจากประสบการณ์หรอืมี
ประสบการณ์เป็นสิง่สนบัสนุน  ภายใต้ทฤษฎขีอง ฮมู น ามาซึง่กฎแห่งความเป็นเหตุผลของธรรมชาต ิทีน่ ามาซึง่ความ
สงสยัว่าในความเป็นเหตุเป็นผลของธรรมชาตน่ิาจะมคีวามหมายเพยีงการเกดิขึน้อย่างต่อเน่ืองของเหตุการณ์เท่านัน้ 
ไม่ได้เกิดจากความสมัพนัธ์ที่จ าเป็นต่อกนั ซึ่งส่งผลให้เหตุอย่างหนึ่งไม่จ าเป็นต้องก่อให้เกิดผลอย่างหนึ่งเสมอไป 
ความสมัพนัธร์ะหว่างเหตุและผลจงึเป็นความเขา้ใจของมนุษยท์ีเ่กดิจากการสงัเกตปรากฏการณ์ธรรมชาตซิ ้าๆ กนัจน
เกดิความเคยชนิ สัง่สมเป็นปกตนิิสยัในการคดิ[2]   

ดว้ยเหตุนี้ ฮมู จงึถอืว่ำระเบยีบหรอืค ำสัง่ทำงศลีธรรมต่ำงๆไม่สำมำรถกล่ำวไดว้่ำสิง่นัน้เป็น “สิง่ทีค่วรจะเป็น” 
หรอืกล่าวอกีนัยหนึ่งกค็อืลกัษณะอนัเป็นบรรทดัฐำนไม่อำจสรุปไดว้่ำมำจำกสิง่ที่ปรากฏอยู่แลว้ ในเมื่อมนัอยู่ในสิง่ที่
เรียกว่า “สิ่งที่เป็นอยู่จริง” ส่งผลให้ศีลธรรมและเกณฑ์อันเป็นบรรทัดฐานต่างๆ เป็นเพียงสิ่งสมัพัทธ์ที่สามารถ
แปรเปลีย่นไดภ้ายใตค้วามคดิมนุษย ์
 ต่อมา ฮันส์ เคลเซ่น นักปรชัญาชาวออสเตรียเชื้อสายยิว ได้ค้นหาความหมายว่ำ “กฎหมำยคืออะไร”  
โดยอำศยัทฤษฎีของ ฮูม เป็นฐำนในกำรพัฒนำควำมคิด  โดยในมุมมองของเคลเซ่น มองว่า “กฎหมำยคืออะไร”  
ต้องแยกออกจำกปัญหำว่ำ “กฎหมำยควรจะเป็นอะไร”  เพรำะค ำตอบในค ำถำมอันหลังนี้ต้องอาศยักฎเกณฑ์ทาง
ศลีธรรม จรยิธรรม และสงัคมมาเป็นเครื่องมอืในการอธบิาย ซึง่มคีวามเปลีย่นแปรไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบับรบิทของสงัคม
และความคดิมนุษย ์ดว้ยเหตุผลดงักล่าว เคลเซ่น จงึเหน็ว่าทฤษฎีกฎหมายต้องให้ความสนใจเฉพาะเรื่องทีก่ฎหมาย
บญัญตัขิึน้ใชจ้รงิๆ โดยมอีงคป์ระกอบเรื่องสภาพบงัคบั การลงโทษ หรอืการขม่ขู่ เพิม่เตมิเขา้มานอกเหนือจาก “สิง่ที่
ควรจะเป็นหรอืควรจะเกดิขึน้ แต่ตอ้งเป็นสิง่ทีม่นุษยค์วรประพฤตปิฏบิตัโิดยแน่นอน”  ดว้ยเหตุนี้ นิยามของบรรทดัฐาน 
(norms) ซึ่งหมายถึงสิง่ที่ควรจะเป็นหรอืควรจะเกดิที่มนุษย์ควรจะประพฤติปฏิบตัิ จงึดูเบาและอ่อนไปเมื่อเทียบกบั
ทฤษฎกีฎหมายของเคลเซ่น [3]  



 

1112 
 

 ดงันัน้ ความหมายของกฎหมายตามความเขา้ใจโดยทัว่ไปภายใต้แนวคิดของเคลเซ่น คอื กฎเกณฑ์อนัมี
สภาพบงัคบัและมบีทลงโทษในกรณีทีม่กีารฝ่าฝืน ดว้ยเหตุนี้กฎหมายจงึเปรยีบเสมอืนสิง่ทีใ่ชก้ าหนดมาตรฐานความ
ประพฤตขิองมนุษยโ์ดยผูใ้ชห้รอืมอี านาจปกครองก าหนดขึน้และบงัคบัใหทุ้กคนปฏบิตัติาม [4]  
 ปัจจุบนัในยุคของ postmodern ทีเ่น้นเสรภีาพและอสิระของบุคคลไม่เชื่อเรื่องความเป็นสากลเพราะเชื่อว่าแต่
ละคนแต่ละวฒันธรรมนัน้มเีหตุผลของตวัเอง และที่ส าคญัในยุคนี้เหน็ว่าสิง่ที่ดทีี่สุดส าหรบัคนหนึ่งไม่สามารถน ามา
ตดัสนิว่าดสี าหรบัผูอ้ื่น ดังนัน้กฎหมายที่ดีไม่ควรท าลายหรือลดคุณค่าความเป็นมนุษย์หรือท าให้ศีลธรรม 
จริยธรรมและแนวทางปฏิบตัิของคนในสงัคมเสื่อมถอยลง รวมทัง้ไม่ควรยึดถือเฉพาะ “แบบ” ของกฎหมายอย่าง
เคร่งครดั ตายตวั จนบบีคัน้ทางสงัคมเกนิกว่าทีจ่ะช่วยควบคุมใหส้งัคมเป็นระเบยีบและมคีวามยุตธิรรม   
 การก าเนิดกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายในยุค postmodern หรือ ในยุคโลกาภิวตัน์ จึงควรมีลกัษณะเป็น
กฎหมายอย่างอ่อนรวมอยู่ดว้ยในการใหค้วามส าคญักบัการควบคุมและใชเ้ป็นแนวทางในการควบคุมสงัคม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่กฎหมายควรเป็นไปเพื่อคน้หาค าตอบของการผสานและการอยู่ร่วมกนัของวฒันธรรมทีห่ลากหลาย ล าดบัชัน้
ความเข้มข้นของกฎหมายอย่างอ่อนเมื่อเทียบกับรูปแบบของของกฎหมายอาจจะเป็นวิถีทางอันจ าเป็นในการ
เปลีย่นแปลงเศรษฐกจิและสงัคมใหด้ขีึน้ทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทัง้ในประชาคมร่วมกนัของอาเซยีน 
และประชาคมร่วมกนัของยุโรป  
 เพื่อเขา้ถงึความซบัซอ้นของสงัคมและวฒันธรรมทีห่ลากหลายดงักล่าว กฎหมายทีส่ามารถปรบัใชไ้ดใ้นยุคนี้
จงึไม่อาจปฏเิสธกฎหมายที่มีลกัษณะอย่างอ่อนซึ่งไม่ยดึติดกบัรูปแบบที่เคร่งครดัตายตวัมากเกนิไป แต่ปัญหาอยู่ที่
กฎหมายทีเ่รยีกวา มลีกัษณะอย่างอ่อน (soft law) ไม่มสีภาพบงัคบัทีเ่คร่งครดัตายตวันี้มสีถานะเป็นกฎหมายหรอืไม่ 
เพราะเมื่อเปรยีบเทยีบความเป็น soft law กบั “แบบ” ของกฎหมายที่เคร่งครดั กจ็ะเกดิค าถามว่าแนวความคดิเรื่อง 
soft law นี้เป็นความคดิเดยีวกนักบั “กฎหมาย” หรอืเป็น “กฎเกณฑข์องกฎหมาย” หรอืไม่ เพราะถ้าหาก “แบบ” ของ
ความเป็นกฎหมายคอื กฎหมายตอ้งเป็นกฎระเบยีบซึง่กฎระเบยีบนี้ต้องมคีวามจ าเป็นในหน้าทีอ่นัมสีภาพบงัคบั และ
ต้องมกีารบงัคบัตามลกัษณะของกฎหมาย แต่ soft law กลบัตรงกนัขา้มหมดทุกอย่าง กล่าวคอื ไม่มสีภาพบงัคบัและ
ไม่มบีทลงโทษ 
 ดงันัน้ สิง่ที่ต้องการพสิจูน์กค็อืการเปลีย่นแปลง “แบบ” ของกฎหมายใหม้มีุมมองกวา้งมากขึน้โดยพจิารณา
ความหนาแน่นของกฎหมายแต่ละล าดบัชัน้จากความหนาแน่นเบาบาง น้อย ปานกลาง ค่อนขา้งมาก มาก จนถงึมาก
ที่สุด กฎหมายที่มีความหนาแน่นของสภาพบังคับมากที่สุดและมีบทลงโทษอย่างเคร่งครดัย่อมเป็นมีสภาพเป็น
กฎหมายตามแบบของกฎหมายตามหลกัทัว่ไป แต่กไ็ม่ไดห้มายความว่าความหนาแน่นเบาบางไม่อยู่ในฐานะที่เป็น
กฎหมาย เพราะหากพจิารณา ว่าสิง่นัน้เป็นเรื่องทีค่วรปฏบิตัแิล้วมนักค็อืส่วนหนึ่งของทีม่าของกฎเกณฑแ์ห่งกฎหมาย
แต่มลีกัษณะของสภาพบงัคบัทีอ่่อนกว่ากฎหมายที่เคร่งครดั ซึ่งแนวคดิของ soft law คอื เป็นแนวคดิทางกฎหมายที่
ขา้มผ่านความเชื่อมโยงระหว่างกฎเกณฑ์ที่หลากหลายทางกฎหมายระหว่างประเทศ, การมีส่วนร่วมในการผสาน
กฎหมายของประชาคมเขา้กบักฎหมายภายใน และยงัเป็นแนวคดิในการสรา้งความเชื่อมโยงของกฎหมายเพื่อพฒันา
สงัคมและมนุษย์ รวมทัง้สร้างแนวคดิในการสร้างความเชื่อมต่อในคุณค่าของกฎหมายที่มสีภาพบงัคบัเคร่งครดักบั
กฎเกณฑท์ีป่รากฏอยู่ในสงัคมซึง่มคีวามเป็นกฎหมายอยู่ในตวัมนัเอง  

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
เพื่อศกึษาค้นหารูปแบบและความหมายของกฎหมายในยุคหลงัสมยัใหม่ (postmodern) ที่ควรจะเป็น รวมทัง้

ศกึษาความหนาแน่นของเนื้อหาของกฎเกณฑท์ีต่่างกนัซึง่ไม่อาจปฏเิสธไดว้่าสิง่นัน้ไม่เป็นกฎหมาย  ดงันัน้สิง่ทีเ่ราตอ้ง
คน้ควา้กค็อืความแตกต่างระหว่างกฎหมายเคร่งครดักบักฎหมายอย่างอ่อนทีไ่ม่มสีภาพบงัคบัทีเ่คร่งครดั  ซึง่ลกัษณะที่
ไม่เคร่งครดัดงักล่าวเรยีกว่าเป็นกฎเกณฑ์ของกฎหมายไดห้รอืไม่ พรอ้มทัง้หาความเชื่อมโยงซึง่กนัและกนัของความ
เป็นกฎหมายของทัง้สองสิง่ 
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วิธีวิทยาการวิจยั 
 การวจิยันี้มุ่งศกึษาถงึลกัษณะของกฎหมายในยุค postmodern ภายใต้การบูรณาการแนวคดิทางนิตปิรชัญา 

ทัง้ส านกักฎหมายธรรมชาต ิและกฎหมายบา้นเมอืง โดยปรบัพรอ้มกบัวเิคราะหแ์นวคดิดงักล่าวเขา้กบักฎหมาย ค าสัง่ 
ประกาศ แนวทางปฏบิตัทิีม่อียู่ในสงัคม  ส าหรบัวธิดี าเนินการวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ ประกอบดว้ยการวจิยัจาก
เอกสารซึ่งศกึษาค้นควา้เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง โดยผู้วจิยัได้น าเอาแนวคดิทางนิติปรชัญาของ ฮนัส ์เคลเซ่น, เดวทิ ฮูม 
และนักนิตปิรชัญาส านักกฎหมายบา้นเมอืง มาวเิคราะหเ์พื่อขยายความหมายของค าว่า “กฎหมาย” ใหม้คีวามชดัเจน 
ครอบคลุม และสอดคลอ้งกบับรบิทของสงัคมยุคโลกาภวิฒัน์มากขึน้ 

ผลการศึกษา 
 ผลการศกึษาวจิยัสรุปประเดน็ตามวตัถุประสงค ์ดงันี้ 

1. ความแตกต่างระหว่างกฎหมายอย่างอ่อน (soft law) กบั “แบบ” ของกฎหมาย 
 กฎหมายอย่างอ่อนเป็นกฎหมายหรอืสามารถปรากฏเป็นสว่นหนึ่งร่วมอยู่กบักฎหมายเครง่ครดั (hard law) 
อนัมหีน้าทีท่ีต่อ้งปฏบิตัแิละมสีภาพบงัคบัไดห้รอืไม่ ค าถามดงักล่าวท าใหย้อ้นกลบัไปพจิารณาวา่ค าแนะน าขององคก์ร
ระหว่างประเทศ หรอืขอ้ตกลงรว่มกนัของประชาคมซึง่ไมม่สีภาพบงัคบั แมไ้ม่ปฏบิตัติามกไ็ม่มบีทลงโทษสิง่เหล่าน้ีเป็น
กฎหมายหรอืไม่ และหากไมม่สีภาพเป็นกฎหมายแต่ท าไมประเทศสมาชกิสว่นใหญ่จ าเป็นตอ้งปฏบิตัติาม 
 1.1 Soft law ในมุมมองทีไ่ม่ถอืว่าเป็นกฎหมาย 
 เมื่อพจิารณาในเรื่อง “แบบ” ของกฎหมาย สามารถสรา้งความเขา้ใจไดใ้นลกัษณะดงัต่อไปนี้ คอื กฎหมายมี
ลกัษณะคลา้ยกบักฎเกณฑ ์และจากค าจ ากดัความดงักล่าว กฎเกณฑ์ของกฎหมายแสดงใหเ้หน็ในลกัษณะทีแ่ตกต่าง
หลากหลาย ทัง้ในลกัษณะทัว่ไป  ลกัษณะทีเ่ป็นหน้าที ่และในลกัษณะทีเ่ป็นบทลงโทษ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อพจิารณา
ในเรื่องบทลงโทษทางกฎหมายทีค่รอบคลุมไปถงึสภาพบงัคบั ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่ากฎเกณฑข์องกฎหมายทุกอย่างตอ้งมี
สภาพบงัคบัอย่างชดัเจนที่ถูกก าหนดโดยผู้มีอ านาจปกครอง และสภาพบงัคบัอย่างเคร่งครดันี้เองที่เป็นตวัสะท้อน
กลบัไปใหค้วามส าคญัของกฎเกณฑข์องกฎหมายทีค่วรเคารพโดยมบีทลงโทษ   ดงันัน้ค านิยาม “แบบของกฎหมาย” 
คอื กฎหมายจ าเป็นตอ้งมสีภาพบงัคบัและมบีทลงโทษ[5]  ในทางตรงกนัขา้มกฎหมายอย่างอ่อนหรอืไม่เคร่งครดัทีไ่ม่มี
บทลงโทษกเ็ท่ากบัว่าไม่สามารถมฐีานะเป็นกฎหมายไดแ้มว้่าจะมชีื่อเป็นกฎหมายกต็าม  
 ค าถามต่อมากค็อืกฎหมายอย่างอ่อนทีไ่ม่มบีทลงโทษจะสามารถพฒันาตวัเองจนกลายเป็นกฎหมายไดห้รอืไม ่ 
ซึง่การคน้หาค าตอบของค าถามนี้ตอ้งยอ้นกลบัไปท าความเขา้ใจประวตัศิาสตรก์ฎหมาย พืน้ฐานของกฎเกณฑอ์นัเป็น
บ่อเกิดของกฎหมาย วิวฒันาการของกฎหมายและความสมัพันธ์ระหว่างกฎหมายกบัศีลธรรมและจารีตประเพณี 
รวมทัง้กฎเกณฑค์วามประพฤตขิองคนในสงัคม (ต่อจากนี้ไปเราเรยีกว่า norms)    
 หากบรรทดัฐาน (norms)  คอืมาตรฐานความประพฤตขิองมนุษยภ์ายใตเ้หตุผลทีใ่ชต้ดัสนิว่าอะไรถูก อะไรผดิ 
ท าใหก้ารท ากจิกรรมต่างๆในชวีติตอ้งด าเนินไปตามกฎเกณฑใ์นเรื่องต่างๆ ซึง่อาจมทีัง้บทลงโทษและไม่มบีทลงโทษ
แต่เป็นเพยีงขอ้ต าหนิถงึความไม่ถูกตอ้งในสิง่ทีก่ระท า    หากพจิารณาในแง่มุมนี้ สิง่ทีเ่รยีกว่ากฎเกณฑไ์ม่มบีทลงโทษ
แต่หากมกีารฝ่าฝืนกฎเกณฑอ์นัเกดิจากขอ้ตกลงร่วมกนัของสงัคม หรอืประชาคม เหล่านี้จะเรยีกว่าอะไร  ถา้กฎหมาย
ไดถู้กจ ากดัอยู่ภายใตก้รอบค าว่า “แบบ” ของกฎหมายทีต่อ้งมสีภาพบงัคบัและตอ้งมบีทลงโทษถงึจะเรยีกว่ากฎหมาย   

เมื่อพิจารณาในประเด็นนี้ท าให้ย้อนกลับมาพิจารณาความส าคัญของกฎหมายว่าควรจะตีความให้มี
ความหมายทีล่กึซึง้ และกวา้งกว่ากฎเกณฑข์องกฎหมาย[6] กฎหมายไม่ควรถูกจ ากดัเฉพาะรปูแบบทีเ่คร่งครดัเท่านัน้
แต่ควรหมายรวมถงึการเคารพคุณค่าของกฎเกณฑ์ในสิง่ที่ควรประพฤติปฏบิตัิ[7] ในประเดน็เรื่องสภาพบงัคบั แมว้่า
ความเป็น soft law จะมีความบกพร่องในเรื่องสภาพบงัคบัในภาพของความเป็นกฎหมาย, เพราะความไม่มีอยู่ใน
ธรรมชาตขิองกฎเกณฑข์องกฎหมายแต่มนักป็รากฏไดอ้ยู่นอกเหนือกฎเกณฑด์งักล่าวโดยอาจมสีภาพบงัคบัอยู่ในตวั
มนัเอง ส่วนบทลงโทษไม่ไดส้รา้งขอ้บงัคบัให้กบักฎเกณฑ์ของกฎหมาย  “กฎเกณฑ์ไม่ใช่กฎหมายเพราะการลงโทษ 
แต่การลงโทษต่างหากทีเ่ป็นกฎหมาย” [8]  
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1.2 ความเป็นกฎหมายของ soft law ตามทฤษฎกีฎหมาย 
   ควำมเป็นกฎหมำยตำมทฤษฎีกฎหมำยของ จอนห์ ออสติน  (John Austin) เห็นว่ากฎหมายต้องมี
องคป์ระกอบดงัต่อไปนี้  
 ประการแรก กฎหมำยเป็นค ำสัง่และตอ้งเป็นค ำสัง่ทัว่ไปทีม่อี ำนำจอยู่ในตวัมนัเอง (Autority) สว่นค าสัง่ทีไ่ม่มี
อ านาจกเ็ป็นเพยีงแค่เจตจ านงของคน (Will) ซึง่มผีลใหไ้ม่มคีวามแน่นอนเพราะย่อมเปลีย่นแปลงไดต้ามความต้องการ
ของผูม้อี านาจสัง่  
 ประการที่สอง เป็นค าสัง่ของรฐัาธปัิตย์[9] ทีเ่ชื่อมัน่ว่าการจดัการบ้านเมอืงใหเ้จรญิรุ่งเรอืงจะต้องกระท าโดย
อ านาจสทิธขิาดของรฐั รฐัเป็นผู้มอี านาจสูงสุด  กฎหมายทีใ่ชเ้ป็นเครื่องมอืในการจดัระเบยีบสงัคมกค็วรมลีกัษณะมี
อ านาจสทิธขิาดและสมบูรณ์อยู่ในตวัของมนัเอง โดยไม่ต้องอยู่ใต้อาณัตหิรอืขอ้จ ากดัของศลีธรรม ความยุตธิรรม หรอื
สิง่อื่นใด โดยเฉพาะอย่างยิง่ค ำสัง่ตอ้งมสีภำพบงัคบันี้ตอ้งมบีทลงโทษ หากมกีารฝ่าฝืน ซึง่ในจุดน้ีเองทีท่ าใหก้ฎหมาย
ต่างจากศลีธรรม[10]  

ออสติน ให้ควำมส ำคัญกับกฎหมำยสำรบัญญัติ  (Legal Positivism)   คือกฎหมำยที่มีสภำพบังคับ 
เป็นสิ่งที่มัน “เป็นอยู่” ไม่ใช่สิ่งที่ “ควรจะเป็น” ในทฤษฎีกำรสอนประวัติศำสตร์กฎหมำยของ ออสติน มองว่ำ 
กฎหมำยควรจะเป็นอย่ำงไรนัน้ไมใ่ช่หน้ำทีข่องนกักฎหมำยทีจ่ะไปสนใจ แต่กฎหมายควรเป็นอย่างไรนัน้เป็นหน้าทีข่อง
สารบญัญตั ิ ซึง่ในความคดินี้ไดข้ดัแยง้กบัแนวคดิดัง่เดมิที่มองว่านิติศาสตรเ์กี่ยวขอ้งกบัความเป็นธรรมที่ควรจะเป็น 
แต่ ออสติน เหน็ว่าไม่เกีย่วกนั ดงันัน้ ออสตนิ จึงมองว่าตวักฎหมายอาจมคีวามชัว่ได้ และอาจไม่เป็นธรรมได ้ซึง่ไม่
เกีย่วกบัศลีธรรมหรอืความยุตธิรรม  

กล่าวโดยสรุปคอื ตามแนวทฤษฎขีอง ออสตนิ ยนืยนัว่ากฎหมายคอืค าสัง่ของรฐัาธปัิตย ์และเป็นกฎหมายที่
เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไม่ตอ้งค านึงถงึความยุตธิรรม ความถูกตอ้ง หรอืคุณค่าประการอื่น  แก่นแทข้องกฎหมายคอื 
เจตจ านง (Will) หรอื อ านาจ (Power) [11]    เมื่อกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ทีแ่ยกจาก และเป็นคนละเรื่องกบักฎเกณฑ์
ทางศีลธรรมจงึท าให้มคี าพูดอยู่เสมอว่า “ นี่เป็นความยุติธรรมตามกฎหมาย” ซึ่งมีความหมายโดยปรยิายว่าความ
ยุตธิรรมตามกฎหมายนัน้อาจไม่เป็นธรรมกไ็ด ้ สิง่นี้เองทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ต่อสามญัส านึกของมนุษย ์และท าให ้
ฮนัส ์เคลเซ่น นกักฎหมายส านักกฎหมายบา้นเมอืงรุ่นหลงั กลบัมองกฎหมายเป็นเรื่องของบรรทดัฐาน   (norme) หรอื
สีง่ที ่“ ควรจะกระท า” แมว้่ากฎหมายตอ้งมคีวามเคร่งครดักต็าม[12]  

อนัส ์เคลเซ่น กล่าวว่า “กฎหมายคอืค าสัง่ที่มสีภาพบงัคบั” [13] โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อพจิารณาแนวคดิดัง่
เดมิเรื่องกฎเกณฑ์ของกฎหมายพบว่ากฎหมายต้องประกอบไปดว้ยหลกัเกณฑ์ทีบ่่งบอกถงึหน้าทีแ่ละบทลงโทษเป็น
สองหลักเกณฑ์ที่จ าเป็นที่จะก าหนดหรอืบ่งบอกความเป็นหรือไม่เป็นกฎหมายซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้
บทลงโทษเป็นการบงัคบัให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ภายใต้ค าสัง่ของผู้มอี านาจรฐั หรอืมอี านาจปกครอง อย่างไรกต็าม
หากพิจารณาอกีด้านหนึ่งโดยให้ความส าคญักบัปทสัถานทางสงัคมร่วมด้วยจะพบว่าการบงัคบัภายใต้ค าสัง่ของผู้มี
อ านาจรฐันัน้ไม่เพยีงแต่การบงัคบัตามกฎเกณฑข์องกฎหมายเท่านัน้ แต่ปทสัถานทางสงัคมยงัสรา้งอ านาจบงัคบัทีม่า
จากจรยิธรรม ศลีธรรมและความเชื่อในศาสนา ผลกค็อืสิง่ต่างๆเหล่านี้กม็ลีกัษณะเป็นหลกัเกณฑ์ของการบงัคบัคนใน
สงัคมเช่นเดยีวกบักฎหมาย  แน่นอนมนัอาจจะมกีารปฎิเสธว่า soft law ไม่เป็นกฎหมายเมื่อเปรยีบเทยีบกบัแนวคดิ
ทีว่่ากฎหมายคอืค าสัง่ที่มสีภาพบงัคบั แลว้กฎเกณฑ์ทีใ่ช้อยู่ในสงัคม ขอ้ตกลงร่วมกนั ปฏญิญา กฎบตัร แนวปฏบิตั ิ
ค าแนะน า ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ทีต่กลงร่วมกนัในทางระหว่างประเทศ หรอืแนวทางปฏบิตัขิององคก์รเอกชน เช่น 
แนวปฏิบัติของกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบของหน่วยงานต่างๆทัง้ภาครัฐและเอกชน
ภายในประเทศ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ไม่มีสภาพบงัคบัและบทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืนแต่คนในสงัคมที่เกี่ยวขอ้งกต็้อง 
ปฏบิตัติาม ซึง่สิง่เหล่านี้กค็อืรปูแบบหนึ่งของ soft law 
 ซึง่หากพจิารณาในเรื่องทฤษฎทีัว่ไปของกฎหมายโดยเริม่ตน้จากกฎหมายจารตีประเพณี  ปทสัถาน (norms) 
ของคนในสงัคม ซึง่มลีกัษณะเป็นกฎเกณฑอ์ย่างอ่อนและไม่มสีภาพบงัคบัทีเ่คร่งครดั แต่เมื่อมกีารยดึถอืและปฏบิตักินั 
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อย่างยาวนาน มนักส็ามารถพฒันาตวัเองจนกลายเป็นกฎเกณฑข์องกฎหมาย  มสีภาพบงัคบัใหต้อ้งปฏบิตั ิและหากฝ่า
ฝืนจะมบีทลงโทษ อย่างเช่นตามกฎหมายว่าดว้ยมรดก ในเรื่องการก าจดัมใิหท้ายาทรบัมรดกตามมาตรา 1605 และ
มาตรา 1606  ทายาทจะถูกก าจดัมใิห้รบัมรดกไดใ้นกรณีที่ทายาทได ้ประพฤตชิัว่ต่อตวัเจ้ามรดกหรอืต่อทายาทอื่น 
เป็นเหตุใหท้ายาทสิน้สทิธใินการรบัมรดกโดยผลของกฎหมาย ซึง่หากศกึษาเทยีบกบักฎหมายเก่าลกัษณะมฤดก กจ็ะ
พบว่ามกีารตดัสทิธขิองทายาทกรณีประพฤตชิัว่ต่อตวัเจา้มรดกไวห้ลายกรณี ต่อมาเมื่อมกีารจดัท ากฎหมายประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยจ์งึได้น ามารวมอยู่ด้วย ซึ่งบทบญัญตัิเช่นนี้สอดคล้องกบัประเพณีที่ประพฤติปฏบิตัิกนัมา
[14]จนได้พฒันาตวัเองใหก้ลายเป็นกฎหมาย  หากพจิารณาในเชงิลกึจะอา้งว่าประเพณีที่ประพฤตปิฏบิตัิโดยเหน็ว่า
เป็นสิง่ทีค่วรนี้ ไม่มสี่วนเสรมิสรา้งหรอืผลกัดนัใหเ้กดิกฎหมาย หรอืไม่มสีว่นประกอบร่างสรา้งขึน้มาใหเ้ป็นกฎหมายก็
คงกล่าวอา้งใหเ้ป็นเช่นนัน้อย่างเดยีวกไ็ม่ได ้เพราะสิง่ทีค่วรท าเหล่าน้ีกม็กีารสรา้งกฎเกณฑอ์นัมคีุณค่าอยู่ในตวัของมนั
เองอยู่แล้ว และกฎเกณฑ์ดงักล่าวกเ็พิม่ระดบัความเขม้ขน้ หรอืเคร่งครดัขึน้ ตามยุค สมยั ปัจจยัแวดลอ้ม  ท าให้การ
บญัญตักิฎหมายมกีารพฒันาเพิม่มากขึน้  
 เพราะฉะนัน้ หากพจิารณากฎหมายทีม่ลีกัษณะเคร่งครดั ทีต่อ้งมสีภาพบงัคบัและบทลงโทษเท่านัน้ถงึ จะเป็น  
“กฎหมาย” ในมุมนี้กฎหมายกไ็ดล้ะเลยความเชื่อทางศาสนา การเคารพ จารตี ประเพณีและวฒันธรรมอนัควรปฏบิตัิ
ออกไปจนหมดสิน้จนกลายเป็นลกัษณะของการแบ่งแยกสิง่ทีเ่รยีกว่ากฎหมายออกจากปทสัถานทีป่ระพฤตปิฏบิตักินัมา 
รวมทัง้ความเชื่อทางศาสนาและศลีธรรมออกจากกนั   แต่ในทางตรงกนัขา้มหากมองให้ลกึไปอีกชัน้หนึ่ง ศลีธรรม 
จารตี และปทสัถานทางสงัคม อนัมลีกัษณะอ่อนกว่ากฎหมายตามแบบของกฎหมาย และไม่มสีภาพบงัคบั (soft law) 
ทัง้หมดเหล่านี้ลว้นแต่เป็นแรงผลกัดนัหรอืแรงขบัเคลื่อนส าคญัที่ท าให้กฎหมายมคีวามเขม้แขง็ขึน้จนกลายเป็น “การ
ควบคุม” เป็น “กฎเกณฑ์ของสงัคม” ที่ต้องปฏิบัติ[15]  สิง่นี้ท าให้เราต้องย้อนกลบัไปพิจารณาว่า “กฎเกณฑ์ของ
กฎหมาย” สามารถเป็นไดม้ากกว่ากฎหมายและสามารถขยายความไปถงึปทสัถานทางสงัคม (norms) ซึง่หากขยาย
ความไปถึงจะส่งผลให้ล าดบัและเน้ือหาของกฎหมายมคีวามหลากหลายมากขึน้ไล่เรยีงจาก ล าดบัความเขม้ขน้อ่อน
ทีสุ่ดไปจนถงึล าดบัทีม่คีวามเขม้ขน้มากทีส่ดุ  จนอาจกล่าวไดว้่ากฎหมายไม่ไดม้แีค่กฎเกณฑท์ีม่สีภาพบงัคบัแต่เพยีง
อย่างเดยีวเท่านัน้[16] ซึง่อาจกล่าวไดว้่าควร จะรวมกฎหมายอย่างอ่อน ( soft law) เขา้ไปในกฎหมายดว้ย     
 

2. อะไรคอื soft law 
              Soft law เริ่ม เป็ นที่ รู้จ ักตั ้งแ ต่ ยุ ค  70 และมีค วำมชัด เจนมำยิ่ งขึ้น ในต้น ยุ ค  80 หำก Hard  law 
คือกฎหมำยหรือค ำสัง่ที่ออกโดยรัฐำธิปัตย์ในกำรตรำกฎหมำยหรือออกกฎระเบียบ และกำรบังคับให้เป็นไป 
ตำมกฎหมำยซึ่งกระท ำโดยศำลหรือเจ้ำหน้ำที่ของรฐั หำกฝ่ำฝืนย่อมมีบทลงโทษอนัเป็นสภำพบังคบั แต่ soft  law 
จะเป็นไปในลกัษณะที่ตรงกนัขำ้มโดยสิ้นเชงิ กล่ำวคอื soft law เป็นกฎกติกาที่ออกโดยกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ค าสัง่ที่อาศยั
อ านาจของรฐัาธปัิตย ์แต่เพยีงฝ่ายเดยีว [17]  ดงันัน้จะออกโดยรฐั หรอืเอกชนกไ็ด ้เพื่อก่อใหเ้กดิการบรกิารทีด่ ีมกีาร
บงัคบักนัเอง โดยเฉพาะในกจิการทีเ่กีย่วกบัการยกสภาพฐานะความเป็นอยู่หรอืความปลอดภยัทางด้านสุขภาพของ
ประชาชน หรอืมาตรฐานการบรหิารและการบรกิารที่ดีอนัควรปฏิบตัิ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ไม่มีสภาพบงัคบัและไม่มี
บทลงโทษหากฝ่าฝืน 

อน่ึงกำรเกดิขึน้ของ soft law ไม่ปรากฏเฉพำะแต่กฎหมำยระหว่ำงประเทศ, ขอ้ตกลงรว่มกนัในทางระหว่าง
ประเทศของประเทศต่างๆ, การผสานกฎเกณฑร์่วมกนัในลกัษณะทีเ่ป็นขอ้ตกลง  หรอืขอ้ก าหนดจากฝ่ายนิตบิญัญตัิ
และกฎมายภายใน รวมทัง้ค าวนิิจฉยัขององคก์รอสิระเท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถงึภาคธุรกจิเอกชนทีเ่ริม่มกีารยอมรบั soft 
law มากขึน้[18] โดยปรากฏใหเ้หน็ในลกัษณะของการก าหนดแนวทางปฏบิตัริว่มกนัของบรษิทั เช่น แนวปฏบิตัิ
เกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย,์ ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิ หรอืนโยบาย
ของบรษิทัเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate responsibility social) เป็นตน้  ลกัษณะของค าประกาศ 
ขอ้แนะน า หรอืแนวทางปฏบิตัเิหล่าน้ีจะอาศยัความสมคัรใจและควำมร่วมมอืของผูป้ระกอบกำรเป็นส ำคญั โดยไมม่ี
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รปูแบบของสภาพบงัคบัและการลงโทษเหมอืนกบับทบญัญตัแิหง่กฎหมายทีม่สีภาพบงัคบัทีเ่คร่งครดั แต่ในทางตรงกนั
ขา้มกลบัใหค้วามรูส้กึว่าตอ้งปฏบิตัติาม แมว้่ำจะไม่มหีน้ำทีต่อ้งท ำตำมและไมม่บีทลงโทษแต่มนัเป็นสิง่จ ำเป็น 
 อย่ำงไรกต็ำมเมื่อพจิำรณำเปรยีบเทยีบกบั “แบบ” ของกฎหมำยทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้ พบว่ำควำมเป็น soft law  
ขำดสำระส ำคญัอนัเป็นสว่นหนึ่งใน “แบบ” ของกฎหมำย กล่ำวคอื ไมม่หีน้าทีบ่งัคบัใหป้ฏบิตัติาม ไม่มสีิง่บ่งบอกว่ามนั
เป็นบรรทดัฐำนทำงสงัคม, ไม่มคีวำมเคร่งครดัในตวัเอง  นัน้กห็มำยควำมว่ำมนัมคีวำมยดืหยุน่ (soft) มากกว่าเมื่อ
เทยีบกบักฎหมำยอนัมลีกัษณะบงัคบัทีเ่คร่งครดั (hard law) [19]     

2.1 ลกัษณะของกฎหมายอย่างอ่อน (soft law) เมื่อเปรยีบเทยีบกบั “แบบ” ของกฎหมำย 
 หากพิจารณากฎหมายตามแนวคิดปฎิฐานนิยมตามทฤษฎีของ จอห์น ออสติน (John AUSTIN) ที่ให้
ความส าคญัของกฎหมายจากลกัษณะภายนอก กล่าวคอื เรื่องอ านาจและการลงโทษ ในฐานะเป็นเงื่อนไขความสมบรูณ์
ของกฎหมาย กอ็าจจะเป็นความบกพร่องในการพจิารณาความสมบูรณ์หรอืความถูกต้องของกฎหมายในลกัษณะที่
หยาบเกนิไป โดยจดจ่ออยู่กบัแหล่งก าเนิดเดยีวของกฎหมายทีต่อ้งมอี านาจ ซึง่แสดงออกมาในรปูแบบของสภาพบงัคบั
ของกฎหมายเท่านัน้  แม้ว่าในทฤษฎีกฎหมายบรสิุทธิข์อง  ฮนัส ์เคลเซ่น จะพยายามก้าวล่วงขอ้จ ากดัดงักล่าวโดย
สร้างแนวคดิเรื่อง “บรรทดัฐานขัน้มูลฐาน” แล้วก็ตาม แต่ก็ยงัมีความคลุมเครอืและถูกบิดผนัต่างๆ ในแนวคิดหรือ
บรรทดัฐานทางกฎหมายของเคลเซ่น  
 อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกบัปฏิฐานนิยมทางกฎมายแบบเก่าและแนวทางของนักปฏิฐานนิยมทาง
กฎหมายในครึง่หลงัศตวรรษที ่20 นี้ พบว่ามลีกัษณะเปิดกวา้งมากกว่าโดยยดึต่อในทฤษฎปีฏฐิานนิยมน้อยลง พรอ้ม
กับให้ความส าคัญเรื่องอรรถประโยชน์ที่เป็นจริงมากขึ้น  [20]    โดยเน้นเรื่องลักษณะภายในของกฎหมาย      
อนัเกีย่วกบัความถูกตอ้งเหมาะสมของตวักฎหมายอนัเป็นเงื่อนไขส าคญัทีจ่ะสร้างความรูส้กึว่าสิง่นี้เป็นสิง่ทีด่แีละไดร้บั
แรงสนบัสนุนจากสงัคม  ซึง่แรงสนบัสนุนดงักล่าวนี้จดัเป็น “ทรรศนะภายใน” ของบุคคลทีม่ต่ีอกฎหมายทีจ่ะใชบ้งัคบัต่อ
คนในสงัคม ทีส่ะทอ้นออกมาในรปูแบบของการวจิารณ์ หรอืต าหนิการกระท านอกรตีนอกรอยกฎหมาย  หรอืจากการ
ยอมรบัว่าบรรทดัฐานความประพฤตทิีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายเป็นสิง่ถูกตอ้งเหมาะสมแลว้อย่างแทจ้รงิ โดยจะปรากฏให้
เหน็ในสงัคม  เช่น ค าวจิารณ์ว่าควรจะท าสิง่นี้ ควรตอ้งท าสิง่นัน้ หรอืการกระท าเช่นนี้ถงึจะถูกหรอืผดิ 
 อย่างไรก็ตาม H.L.A. HART มองว่าระบบกฎหมายนัน้เป็นระบบแห่งกฎเกณฑ์ทางสังคมรูปแบบหนึ่ง        
ในฐานะทีเ่ป็นกฎเกณฑท์ีม่แีหล่งทีม่าจากการปฏบิตัทิางสงัคมอนัน ามาซึง่การปกครองในการกระท าของมนุษยใ์นสงัคม  
“กฎเกณฑท์างสงัคม” ในความหมายของ ฮารท์ เป็นกฎเกณฑเ์กีย่วกบัการก าหนดพนัธะหน้าทีซ่ึง่เป็นกฎทีบ่งัคบัหรอื
เรยีกรอ้งใหผู้ค้นปฏบิตัติามควบคู่ไปกบัแรงกดดนัทางสงัคมทีม่ต่ีอผูท้ีไ่ม่ปฏบิตัติาม ไดแ้ก่ กฎเกณฑท์างดา้นจรยิธรรม 
ศลีธรรม   กฎเกณฑ์ทีเ่ป็นกตกิาการแข่งขนั   ขอ้ตกลงร่วมกนั เป็นต้น  อนึ่งกฎเกณฑ์ทีก่ าหนดพนัธะหน้าที่ดงักล่าว
อาจปรากฏอยู่ในรปูกฎหมายทีม่บีทลงโทษทางกายภาพ หรอื ปรากฏอยู่ในรปูศีลธรรมซึง่ไม่มกีารลงโทษทางกายภาพ
ใดๆ ต่อผูฝ่้าฝืน [21]        
 เมื่อพจิารณาจากทฤษฎดีงักล่าวขา้งตน้ สามารถพจิารณาแยกลกัษณะของ soft law ออกเป็น 3 ลกัษณะดงันี้ 

 ประกำรแรก หากพิจารณาในเรื่องเนื้อหาของกฎหมายที่ต้องมคีวามเคร่งครดั บ่งบอกถึงสภาพบงัคบัของ
กฎหมาย พบว่า soft law เป็นกฎหมายที่มคีวามเคร่งครดัในการบงัคบัตามตวับทน้อยหรอืมคีวามอ่อนในการบงัคบั   
ในประเด็นดังกล่าวนี้ เมื่อพิจารณาตามแนวคิดของ ฮาร์ท เห็นว่าภายใต้กรอบ (legel positivism) กฎเกณฑ์จะมี
ลกัษณะเปิดกวา้งให้ต้องตคีวามในเน้ือหาเพิม่มากขึน้ ดว้ยเหตุนี้เอง ฮารท์ จงึสรุปว่า แม้ภายในกรอบของกฎเกณฑ์
ทางกฎหมาย ซึง่มคีวามชดัเจนในระดบัหนึ่งกย็งัคงตอ้งมีพืน้ทีใ่หใ้ช ้“ดุลยพนิิจ” ของผูพ้พิากษา หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั
ส าหรบัใช้เป็นเครื่องมอืยุติปัญหาควบคู่ไปกบัการยดึถือตวับทบญัญัติของกฎหมาย และในการใช้ดุลยพินิจดงักล่าว
จ าเป็นทีผู่ใ้ชต้้องอาศยัหรอืค านึงดว้ยความรอบคอบต่อเงื่อนไขทีม่ใิช่เป็นกฎหมาย เช่น ศลีธรรม ทศันคตทิางการเมอืง
หรอืเหตุผลความเหมาะสมต่างๆ มาประกอบด้วย  อนัมผีลก่อให้เกดิหลกัเรื่องความซื่อสตัย์สุจรติ, หลกักรรมสทิธิ,์ 
มาตรฐานทีว่ญิญชูนประพฤตปิฏบิตั ิ[22]  
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ประการทีส่อง  ในเรื่องสภาพบงัคบั อาจกล่าวไดว้่า soft law ไม่มสีภาพบงัคบั เพราะไม่ใช่ค าสัง่ทีม่สีามารถให้
ปฏบิตัติาม ตามค าสัง่นัน้ กล่าวคอืเป็นค าสัง่ทีไ่ม่มอี านาจบงัคบัในตวัเอง  แต่เป็นแนวทางปฏบิตัทิีม่คีวามอ่อน ดงัเช่นที่
ปรากฎในลกัษณะค าแนะน า ความคดิเหน็ การเชญิชวน ซึง่ไม่ก่อใหเ้กดิหน้าทีท่ีต่อ้งปฏบิตัติาม  

ประการทีส่าม soft law ไม่มบีทลงโทษทีป่รากฏเด่นชดัในบทบญัญตัขิองกฎหมาย แต่อาจไดร้บัการวจิารณ์ใน
การกระท าทีถ่อืว่าผดิจากสงัคม หรอือาจกล่าวว่าสงัคมจะเป็นผูต้ดัสนิและลงโทษการกระท าทีถ่อืว่าเป็นความผดินัน้เอง  
ในประเดน็นี้ ฟุลเลอร์ กล่าวว่า “เราไม่อาจเขา้ใจได้เลยว่ากฎเกณฑ์แต่ละเรื่องคอือะไร จนกว่าเราจะทราบกฎเกณฑ์
นัน้ๆว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไร” ซึ่งจุดมุ่งหมายนัน้กค็ือการควบคุมการกระท าของมนุษย์ให้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ และ
กฎเกณฑน์ัน้ไม่สามารถด ารงอยู่ไดโ้ดยปราศจากคุณภาพทางศลีธรรม (moral) ทีอ่ยู่ภายใต้ตวักฎนัน้ เพื่อสง่เสรมิอุดม
คตเิรื่องความสงบเรยีบรอ้ยของสงัคม [23]  

2.2 กฎเกณฑ ์(regulation) และ บรรทดัฐาน (norms)  
ความไม่เคร่งครดัของ soft law ดงักล่าวขา้งต้น เรยีกว่าเป็นกฎเกณฑข์องกฎหมายไดห้รอืไม่  ซึง่ค าตอบในเรื่องนี้เรา

ตอ้งเขา้ใจความหมายของกฎเกณฑข์องกฎหมายและบรรทดัฐานของสงัคมว่าสองสิง่นี้มคีวามสอดคลอ้งซึง่กนัและกนัอย่างไร 
ก่อนอื่นต้องท ำควำมเขำ้ใจขอบค ำจ ำกดัควำมของ กฎเกณฑ์ (regulation) ทีม่ลีกัษณะใชร้่วมกนัอนัมสีภาพ

บังคับและบรรทัดฐำน  ( norms) ในฐำนะที่ เรียกว่ ำ เป็ นมำตรฐำน  ห รือบรรทัดฐานที่ ใช้ปฏิบัติ ร่วมกัน                     
เป็นความประพฤติที่ก ำหนดให้กำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมำย [24] ดงันี้ บรรทัดฐำน 
(norms) จงึหมายถงึ สิง่ทีค่วรจะเป็นหรอืควรจะเกดิ โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นสิง่ทีม่นุษยค์วรประพฤตปิฏบิตัโิดยแน่นอน  

อย่างไรก็ตาม (norms) สามารถแยกออกเป็นสองลักษณะคือ กฎ (regulation) และ บรรทัดฐำน (norms) 
ทัง้สองค ำนี้มีควำมหมำยและขอบเขตทบัซ้อนกนัอยู่  แต่ทัง้สองค ามีขอบเขตและลกัษณะที่แตกต่างกนัแต่เกื้อกูล
สนับสนุนซึ่งกนัและกนั จนอาจกล่าวได้ว่า norms เป็นแนวบรรทดัฐานทางสงัคมที่ยดึถือปฏิบตัิกนัสบืต่อกนัมาจน
กลายเป็นกฎเกณฑ ์(regulation) อนัมลีกัษณะทีเ่ป็นสภาพบงัคบั[25]          

2.3  ควำมเขำ้ใจตำมธรรมชำตแิห่งกฎเกณฑข์องกฎหมำยในสองนยั 
ขอบเขตและค ำนิยำมของ norms ตำมถ้อยค ำทำงกฎหมำยจะชี้ เฉพาะหน้าที่อันมีสภาพบังคับให้

ต้องปฎิบตัิตำม โดย “กฎหมำย” ต้องมสีภำพบงัคบัซึ่งมเีฉพำะใน hard law เท่ำนัน้ สิง่นี้ท าให้เกดิความเข้าใจได้ว่า 
norms ต้องประกอบไปด้วยสองลกัษณะทีส่ าคญัคอื “หน้าที่” และ “สภาพบงัคบั”  อย่างไรกต็ามหากพจิารณาในทาง
ภาษาศาสตร ์พบว่ารำกศพัท์ของค ำว่ำ norms หรอื norma มำจำกค ำว่ำ regula ในภำษำลำติน ดงันัน้ค ำว่ำ norme 
และ regulation จงึเปรยีบเสมอืนเป็นเครื่องมอื หรอื อุปกรณ์ทีเ่ป็น “นำมธรรม” อนัเป็นแนวทางหนึ่งทีค่นสว่นใหญ่ตอ้ง 
ประพฤติปฏิบตัิตำม กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือเป็นเครื่องมอืที่ท าหน้าที่ในการสร้างรูปแบบของกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่
ประกอบไปดว้ยสองสว่นทีส่ าคญั คอื สิง่ทีจ่ าเป็นและเป็นสิง่ทีม่คีุณค่าในตวัเอง 

กรณีที่เกี่ยวกบัควำมจ ำเป็นในทำงปรชัญำให้ค ำจ ำกดัควำมว่ำต้องเป็นสิง่จ ำเป็นในการท ำตำมหน้าที่อนัมี
ลกัษณะบงัคบัและตอ้งปฏบิตัติำม  ส่วนค าว่าตอ้งเป็นสิง่ทีม่คีุณค่านัน้ หมายถงึเป็นสิง่ทีค่นทัว่ไปคาดหวงัหรอืปราถนา
ว่าควรจะเป็นเช่นนัน้ [26]  
 ดังนัน้ ทัง้ในมุมมองทำงภำษำศำสตร์และทำงปรัชญำต่ำงก็ให้ควำมหมำยที่ชัดเจนตรงกันว่ำ norms 
คอืรูปแบบที่ก ำหนดอนัมีสภำพบงัคบัและยงัสำมำรถตีควำม norms ให้ขยายไปถึงรูปแบบที่น าเสนอภายใต้ความ
คาดหวงัหรอืปรารถนาว่าควรจะเป็นเช่นนัน้ สิง่เหล่านี้เป็นสิง่ทีส่ามารถถูกสรา้งและบูรณาการใหเ้กดิกฎเกณฑภ์ายใต้
สถานการณ์ทีม่อียู่จรงิตามธรรมชาตขิองกฎเกณฑข์องกฎหมาย 
 หำกเรำจะพจิำรณำใหล้กึลงไปถงึค ำถำมทีว่่ำธรรมชำตขิองกฎเกณฑข์องกฎหมำย คอือะไร ค าตอบทีค่วรเป็น
ในมุมมองดำ้นภำษำศำสตรแ์ละปรชัญำมองว่ำธรรมชำตขิองกฎเกณฑข์องกฎหมำยเป็นแนวบรรทดัฐาน (norms) ทาง
สงัคมทีย่ดึถอืปฏบิตักินัสบืต่อกนัมำจนกลายเป็นกฎเกณฑอ์นัมลีกัษณะอนัมสีภาพบงัคบัร่วมกนั  (regulation) เรยีกว่า
เป็น “รปูแบบ” ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ “กฎเกณฑ”์ ของกฎหมาย ซึง่ “รปูแบบ” นี้อาจจะก่อใหเ้กดิความผูกพนัทีแ่สดงใหเ้หน็
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ว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏบิตัิ หรอืเป็นขอ้ห้าม ซึ่งในกรณีหลงันี้จะปรากฏเด่นชดัในกฎหมายที่มสีภาพบงัคบัในลกัษณะ
ของ hard law  

ในอกีมมุมองหนึ่งกฎเกณฑข์องกฎหมำยกส็ำมำถถูกใชเ้ป็นเครื่องมอืในลกัษณะทีเ่ป็นแนวทำงปฏบิตั ิ หรอื การ
กระท าทีก่ าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั เป็นขอ้แนะน า ขอ้เสนอแนะทีค่าดหมายไดถ้งึคุณค่าในตวัของมนัเอง  

3. องคป์ระกอบของกฏเกณฑ ์(regulation) 
 หำกเรำพิจำรณำว่ำกฎเกณฑ์ท ำให้เกิดแนวทำงปฏิบตัิอนัมีสภำพบงัคบัให้ต้องปฏิบตัิตำม ดงันัน้ การท า
หน้าทีเ่ป็น “กฎเกณฑ”์ ประกอบดว้ยการท าหน้าทีส่องส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญันอกเหนือจากการท าหน้าที่เป็นแนวทาง
แลว้ยงัตอ้งประกอบดว้ยหน้าทีใ่นสว่นของเครื่องมอืในการใชว้ดัความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มเพื่อสรา้ง 
“รปูแบบ” อนัเป็นแนวทางแห่งกฎเกณฑข์องกฎหมาย 

 เพราะฉะนัน้ “กฎเกณฑ”์ จงึอาจกล่าวไดอ้กีนัยว่า กฎเกณฑเ์กดิจากการปฏิบตัิ เป็นรูปแบบของการอา้งองิ
อย่างหนึ่งเพื่อใช้ประกอบค าตดัสนิภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและแน่นอนว่า ส าหรบักฎเกณฑ์ในลกัษณะของ
กฎหมายทีม่สีภาพบงัคบั (hard law) ทีต่อ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั พรอ้มทัง้มบีทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืน 

ในทางตรงกนัขา้มกฎเกณฑ์ที่มคีวำมอ่อนของ soft law ในลกัษณะของการไม่มสีภาพบงัคบัหรอืมหีน้าที่ให้
ตอ้งปฏบิตัติาม, ไม่มบีทลงโทษ แนวโน้มในการท าหน้าทีเ่ป็นรปูแบบการอา้งองิทีไ่ม่มวีตัถุประสงคเ์ป็นเครื่องมอืในการ
วดัการกระท า อย่างไรกต็าม เพื่อใหเ้กดิการตดัสนิใจภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นอยู่ ในกรณีนี้ การปราศจากบทลงโทษไม่
อาจกล่าวได้ว่าไม่มกีารกระท าความผิด แต่ในทางตรงกนัขา้ม มนัเป็นรากฐานอนัก่อให้เกิดการยอมรบัให้มีการตัด
สินบนพื้นฐานแห่งความเหมาะสม   ในส่วนนี้ หากพิจำรณำในมุมมองที่ว่ำ soft law ก็เป็นส่วนหนึ่งของ norms 
ซึง่เป็นบรรทดัฐำนอนัมลีกัษณะทีต่อ้งปฏบิตั ิอนัน าไปสูก่ฎเกณฑใ์นตวัมนัเอง ไม่ว่าจะอยู่ในรปูแบบของ soft law หรอื 
hard law ลว้นมสีว่นประกอบของ norms อยู่ดว้ยทัง้สิน้  
 ดงันัน้ บรบิทของ “กฎเกณฑ์” ซึง่มรีำกฐำนมำจำก norms จงึค่อนขา้งกวา้งมากพอทีจ่ะแสดงให้เหน็ว่า soft 
law กเ็ป็นกฎเกณฑส์ว่นหนึ่งไดเ้หมอืนกนั[27]  

4. กำรบรูณำกำร soft law เขำ้กบักฎหมำย 
จากที่ได้กล่าวขา้งต้นสามารถให้ค ำนิยำมค่อนขำ้งชดัเจนว่ำกฎหมำยที่มีสภาพบงัคบัโดยเคร่งครดั hard law มี

ลกัษณะเหมอืน “กฎเกณฑ”์ และได้แสดงใหเ้หน็ว่าธรรมชาตขิองกฎเกณฑย์นิยอมใหร้วมถงึรูปแบบทีม่คีวามยดืหยุ่น 
ไม่มสีภาพบงัคบั ไม่มบีทลงโทษ หรอืที่เรยีกว่า soft law  ซึ่งยงัคงมขีอ้สงสยัต่อไปอกีว่า soft law นี้เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของกฎเกณฑ์หรือไม่? หรือว่า soft law อาจจะเป็นบทเกริ่นน าเข้าสู่การสร้างรูปแบบของกฎเกณฑ์ โดยนัยที่เป็น
รปูแบบทีเ่ป็นการกระท าทีต่้องด ารงรกัษาไว?้ และเราจะสามารถยอมรบั soft law ในความหมายของการเป็นกฎหมาย
ไดห้รอืไม่? 
   ในค ำถำมทั ้งหมดข้ำงต้น หำกลองคิดลักษณะของ soft law ให้ เพิ่มขึ้น  บูรณำกำรกว้ำงมำกขึ้น 
และศึกษำคุณสมบัติให้ลึกลงไปอีกในเวลำเดียวกัน ในเรื่องนี้จะเปิดช่องทำงที่แสดงให้เห็นถึงผลสะท้อนในด้ำน 
บวกของค ำถำมทัง้หลำยทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้ทีม่ต่ีอ soft law  ทีส่นบัสนุนทำงปฏบิตัขิองกฎหมำยสองลกัษณะดงันี้  
 ลกัษณะแรก  โดยกำรยอมรบั  กล่ำวคอืกำรมองว่ำกฎหมำยเป็นมำกกว่ำกฎเกณฑ ์soft law กไ็ม่จ าเป็นต้อง
ยดึติดอยู่กบักฎเกณฑ์ในฐานะที่เสมอชัน้กบักฎหมายประการหนึ่ง และอกีประการหนึ่งคือมองว่ากฎเกณฑ์ไม่จ าเป็น 
ต้องเป็นการเฉพาะเจาะจงและมีสภาพบงัคบั  ซึ่งในมุมมองนี้ soft law จะท าหน้าที่เป็นกฎเกณฑ์ที่สอดแทรกอยู่ใน
ความแตกต่างของความเขา้ใจในบรรดากฎเกณฑท์ีม่อียู่ต่างหากจากสิง่ทีป่ระพฤตหิรอืปฏบิตักินัมา 

เมื่อเราพจิารณาใหล้กึซึง่ของเน้ือหาในประกำรแรกทีม่องว่า soft law ไม่จ าตอ้งยดึตดิอยู่กบักฎเกณฑใ์นฐานะ
เสมอชัน้กบักฎหมาย เท่ากบัมองว่ากฎหมายเป็นมากกว่ากฎเกณฑ ์ อนัเป็นการมองในลกัษณะทีก่วา้งกวา่ ครอบคลุม
กว่า โดยไม่ลดทอนคุณค่าของ norms ในฐานะทีเ่ป็นกฎเกณฑข์องกฎหมายในความหมายปกตขิองหน้าทีท่ีต่อ้งปฏบิตัิ
ลงเลย 
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 ลักษณะที่สอง กำรขยำยตัวของกฎเกณฑ์ ในลักษณะนี้จะมีกำรซึมซับบรรทัดฐำนอันเป็นกฎเกณฑ ์
ดัง่เดมิไปจนถงึหน้ำทีท่ีต่้องปฏบิตั ิ สิง่นี้น ำพำเรำยอ้นกลบัไปคน้พบควำมหมำยของ normativité ในถอ้ยค าต้นก าเนิด
คือ norma ในความรู้สกึของปรชัญา ซึ่งผลของ normative ทางปรชัญามีแนวโน้มที่จะปฏิเสธสิง่ที่มีลกัษณะบงัคับ
โดยเฉพาะและมคีุณค่า ซึง่สามารถแปลสองสิง่นี้ออกเป็นหน้าทีท่ีต่้องปฏบิตั ิและความพอใจในสิง่ทีค่าดหวงั  ซึง่นัน่ก็
หมายความว่า soft law นัน้ต้องมลีกัษณะที่กวา้งกว่ากฎเกณฑ์ของกฎหมาย  กล่าวคอืเป็นสิง่ทีอ่ยู่นอกเหนือหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติ แต่มนัมีสภาพที่ต้องเคารพและยอมรบัในตัวเอง ดงันัน้ normative จึงไม่รวมเฉพาะสิง่ที่ “ต้องกระท า” 
เท่านัน้แต่ยงัหมายความรวมถงึสิง่ที ่“ควรกระท า” และ “สามารถกระท า” ดว้ย ซึง่สิง่เหล่านี้เป็นสิง่ทีค่าดหมายไดว้่าควร
จะตอ้งเป็นหรอืสำมำรถเป็นได ้[28]   
 ดงันัน้กล่ำวโดยสรุปคือ normative มีสองลกัษณะต่างกนัที่สามารถทบัซ้อนกนัและรวมกนัได้ กล่าวคือใน
ความรู้สกึทางนิติปรชัญาของ soft law ถือว่า normative เป็นบรรทดัฐานที่ต้องปฏิบตัิส่วนหนึ่งและไม่จ าเป็นต้องมี
หน้าทีบ่งัคบัใหต้อ้งปฏบิตัติามอกีดา้นหนึ่ง 

5. โครงสรำ้งของล ำดบัชัน้ soft law 
ปทสัถำนหรอืบรรทดัฐำนทีค่นยดึถอืเป็นแนวทำงปฏบิตัใินบำงกรณีกแ็สดงใหเ้หน็ถงึกฎเกณฑท์ีม่คีวามยดืหยุ่นซึง่

สามารถมองไดว้่ามคีวามทบัซอ้นกนัอยู่ระหว่างสิง่ทีเ่ป็น normative และไม่เป็น normative  
อย่างไรกต็าม normative กส็ามารถกล่าวไดว้่าเป็นกฎเกณฑท์ีถ่อืเป็นบรรทดัฐานของสงัคมดงัทีพ่บกนัทัว่ไปไดแ้ก ่ 

ค าแนะน า ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้สนบัสนุน เป็นตน้ 
อน่ึงเรำจะพบว่ำส่วนใหญ่กฎเกณฑ์ทัง้หลำยทีม่ำจำกค ำแนะน ำมกัจะแสดงออกในรูปแบบของกำรปฏบิตัติำม  ซึง่

ผลของ soft law ทีเ่ป็น normative ในลกัษณะของค าแนะน าทีไ่ม่เป็นถอ้ยค าของบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย  แต่อย่างไรก็
ตาม ด้วยเหตุผลทางโครงสร้างของกฎเกณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นท าให้กฎเกณฑ์นัน้มีความยืดหยุ่นและปราศจ าก
บทลงโทษที่เคร่งครดั แต่กไ็ม่อาจปฎิเสธได้ว่ามนักม็ีความเป็นไปได้ที่อาจจะมบีทลงโทษ ซึ่งในประเดน็นี้ ศาลจะมี
บทบาทส าคญัในการกระตุน้ใหเ้กดิบทลงโทษภายใตก้ารใชดุ้ลยพนิิจโดยอสิระ 

อกีดา้นหนึ่ง soft law ทีไ่ม่เป็น normative คอื soft law ทีม่ลีกัษณะปราศจากผลทางกฎหมายในตวัเอง แมว้่ามนั
จะเป็นไปไดก้ต็าม กล่าวคอื ไม่มคีวามสามารถทีจ่ะเป็นบทลงโทษเทยีบเท่ากบัฐานะทีเ่ป็นกฎหมาย ซึง่มักจะแสดงให้
เหน็โดยทัว่ไป เช่น แรงบนัดาลใจทีก่่อใหเ้กดิการร่างกฎหมาย หรอืตวัอ านาจของรฐัในการบญัญตักิฎหมาย เหล่านี้ยงั
ไม่ใช่ตวับ่งชี้ให้เหน็ถึงสภาพของความเป็นกฎหมาย รวมทัง้ค าประกาศขององค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งมบี่อเกดิจาก
แนวคดิหรอืแนวทางร่วมกนัในการบรหิารจดัการของบรรดาประเทศสมาชกิในประชาคมระหว่างประเทศทีจ่ะกลายเป็น
กฎหมำยไดก้ต่็อเมื่อมกีำรยอมรบัของประเทศสมำชกิ  

ดงันัน้ในบรบิทนี้ค ำประกำศ (โดยเฉพำะขององค์กรระหว่ำงประเทศ) จงึเป็น soft law ที่ไม่เป็น normative 
เป็นค ำประกำศทีม่ำจำกแรงบนัดำลใจหรอืแรงขบัเคลื่อนของควำมตอ้งกำรภำยในเพื่อขอ้เรยีกรอ้ง หรอืตอบสนองความ
ต้องการของสิง่หนึ่งเพื่อให้ได้มาซึง่อกีสิง่หนึ่งเท่านัน้ ค าประกาศโดยแทน้ี้ไม่สามารถท าใหค้ดิต่อไดว้่าเป็นค าตดัสนิที่
สามารถน ามายดึถอืเป็นฐานทีม่าของการตดัสนิใจที่จะส่งผลใหเ้ป็นการยอมรบัโดยปรยิาย แต่ในทางตรงกนัขา้มกลับ
เป็น soft law ที่ไม่เป็น normative  อย่างไรกต็าม หากแรงผลกัดนันัน้หรอือ านาจของรฐันัน้ขบัเคลื่อนจนสามารถตรา
เป็นบทบญัญัติแห่งกฎหมาย ผลลพัธ์ที่ได้มาจะเป็น hard law คือ เป็นกฎหมายโดยแท้ที่ก าหนดอ านาจหน้าที่อนัมี
สภาพบงัคบัและบทลงโทษต่อผูท้ีฝ่่าฝืน 

6. ระดบัของปทสัถำนทีพ่ฒันำจนกลำยเป็นบทบญัญตัขิองกฎหมำย 
 หำกเรำท ำควำมเขำ้ใจว่ำปทสัถำนทำงสงัคมสำมำรถพฒันำศลีธรรม วถิปีระชำ หรอืจรยิธรรม จนกลายเป็น
กฎเกณฑข์องกฎหมำย  ค ำว่ำ “ ปทสัถำน”  หรอื norms กส็ามารถสรา้งความเขา้ใจไดว้่ากฎเกณฑท์ีเ่รยีกว่ากฎหมาย
นัน้มคีวามหนาแน่นต่างกนั โดยแบ่งออกเป็นสองลกัษณะคอื กฎหมายทีม่สีภาพบงัคบัตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย 
(hard law) และกฎหมายอย่างอ่อน หรอื solf law  
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Hard law เป็นล ำดบัควำมหนำแน่นของปทสัถำนทีเ่คร่งครดัทีส่ดุและหนาแน่นกว่าปทสัถานอื่น เพราะมาจาก
หน้าทีอ่นัมสีภาพบงัคบัและบทลงโทษ เป็นสิง่ทีแ่สดงถึงปทสัถานทีเ่คร่งครดัต่อคนในสงัคม ในอกีดา้นหนึ่งปทสัถานทีม่ี
ความหนาแน่นในเชงิสภาพบงัคบั  หน้าที ่และบทลงโทษน้อยหรอืไม่มเีลยเรยีกว่า  soft law  ทีม่าของ soft law  ทีพ่บ
เหน็ได ้เช่น ค าแนะน า ขอ้ปฏบิตั ิขอ้เสนอแนะในฐานะทีเ่ป็นสิง่ทีค่นในสงัคมยอมรบัภายใตค้วามสมัครใจ อนัอาจกล่าว
ได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีสภาพบังคับแต่เป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งเครื่องมือต่างๆ ของ soft law  ที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้เป็น
กฎเกณฑ์ แต่มนัมคีวามหมายที่ลกึซึ้งและกวา้งกว่ากฎหมายโดยตวัมนัเองโดยการยอมรบัในความเขา้ใจทีก่วา้งกว่า
ขอบเขตของกฎเกณฑท์ีต่อ้งมสีภาพบงัคบัโดยเคร่งครดัแต่เพยีงฝ่ายเดยีว 

สิง่นี้สะท้อนให้เห็นในมุมมองอย่ำงกว้ำงในเงื่อนแง่ของควำมเป็นกฎหมำยและบทบญัญัติแห่งกฎหมายใน
ปัจจุบนัที่มคีวามหลากหลายแห่งกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าแนะน า ขอ้เสนอแนะ ขอ้ปฏบิตัิ ฯลฯ  ซึ่งความ
เขา้ใจกฎหมาย soft law   ท าใหป้ราศจากขอ้กงัขาในความไมช่ดัเจนของความเป็นกฎหมาย แต่ในทางตรงกนัขา้มกลบั
มคีวามเขา้ใจมติขิองกฎหมายไดอ้ย่างครอบคลุม ลกึซึง้และชดัเจนมากยิง่ขึน้  

อย่างไรกต็ามความเขม้ขน้ของ hard law และ soft law  ต่างกม็คีวามเขม้ขน้ทีแ่ตกต่างกนั ดงัต่อไปนี้ 
 1. hard law คอื กฎหมำยที่มสีภำพบงัคบัและบทลงโทษอย่ำงเคร่งครดัเดด็ขำด เช่น กฎหมายที่ห้าม หาก 
ฝ่าฝืนจะไดร้บัโทษอย่ำงรุนแรงโดยก ำหนดโทษขัน้สงูไว้และไม่มกีรณียกเวน้ใดๆทัง้สิน้ กฎหมายทีม่สีภาพบงัคบัโดย
เคร่งครดันี้ ส่วนใหญ่จะมวีตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลกัประกนัคุณค่ำของชีวติ เกยีรติ และอตัลกัษณ์ของมนุษย์ชาต ิ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มกีารพฒันาหรอืประเทศที่มีความเจรญิรุ่งเรอืงแล้วเหน็ว่ามนุษย์ชาติควรค่าแก่การ
ได้รบัการคุ้มครองโดยกฎหมาย ในขณะเดียวกนั กฎหมายที่มีสภาพบังคบัอย่างเคร่งครดัเด็ดขาดดงักล่าวนี้ หาก
พจิารณาแก่นแท้ของความเคร่งครดัของมนัจะพบว่าเป็นไปเพื่อปกป้องสทิธมินุษย์ชนอนัเปรยีบเสมอืนเครื่องมอืที่มี
ประสทิธภิาพอย่างยิง่ในการจ ากดัปัญหาทางสงัคม 
 2. กฎหมำยทีม่สีภำพบงัคบัคอืกฎหมำยทีม่กีำรก ำหนดหน้ำทีแ่ละตอ้งมสีภำพบงัคบั การหา้มกระท าการ ไม่
ว่าจะเป็นทางแพง่ ทางอาญา หรอืทางปกครอง ทีม่สีภาพบงัคบัและบทลงโทษ 
 3. กฎหมำยกึ่งมสีภำพบงัคบั-กึ่งมีหน้ำที่ที่ต้องปฏบิตัิ ซึ่งจะพบได้จากกฎบตัรของสหภาพยุโรปที่ประเทศ
สมาชกิตอ้งด าเนินตาม กฎหมายลกัษณะนี้จะทิง้ภาระใหก้บัผูร้บั ในการผ่านกฎหมายใหม้แีนวโน้มใหก้ฎเกณฑแ์ห่งกฎ
บตัรดงักล่าวมสีภาพบงัคบัเพิม่ขึน้ 
 4. กฎหมำยที่มีสภำพอย่างอ่อน (soft law) จะอยู่ในกลุ่มของค ำแนะน ำ, แนวทำงปฏิบัติ, ควำมเห็น 
ขอ้สนับสนุน, ข้อสนับสนุนที่ได้จำกกำรหำรอื หรอืมีแนวทำงร่วมกนัซึ่งส่วนใหญ่จะพบในข้อตกลง ร่วมกนัระหว่าง
ประเทศ ในทำงกฎหมำยนัน้มองว่ำหน้ำทีบ่งัคบัในตวัมนัเองของ soft law นัน้แมว้่ำจะไม่เขม้แขง็พอและไม่มผีลผกูพนั
แต่มนักส็ำมำรถเป็นกฎหมำยในแง่ที่มีอทิธพิลบงัคบัให้มกีำรขบัเคลื่อนในสงัคมโดยอาศยัรูปแบบการอ้างองิต่อการ
กระท าทีป่ระพฤตปิฏบิตักินัมำซึง่สำมำรถประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิผลไดโ้ดยค าพพิากษาทีแ่สดงออกมา 
 5. กฎหมำยที่มีสภำพบงัคบัอ่อนมำก เช่น ประกำศ, นโยบำยทำงกำรเมืองและวตัถุประสงค์ของฝ่ายนิติ
บญัญัติที่ทิ้งให้ผู้รบัเจตจ ำนงตกอยู่ในกรอบของกฎหมำยโดยปรำศจำกหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติ  ไม่มีบทลงโทษ และ
ปราศจากอ านาจบงัคบัทางกฎหมายแต่เป็นสิง่ทีม่สีภำพตอ้งเคำรพร่วมกนั 

7.จุดร่วมกนัระหว่ำงเนื้อหำของกฎหมำยที่มสีภำพบงัคบัโดยเคร่งครดัและกฎหมำยอย่างอ่อน (ไม่มีสภาพ
บงัคบัและบทลงโทษ) มสีองประการดงันี้ 

จุดเกาะเกีย่วประการแรกคอื ในดา้นเน้ือหาระหว่างกฎหมายที่มสีภาพบงัคบัและกฎหมายอย่างอ่อนอนัไม่มี
สภาพบงัคบัทีเ่หน็ไดอ้ย่างชดัเจนโดยเฉพาะอย่างยิง่เรื่องการใหค้วามคุม้ครองความเป็นมนุษย ์หากพจิารณากฎหมาย
ที่มสีภาพบงัคบัมกัจะเน้นการลงโทษรา้ยแรงในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย และชวีติมนุษย์ ส่วนกฎหมายที่ไม่มี
สภาพบงัคบันัน้ แมว้่าจะไม่มหีน้ำทีใ่หต้้องปฏบิตัติำมอย่ำงเคร่งครดั  และหากฝ่าฝืนกไ็ม่มบีทลงโทษเพื่อใหเ้กดิความ
เกรงกลวัต่อการกระท านัน้ว่าจะเป็นการกระท าที่ผดิกฎหมายหรอืไม่ แต่ถ้าหากมองในแง่เนื้อหาที่เกาะเกี่ยวกนักจ็ะ
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พบว่ากฎหมายทีไ่ม่มสีภาพบงัคบั อนัแสดงออกโดยบทลงโทษนัน้เกดิจากเจตจ านงในความต้องการใหทุ้กคนมคีวาม
เคารพซึง่กนัและกนัภายใตป้ทสัถานทีเ่กดิจากการประพฤตปิฏบิตัทิีด่ ีอนัเป็นทีย่อมรบัร่วมกนั  แมว้่ำจะไม่มบีทลงโทษ 
แต่กเ็ป็นกฎหมายทีใ่หคุ้ณค่าแห่งควำมผดิในตวัเองในลกัษณะของความละอาจและเกรงกลวัต่อสิง่ทีเ่ป็นความผดิ  
  จุดเกำะเกี่ยวที่เหมอืนกนัประกำรที่สอง คอื กำรยกเลกิควำมเป็นกฎหมำยของทัง้ hard law และ soft law 
กล่ำวคอื เมื่อควำมเขม้ขน้ของควำมประพฤติปฏบิตัขิองคนในสงัคมนัน้เบำบำงลง หรอืลา้สมยัจนไม่เหลอืเป็นคุณค่าที่
ควรเคารพและปฏบิตัิตาม  หรอืไม่เหลอืคุณค่าอนัมีสภาพบงัคบัในตวัมนัเอง  ผลกค็อืความเป็น soft law กย็่อมถูก
ยกเลกิไปโดยปรยิาย  เพราะมนัไม่ได้ถูกใชเ้ป็นเครื่องมอืในการวดัความประพฤตปิฏบิตัิทีด่ขีองคนในสงัคมอกีต่อไป 
เช่นเดยีวกบั hard law หากมปัีจจยัภายนอกทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิท าให้ตวักฎหมายทีม่อียู่ไม่สามารถใชบ้งัคบัได้
อกีต่อไปแลว้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดกต็ามย่อมสง่ผลใหบ้ทบญัญตัแิห่งกฎหมายนัน้ถูกยกเลกิไป 

8. ควำมเขำ้ใจในทำงกฎหมำย 
กฎหมำยในควำมเขำ้ใจโดยทัว่ไปคอืตอ้งมลีกัษณะเฉพำะตวัอนัมสีภำพบงัคบัหรอืมบีทลงโทษจำกผูท้ีม่ ีอ ำนำจรฐั 

จำกควำมคดิน้ีท ำใหเ้กดิเสน้แบ่งกนัอย่ำงชดัเจนระหว่ำงสิง่ทีเ่รยีกว่ำกฎหมำยกบัสิง่ทีไ่ม่มสีภำพบงัคบัแต่มสีว่นร่วม ที ่ 
ก่อให้เกดิกฎหมำยที่ปรากฏในรูปแบบของค ำตดัสนิของศำลภำยใต้ normative ด้วยเหตุนี้ไม่อาจปฏิเสธขอ้สงสยัใน
สถานภาพทางกฎหมายว่าอยู่ในฐานะที่เรียกว่า  “เป็นหรือไม่เป็นกฎหมำย” หรือ “เป็นหรือไม่เป็นกฎเกณฑ์ของ
กฎหมาย” อนึ่ง แนวควำมคิดที่ยอมรบัว่ำ soft law เป็นกฎหมายนัน้จะให้ความส าคัญกับสิ่งที่อยู่ใกล้กับการเกิด
กฎหมายตามล าดับความหนาแน่นของปทัสถาน คุณสมบัติ คุณค่า ของสิ่งที่ยึดถือและปฏิบัติว่ำมีควำมเข้มข้น 
เบำบำงหรอือ่อนแอเพยีงใด    

อน่ึงสว่นทีเ่บำบำงจำกควำมหนำแน่นของกฎหมำยกเ็ป็นอกีสิง่หนึ่งทีแ่สดงใหเ้หน็และเขำ้ใจควำมหลำกหลำย
ของกฎหมำยในมุมมองอย่ำงกวำ้ง ดงันัน้กฎหมำยจงึมหีลำกหลำยล ำดบัชัน้ เช่น ค าสัง่อนัมสีภาพบงัคบัและค าแนะน า
ทีไ่ม่มสีภำพบงัคบั 
 จำกควำมเข้ำใจข้ำงต้นท ำให้ผลของค ำนิยำมทัว่ไปของกฎหมำยที่ว่ ำกฎหมำยคือค ำสัง่อันมีสภำพ 
บงัคบัเป็นกำรสรำ้งควำมเขำ้ใจทีไ่ม่รอบดำ้นและไม่สิน้สุดของกฎหมำยเพรำะสภำพบงัคบัอำจเป็นค ำตอบของสิง่หนึ่ง 
ท่ำมกลำงค ำตอบอกีมำกมำยทีแ่วดลอ้มอยู่ซึง่ลว้นแลว้แต่เป็นค ำตอบทีป่ระกอบกนัเป็นสิง่นัน้ขึน้มำ 
 ดังนัน้หำกต้องกำรตอบโจทย์ของบริบทในสงัคมปัจจุบัน กฎเกณฑ์ที่ใช้ในสงัคมจึงมีอยู่สองลักษณะที ่
สอดคลอ้งและเกีย่วเน่ืองซึง่กนัและกนัโดยใชท้ัง้กฎหมำยทีม่สีภำพบงัคบัเคร่งครดั hard law เพื่อใหเ้กดิการบงัคบัคนใน
สงัคมและ soft law เพื่อเป็นกฎเกณฑส์ าหรบัควบคุมการด าเนินชวีติของคนในสงัคม   ในขณะเดยีวกนั กแ็สดงออกใน
ฐานะที่เป็นขอ้ตกลงของกลุ่มคนในสงัคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทีย่นิยอมหรอืยอมรบักฎเกณฑ์ดงักล่าว และใชเ้ป็นแนวทาง
ปฏิบัติร่วมกัน เมื่อมองในมุมมองดังกล่าว soft law ก็เปรียบเสมือนหลักเกณฑ์ที่เพิ่มความระมัดระวังในความ
รบัผดิชอบของคนในสงัคมใหม้ากขึน้ 
 ดว้ยเหตุนี้กฎหมายจงึไม่มลีกัษณะทีเ่ปลีย่นแปลงไป แต่ในทางตรงกนัขา้มกลบัมกีารบรูณาการในตวัมนัเองให้
มคีวามกวา้งขวางและครอบคลมุมากขึน้ทัง้ทางดา้นปรชัญา ศาสนา ความเชื่อ และสภาพแวดลอ้มของสงัคม 
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สรปุและอภิปรายผล 
 

กฎหมายที่มลีกัษณะไม่มสีภาพบงัคบั ไม่มบีทลงโทษ ที่มลีกัษณะเป็นกฎหมายอย่างอ่อนที่เราเรยีกว่า soft 
law สามารถน าเราไปสู่การคน้หาความหมายของกฎหมายทีอ่ยู่ภายในเน้ือแทข้องกฎหมายทีไ่ม่ตกอยู่ภายใตข้อ้จ ากดั
ทีว่่าตอ้งมสีภาพบงัคบัและบทลงโทษเท่านัน้ soft law ท าใหม้องกฎหมายไดก้วา้งกว่าและเป็นการเปิดประตูสู่ค าตอบที่
ซบัซอ้นของพืน้ฐานของกฎหมาย กอปรกบัการสงัเคราะหก์ฎเกณฑท์ีป่รากฏอยู่แลว้ตามธรรมชาตใิหเ้พิม่มากขึน้  

สิง่นี้ท าให้เราสามารถเหน็ไดว้่า soft law เปรยีบเสมอืนเป็นทัง้สญัลกัษณ์และตวัชีว้ดัคุณค่าการพฒันาสงัคม
ยุคใหม่ที่จะลดอ านาจการออกค าสัง่ต่อคนในสงัคมให้น้อยลง อกีทัง้เป็นการผสานกฎหมาย  กฎเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติที่ให้คุณค่าการพัฒนาอย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกับกฎหมายและสร้างคุณค่าที่สมบูรณ์ของศีลธรรมและ
จรยิธรรม ดงันัน้ soft law ในตวัมนัเองจงึไม่เป็นทัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี แต่มนัเป็นเครื่องมือทีจ่ะสรา้งสิง่ที่เราสามารถท า
ขึน้มาได้เพื่อให้เกดิผลบวกของกฎหมายในลกัษณะที่แตกต่างกนัออกไป  ยิง่ไปกว่านัน้ soft law เป็นเหมอืนสะพาน
เชื่อมระหว่างศลีธรรม จรรยา กบักฎหมายเขา้ด้วยกนัโดยการเปิดโลกทศัน์ของกฎหมายให้กว้างมากขึน้ทัง้ในทาง
ปฏบิตัแิละทางนิตบิญัญตั ิสิง่นี้ท าใหเ้กดิการเชื่อมต่อของกฎหมาย มนุษย ์และสงัคม ภายใตแ้นวคดิของการมปีทสัถาน
ร่วมกัน ในมุมมองอย่างกว้างนี้ท าให้ “กฎหมาย” ไม่ถูกจ ากัดเพียงแค่สิ่งที่ได้ถูกก าหนดแต่กฎหมายยังรวมถึง
ขอ้เสนอแนะ  ค าแนะน า รวมทัง้เจตนคตเิพื่อสรา้งการมสีว่นร่วมและการพฒันาสงัคมใหม้คีวามเจรญิรุ่งเรอืงมากขึน้ 

ข้อเสนอแนะ 

 รปูแบบหรอืลกัษณะของกฎหมายทีค่วรจะเป็นในอนาคตควรจะมกีารตคีวามใหก้ว่างกว่าค าว่า “รปูแบบ” ของ
กฎหมายทีต่ายตวั อนัประกอบดว้ยสภาพบงัคับและบทลงโทษเท่านัน้ทีจ่ะเรยีกว่าเป็นกฎหมายทีด่ ีเพราะสิง่ทีด่ใีนอีก
มุมมองหนึ่งก็อาจจะมีความอึดอดั หรือแขง็กระด้างเกินไป จนท าให้สงัคมไม่มีความยืดหยุ่น ถ้าหากในสงัคมโลก
ปัจจุบันให้ความส าคัญต่อค าว่าหน้าที่และศีลธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  “ศีลธรรม” ควรเป็นเรื่องที่ต้องด ารงอยู่
นอกเหนือจากการแสดงอ านาจและผลประโยชน์ เพราคุณค่าทางศลีธรรมของการกระท าไม่ได้อยู่ที่ผลพวงของการ
กระท านัน้ แต่อยู่ที่เจตนาด ีที่ไม่ใช่เพราะผลกระทบหรอืผลลพัธ์ของมนัแต่มนัเป็นสิง่ที่ดใีนตวัเอง ซึ่งหากจะให้สิง่ที่
เรยีกว่า ศลีธรรมทีด่เีป็นรากฐานทีก่่อใหเ้กดิกฎหมายทีเ่ขม้แขง็และใชบ้งัคบัไดจ้รงิภายใตส้ถานการณ์ สภาพแวดลอ้มที่
เหมาะสมตามบรบิทของสงัคม ควรตอ้งเริม่ตน้จากการรูจ้กัค าว่า “สทิธ”ิ และ “เสรภีาพ” ของแต่ละบุคคล รวมถงึการไม่
ละเมดิสทิธขิองบุคคล และยงัตอ้งรูใ้น “หน้าที”่ ของตนอนัควรปฏบิตั ิไม่ว่าจะอยู่ในสถานะหรอืบทบาทไหนกต็าม โดย
เริ่มต้นจากการเคารพและไม่ละเมิดสิทธิของคนในครอบครัว อันน ามาซึ่งการเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกันในโรงเรียน 
มหาวทิยาลยั และสงัคม ต่อไปในอนาคต 
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บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาเรื่อง การน านโยบายแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรไีป
ปฏบิตั ิมวีตัถุประสงคป์ระการแรก เพื่อศกึษาการน านโยบายแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององคก์ารบรหิาร
สว่นจงัหวดัชลบุรไีปปฏบิตัิ ประการทีส่อง เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งในการน านโยบายแผนพฒันา
สามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรไีปปฏบิตัิ ประการทีส่าม เพื่อศกึษาแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาการน านโยบายแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรไีปปฏบิตัิ ใชว้ธิกีาร
วจิยัเชงิปรมิาณ จากการแจกแบบสอบถามประธานชุมชนและผู้น าชุมชน ในเขตอ าเภอเมอืงชลบุร ีจ านวน 188 คน  
และการวจิยัเชงิคุณภาพ โดยการเกบ็ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ ซึง่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื ผู้บรหิารองค์การบรหิาร
สว่นจงัหวดัชลบุร ีฝ่ายการเมอืง และฝ่ายขา้ราชการประจ า ผลการศกึษาพบว่า การน านโยบายแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 
2556-2558) ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรไีปปฏิบตัิ เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกบัแผนพฒันาของกรม
ส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิ่น แผนพฒันาจงัหวดัชลบุร ีสามารถสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและ
ชุมชนได ้ซึง่ผูน้ ามสี่วนส าคญัในการน านโยบายไปสู่การปฏบิตัิ โดยใช้วสิยัทศัน์เป็นแกนหลกั ใหค้วามส าคญักบัการ
เปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่การพฒันาอย่างยัง่ยนืและเหมาะสมกบัสภาพพื้นที่ ในส่วนของการแก้ไขปัญหา ควรส่งเสรมิ
ทกัษะ ประสบการณ์ ให้มีความเชี่ยวชาญในการจดัท าแผนกบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกดิการประสานงานและ
เชื่อมโยงสอดคลอ้งกนั ทุกขัน้ตอนอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อน าไปสูท่อ้งถิน่และชุมชนทีเ่ขม้แขง็และยัง่ยนื 
 

ค าส าคญั :  นโยบาย แผนพฒันาสามปี องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบุร ี
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Abstract 
 

 This research aimed to study were the performance of the implementation of the Three-Years 
Development Plan (2013-2015) of Chonburi Provincial administration organization, to identify the factors 
affecting the implementation, and also to identify directions in solving implementation problems. 
Questionnaires were used to gather information from 188 community leaders and in-depth interview’s were 
used with 2 groups of personnel those with politically-derived administrative positions, and regular 
government officials. Data were collected by the study revealed the alignment of the implementation of the 
Three-Year Development Plan with Chonburi Local Organization Office Development Plan, and it was found 
to be in accordance with the National Economic and Social Development Plan. The alignments made it 
possible for Chonburi Provincial Administration Organization to create feasible policy and concrete 
development activities to directly respond to the community’s needs. The leaders’ vision, as well as the local 
residents, were found to play an important role in driving the community to sustainable development 
appropriate to each community’s unique character. The directives to solve problems with the implementation 
of the Plan as revealed in the study included the promotion of skills, knowledge, understanding, and 
experience in writing the development plans of the government, private, and public sectors with parallel 
objectives in order to support each other to create strength and sustainability in the community. 
 

Keywords:  Policy three-year Development Plan, Chonburi Provincial Administration Organization  
 

บทน า 

 

 จากความเปลีย่นแปลงทีต่อ้งมกีารปรบัปรุงเพื่อใหม้คีวามสอดคลอ้งในสภาพแวดลอ้มทีต่อ้งพฒันารปูแบบการบรหิาร
จดัการ ทัง้การปฏริูประบบราชการและการจดัการภาครฐัแนวใหม่  ท าใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัมอบอ านาจในการ
บรหิารจดัการมากขึน้ ซึง่วุฒสิาร ตนัไชย [1] กล่าวว่า ความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  เกีย่วกบัการปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีเ่กดิขึน้ จาก
บทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ถอืเป็นจุดเปลีย่นและเป็นตน้ทนุทีส่ าคญัอย่างยิง่ในการพฒันาการ
ปกครองทอ้งถิน่ของไทย โดยรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ท าใหเ้กดิการขบัเคลื่อนกลไกการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อย่างจรงิจงั และก่อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงในเชงิสาระเกีย่วกบัการปกครองทอ้งถิน่ในอกี
หลายเรื่อง ดงันัน้ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จงึเป็นหน่วยงานของรฐัที่มคีวามส าคญัมากที่สุดในการจดับรกิารสาธารณะ
ใหแ้ก่ประชาชน เพราะจากความส าคญัของรฐัธรรมนูญทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 40 บญัญตัวิ่า “รฐัตอ้งกระจายอ านาจใหท้อ้งถิน่
พึง่ตนเองและตดัสนิใจในกจิการท้องถิน่ไดเ้อง พฒันาเศรษฐกจิท้องถิน่และระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนโครงสรา้งพื้นฐาน 
สารสนเทศในทอ้งถิน่ใหท้ัว่ถงึและเท่าเทยีมกนัทัว่ประเทศ รวมทัง้พฒันาจงัหวดัทีม่คีวามพรอ้มใหเ้ป็นองคก์รปกครองทอ้งถิน่
ขนาดใหญ่ โดยค านึงถงึเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันัน้” [2] 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นองค์กรทางการเมือง องค์กรทางการบรหิาร และอาจกล่าวว่าเป็น
องค์กรประชาชนด้วย เป้าหมายของการปกครองท้องถิ่น คือ ทัง้จัดบริการสาธารณะอย่างมีคุณภาพและสร้าง
ประชาธปิไตยท้องถิ่น หรือการให้ประชาชนปกครองตนเอง ส่งผลให้รูปแบบการจดับริการสาธารณะและลกัษณะ
ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัประชาชนเป็นประเดน็ส าคญัในการบรหิารจดัการองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จนนักวชิาการกล่าวว่า ความส าเรจ็ของการปกครองทอ้งถิ่นคอื การท าใหก้จิการสาธารณะ ซึง่เป็นเรื่อง
ของรฐัมาเป็นเรื่องของประชาชน ซึ่งมีความสมัพันธ์กับแนวคิดของโกวิทย์ พวงงาม  [3] ที่กล่าวว่า สิ่งที่ท้าทาย
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ความสามารถขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อยู่ขา้งหน้า มใิช่เพยีงแต่การเสรมิสรา้งใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ให้
มีความเข้มแข็ง โดยมีการบริหารจัดการที่ดี หรือเพื่อให้สมาชิกและคณะผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรมีความรู้
ความสามารถเท่านัน้ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถือว่าการปกครองท้องถิ่นต้องมีการระดมความคิด การ
แสวงหาความรู ้ความสามารถของประชาชนเพื่อใหเ้กดิความรูส้กึร่วม เกดิความส านึกร่วม เกดิความเสยีสละเพื่อร่วม
พฒันาชุมชนของเขา เพื่อบา้นเพื่อทอ้งถิน่และเมอืงของเขา ร่วมแรงร่วมใจกนัท าประโยชน์ใหชุ้มชนสว่นรวม ท าหน้าที่
ให้ชุมชนส่วนรวมมากกว่าการมแีต่ค านึงถึงสทิธตินเอง ค านึงถึงขอ้เรยีกร้อง คดิถึงแต่การรอ้งขอ หรอืการกดดนัให้
รฐับาลท าหรอืไม่ท าอะไร หรอืการรอขอพึง่พงิจากรฐัเพยีงฝ่ายเดยีว ดงันัน้ เป้าหมายหลกัของการปกครองทอ้งถิน่กค็อื 
ท าอย่างไรใหชุ้มชนทอ้งถิน่สามารถพึง่ตนเองได ้ดว้ยพลงัของคนในชุมชนทอ้งถิน่ 
 องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เป็นองคก์รปกครองทีม่คีวามส าคญัมาก เน่ืองจากเป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีจงัหวดัละ 1 แห่งเท่านัน้ มีเขตพื้นที่รบัผดิชอบครอบคลุมทัง้จงัหวดั เนื่องจากฝ่ายบรหิาร
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั รวมทัง้นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั หรอืผูบ้รหิารสงูสุดขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชนจงึทราบและรบัรูปั้ญหาของทอ้งถิน่เป็นอย่างด ีตลอดจนมคีวามคุน้เคยกบัคน
ในชุมชน มหีน้าทีบ่รหิารกจิการในเขตจงัหวดั และช่วยพฒันางานของราชการส่วนทอ้งถิน่อื่น โดยประสานแผนพฒันา
ทอ้งถิน่เพื่อไม่ใหง้านซ ้าซอ้น จดัสรรงบประมาณให ้เป็นต้น ทัง้นี้ การปฏบิตังิานตามอ านาจหน้าที่ของนายกองคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดั ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สขุของประชาชนโดยใชว้ธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีและใหค้ านึงถงึ
การมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์พฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั การท างบประมาณ การ
จดัซือ้จดัจา้ง การตรวจสอบ การประเมนิการปฏบิตังิานและการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร เป็นต้น ในฐานะผูบ้รหิารสงูสุด
ของหน่วยงานภาครฐัที่มาจากการเลอืกตัง้ จะส่งผลกระทบต่อวถิีชวีติ สภาพเศรษฐกิจ สงัคมและคุณภาพชวีติของ
ประชาชาติในจงัหวดันัน้ ๆ โดยตรง จงึจ าเป็นอย่างยิง่ที่นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั จะต้องบรหิารงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และสามารถตอบสนองต่อ
นโยบายของรฐับาล [4] 
 การก าหนดนโยบาย/ ยุทธศาสตรใ์นแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามผลการประเมนิประจ าปี พ.ศ. 
2556 ที่ผ่านมานัน้ ต้องมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกนัหลายด้าน ท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจที่จะศึกษา การน า
นโยบาย/ ยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรไีปปฏบิตั ิในประเดน็ นโยบายการบรหิารการพฒันาจงัหวดั
ชลบุร,ี เนื้อหาสาระนโยบาย/ ยุทธศาสตร ์และความชดัเจนของยุทธศาสตร,์ ภาวะผูน้ า พรอ้มทัง้การน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติ ประกอบด้วย 1. การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 2. มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 3. งบประมาณ           
4. ระบบการวดัผล 5. บุคลากร รวมถงึการมสีว่นร่วมของประชาชน โดยศกึษาจากประธานชุมชนและผูน้ าชุมชน ในเขต
อ าเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ีว่ามปัีญหาและอุปสรรคใดบ้างในขัน้ตอนของการน านโยบาย / ยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบตัิ ตลอดจนการน าปัญหาและอุปสรรคเหล่านัน้มาทบทวน เพื่อพิจารณาในการก าหนดแผนพัฒนา นโยบาย/ 
ยุทธศาสตรใ์นปีงบประมาณต่อไป เพื่อเสรมิสรา้งประสทิธภิาพและเมื่อน าไปปฏบิตัสิามารถพฒันาองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ใหเ้กดิผลดใีนอนาคตต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

 1.  เพื่อศกึษาการน านโยบายแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบุรไีปปฏบิตั ิ
 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งในการน านโยบายแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ของ
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบุรไีปปฏบิตั ิ
 3.  เพื่อศกึษาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการน านโยบายแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัชลบุรไีปปฏบิตั ิ
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กรอบแนวคิด 
 

 การศกึษาเรื่อง การน านโยบายแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรไีป
ปฏิบัติ ครัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้รวบรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดชลบุรี (พ.ศ. 2556 -2560) 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี และรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบุร ีและไดน้ าทฤษฎกีารน านโยบายไปปฏบิตัิ
ของวรเดช จนัทรศร [5] โดยมตีวัแปรจากตวัแบบที่ยดึหลกัเหตุผล (Rational model) คอื การก าหนดภารกจิ และการ
มอบหมายงาน, มาตรฐานในการปฏบิตัิงาน และระบบการวดัผล ตวัแบบด้านการจดัการ (Management model) คอื 
งบประมาณและบุคลากร ตวัแบบทางดา้นการพฒันาองคก์าร (Organization development model) คอื ภาวะผูน้ า และ
การมสีว่นร่วมของประชาชน มาประกอบการสรา้งกรอบแนวคดิในการศกึษาครัง้นี้ โดยมุ่งในประเดน็ส าคญัดงันี้ 
 1.  ดา้นนโยบายการบรหิารการพฒันาจงัหวดัชลบุร ี
 2.  ดา้นเนื้อหาสาระนโยบาย/ ยทุธศาสตร ์และความชดัเจนของยุทธศาสตร ์
 3.  ดา้นภาวะผูน้ า 
 4.  ดา้นการน านโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิ
  4.1  การก าหนดภารกจิ และการมอบหมายงาน 
  4.2  มาตรฐานในการปฏบิตังิาน 
  4.3  งบประมาณ 
  4.4  ระบบการวดัผล 
  4.5  บคุลากร 
 5.  ดา้นการมสีว่นร่วมของประชาชน 
 

วิธีวิทยาการวิจยั 
 

 ในการศกึษาครัง้นี้สามารถจ าแนกวธิกีารศกึษาเป็น 3 ลกัษณะ คอื 
 1.  การวจิยัเอกสาร (Documentary research) โดยการรวบรวมเอกสารขอ้มูลต่าง ๆ ทัง้ที่เป็นเอกสารแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุร ี(พ.ศ. 2556-2560), แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558), 
บทความ, รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาสามปีประจ าปีขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุร ีและ
เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้น าเสนอในรปูของการอธบิายเชงิพรรณนา (Descriptive method) 
 2.  การวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการศกึษาโดยการเกบ็ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ 
(In-depth interview) โดยใชก้ารวเิคราะหข์อ้มูลเชงิเน้ือหา (Content validity) โดยใชว้ธิแีบบสามเสา้ จ านวน 7 คน ซึง่
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มที ่1 ผูบ้รหิารขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรฝ่ีายการเมอืง ไดแ้ก่ นายกองคก์ารบรหิาร
ส่วนจงัหวดัชลบุร ีและที่ปรกึษานายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุร ีกลุ่มที่ 2 ได้แก่ ผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วน
จงัหวัดชลบุรี ฝ่ายข้าราชการประจ า ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี, ผู้อ านวยการกองกิจการสภา, 
ผูอ้ านวยการกองแผนและงบประมาณ, ผูอ้ านวยการกองพสัดุและทรพัย์สนิ และผู้อ านวยการกองคลงั โดยประกอบไป
ดว้ย นโยบายการบรหิารการพฒันาจงัหวดัชลบุร,ี เนื้อหาสาระนโยบาย/ ยุทธศาสตร ์และความชดัเจนของยุทธศาสตร,์ 
ภาวะผูน้ า พรอ้มทัง้การน านโยบายไปสู่การปฏบิตั ิประกอบดว้ย 1. การก าหนดภารกจิและการมอบหมายงาน 2. มาตรฐาน
ในการปฏบิตังิาน 3. งบประมาณ 4. ระบบการวดัผล 5. บุคลากร รวมถงึการมสีว่นร่วมของประชาชน 
 3. การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative research) เป็นการศกึษาจากการเกบ็ขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถาม
แก่ประธานชุมชนและผู้น าชุมชน ในเขตอ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุร ีจ านวน 188 คน เครื่องมอืที่ใช้เกบ็รวบรวม
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ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีค่าความเชื่อมมัน่เท่ากบั .9816 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) คอื ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ในการอธบิายลกัษณะ
ขอ้มลู และเสนอในรปูแบบตารางประกอบการบรรยาย ในการอธบิายลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปและความคดิเหน็ของประธาน
ชุมชนและผู้น าชุมชน และสถิติสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช้การวิเคราะห์สหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร 
(Correlation coefficient) โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน สหสมัพันธ์ถดถอย (Regression coefficient) และใช้การวิเคราะห์
ปัจจยัด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป [6] ในการวิเคราะห์ตัวแบบจากกรอบแนวคิด เพื่อหาระดับอิทธิพลของตัวแปร โดย
ประกอบไปด้วย เนื้อหาสาระนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ และความชดัเจนของยุทธศาสตร์,  ภาวะผู้น า พร้อมทัง้การน า
นโยบายไปสู่การปฏิบตัิ ประกอบด้วย 1. การก าหนดภารกิจ และการมอบหมายงาน 2. มาตรฐานในการปฏิบตัิงาน           
3. งบประมาณ 4. ระบบการวดัผล 5. บุคลากร รวมถงึการมสีว่นร่วมของประชาชน 
 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษา การน านโยบายแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี
ไปปฏิบติั จากการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี ฝ่าย
การเมือง สามารถสรปุได้ดงัน้ี 
 ด้านนโยบายการบริหารการพฒันาจงัหวดัชลบุรี 
 องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบุรใีนฐานะทีเ่ป็นองคก์รปกครองทอ้งถิน่หนึ่งของจงัหวดัชลบุรตีอ้งมกีารก าหนด
นโยบายและน านโยบายไปสู่การปฏบิตั ิต้องประสานและเชื่อมโยงองคก์ารบรหิารสว่นต าบล เทศบาล และเมอืงพทัยา 
ให้เป็นไปในทิศทางเดยีวกนั และต้องเป็นไปตามพระราชบญัญัติแผน และขัน้ตอนการกระจายอ านาจ โดยก าหนด
นโยบาย/ ยุทธศาสตรใ์ห้สอดคลอ้งกบักรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิน่ และจงัหวดัชลบุร ีเพื่อน าไปสู่การพฒันา
เทศบาล และองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
 ด้านเน้ือหาสาระนโยบาย/ ยุทธศาสตร ์และความชดัเจนของยุทธศาสตร ์
 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรใีหค้วามส าคญักบัโครงสรา้งพืน้ฐาน การศกึษา สาธารณสขุ และความมัน่คง
ปลอดภยั เป็นหลกัส าคญั เป็นการแก้ไขปัญหาและส่งเสรมิการพฒันาจากสภาพทีเ่ป็นอยู่เดมิให้ดขีึน้ ให้ท้องถิ่นและ
ชุมชนไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการอย่างต่อเนื่อง โดยพจิารณาถงึความสามารถขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ว่า
สามารถด าเนินการเองหรอืตอ้งการการสนบัสนุน และใหค้วามส าคญัเร่งด่วนของสภาพปัญหาก่อนเสมอ 
 ด้านภาวะผูน้ า 
 มุ่งเน้นการเปลีย่นแปลงเพื่อใหเ้กดิการพฒันา เพื่อความเจรญิเตบิโตในระยะยาว เพื่อใหเ้กดิการปฏบิตังิานที่
เกดิประสทิธผิล โดยก าหนดวสิยัทศัน์ เพื่อใหก้รอบการท างานไปในทศิทางเดยีวกนั มคีวามเขา้ใจตรงกนั สามารถท าให้
เป้าประสงค์หรอืจุดหมายในการท างานประสบความส าเรจ็ จากผลงานและรางวลัต่าง ๆ ที่ได้รบั เป็นผลจากการใช้
วสิยัทศัน์เป็นแกนหลกัในการท างาน และไดร้บัการยอมรบัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 ด้านการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั  
  การก าหนดภารกิจ และการมอบหมายงาน 
  การเปิดเผยผูร้บัผดิชอบโดยตรง อาจไม่ไดร้บัทราบกนัโดยทัว่หน้า ท าให้ไม่สามารถตดิต่อประสาน
และให้ข้อมูลในเรื่องนัน้ ๆ กบัท้องถิ่นและชุมชน เมื่อต้องการความช่วยเหลอื เป็นเพราะหน่วยงานที่รบัผิดชอบและ
ผูร้บัผดิชอบอาจมกีารก าหนดไวเ้พยีงกวา้ง ๆ และไม่มกีารเผยแพร่ใหป้ระธานชุมชนและผูน้ าชุมชนรบัทราบเท่าทีค่วร 
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  มาตรฐานในการปฏิบติังาน 
  นอกเหนือจากความรูค้วามสามารถที่ผู้ปฏบิตัิงานในต าแหน่งนัน้ ๆ ต้องมแีลว้ ต้องมจีติสาธารณะที่จะ
คอยช่วยเหลอื เพื่อใหเ้กดิความเสยีสละ มกีารตอบแทนใหก้บัทอ้งถิน่และชุมชน และน าไปสู่การมสี่วนร่วม เป็นสว่นหนึ่งของ
ทอ้งถิน่และชุมชน เป็นการท าใหก้ารปฏบิตังิานประสบความส าเรจ็ และเกดิประโยชน์กบัทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
  งบประมาณ 
  โครงการ/ กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 -2558) มจี านวนมาก แต่จ านวนเงนิ
รายไดท้ีเ่ขา้มาในส่วนของกองคลงัยงัคงไม่เพยีงพอต่อการเบกิจ่าย หรอืสามารถใชเ้งนิงบประมาณไดเ้ลย ท าใหใ้นการ
จดัท างบประมาณนัน้ต้องมจีดัสรรเงนิบางส่วนให้มเีหลอืคงคลงัไวด้้วย เพื่อใช้ส ารองและเป็นไปตามบทบญัญัติของ
งบประมาณ อกีทัง้เพื่อใหก้ารบรหิารเงนิมคีวามคล่องตวั ไม่เกดิผลกระทบต่อการเบกิจ่าย และส่วนงานอื่น ๆ ทีต่อ้งใช้
งบประมาณในกรณีฉุกเฉิน และเปิดเผยจ านวนตวัเลขต่อสาธารณะชน เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการจดัท างบประมาณดว้ย 
  ระบบวดัการผล 
  ในการประชุมประจ าเดือน แต่ละส่วนงานขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรตี้องมรีายงานผลการ
ปฏบิตังิาน หรอืรายงานความคบืหน้า สภาพปัญหา ใหก้บัผูบ้รหิารไดร้บัทราบ เพื่อเป็นตวัก าหนดในการประเมนิตวัชีว้ดั
การปฏบิตัิงาน โดยที่จะน าวาระการประชุมในทุกครัง้ไปแก้ไขและพฒันา ใช้เป็นแนวทางในการป้องกนัการเกดิปัญหาที่
ซ ้าซอ้น หรอืใหส้ว่นงานอื่นไดร้บัทราบเพื่อช่วยกนัหาวธิป้ีองกนั เป็นการสกดักัน้อุปสรรคในการปฏบิตังิานใหล้ดน้อยลง 
  บุคลากร 
  มกีารก าหนดเป็นแผนงาน แผนเงนิ และแผนบุคลากร เพื่อใหม้คีวามเชื่อมโยงกนั และลดปัญหาทีจ่ะ
เกดิขึน้ในอนาคต ใหม้คีวามสอดคลอ้งกนั ซึง่ในสว่นของบุคลากรทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบุรไีดก้ าหนดไวแ้ลว้ใน
แผนทัง้หมด จะยดึหลกัการ วธิกีาร และปฏบิตักิาร เพื่อใหเ้กดิปัญหากบัการน านโยบายไปสูก่ารปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุอกีดว้ย 
 ด้านการมีส่วนรว่มของประชาชน 
 พยายามผลกัดันให้ท้องถิ่นและชุมชนมีการจดัท าประชาคม เพื่อรบัฟัง ข้อเสนอ และความต้องการของ
ประชาชนในพืน้ที ่แลว้น าไปจดัท าโครงการ/ กจิกรรม ในแผนพฒันาชุมชน เมื่อไม่สามารถด าเนินการไดจ้ะน าโครงการ/ 
กิจกรรมนัน้ เสนอมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อน าไปพิจารณาในแผนพัฒนาสามปี ก่อนการอนุมัติ
งบประมาณ การคัดเลือกตัวแทนของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นและชุมชน เข้ามาเป็นคณะท างาน ในการจดัท า
แผนพฒันาสามปีทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนไดม้ากทีสุ่ด และมชี่องทางการใหบ้รกิารประชาชน 
เพื่อรบัฟังความคดิเหน็ในทุกเรื่องราว ผ่านสื่อออนไลน์ สื่อมวลชน เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนในทอ้งถิ่น
และชุมชนไดร้บัทราบขา่วสาร และขอ้มลูต่าง ๆ  
 การศึกษา การน านโยบายแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี
ไปปฏิบติั จากการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี ฝ่าย
ข้าราชการประจ า สามารถสรปุได้ดงัน้ี  
 ด้านนโยบายการบริหารการพฒันาจงัหวดัชลบุรี 
 การด าเนินงานในการก าหนดนโยบาย/ ยุทธศาสตร ์ต้องด าเนินการตามภารกจิอ านาจหน้าทีใ่หส้อดคลอ้งไป
ตามยุทธศาสตรก์รมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่ และยุทธศาสตรจ์งัหวดั และน าไปเชื่อมโยงกบัแผนชุมชน มกีาร
พจิารณาถึงขอ้มูลพื้นฐานในทุกด้าน เพื่อให้ครอบคลุมทัง้ระดบัอ าเภอและระดบัจงัหวดัให้สามารถด าเนินการ ไปใน
ทศิทางเดยีวกนัได ้
  ด้านเน้ือหาสาระนโยบาย/ ยุทธศาสตร ์และความชดัเจนของยุทธศาสตร ์
 การก าหนดแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) จะก าหนดโครงการ/ กจิกรรมต่าง ๆ ตามสภาพปัญหามา
จากระดบัต าบล หมู่บา้น ทอ้งถิน่และชุมชน โดยผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ ในการพจิารณาถงึความส าคญัตามล าดบั ซึง่



 

1131 

 

ในการก าหนดนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ จะมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดย
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบุรไีม่ไดก้ าหนดขึน้เองแต่เพยีงฝ่ายเดยีว แต่เน้นการมสีว่นร่วมจากภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง
เป็นประเดน็ส าคญั 
 ด้านภาวะผูน้ า 
 มแีนวทางการพฒันาสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์การพฒันาของหน่วยงานและสอดคลอ้งกบัท้องถิน่  อกีทัง้มกีาร
อบรม ปลกูฝัง เพิม่พนูความรู ้เพื่อจะท าใหเ้ป็นผูม้คีวามรบัผดิชอบ เสยีสละในการอุทศิตนเพื่อปฏบิตัหิน้าที ่มคีุณธรรม 
รบัฟังปัญหาของประชาชน และเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้งานบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ผลประโยชน์สงูสุด ท าให้เกดิการพฒันา และท าใหผู้บ้รหิารทุกระดบั น าไปปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิการพฒันาต่อการบรหิาร
และการวางแผนต่าง ๆ ประสบความส าเรจ็ไดอ้ย่างด ี
 ด้านการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั  
  การก าหนดภารกิจ และการมอบหมายงาน 
  การก าหนดผู้รบัผดิชอบจะเชื่อมโยงกบัการก าหนดโครงการ/ กจิกรรม ในแผนพฒันาสามปี ซึ่งจะ
เป็นไปตามส่วนราชการในสงักดัขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัอยู่แล้ว โดยแต่ละส่วนงานจะมีภารกิจที่เป็นไปตาม
อ านาจหน้าทีท่ีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบ การมอบหมายงานกจ็ะเป็นไปตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
  มาตรฐานในการปฏิบติังาน 
  ใหค้วามส าคญักบัการปฏบิตังิานตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อให้เกดิความส าเรจ็ และท าให้องคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดั สามารถก าหนดมาตรฐานเพื่อใช้ในการสนับสนุนและเชื่อมโยงจ านวนผู้ปฏิบตัิงานไปสู่การน า
นโยบายไปปฏบิตัใิหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ โดยจะมคีวามสอดคลอ้งกบันโยบาย/ ยุทธศาสตรใ์นแผนพฒันาสามปี เป็นการ
วดัผลความส าเรจ็หรอืลม้เหลวของโครงการ/ กจิกรรมนัน้ ๆ จากความคดิเหน็ของประชาชน 
  งบประมาณ 
  ในการจดัสรรงบประมาณจะเป็นไปตามขอ้บญัญตังิบประมาณ ซึง่จะมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
สามปี และแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา โดยจดัสรรตามโครงการ/ กจิกรรมทีไ่ดร้บัการกลัน่กรองผ่านคณะกรรมการต่าง 
ๆ แลว้ โดยเน้นที่โครงสรา้งพืน้ฐานก่อน แล้วจงึกระจายไปตามยุทธศาสตรท์ีเ่หลอื โดยใหค้วามส าคญัตามล าดบัและ
ความจ าเป็นเร่งด่วน และต้องประเมนิความคุ้มค่าของเงนิงบประมาณที่จดัสรรให้ กบัความเป็นไปได้ของโครงการ/ 
กจิกรรมทีจ่ดัขึน้นัน้ มแีนวโน้มผลส าเรจ็มากน้อยเพยีงใด เพื่อไม่ใหเ้กดิความสญูเปล่าในการจดัสรรงบประมาณ และไม่
ท าใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบุรสีญูเสยีงบประมาณโดยไม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์อนัใดเลย 
  ระบบวดัการผล 
  ฝ่ายติดตามและประเมนิผล กองแผนและงบประมาณ มหีน้าที่ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนพฒันาทีว่างไว ้เป็นหน่วยงานทีม่หีน้าที่ในการติดตามและประเมนิผลของโครงการในภาพรวมขององคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดัชลบุรปีระจ าปีและในขณะเดียวกนั แต่ละส่วนราชการในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรี ก็จะมีการวดัผล
โครงการในแต่ละโครงการที่ส่วนราชการนัน้ดูแลและรบัผิดชอบโครงการด้วย เพื่อเสนอภาพรวมของโครงการ และปัญหา 
อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไ้ขปัญหาใหก้บัคณะผูบ้รหิารทราบ เพื่อรวบรวมเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน 
  บุคลากร 
  มกีารสรรหา และบรรจุแต่งตัง้ ตามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์กลางที่ได้ก าหนดไว้ของทางราชการ 
ตามภารกจิในแต่ละหน่วยงานในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุร ีโดยมกีารจดัท าแผนอตัราก าลงั 3 ปี ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา ทัง้นี้เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการ
ปฏบิตังิาน และเป็นไปตามความรู ้ความช านาญ เฉพาะดา้นทีเ่หมาะสมกบัสว่นราชการ 
 



 

1132 

 

 ด้านการมีส่วนรว่มของประชาชน 
  การเขา้มามสี่วนร่วมในการบรหิารงาน ในการเป็นคณะกรรมการพจิารณากลัน่กรอง ตัดสนิใจในแผนงาน/ 
โครงการ/ กิจกรรม ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุร ีและมีส่วนร่วมกบัการจดัท าโครงการพัฒนาขององค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรี นอกเหนือจากการน าเสนอโครงการ/ กจิกรรม เพื่อบรรจุในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-
2558) โดยประธานชุมชนและผูน้ าชุมชน 

 การศึกษา การน านโยบายแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี
ไปปฏิบติั จากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) แก่ประธานชุมชนและผูน้ าชุมชน สามารถสรปุได้ดงัน้ี 

 ด้านเน้ือหาสาระนโยบาย/ ยุทธศาสตร ์และความชดัเจนของยุทธศาสตร ์
 ผลการศึกษาผู้วจิ ัยสามารถสรุปได้ว่า ปัจจยัด้านเนื้อหาสาระนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ และความชดัเจนของ
ยุทธศาสตร ์มคีวามสมัพนัธก์บัการน านโยบายแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 -2558) ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
ชลบุรไีปปฏบิตั ิโดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั และมี
ความสมัพนัธ์กนัมากในเชิงบวก เนื่องจากมผีลการปฏิบตัิงานที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ให้กบัประชาชนในท้องถิ่นและ
ชุมชน สามารถแก้ไขสภาพปัญหา และสามารถสนองความต้องการได้อย่างแท้จรงิซึ่งในยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิาร
จดัการตามหลกัธรรมาภิบาล ที่แสดงถึงความสมัพนัธ์ของการน านโยบายแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 -2558) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด ท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสทิธผิล เป็นการแสดงถึงการบรหิารจดัการบา้นเมอืงที่ด ีตามหลกัธรรมาภิบาล คอื หลกัคุณธรรม หลกันิติธรรม 
หลกัความโปร่งใส หลกัการมสีว่นร่วม หลกัความรบัผดิชอบ และหลกัความคุม้ค่า ทีใ่ชเ้ป็นตวัชีว้ดัดา้นมาตรฐานในการ
ปฏบิตัิงาน เป็นผลให้การน านโยบายแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 -2558) ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรไีป
ปฏบิตั ิมคีวามสมัพนัธท์ีส่ง่ผลใหด้า้นเนื้อหาสาระนโยบาย/ ยุทธศาสตร ์และความชดัเจนของยุทธศาสตร ์มรีะดบัการน า
นโยบายไปปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากดว้ย 
 ด้านภาวะผูน้ า 

 ผลการศกึษาผูว้จิยัสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ ามคีวามสมัพนัธก์บัการน านโยบายแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 
2556-2558) ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรไีปปฏบิตัิ โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัมาก และมค่ีาสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธ์กนัมากในเชงิบวก เนื่องจากมแีนวทางการพฒันาสอดคลอ้งกบั
วสิยัทศัน์การพฒันาของหน่วยงานและจงัหวดั มุ่งเน้นการเปลีย่นแปลงเพื่อใหเ้กดิการพฒันาเพื่อความเจรญิเตบิโตใน
ระยะยาว สามารถท าให้เป้าประสงค์หรอืจุดหมายในการท างานประสบความส าเรจ็ จากผลงานและรางวลัต่าง ๆ ที่
ไดร้บั เป็นผลจากการใชว้สิยัทศัน์เป็นแกนหลกัในการท างาน และไดร้บัการยอมรบัจากผูใ้ต้บงัคบับญัชา เป็นผูม้คีวาม
รบัผดิชอบ เสยีสละในการอุทศิตนเพื่อปฏบิตัหิน้าที ่มคีุณธรรม รบัฟังปัญหาของประชาชน และเพื่อนร่วมงาน เป็นผล
ใหก้ารน านโยบายแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรไีปปฏบิตัิ มคีวามสมัพนัธ์
ทีส่ง่ผลใหด้า้นภาวะผูน้ า มรีะดบัการน านโยบายไปปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากดว้ย 
 ด้านการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั  
  การก าหนดภารกิจ และการมอบหมายงาน 

 ผลการศกึษาผูว้จิยัสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นการก าหนดภารกจิ และการมอบหมายงานมคีวามสมัพนัธก์บัการน า
นโยบายแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบุรไีปปฏบิตั ิโดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ใน
ระดบัมาก และมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธก์นัมากในเชงิบวก เน่ืองจากมกีาร
มอบหมายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างเป็นทางการ และมกีารแจง้ล่วงหน้าในการปฏบิตัภิารกจิ และการมอบหมาย
งาน เพื่อไม่ใหเ้กดิความกระชัน้ชดิ ท าใหก้ารน านโยบายไปสู่การปฏบิตัมิกีารเตรยีมงาน วางแผน และถ่ายทอดล าดบั
ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน ชี้แจงท าความเข้าใจให้กบัผู้ปฏิบัติงานให้ไปในทิศทางเดียวกนั  เป็นผลให้การน านโยบาย
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แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบุรไีปปฏบิตั ิมคีวามสมัพนัธท์ีส่ง่ผลใหด้า้นการ
น านโยบายไปสู่การปฏบิตั ิในสว่นของการก าหนดภารกจิ และการมอบหมายงาน มรีะดบัการน านโยบายไปปฏบิตัอิยู่
ในระดบัมากดว้ย 
 

  มาตรฐานในการปฏิบติังาน 
 ผลการศึกษาผู้วิจ ัยสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีความสมัพันธ์กับการน านโยบาย
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรไีปปฏบิตั ิโดยมคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด และมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัและมคีวามสมัพนัธก์นัมากในเชงิบวก เน่ืองจากมคีู่มอื
แสดงขัน้ตอนการปฏบิตังิาน เพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาเบือ้งตน้ และสามารถน าไปปฏบิตัจิรงิได้ และมกีารทดสอบ
ความรู ้ความสามารถของผูป้ฏบิตังิานก่อนการปฏบิตังิานจรงิ ท าใหก้ารท างานง่ายขึน้ เกดิมาตรฐานทีม่คีุณภาพ และมี
ประสทิธภิาพในทุกกระบวนการขัน้ตอน เป็นผลใหก้ารน านโยบายแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัชลบุรไีปปฏบิตั ิมคีวามสมัพนัธท์ีส่ง่ผลใหด้้านการน านโยบายไปสู่การปฏบิตั ิในส่วนของมาตรฐาน
ในการปฏบิตังิาน มรีะดบัการน านโยบายไปปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากดว้ย 
  งบประมาณ 

 ผลการศึกษาผู้วจิยัสรุปได้ว่า ปัจจยัด้านงบประมาณ มีความสมัพนัธ์กบัการน านโยบายแผนพฒันาสามปี 
(พ.ศ. 2556-2558) ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรไีปปฏบิตั ิโดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัมากที่สุด และมคี่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธก์นัมากในเชงิบวก เน่ืองจากมกีารจดัสรรงบประมาณที่
ด าเนินการตรงตามความเป็นจรงิ เพื่อให้เกดิจ านวนโครงการที่จ าเป็นไดม้ากที่สุด และปรบัปรุงระบบงบประมาณให้
คล่องตวัส าหรบัการเบกิ-จ่าย ใหม้ปีระสทิธภิาพ เป็นการสนองความตอ้งการของประชาชนทีไ่ดม้กีารเสนอปัญหาเขา้ไป
บรรจุในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ใหเ้ป็นรูปธรรมมากขึน้ และเป็นการบรรเทาความทุกขข์องประชาชนที่
ได้รบัความเดอืดร้อนในเบื้องต้นได้อย่างทัว่ถึง เป็นผลให้การน านโยบายแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ของ
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรไีปปฏบิตัิ มคีวามสมัพนัธ์ที่ส่งผลให้ด้านการน านโยบายไปสู่การปฏบิตั ิในส่วนของ
งบประมาณ มรีะดบัการน านโยบายไปปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากดว้ย 
 

  ระบบวดัการผล 

  ผลการศึกษาผู้วิจ ัยสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านระบบการวัดผล มีความสัมพันธ์กับการน านโยบาย
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรไีปปฏบิตั ิโดยมคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบั
มากที่สุด และมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสมัพนัธ์กนัมากในเชิงบวก เน่ืองจากมี
คณะท างานติดตามและประเมินผลโครงการ มีความเข้าใจในขัน้ตอนการวดัผลโครงการ และจ านวนเพียงพอกับ
โครงการต่าง ๆ มกีารรายงานเพื่อน าเสนอต่อผูบ้รหิาร เพื่อใหเ้กดิการแกไ้ขปัญหาในระยะยาวเป็นผลใหก้ารน านโยบาย
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรไีปปฏบิตั ิมคีวามสมัพนัธท์ีส่่งผลใหด้า้นการ
น านโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิในสว่นของระบบการวดัผล มรีะดบัการน านโยบายไปปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากดว้ย 
  บุคลากร 

 ผลการศกึษาผูว้จิยัสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นบุคลากร มคีวามสมัพนัธก์บัการน านโยบายแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 
2556-2558) ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรไีปปฏบิตั ิโดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัมาก และมค่ีาสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธก์นัมากในเชงิบวก เนื่องจากใชค้วามรู ้ความสามารถของบุคลากร
ตรงตามต าแหน่งที่มอบหมายให้ปฏบิตังิาน และจดัฝึกอบรม เพื่อเพิม่ทกัษะ ความรู ้ความสามารถ ในต าแหน่งงานที่
ปฏบิตั ิในดา้นนโยบายสาธารณะ และการใหบ้รกิารสาธารณะ ใหม้คีวามช านาญ เพื่อเขา้ใจและเขา้ถงึสภาพปัญหาได้
อย่างแทจ้รงิ เป็นผลให้การน านโยบายแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรไีป
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ปฏบิตั ิมคีวามสมัพนัธ์ที่ส่งผลให้ด้านการน านโยบายไปสู่การปฏบิตัิ ในส่วนของบุคลากร มรีะดบัการน านโยบายไป
ปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากดว้ย 
 ด้านการมีส่วนรว่มของประชาชน 

 ผลการศึกษาผู้วิจยัสรุปได้ว่า ปัจจยัด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสมัพันธ์กบัการน านโยบาย
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรไีปปฏบิตั ิโดยมคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบั
มาก และมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธก์นัมากในเชงิบวก เน่ืองจากมกีารพฒันา
ช่องทางการรบัฟังความคดิเหน็ของประธานชุมชนและผูน้ าชุมชน เพื่ออ านวยความสะดวกและง่ายต่อการตดิต่อสื่อสาร 
ประธานชุมชนและผู้น าชุมชนมสี่วนร่วมในการก าหนด และวางแผน แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) และเปิด
กว้างในการมีส่วนร่วมของประธานชุมชนและผู้น าชุมชนในทุกท้องถิ่นและทุกชุมชนอย่างทัว่ถึง  ในการก าหนด
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรนีัน้ ส่งผลใหก้ารมสี่วนร่วมของประชาชน 
ไดร้บัการตอบสนองทีล่กึซึง้และเขา้ถงึไดม้ากกว่าเดมิ เป็นผลให้การน านโยบายแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 -2558) 
ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรไีปปฏบิตั ิมคีวามสมัพนัธท์ีส่่งผลใหด้า้นการมสีว่นร่วมของประชาชน มีระดบัการ
น านโยบายไปปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากดว้ย 
 

สรปุผลและอภิปรายผล  
 

 1. ความสมัพนัธข์องการก าหนดนโยบาย/ ยุทธศาสตร ์พบว่า การก าหนดโครงการ/ กจิกรรม ในแผนพฒันา
สามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุร ีจะไดร้บันโยบาย/ ยุทธศาสตร ์ที่มาจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น และจงัหวดัชลบุร ีซึ่งมวีสิยัทศัน์ที่เชื่อมโยงและมคีวามสอดคล้องกนั ท าให้แนวทางในการ
พฒันาภาคเอกชน การพฒันาท้องถิ่นและชุมชนของจงัหวดัชลบุร ีเป็นไปตามกรอบแนวทางของแผนพฒันาจงัหวดั 
และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิทีม่กีารก าหนดไวพ้ระราชบญัญตัิการกระจายอ านาจ ก่อให้เกดิแนวทาง
การพฒันาในทศิทางเดยีวกนัในทัง้สว่นกลางและสว่นภูมภิาค ซึง่จะท าใหก้ารพฒันามศีกัยภาพมากขึน้ เพราะไดร้บัการ
สนับสนุนทัง้ 3 องคก์ร ท าใหก้ารก าหนดนโยบาย/ ยุทธศาสตร ์และการจดับรกิารสาธารณะเปลีย่นแปลงไปจากเดมิคอื 
มีการการปฏิรูประบบการบริหาร ท าให้มีการปรบับทบาท และวิธีการต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิม เป็นการมอบอ านาจให้
ด าเนินการโดยให้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นและชุมชน โดยประชาชนที่เป็นเจ้าของอ านาจอย่างแท้จริง          
ดงัรปูภาพที ่1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1  ความสมัพนัธข์องการก าหนดนโยบาย/ ยทุธศาสตร ์
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 2.  ด้านเนื้อหาสาระนโยบาย/ ยุทธศาสตร ์และความชดัเจนของยุทธศาสตร ์พบว่า ในเรื่องของการบรหิาร
จดัการตามหลกัธรรมาภิบาล ได้น ามาปฏบิตัิภายในหน่วยงาน เพื่อให้ผลการปฏิบตัิงานที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ของ
ประชาชนในทอ้งถิน่และชุมชน ไดร้บัแกไ้ขตามสภาพปัญหา และสามารถสนองความต้องการไดอ้ย่างแทจ้รงิ เน้นการ
ปลูกฝังจิตส านึก ในบทบาทของการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี ตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสทิธภิาพ และสง่ผลใหม้าตรฐานในการปฏบิตังิานเพิม่สงูมากขึน้ พรอ้มทัง้ไดร้บัการยอมรบัจากการทีไ่ดร้บั “รางวลั
พระปกเกล้า” ประจ าปี 2556 ในด้านเสรมิสร้างเครอืข่าย รฐั เอกชน และประชาสงัคม ที่มีความเป็นเลศิด้านความ
โปร่งใสและมสีว่นร่วมทางการเมอืง และสง่เสรมิการพฒันาเพื่อเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการพฒันาทอ้งถิน่ สง่ผลใหแ้นวทาง
และหลักเกณฑ์ในการจดัท านโยบาย/ ยุทธศาสตร์ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ในการก าหนดโครงการ/ 
กจิกรรมกจ็ะสง่ผลใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่และชุมชนมกีารพฒันามากยิง่ขึน้ ดงัภาพที ่2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  ความสมัพนัธแ์นวคดิกระบวนการจดัท าแผนพฒันา 
 

 3.  ดา้นภาวะผูน้ า พบว่า ผลสมัฤทธิท์ีส่่งผลให้การน านโยบาย/ ยุทธศาสตรป์ระสบความส าเรจ็ได ้เน้ือหาสาระ
นโยบาย/ ยุทธศาสตร ์และความชดัเจนของยุทธศาสตร ์การน านโยบายไปสูก่ารปฏบิตันิัน้ ทุกสิง่ลว้นเกดิความผูบ้รหิาร 
ซึง่กค็อืผูน้ าขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุร ีทีจ่ะต้องน าทมีใหส้ามารถขบัเคลื่อนทุกปัจจยัใหป้ระสบความส าเรจ็ 
จากการใช้วสิยัทศัน์เป็นแกนหลกัในการท างาน และได้รบัการยอมรบัจากผู้ใต้บงัคบับญัชา ท าให้การเปลี่ยนแปลงมกีาร
พฒันาที่เป็นรูปธรรม มีความเปลี่ยนแปลงที่ยัง่ยืนและเหมาะสมกบัสภาพพื้นที่ในแต่ละท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งต้อง
สามารถตอบสนองใหก้บัประชาชนไดร้บัผลประโยชน์ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง วฒันธรรม การศกึษา รายได ้
และชวีติความเป็นอยู่ทีด่มีากขึน้กว่าเดมิ 
 4.  ด้านนโยบายไปสู่การปฏิบัติ พบว่า ทุกปัจจัยล้วนมีความส าคัญในการขับเคลื่อนที่ส่งผลประสบ
ความส าเรจ็ เน่ืองมาจากปัจจยัหรอืตวัแปรทีส่ง่ผลใหก้ารน านโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิในแต่ละโครงการ/ กจิกรรมมคีวาม
แตกต่างกนั ท าให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุร ีต้องมกีารก าหนดความส าเรจ็ของการน านโยบายไปสู่การปฏบิตั ิ
ดงันี้ 
  4.1  การก าหนดภารกิจ และการมอบหมายงาน ต้องก าหนดในลักษณะที่เป็นในลักษณะ
เฉพาะเจาะจง มกีารมอบหมายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างเป็นทางการ และมกีารแจง้ล่วงหน้าในการปฏบิตัภิารกจิ 
และการมอบหมายงาน เพื่อไม่ใหเ้กดิความกระชัน้ชดิ และเพื่อใหม้กีารวางแผนในการปฏบิตังิาน 
  4.2  มาตรฐานในการปฏบิตัิงาน มคีู่มอืแสดงขัน้ตอนการปฏบิตังิาน เพื่อเป็นแนวทางในการศกึษา
เบือ้งต้น และสามารถน าไปปฏบิตัจิรงิได้ และมกีารทดสอบความรู ้ความสามารถของผูป้ฏบิตังิานก่อนการปฏบิตังิาน
จรงิ ท าใหก้ารท างานง่ายขึน้ เกดิมาตรฐานทีม่คีุณภาพ พรอ้มทัง้ตอ้งมกีารปรบัปรุงแกไ้ขคู่มอืในการปฏบิตังิาน เพื่อให้
เหมาะสมกบัสภาพการปฏบิตังิานในปัจจุบนั 
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  4.3  งบประมาณ มกีารจดัสรรงบประมาณที่ด าเนินการตรงตามความเป็นจรงิ เพื่อให้เกดิจ านวน
โครงการที่จ าเป็นได้มากที่สุด และปรบัปรุงระบบงบประมาณใหค้ล่องตวัส าหรบัการเบกิ -จ่าย ใหม้ปีระสทิธภิาพ และ
เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการ/ กจิกรรมต่าง ๆ ส าเรจ็ลุล่วงในระยะเวลาอนัรวดเรว็ 
  4.4  ระบบการวดัผล มคีณะท างานติดตาม และประเมนิผลโครงการ มคีวามเขา้ใจในขัน้ตอนการ
วดัผลโครงการ และจ านวนเพยีงพอกบัโครงการต่าง ๆ และตอ้งเป็นผูม้คีวามรู ้ความช านาญในการตรวจประเมนิแต่ละ
โครงการ/ กจิกรรมนัน้ ๆ ดว้ย 
  4.5  บุคลากร ส่งเสรมิความรู ้ความสามารถของบุคลากรตรงตามต าแหน่งทีม่อบหมายใหป้ฏบิตังิาน 
และจดัฝึกอบรม เพื่อเพิม่ทกัษะ ในต าแหน่งงานที่ปฏบิตัิ ในด้านนโยบายสาธารณะ และการให้บรกิารสาธารณะ ให้มี
ความช านาญ เพื่อสามารถน าเสนอแนวทางการพฒันา ตลอดจนสามารถแก้ไขสภาพปัญหาที่เกดิขึน้ โดยไม่ต้องรอ
ผูบ้งัคบับญัชา 
 โดยองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุร ียงัขาดขัน้ตอนในการก าหนดความส าเรจ็และความลม้เหลวในการน า
นโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิมเีพยีงแต่การประเมนิผลของโครงการ/ กจิกรรมทีก่ าหนดขึน้เท่านัน้ 
 5.  ด้านการมสี่วนร่วมของประชาชน พบว่า ในการก าหนดโครงการ/ กจิกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่นและชุมชน
ของตนเอง ประชาชนในเขตพื้นที่ย่อมรู้สภาพปัญหาและความต้องการในการแก้ไข พร้อมทัง้ยงัสามารถเสนอแนะ
แนวทางให้ทางราชการเขา้มาช่วยส่งเสรมิ หรอืสนับสนุน ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายภายในเขตพื้นที่
ของทอ้งถิน่และชุมชนทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของตนเอง แต่เน่ืองดว้ยสภาพปัญหาและความต้องการย่อมแตกต่างกนั
ไป การทีจ่ะก าหนดแผนพฒันาใหส้ามารถตอบสนองไดค้รบทุกความตอ้งการย่อมไม่สามารถท าได ้อนัเนื่องดว้ยจ านวน
งบประมาณทีม่จี ากดั อาจเป็นผลทีท่ าให้ประชาชนในพืน้ที่ทีไ่ม่ไดร้บัการแกไ้ขปัญหารูส้กึว่า ถูกละเลย ท าใหก้ารเพิม่
ช่องทางในการรบัรูข้า่วสาร และช่องทางการตดิต่อสื่อสารเพื่อให้ประชาชนเขา้มาส่วนร่วมในการก าหนดแผนพฒันา ยงั
ไม่ไดร้บัการตอบสนองทีน่่าพงึพอใจ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบุร ีควรก าหนดแนวทางการวางแผน การด าเนินงานใหทุ้กภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
เขา้ร่วม และมีมาตรการที่เคร่งครดัในการจดัท าแผน เพื่อวเิคราะห์นโยบาย/ ยุทธศาสตร์ร่วมกนั ในแต่ละนโยบาย/ 
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ถึงแม้ต้องใช้ระยะเวลามาก แต่จะสามารถส่งผลให้การก าหนดโครงการ/ กิจกรรมใน
แผนพฒันาสามปีเกดิผลสมัฤทธิต่์อทอ้งถิน่และชุมชนมากขึน้ และมสี่วนร่วมที่มทีศิทางเป็นรูปธรรมมากขึน้ เป็นการ
ท างานในรปูแบบเชงิบรูณาการอย่างแทจ้รงิ 
 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ควรจัดกิจกรรมในการลงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และ
ประสบการณ์ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อใหเ้กดิความรบัผดิชอบในการดแูลทอ้งถิน่ของตนเองอย่าง
มปีระสทิธภิาพ เพื่อใหไ้ดร้บัผลประโยชน์สงูสดุ เพื่อน าไปสูท่อ้งถิน่และชุมชนทีเ่ขม้แขง็และยัง่ยนื  
 3. องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุร ีควรใหห้น่วยงานหรอืสถาบนัวจิยั เขา้ร่วมในการศกึษาวจิยัรูปแบบการ
บรหิาร และแนวทางในการก าหนดนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ เพื่อพฒันาเพิ่มเติมโครงการ/ กจิกรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิม  
รวมถึงสนับสนุนและให้ความร่วมมือองค์การบรหิารส่วนต าบล ในการศกึษาและพฒันาให้มโีอกาสเพื่อยกระดบัเป็น
เทศบาลทัง้หมด เพื่อใหส้ามารถบรหิารจดัการงบประมาณในการจดัท าแผนพฒันาไดเ้อง 
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กมลลฎา  นาคแทน1            
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บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหเ์นื้อหาสาระของเพลงลูกทุ่งซึง่ขบัรอ้งโดย  ไวพจน์  เพชร
สุพรรณ  ที่สะท้อนให้เหน็ลกัษณะของสงัคมไทยใน  4  ดา้น  ไดแ้ก่  วถิีชวีติความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ค่านิยม  และความเชื่อ  ผลการวจิยัปรากฏว่า  เพลงลกูทุ่งซึง่ขบัรอ้งโดย  ไวพจน์  เพชรสพุรรณ  มเีน้ือหาทีส่ะทอ้นให้
เห็นสภาพความเป็นจรงิในสงัคมชนบท  เนื้อเพลงบางเพลงมีการบรรยายถึงธรรมชาติของสงัคมชนบทที่มีความ
เกีย่วเน่ืองกบัอาชพีเกษตรกรรม  เช่น  ทอ้งนา  รวงขา้ว  แม่น ้า  ล าคลอง  เป็นต้น  วถิชีวีติของเกษตรชนบทไทยซึง่
ปรากฏในเนื้อเพลงส่วนใหญ่จะขึน้อยู่กบัสภาพธรรมชาติอนัแปรปรวนและไม่แน่นอนของดนิฟ้าอากาศ  เมื่อสภาพ
อากาศไม่เอือ้อ านวยต่อการเกษตรกรรมจงึก่อใหเ้กดิปัญหาการมหีนี้สนิ  และปัญหาการอพยพยา้ยถิน่ฐานเขา้มาท ามา
หากนิในเมอืงหลวงตามมา  นอกจากนี้เน้ือเพลงยงัสะทอ้นใหเ้หน็ว่าชาวชนบทสว่นใหญ่ยงัคงยดึมัน่ในขนบธรรมเนียม
ประเพณี  มีความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์และโหราศาสตร์   รวมทัง้ยังคงมีความยึดมัน่ในหลักความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนากนัอยู่เป็นจ านวนมาก  ค่านิยมบางประการของชาวชนบท  เช่น  ค่านิยมความมัง่คัง่  ค่านิยมวตัถุและ
ผูม้ยีศศกัดิ ์ ตลอดจนค่านิยมในอบายมุข  นัน้ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึปัญหาการดอ้ยพฒันาและดอ้ยโอกาสทางการศกึษา  ที่
สมควรจะไดร้บัการพฒันาและแกไ้ขโดยด่วน 
 

ค าส าคญั : เพลงลกูทุ่ง  ไวพจน์  เพชรสพุรรณ  การวเิคราะหภ์าพสะทอ้นสงัคมไทย     
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Abstract 
 The objective of this research is to analyze essential meaning of folk songs by Wajphot  Phetsuphan 
that reflects Thai society in four styles. For example, way of life, tradition, values and belief. A result of the 
research is shown that folk song by Wajphot Phetsuphan has meaning concern about reflection of reality life 
in a rural society. Some parts of the song describes to nature of the rural society which connect to agriculture 
career such as paddy field, bunch of rice, and canal etc. The way of life of farmers in Thai society has shown 
that most of meaning in the song will depend on a natural condition and unpredictable weather condition. 
When the weather is not promoted to agriculture, it causes debt problem and migration for working in a 
capital city. Moreover, lyrics are also reflected most of rural people adhere to custom. There is belief about 
black magic and astrology. Including several of people are adhered a belief of Buddhism. There are some 
values of rural people happened such as wealthy, material and prestige. It is also included all vices values. 
These topics are presented to underdeveloped problem and lower opportunities in education. It deserves to 
be developed and correct immediately.  
 

Keywords :  Flok  Songs, Mr. Wajphot  Phetsuphan, Analysis  Reflection  Of  The  Thai  Society 
 

บทน า 
 

 วรรณกรรม  คอื  ศลิปะแขนงหนึ่งซึ่งมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัสงัคมของมนุษย ์ อาจกล่าวได้ว่า  วรรณกรรมและ
สงัคมมีความสมัพันธ์ต่อกนัอย่างไม่อาจแยกออกจากกนัได้  ทัง้นี้เนื่องจากอทิธิพลของสงัคมจะส่งผลโดยตรงต่อผู้
สรา้งสรรคผ์ลงาน  และผูส้รา้งสรรคผ์ลงานกม็กัจะหยบิยกสภาวะความเป็นมาเป็นไปที่เคยเกดิขึน้จรงิในสงัคม  รวมทัง้
สิง่ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้รอบตวัมาสอดแทรกไวใ้นผลงานของตนเสมอ ในสงัคมไทยมวีรรณกรรมอยู่หลากหลายประเภท  แต่
มวีรรณกรรมประเภทหนึ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงลกัษณะเฉพาะของคนไทยและสงัคมไทยได้เป็นอย่ างดี  คือ  
วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง  ซึง่ถอืก าเนิดและมวีวิฒันาการมาจากเพลงพืน้บา้น  ถงึแมว้่าจะใชเ้ครื่องดนตรตีะวนัตกมาใช้
บรรเลงท านอง  แต่เนื้อหาหรอืใจความของเพลงลูกทุ่งยงัคงสะท้อนให้เหน็ลกัษณะของคนไทยและสงัคมไทยอย่าง
กว้างขวางและลกึซึ้ง  ถ้าหากพิจารณาเพลงพื้นบ้านอนัเป็นต้นก าเนิดของเพลงลูกทุ่งจะพบว่ า  มกีารบรรจุเนื้อหาที่
สะทอ้นสภาพสงัคมและชวีติจรงิของคนไทยในแต่ละท้องถิน่ไวภ้ายใต้ความเรยีบง่ายของท่วงท านองดนตร ี[1]  เพลง
ลกูทุ่งไทยมกีารใชส้ าเนียงภาษาและมเีน้ือหาทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามสภาพ แวดลอ้มและวฒันธรรมของแต่ละภูมภิาค  
สิง่เหล่านี้ล้วนเป็นสิง่ที่สามารถแสดงให้เหน็เอกลกัษณ์ที่มคีวามแตกต่างกนัออกไปของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นเป็น
อย่างด ี  ทัง้นี้เน่ืองจากประเทศไทยแต่ละภาคเป็นดนิแดนทีม่คีวามแตกต่างทางดา้นวฒันธรรม  จารตีประเพณี  ความ
เชื่อ  และศาสนา  จงึท าใหเ้พลงลกูทุ่งไทยในแต่ละทอ้งถิน่มคีวามหลากหลายทางดา้นภาษาและมเีนื้อหาทีแ่ตกต่างกนั
ไปตามกลุ่มชนที่ร่วมสังคมและวัฒนธรรมเดียวกัน  ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานเพลงมักจะได้รับแรงบันดาลใจจาก
สิง่แวดล้อมในสงัคมของตน  ซึ่งสิง่แวดลอ้มเหล่านี้อาจเป็นธรรมชาติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การประกอบอาชพี  
หรืออาจเป็นเรื่องของความเชื่อและทัศนคติของกลุ่มชนในสังคมดังกล่าว ทัง้นี้ เนื่ องจากสภาพทางภูมิศาสตร ์ 
วฒันธรรม  และความเป็นมาทางประวตัิศาสตร์ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น  เป็นสิง่ที่สะท้อนให้เห็นถึง
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเฉพาะถิน่ไดฉ้ันใด  เพลงลกูทุ่งซึ่งถอืก าเนิดมาจากเพลงพืน้บา้นและเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ
กส็ามารถถ่ายทอดปรชัญา  ทศันคต ิ ตลอดจนความรูส้กึนึกคดิของชาวบา้นในแต่ละทอ้งถิน่ไดฉ้นันัน้ [2] 
  เพลงลูกทุ่งเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาและเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมที่สามารถแสดงให้เห็นอตั
ลกัษณ์และตวัตนของคนไทยเช่นเดยีวกบัวฒันธรรมในดา้นอื่นๆ  เพลงประเภทนี้มรีูปแบบการประพนัธท์ีใ่ชภ้าษาเรยีบ
ง่ายไม่ซบัซ้อน  แต่สะท้อนให้เหน็ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและแนวทางในการด าเนินชวีติของชาวชนบท  ดงันัน้
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การศึกษาวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ท าให้เห็นภาพของประเทศไทยได้ดีและชัดเจนที่สุด
นอกเหนือไปจากการศกึษาในต าราเรยีน   กล่าวคอืเพลงลกูทุ่งเป็นเสมอืนคลงัความรูท้ีส่ามารถท าใหเ้ขา้ใจสภาพสงัคม  
ค่านิยม  พฤตกิรรม  รวมทัง้จารตีประเพณีทีส่ ัง่สมกนัมาเป็นระยะเวลายาวนานของชาวชนบท  จนกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของวฒันธรรมไทยได้ชดัเจนยิ่งขึ้น  ในปัจจุบันมีนักร้องเพลงลูกทุ่งที่สามารถขบัร้องเพลงลูกทุ่งได้ถึงแก่นแท้หรือ
ใจความส าคญัที่ผูป้ระพนัธ์สร้างสรรคอ์ยู่หลายคน  และหนึ่งในนัน้กค็อื  ไวพจน์  เพชรสุพรรณ  ซึ่งเป็นนักรอ้งเพลง
ลูกทุ่งชื่อดงัระดบัต านานของเมอืงไทยและอยู่ในวงการเพลงมานานหลายสบิปี  ไวพจน์    เพชรสุพรรณ  เป็นนักรอ้ง
เพลงลูกทุ่งที่มคีวามสามารถรอบตัว  เพราะนอกจากจะรอ้งเพลงลูกทุ่งได้เป็นอย่างดแีล้ว ยงัมคีวามสามารถในการ
ประพนัธเ์พลงและเล่นเพลงพืน้บา้นอย่างยอดเยีย่มจนถงึขนาดโต้ตอบเพลงดว้ยปฏภิาณกวแีละไหวพรบิทีเ่ป็นเลศิหา
ใครเปรียบเทียบได้  ไม่ว่าจะเป็นเพลงฉ่อย  เพลงอีแซว  เพลงเรือ  เพลงลิเก  หรือแม้กระทัง่เพลงแหล่  ด้วย
ความสามารถดงักล่าวนี้ท าให้ทุกคนในวงการเพลงยกย่องให้เขาเป็นราชาเพลงแห่งเมอืงสุพรรณบุรี  ไวพจน์  เพชร
สพุรรณ  หรอืนายพาน  สกุลนี  เกดิเมื่อวนัพุธที ่ 7  มนีาคม  พ.ศ. 2485  เป็นบุตรของนายอ ่าและนางจ าปี  สกุลนี  มี
ภูมลิ าเนาอยู่ที ่ ต าบลวงัน ้าเยน็  อ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุร ี เขาไดเ้ขา้ศกึษาทีโ่รงเรยีนวดัวงัน ้าเยน็จนจบ
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4  และไม่ได้ศกึษาต่อ  แต่หนัไปศกึษาเพลงอแีซว  เพลงแหล่กบัมารดาซึง่เป็นแม่เพลงอี
แซวจนสามารถรอ้งไดด้ตีัง้แต่อายุเพยีง 14  ปี  อกีทัง้ยงัหดัรอ้งลเิกกบัคณะลเิก  ประทปี  แสงกระจ่าง  ไวพจน์ไดเ้ขา้
ประกวดร้องเพลงครัง้แรกในชีวิตที่งานวดัท่าตาล  ด้วยการแหล่ประยุกต์เข้ากบัการร้องเพลง  “จนัทโครพ”  และ
สามารถควา้รางวลัชนะเลศิ  หลงัจากนัน้กเ็ริม่สนใจการขบัรอ้งเพลงลูกทุ่งตามสมยันิยม  ไวพจน์  เริม่ฝึกฝนรอ้งเพลง
อย่างจรงิจงัโดยไดร้บัการชีแ้นะจากครเูพลงชาวสพุรรณทีม่ชีื่อว่า ส าเนียง  ม่วงทอง  ซึง่ครสู าเนียงไดช้่วยสอนและแต่ง
เพลงใหร้อ้งจนเริม่มชีื่อเสยีง  เพลงที่สรา้งชื่อใหแ้ก่เขาเป็นอย่างมากกค็อืเพลง “ให้พีบ่วชเสยีก่อน”  หลงัจากนัน้กไ็ด้
รอ้งเพลงของนกัแต่งเพลงท่านอื่น ๆ  รวมไปถงึเพลงทีเ่ขาไดแ้ต่งขึน้มาเอง [3] 
 

รางวลัเกียรติยศ 
ปี พ.ศ.  2514   ไดร้บัเขม็พระราชทานจากสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์ พระบรมราชนีินาถ 
ปี พ.ศ.  2527   ไดร้บัพระราชทานเกยีรตบิตัรจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ   
   สยาม บรมราชกุมาร ี
ปี พ.ศ.  2532   ไดร้บัรางวลัพระราชทานเพลงดเีด่นพืน้บา้นจากสมเดจ็พระเทพ 
   รตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี ในงานกึง่ศตวรรษลกูทุ่งไทยภาค 1   
   เพลงสาระวนัร าวง” 
ปี พ.ศ.  2533   เป็นประธานอ านวยการเพลง  “พระเจา้ย่า”  ในงานเทดิพระเกยีรต ิ
   สมเดจ็ย่า 90  พรรษา  
ปี พ.ศ.  2540    ไดร้บัพระราชทานโล่และเขม็เชดิชเูกยีรต ิ ใหเ้ป็นศลิปินแห่งชาตผิูม้ ี
    ผลงานดเีด่น  ทางดา้นวฒันธรรม  สาขาศลิปะการแสดง (นกัรอ้งเพลง 

      ลกูทุ่ง) [3] 
 

 มานพ  ถนอมศร ี ไดก้ล่าวแสดงความยกย่อง  ไวพจน์  เพชรสพุรรณ  ว่า  “ส าเนียงแหบแตกพร่าแต่สามารถ
ขึน้สงูและมกีงัวานอยู่ตลอดเวลา  มลีลีาเฉพาะตวัไม่เหมอืนใคร  รวมทัง้น ้าเสยีงและลูกคอของไวพจน์  เป็นของวเิศษ
อกีสิง่หนึ่งทีห่าไดย้ากในนักรอ้งเพลงลูกทุ่งทัว่ไป  นี่แหละคอืศลิปินเพลงลูกทุ่งผูม้เีสน่ห์ในกระแสเสยีงขนานแท ้ อาจ
เป็นเพราะเหตุนี้จงึท าใหผ้ลงานเพลงของ  ไวพจน์  เพชรสพุรรณ  เป็นทีย่อมรบัและไดร้บัความนิยมจากประชาชนชาว
ไทยทัง้ประเทศอย่างรวดเรว็ [4]  ไวพจน์  เพชรสพุรรณ  เป็นศลิปินเพลงลกูทุ่งผูม้คีวามสามารถอย่างหลากหลาย  อาจ
เป็นเพราะไวพจน์  เพชรสพุรรณ  เป็นศลิปินลกูทุ่งผูท้ีม่พีืน้เพดัง้เดมิเป็นชาวชนบท  จงึท าใหเ้ขา้ใจในอารมณ์ของเพลง
ลกูทุ่งไดอ้ย่างถ่องแท ้ ตลอดจนสามารถสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของกวไีวบ้ทเพลงไดอ้ย่างถูกต้อง    ทศันะดงักล่าว
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ตรงกบัทฤษฎี  ของนักวรรณคดเีชงิสังคมวทิยา  มาร์กซสิ  เกเยอร์  ลูกซั  (Georg Lukacs) ความว่า บุคคลที่ความ
เกี่ยวพนักบัสงัคมหนึ่งเพียงเล็กน้อย  อาจมคีวามสามารถผลติหรอืสร้างสรรค์วรรณกรรมที่กล่าวถึงโครงสร้างทาง
ความคดิของสงัคมนัน้ๆ  ไดก้จ็รงิอยู่  แต่เขาจะไม่สามารถค้นพบโครงสร้างทางความคดิที่เชื่ อมโยงกบั  “โลกทศัน์”  
อย่างถูกต้องด้วยตนเองได้  เพราะว่าบุคคลหรอืคณะบุคคล  ควรมคีวามสมัพนัธแ์นบแน่นกบัสงัคมนัน้เป็นอย่างสูง  
ก่อนทีจ่ะสามารถคน้พบโครงสรา้งทางความคดิของสงัคมนัน้และเกดิจติส านึกรวม  จนกระทัง่สามารถแสดงโครงสรา้ง
ทางความคดินัน้ออกมาในรูปของผลงานวรรณกรรม  อนัเกดิจากจนิตนาการหรอืเจตคตขิองตน  จติส านึกรวมดงักล่าว
อาจมใิช่ปฐมสจัจะ  และไม่ใช่สจัจะอนัสงูสุด  จติส านึกรวมนี้ปรากฏอยู่ในพฤตกิรรมโดยทัว่ไปของบุคคลทีม่สี่วนอยู่ใน
วถิทีางเศรษฐกจิ  สงัคม  หรอืการเมอืงร่วมกนัอย่างใดอย่างหนึ่ง [5] จากความส าคญัของเพลงลูกทุ่งดงัทีไ่ด้กล่าวมา
ทัง้หมดนี้   รวมทัง้ความน่าสนใจและความสามารถอนัหลากหลายของศลิปินเพลงลูกทุ่งผู้มชีื่อเสยีง  ไวพจน์  เพชร
สพุรรณ  จงึท าใหผู้ว้จิยัเกดิความสนใจทีจ่ะศกึษา  ภาพสะทอ้นสงัคมทีป่รากฏในบทเพลงลกูทุ่งซึง่ขบัรอ้งโดย  ไวพจน์  
เพชรสุพรรณ  ในการกล่าวถึงวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งผู้วจิยัจะวิเคราะห์เฉพาะเนื้อร้องของเพลงเป็นส าคญั  เพราะ
ตอ้งการเน้นการศกึษาวรรณกรรมเพลงลกูทุ่งในฐานะทีเ่ป็นวรรณกรรมสะทอ้นสงัคม 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
 

 เพื่อศกึษาภาพสะทอ้นสงัคมในดา้น  วถิชีวีติความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ค่านิยมและความเชื่อ  
ตลอดจนสภาพเศรษฐกจิของประชาชนในสงัคมไทย  ทีป่รากฏในบทเพลงลกูทุ่งซึง่ขบัรอ้งโดย  ไวพจน์  เพชรสพุรรณ 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
 

 การวเิคราะหภ์าพสะทอ้นสงัคมที่ปรากฏในบทเพลงลูกทุ่งซึง่ขบัรอ้งโดย ไวพจน์  เพชรสุพรรณ  ผู้วจิยัได้
ก าหนดขอบเขตของการวจิยัโดยจะศกึษาเฉพาะบทเพลงลูกทุ่งทีป่รากฏในงานวจิยัเรื่อง  “ประวตัแิละผลงานเพลงของ  
ไวพจน์  เพชรสพุรรณ”  ซึง่จดัท าโดย  นิรุตต ์ ธญัญเจรญิ  เท่านัน้  เน่ืองจากเป็นขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้เพราะผูว้จิยัไดร้ะบุ
ไวช้ดัเจนว่า  ขอ้มูลทีป่รากฏในงานวจิยัชิน้นี้ได้มาจากการสมัภาษณ์  ไวพจน์  เพชรสุพรรณ  และบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง
โดยตรง    
   

วิธีวิทยาการวิจยั 
 

 การศึกษาวิเคราะห์บทเพลงลูกทุ่งซึ่งขบัร้องโดย  ไวพจน์  เพชรสุพรรณ  ในครัง้นี้  ผู้ศึกษาค้นคว้าได้
ด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1.  ขัน้เตรยีมและเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  1.1 รวบรวมบทเพลงลูกทุ่งซึง่ขบัรอ้งโดย  ไวพจน์  เพชรสุพรรณ  จากงานวจิยัเรื่อง  “ประวตัแิละ

ผลงานเพลงของ  ไวพจน์  เพชรสพุรรณ” 
  1.2 ศกึษาประวตัแิละผลงานเพลงของ ไวพจน์   เพชรสพุรรณ  จากงานวจิยัเรื่อง“ประวตัแิละผลงาน

เพลงของไวพจน์  เพชรสพุรรณ” และเอกสารต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  1.3 ศกึษาแนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกบัการวเิคราะห์วรรณกรรมสะท้อนสงัคม จากเอกสารและงานวจิยั

ต่างๆ  และน าความรูท้ีไ่ดร้บัมาสรุปเป็นเกณฑท์ีใ่ชใ้นการวเิคราะหว์รรณกรรมเพลงลูกทุ่งซึง่ขบัรอ้งโดยไวพจน์  เพชร
สพุรรณ 
 2.  ขัน้วเิคราะหข์อ้มลู         
  น าบทเพลงซึง่ขบัรอ้งโดย  ไวพจน์  เพชรสพุรรณ  มาวเิคราะหภ์าพสะทอ้นสงัคมดา้นต่างๆ  เชน่ 
วถิชีวีติความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ค่านิยม   และความเชื่อ 
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 3.  ขัน้สรุปและอภปิรายผลการวจิยั 
  3.1 สรุปผลการศกึษาคน้ควา้ 
  3.2 อภปิรายผลการศกึษาคน้ควา้ 
 4.  ขัน้เสนอผลการวจิยั         

  4.1 เสนอผลการศกึษาแบบพรรณนาวเิคราะห ์ 
 

ผลการศึกษา 
 

 จากการศกึษาภาพสะทอ้นสงัคมทีป่รากฏในบทเพลงลกูทุ่งซึง่ขบัรอ้งโดย  ไวพจน์  เพชรสพุรรณ  ปรากฏผล
การศกึษาว่า  เพลงลูกทุ่งซึง่ขบัรอ้งโดย  ไวพจน์  เพชรสุพรรณ  สามารถสะทอ้นสภาพความเป็นจรงิในสงัคมไทยได ้ 
4  ดา้น  ซึง่จะน าเสนอในรายละเอยีด  ดงันี้ 
1.  ด้านสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบท 
 วถิชีวีติความเป็นอยู่  หมายถงึ  สิง่ต่างๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินชวีติของผูค้นในสงัคมชนบท  ทีป่รากฏใน
บทเพลงลกูทุ่งซึง่ขบัรอ้งโดย  ไวพจน์  เพชรสพุรรณ  เช่น 
 1.1  สภาพธรรมชาติของสงัคมชนบท  การบรรยายสภาพธรรมชาติในสงัคมชนบท  จะเป็นการบรรยายให้
เห็นถึงสิง่แวดล้อมอนัสวยงามที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  เช่น  ท้องนา  รวงข้าว  และวิถีชีวิตของชาวชนบทที่มีความ
เกีย่วเน่ืองกบัอาชพีเกษตรกรรม  ในหมู่บา้นชนบทเมื่อยามพระอาทติยจ์วนจะตกดนิ  แสงจากดวงตะวนักไ็ดส้าดส่อง
ทอ้งทุ่งนาจนมองเหน็ขา้วทีก่ าลงัชชู่อออกรวงสทีองสว่างไสว  หลงัจากท างานเหน็ดเหนื่อยมาทัง้วนัชาวนาต่างกพ็ากนั
กลบับ้านเมื่อดวงตะวนัใกล้จะลบักอไผ่  ถึงแม้จะต้องท างานหนักสกัเพียงไรก็ตาม  ชาวนาก็ไม่ได้ย่อท้อต่อความ
ยากล าบาก  เพราะพวกเขาเหน็คุณค่าในสิง่ทีพ่วกเขาท า  ขอเพยีงแค่มเีครื่องมอืท ามาหากนิ  มสีตัวท์ีใ่ชใ้นการท างาน  
มทีอ้งทุ่งนา  และมผีลผลติให้ไดเ้กบ็เกี่ยวตามที่ใฝ่ฝัน  เพยีงเท่านี้ชวีติของชาวนากม็คีวามสุขแลว้  ดงัปรากฏในเนื้อ
เพลงบา้นเรานาเรา 
    “ในเมื่อครายามเยน็  มองเหน็ทุ่งสทีอง  สขุใจไม่มมีวัหมองแลเหลยีวมองทอ้งนาทอ้งไร่ออกมาท านา
ทัง้วนั  กลบับา้นตะวนัลบัไผ่  หนกัเบาพวกเราท าไดทุ้กวนัฝันใฝ่แต่ขา้วในนา  กลวัอะไรความจน  มฝีนมาช่วยครัง้ใด
เรามเีจา้ทุยคนัไถเป็นเพื่อนตายสบายดงัวา่  ทุ่งทองอยู่ในผนืดนิ  ท ากนิกนัไปดกีว่า  ทุ่งทองของเรามคี่า  ตะวนับา้นป่า
น่าอยู่สขุสนัต”์                                    
               (บา้นเรานาเรา,ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ)์ 
 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มอีทิธพิลต่อการด าเนินชวีติของชาวชนบท  โดยเฉพาะอย่างยิง่ชาวชนบทใน
พืน้ทีแ่ห้งแลง้ดงัเช่นชาวชนบทในถิน่อสีานกค็อืฝน  ซึง่เป็นสิง่ทีน่ าพาความชุมชืน้และความอุดมสมบรูณ์มาสู่ดนิแดน
อสีาน  นบัตัง้แต่พชื  สตัว ์ ไปจนถงึเกษตรกรในทอ้งถิน่ซึง่มอีาชพีท าไร่  ท านา  มาแต่ครัง้บรรพบุรุษ   เมื่อฟ้าฝนเป็น
ใจกส็ง่ผลใหก้ารท างานของเกษตรกรเหล่านี้เป็นไปอย่างราบรื่น  เมื่อเวลาจวนจะรุ่งสาง  บรรดาเกษตรกรกต่็างพากนั
ออกมาท าไร่ไถนากนัถ้วนหน้า  ส่วนสตัวต่์างๆ  กพ็ากนัส่งเสยีงร้องขบักล่อมให้ดนิแดนอสีานดูมชีวีติชวีามากยิง่ขึน้  
ประหนึ่งว่าเสยีงรอ้งของสตัวเ์หล่านัน้คอืเสยีงดนตรหีมอล า  ดงัเพลงบรรยายว่า 

  “หอมดอกผกักะแยง  ยามฟ้าแดงค ่าลงมา  แอ๊บๆ  เขยีดจะนา  รอ้งยามฟ้าฮอ้งหวนๆเขยีดโมเ้ขยีด
ขาค า เหมอืนหมอล าพากนัม่วน  เมฆด าลอยปัน่ป่วน  ฝนตกมาสู่อสีาน  หมู่หญ้าตีนกบัแก  ถูกฝนแลเขยีวตระการ  
ควายทุยเสรจ็จากงาน  เลม็หญ้าอ่อนตามคนันา  รุ่งแจง้พอพุ่มพู  ตื่นเชา้ตรู่รีบออกมา  เร่งรุดไถฮุดนา  รบีน าฟ้าฟ่าว
น าฝน”                  
                (อสีานบา้นเฮา,ประพนัธโ์ดย  พงษ์ศกัดิ ์ จนัทรุกขา) 
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เมื่อชาวนาไทยเพาะปลูกขา้วโดยอาศยัปรมิาณน ้าฝนตามธรรมชาติ  ดงันัน้นอกจากสภาพธรรมชาตอินัอุดม
สมบรูณ์ในทอ้งถิน่ชนบทแลว้  หากปีใดทีส่ภาพฟ้าฝนไม่เอือ้อ านวยต่อการเกษตรกรรม  ชาวนาไทยกจ็ะต้องเผชญิกบั
ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ อาท ิ ปัญหาน ้าท่วม  อนัเนื่องมาจากปรมิาณน ้าฝนทีม่ากเกนิความจ าเป็น   ดงัเพลงว่า     

  “สายลมพลิว้หววิเหว่วา้  มองพืน้นาเมนิหน้าหนี  ตอ้งโศกเศรา้ขา้วไม่ด ี เพราะว่ามนี ้าท่วมมาฝนก็
ตกมาตดิต่อ  แปลกจรงิหนอ โอ ้ วาสนา  ช่วยส่งเสรมิเพิม่น ้ามา  ขา้วในนาจมน ้านาน  ขา้วไม่ผุดสุดเสยีดาย  จมน ้า
ตายน่าสงสาร... บางต าบลถนนขาด  น ้าระบาด  มาท่วมบา้น  ทัง้ววัควายยา้ยลนลาน  อุม้ลกูหลานรบีรอ้นรน”  
                       (น ้าท่วมนา,ประพนัธโ์ดย จิว๋  พจิติร) 

1.2  อาชพีของชาวชนบท  อาชพีทีเ่พลงลกูทุ่งมกักล่าวถงึอยู่เสมอๆ  คอื  อาชพีชาวนา  ทัง้นี้เนื่องจากการ
ท านาเป็นอาชพีหลกัของประชากรชนบทไทย  การกล่าวถงึการท านานัน้เนื้อเพลงลกูทุ่งกไ็ดบ้รรยายวธิกีารปลกูขา้ว  
เช่นการคดัเลอืกเมลด็พนัธข์า้วปลกูทีม่คีุณภาพ  ดงัปรากฏในเพลงรกักบัพีด่แีน่    
  “นาดีๆ   ตอ้งใชข้า้วปลกูพนัธุด์ ี ถา้ปลกูไม่ด ีกท็ าใหเ้สยีทีน่า  เกบ็เกีย่วไปขาย ไม่ไดร้าคาเสยีเวร ่า
เวลา  เสยีทีน่าฟรีๆ ”  

                 (รกักบัพีด่แีน่,ประพนัธโ์ดย กานท ์ การุณวงศ)์ 
 สิง่ทีเ่พลงลกูทุ่งมกักล่าวควบคู่กบัอาชพีชาวนาอกีสองสิง่  คอื  ควาย  และแอก  “แอก”  เป็นอุปกรณ์ทีท่ ามา
จากไมเ้น้ือแขง็  มลีกัษณะทีโ่คง้งอ  ชาวนาสว่นใหญ่จะใชส้ าหรบัวางบนคอของควายเพื่อใชส้ าหรบัลากไถ  คราด  และ
เกวยีน  ส่วนควายนัน้กเ็ป็นสตัว์ที่อยู่คู่กบัชาวนาไทยและสงัคมไทยมาช้านาน  เน้ือหาของเพลงลูกทุ่งบางเพลงกไ็ด้
กล่าวถงึความทุกขย์ากของควายไทย  ซึ่งได้ถูกใชแ้รงงานอย่างหนักหนาสาหสัและถูกทารุณต่างๆ  นาๆ  จากผูเ้ป็น
เจา้ของ  ความทุกขย์ากของควายดงัทีไ่ดก้ล่าวมานี้  อาจเป็นความทุกขท์ีห่ลายคนอาจมองขา้มไป  เน่ืองจากควายไม่
อาจสือ่สารใหม้นุษยร์บัรูค้วามรูส้กึทีแ่ทจ้รงิของมนัได ้ ดงักล่าวไวใ้นเพลง   
   “ควายเอ๋ยควาย  ชะโอว้่าควายเอ๋ยควาย  ตวัไหนใชง้่ายหลงัลายบ่าลอก  บ่าแบกแอกไว ้ หลงัรบัไม้
เรยีวเจา้ของเข่นเขีย้วรอ้งขู่ตะคอก  ควายรูว้่าล าเอยีงแต่ควายมนัเถยีงไม่ออก  ระก าซ ้าซอกไปตามประสาควายเอย ”  
                               
                             (สภุาษติทศิโพลง้,ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ)์ 
 1.3  ชวีติคนหนุ่มสาวในชนบท  วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งซึ่งเป็นวรรณกรรมแห่งชนบทไทยกไ็ดม้กีารหยบิยก
เอาประเดน็ทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมความสมัพนัธร์ะหว่างชายและหญงิมาแสดงไวใ้นเนื้อรอ้งอยู่เป็นจ านวนมาก  ส่วนใหญ่
มกักล่าวถงึการแสดงออกในเรื่องความรกัระหว่างชายหนุ่มและหญงิสาวชาวชนบท  ซึง่การแสดงออกในเรื่องของความ
รกัระหว่างชายหนุ่มและหญงิสาวชนบทจะมวีธิกีารแสดงออกในเรื่องของความรกัอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา กล่าวคอื  
คดิอย่างไรกม็กัจะพดูออกไปอย่างนัน้ เช่น        
  “อสีาวคนดฟัีงพีส่กัค า  ขา้ไม่ไดจ้ าค าพดูใครมา  ขา้เหน็เอง็สวยดว้ยลกูกะตา  จงึชมว่างามหนกัหนา
ไม่ใช่จะมาเทจ็กล่าว  ขา้บอกตรงๆ  ขา้หลงรกัเอง็”          
                      (จดหมายรกัจากสพุรรณ,ประพนัธโ์ดย พพิฒัน์ บรบิรูณ์) 

1.4 ปัจจัยสี่ในการด าเนินชีวิต เนื้อหาของเพลงลูกทุ่งซึ่งขบัร้องโดยไวพจน์ เพชรสุพรรณ ได้ปรากฏ
สาระส าคญัเกีย่วกบัปัจจยัสีใ่นการด ารงชวีติของชาวชนบทไทย เช่น มกีารกล่าวถงึลกัษณะการแต่งกายของชาวชนบท
ทีย่งัคงรกัษาเอกลกัษณ์ของความเป็นไทยไดเ้ป็นอย่างด ีดงัเพลงบรรยายว่า 

 “สาวด ี สาวศร ี สาวสรอ้ย  สาวส าน้อยมาฟ้อนแอะฟ้อนแอ่น  นุ่งซิน่มผีา้สเีบยีงบ่าย  นุ่งซิน่มผีา้
สเีบยีงบ่าย  พอเหน็ผูช้ายกห็างตาซอนแลน”        
                  (มนตร์กักลองอลุ๊ีบ,ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ)์ 

1.5  การสร้างความบนัเทิงใจของชาวชนบท   กจิกรรมนันทนาการที่นับได้ว่าเป็นการสร้างความบนัเทิง
ใหแ้ก่ชาวชนบทมาอย่างยาวนาน  คอื  “การเล่นเพลงร าวง”  ซึง่เป็นการละเล่นรื่นเรงิทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างกวา้งขวาง
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ในชนบท  ไม่ว่าจะเป็นงานวดั  หรอืงานรื่นเรงิต่างๆ  กม็กัจะมกีารจา้งวงดนตรมีาเล่นและมกีารร าวงมาแสดงอยู่เสมอ   
นอกจากนี้การเล่นเพลงร าวงยงัเป็นการเปิดโอกาสใหช้ายหญงิชาวชนบทไดม้โีอกาสใกลช้ดิกนั  ดงัปรากฏในเนื้อเพลง 

 “เตี้ยลง สาละวนัเตีย้ลง  เตี้ยลง สาละวนัเตีย้ลง  เตี้ยลงหน่อย สา ละวนั เอ๊ย เตีย้ลงแลว้ ฟังอา้ย
สแิอ่วเพลง  พลบัพลงึก าลงัช่อใหม่  ปลูกเอาไวอ้ยู่ในแดนดง  รูปหล่อเขาออกมาโคง้  ร าวง ร าวง สาละวนั…ร าใกล้ๆ  
ใจจะขาดรอนๆ  อรชรเอวบาง  ท่าทางดงัหงสฟ้์อน”                                         

      (สาละวนัร าวง,ประพนัธโ์ดย พงษ์ศกัดิ ์ จนัทรุกขา) 
1.6  เศรษฐกจิในสงัคมชนบท  เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ของสงัคมไทยยงัคงประกอบอาชพีเกษตรกรรม

อยู่เป็นจ านวนมาก  ดงันัน้วิถีชีวติของคนไทยซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของทัง้ประเทศนี้จึงขึน้อยู่กบัสภาพดินฟ้า
อากาศ  เมื่อฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลเกษตรกรไทยกจ็ะสามารถเพาะปลูกพชืผลได้อย่างราบลื่น  แต่ถ้าสภาพดนิฟ้า
อากาศไม่เอือ้อ านวยต่อการท ามาหากนิ  กจ็ะก่อใหเ้กดิปัญหาในดา้นอื่นๆ  เช่น  สภาวะการมหีนี้สนิเน่ืองจากน ้าท่วม
ผลผลติทางการเกษตร  ดงัเพลงบรรยายว่า 

“สายลมพลิว้หววิเหวว่า้  มองพืน้นาเมนิหน้าหนี  ตอ้งโศกเศรา้ขา้วไม่ด ี เพราะว่ามนี ้าท่วมมา  ฝน
กต็กมาตดิต่อ  แปลกจรงิหนอ โอ ้ วาสนา  ช่วยสง่เสรมิเพิม่น ้ามา  ขา้วในนาจมน ้านานขา้วไมผุ่ดสดุเสยีดาย  จมน ้า
ตายน่าสงสาร ...โออ้กตรม  บ่มน ้าตาตอ้งเมนิหน้าหลบเจา้หนี้  ช ้าเหลอืเกนิเงนิไมม่เีพราะเป็นหนี้เขามานาน ขอคุณ
พระจงปกป้อง  ช่วยพีน้่องชาวนาไทย  ขอเจา้หนี้มนี ้าใจ  ขอผลดัไปอกี 1  ปี”              
                      (น ้าท่วมนา,ประพนัธโ์ดย จิว๋  พจิติร) 

เนื่องจากภาคอสีานเป็นดินแดนที่มปีระชากรมากที่สุดในประเทศไทย  เมื่อมจี านวนประชากรมาก  อกีทัง้
อาชพีของคนสว่นใหญ่กย็งัคงประกอบอาชพีดา้นเกษตรกรรม  หากปีใดสภาพฟ้าฝนไม่เป็นใจ  ชาวอสีานกจ็ะท ามาหา
กนิล าบาก  เมื่อไม่สามารถท ามาหากนิได้กไ็ม่มีเงนิเพยีงพอที่จะเลี้ยงปากท้องของคนในครอบครัว  ดงันัน้สตรชีาว
อสีานจงึตดัสนิใจทิง้สามเีขา้มาขายตวัในเมอืงกรุง  ดงับรรยายไวใ้นเพลงว่า      
  “ขอ้ยกส็หิน่ายหมู่เจา้กส็หิน่าย  คนมนัหลายหากนิล าบาก  เกดิอดอยากขายไฮ่ขายนา  จนเขา้มา
ขายเนื้อขายตวั  เลยหนีผวัไปขายสะโพก  เอาไปโยกใหค้นกรุงเขาเบิง่”                               
              (เป็นตาหน่าย,ค ารอ้ง สงเคราะห ์ สมตัถภาพงศ)์ 
2. ค่านิยม 
 ค่านิยมมคีวามส าคญัอย่างยิง่ในการด าเนินชวีติ   ค่านิยมหมายถงึสิง่ทีค่นสนใจ  สิง่ทีค่นปารถนาจะได ้ สิง่ที่
คนปารถนาจะเป็น  ค่านิยมบางอย่างขึน้อยู่กบัลกัษณะของสงัคม  สิง่แวดล้อม   และสภาพของสงัคมซึ่งอาจมีการ
เปลีย่นแปลงไปตามยุคสมยั  ในบทเพลงลกูทุ่งซึง่ขบัรอ้งโดย  ไวพจน์  เพชรสพุรรณ  ไดก้ล่าวถงึค่านิยมบางประการที่
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึสภาพดอ้ยพฒันาของสงัคมชนบทไทยอย่างชดัเจน   เช่น 
 2.1  นิยมความมัง่คัง่  เงนิ  คอื  สิง่ทีช่่วยชีว้ดัถงึระดบัความมัง่คัง่ของคนในสงัคมไทยไดเ้ป็นอย่างด ี ส าหรบั
สงัคมที่นิยมความมัง่คัง่เช่นสงัคมไทยผู้มีเงนิมากจะได้รบัการนับหน้าถือตาและได้รบัการเคารพยกย่องจากผู้คนใน
สงัคมมากกว่าผูท้ีม่เีงนิน้อย  เพราะในสงัคมไทยปัจจุบนัไดเ้น้นย ้าเรื่องเงนิ  มากกว่าเรื่องอื่นๆ  เมื่อคนไทยนิยมความ
ร ่ารวย  มัง่คัง่  กต็้องพยายามดิน้รนต่อสูเ้พื่อใหไ้ดใ้นสิง่นี้  ผูท้ี่ม ัง่คัง่ร ่ารวยในสงัคมไทยจะไดร้บัสิง่ตอบแทนจากสงัคม  
คอื  สงัคมจะยกย่องว่าเป็นผูม้เีกยีรตเิป็นทีส่นใจของเพศตรงขา้ม  และกลายเป็นผูม้อี านาจในสงัคม [6]  โดยปกตแิลว้ผู้
ทีม่ฐีานะทางสงัคมจะไดร้บัการยกย่องและสรรเสรญิจากคนสว่นใหญ่ในสงัคม  แต่เมื่อผูท้ีเ่คยมฐีานะมัง่คัง่ร ่ารวยเกดิตก
อบัไรซ้ึง่เงนิทองและทรพัยส์นิ  กท็ าใหค้นรอบขา้งต่างพากนัดถููกเหยยีดหยาม  อกีทัง้มติรสหายกย็งัหลบลีห้นีหน้าไม่มี
ใครอยากคบคา้สมาคมดว้ย  ดงักล่าวไวใ้นเพลงว่า 
  “จนชมซานเซซอกซอน  ค ่าไหนนอนตามร่มไม ้ แสนก าสรดหมดความอาย  หวิแทบตายไม่มกีนิ  
นี่แหละหนอพอเราจน  เพื่อนหนีพน้คนดูหมิน่คดิขึน้มาน ้าตารนิ  มองดูดนิสุดจาบลัย ์ เศรษฐเีก่าแสนเศร้าใจ  มองหา
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ใครไม่สงสาร  ขาดคนรกัอยู่ดกัดานเทีย่วขอทานท่านเลีย้งกาย”                                 
(เศรษฐขีอทาน,ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ)์ 

เพลงลูกทุ่งที่ขบัร้องโดยนักร้องเพศชาย  เช่น  ไวพจน์  เพชรสุพรรณ  มกัจะมีเนื้อหาเสียดสี  ถากถาง  
ความเหน็แก่เงนิและเหน็แก่วตัถุของหญงิสาว  เพราะส าหรบัหญงิสาวบางรายหากบุรุษใดมเีงนิและมวีตัถุตามที่หญิง
สาวต้องการ  หญิงสาวกจ็ะยอมตกลงปลงใจคบหาด้วย  แม้ว่าบุรุษดงักล่าวจะมวียัทีแ่ก่เฒ่าสกัเพยีงใดหญิงสาวกไ็ม่
รงัเกยีจ  พฤตกิรรมในลกัษณะดงักล่าวของหญิงไทยเป็นสิง่ทีพ่บไดบ้่อยโดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมเมอืงกรุง  ดงันัน้
เมื่อชายหนุ่มมาเกีย้วพาราสกีม็กัจะน าวตัถุเขา้หลอกล่อ  เช่น เรอืนหอ  และแหวนเพชร  ดงัปรากฏในเนื้อเพลงลาก่อน
บางกอก  ดงันี้ 
 “ผดิกบัหญงิบางกอกหลอกลวง  แม่พุ่มพวงลวงรกัโลเล  มเีงนิเทเงนิถุงถงึเอา  บ่ว่าเฒ่าว่าแก่ชรา  
หวัเราะร่าชอบใจไม่ถอื แหวนเพชรตามเรอืนหอกด็”ี         
                       (ลาก่อนบางกอก,ประพนัธโ์ดย สนัต ์ ศลิปสทิธิ)์ 

2.2  นิยมผู้มยีศศกัดิ ์ สงัคมไทยเป็นสงัคมที่เหน็ว่าอ านาจและยศถาบรรดาศกัดิค์อืสิง่ส าคญั  สงัเกตได้จาก
บุคคลทีม่ยีศ  หรอืบุคคลทีม่ตี าแหน่งใหญ่โตมกัจะไดร้บัการยกย่องสรรเสรญิและไดร้บัการใหเ้กยีรตจิากคนส่วนใหญ่ใน
สงัคม  ดงันัน้ผูท้ีไ่ม่มยีศ  ไม่มตี าแหน่ง  จงึมคีวามย าเกรงและยอมนบนอบต่อผูท้ีม่อี านาจราชศกัดิ ์ สตรไีทยในสงัคม
ชนบทบางรายใหค้วามนิยมกบัยศถาบรรดาศกัดิเ์ป็นอย่างมาก  แมก้ระทัง่ในการเลอืกคู่ครองกม็กัพจิารณาบุคคลทีม่ยีศ
มตี าแหน่ง  จนในบางครัง้กท็ าใหช้ายหนุ่มชาวนาซึง่คดิอยากจะมคีนรกัเกดิความกงัวลว่าหญงิสาวทีต่นชอบ  จะปฏเิสธ
ไมตรทีีต่นมใีห ้ เพยีงเพราะตนนัน้ไรซ้ึง่อ านาจบารมเีช่นขา้ราชการทัว่ๆ ไป  ดงัปรากฏในเนื้อเพลง 

 “ขา้บอกตรงๆ  ขา้หลงรกัเอง็  แต่ขา้มนัเกรงบ่าไม่มดีาว  ไม่รูว้่าหวัใจอสีาว  จะชอบบ่าทีม่ดีาว
หรอืบ่าแบกขา้วชาวไร่ชาวนา”       

            (จดหมายรกัจากสพุรรณ,ประพนัธโ์ดย พพิฒัน์ บรบิรูณ์) 
2.3  นิยมอบายมุข  เนื่องจากประชากรในสงัคมชนบทส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม  คอื  ท าไร่  ท า

นา  ท าสวน  ซึ่งในการท าการเกษตรกจ็ะท ากนัเฉพาะบางช่วงระยะเวลาเท่านัน้  ส่วนเวลาที่ว่างเว้นจากการท างาน
หลกักม็กัจะหมดไปกบัการแสวงหาความสขุและความบนัเทงิใหก้บัตนเองเสยีสว่นใหญ่  เช่น การ ดื่มสรุา  ในสงัคมของ
ชายไทยบางกลุ่มกถ็อืว่าการดื่มสรุาคอืการแสดงออกถงึความกลา้หาญและความเป็นลกูผูช้ายทีแ่ทจ้รงิ  หากใครไม่กลา้
ดื่มกอ็าจถูกมองว่าเป็นผูท้ีอ่่อนแอ  ไรซ้ึง่ศกัดิศ์ร ี ดงัเนื้อเพลงบรรยายว่า 

  “เกดิเป็นผูช้ายมนักค็วรตอ้งดื่ม  ดื่มดื่มดื่มดื่ม  ดื่มใหส้มศกัดิศ์ร ี นัง่ดื่มทุกวนัเพื่อสมัพนัธไ์มตร ี 
เกิดมาในโลกนี้จะอยู่คนเดียวไม่ได้  เกิดเป็นมนุษย์ต้องแสวงหาสุข  สุขสุขสุขสุข  สุขให้สมดวงใจ  นัง่โศกโศกา
เสยีเวลาท าไร  เกบ็ความหมองไหมผ้สมกบัเหลา้ใสแ่กว้ดื่มกนิ” 

        (สภุาษติในวงเหลา้, ประพนัธโ์ดย สชุาต ิ เทยีนทอง) 
3. ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 ประเพณีเป็นสิง่ดงีามที่มนุษยส์รา้งขึน้เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพแวดลอ้มและวถิีการด าเนินชวีติ  ซึ่งคนใน
สงัคมมองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม  จึงประพฤติปฏิบัติต่อเนื่ องกันมาจากรุ่นสู่รุ่น   ขนบธรรมเนียมประเพณีมี
ความส าคญัอย่ายิง่ต่อสงัคมไทย  เพราะขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นสิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึเอกลกัษณ์ความเป็นไทย  อกี
ทัง้ยงัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ  ทศันคต ิ วถิกีารด าเนินชวีติ  และความเชื่อของคนไทยสงัคมไทยตัง้แต่อดตีจนถงึไดเ้ป็นอย่าง
ด ี ดงัเช่น  ประเพณีการบวชพระ ซึง่ตามธรรมเนียมไทยบุรุษทีม่อีายุครบ  20  ปีบรบิรณ์ู  เท่านัน้จงึสามารถเขา้รบัการ
อุปสมบทได้  เนื่องจากเป็นวยัที่เริม่เป็นผู้ใหญ่และต้องรบัผดิชอบชีวติของตนเองให้เป็นหลกัเป็นฐานได้โดยล าพัง  
นอกจากนี้วตัถุประสงคอ์กีอย่างหนึ่งของการอุปสมบท  คอื  เป็นแสดงความกตญัญกูตเวทแีละเป็นการทดแทนพระคุณ
ของบดิามารดาตามความเชื่อของชาวไทย  อกัทัง้การบวชพระยงัถือว่าเป็นความภาคภูมใิจของพ่อแม่และวงตระกูล  
ดงัเนื้อเพลงบรรยายว่า 
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   “เจ้าภาพภูมใิจไดบ้วชลูกชายคราวนี้  หาวงดนตรมีาเล่นกนัที่กลางบา้น  แจกการด์โต๊ะจนีให้
ท่านมากนิอาหาร  แล้วเดนิกราบกรานรบัซองจากท่านท าบุญ  แม่นาคดใีจเหน็หญิงชายมางาน  ขอบคุณทุกท่านมา
ร่วมกนัเกื้อหนุน  พ่อนาคกป็ลื้มคงไม่ลมืพระคุณ  มาร่วมบวชร่วมบุญขอขอบคุณท่านที่มา  ไชโยโห่ร้องกนัให้ก้อง
กงัวาน  บวชลกูบวชหลานฉนัแห่กนัทุกครา ”                  

        (ร่วมดว้ยช่วยแห่นาค,ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ)์ 
นอกจากนี้ประเพณีการบวชยงัไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึลกัษณะนิสยัทีส่ าคญัอกีอย่างหนึ่งของคนไทย  คอื  นิสยั

รกัความสนุกสนาน  จะสงัเกตไดว้่าระหว่างการแห่นาคเขา้โบสถ์กจ็ะมกีารจา้งวงดนตร ี หรอืคณะแตรวงใหม้าบรรเลง
เพื่อสรา้งสสีนัและความสนุกสนานให้กบับรรดาแขกเหรื่อทีม่าร่วมงาน  ซึง่ส่วนมากผูร้่วมขบวนแห่นาคกจ็ะพากนัรอ้ง  
เล่น  เตน้  ร า  กนัไปพรอ้มกบัขบวนแห่อย่างครืน้เครง  ดงัเช่นเนื้อเพลงแตรวงงานบวช  ไดบ้รรยายว่า 

   “แตรวงลูกทุ่งบ้านนา  มาสเิชญิมาฟ้อนร ากนัไป  บวชวนันี้  บวชวนันี้  ลูกใคร  พร้อมใจช่วย
ร่วมศรทัธา  สวย  สวย  สวย  สวยจรงิแม่สาวบ้านนา  ใครร าเป็นเชญิเต้นเขา้มา  ใครร าเป็นเชญิเต้นเขา้มา  แม่สาว
บา้นนาเชญิหน่อย”                                                             

       (แตรวงงานบวช, ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ)์ 
4.  ความเช่ือ 

คติความเชื่อ  เป็นสิง่ที่ผูกพนักบัวถิีชวีติของคนไทยมาตัง้แต่ครัง้โบราณกาล  คนไทยนอกจากจะนับถือ
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาตแิลว้  คนไทยบางกลุ่มยงับชูาและเชื่อถอืในสิง่ทีเ่หนือธรรมชาตวิ่าสิง่นัน้ๆ  เป็นสิง่ทีม่ ี
อ านาจเหนือมนุษย ์ ในเน้ือเพลงลูกทุ่งซึง่ขบัรอ้งโดย  ไวพจน์  เพชรสุพรรณ  ปรากฏคตคิวามเชื่อซึง่สามารถจ าแนก
ได ้ 4  หวัขอ้ใหญ่ๆ  ดว้ยกนั  ดงัทีจ่ะน าเสนอต่อไปนี้ 

4.1  ความเชื่อเกีย่วกบัศาสนา  ในพระพุทธศาสนามคีวามเชือ่ในเรื่องของกฎแหง่กรรม  กล่าวคอื  เชื่อกนัว่า
ท าดจีะได้ด ี ท าชัว่กจ็ะได้ชัว่  บุคคลกระท ากรรมใดไว้กจ็ะได้รบักรรมนัน้ตอบสนองไม่มทีางที่จะหลีกหนีไปได้พ้น  
ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  คอื  กฎธรรมชาตขิอ้หนึ่งทีว่่าดว้ยการกระท าและผล
แห่งการกระท า  ซึ่งการกระท าและผลแห่งการกระท านัน้ย่อมสมเหตุสมผลกนั  เช่น  ท าดยี่อมได้รบัผลด ีท าชัว่ย่อม
ได้รับผลชัว่  และไม่อาจใช้กรรมดีลบล้างกรรมชัว่ได้  [7]  ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธในสังคมไทยจึงมีความเชื่อกันว่า  
เหตุการณ์อนัไม่พงึประสงค์  ความโชคร้าย  รวมทัง้ความผดิหวงัต่างๆ  ที่เกดิขึน้ในชวีติประจ าวนั  ส่วนหนึ่งกเ็ป็น
เพราะเวรกรรมทีต่นเคยกระท ามาในอดตี  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมชนบททีม่คีวามเชื่อและศรทัธาในหลกัธรรมทาง
ศาสนาขอ้นี้อยู่เป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเกดิเหตุการณ์ผดิหวงัหรอืไม่สมหวงัในชวีติกม็กัจะโทษว่าเป็นเรื่องของเวรกรรม  
ดงัทีป่รากฏในเพลงห่วงลกู “ 

 จะโทษเวรทีท่ าหรอืกรรมแน่  กรรมหรอืแบไม่รูดู้น่าขนั  เมยีที่รกักนัมากต้องจากกนั  สิง่ส าคญั
คอืลูกผูกชวีนิ  เพราะมีเรื่องมวัหมองจงึต้องจาก  เรื่องยุ่งยากหลายอย่างสางไม่สิน้  เหมอืนสาวไสอ้อกมาให้กากิน  
ต้องจากถิ่นยอมทนสุดหนทาง  เมื่อสวรรค์ไม่โปรดเป็นโสดซ ้า  หางานท าหนักเบาเอาทุกอย่างไม่หากินทุจรติผิด
ช่องทาง  แผ่นดนิกวา้งไปทัว่ไม่กลวัจน”         
             (ห่วงลกู,ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ)์ 

ตามหลกัพระพุทธศาสนาเชื่อว่า  สตัวโ์ลกทัง้หลายตราบใดทีย่งัไม่สิน้กเิลสกจ็ะตอ้งเวยีนว่ายตายเกดิอยู่กาม
ภูม ิ รปูภูม ิ และอรูปภูมอิย่างไม่มทีีส่ ิน้สดุ  นอกเสยีจากว่าบุคคลใดๆ  จะสามารถละไดจ้ากความรกั  โลภ  โกรธ  หลง  
และกเิลสทัง้หลายทัง้ปวง  ซึง่ในทางพุทธศาสนาเรยีกว่า  “การบรรลุนิพพาน”  ชาวพุทธเชื่อกนัว่านิพพานเป็นหนทาง
แห่งการหลุดพน้จากการเวยีนว่ายตายเกดิ   ความทุกข ์ และเวรกรรมทัง้หลายทัง้ปวง  ดว้ยคตคิวามเชื่อดงักล่าวนี้จงึ
เป็นทีม่าของการเชื่อเกีย่วกบัชาตภิพและการเวยีนว่ายตายเกดิของชาวพุทธในสงัคมไทย  ส าหรบัปุถุชนทัว่ไปทีย่งัไม่
สามารถละไดซ้ึง่กเิลสกม็คีวามเชื่อกนัว่า  หากในชาตนิี้ประกอบแต่กรรมดชีาตหิน้ากจ็ะไดเ้กดิในภพภูมมินุษยห์รอืภพ
ภูมทิีส่งูกว่ามนุษยข์ึน้ไป  สว่นผูท้ีป่ระกอบกรรมชัว่ชาตหิน้ากจ็ะไปเกดิในภพภูมทิีต่ ่ากว่ามนุษยล์งไป  ดงัเช่นเพลง 
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 “พี่บา้มาตัง้เจด็วนั จะคดิฆ่าฟันผู้หญิงทุกคน  เลยนึกขึน้ได้ว่าไม่สนุก ฆ่าคนตดิคุกถึงจะทุกขก์็
ตอ้งทนพีอ่ยากตดัจติตดัใจ  กต็ดัไม่ไดม้นัยงัไงชอบกล  เจบ็ใจนกัหนาอยากฆา่ตวัตาย  ชาตหิน้าเกดิใหม่กลวัไม่ไดเ้ป็น
คน  บา้รกันี่หนกัใจจรงิ  คนบา้ผูห้ญงิช่างรา้ยเหลอืทน”          
          (หน้าดา้นหน้าทน,ประพนัธโ์ดย จิว๋  พจิติร) 

4.2  ความเชื่อในสิง่เหนือธรรมชาติ  คนไทยมคีวามเชื่อเรื่องผแีละวญิญาณว่ามอียู่จรงิและมมีากมายหลาย
ประเภท  มทีัง้ผทีีใ่หคุ้ณและผทีีใ่หโ้ทษ  ผทีีใ่หคุ้ณทีค่นยกย่องบชูาใหค้วามเคารพและนิยมกราบไวไ้ดแ้ก่  ผบีา้นผเีรอืน  
พระภูมเิจา้ที ่ เจา้พ่อหลกัเมอืง  และปู่ โสมเฝ้าทรพัย ์ เป็นตน้  ความเชื่อในเรื่องผแีละวญิญาณนัน้อยู่คู่กบัสงัคมไทยมา
ชา้นาน  ทัง้นี้เนื่องจากคนไทยแต่เดมินับถอืผ ี ถงึเดีย๋วนี้กย็งัคงนับถืออยู่  พระอนิทร ์ พระพรหม  หรอืพระอะไรต่อ
อะไรกเ็ป็นผ ี พระเจา้หรอืพระเป็นเจา้กเ็ป็นผ ี แต่ดว้ยเหตุทีช่าวไทยเขา้ใจกนัว่าผเีหล่าน้ีอยู่สงูขึน้ไปบนฟ้า  คนไทยแต่
เดมิจงึเรยีกกนัว่าผฟ้ีา  ภายหลงัเมื่อไทยเราเริม่นับถอืพระพุทธศาสนาแลว้จงึเรยีกท่านว่าเทวดา  และเรยีกทีอ่ยู่ของ
ทา่นว่าสวรรค ์[8]  สว่นผอีกีประเภทหนึ่งซึง่เป็นผทีีใ่หโ้ทษหรอืผแีร่ร่อน  ชอบหลอกหลอนผูค้นใหต้ื่นกลวักม็ปีรากฏอยู่
ไม่น้อย  เช่นในเพลง 

  “พีไ่ม่ใช่คนกลา้  แต่เพื่อกานดาพีก่ลา้ไปไดอ้ย่างไร  กลวัพีสุ่ดจะกลวั  แต่เพื่อทูนหวัพีไ่ม่กลวัสิง่
ใด  โอ ้ละนอ  อตีอนขากลบั  กลบัยงัไงเล่าครบักลวัผจีบัใจ  ต้องผ่านป่าชา้เขาว่าผชีุม ขอ้ยจะท ายงัไง โอ๊ย ขอ้ยจะท า
ยงัไง...เดอืนเริม่รุบหรู่   ขอ้ยบ่ฮูเ้มาจดัเดนิลดัเรื่อยมา  พบขวญัตาถูกใจ  สงูเท่าต้นตาลผมบานขีอ้าย  เจา้บ่ค่อยสบตา
หรอืว่าไม่รกัพีช่าย  เจา้บ่ค่อยสบตาหรอืว่าไม่รกัพีช่าย  เหลอืบมาแลว้สเูจา้  สีแ่คว่ฟันโตตัง้นะโมกต็ัง้บ่ได ้ ค่อยวิง่ป่า
ราบผมีนัขบัไล่  โอ๊ยหลวงพ่อโกย  โอ๊ยๆ  แทบขาดใจ  โอ๊ย หลวงพ่อโกย  โอ๊ยๆ แทบขาดใจ ”   
           (กลวัผ,ีประพนัธโ์ดย นิยม  มารยาท) 

4.3  ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร ์ การท าเสน่ห ์ เป็นวชิาทางไสยศาสตรแ์ขนงหนึ่งซึง่เกีย่วขอ้งกบัเวทยม์นต์
คาถาที่จะท าให้ตวัผู้ท ากระท าเป็นที่รกัใคร่เอน็ดูต่อผู้ที่มาพบเหน็ เวทมนต์  หรอืคาถาอาคมที่ใช้ในเรื่องของการท า
เสน่ห์ทางไสยศาสตร์เชื่อกันว่าเป็นถ้อยค าอันศักดิส์ ิทธ์ที่มีวิธีการกระท า  คือ  ใช้สวดบริกรรมหรือใช้เสกเป่าให้
ผูถู้กกระท าเกดิความรกัใคร่ลุ่มหลงในตวัผูบ้รกิรรมคาถา  อย่างไรกด็คีมัภรีพ์ระเวทซึง่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกบัเวทมนต์
และคาถาต่างๆ  เหล่านี้  เป็นคมัภรีใ์นศาสนาพราหมณ์   ซึง่ในทางพระพุทธศาสนาไม่ยอมรบันบัถอืดว้ยเนื่องจากเหน็
ว่าเป็นอวชิชาประเภทหนึ่ง  ดงันัน้จงึไม่ปรากฏความเชื่อเรื่องไสยศาสตรใ์นทางพระพุทธศาสนา  แต่ทีค่นในสงัคมไทย
ยงัยอมรบันับถือกนัอยู่กเ็นื่องจากไดร้บัอทิธพิลมาจากศาสนาพราหมณ์ของทางอนิเดยีทัง้สิน้[8]  การท าเสน่ห์เป็นที่
นิยมมากในสงัคมชนบทไทย  เน่ืองจากสงัคมชนบทยงัเป็นสงัคมทีไ่ม่ค่อยเจรญิและการศกึษาของ  ชาวชนบทไทยกย็งั
ไม่ดเีท่าทีค่วร  จงึยงัคงปรากฏความเชื่อในเรื่องของการท าเสน่หย์าแฝดใหเ้หน็กนัอยู่  ดงับรรยายไวใ้นเพลงว่า 

  “โอมเพีย้งเมตตามหานิยม  จะเป่าน้องนางแม่หางตาคมใหห้ลงนิยมรกัใคร่  เพีย้งอมีัง้ป๊อดน้อง
เยน็ตลอดไปถงึล าไส ้ ใจเจา้แขง็รา้ยแรงเพยีงไร  ขอใหห้วัใจอ่อนแอๆ  เพีย้งอมีัง้ป๊อด แหมมนตช์ัน้ยอดตอ้งรกัเราแน่  
เจบ็ใจจรงิผูห้ญงิไม่แล แปลกใจแท้ๆ   หลวงพ่อช่วยท ี

 เป่าที่ไรกไ็ม่เพลดิเพลนิ   ขาดหลวงพ่อเงนิเจา้เมนิหน้าหนี  เป่าหลายเพีย้งจนเสยีงไม่ม ี คาถา
เรานี้ท่าจะเสื่อมมนต์ขลงั  เพีย้งอมีัง้ป๊อด   หญงิยอมใหก้อดแต่ตอ้งเสยีเงนิมัง่  หมดกระเป๋ารกัเรารุงรงั   เป่าจนตาตัง้
หมดก าลงัภายใน”                                 
                      (เพีย้งอมีัง้ป๊อด, ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ)์ 

4.4  ความเชื่อเกีย่วกบัโหราศาสตร ์ ในปัจจุบนัน้ีโหราศาสตรย์งัคมมบีทบาทส าคญัในดา้นการพยากรณ์เป็น
อย่างมาก  โดยการพยากรณ์นัน้มหีลายวธิดีว้ยกนั  เช่น  การดลูกัษณะของบุคคลว่าในภายภาคหน้าจะเป็นเช่นไรโดย
พจิารณาจาก  ลายมอื  ลายเทา้  หรอืต าแหน่งทีเ่กดิของไฝและปาน  ซึง่การพยากรณ์หรอืการท านายอนาคตของบุคคล
กส็ามารถท าไดห้ลายวธิ ี เช่น  พจิารณาดูจากวนัเดอืนปีเกดิ  ลกัษณะรปูร่าง  หรอืจากลายมอื  นอกจากนี้ยงัมกีารน า
ดวงชะตามาพจิารณาว่าเกดิปีใดเป็นธาตุอะไร  เช่น  ปีชวดกบัปีกุนเป็นธาตุน ้า  ปีมะเสง็กบัมะเมยีเป็นธาตุไฟ  ปีฉลกูบั
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ปีจอเป็นธาตุดิน  แล้วเปรียบเทียบหาว่าธาตุใดเป็นมิตรหรือศัตรูกัน  การเปรียบเทียบธาตุคู่มิตรหรือศัตรูนี้จะมี
ประโยชน์ในการท านายหาเนื้อคู่ของบ่าวสาวเพื่อใหเ้กดิประโยชนสขุในการครองเรอืน [6]    
 นอกจากนี้แลว้ในสงัคมไทยยงัมคีวามเชือ่ในเรื่องของความฝันและการท านายฝันดว้ย  เช่น  ฝันเหน็งจูะไดเ้จอ
เน้ือคู่  ฝันว่าฟันหกัจะสญูเสยีญาตผิูใ้หญ่  ฝันว่าทอดแหตกปลาและไดป้ลาจะสญูเสยีของรกั  หรอืฝันว่าผา้ขาดจะต้อง
สญูเสยีคนรกัไปอย่างไม่มทีางกลบัคนื  ดงัปรากฏในเนื้อเพลง     

“เมื่อคนืผมฝันประหลาด  ฝันว่าผา้ขาดไปตัง้ครึง่ผนื  หมอท านายทายทกัว่าคู่รกัจะไม่กลบัคนื  ผม
เลยตกใจตื่น  คู่รกัไม่กลบัคนืมนัแสนจะชื่นฤด”ี 

            (ฝันประหลาด,ประพนัธโ์ดย เบญจมนิทร)์ 
 

สรปุและอภิปรายผล 
 

 จากการวเิคราะหภ์าพสะทอ้นสงัคมทีป่รากฏในบทเพลงลกูทุ่งซึง่ขบัรอ้งโดย  ไวพจน์  เพชรสุพรรณ  ปรากฏ
ภาพสะทอ้นสงัคมไทยใน  4  ดา้น  ไดแ้ก่  วถิชีวีติความเป็นอยู่  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และความเชื่อ  ใน
ดา้นวถิชีวีติความเป็นอยู่นัน้เนื้อเพลงลกูทุ่งได้บรรยายถงึสภาพธรรมชาตใินสงัคมชนบทไทย  ซึง่มคีวามเกีย่วเนื่องกบั
อาชพีเกษตรกรรม  นอกจากนี้เนื้อเพลงลูกทุ่งยงักล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชพีของชาวชนบทซึ่งมี
ความไม่แน่นอนเพราะตอ้งขึน้อยู่กบัสภาพธรรมชาตอินัแปรปรวนตลอดเวลา  เช่น  ปัญหาฝนแลง้  และปัญหาน ้าท่วม  
นอกจากน้ีเน้ือเพลงลูกทุ่งยงัสะทอ้นใหเ้หน็สาระเกีย่วกบัการด าเนินชวีติของชาวชนบทไทยในลกัษณะอื่นๆ  เช่น  ชวีติ
คนหนุ่มสาว  การสรา้งความบนัเทงิใจของชาวชนบท  รวมทัง้ปัจจยัสีท่ีใ่ชใ้นการด าเนินชวีติ  ระบบค่านิยมและความ
เชื่อของชาวชนบทไทยทีป่รากฏในเพลงลูกทุ่งซึง่ขบัรอ้งโดย  ไวพจน์  เพชรสพุรรณ  บางประการ  เช่น  ค่านิยมความ
มัง่คัง่  ค่านิยมในวตัถุ  ค่านิยมผูม้ยีศศกัดิ ์ ค่านิยมอบายมุข  รวมทัง้ความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตรแ์ละโหราศาสตร ์ 
สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึสภาพดอ้ยโอกาสทางการศกึษาและการดอ้ยพฒันาในสงัคมชนบททีจ่ าเป็นต้องไดร้บัการแกไ้ข
โดยด่วน  นอกจากนี้สาระในดา้นขนบธรรมเนียมประเพณีกไ็ดส้ะทอ้นใหเ้หน็ความผกูพนัและยดึมัน่ในพระพุทธศาสนา  
เช่น  ประเพณีอุปสมบท  ประเพณีเขา้พรรษา  และประเพณีออกพรรษา  เป็นตน้  
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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษารปูแบบกระบวนการลกัลอบและการดดัแปลงปิดบงัอ าพรางน ้ามนัเถื่อนขา้ม
ชาตนิ าเขา้ในพืน้ทีด่่านชายแดนภาคใต้ไทย-มาเลเซยี โดยศกึษาในบรเิวณด่านศุลกากรเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ 
ด่านตรวจคนเขา้เมอืงสะเดา ด่านตรวจคนเขา้เมอืงปาดงัเบซาร ์ด่านตรวจคนเขา้เมอืงบา้นประกอบ และด่านตรวจคน
เข้าเมืองวงัประจนั จงัหวดัสตูล งานวจิยันี้เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมจากการสนทนากลุ่มของก ลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ประกอบดว้ย กลุ่มเจา้หน้าทีร่ฐัและกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ซึ่งอยู่ในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา
และจังหวดัสตูล ผลการวิจัยพบว่า การลักลอบน าเข้าน ้ ามันเถื่อนข้ามชาติ และการดัดแปลงปิดบังอ าพรางด้วย
ยานพาหนะรถยนต์เก๋งและรถยนต์กระบะดดัแปลง ส าหรบัรถยนต์เก๋งดดัแปลงที่นัง่เป็นที่เกบ็ถงัน ้ามนัและดดัแปลง
กระโปรงท้ายรถเป็นที่เก็บวางของ รวมทัง้ใต้ท้องรถยนต์ขยายเป็นที่เก็บน ้ามนั กระบวนการขนน ้ามนัจากประเทศ
มาเลเซยีมวีธิกีารด าเนินการเขา้ออกในรูปแบบผ่านและไม่ผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง และขา้มไปขนน ้ามนัใน
แต่ละด่าน เมื่อศกึษาเรื่องของรูปแบบการลกัลอบน าเขา้และวธิกีารดดัแปลงปิดบงัอ าพรางยานพาหนะ ซึง่จะน าไปสู่
แนวทางในการป้องกนัและปราบปราม น ้ามนัเถื่อนขา้มชาตต่ิอไป 
 

ค าส าคญั: น ้ามนัเถื่อนขา้มชาต ิการลกัลอบ การปิดบงัอ าพราง  
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Abstract  
 

 The research objective of this study investigated the smuggling and concealment of illegal 
transnational petrol importation in Thailand - Malaysia southern border customhouses. The study classified 
the customhouses in the area of Songkhla province such as Sadao customhouse, Padangbesa customhouse, 
Banphakob customhouse and Wangprajan customhouse in Satun province.  In addition, this study was a 
qualitative research and collected from a focus group discussion of the sample consists of the government 
officer group and stakeholder group stay in Songkhla province and Satun province. The results found that the 
smuggling of illegal transnational petrol importation and has the concealment with automobile, car vehicle and 
pick-up automobile modifies. For the car automobile modifies the seat is that fuel tank storage and modify the 
rear car skirt are the storage have laid off, including the modify under automobile stomach enlarge that tank. 
The procedures of petrol carry from Malaysia that has the methods in-out in the format pass and no pass the 
procedure checks an immigrant, and across to carry petrol in each customhouse. The study of the smuggling 
and concealment that bring about to the guidelines of transnational illegal petrol protection and suppression 
in the next. 
 

Keywords:  Transnational Illegal Petrol, Smuggling, Concealment 
 

บทน า 
 

 ประเทศไทยเป็นประเทศทีต่้องพึง่พาพลงังานน าเขา้อย่างมากในแต่ละปีโดยเฉพาะพลงังานจากน ้ามนัในการ
ด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ เป็นจ านวนมาก เช่น การขนส่ง การผลติในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เป็นต้น 
และจะใช้มากขึ้นหากในปีนัน้ๆ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงขึ้น  ปัจจุบันสถานการณ์ราคาน ้ ามันเชื้อเพลิง
ภายในประเทศ มกีารปรบัตวัขึน้-ลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกบัวกิฤตการณ์ทางดา้นเศรษฐกจิ รวมทัง้ประเทศไทยไดม้ี
การก าหนดราคาน ้ามนัลอยตวั ส่งผลท าใหเ้กดิการลกัลอบน าเขา้น ้ามนัเชือ้เพลงิโดยผดิกฎหมายจากประเทศมาเลเซยี
บริเวณด่านชายแดนภาคใต้ซึ่งมรีาคาถูกกว่าค่อนข้างมาก จากการส ารวจขอ้มูลราคาขายปลกีน ้ามนัเชื้อเพลงิของ
ประเทศไทย ณ 30 มถุินายน 2557 [1] น ้ามนัเบนซนิ 95 ราคาลติรละ 45.95 บาท น ้ามนัเบนซนิแก๊สโซฮอล 95 ราคา
ลติรละ 38.43 บาท และน ้ามนัเบนซนิแก๊สโซฮอล 91 ราคาลติรละ 35.98 บาท ขณะทีร่าคาน ้ามนัเชือ้เพลงิในประเทศ
มาเลเซีย น ้ามันเบนซิน 97 ราคาลิตรละ 29.00 บาท น ้ามนัเบนซิน 95 ราคาลิตรละ 19.00 บาท เมื่อเปรยีบเทียบ
ทางดา้นราคาแลว้เหน็ไดว้่า มรีาคาแตกต่างกนัลติรละ 16.95 บาท และ 16.98 บาทตามล าดบั จากเหตุปัจจยัทางดา้น
ราคาทีแ่ตกต่างกนั และพืน้ทีท่ีใ่กลก้นั จงึเป็นเหตุจงูใจใหเ้กดิการลกัลอบขนน ้ามนัเชือ้เพลงิจากประเทศมาเลเซยีเขา้มา
ในประเทศไทย ท าใหร้ฐัสญูเสยีรายไดจ้ากการหลกีเลีย่งภาษ ีปัญหาการกระท าผดิดงักล่าว เรยีกว่าปัญหา “น ้ามนัเถื่อน
ขา้มชาติ”  ซึ่งถือเป็นปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกจิระดบัชาติก่อให้เกดิความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศปีละหลายพนัลา้นบาท 
 ด่านศุลกากรในพื้นที่จ ังหวัดสงขลาและสตูล ถือเป็นหน่วยงานหลกัที่มีหน้าที่รบัผิดชอบโดยตรงในการ
ด าเนินการจดัเกบ็ภาษีอากร การควบคุม การตรวจปล่อยสนิคา้ เป็นศูนยก์ลางในการอ านวยความสะดวกดา้นพธิกีาร
น าเข้าและส่งออก ส าหรบัของเข้าออกจากเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย -มาเลเซีย รวมทัง้ป้องกันและปราบปรามการ
หลีกเลี่ยงและการลกัลอบหนีศุลกากร ซึ่งในแต่ละวนัมีน ้ามนัเถื่อน ถูกน าเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย ทางบก 80 
เปอรเ์ซน็ต์ผ่านช่องทางศุลกากร และประตูเขา้-ออก ระหว่างประเทศ มกีารเขา้- ออกวนัละ 4-5 เที่ยวที่ ต าบลส านัก
ขาม ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา และ ต าบลประกอบ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ไม่ต ่ากว่าวนัละ 500,000 ลติร 
และเช่นเดยีวกบัน ้ามนัเถื่อนทีผ่่านช่องทางด่าน ต าบลวงัประจนั อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล โดยน ามาเกบ็ไวใ้นโกดงั
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แนวชายแดน บ้านวงัประจนั ไม่ต ่ากว่าวนัละ 500,000  ลติรต่อคนั [2] ดงันัน้ผู้วจิยัจงึสนใจศกึษาว่า การลกัลอบและ
การปิดบงัอ าพรางการน าเขา้น ้ามนัเถื่อนขา้มชาติในพื้นที่ด่านชายแดนภาคใต้ไทย-มาเลเซยี มรีูปแบบกระบวนการ
ด าเนินงานอย่างไร และการดดัแปลงปิดบงัอ าพรางใชว้ธิใีด 

 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

 1. เพื่อศกึษารปูแบบกระบวนการลกัลอบน าเขา้น ้ามนัเถื่อนขา้มชาตใินพืน้ทีด่่านชายแดนภาคใตไ้ทย-มาเลเซยี 
 2. เพื่อศึกษาวิธกีารดดัแปลงปิดบงัอ าพรางการน าเข้าน ้ามนัเถื่อนข้ามชาติในพื้นที่ด่านชายแดนภาคใต้ไทย -
มาเลเซยี 
 

กรอบแนวคิด 
 

 ผูว้จิยัใชแ้นวคดิเกีย่วกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ (White Collar Crime) ของ [5] โดยแนวคดิดงักล่าวน ามา
ซึ่งการกระท าผดิกฎหมายอาญาหรอืกฎหมายอื่น โดยบุคคลที่มสีถานภาพทางเศรษฐกจิซึ่งอาศยัความสมัพนัธ์ทาง
อาชพีของเขาเหล่านัน้ และความผดิดงักล่าวในรูปแบบกระบวนการลกัลอบน าเขา้และวธิกีารดดัแปลงปิดบงัอ าพราง
น ้ามนัเถื่อนขา้มชาตนิัน้ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อวงการธุรกจิ ตลอดจนเศรษฐกจิของประเทศ 

 

วิธีวิทยาการวิจยั 
 

 วจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ ก าหนดขอบเขตพืน้ทีก่ารวจิยัการคา้น ้ามนัเถื่อนบรเิวณด่านศุลกากรเขตพืน้ที่
จงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล จ านวน 4 ด่าน ประกอบดว้ย ด่านตรวจคนเขา้เมอืงสะเดา ด่านตรวจคนเขา้เมอืงปาดงัเบ
ซาร ์ด่านตรวจคนเขา้เมอืงบา้นประกอบ และด่านตรวจคนเขา้เมอืงวงัประจนั โดยท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก 2 กลุ่ม 
ดงันี้ 1. กลุ่มเจา้หน้าทีร่ฐั ทีเ่กีย่วขอ้งในการป้องกนัและปราบปรามน ้ามนัเถื่อนขา้มชาตใินจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตลู 
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกระจายต่อเนื่ อง (Snowball Sampling) จ านวน 27 คน ประกอบด้วย
นายอ าเภอ หรอืปลดัอ าเภอ หรอืเจา้หน้าทีป่กครอง เจา้หน้าทีต่ ารวจ ชัน้สญัญาบตัร เจา้หน้าทีศุ่ลกากร และเจา้หน้าที่
สรรพสามติ  2. กลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ทีเ่กีย่วขอ้งกบัน ้ามนัเถื่อนขา้มชาตใินจงัหวดัสงขลาและสตูล เลอืกกลุ่มตวัอย่าง
โดยใช้วธิีการสุ่มตัวอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) จ านวน 20 คน ประกอบด้วยผู้ค้าน ้ามนัและผู้บรโิภค 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย การสมัภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interviews) และการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion)    
 

ผลการศึกษา 
 

1. ข้อมูลทัว่ไปของผูใ้ห้สมัภาษณ์  
 ผลการวิจยัเกี่ยวกบัสถานภาพการให้ข้อมูลของผู้ให้สมัภาษณ์และผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้วิจยัใช้วิธี
การศกึษาโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสมัภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่รฐั  ผู้ให้สมัภาษณ์จ านวน 27 คน ขอ้มูลส่วน
บุคคลสามารถจ าแนกได้ดงันี้ ต าแหน่งนายอ าเภอ 2 คน ปลดัอ าเภอ 1 คน เจา้หน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจ ชัน้สญัญา
บตัร จ านวน 8 คน หน่วยงานป้องกนัและปราบปราม เจา้หน้าทีศุ่ลกากร สว่นงานปราบปราม จ านวน 8 คน เจา้หน้าที่
สรรพสามติ สว่นงานปราบปราม จ านวน 8 คน ซึง่ทัง้หมดมรีะยะเวลาทีป่ฏบิตังิานมากกว่า 5 ปีขึน้ไป การเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสยี ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจ านวน 20 คน ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถ
จ าแนกไดด้งันี้ ผูค้า้น ้ามนัในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา จ านวน 5 คน ผูบ้รโิภคในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา จ านวน 5 คน และ ผูค้า้
น ้ามนัในพืน้ทีจ่งัหวดัสตูล จ านวน 5 คน ผูบ้รโิภคในพืน้ทีจ่งัหวดัสตูล จ านวน 5 คน 
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2. การลกัลอบน าเข้าน ้ามนัเถ่ือนจากประเทศมาเลเซียมาสู่ประเทศไทย  
 จากผลการวจิยัพบว่ามีลกัษณะของผู้ค้าน ้ามนัเถื่อนทัง้ผู้ค้าน ้ามันเถื่อนรายใหญ่ ที่ เป็นผู้ประกอบกิจการ
คา้ขายระหว่างประเทศตามด่านชายแดน หรอืมกีจิการบงัหน้าเพื่อการน าเขา้และสง่ออกสนิคา้โดยใชใ้บเอกสารก ากบั
สนิคา้ปลอม ซึง่ผูค้า้น ้ามนัเถื่อนประเภทนี้จะลกัลอบขนน ้ามนัเถื่อนเขา้มาเป็นปรมิาณมากซึง่สว่นใหญ่เขา้มาทางทะเล 
และผูค้า้น ้ามนัเถื่อนรายย่อยสว่นใหญ่เป็นประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีบ่รเิวณด่านศุลกากร หรอืจากอ าเภออื่นทีล่กัลอบ
น าเขา้น ้ามนัเถื่อนทางบกโดยผ่านด่านศุลกากร วนัละ 4-5 เที่ยว ในปรมิาณตัง้แต่ 50 – 3,000 ลติรต่อผู้ค้า 1 ราย 
จากนัน้น าไปจ าหน่ายเอง หรอืขายต่อใหร้า้นคา้ต่างๆภายในจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล 
 รูปแบบการลกัลอบน าเขา้น ้ามนัเถื่อนมลีกัษณะเป็นกองทพัมด ผู้ลกัลอบกระท าโดยใชว้ธิกีารบรรจุน ้ามนัใน
แกลลอนพลาสติก แล้วขนใส่รถกระบะ (ภาพที่ 1) จากนัน้น าแผ่นผ้าใบมาปิดคลุมเพื่อไม่ให้เป็นจุดสงัเกต และ
เคลื่อนย้ายไปจ าหน่ายในบรเิวณใกล้เคียงหรอืในจงัหวดัอื่น นอกจากนี้ยงัมีนายทุนชาวไทยขา้มไปเปิดปั้มเถื่อนที่
ประเทศมาเลเซยี เพื่อใชเ้ป็นแหล่งสะสมน ้ามนัถูกกฎหมายของประเทศมาเลเซยี จากนัน้ใชร้ถดดัแปลงลกัษณะต่างๆ 
ขนน ้ามนัขา้มมายงัประเทศไทย และด าเนินการล าเลยีงน ้ามนัเถื่อนเขา้ไปยงั "แหล่งพกั" ซึง่เรยีกกนัว่า "คอก" โดยแต่
ละคอกมลีกูจา้งขบัรถขนน ้ามนัสง่ต่อไปยงัพ่อคา้คนกลางและปัม๊หลอดในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึง่ราคาขายถูก
กว่าน ้ามนัถูกกฎหมายประมาณลติรละ 3-5 บาท 

 

 
 

ภาพท่ี 1 การลกัลอบน าเขา้น ้ามนัเถื่อนโดยใชว้ธิกีารบรรจุน ้ามนัในแกลลอนพลาสตกิใสร่ถกระบะ 
 

 จากผลการวจิยัรูปแบบการท างานที่ใชใ้นการลกัลอบน าเขา้น ้ามนัเถื่อนจากประเทศมาเลเซยีมากที่สุดของผู้
ลกัลอบนัน้ พบว่ามดีว้ยกนั 2 รปูแบบคอื รปูแบบการท างานแบบคนเดยีว ซึง่ผูล้กัลอบจะมกีารเปลีย่นเสน้ทางไปเรื่อยๆ 
เพื่อป้องกนัการจบัสงัเกตของเจ้าหน้าที่รฐั โดยในแต่ละครัง้ด าเนินการขนน ้ามนัเถื่อนจากประเทศมาเลเซยีครัง้ละไม่
เกนิ 1,000 ลิตร ซึ่งในแต่ละวนัมีการน าเขา้น ้ามนัเถื่อนในรูปแบบนี้วนัละ 3-4 เที่ยว และรูปแบบการท างานเป็นทีม 
ประกอบดว้ยทมีตดิตามความเคลื่อนไหว ซึง่มหีน้าทีส่งัเกตการณ์ เฝ้าดูการออกปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีร่ฐั ตรวจสอบ
เสน้ทางทีใ่ชใ้นการลกัลอบน าเขา้น ้ามนัเถื่อน รวมทัง้ตดิตามความเคลื่อนไหวของเจา้หน้าทีร่ฐัมจี านวนเท่าใด และทมี
ขนน ้ามนัเถื่อน โดยทีมนี้จะท าการลกัลอบน าเข้าน ้ามนัเถื่อนโดยใช้เสน้ทางที่ได้ท าการส ารวจไว้เบื้องต้น  ซึ่งในการ
ท างานของทมีนี้ใชร้ถยนต์ทัง้หมด 3 คนัโดยเป็นรถยนต์ทีใ่ชส้ าหรบับรรทุกน ้ามนั 1 คนั นอกนัน้เป็นรถยนต์สว่นบุคคล
ทัว่ไป 2 คนั เพื่อใชส้ าหรบัเป็นรถกนัในการวิง่ขวางทางเจา้หน้าทีร่ฐั ถา้หากมกีารตดิตามเกดิขึน้ 

 

 



 

1153 
 

3. การดดัแปลงปิดบงัอ าพรางยานพาหนะของผูล้กัลอบน าเข้าน ้ามนัเถ่ือน 
 จากผลการวจิยัการดดัแปลงปิดบงัอ าพรางของผูล้กัลอบน าเขา้น ้ามนัเถื่อนจากประเทศมาเลเซยีม ี3 วธิดีงันี้ 
 วิธีท่ี 1 การดดัแปลงปิดบงัอ าพรางดว้ยรถเก๋งจากภาพที่ 2 ผูล้กัลอบไดท้ าดดัแปลงทา้ยรถและตดิตัง้ถงัเหลก็
ไวท้า้ยรถเก๋ง บางคนัดดัแปลงตดิตัง้ถงัเหลก็ไวท้ีใ่ตท้อ้งรถเก๋ง ซึง่มขีนาดความจุตัง้แต่ 500 – 2,400 ลติร นอกจากนี้ยงั
ไดม้กีารปรบัแต่งเครื่องยนต์ให้มกี าลงัแรงขึน้ เพื่อรองรบัการบรรทุกน ้าหนักทีม่ากขึน้  และยงัมวีธิกีารตบตาเจา้หน้าที่
ดว้ยการ "ปรบัแต่งเขม็วดัน ้ามนั" เพื่อรองรบัการเตมิน ้ามนัเตม็ถงัทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ โดยเขม็วดัน ้ามนัจะแสดงว่ามกีาร
เติมน ้ามนัไม่เต็มถัง ปัจจุบันได้พลิกแพลงวธิีหันมาใช้รถยนต์ของมาเลเซียและใช้ชาวมาเลเซียเป็นคนขบัรถยนต์
ดดัแปลงถงัน ้ามนับรรทุกน ้ามนัเชือ้เพลงิเถื่อนจากประเทศมาเลเซยีเขา้มาประเทศไทย เพื่อปิดบงัอ าพรางเจา้หน้าที่
ศุลกากร โดยท าทเีป็นนกัท่องเทีย่วชาวมาเลเซยีอกีดว้ย 

 

 
 

ภาพท่ี 2 การดดัแปลงปิดบงัอ าพรางดว้ยรถเก๋ง 
 

 วิธีท่ี 2 การดดัแปลงปิดบงัอ าพรางดว้ยรถกระบะจากภาพที ่3 ผูล้กัลอบไดท้ าดดัแปลงทา้ยรถและตดิตัง้แทง็
เกอรไ์วท้้ายรถกระบะ พร้อมดดัแปลงใต้ท้องรถมหีวัจ่ายก๊อกน ้ามนัถึง 3 หวัไว้ใต้ท้องรถยนต์ เพื่อท าการถ่ายให้แก่
ลูกค้าที่ส ัง่ ซึ่งมีขนาดความจุตัง้แต่ 1,000 – 3,000 ลิตร และแต่ละคนัสามารถผ่านเข้า-ออกระหว่างชายแดนไทย-
มาเลเซยี โดยผ่านช่องทางศุลกากรคนัละ 4-5 เทีย่วต่อวนั 
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ภาพท่ี 3 การดดัแปลงปิดบงัอ าพรางดว้ยรถกระบะ 
 

 วิธีท่ี 3 การปิดบงัอ าพรางดว้ยรถบรรทุกน ้ามนัจากภาพที ่4 ผูล้กัลอบน าเขา้น ้ามนัเถื่อนในลกัษณะดงักล่าว
เป็นผูค้า้ทีท่ ากนัเป็นขบวนการใหญ่ ซึง่มขีนาดความจุตัง้แต่ 50,000 ลติรขึน้ไป เป็นน ้ามนัเถื่อนทีม่กีารลกัลอบน าเขา้
มาจากประเทศมาเลเซยี แต่มกีารน าสดี ามาผสม เพื่อตบตาว่า เป็นน ้ามนัเสยี และมกีารส าแดงเอกสารเทจ็ในเอกสาร
ใบก ากบัสนิคา้น าเขา้  

 
 

 
 

ภาพท่ี 4 การปิดบงัอ าพรางดว้ยรถบรรทุกน ้ามนั 
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สรปุผลและอธิปรายผล 
 

 จากผลการวจิยัการลกัลอบและการปิดบงัอ าพรางน ้ามนัเถื่อนขา้มชาตนิ าเขา้ในพืน้ทีด่่านชายแดนภาคใตไ้ทย 
– มาเลเซยี สรุปไดว้่าการลกัลอบน าเขา้น ้ามนัเถื่อนนัน้ผู้ลกัลอบกระท าใชว้ธิกีารบรรจุน ้ามนัในแกลลอนพลาสตกิแล้ว
ขนใส่รถกระบะ จากนัน้น าแผ่นผา้ใบมาปิดคลุมเพื่อไม่ใหเ้ป็นจุดสงัเกต และเคลื่อนยา้ยไปจ าหน่ายในบรเิวณใกลเ้คยีง
หรอืในจงัหวดัอื่น นอกจากนี้ยงัมนีายทุนชาวไทยขา้มไปเปิดปัม๊เถื่อนทีป่ระเทศมาเลเซยี เพื่อใชเ้ป็นแหล่งสะสมน ้ามนั
ถูกกฎหมายของประเทศมาเลเซยี จากนัน้ใชร้ถดดัแปลงลกัษณะต่างๆ ขนน ้ามนัขา้มมายงัประเทศไทย และด าเนินการ
ล าเลยีงน ้ามนัจากแหล่งพกัโดยมลีกูจา้งขบัรถขนน ้ามนัสง่ต่อไปยงัพ่อคา้คนกลางและปัม๊หลอดในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งราคาขายถูกกว่าน ้ามนัถูกกฎหมายประมาณลิตรละ 3 -5 บาท นอกจากนี้รูปแบบการท างานที่ใช้ในการ
ลกัลอบน าเขา้น ้ามนัเถื่อนจากประเทศมาเลเซยียงัใช้รูปแบบการท างานแบบคนเดยีว โดยในแต่ละครัง้ด าเนินการขน
น ้ามนัเถื่อนจากประเทศมาเลเซยีครัง้ละไม่เกนิ 1,000 ลติร วนัละ 3-4 เทีย่ว และรปูแบบการท างานเป็นทมี โดยทมีจะ
ท าการลกัลอบน าเขา้น ้ามนัเถื่อนโดยใช้เส้นทางที่ได้ท าการส ารวจไว้เบื้องต้น  ซึ่งในการท างานของทีมนี้ใช้รถยนต์
ทัง้หมด 3 คนัโดยเป็นรถยนต์ทีใ่ชส้ าหรบับรรทุกน ้ามนั 1 คนั นอกนัน้เป็นรถยนตส์ว่นบุคคลทัว่ไป 2 คนั เพื่อใชส้ าหรบั
เป็นรถกนัในการวิง่ขวางทางเจา้หน้าทีร่ฐัถา้หากมกีารตดิตามเกดิขึน้ และจากผลการวจิยัวธิกีารดดัแปลงปิดบงัอ าพราง
ของผูล้กัลอบน าเขา้น ้ามนัเถื่อนจากประเทศมาเลเซยี สรุปไดว้่า ม ี3วธิคีอื (1) การดดัแปลงปิดบงัอ าพรางดว้ยรถเก๋ง 
(2) การดดัแปลงปิดบงัอ าพรางดว้ยรถกระบะ และ (3) การปิดบงัอ าพรางดว้ยรถบรรทุกน ้ามนั จากผลการวจิยัดงักล่าว
สอดคลอ้งกบั [3] ซึ่งได้กล่าวว่า การลกัลอบค้าน ้ามนัเถื่อนนัน้มมีายาวนาน ทัง้นี้สบืเนื่องมาจากลกัษณะภูมปิระเทศ
เอือ้อ านวย โดยเฉพาะบรเิวณทีม่อีาณาเขตตดิกบัประเทศเพื่อนบา้นทัง้ทางบกและทางทะเล จงึท าใหเ้กดิกระบวนการ
คา้น ้ามนัเถื่อนขา้มชาต ิสามารถกระท าไดส้ะดวกขึน้ นอกจากนี้ยงัมกีารพฒันารปูแบบการลกัลอบคา้น ้ามนัเถื่อนอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อหลกีเลีย่งการจบักุมของเจา้หน้าทีร่ฐั ซึง่จากผลการศกึษาพบว่า กระบวนการคา้น ้ามนัเถื่อนขา้มชาตเิป็น
ขบวนการใหญ่ มรีูปแบบการท างานทีห่ลากหลาย ลกัษณะการขนแบบกองทพัมด การขนน ้ามนัผ่านแดนจากประเทศ
มาเลเซยี โดยวธิดีดัแปลงรถยนตเ์ก๋งและรถยนตก์ระบะเป็นทีเ่กบ็ถงัน ้ามนัเพื่อปิดบงัอ าพราง แมก้ระทัง่การลกัลอบขน
น ้ามนัโดยการส าแดงเท็จในใบก ากบัสนิค้าน าเขา้ นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกบัขอ้มูลของ [4] ได้กล่าวถึง ลกัษณะการ
กระท าความผดิเกีย่วกบัน ้ามนัเชือ้เพลงิ ในเรื่องของการลกัลอบน าน ้ามนัเชื้อเพลงิเขา้ประเทศ  การลกัลอบจ าหน่าย
น ้ามนัเชือ้เพลงิจากเรอืขนส่งอุปกรณ์ ส่งออกน ้ามนัเชือ้เพลงิไปยงัต่างประเทศโดยลกัลอบฉ้อฉลภาษีของรฐั  และการ
ขนน ้ามนัผ่านแดน อย่างไรกต็าม เมื่อศกึษากระบวนการการน าเขา้น ้ามนัเถื่อนขา้มชาต ิตลอดจนเสน้ทางล าเลยีงและ
วธิกีารดดัแปลงปิดบงัอ าพรางยานพาหนะ ตลอดจนการกระจายธุรกจิน ้ามนัเถื่อนสู่ผูค้า้ปลกี ซึง่สามารถน าผลจากการ
วจิยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าแผน ก าหนดมาตรการควบคุม เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน และน าไปสู่
แนวทางในการป้องกนัและปราบปราม น ้ามนัเถื่อนขา้มชาตต่ิอไป 
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การพฒันาการแก้โจทยก์ารคณูโดยใช้โปรแกรมการคณูแบบไม่ใช้สตูรคณู 
The development of multiplication problem solving by non-multiplication table 
program  
 

ปรยีาภรณ์  ดอนจนัทรโ์คตร1* และสมชาย  กฤตพลววิฒัน์2 
Priyaporn Donchankhot1* and Somchai Kritpolwiwattana2 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างโปรแกรมการคูณแบบไม่ใชสู้ตรคูณ ที่พฒันาขึน้จากโปรแกรม Visual 
Basic 2008  2)  เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นทกัษะการคดิค านวณ เรื่อง การคณู  ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่3 หลงัการสอนดว้ยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใชสู้ตรคณูกบัเกณฑป์กตขิองโรงเรยีนทีก่ าหนดไวค้อื รอ้ยละ 65 ของ
คะแนนเตม็  3) เพื่อหาค่าดชันีประสทิธผิลจากการใชโ้ปรแกรมการคณูแบบไม่ใชส้ตูรคูณ  4) เพื่อศกึษาความพงึพอใจ
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทีม่ต่ีอการสอนดว้ยโปรแกรมการคณูแบบไม่ใชส้ตูรคณู  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา
ครัง้นี้เป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2557  โรงเรยีนบา้นโคกศร ี ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  จ านวน  1  ห้องเรียน  จ านวน  13  คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 ภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา 2557  โรงเรยีนบา้นโคกศร ี ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
อุดรธานี เขต 2  จ านวน 1 ห้องเรยีน มีนักเรยีน 13  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่  โปรแกรมการคูณแบบไม่ใชส้ตูรคูณ    แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นทกัษะการคดิค านวณ 
เรื่อง  การคูณ ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  และแบบวดัความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอการใชโ้ปรแกรมการ
คูณแบบไม่ใชสู้ตรคูณ  การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถติิโดยค านวณหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และหาค่าดชันี
ประสทิธผิล   

ผลการวจิยัพบว่า 
1.  ความสามารถในทกัษะการคดิค านวณ เรื่อง การคณู ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 หลงัการสอนดว้ย

โปรแกรมการคณูแบบไม่ใชส้ตูรคณูสงูกว่าเกณฑป์กตขิองโรงเรยีนทีก่ าหนดไวค้อื รอ้ยละ 65 ของคะแนนเตม็ 
 2.  ค่าดชันีประสทิธผิลของการสอนคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใชสู้ตรคูณ  ของนักเรยีน มคี่า

ดชันีประสทิธผิลเท่ากบั  0.7844  นกัเรยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 78.44 
3.   ความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทีม่ต่ีอการสอนดว้ยโปรแกรมการคณูแบบไม่ใชส้ตูรคูณ 

ในภาพรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก  
  

ค าส าคญั :  โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ ทกัษะการคณู  โปรแกรมการคณูแบบไม่ใชส้ตูรคณู  
 
 
 

                                                 
1โรงเรยีนบา้นโคกศร ีส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 2  อุดรธานี  41230 
2ภาควชิาฟิสกิส ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยันเรศวร  พษิณุโลก 65000 
1Bankoksri School, Udon Thani Primary Educational Service Area Offices 2, Udon Thani, 41230. 
2Department of Physics, Science Faculty, Naresuan University, Phitsanulok, 65000. 
*Corresponding author : somchaikr@nu.ac.th  
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Abstract 
 

 This research aimed to 1 )  construction of the non multiplication table program that developed by 
Visual Basic 2008 programming. 2) compare the scores of Prathomsuksa 3 students’ multiplication skill after 
they had been used non multiplication table program with the school’s criterion score of 65  percent, 3) to 
indicate effectiveness index of the lessons based on non multiplication table program and 4) to examine the 
students’ satisfaction with the non multiplication table program. The population of this study was 13 
Prathomsuksa 3 students 1 classroom in semester 1 of the academic year 2014 in Bankoksri school under 
the Udon Thani Primary Educational Service Area Offices 2.  The sample group was derived through a 
purposive sampling.  They were Prathomsuksa 3 class, comprised of 13 students.  The research instruments 
were 1 ) non multiplication table program 2) Multiplication skill tests of Prathomsuksa 3  students  and 3) a 
satisfaction evaluation form the lessons based on non multiplication table program .  The data was analyzed 
by statistic theory to find out mean, standard deviation  and effectiveness index.   
 The findings were as follows: 
 1 .  After the Pratomsuksa 3  students had been use non multiplication table program, their 
multiplication skill was higher than the school’s criterion scores of 65 percent.  
 2 .  The effectiveness index of the lessons for Prathomsuksa 3  on the non multiplication table 
program was .7844, which proved an increase of 78.44 percent. 
 3. The Prathomsuksa 3 students’ satisfaction with the non multiplication table program was at a high 
level as a whole.   
 

Keywords:   Computer Software, Multiplication Skill, Non Multiplication Program   
 

บทน า 
 

ความก้าวหน้าทางวทิยาการด้านต่าง ๆ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกจิของทุกประเทศ
รวมทัง้ประเทศไทยดว้ย  การจดัการศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน และหลกัสตูรสถานศกึษามุ่ง
สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต และใชเ้วลาอย่างสรา้งสรรค ์รวมทัง้มคีวามยดืหยุ่น 
สนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สงัคมและประเทศชาติ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่  ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวทางการจดัการศกึษาว่า ผู้เรยีนมคีวามส าคญัที่สุด ทุกคนมคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละพฒันา
ตนเองได ้ ยดึประโยชน์ทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้รยีน กระบวนการจดัการเรยีนรูต้้องสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตนเองตาม
ธรรมชาต ิ  และเตม็ตามศกัยภาพโดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อวางรากฐานชวีติใหเ้จรญิงอกงามอย่าง
สมบรูณ์    มกีารพฒันาตามวยั สมดุลทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ สงัคม และสตปัิญญา  [10] 

การศึกษาจึงเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สตปัิญญา คุณธรรมจรยิธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างมคีวามสขุ หลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มแีนวคดิหลกัว่าคณิตศาสตรม์บีทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคดิมนุษย ์
ท าใหม้นุษยม์คีวามคดิสรา้งสรรค ์  คดิอย่างมเีหตุผล เป็นระบบ มแีบบแผน สามารถวเิคราะหปั์ญหาหรอืสถานการณ์
ไดอ้ย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน ตดัสนิใจ แกปั้ญหา และน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยงัเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  
คณิตศาสตรจ์งึมปีระโยชน์ต่อการด าเนินชวีติ ช่วยพฒันาคุณภาพชวีติให้ดขีึน้และสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมี
ความสขุ [1]  
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ดงันัน้การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ควรเน้นให้ผู้เรยีนได้รบัการฝึกประสบการณ์เพื่อ
พฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา ซึ่งเป็นทกัษะทีส่ าคญัทีสุ่ด ที่จะต้องพฒันาใหเ้กดิกบัผูเ้รยีนเพื่อน าไปใช้ในการ
ด ารงชวีติ  จากผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัชาตขิองนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 2554 ของ
สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิระบุว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตรภ์าพรวมทัง้ประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 
34.85 ซึง่เป็นระดบัคะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ทีต่ ่า  อกีทัง้จากการประเมนิผลนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนบา้น
โคกศร ี ในปีการศกึษาที่ 1/2555 และ 1/2556 เรื่องการคูณเลข 2 หลกั ผลที่ได้คอืนักเรยีนส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรยีนตัง้ไว้คอืรอ้ยละ 65 ของคะแนนเต็ม  และเนื้อหาวชิาคณิตศาสตรเ์รื่องการคูณเป็นเน้ือหาพืน้ฐานที่จ าเป็นต่อ
การเรยีนวชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรใ์นระดบัชัน้ทีส่งูขึน้ไป 

 จากทีก่ล่าวมาขา้งต้นผูว้จิยัจงึ ท าการสรา้งเครื่องมอืเพื่อช่วยปรบัพื้นฐานทางคณิตศาสตรเ์รื่องการคูณเลข
ของนักเรยีนในช่วงชัน้ที่ 1 ซึ่งจะยงัไม่สามารถท าการค านวณได้อย่างถูกต้อง  ผู้วจิยัจงึได้เลอืกวธิกีาร การคูณแบบ
แลตทิซ (Lattice Multiplication)  ซึ่งเป็นวิธีการลากเส้นตามจ านวนตัวเลขในแต่ละหลักของเลขตัวตัง้และตัวคูณ 
จากนัน้ท าการหาจุดตดัเพื่อหาค าตอบ  ซึ่งการน าวธิกีารดงักล่าวมาใช้จรงิจะเกดิขอ้จ ากดัของเทคนิคดงักล่าวคอื ใน
กรณีที่จ านวนตวัเลขมอียู่จ านวนมาก นักเรยีนจะประสบปัญหาเรื่องการลากเสน้    กรณีที่ลากเสน้ผดิจะต้องท าการ
ลากเสน้ใหม่ทัง้หมด  เกดิความสิน้เปลอืงทัง้ทรพัยากรและเวลา   ส่งผลท าใหเ้กดิความยุ่งยากต่อการเรยีนรูเ้กีย่วกบั
เทคนิคดงักล่าว   ผูว้จิยัจงึใชโ้ปรแกรม Visual Basic 2008 เพื่อพฒันาโปรแกรมส าหรบัใชป้ระกอบการเรยีนการสอน 
เรื่องการคูณแบบไม่ใช้สูตรคูณ  เพื่อให้นักเรียนสามารถเรยีนรูว้ธิกีารคูณดงักล่าวไดด้ขีึน้   นักเรยีนมคีวามสนใจต่อ
เน้ือหาการเรยีน  และมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ในเรื่อง การคณู สงูขึน้ 

  
วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

1. เพื่อสรา้งโปรแกรมการคณูแบบไม่ใชส้ตูรคณู ทีพ่ฒันาขึน้จากโปรแกรม Visual Basic 2008 
2. เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นทกัษะการคดิค านวณ เรื่อง การคูณ ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 หลงัการ

สอนดว้ยโปรแกรมการคณูแบบไม่ใชส้ตูรคณูกบัเกณฑป์กตขิองโรงเรยีนทีก่ าหนดไวค้อื รอ้ยละ 65 ของคะแนนเตม็ 
3. เพื่อหาค่าดชันีประสทิธผิลจากการใชโ้ปรแกรมการคณูแบบไม่ใชส้ตูรคณู  
4. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทีม่ต่ีอโปรแกรมการคณูแบบไม่ใชส้ตูรคณู 

 

วิธีวิทยาการวิจยั 
 

 การด าเนินการวจิยัครัง้นี้ มขี ัน้ตอนต่างๆ ดงันี้ 
1. การสรา้งโปรแกรมการคูณแบบไม่ใชส้ตูรคูณ  โดยใชเ้ทคนิคการคูณแบบแลตทซิ (Lattice Multiplication)  

และ ท าการพฒันาขึน้จากโปรแกรม Visual Basic 2008  ท าการคอมไพลเ์ป็นไฟลใ์นสกุล .exe  ใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 
3 ท่านท าการตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมและแบบสอบถาม  แลว้น ามาทดลองใชก้บันักเรยีนชัน้ประถมปีที ่3 
ในปีการศกึษา 2/2556 จ านวน 3 คน จากนัน้ท าการปรบัปรุงและแกไ้ขจุดบกพร่อง   จากนัน้น ามาใชส้อนนักเรยีนและ
ท าการอพัโหลดขึน้เวบ็ไซตเ์พื่อเผยแพร่ และสามารถเกบ็ไวใ้นไดฟ์เพื่อเรยีกใชไ้ดโ้ดยตรง ล าดบัขัน้ตอนการท างานของ
โปรแกรมแสดงดงัภาพที ่1 
 
+ 
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เร่ิมตน้ 

หนา้จอหลกัและ 
ใส่เลขตวัตั้งและตวัคูณ 

วาดเสน้ ตรวจสอบค าตอบ 

ท าการวาดเสน้ และ 

ใส่ค าตอบ เฉลยค าตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ขัน้ตอนการท างานของโปรแกรม 
 

2. การน าโปรแกรมไปใช้ การวจิยัครัง้นี้ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองกลุ่มเดยีวสอบก่อนสอบ
หลงั (one group pretest-posttest design) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ ดงันี้ 

ก) ประชากร เป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2557  โรงเรยีนบา้นโคกศร ี  
จ านวน  13 คน  

ข) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั แบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื 1) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ โปรแกรมการ
คณูแบบไม่ใชส้ตูรคณู  และ 2) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูม ี2 สว่น คอื 2.1)  แบบทดสอบวดัความสามารถ
ดา้นทกัษะการคดิค านวณ  เรื่อง  การคูณ  คอื แบบทดสอบหลงัเรยีน มลีกัษณะเป็นแบบอตันัย จ านวน 20 ขอ้ (20 
คะแนน) โดยแต่ละขอ้มเีกณฑใ์นการใหค้ะแนนคอื ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน และ   2.2) แบบวดัความ
พงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอการใชโ้ปรแกรมการคูณแบบไม่ใชส้ตูรคูณ  จ านวน 10  ขอ้ เป็นการวดัความพงึพอใจของ
นักเรยีนหลงัจากที่นักเรยีนท าแบบทดสอบหลงัเรยีนเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว โดยมขีอ้ค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจของ
นกัเรยีนทีม่ต่ีอการใชโ้ปรแกรมการคณูแบบไม่ใชส้ตูรคณู  มลีกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ พงึพอใจมาก
ทีส่ดุ พงึพอใจมาก พงึพอใจปานกลาง พงึพอใจน้อย พงึพอใจน้อยทีสุ่ด ใหค้ะแนนเป็น 5 4 3 2 1  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 หน้าจอหลกั 
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ภาพท่ี 3 หน้าจอวาดเสน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4 หน้าจอตรวจสอบค าตอบ 
 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงันี้ 3.1) ขัน้ก่อนการทดลองท าการทดสอบก่อน
เรยีน (Pre – test) ด้วยแบบทดสอบวดัความสามารถด้านทกัษะการคิดค านวณ  เรื่อง  การคูณ  ที่ผู้วิจยัสร้างขึ้น เป็น
แบบทดสอบแบบอตันัย จ านวน 20 ขอ้(20 คะแนน) โดยใชเ้วลาทดสอบ  40 นาท ีและบนัทกึผลสอบที่ไดเ้ป็นคะแนนก่อน
เรียน 3.2) ขัน้ด าเนินการทดลองมีขัน้ตอนดังนี้ 3.2.1) ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเรียน วิธีการเรียนการสอน การวัด
ประเมนิผลในการด าเนินการสอนใหก้บันกัเรยีน   3.2.2) ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู ้เรื่อง การคณู 
3.2.3) ด าเนินการสอนโดยให้นักเรยีนทดลองใช้โปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตูรคูณ  ใช้เวลาในการท าการสอนจ านวน 3 
ชัว่โมง   และ 3.3) ขัน้หลงัทดลอง มีข ัน้ตอนดังนี้ 3.3.1) ท าการทดสอบหลังเรียน (Post – test) ด้วยแบบทดสอบวัด
ความสามารถดา้นทกัษะการคดิค านวณ  เรื่อง  การคูณ  ซึง่เป็นแบบทดสอบฉบบัเดมิอกีครัง้ โดยใชเ้วลาทดสอบ 40 นาท ี
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บันทึกผลสอบที่ได้เป็นคะแนนหลังเรียน และ 3.3.2) ให้นักเรียนท าแบบวดัความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้
โปรแกรมการคณูแบบไม่ใชส้ตูรคณู  จ านวน 10 ขอ้ แลว้น าคะแนนทีไ่ดไ้ปหาค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของนกัเรยีน  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วจิยัน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ทัง้หมดมาวิเคราะห์ดงันี้ 1) เปรยีบเทียบคะแนน
ความสามารถในการทกัษะการคดิค านวณ  เรื่อง การคูณ ของนักเรยีนหลงัการสอนดว้ยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้
สตูรคูณ  กบัเกณฑ์ปกตขิองโรงเรยีนทีก่ าหนดไวร้อ้ยละ 65 ของคะแนนเตม็ท าการวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติิค่าเฉลีย่เทยีบ
กบัเกณฑ ์ 2) หาค่าดชันีประสทิธผิลของการสอนดว้ยโปรแกรมการคณูแบบไมใ่ชส้ตูรคณู  โดยเปรยีบเทยีบจากคะแนน
การทดสอบวดัความสามารถดา้นทกัษะการคดิค านวณ เรื่อง การคูณ ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  และคะแนนเตม็ของการ
ทดสอบหรอืคะแนนสงูสุดจากคะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบก่อนเรยีน เพื่อท าการประเมนิผล  การจดัการเรยีนรู ้โดยหา
ไดจ้ากการหาค่าความแตกต่างของแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นทกัษะการคดิค านวณ  เรื่อง  การคณู  หลงัเรยีน
และก่อนเรยีนเป็นหลกั และ 3) หาค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพงึพอใจของนักเรยีนต่อการสอนโดยใช้
โปรแกรมการคณูแบบไม่ใชส้ตูรคณู  ก าหนดเกณฑค์วามพงึพอใจของนกัเรยีนไม่น้อยกว่าระดบัมาก  

 

ผลการศึกษา 
 

1. ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นทกัษะการคดิค านวณ  เรื่อง  การคณู  ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3     
หลงัการจดัการเรยีนรู้ดว้ยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใชสู้ตรคูณ  กบัเกณฑ์ปกตขิองโรงเรยีนที่ก าหนดไว้คอื รอ้ยละ 65 
ของคะแนนเตม็ ซึง่คะแนนความสามารถดา้นทกัษะการคดิค านวณ  เรื่อง  การคูณ  ครัง้นี้คะแนนเตม็ 20 คะแนน รอ้ย
ละ 65 ของคะแนนเตม็ คอื 13 คะแนน รายละเอยีดดงัตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1  ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นทกัษะการคดิค านวณ  เรื่อง  การคณู  ของนกัเรยีนหลงัการจดัการเรยีนรู้
ดว้ยปรแกรม การคณูแบบไม่ใชส้ตูรคณู   
          

ความสามารถด้านทกัษะการคิดค านวณ เรือ่ง การคณู n คะแนนเตม็   S.D. 

หลงัการจดัการเรยีนรู ้ 13 20 18.07 1.38 
 

จากตารางที ่1 พบว่าความสามารถดา้นทกัษะการคดิค านวณ  เรื่อง  การคูณ  ของนักเรยีนหลงัการจดัการ
เรยีนรูด้ว้ยโปรแกรมการคณูแบบไม่ใชส้ตูรคณูสงูกว่าเกณฑป์กตขิองโรงเรยีนทีก่ าหนดไวร้อ้ยละ 65  ของคะแนนเตม็ 

 

2. การหาค่าดชันีประสทิธผิลของการสอนคณิตศาสตรด์ว้ยโปรแกรมการคณูแบบไม่ใชส้ตูรคณู     
จากคะแนนรวมแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนบา้นโคกศร ี 

เรื่องการคูณ ผลการด าเนินการวจิยั คอืคะแนนรวมก่อนเรยีนเท่ากบั 144 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 55.4 โดยมจี านวน
นักเรยีนที่ผ่านเกณฑ์ของโรงเรยีนซึ่งก าหนดไว้รอ้ยละ 65 ของคะแนนเต็ม  จ านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 46.2 ของ
นักเรยีนทัง้หมด    และ คะแนนรวมหลงัเรยีนเท่ากบั  235 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 90.4 โดยมจี านวนนักเรยีนทีผ่่าน
เกณฑข์องโรงเรยีนซึง่ก าหนดไวร้อ้ยละ 65 ของคะแนนเตม็  จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของนกัเรยีนทัง้หมด 

การวเิคราะห์หาค่าดชันีประสทิธผิลของการสอนคณิตศาสตร์ดว้ยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตูรคูณ    จาก
คะแนนทดสอบวดัความสามารถดา้นทกัษะการคดิค านวณ  ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนักเรยีนเรื่อง การคูณ  ปรากฏผล
ดงัตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 การวเิคราะหห์าค่าดชันีประสทิธผิลของการสอนคณิตศาสตรด์ว้ยโปรแกรมการคณูแบบไมใ่ชส้ตูรคณูจาก
คะแนนทดสอบวดัความสามารถดา้นทกัษะการคดิค านวณ  เรื่อง  การคณู  ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีน 
 

n คะแนนเตม็ 
คะแนนรวมแบบทดสอบก่อน

เรียน 
คะแนนรวมแบบทดสอบหลงั

เรียน 
ดชันีประสิทธิผล (E.I) 

13 20 144 235 0.7844 
  

จากตารางที่ 2  พบว่าค่าดชันีประสทิธผิลของการสอนคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สูตรคูณ  
ของนกัเรยีน มคี่าดชันปีระสทิธผิลเท่ากบั  0.7844 คดิเป็นรอ้ยละ 78.44    
 

3. การศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการสอนดว้ยโปรแกรมการคณูแบบไม่ใชส้ตูรคณู   
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีต่อการสอน

คณิตศาสตรด์ว้ยโปรแกรมการคณูแบบไม่ใชส้ตูรคณู    โดยเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ ์ดงัตารางที ่3 
 

ตารางท่ี 3  ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการสอนคณิตศาสตรด์ว้ยโปรแกรมการคณูแบบไม่ใชส้ตูรคณู   
 

รายการประเมิน   S.D. 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 
1. โปรแกรมช่วยกระตุน้การเรยีนรูห้รอืเรา้ความสนใจ 4.61 0.51 มากทีส่ดุ 
2. นกัเรยีนใชโ้ปรแกรมไดง้่าย  4.92 0.28 มากทีส่ดุ 
3. ขนาดตวัอกัษรในโปรแกรมมคีวามเหมาะสม 4.15 0.90 มาก 
4. ความชดัเจนของรปูภาพและค าอธบิายของโปรแกรม 4.08 0.76 มาก 
5. นกัเรยีนสามารถนบัจุดตดับนจอภาพไดง้่าย 4.08 0.76 มาก 
6. นกัเรยีนสามารถฝึกการแกโ้จทยไ์ดด้ว้ยตนเอง 4.77 0.44 มากทีส่ดุ 
7. นกัเรยีนมคีวามชอบในการเรยีนคณิตศาสตร ์ 3.69 0.75 มาก 
8. นกัเรยีนสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 4.69 0.48 มากทีส่ดุ 
9. การสอนช่วยใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจในการเรยีนรู้ 3.69 0.63 มาก 
10. ใบงานทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนรูม้รีปูแบบเหมาะสม 3.85 0.61 มาก 

รวม 4.25 0.62 มาก 
 
จากตารางที่ 3 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สูตรคูณ    

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก ( =  4.25 , S.D.= 0.62)  เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าขอ้ที่มคี่าเฉลีย่สูงที่สุดคอืขอ้ 2  

นกัเรยีนใชโ้ปรแกรมไดง้่าย (  =  4.92 , S.D. = 0.28)  
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สรปุผลและอธิปรายผล 
 

การวจิยัเรื่องการพฒันาความสามารถดา้นทกัษะการคดิค านวณ  เรื่อง  การคณู  โดยใชโ้ปรแกรมการคณูแบบ
ไม่ใชส้ตูรคณู  ปรากฏผลดงันี้ 

1.  ความสามารถดา้นทกัษะการคดิค านวณ  เรื่อง  การคณู  ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 หลงัการสอน
ด้วยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สูตรคูณ  สูงกว่าเกณฑ์ปกติของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม   
นกัเรยีนไดค้ะแนนรวมหลงัเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 90.4 โดยมจี านวนนักเรยีนทีผ่่านเกณฑข์องโรงเรยีนซึง่ก าหนดไวร้อ้ย
ละ 65 ของคะแนนเตม็  จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของนกัเรยีนทัง้หมด 

2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลการสอนคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สูตรคูณ ของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 มคี่าเท่ากบั 0.7844 คดิเป็นรอ้ยละ 78.44  

3.  ความพงึพอใจของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทีม่ต่ีอการสอนคณิตศาสตร์ดว้ยโปรแกรมการคูณแบบ
ไม่ใชส้ตูรคณูในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
 จากการวจิยัเรื่องการพฒันาการแกโ้จทยก์ารคณูโดยใชโ้ปรแกรมการคณูแบบไม่ใชส้ตูรคณู  โดยท าการศกึษา
ใชก้บันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนบา้นโคกศร ี  จ.อุดรธานี  สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1.  การสอนด้วยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สูตรคูณ  นักเรยีนได้คะแนนรวมหลงัเรยีนคดิเป็นร้อยละ 90.4 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทัง้หมด หมายความว่า นักเรียนทัง้หมดที่ฝึกทักษะการคูณด้วย
โปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สูตรคูณ  ผ่านเกณฑ์ของโรงเรยีนซึ่งก าหนดไว้รอ้ยละ 65 ของคะแนนเต็ม แสดงว่า การ
พฒันาการแกโ้จทยก์ารคณูโดยใชโ้ปรแกรมการคณูแบบไม่ใชส้ตูร สามารถพฒันาความสามารถดา้นทกัษะการค านวณ 
เรื่องการคณู  ซึง่สอดคลอ้งกบั [4]  ทีก่ล่าวว่า การกระตุน้ และการเสรมิสรา้ง ใหน้กัเรยีนเกดิความรูส้กึ  ทา้ทายในการ
เรยีนรู ้ เกีย่วกบัวธิกีารเรยีนรูท้ีแ่ปลกใหม่  เมื่อเผชญิสถานการณ์หรอืประสบการทีซ่บัซอ้น   โดยกระตุน้ใหน้ักเรยีนใช้
ศกัยภาพทีม่อียู่ในตนเองตามธรรมชาต ิ เพื่อช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดง้่ายขึน้  โดยเฉพาะการเลอืกใชว้ธิกีารสอนแบบ
ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัแบบการเรยีนรูข้องนักเรยีนและการจดัการเรยีนรูใ้หเ้สรมิสรา้งทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาน
ในทุกโอกาส  ซึง่หากผูส้อนมทีกัษะ และใชแ้บบการสอนทีห่ลากหลายมากขึน้  กจ็ะช่วยใหน้ักเรยีนประสบความส าเรจ็
ในการเรยีนเพิม่ขึน้ด้วย  ซึ่งโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตูรคูณที่สรา้งขึน้  ผูว้จิยัไดอ้อกแบบและสร้างขึน้โดยเน้นที่
ความง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน  โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง   น าไปใช้ทดลองกบันักเรยีนกลุ่ม
ตวัอย่างจากนัน้ท าการปรบัปรุงและใชท้ดลองกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนบา้นโคกศร ี จ.อุดรธานี  และ
ท าการเผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์

2.  ผลการศึกษาค่าดชันีประสิทธิผลการสอนคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สูตรคูณ  ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 มคี่าเท่ากบั  0.7844 คดิเป็นรอ้ยละ 78.44  แสดงว่าหลงัเรยีนนักเรยีนมคีวามก้าวหน้า
ในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 78.44  ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเกดิจากการเรยีนรูข้องนักเรยีนดว้ยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใชส้ตูร
คูณ เป็นการเรยีนโดยยดึหลกัการเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั [3]  นักเรยีนทุกคนมคีวามสามารถ  มสี่วนร่วมในการปฏบิตัิ
กจิกรรม  นักเรยีนมคีวามสุขในการปฏบิตัิกจิกรรม   บรรยากาศในการท ากจิกรรมมคีวามเหมาะสม  ท าใหน้ักเรยีนมี
ความกระตือรอืรน้ใฝ่เรยีนรู้  และการฝึกหดัหรอืการกระท าบ่อยๆ ดว้ยความเขา้ใจ จะท าใหก้ารเรยีนรูน้ัน้คงทนถาวร  
จงึสง่ผลใหก้ารเรยีนรูข้องนกัเรยีนมปีระสทิธภิาพสงู และท าใหน้กัเรยีนมคีะแนนเพิม่ขึน้จากก่อนเรยีน 

3.  ผลการศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทีม่ต่ีอการสอนคณิตศาสตรด์ว้ยโปรแกรม
การคูณแบบไม่ใชส้ตูรคูณในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  แสดงว่านักเรยีนมคีวามชอบ  สนุก  และเพลดิเพลนิกบัวธิกีาร
ฝึกทกัษะการคณูดว้ยโปรแกรมการคณูแบบไม่ใชส้ตูรคณู 
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ปัญหาการจดัเกบ็ภาษีโรงเรือนและท่ีดินจากหอพกันิสิตในมหาวิทยาลยัของรฐั 
Inefficiencies of Tax Collection from Dormitories in Government Universities 
 

ทศันะ ศรปัีตตา1 
Tussana Siputta1 
 

บทคดัย่อ 
 

         การวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์(1) เพื่อศกึษาปัญหาการตคีวามเกีย่วกบัหอพกันิสติว่าเป็นทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยั
ของรฐัที่อยู่ในข่ายได้รบัยกเว้นไม่ต้องเสยีภาษีโรงเรอืนและที่ดนิตามมาตรา 9 (2) และ(3) แห่งพระราชบญัญัติภาษี
โรงเรอืนและทีด่นิ พุทธศกัราช 2475 หรอืไม่ และ(2) เพื่อศกึษาปัญหาความชอบดว้ยกฎหมายของค าสัง่ทางปกครอง
เกี่ยวกบัการแจ้งการประเมนิภาษี และการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองของผูบ้รหิารท้องถิ่นโดยการออกค าสัง่เป็น
หนงัสอืใหย้ดึ อายดั และขายทอดตลาดทรพัยส์นิมหาวทิยาลยัของรฐั ซึง่ผลการวจิยัพบว่า 1) มหาวทิยาลยัพะเยา 
กบัเอกชนผูล้งทุนก่อสรา้งหอพกันิสติมขีอ้ตกลงกนัชดัเจนว่าจะช าระผลประโยชน์ตอบแทนตามอตัราและระยะเวลาที่
ก าหนด จงึเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการใชอ้าคารหอพกันิสติ  อาคารหอพกันิสติจงึเป็นทรพัยส์นิที่ไม่อยู่ในข่าย
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายแต่อย่างใด 2)การที่เทศบาลต าบลแม่กาแจ้ง
มหาวทิยาลยัพะเยาช าระค่าภาษีระบุเพยีงแค่ค่ารายปีและค่าภาษีทีค่า้งช าระแต่มไิดอ้ธบิายสาระส าคญัขอ้เทจ็จรงิ ขอ้
กฎหมาย ตลอดจนวิธีการค านวณค่าภาษีไว้ จึงเป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและถือว่าเป็นค าสัง่ทาง
ปกครองทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย และทางเทศบาลต าแม่กาจะใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองโดยวธิกีารยดึ อายดัและ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินมหาวิทยาลัยของรัฐยังไม่ได้ จนกว่าเทศบาลต าบลแม่กาจะได้ท าหนังสือแจ้งเตือนให้
มหาวทิยาลยัพะเยาช าระเงนิเสยีก่อน มเิช่นนัน้จะเป็นการไม่ปิบิตัติามขัน้ตอนทีก่ฎหมายก าหนด ซึง่ถอืว่าเป็นค าสัง่
ทางปกครองไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
 

ค าส าคญั : การจดัเกบ็ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิจากหอพกันิสติในมหาวทิยาลยัของรฐั 
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Abstract  
 

The objectives of this research are twofolds as follows :  1)  To study the problem of the 
interpretation about the students’ dormitory whether it should be classified as a tax - exempted housings and 
lands according to the BE 2475 Act of Housings and Lands chapter 9(2) and 9 (3) or  not ,and 2) to study 
the legitimacy of the Administrative Act on tax assessment notification and the municipal administrative 
enforcement in confiscation, sequestration , or auction of the government university’s assets.  This research 
found out that 1)  The Phayao university ( together with the private contractor has made the mutual 
agreement)  that they will pay the specified amount of money on the predetermined due date, therefore, it is 
dosse manifested for beneficiary purpose and it should be classified as a non – tax exempted type, 2)  The 
Maeka municipality office has notified that the university paid  the tax only for the annual fee and the 
outstanding tax without a fact, regulation, and the tax calculation in details. This activity is considered 
illegitimated, and The MaeKa municipal administration is has no right to confiscate, sequestrate, or auction 
the university’s assets. Accordingly. This should be processed if and only if the municipal administration has 
submitted the warning notification to the university beforehand.  Otherwise, it is illegitimated to do so. 

 

Keyword:  Tax Collection from Dormitories in Government Universities 
 

บทน า 
 

การจดัท าบรกิารสาธารณะ (Public Service) นับไดว้่าเป็นภารกจิพืน้ฐานส าคญัทีร่ฐัมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการ
จดัท าเพื่อทีจ่ะสนองตอบความตอ้งการของประชาชนสว่นใหญ่ซึง่การบรกิารสาธารณะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
[1 ] คอื 1) บรกิารสาธารณะทางปกครอง (Administrative Public Service)  2) บรกิารสาธารณะทางอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม (Industrial and Commercial)  และ 3) บรกิารสาธารณะทางสงัคมและวฒันธรรม (Social and Cultural 
Service)  

การจดัท าบรกิารสาธารณะดังกล่าวข้างต้นนี้ไม่อาจส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้เลย หากขาดองค์กรเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการจดัท า โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกเ็ป็นอกีองค์กรหนึ่งของฝ่ายปกครองที่มหีน้าที่รบัผดิชอบ
ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534[2] ซึ่งใชเ้ป็นเครื่องมอืในการด าเนินการดงักล่าว ทัง้นี้ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะต้องมคีวามเป็นอสิระในการก าหนดนโยบาย การบรหิาร การบรหิารงานบุคคล การเงนิ
และการคลงั และสามารถพึง่พาตนเองไดโ้ดยเฉพาะอ านาจในการตดัสนิใจในกจิการของทอ้งถิน่ นอกจากนี้ยงัจะต้องมี
รายได้เป็นของตนเอง  ทัง้นี้ ทางเลอืกหนึ่งของการน ามาซึง่รายไดข้องท้องถิน่ดงักล่าวกค็อืการใชม้าตรการทางภาษี
ทรพัยส์นิ [3] นัน่เอง ดว้ยเหตุนี้องคก์รนิตบิญัญตัจิงึไดต้ราพระราชบญัญตัภิาษโีรงเรอืนและทีด่นิ พุทธศกัราช 2475ขึน้ 
โดยก าหนดวตัถุประสงคใ์หม้กีารจดัเกบ็ภาษีเกีย่วกบัทีด่นิและอสงัหารมิทรพัย ์อนัเป็นการจดัเกบ็ภาษจีากทรพัยส์นิที่
ครอบครอง รวมถึงประโยชน์ที่เกดิจากทรพัย์สนิ โดยมุ่งเกบ็จากตวัทรพัย์สนิที่มผีู้ถือครองกรรมสทิธิเ์ป็นหลกั  แต่
กฎหมายเองกก็ าหนดทรพัยส์นิบางประเภททีใ่หไ้ดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งเสยีภาษโีรงเรอืนและทีด่นิตามพระราชบญัญตัิ
ฉบบันี้ โดยมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญัติภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ พ.ศ.2475 แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติภาษี
โรงเรอืนและทีด่นิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2534 บญัญัตวิ่า”ทรพัยส์นิดงัต่อไปนี้ ท่านได้รบัยกเวน้จากบทบญัญัตแิห่งภาคนี้  
(2) ทรพัย์สนิของรฐับาลที่ใช้ในกจิการของรฐับาลหรอืสาธารณะและทรพัย์สนิของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ใช้ใน
กจิการการรถไฟโดยตรง (3) ทรพัยส์นิของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรยีนสาธารณะ ซึง่กระท ากจิการอนัมใิช่เพื่อ
ประโยชน์เป็นผลก าไรสว่นบุคคลและใชใ้นการรกัษาพยาบาลและในการศกึษา” 
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         มหาวทิยาลยัของรฐัเป็นสถาบนัทีม่บีทบาทส าคญัในการใหบ้รกิารแก่สงัคมและวฒันธรรมอนัเป็นการใหบ้ริการ
สาธารณะโดยไม่มวีตัถุประสงคใ์นการหารายได้แต่มวีตัถุประสงคใ์นการศกึษา การวจิยั การใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม 
และทะนุบ ารุงศลิปวฒันธรรม โดยวตัถุประสงคด์งักล่าวนี้จะถูกก าหนดไวใ้นกฎหมายการจดัตัง้ของมหาวทิยาลยัแต่ละ
แห่ง แต่ในระยะเวลาทีผ่่านมาการบรหิารมหาวทิยาลยัไดย้ดึโยงอยู่กบัระบบราชการทัง้ในระบบบรหิารงานบุคคล การ
บรหิารงบประมาณและการพสัดุโดยยดึกฎเกณฑแ์ละระเบยีบต่างๆของทางราชการโดยเคร่งครดัจนกลายเป็นปัญหา
และอุปสรรคการบรหิารงานด้านการเงนิ ทรพัยส์นิและงบประมาณ ดว้ยเหตุนี้รฐับาลจงึไดม้นีโยบายน ามหาวทิยาลยั
ของรฐัปรบัเปลีย่นสถานภาพการบรหิารไปเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัคอืไม่เป็นสว่นราชการและไม่ใช่รฐัวสิาหกจิ 
แต่ยงัคงเป็นหน่วยงานของรฐัทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากรฐับาลอยู่[4]  
        อย่างไรกต็าม นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นตน้มา รฐับาล พ.ต.ท.ทกัษณิ  ชนิวตัรไดม้กีารตราพระราชกฤษฎกีาว่า
ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ด ีพ.ศ. 2546 ใช้บงัคบักบัส่วนราชการต่าง ๆ โดยมาตรา 16 ได้
ก าหนดให้ส่วนราชการจดัท าแผนปิิบตัิราชการของราชการนัน้ ๆ โดยจดัท าแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกบัแผน
บรหิารราชการแผ่นดนิตามมาตรา 3 คอื จะตอ้งเป็นไปตามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนดตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการและตามความในวรรคสองของมาตราเดยีวกนั ยงัได้ก าหนดให้ส่วนราชการที่จดัท าแผนปิบิตัิ
ราชการประจ าปีดงักล่าว จะต้องระบุสาระส าคญัเกีย่วกบันโยบายการปิบิตัริาชการ เป้าหมายและผลสมัฤทธิข์องงาน 
รวมทัง้ประมาณการรายไดแ้ละรายจ่ายและทรพัยากรอื่นที่จะต้องใชเ้สนอรฐัมนตรเีหน็ชอบดว้ย ทัง้นี้ เมื่อรฐัมนตรไีด้
เหน็ชอบแผนปิบิตัิราชการดงักล่าวแลว้ ส านักงบประมาณถงึจะด าเนินการจดัสรรงบประมาณเพื่อใหก้ารปิบิตังิาน
บรรลุผลส าเรจ็ในภารกจิตามแผน [5] ต่อไป ซึง่จากเจตนารมณ์ของกฎหมายดงักล่าวประกอบกบันโยบายของรฐับาลใน
ขณะนัน้ไดส้่งผลใหก้ารจดัสรรงบประมาณทางดา้นการการลงทุนก่อสรา้งหอพกันักศกึษาตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้น
มา มหาวทิยาลยัของรฐัที่เป็นส่วนราชการและ/หรอืมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั ส่วนใหญ่จะไม่ได้รบัการสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดนิส าหรบัการลงทุนก่อสรา้งหอพกันิสติ จากส านกังบประมาณเหมอืนดงัเช่นอดตีทีผ่่านมา ดว้ยเหตุนี้
เองท าใหม้หาวทิยาลยัของรฐัจงึต้องตอบสนองนโยบายของรฐับาลด้านการลงทุนสิง่ปลูกสรา้งและการก่อสรา้งหอพกั
นิสติ โดยใชว้ธิกีารเชญิชวนใหภ้าคเอกชนเขา้มาร่วมลงทนุก่อสรา้งหอพกัในทีด่นิทีม่หาวทิยาลยัของรฐัดแูลใชป้ระโยชน์
อยู่ โดยที่มหาวทิยาลยัของรฐัแต่ละแห่งจะมรีูปแบบการบรหิารจดัการหอพกัที่แตกต่างกนั กล่าวคอื บางแห่งได้ใช้
วธิกีารจดัซือ้หอพกัคนืจากเอกชนผูล้งทุนโดยด าเนินการบรหิารจดัการหอพกัดว้ยตนเอง [6]แลว้ยงัไดร้บัการยกเว้นไม่
ต้องเสยีภาษีโรงเรอืนและทีด่นิตามพระราชบญัญตัภิาษีโรงเรอืนและทีด่นิ พุทธศกัราช 2475 แต่บางแห่ง[7]ไดบ้รหิาร
จดัการโดยตกลงให้เอกชนซึ่งเป็นผู้ลงทุนเป็นผู้บริหารจดัการหอพกันิสติและอาคารต่าง ๆของโครงการต่อไปตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ทัง้นี้ มหาวทิยาลยัของรฐักจ็ะเป็นผูจ้ดัเกบ็เงนิค่าเช่าหอพกันิสติในแต่ละปีแบ่งใหแ้ก่
เอกชนผูล้งทุน โดยเอกชนผูล้งทุนกต็กลงให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่มหาวทิยาลยัของรฐัตามจ านวนทีก่ าหนดไว้ใน
สญัญา แต่การให้เอกชนผูล้งทุนบรหิารโครงการต่อไปดงักล่าวนี้กจ็ะไม่ได้รบัการยกเวน้ไม่ต้องเสยีภาษีโรง เรอืนและ
ที่ดินตามมาตรา 9 (2) และ(3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475แต่อย่างใด[8] และ
มหาวทิยาลยันเรศวร ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัของรฐัทีเ่ป็นส่วนราชการหนึ่งที่ไดม้กีารจดัท าโครงการก่อสรา้งหอพกันิสติ
โดยแยกออกเป็น 2 โครงการคอื โครงการก่อสรา้งหอพกันิสติในทีด่นิของมหาวทิยาลยั จงัหวดัพษิณุโลก และโครงการ
ก่อสรา้งหอพกันิสติในทีด่นิของมหาวทิยาลยันเรศวร วทิยาเขตสารสนเทศพะเยา จงัหวดัพะเยา โดยใหเ้อกชนผูล้งทุน
บรหิารโครงการต่อไปภายหลงัก่อสรา้งเสรจ็ ซึง่จากการทีม่หาวทิยาลยัของรฐัได้มรีูแปบของการบรหิารจดัการหอพกั
นกัศกึษาทีแ่ตกต่างกนัดงักล่าวนี้ ในช่วงระยะเวลาทีผ่่านมาพบว่าการจดัเกบ็ภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จาก
หอพกันิสติมหาวทิยาลยัในมหาวทิยาลยัของรฐัตามพระราชบญัญตัิภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ พุทธศกัราช 2475 นัน้มี
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาดงัต่อไปนี้คอื 
 

1. ปัญหาการตคีวามเกีย่วกบัอาคารหอพกันิสติมหาวทิยาลยัของรฐัว่าอยู่ในข่ายการไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องเสยี
ภาษตีามมาตรา 9 (2) และ(3)แห่งพระราชบญัญตัภิาษโีรงเรอืนและทีด่นิ พุทธศกัราช 2475หรอืไม่                   
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2. ปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของค าสัง่ทางปกครองเกี่ยวกบัการแจ้งรายการประเมินภาษีและการใช้
มาตรการบงัคับทางปกครองของผู้บริหารโดยการออกค าสัง่เป็นหนังสอืให้ยึด อายดัหรือขายทอดตลาดทรพัย์สิน
มหาวทิยาลยัของรฐั โดยมติ้องขอศาลสัง่หรอืออกหมายยดึของผูบ้รหิารทอ้งถิน่  ดงันัน้ เมื่อมปัีญหาดงักล่าวขา้งต้นนี้ 
ผูว้จิยัจงึเหน็ถึงความส าคญัและความจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะท าการศกึษาวจิยั เรื่อง“ปัญหาการจดัเกบ็ภาษีโรงเรอืนและ
ทีด่นิจากหอพกันิสติในมหาวทิยาลยัของรฐั”ทัง้นี้ เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สงัคมและประเทศชาต ิทัง้ในแง่
วชิาการและปิบิตัต่ิอไป 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

(1) เพื่อศกึษาปัญหาการตคีวามเกีย่วกบัหอพกันิสติมหาวทิยาลยัของรฐัว่าอยู่ในข่ายไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องเสยี
ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิตามาตรา 9 (2) และ(3) แห่งพระราชบญัญตัภิาษีโรงเรอืนและที่ดนิ พุทธศกัราช 2475 หรอืไม่ 
(2) เพื่อศกึษาปัญหาความชอบดว้ยกฎหมายของค าสัง่ทางปกครองเกีย่วกบัการแจง้รายการประเมนิภาษโีรงเรอืนและ
ทีด่นิ(ภ.รด.8)และการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองของผูบ้รหิารทอ้งถิน่โดยวธิกีารออกค าสัง่เป็นหนังสอืใหย้ดึอายดั
หรอืขายทอดตลาดทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยัของรฐัตามมาตรา 43 และมาตรา 44 พระราชบญัญตัภิาษีโรงเรอืนและ
ทีด่นิ พุทธศกัราช 2475 โดยไม่ตอ้งขอใหศ้าลสัง่หรอืออกหมายยดึ  

 

สมมติฐานการศึกษา 
 

การทีม่หาวทิยาลยัของรฐักบัเอกชนผูล้งทุนก่อสรา้งหอพกันิสติในทีด่นิที่มหาวทิยาลยัดแูลใชป้ระโยชน์อยู่ ตก
ลงกนัไวใ้นสญัญาว่าใหม้หาวทิยาลยัของรฐัเป็นผูน้ ารายไดท้ีจ่ดัเกบ็ค่าเช่าหอ้งพกัจากนิสติทีเ่ขา้พกัในแต่ละปีส่งใหก้บั
เอกชนผูล้งทุนตามอตัราและระยะเวลาทีต่กลงกนั เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการใชท้รพัยส์นิมหาวทิยาลยัของรฐั 
ซึง่จะไม่ไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งเสยีภาษีโรงเรอืนและที่ดนิตามมาตรา 9 (2) หรอื(3) ตามพระราชบญัญตัภิาษโีรงเรอืน
และที่ดนิ พุทธศกัราช 2475 และการบงัคบัใชก้ฎหมายเฉพาะซึ่งมมีาตรฐานที่ต ่ากว่ากฎหมายวธิปีิบิตัริาชการทาง
ปกครองโดยการแจง้รายการประเมนิภาษีโรงเรอืนและที่ดนิและมกีารใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองโดยมไิด้ปิบิตัิ
ตามขัน้ตอนทีก่ฎหมายก าหนดท าใหม้ปัีญหาเกีย่วกบัความชอบดว้ยกฎหมายของค าสัง่ทางปกครอง 
 

วิธีการศึกษา 
 

การวิจัยนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก  เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร ( Research Document) โดยจะ
ท าการศกึษา คน้ควา้จากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการก่อสรา้งหอพกันิสติมหาวทิยาลยัของรฐับทความ ต ารา และค า
พพิากษาทีเ่กีย่วขอ้งจากหอ้งสมุดต่าง ๆ รวมทัง้ตามเวบไซดต่์าง ๆ ส่วนท่ีสอง เป็นการวจิยัโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ
บุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่องนี้ จ านวน 5 คน ประกอบดว้ย อธกิารบดมีหาวทิยาลยัพะเยา นายก
องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าโพธิ ์จังหวัดพิษณุโลก นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลแม่กาจงัหวดัพะเยา อดีตรอง
ผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ  และผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นกฎหมายภาษโีรงเรอืนและทีด่นิอนัจะเป็นการสนบัสนุนในสว่น
แรก  
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ผลการศึกษา      
       

ผลการศกึษาสรุปประเดน็ตามวตัถุประสงคด์งันี้ 
ผลการศกึษาพบว่า 1. ปัญหาเกดิขึน้จากการตคีวามกฎหมายภาษโีรงเรอืนและทีด่นิฯกบัเกีย่วกบัหอพกันิสติ

มหาวทิยาลยัของรฐัว่าเป็นทรพัย์สนิที่อยู่ในข่ายไดร้บัการยกเวน้ไม่ต้องเสยีภาษีโรงเรอืนและที่ดนิตามกฎหมายภาษี
โรงเรอืนและที่ดนิระหว่างทางเทศบาลต าบลแม่กา ซึ่งมหีน้าที่จดัเกบ็ภาษีมคีวามเหน็ว่าไม่ไดร้บัยกเวน้ภาษีโรงเรอืน
และที่ดิน เนื่องจากมหาวทิยาลยัพะเยามีข้อตกลงกบัเอกชนผู้ลงทุน โดยแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนตามอตัราและ
ระยะเวลาที่ก าหนด อนัเป็นการใช้หอพกันิสติไปแสวงหาประโยชน์ในทางการค้าก าไรส่วนบุคคล กบัมหาวทิยาลยั
พะเยา ซึ่งได้รบัแจ้งให้เป็นผู้ยื่นแบบประเมินรายการเสยีภาษีโรงเรอืนและที่ดนิมีความเห็นว่าหอพกันิสติควรได้รบั
ยกเว้นไม่ต้องเสยีภาษีโรงเรอืนและที่ดินเนื่องจากทบวงมหาวทิยาลยัและส านักงบประมาณมีนโยบายไม่สนับสนุน
งบประมาณทางด้านการลงทุนก่อสรา้งหอพกันิสติอกีต่อไป จงึได้เชญิชวนให้เอกชนเขา้มาร่วมลงทุนก่อสร้างหอพกั
นิสติในทีด่นิทีม่หาวทิยาลยัดูแลใชป้ระโยชน์อยู่และเมื่อไดก้่อสรา้งเสรจ็แลว้ไดย้กกรรมสทิธิใ์นหอพกัดงักล่าวเป็นของ
มหาวทิยาลยัพะเยา ดงันัน้ ประเดน็ปัญหาจงึมอียู่ว่า อาคารหอพกันิสติเป็นทรพัยส์นิทีจ่ะอยู่ในขา่ยไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้ง
เสยีภาษีโรงเรอืนและทีด่นิหรอืไม่นัน้ ปัญหานี้เกดิมาจากการตคีวามกฎหมายภาษีโรงเรอืนและทีด่นิตามมาตรา 9 ซึง่
บญัญตัิว่า”ทรพัย์สนิดงัต่อไปนี้ท่านให้ยกเวน้จากบทบญัญตัินี้ (2) ทรพัยส์นิของรฐับาลที่ใช้ในกจิการของรฐับาลหรอื
สาธารณะและทรพัย์สนิของการรถไฟแห่งประเทศไทย และ (3) ทรพัย์สนิของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรือน
สาธารณะซึง่กระท ากจิการอนัมใิช่เพื่อประโยชน์เป็นผลก าไรส่วนบุคคลและใชใ้นการรกัษาพยาบาลและในการศกึษา” 
ซึ่งในการตีความกฎหมายนัน้ โดยหลกัทัว่ไปแล้วจะเป็นการตีความตามลายลกัษณ์อกัษรหรอืตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายทีฝ่่ายนิตบิญัญตัติราขึน้ และเมื่อกฎหมายภาษโีรงเรอืนและทีด่นิเป็นกฎหมายมหาชนสาขาหนึ่งซึง่ใชบ้งัคบัมา
นานแล้วการตีความกฎหมายดงักล่าวจงึต้องตีความตามตวัอกัษรและเจตนารมณ์ควบคู่กนัไปด้วย [9] เมื่อพจิารณา
ทรพัยส์นิทีจ่ะอยู่ในขา่ยไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งเสยีภาษีโรงเรอืนและทีด่นิตามมาตรา 9 (2) แลว้พบว่า จะตอ้งเป็นทรพัยส์นิ
ของรฐับาลทีใ่ช้ในกจิการของรฐับาลหรอืสาธารณะและทรพัย์สนิของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยค าว่า ”ทรพัย์สนิ”
ตามนัยกฎหมายดงักล่าวนี้ หมายถึงทรพัย์สนิที่อยู่ในลกัษณะเดียวกนักบัทรพัย์สนิที่อยู่ในข่ายเสยีภาษี ซึ่งได้แก่ 
โรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งอย่างอื่น ๆกบัที่ดนิทีใ่ชต่้อเนืองกบัโรงเรอืนหรอืสิง่ปลูกสรา้งนัน้ และทีด่นิบรเิวณต่อเนื่องกบั
ที่ดินซึ่งปลูกสร้างโรงเรอืนหรอืสิง่ปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ เมื่อปรากิข้อเท็จจรงิว่ามหาวิทยาลยัพะเยาจดัตัง้ขึ้นตาม
พระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ. 2553 เป็นนิติบุคคลมวีตัถุประสงค์ในการสอน การวจิยั บรกิารวชิาการแก่
สงัคมฯ มอี านาจหน้าทีใ่นการถอืกรรมสทิธิ ์มสีทิธใินทรพัย์สนิทัง้สงัหารมิทรพัยห์รอือสงัหารมิทรพัย(์มาตรา 13 (1) ) 
การทีม่หาวทิยาลยัเชญิชวนเอกชนมาลงทุนก่อสรา้งหอพกันิสติโดยมขีอ้ตกลงในสญัญาก่อสรา้งหอพกันิสติว่าภายหลงั
ก่อสร้างหอพกัเสรจ็ใหอ้าคารหอพกัตกเป็นกรรมสทิธิข์องมหาวทิยาลยั(ขอ้ 14.1) อาคารหอพกันิสติจงึเป็นทรพัย์สนิ
ของมหาวิทยาลยัโดยผลแห่งสญัญาและเป็นทรพัย์สนิที่อยู่ในข่ายต้องเสยีภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  แต่การที่จะเป็น
ทรพัยส์นิทีไ่ดร้นัการยกเวน้ไม่ตอ้งเสยีภาษโีรงเรอืนและทีด่นิหรอืไม่นัน้ บทบญัญตัขิองกฎหมายใชค้ าว่า”ทรพัยส์นิของ
รฐับาล” “กจิการของรฐับาล”ซึง่ค าว่า”รฐับาล”ในทีน่ี้มคีวามหมายกวา้งมากและหมายถงึรฐัในฐานะเป็นตวัประเทศชาต ิ
และค าว่า”กจิการของรฐับาล”หมายถงึราชการ ทบวงการเมอืงต่าง ๆ และค าว่า”ใชใ้นกจิการสาธารณะ”หมายถงึรฐับาล
ใชเ้องโดยเอาทรพัยส์นิออกใหส้าธารณะชนใชท้ัว่ไป ค าว่ากจิการของรฐับาล”จงึราชการสว่นกลาง ราชการส่วนทอ้งถิน่ 
ราชการส่วนภูมิภาค รฐัวสิาหกิจและรวมถึงหน่วยงานอื่นของรฐัที่ท าหน้าที่ในการบรกิารสาธารณะด้วย ดงันัน้ เมื่อ
ปรากิข้อเท็จจริงว่ามหาวิทยาลยัพะเยาเป็นหน่วยงานงานอื่นของรฐัโดยเรียกว่า”มหาวิทยาลยัในก ากับ”ได้การ
ด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ของมหาวทิยาลยั จงึอยู่ในความหมายของค าว่า”กจิการของรฐับาล”ด้วย อย่างไรกต็าม 
ทรพัยส์นิทีจ่ะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งเสยีภาษตีามอนุมาตรานี้จะตอ้งน าไปไดใ้ชใ้นกจิการของรฐับาลหรอืไดใ้ชใ้นกจิการ
สาธารณะด้วย เมื่อมหาวิทยาลยัพะเยามีวตัถุประสงค์ในการสอน การวิจัย ทะนุบ ารุงศิลปะวฒันธรรมฯ และ เมื่อ
ข้อเท็จจริงพบว่าวตัถุประสงค์ในการก่อสร้างหอพกันิสติเพื่อเป็นที่พักอาศยัที่อบอุ่นและปลอดภัย และเพื่อพัฒนา
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คุณภาพชวีติของนิสติใหเ้ป็นนิสติทีพ่งึประสงค ์โดยมกีารเรยีกเกบ็เงนิค่าบ ารุงหอพกัหรอืค่าธรรมเนียมหอพกัจากนิสติ
ทีพ่กัอาศยัหากไดน้ าเงนิทีเ่รยีกเกบ็ไปใชจ้่ายตามวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยัการใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิดงักล่าว
อยู่ในข่ายได้รบัยกเว้นไม่ต้องเสยีภาษีโรงเรือนและที่ดิน [10] แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากิว่ามหาวทิยาลยัพะเยาได้มี
ขอ้ตกลงกบัเอกชนผูล้งทุนโดยแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนตามอตัราและระยะเวลาที่ก าหนด จงึเป็นการใชท้รพัย์สนิที่
มใิช่ในกจิการของรฐับาลหรอืสาธารณะโดยตรงในอนัทีจ่ะไดร้บัการยกเวน้ไม่ต้องเสยีภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ซึง่เป็นไป
ตามสมมตฐิานทีผู่ว้จิยัไดต้ัง้ไว ้ทัง้นี้ เนื่องจากมหาวทิยาลยัของรฐักบัเอกชนผูล้งทุนก่อสรา้งหอพกันิสติไดต้กลงกนัใน
สญัญาว่ามหาวทิยาลยัของรฐัเป็นผู้น ารายได้ที่จดัเกบ็ค่าเช่าหอ้งพกัจากนิสติที่เขา้พกัในแต่ละปีส่งให้เอกชนผู้ลงทุน
ตามระยะเวลาทีต่กลงกนั อนัเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการใชท้รพัยส์นิมหาวทิยาลยัของรฐันัน่เอง 

ส าหรับมาตรา 9 (3) ของกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ ผู้วิจ ัยขอแยกประเด็นในการพิจารณาตาม
บทบญัญตัมิาตรา 9 (3) ออกไดเ้ป็น  3 ประการ ดงันี้ 1) อาคารหอพกันิสติเป็นทรพัยส์นิของโรงเรยีนสาธารณะหรอืไม่ 
2) ได้ใช้อาคารหอพกันิสติในการศกึษาโดยตรงหรอืไม่ และ 3) ไม่เป็นการกระท าที่แสวงผลก าไรส่วนบุคคลจากใช้
หอพกันิสตินัน้ โดยจะไดอ้ธบิายดงัต่อไปนี้               
                 1) อาคารหอพกันิสติเป็นทรพัยส์นิของโรงเรยีนสาธารณะหรอืไม่ โดยทีพ่ระราชบญัญตัภิาษีโรงเรอืนและ
ที่ดิน พุทธศักราช 2475 นี้ ได้ใช้บังคับมาช้านานแล้วในช่วงการตรากฎหมายฉบับนี้ประเทศไทยมีการจัดตัง้
มหาวทิยาลยัขึน้น้อยมาก และมแีต่เพยีงจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเท่านัน้ทีต่ัง้ขึน้มาเมื่อปีพุทธศกัราช 2459[11] ในการ
ตคีวามกฎหมายภาษีอากรนัน้จงึต้องพจิารณาตวัอกัษรควบคู่ไปกบัเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีโรงเรอืนและที่ดนิฯ
รวมถงึบรบิทของสงัคมในขณะนัน้ดว้ย เมื่อกฎหมายไดใ้ชถ้้อยค าว่า”โรงเรยีนสาธารณะ” ย่อมมไิดห้มายความเฉพาะ
สถานศกึษาทีจ่ดัการเรยีนการสอนในระดบัประถมหรอืระดบัมธัยมเท่านัน้ แต่หากยงัหมายความถงึสถานศกึษาทีจ่ดัให้
มกีารเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษาดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกับทีค่ณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่3) เคยวนิิจฉัย ในกรณี
ของมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ได้วนิิจฉัยมหาวทิยาลยัขอนแก่นยงัถือว่าเป็น
โรงเรยีนสาธารณะและหอพกันักศึกษาเป็นทรพัย์สนิของมหาวิทยาลยัขอนแก่น เรื่องเสรจ็ที่ 47 /2536 นอกจากนี้
ทรพัย์สนิของโรงเรียนสาธารณะนัน้จะต้องเป็นทรพัย์สนิของรฐัเท่านัน้ และการที่จะพิจารณาค าว่า ”ทรพัย์สนิของ
โรงเรยีนสาธารณะ”นัน้จะต้องเป็นทรพัยส์นิของรฐัเท่านัน้ เมื่อมหาวทิยาลยัพะเยาเป็นหน่วยงานอื่นของรฐัมกีารจดัตัง้
ขึน้โดยพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัพะเยา พุทธศกัราช 2553 มหาวทิยาลยัพะเยาจงึเป็นหน่วยงานอื่นของรฐั ดงันัน้ 
อาคารหอพกันิสติจึงเป็นทรพัย์สนิของมหาวทิยาลยั และเป็นทรพัย์สนิของโรงเรยีน”ตามนัยของกฎหมายดงักล่าว
ข้างต้น ส าหรบัประเด็นที่จะพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นการแสวงผลก าไรส่วนบุคคลหรือไม่นัน้  ผู้วิจยัได้แยก
วตัถุประสงคท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบในการพจิารณาออกเป็นสองดา้นคอื  

ก) ดา้นการก่อสรา้งหอพกันิสติ และ ข) ดา้นการน าเงนิค่าเช่าหอ้งพกัไปใช้ ก) ดา้นการสรา้งหอพกันิสติ เมื่อ
ขอ้เทจ็จรงิพบว่าวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยัพะเยาทีไ่ดจ้ดัใหม้หีอพกันิสตินัน้กเ็พื่อตอ้งการใหน้ิสติโดยเฉพาะชัน้ปีที ่
1 และ /หรอืชัน้ปีที ่2  ไดม้ปีระสบการณ์ในการใชช้วีติอยู่ร่วมกนัระหว่างเพื่อนนิสติต่างคณะวชิาในอาคารหอพกันิสติที่
พกัอาศยัทีอ่บอุ่นและปลอดภยัในศูนยก์ลางแหล่งการเรยีนรูแ้ละเอือ้อาอร (Leaning and care) เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติ
ของนิสติใหเ้ป็นนิสติทีพ่งึประสงคข์องมหาวทิยาลยัน าไปสู่การเป็นบณัฑติทีม่คีุณค่าของสงัคมและเป็นทรพัยากรทีพ่งึ
ประสงคข์องประเทศในอนาคตจงึจ าเป็นต้องสรา้งหอพกัขึน้ โดยผู้ที่จะเขา้หอพกันิสติมหาวทิยาลยัพะเยาจะต้องเป็น
นิสติของมหาวทิยาลยัพะเยาชัน้ปีที ่1 การเขา้พกั การยา้ยหอพกัจะต้องเป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัพะเยาว่าดว้ย
หอพักนิสติของมหาวิทยาลยัพะเยา พ.ศ. 2553 โดยการจดัตัง้และการด าเนินการหอพกันิสติมหาวิทยาลยัพะเยา
ดังกล่าวนี้  เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่บัญญัติไว้ในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัพะเยา พุทธศกัราช 2553 [12] กล่าวคอื มหาวทิยาลยัพะเยามวีตัถุประสงค์ในการสอน ส่งเสรมิวชิาการ
และวิชาชีพชัน้สูง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สงัคมและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การที่
มหาวทิยาลยัพะเยา ไดเ้รยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการเขา้พกัอาศยัในหอพกันิสติทีเ่ขา้พกัตามประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา
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ว่าดว้ยการพกัอาศยัในหอพกัมหาวทิยาลยัพะเยานัน้ เงนิค่าเช่าหอ้งพกัจงึเป็นเงนิท านองเดยีวกนักบัค่าบ ารุงหอ้งสมุด 
ค่าบ ารุงกฬีา อนัมลีกัษณะเป็นเงนิรายไดต้ามนยัมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ. 2553 นัน่เอง  

ข ) ดา้นการน าเงนิค่าเช่าหอ้งพกัไปใช้ การทีม่หาวทิยาลยัพะเยา ไดเ้รยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการเขา้พกัอาศยั
ในหอพกันิสติทีเ่ขา้พกัตามประกาศมหาวทิยาลยัพะเยาว่าดว้ยการพกัอาศยัในหอพกัมหาวทิยาลยัพะเยานัน้ ถงึแมว้่า
เงนิค่าเช่าหอ้งพกัจะท านองเดยีวกนักบัค่าบ ารุงหอ้งสมุด ค่าบ ารุงกีฬา อนัมลีกัษณะเป็นเงนิรายไดต้ามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ. 2553 กต็าม แต่เมื่อปรากิขอ้เทจ็จรงิว่า ไดม้ขีอ้ตกลงระหว่างมหาวทิยาลยั
พะเยากบัเอกชนผู้ลงทุนตามอตัราและระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญา โดยมหาวทิยาลยัพะเยาจะหกัไวร้้อยละ 5 (ห้า) 
ของเงินค่าเช่าที่เก็บได้ไว้ โดยส่วนที่เหลือร้อยละ 95 (เก้าสบิห้า) จะโอนให้เอกชนผู้ลงทุนโดยผู้ลงทุนตกลงช าระ
ผลประโยชน์ตอบแทนรวม 30  ปี เท่ากบั 136,065,00 บาท (หนึ่งรอ้ยสามสบิหกลา้นหกหมื่นหา้พนับาท)[13] การกระท า
ดงักล่าว จงึเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการใชอ้าคารหอพกันิสติ โดยผลประโยชน์ดงักล่าวนี้หาไดพ้จิารณาเฉพาะแต่
ค่าใชจ้่ายของมหาวทิยาลยัฝ่ายเดยีวไม่ แต่ยงัตอ้งพจิารณาถงึผลประโยชน์ของเอกชนผูล้งทนุประกอบกนัดว้ย กล่าวคอื 
มหาวทิยาลยัของรฐัได้น าเงนิค่าเช่านิสติทีห่กัไวร้อ้ยละหา้ตามอตัราทีต่กลงกนักบัเอกชนเป็นเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั  
น าไปเป็นค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้มหาวทิยาลยักต็าม แต่ส่วนทีเ่หลอืรอ้ยละเกา้สบิหา้โอนไปให้
เอกชนผู้ลงทุน โดยเอกชนผู้ลงทุน มไิด้แสดงรายรบั-รายจ่ายในการลงทุนตลอดระยะเวลาสามสบิปีตามสญัญาของ
เอกชนผูล้งทุน ตลอดจนตวัเลขทีแ่สดงถงึจ านวนจุดคุม้ทุนใหป้รากิต่อสาธารณะ ในสายตาของกฎหมายแลว้ย่อมมอง
ไดว้่าเมื่อเอกชนลงทุนย่อมเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการใชอ้าคารหอพกันิสติ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวค าวนิิจฉัยของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่ 12) ที่เคยมีค าวินิจฉัยตามเรื่องเสร็จที่ 214 /247 ไว้และทางส านักงานเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดแ้จง้ใหม้หาวทิยาลยัพะเยาทราบแลว้ [14] ดงันัน้ หอพกันิสติของมหาวทิยาลยัของรฐั จงึไม่
เป็นทรพัย์สนิของรฐับาลที่ใช้ในกจิการของรฐับาลหรอืสาธารณะโดยตรงในอนัที่จะได้รบัการยกเว้นไม่ต้องเสยีภาษี
โรงเรอืนและที่ดนิตามมาตรา 9 (2) แห่งพระราชบญัญัติภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ พุทธศกัราช 2475 ซึ่งแก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2534  
      2) ประเด็นเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของค าสัง่ทางปกครอง ประกอบประเด็นดังนี้ 2.1) 
ความชอบดว้ยกฎหมายของค าสัง่ทางปกครองในการแจง้รายการประเมนิ (ภ.ร.ด 8 )ถงึแมว้่าจะมพีระราชบญัญตัภิาษี
โรงเรอืนและทีด่นิ พุทธศกัราช 2475 มาตรา 24 ก าหนดอ านาจของพนกังานเจา้หน้าทีก่ าหนดค่าภาษี ค่ารายปี และค่า
ภาษีทีจ่ะต้องเสยี โดยแจง้ใหพ้นักงานจดัเกบ็ภาษี และใหพ้นักงานจดัเกบ็ภาษีแจง้ผูร้บัประเมนิทรพัยส์นิทราบโดยไม่
ชกัชา้กต็าม แต่การแจง้การประเมนิดงักล่าวนี้ไม่ไดก้ าหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการคดิค านวณค่าภาษี ค่ารายปีทีจ่ะท า
ใหผู้ถู้กประเมนิเขา้ใจไว ้การใชดุ้ลยพนิิจดงักล่าวซึง่มมีาตรฐานต ่ากว่ากฎหมายพระราชบญัญตัวิธิปีิบิตัริาชการทาง
ปกครองจงึต้องใช้กฎหมายวธิปีิบิตัิราชการทางปกครองมาใช้บงัคับ และการแจ้งการประเมนิภาษีนี้มลีกัษณะเป็น
ค าสัง่ทางปกครอง ตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญัติวธิปีิบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งก าหนดหลกั
ทัว่ไปว่าค าสัง่ทางปกครองที่ท าเป็นหนังสอืต้องจดัให้มเีหตุผลประกอบด้วย (1) ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั(2) ขอ้
กฎหมายทีอ่า้งองิ(3) ขอ้พจิารณาและขอ้สนับสนุนในการใชดุ้ลยพนิิจดว้ย แต่เมื่อขอ้เทจ็จรงิพบว่าเทศบาลต าบลแม่กา
ไดท้ าหนงัสอื[15]ถงึมหาวทิยาลยัพะเยาแจง้รายการประเมนิภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ (ภ.ร.ด. 8) โดยระบุเพยีงแค่ค่ารายปี 
และค่าภาษทีีต่อ้งช าระ แต่ไม่ไดอ้ธบิายถงึสาระส าคญัขอ้เทจ็จรงิ ขอ้กฎหมาย การใชดุ้ลยพนิิจในการก าหนดจ านวนเงนิ
ทีจ่ะใหผู้ร้บัประเมนิเขา้ใจ การแจง้รายการประเมนิดงักล่าว จงึไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ถอืว่าไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ซึง่
อาจถูกเพิกถอนโดยศาลภาษีอากรในภายหลงัได้  2.2) การใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองโดยการออกค าสัง่เป็น
หนังสอืให้ยดึ อายดัและขายทอดตลาดทรพัยส์นิของผูบ้รหิารทอ้งถิน่  ในประเดน็นี้นัน้ แมว้่าบทบญัญตัมิาตรา 24 ทว ิ
แห่งพระราชบญัญตัภิาษโีรงเรอืนและทีด่นิ พ.ศ. 2475 ไดก้ าหนดผูบ้รหิารทอ้งถิน่เป็นพนกังานเจา้หน้าทีท่ีม่อี านาจออก
ค าสัง่เป็นหนงัสอืใหย้ดึ อายดั หรอืขายทอดตลาดทรพัยส์นิของผูซ้ึง่คา้งช าระค่าภาษไีด ้โดยไม่ตอ้งรอ้งต่อศาลหรอืออก
หมายบังคบัได้ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะก็ตาม แต่กฎหมายเองก็มิได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการยึด อายดัและขาย
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ทอดตลาดทรพัยส์นิไว ้จงึต้องน าบทบญัญตัมิาตรา 57 แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีิบิตัริาชการทางปกครองมาใชบ้งัคบั
เพราะกฎหมายฉบบันี้มมีาตรฐานสงูกว่ากฎหมายเฉพาะ ทัง้นี้ ตามบทบญัญตัมิาตรา 57 บญัญตั”ิว่าค าสัง่ทางปกครอง
ทีก่ าหนดใหผู้ใ้ดใชเ้งนิ ถา้ถงึก าหนดช าระแลว้ไม่มกีารช าระโดยถูกต้องครบถ้วน เจา้หน้าทีต่อ้งมหีนังสอืเตอืนใหผู้น้ัน้
ช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจด็วนั ถ้าไม่มกีารปิบิตัิตามค าเตือน เจ้าหน้าทีอ่าจใช้มาตรการ
บงัคบัทางปกครองโดยการยดึ อายดัทรพัยส์นิของผูน้ัน้และขายทอดตลาดเพื่อช าระเงนิใหค้รบ วธิกีารยดึ การอายดัและ
การขายทอดตลาดทรพัยส์นิใหป้ิบิตัติามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งโดยอนุโลม สว่นผูม้อี านาจสัง่ยดึ หรอื
อายดัหรอืขายทอดตลาดใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง” เมื่อขอ้เทจ็จรงิพบว่าเทศบาลต าบลแม่กาท าหนังสอื
[16]ถึงมหาวทิยาลยัพะเยาให้ช าระค่าภาษีและเงนิเพิม่จ านวนทัง้สิน้ 100,417,200.00 บาท(หนึ่งร้อยลา้นสีแ่สนหนึ่ง
หมื่นเจด็พนัสองร้อยบาทถ้วน) ภายใน 15 วนันับจากวนัได้รบัหนังสอื หากพ้นก าหนดแลว้ทางเทศบาลต าบลแม่กา
จ าเป็นต้นด าเนินการยึดทรพัย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาขายทอดตลาดเพื่อช าระภาษี ซึ่งในประเด็นนี้ผู้วิจยัมี
ความเหน็ว่า เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 15 วนัแลว้ หากมหาวทิยาลยัพะเยายงัไม่มกีารช าระเงนิ ทางเทศบาลต าบลแม่
กาจะใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองโดยการยึด อายดัและขายทอดตลาดทรพัย์สนิของมหาวทิยาลยัพะเยาไม่ได ้
จะตอ้งท าหนงัสอืแจง้เตอืนใหม้หาวทิยาลยัพะเยาช าระเงนิจ านวนดงักล่าวภายในระยะเวลาทีก่ าหนดเสยีก่อนแต่ตอ้งไม่
น้อยกว่าเจ็ดวนั มิเช่นนัน้จะการไม่ปิิบตัิตามขัน้ตอนที่กฎหมายก าหนด ซึ่งถือว่าค าสัง่ทางปกครองไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ซึง่อาจถูกเพกิถอนโดยศาลภาษอีากรในภายหลงัได ้ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีผู่ว้จิยัไดต้ัง้ไว ้ทัง้นี้ เน่ืองจาก
การบงัคบัใช้พระราชบญัญัติภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ พุทธศกัราช 2475 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ โดยการแจ้งรายการ
ประเมนิภาษีโรงเรอืนและทีด่นิและการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองโดยมไิดป้ิบิตัติามขัน้ตอนตามพระราชบญัญตัิ
วธิปีิบิตัริาชการทางปกครอง พุทธศกัราช 2539 ซึ่งมมีาตรฐานสูงกว่าย่อมก่อใหเ้กดิปัญหาเกี่ยวกบัความชอบด้วย
กฎหมายของค าสัง่ทางปกครองได ้ 
              อย่างไรก็ตาม ในทางปิิบัติเกี่ยวกบัการใช้มาตรการบังคบัทางปกครองโดยวิธีการยึด อายดัและขาย
ทอดตลาดทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยัของรฐัดงักล่าวนี้ไม่อาจน ามาใชบ้งัคบักบัหน่วยงานของรฐัดว้ยกนัเอง ทัง้นี้เพราะ
ทรพัยส์นิ เงนิหรอืสทิธเิรยีกรอ้งต่าง ๆของมหาวทิยาลยัของรฐัไม่อยู่ในข่ายความรบัผดิแห่งการบงัคบัคดตีามประมวล
กฎหมายวพีจิารณาความแพ่งมาตรา 285 (4)และตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ. 2553 
ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ ดังนัน้ เมื่อมีข้อพิพาททางภาษีโรงเรือนและที่ดินระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน มติ
คณะรฐัมนตร[ี17] ไดว้างหลกัหา้มสว่นราชการ หน่วยงานของรฐัและรฐัวสิาหกจิเกดิขอ้พพิาทระหว่างกนัฟ้องคดต่ีอศาล 
จงึท าใหเ้ทศบาลต าบลแม่กาตอ้งสง่เรื่องนี้ไปยงัส านกังานอยัการสงูสดุภายในอายุความเพื่อพจิารณาเสนคณะกรรมการ
พจิารณาชีข้าดการยุตใินการด าเนินคดแีพ่งของสว่นราชการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งพจิารณาชีข้าดต่อไป  
 

สรปุผล   
 

 จากผลการศกึษาพบว่า กฎหมายภาษอีากรเป็นกฎหมายมหาชนสาขาหนึ่ง ซึง่เป็นกฎหมายที่ไม่เสมอภาค 
เท่าเทียมกันโดยรฐัสามารถใช้อ านาจรฐับังคับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งปัจเจกชนที่อยู่ใต้ปกครองเพื่อให้การจดัท าบริการ
สาธารณะบรรลุผลโดยที่ปัจเจกชนไม่ต้องยนิยอมได้ และในการบรหิารประเทศนัน้ รฐับาลมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
รายได้เพื่อน ามาใช้จ่ายในการบรหิารประเทศด้านต่าง ๆ โดยรายได้ที่ส าคญัส่วนใหญ่นี้มาจากการจดัเกบ็ภาษี ซึ่ง
ลกัษณะภาษีที่ดีนัน้ อาดมั สมธิ (Adam Smith) ได้ก าหนดหลกัไว้ 4 ประการ[18] คอื 1) หลกัความยุติธรรม 2) หลกั
ความแน่นอน 3) หลกัความเป็นกลางและ 4) หลกัความยดืหยุ่น  โดยทีก่ฎหมายภาษีโรงเรอืนและทีด่นิฯของไทย เป็น
กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัมานานตัง้แต่ปีพุทธศกัราช 2475 จงึมปัีญหาในการตคีวาม ซึ่งหลกัการตคีวามกฎหมายโดยหลดั
ทัว่ไปแลว้จะต้องตามตวัอกัษรและตคีวามตามเจตนารมณ์ควบคู่กนัไป โดยทีก่ฎหมายภาษีโรงเรอืนและทีด่นิฯไดแ้บ่ง
ทรพัย์สนิที่จะต้องเสยีภาษีออกเป็น 2 ประเภทคอื ก) โรงเรอืนหรอืสิง่ปลูกสร้างอย่างอื่น ๆกบัที่ดินที่ใช้ต่อเนืองกบั
โรงเรอืนหรอืสิง่ปลูกสรา้งนัน้ และ ข) ที่ดนิบรเิวณต่อเนื่ องกบัทีด่นิซึ่งปลูกสร้างโรงเรอืนหรอืสิง่ปลูกสรา้งอย่างอื่น ๆ 



 

1175 
 

นอกจากนี้กฎหมายฉบบัเดยีวกนัยงัได้ก าหนดทรพัย์สนิได้รบัยกเว้นไม่ต้องเสยีภาษีโรงเรอืนและที่ดนิไว้โดยเฉพาะ
และ/หรอืก าหนดตวัทรพัยส์นิพรอ้มกบัเงื่อนไขในใชท้รพัยส์นินัน้ใหแ้ตกต่างจากทรพัยส์นิทีต่อ้งเสยีภาษเีช่น พระราชวงั
อนัเป็นของแผ่นดนิ หรอืเป็นทรพัยส์นิของรฐับาลทีใ่ชใ้นกจิการของรฐับาลหรอืสาธารณะ เป็นต้น โดยแนวคดิน้ีมาจาก
ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ทรัพย์  สินทุกอย่างเป็นของ
พระมหากษตัรยิ์ ครัน้มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองมาเป็นประชาธปิไตยและมรีฐับาลเป็นผูใ้ชอ้ านาจบรหิารประเทศ
จงึเป็นทรพัยส์นิของรฐับาล ดว้ยเหตุนี้ในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิดงักล่าวจงึตอ้งใชใ้นกจิการทีเ่ป็นของรฐับาลหรอื
สาธารณะเท่านัน้ และจะน าทรพัยส์นิดงักล่าวไปแสวงหาประโยชน์เป็นผลก าไรส่วนบุคคลอนันอกเหนือเจตนารมณ์ที่
กฎหมายภาษโีรงเรอืนและทีด่นิก าหนดกจ็ะไม่ไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งเสยีภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากิ
ว่ามหาวทิยาลยัพะเยากบัเอกชนผู้ลงทุนก่อสร้างหอพกันิสติมขีอ้ตกลงกนัอย่างชดัเจนเกี่ยวกบัหารแบ่งผลประโยชน์
ตอบแทนตามอตัราและระยะเวลาทีก่ าหนดตลอดระยะเวลา 30 ปี จงึเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการใชอ้าคารหอพกั
นิสติ ดงันัน้ อาคารหอพกันิสติของมหาวทิยาลยัพะเยา จงึเป็นทรพัยส์นิที่ไม่อยู่ในข่ายไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งเสยีภาษี
โรงเรอืนและทีด่นิตามมาตรา 9 (2) และ(3) แห่งพระราชบญัญตัภิาษีโรงเรอืนและทีด่นิ พุทธศกัราช 2475 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2534  2) ปัญหาความชอบดว้ยกฎหมายของค าสัง่ทางปกครองเกีย่วกบัการแจง้การประเมนิ
ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน (ภ.ร.ด.8) 2.1) นัน้พบว่า ถึงแม้ว่ากฎหมายภาษีโรงเรอืนและที่ดินจะได้ให้อ านาจพนักงาน
เจา้หน้าทีส่ามารถใชดุ้ลยพนิิจในการค านวณภาษีแลว้แจง้รายการประเมนิให้ผูร้บัการประเมนิช าระภาษีได ้แต่ในเมื่อ
กฎหมายดงักล่าวมไิดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการค านวณภาษีอนัเป็นสาระส าคญัของการใชดุ้ลยพนิิจในการ
ประเมนิภาษขีองพนกังานเจา้หน้าทีไ่ว ้กฎหมายนี้จงึมมีาตรฐานต ่ากว่ากฎหมายวธิปีิบิตัริาชการทางปกครอง ซึง่โดย
หลกัแลว้จะต้องน ากฎหมายดงักล่าวมาใช้บงัคบักบัการแจง้การประเมนิภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ ซึ่ง การใช้อ านาจของ
พนกังานเจา้หน้าทีใ่นการใชดุ้ลยพนิิจประเมนิภาษีโรงเรอืนและทีด่นิแลว้ไดแ้จง้ใหผู้ร้บัการประเมนิช าระค่าภาษภีายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดนัน้ เป็นค าสัง่ทางปกครองตามนยักฎหมายวธิปีิบิตัริาชการทางปกครองทีต่อ้งแสดงรายการ(1) ขอ้
กฎหมาย(2) ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั(3) ขอ้เทจ็จรงิทีส่นบัสนุนขอ้กฎหมายในการใชดุ้ลยพนิิจการก าหนดจ านวน
เงนิทีจ่ะใหผู้ร้บัประเมนิเขา้ใจวธิกีารค านวณดว้ยแต่ขอ้เทจ็จรงิพบว่าหนังสอืทีเ่ทศบาลต าบลแม่กาท าถงึมหาวทิยาลยั
พะเยาโดยแจ้งรายการประเมนิภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ(ภ.ร.ด.8) ระบุเพียงแค่ค่ารายปีและค่าภาษีที่ค้างช าระแต่มไิด้
อธบิายสาระส าคญัขอ้เทจ็จรงิในการค านวณภาษีแต่อย่างใด ดงันัน้ จงึเป็นค าสัง่ทางปกครองทีไ่ม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย
และถอืไดว้่าไม่ชอบดว้ยกฎหมาย อาจถูกเพกิถอนโดยศาลภาษีอากรในภายหลงัได ้2.2) ปัญหาการใชม้าตรการบงัคบั
ทางปกครองของผู้บริหารท้องถิ่นโดยการออกค าสัง่เป็นหนังสือให้ยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
มหาวทิยาลยัของรฐันัน้ พบว่าภายหลงัจากทีค่รบก าหนด 15 วนันับจากวนัทีม่หาวทิยาลยัพะเยาไดร้บัหนงัสอืจากเทศ
เทศบาลต าบลแม่กาแล้ว ทางเทศบาลต าบลแม่กาจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด อายัดและขาย
ทอดตลาดทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยัพะเยายงัไม่ได ้จะตอ้งท าหนงัสอืแจง้เตอืนใหม้หาวทิยาลยัพะเยาช าระเงนิจ านวน
ดงักล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนดเสยีก่อนแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั มิเช่นนัน้จะเป็นการไม่ปิิบตัิตามขัน้ตอนที่
กฎหมายก าหนดและถอืว่าค าสัง่ทางปกครองไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ซึง่อาจถูกเพกิถอนโดยศาลภาษีอากรในภายหลงัได ้
อย่างไรก็ตาม ในทางปิิบัติเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึด อายัดและขายทอดตลาด
ทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยัของรฐัดงักล่าวนี้ ไม่อาจน ามาใชก้บัหน่วยงานของรฐัดว้ยกนัเอง ทัง้นี้เป็นเพราะทรพัยส์นิ 
เงนิหรอืสทิธเิรยีกรอ้งต่าง ๆของมหาวทิยาลยัของรฐัไม่อยูใ่นขา่ยความรบัผดิแห่งการบงัคบัคดตีามประมวลกฎหมายวธิี
พจิารณาความแพ่งมาตรา 285(4) และตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญัติมหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็น
กฎหมายเฉพาะ ดงันัน้ เมื่อมีขอ้พิพาททางภาษีโรงเรอืนและที่ดินระหว่างหน่วยงานของรฐัด้วยกนัเกิดขึ้น  โดยมติ
คณะรฐัมนตร[ี18] ไดว้างหลกัการหา้มส่วนราชการ หน่วยงานของรฐัและรฐัวสิาหกจิเกดิขอ้พพิาทระหว่างกนัฟ้องคดต่ีอ
ศาล ดว้ยเหตุนี้ทางเทศบาลต าบลแม่กาจงึไดส้่งเรื่องนี้ไปยงัส านักงานอยัการสงูสุดภายในอายุความเพื่อพจิารณาเสนอ
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คณะกรรมการพจิารณาชีข้าดการยุตใินการด าเนินคดแีพ่งของสว่นราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาชีข่าด ซึง่
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพจิารณาด าเนินการของส านกังานอยัการสงูสดุ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ ผูว้จิยัขอเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา ดงัต่อไปนี้ 
2.1 จากผลการวจิยัพบว่าหอพกันิสติไม่อยู่ในขา่ยไดร้บัการยกเวน้เสยีภาษโีรงเรอืนและทีด่นินี้ 

ตามมาตรา 9 (2) และ (3) แห่งพระราชบญัญัติภาษีโรงเรอืนและที่ดิน พุทธศกัราช 2475  ผู้วจิยัมขี้อเสนอแนะเพื่อ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว ดงันี้ 2.1.1 ก าหนดใหม้กีารแกไ้ขบทบญัญตัมิาตรา 9 (2) แห่งพระราชบญัญตัภิาษีโรงเรอืนและ
ที่ดนิ พุทธศกัราช 2475 ให้ชดัเจนมากขึน้ 2.1.2 ก าหนดให้มกีารแก้ไขบทบญัญัติมาตรา 9 (3) แห่งพระราชบญัญัติ
ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ พุทธศกัราช 2475 อย่างไรกต็ามกฎหมายฉบบันี้ใชบ้งัคบัมาชา้นานแลว้ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพ
สงัคม เศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปมากสมควรก าหนดใหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโดยการยกเลกิกฎหมายฉบบันี้ และยกร่าง
กฎหมายภาษีโรงเรอืนและที่ดนิขึน้มาใหม่ทัง้ฉบบั ภายใต้หลกัการโครงสร้างกฎหมายภาษีอากร 4 ด้าน ไดแ้ก่ ฐาน
ภาษี การค านวณภาษี การจัดเก็บภาษี และการระงบัข้อพิพาททางภาษี ทัง้นี้ ให้ควรศึกษาแนวค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และรวมถงึแนวค าวนิิจฉัยของศาลภาษีอากรกลาง มาเป็นฐานขอ้มูลเพื่อน าไปสู่การป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาในการตคีวามกฎหมายภาษโีรงเรอืนและทีด่นิต่อไป 
           2.2 ปัญหาความชอบดว้ยกฎหมายของค าสัง่ทางปกครอง ผลการวจิยัพบว่า การแจ้งรายการประเมนิภาษี
โรงเรอืนและทีด่นิ ขาดขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขอ้กฎหมาย และขอ้เทจ็จรงิในการคดิค านวณเพื่อสนบัสนุนการใช้
ดุลยพนิิจ ซึง่ถอืว่าค าสัง่ทางปกครองนัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และมกีารใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองโดยมไิดป้ิบิตัิ
ตามขัน้ตอนของกฎหมายก าหนดจงึเป็นค าสัง่ทางปกครองทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย อาจถูกเพกิถอนโดยศาลปกครองได ้
จงึมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 2.2.1 แกไ้ขแบบประเมนิภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ (ภ.ร.ด. 8) โดยแสดงวธิกีารค านวณภาษีและค่า
ภาษีทีผู่ร้บัประเมนิช าระใหช้ดัเจน 2.2.2 ก าหนดใหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัมิาตรา 24 ทว ิแห่งพระราชบญัญตัิ
ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน พุทธศกัราช 2475 โดยเพิ่มวรรคสอง เป็น”หลกัเกณฑ์วิธีการยึด อายดัและขายทอดตลาด
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การศึกษากลวิธีการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
A study of English vocabulary teaching strategies used by primary school 
English teachers of Phayao primary educational service area office 1 
 

เนาวรตัน์  กองตนั1 
Naowarat  Kongtan1 
 

บทคดัย่อ 
 

การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษากลวธิกีารสอนค าศพัทภ์าษาองักฤษของครผููส้อนภาษาองักฤษระดบั
ประถมศกึษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 1 กลุ่มตวัอย่าง คอื ครูผูส้อนภาษาองักฤษระดบั
ประถมศึกษา (ป.1-6) สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จ านวน 80 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ วเิคราะหข์อ้มลูโดย
ใชค้่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานและการวเิคราะหเ์น้ือหา 

ผลการศกึษา พบว่า ครผููส้อนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษามกีารใชก้ลวธิกีารสอนค าศพัทภ์าษาองักฤษอยู่ในระดบั
มาก ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ พบว่า 1) ค าศพัทม์คีวามส าคญั ควรสอนเป็นล าดบัแรก 2) การเรยีนดว้ยวธิกีารท่องจ า มผีลดต่ีอ
เดก็ในระยะยาว 3) การสอนค าศพัท์ท าให้เดก็เกดิการเรยีนรู้และมคีวามคงทนในการจ าค าศพัท์โดยฝึกฟัง พูด อ่านและเขยีน 
บ่อย ๆ  4) การสอนโดยใชเ้ทคโนโลยมีผีลดต่ีอการกระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีนใหเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองโดยไม่เลอืกเวลาและสถานที ่
5) การจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ ทัง้ 4 ทกัษะที่สอดคลอ้งและสมัพนัธ์กนัจะท าใหผู้้เรยีนเกดิการเรยีนรู ้6) ปัญหาและ
อุปสรรคในการสอนค าศพัทภ์าษาองักฤษม ี3 ดา้น คอื ดา้นผูเ้รยีน ดา้นครผููส้อนและดา้นสือ่การเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to study English vocabulary teaching strategies used by primary 
school English teachers of Phayao Primary Educational Service Area Office 1. The subjects were 80 primary 
school English teachers taken by from a simple random sampling. The instruments used in this study were 
questionnaires and interviews. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and 
content analysis. 

The results showed that English vocabulary teaching strategies used by primary school English 
teachers were performed at a high level. The interview showed that 1) Vocabulary is important and it should 
be taught first. 2) Learning by rote resulted in long term positive effects on learners. 3) Vocabulary teaching 
enabled learners to learn and have vocabulary retention due to frequent practices. 4) Teaching with 
technology stimulated learners’ interests in learning. 5) Integrated learning and teaching of the four skills of 
English enhanced learners’ learning. 6) The problems of teaching English vocabulary included three aspects 
concerning the students, teachers and the instructional media for learning and teaching English. 
 

Keywords: English vocabulary, Teaching strategies 
 

บทน า 
 

การใชภ้าษาองักฤษในการสือ่สารนัน้ ถ้าผูเ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัค าศพัทไ์ม่เพยีงพอย่อมสง่ผลใหผู้เ้รยีนมขีอ้จ ากดั
ในการฟัง พูด อ่านและเขยีน กล่าวคอื ฟังภาษาองักฤษไม่เขา้ใจและพูดภาษาองักฤษไดน้้อย ดงันัน้การจะสือ่สารกนัใหเ้ขา้ใจ
ดว้ยภาษาองักฤษ นักเรยีนจะต้องรูค้วามหมายของค าศพัทก์่อน เพราะเมื่อนักเรยีนมคีวามรูแ้ละเขา้ใจความหมายค าศพัท์
เหล่านัน้ชดัเจนและกว้างขวางแล้วย่อมท าให้นักเรยีนมคีวามมัน่ใจและมคีวามกล้าพอที่จะน าไปใชใ้นการฟัง พูด อ่าน และ
เขยีน ท าใหเ้ขา้ใจประโยค ขอ้ความ หรอืบทความต่าง ๆ ไดด้ขีึน้ [1] และค าศพัทเ์ป็นองค์ประกอบของภาษาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ทุก ๆ ทกัษะของการเรยีนรูภ้าษา การรูค้ าศพัทใ์นจ านวนทีจ่ ากดั การมคีวามรูเ้กีย่วกบัค าศพัทไ์ม่เพยีงพอหรอืการเลอืกใชค้ า
ทีไ่ม่เหมาะสมในการสื่อสารลว้นก่อใหเ้กดิปัญหาในการสื่อสาร ท าใหก้ารสื่อสารลม้เหลวไดด้งัที ่สาคร พุทธผล [17] กล่าวสรุป
เกีย่วกบัการสอนค าศพัทโ์ดยมจีุดมุ่งหมายใหผู้เ้รยีนน าไปสื่อสารไดน้ัน้ ผูเ้รยีนจะต้องมคีวามรู ้“ค าศพัท”์ อย่างลกึซึง้ในเรื่อง
การออกเสยีง การสะกดค า การใชค้ าศพัทร์่วมกบัค าอื่น สามารถจดจ าทัง้ภาษาพดูและภาษาเขยีน รวมทัง้สามารถนึกค าศพัท์
ได้ทนัททีี่ต้องการและสามารถน าค าศพัท์ไปใช้อย่างถูกหลกัไวยากรณ์และเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่าง ๆ แต่การเรยีนรู้
ค าศพัท์ในภาษาต่างประเทศเป็นเรื่องที่ยาก ความรู้เรื่องค าศพัทข์องผู้เรยีนที่เรยีนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ 1 
กบัผูเ้รยีนทีเ่ป็นเจา้ของภาษามคีวามแตกต่างกนัมาก 

จากแนวคดิดงักล่าวขา้งต้น จงึสรุปความส าคญัของค าศพัทไ์ดว้่า ค าศพัทเ์ป็นปัจจยัพืน้ฐานทีส่ าคญัในการเรยีนภาษา
ทุกภาษา เพราะการรูค้ าศพัทม์ากเป็นสิง่หนึ่งทีส่ามารถแสดงใหเ้หน็ถงึความรู้ ความกา้วหน้าในการเรยีนภาษา และสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ย่อมช่วยให้การเรยีนได้ผลดียิง่ขึน้ อกีทัง้ค าศพัท์ยงัเป็นพื้นฐานส าคญัที่จะส่งผลต่อ 
การพฒันาการเรยีนภาษาทัง้ 4 ทกัษะ คอื การฟัง การพดู การอ่าน และการเขยีน ใหด้อีกีดว้ย 

แต่อย่างไรกต็ามผูเ้รยีนยงัมปัีญหาในการใชค้ าศพัท ์อาท ิผูเ้รยีนไม่รูห้รอืไม่เขา้ใจค าศพัท ์ปัญหานี้ส่งผลใหผู้เ้รยีน
ไม่เขา้ใจเนื้อหาทีอ่่านและท าใหก้ารเรยีนภาษาของผูเ้รยีนอยู่ในเกณฑท์ีต่้องปรบัปรุง ปัญหาดา้นค าศพัทอ์าจเกดิจากสาเหตุ
หลาย ๆ ประการ ดงัที ่บพติร เกาฎรีะ [9] ไดก้ล่าวว่า กระทรวงศกึษาธกิาร โรงเรยีน ครู และผูบ้รหิารขาดนโยบายต่อเนื่อง
ในการพฒันาการเรยีนการสอน ปัญหาดา้นการสอน โดยครยูงัใชเ้ทคนิควธิกีารเก่าในการสอนแบบเดมิกบันกัเรยีนและ
ครมูกัเลอืกหรอืยดึหนงัสอืเล่มใดเล่มหนึ่งในการสอน ผลเสยีทีต่ามมากค็อื เน้ือหาไม่สอดคลอ้งกบัเรื่องใกลต้วัเดก็ ท าให้
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เดก็ขาดความสนใจ ปัญหาทางดา้นสภาพแวดลอ้ม เช่น นักเรยีนมจี านวนมากเกนิไป ท าใหค้รูไม่สามารถดูแลไดอ้ย่างทัว่ถงึ 
และปัญหาทางดา้นตวัครู ไดแ้ก่ ขาดแคลนครผููส้อนในสาขาภาษาองักฤษ จ านวนครมูน้ีอยและมภีาระหน้าทีม่ากท าให้
เกดิปัญหาในการเรยีนการสอนดว้ยสาเหตุทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งพยายามแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้โดย
การศกึษาเทคนิควธิกีารสอนใหม่ ๆ และผลติสื่อการสอนทีห่ลากหลายเพื่อน ามาใชจ้ดัการเรยีนการสอน ใหน้ักเรยีนมี
พฒันาการทางการเรยีนทีด่ขี ึน้ 

นอกจากน้ี ผูศ้กึษาในฐานะครผููส้อนภาษาองักฤษยงัพบปัญหาในนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา คอื นกัเรยีน 
ไม่สามารถจ าค าศพัท์ที่เรยีนไปแล้วได้จงึท าใหเ้กดิปัญหาในการเรยีนท าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า [19] เนื่องจาก
ค าศพัท์มีความส าคญัในการฝึกทกัษะ ทัง้ 4 คอื การฟัง การพูด การอ่านและการเขยีน เมื่อเกดิปัญหาในการเรยีน
ค าศพัท ์จงึสง่ผลกระทบต่อการฝึกทกัษะทัง้สีท่กัษะดว้ยเช่นกนั ผูศ้กึษาจงึไดห้าวธิแีกไ้ขปัญหานี้โดยศกึษาเอกสารและ
งานวจิยัทัง้หลาย จงึพบว่า กลวธิใีนการสอนค าศพัท์ภาษาองักฤษ สามารถช่วยใหก้ารจดัการเรยีนการสอนของครูมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ดงัเช่น การสอนค าศพัท์ที่เน้นกจิกรรมการแปลและไวยากรณ์เป็นหลกั ดงัที่ S.D. Krashen 
[29] ไดอ้ธบิายถงึวธิกีารสอนไว้ดงันี้ 1) ผูส้อนอธบิายกฎไวยากรณ์พรอ้มกบัแสดงประโยคตวัอย่างประกอบ 2) แสดง
ค าศพัทพ์รอ้มกบัค าแปลในภาษาแม่ 3) แสดงบทอ่าน ซึง่ในบทอ่านกจ็ะปรากฏค าศพัทแ์ละรูปแบบของไวยากรณ์ทีไ่ด้
น ามาเสนอไปแลว้ 4) ท าแบบฝึกหดัท้ายบทซึง่จะเป็นการทบทวนเกีย่วกบัไวยากรณ์ ค าศพัทแ์ละแบบฝึกหดั เหล่านี้
เน้นใหผู้เ้รยีนตระหนักถงึโครงสรา้งไวยากรณ์และการแปลผลทัง้สองทศิทางคอื แปลจากภาษาแม่เป็นภาษาเป้าหมาย
และจากภาษาเป้าหมายเป็นภาษาแม่ 5) ผูส้อนใหร้ายการค าศพัทไ์วพ้รอ้มกบัค าแปลและเป็นหน้าทีข่องผูเ้รยีนเองทีห่า
วธิจีดัการค าศพัทใ์หเ้ขา้ไปในความจ า แต่อย่างไรกต็ามการสอนวธินีี้ยงัมผีูใ้หค้วามคดิเหน็ อกีเช่น L. Fox [23] กล่าวถงึ 
การสอนแบบนี้ว่า ผูเ้รยีนทีเ่รยีนภาษาต่างประเทศ โดยวธิแีบบเน้นไวยากรณ์และการแปล วธินีี้ผูเ้รยีนจะตอ้งเผชญิกบั
ค าศพัทแ์ละกฎจ านวนมาก แต่การเรยีนดว้ยวธินีี้ไม่ช่วยให้ผูเ้รยีนซมึซบัได้มากนัก จะเหน็ไดว้่าวธิกีารสอนแบบเน้น
ไวยากรณ์และการแปลจะเน้นไวยากรณ์ การฝึกแปลและการอ่านมากกว่าการใชภ้าษาเพื่อการสือ่สาร  

วธิกีารสอนทีไ่ดร้บัความนิยมในเวลาถดัมาคอื การสอนแบบฟังและพูด (Audio-lingual Method) จุดมุ่งหมาย
ของวธิกีารนี้คอื เน้นทีก่ารฟังและพดู มากกว่าการเขยีนและการอ่าน  

ซึง่ทัง้การสอนแบบเน้นไวยากรณ์และการสอนแบบฟังและพูด (Audio-lingual Method) ยงัคงใหค้วามส าคญั
กบักฎไวยากรณ์มากกว่าค าศพัท ์Workman, et., al. [33] กล่าวว่า ความส าคญัของค าศพัทใ์นการสอนภาษาไดถู้กละเลยในช่วง
ของวธิกีารสอนแบบฟัง-พดู ซึง่ในช่วงเวลาดงักล่าวการสอนทีเ่น้นไวยากรณ์เป็นส าคญั ค าศพัทจ์ะถูกแสดง กต่็อเมื่อถงึ
คราวจ าเป็นเท่านัน้ ดงันัน้ค าศพัทจ์งึเป็นรองไวยากรณ์ ยกเวน้เมื่อตอนทีจ่ะใชค้ าศพัทส์ือ่ความหมายของโครงสรา้งหรอื
แสดงความคดิเหน็ของผูเ้รยีน  

โดยสรุปแล้วการสอนค าศพัท์ในอดตีได้ถูกละเลย ดงันัน้จงึได้มีผู้ปรบัปรุงและพฒันาวธิกีารเรยีนการสอน
ค าศพัทใ์นปัจจุบนั Alan Hunt and David Begler. [27] ไดแ้บ่งการเรยีนการสอนค าศพัทอ์อกเป็น 3 วธิดีว้ยกนั คอื การ
เรยีนรูแ้บบบงัเอญิ (Incidental Learning) การสอนแบบตรง (Explicit Instruction) และการพฒันากลวธิกีารเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง (Independent Strategies Development) เมื่อพจิารณาการเรยีนการสอนค าศพัทด์งักล่าว จะพบว่า การเรยีนรู้
แบบบงัเอญิเป็นวธิกีารทีเ่น้นกจิกรรมการอ่านอยา่งกวา้งขวาง (Extensive Reading) และการฟัง ซึง่การเรยีนรูแ้บบบงัเอญิเป็นสิง่
ทีผู่เ้รยีนไม่ไดต้ัง้ใจทีจ่ะเรยีนโดยตรงแต่เป็นผลพลอยไดจ้ากการท างานหรอืเรยีน การสอนแบบตรงเป็นการสอนทีถู่ก
ออกแบบวางแผนโดยผู้สอน เป็นการสอนที่เจาะจงค าที่ผู้เรยีนต้องเรยีนรู้ ผู้สอนจะเสนอค าศพัท์ต่อผู้เรยีนเพิ่มเติม
ความรูเ้รื่องค าศพัทแ์ละพฒันาความช านาญในค าทีรู่แ้ลว้ ส าหรบัการพฒันากลวธิกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง คอื วธิกีารฝึก
เดาความหมายค าศพัทจ์ากบรบิทและฝึกการใชพ้จนานุกรม  

ในส่วนของนิธดิา อดิภัทรนันท์ [8] กล่าวว่า การสอนค าศพัท์นัน้มีจุดประสงค์ไม่เพียงแต่ให้ผู้เรยีนทราบ
ความหมาย แต่ควรจะครอบคลุมถึงความสามารถในการระลึกค าได้และสามารถน าไปใช้ในการสนทนาและเรียนได้ จึงได้
เสนอแนะกลวธิใีนการสอนค าศพัท์ที่น่าจะช่วยให้ผู้เรยีนเข้าใจความหมายของค าศพัท์ได้อย่างถ่องแท้และระลกึถึง
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ค าศพัทท์ีใ่ชไ้ด ้ดงัต่อไปนี้ 1) การน าเสนอโดยการสาธติ 2) การใชส้ื่อการสอน เช่น รูปภาพ หุ่นจ าลองและของจรงิ 3) 
การอธบิายโดยใช้สถานการณ์หรอืบรบิท 4) ใชค้ านิยาม เป็นการอธบิายความหมายของค าศพัท์ในภาษาองักฤษ 5) 
การแสดงใหเ้หน็ความสมัพนัธ ์บางครัง้การใหค้วามหมายค าศพัทจ์ะง่ายขึน้ถ้าหากมกีารแสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธ์
กบัค าอื่น 6) การใชพ้จนานุกรม มกีลวธิมีากมายหลายวธิทีีเ่สนอแนะใหผู้อ้่านหาความหมายจากบรบิทเพื่อเลีย่งการใช้
พจนานุกรม ผูส้อนมกัจะบอกผูเ้รยีนว่าไม่จ าเป็นรูค้ าศพัท์ทุกตวัเพื่อเขา้ใจบทความทีอ่่าน แต่บ่อยครัง้บทความที่อ่านไม่มตีวั
ชี้แนะหรอืตัวแจ้งให้ผู้อ่านทราบได้ว่าค าศพัท์ใหม่ที่พบมีความหมายอย่างไร ดังนัน้การใช้พจนานุกรมโดยเฉพาะ
ภาษาองักฤษจะช่วยใหผู้อ้่านทราบความหมายจากบรบิทไดเ้ช่นกนั การใชพ้จนานุกรมยงัช่วยใหผู้อ้่านทราบถงึวธิกีาร
อ่านค าและการใชค้ าศพัทไ์ดอ้ย่างถูกต้องดว้ย เนื่องดว้ยค าศพัทแ์ต่ละค ามหีลายความหมาย จะใชค้วามหมายใดต้องขึ้นอยู่กบั
บรบิททีค่ าศพัทน์ัน้ปรากฏ 

จะเหน็ไดว้่า กลวธิใีนการสอนค าศพัท์นัน้มหีลากหลายวธิทีี่ครูผู้สอนจะน ามาใช้กบัเดก็นักเรยีนของตนจาก
งานวจิยัทีม่ผีูว้จิยัมาแลว้ ดงัเช่น จงกลนี คูหะสุวรรณ [3] ไดท้ าการวจิยั กลยุทธด์า้นการสอนค าศพัทภ์าษาองักฤษของ
ครูระดบัประถมโรงเรยีนพระหฤทยั เชียงใหม่ พบว่า การเรยีนการสอนค าศพัท์ภาษาองักฤษส าหรบันักเรยีนระดบัประถม         
มคีวามสอดคล้องกบัหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดี มีการฝึกทักษะการเรยีนรู้ครบทัง้ 4 ทักษะ คือ 
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน วิธีการเรียนการสอนถูกถ่ายทอดทัง้โดยทางตรง คือ การเชื่อมโยงค าศัพท์กับ
ความหมายและโดยทางออ้ม คอื การจดัเตรยีมการสื่อสารตามสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมและปฏบิตัิ
กจิกรรมการเรยีนรู้ของนักเรยีนแบบตวัต่อตวัและแบบกลุ่ม สรุปได้ว่า ครูผู้สอนมกีลวธิใีนการจัดการเรยีนการสอน
ค าศพัทท์ีก่ระตุ้นการเรยีนทีเ่หมาะสมกบันักเรยีนในระดบัประถม แต่ยงัขาดการออกแบบกจิกรรมเกีย่วกบักระบวนการ
สะสมต่อเนื่องเพื่อให้นักเรยีนเกดิการเรยีนรู้จากบทเรยีนหนึ่งไปยงับทเรยีนอื่น ๆ และครูผู้สอนยงัคงใช้กิจกรรมการเรยีนรู้    
แบบครเูป็นศนูยก์ลางซึง่ยงัไม่สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏริปูการศกึษาแบบใหม่ 

นอกจากนี้ยงัมกีลวธิแีละเทคนิคการสอนทีค่รนู ามาใชก้บันกัเรยีนและไดผ้ลลพัธเ์ป็นทีน่่าพอใจดงัเช่น Gulliga  
[24] ที่ได้วจิยัเกี่ยวกบั การใช้เทคนิคการสอนค าศพัทก์บันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรยีนนายมวทิยาคาร ให้มี
ประสทิธภิาพโดยใชก้ารเล่านิทาน พบว่า เทคนิค การสอนค าศพัทม์ปีระสทิธภิาพโดยใชก้ารเล่านิทานเป็นตวัช่วยให้  
นักเรยีนรู้ค าศพัท์ได้ดรีะหว่างการเรยีนแบบเดมิที่ครูปฏบิตัิกนัมา โดยคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลงัเรยีนสูงกว่า
คะแนนเฉลีย่ของการทดสอบก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 และนกัเรยีนยอมรบัการสอนโดยใชก้ารเล่านิทาน
อย่างดี คือ กิรยิาท่าทางกระตือรอืร้นที่จะเรยีนค าศพัท์โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง น ้าเสยีงพูดที่มีความสุขและรู้สกึ
สนุกสนานในการเรยีน 

จากงานวิจัยกลวิธีการสอนค าศัพท์ดังที่กล่าวมานัน้จะเห็นได้ว่า กลวิธีการสอนค าศัพท์ให้ได้ผลดีนัน้มี
หลากหลายวธิ ีดงันัน้ผูศ้กึษาจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษากลวธิกีารสอนค าศพัทภ์าษาองักฤษ ของครผููส้อนภาษาองักฤษ
ระดบัประถมศกึษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 1 ซึง่ผลการศกึษาทีไ่ดจ้ะเป็นแนวทางใหค้รู
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและจะช่วยพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนใหส้งูขึน้ต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 

เพื่อศกึษากลวธิกีารสอนค าศพัทภ์าษาองักฤษของครูผู้สอนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษา ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 1 
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วิธีวิทยาการวิจยั 
 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ คือ ครูผู้สอนภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 1 จ านวน 4 อ าเภอ คอื อ าเภอเมอืง อ าเภอแม่ใจ อ าเภอดอกค าใต้และอ าเภอภูกามยาว 
จ านวน 100 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้  คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ป.1-6) สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 1 จ านวน 80 คน ซึง่ไดจ้ากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ตามตารางการก าหนดขนาดตวัอย่างของ R.V.Krejcie and D.W.Morgan [4] เพื่อตอบแบบสอบถามและ 
ท าการสุม่ตวัอย่างรอ้ยละ 25 จากกลุ่มตวัอย่างเพื่อรบัการสมัภาษณ์ จ านวน 20 คน 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส าหรบัการศกึษาครัง้นี้ มดีงันี้ 
1. แบบสอบถามกลวธิกีารสอนค าศพัทภ์าษาองักฤษของครผููส้อนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษา แบ่งออกเป็น 

2 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป จ านวน 10 ข้อ ตอนที่ 2 แบบสอบถามกลวิธกีารสอนค าศพัท์ภาษาองักฤษ 
จ านวน 48 ขอ้ 

2. แบบสมัภาษณ์กลวธิกีารสอนค าศพัทภ์าษาองักฤษของครผููส้อนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษา จ านวน 6 ค าถาม 
ในการเกบ็รวมรวมขอ้มลูครัง้นี้ ผูศ้กึษาท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 
 

ผลการศึกษา 

 

การศึกษากลวิธกีารสอนค าศพัท์ภาษาองักฤษของครูผู้สอนภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 1 ครัง้นี้ ผูศ้กึษาไดว้เิคราะหข์อ้มลูและเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 

1. ขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 51-60 ปี วุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

วชิาเอกการประถมศกึษา ไม่ระบุวชิาโทและสถานศกึษา มปีระสบการณ์การสอนภาษาองักฤษ มากกว่า 15 ปี จ านวน
ชัว่โมงทีส่อนต่อสปัดาห ์ต ่ากว่า 12 ชัว่โมง เป็นครปูระจ าชัน้ ภาระงานอื่นสว่นใหญ่เป็นงานวชิาการ เหตุผลทีเ่ลอืกสอน
วชิาภาษาองักฤษ คอื มใีจรกัการสอนภาษาองักฤษ มปีระสบการณ์ในการพฒันาศกัยภาพทกัษะของผูส้อนเกีย่วกบัการสอน
ภาษาองักฤษโดยการ เขา้ร่วมสมัมนาวชิาการและ/หรอือบรมเชงิปฏบิตักิาร จ านวนค าศพัทท์ี่สอนทกัษะการฟัง พูด อ่าน 
เขยีน ภายในวงค าศพัท์ 300-1200 ค า ตามที่หลกัสูตรก าหนด และสอนค าศพัท์ตามจ านวนที่หลกัสูตรการศึกษา
แห่งชาตกิ าหนด  

2. ขอ้มลูเกีย่วกบักลวธิกีารสอนค าศพัทภ์าษาองักฤษ  
ตารางท่ี 1  แสดงผลสรุปขอ้มลูเกีย่วกบักลวธิกีารสอนค าศพัทภ์าษาองักฤษ 

รายการ 
การแปลผลการปฏิบติั 

X  S.D.  ความหมาย 
1. ศกึษาจุดมุ่งหมายและโครงสรา้งของหลกัสตูรภาษาองักฤษ 3.80 0.40 มาก 
2. ใชป้ระโยชน์จากจุดมุง่หมายและโครงสรา้งของหลกัสตูรการสอน

ภาษาองักฤษ 
 

4.03 
 

0.15 
 

มาก 
3. ความพงึพอใจต่อการสอนภาษาองักฤษ 3.62 0.18 มาก 
4. ความพงึพอใจในผลการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 3.43 0.07 ปานกลาง 
5. รปูแบบกลวธิกีารสอนค าศพัทท์ีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน (ฟัง-พดู) 3.64 0.17 มาก 
6. รปูแบบกลวธิกีารสอนค าศพัทภ์าษาองักฤษทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน 

(อ่าน-เขยีน) 
 

3.32 
 

0.29 
 

ปานกลาง 
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จากตาราง 1 พบว่า กลวธิกีารสอนค าศพัทภ์าษาองักฤษของครูภาษาองักฤษในภาพรวมมกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบั
มาก รายการทีป่ฏบิตัมิากอนัดบัแรกคอื การใชป้ระโยชน์จากจุดมุ่งหมายและโครงสรา้งของหลกัสตูรการสอนภาษาองักฤษ 
รองลงมาคอื การศกึษาจุดมุ่งหมายและโครงสรา้งของหลกัสตูรภาษาองักฤษ และรูปแบบกลวธิกีารสอนค าศพัทท์ีใ่ชใ้น
การเรยีนการสอน (ฟัง-พดู)  

3. ขอ้มลูการสมัภาษณ์กลวธิกีารสอนค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
ขอ้มูลการสมัภาษณ์กลวธิกีารสอนค าศพัท์ภาษาองักฤษ พบว่า ค าศพัท์มคีวามส าคญัต่อการเรยีนภาษาองักฤษ 

เนื่องจากเป็นพื้นฐานในการเรยีนประโยคภาษาองักฤษ ดงันัน้จงึควรสอนค าศพัท์เป็นล าดบัแรกก่อนการสอนขัน้ตอนอื่น ๆ  
การสอนด้วยวธิีการท่องจ าเมื่อท าบ่อย ๆ มีผลดีต่อเด็กในระยะยาวแต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็จะท าให้ลืมได้เช่นกนั การสอน
ค าศพัท์เพื่อใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามคงทนในการเรยีนค าศพัท์ไดอ้ย่างยาวนานอาจท าไดโ้ดยให้เดก็ได้ฝึกฟัง 
พดู อ่านและเขยีน ซึง่ตอ้งกระท าบ่อย ๆ จนเกดิความเคยชนิและอาศยัสือ่ทีน่่าสนใจ เกม เพลงและนิทานเป็นตวัช่วยใน
การท ากจิกรรม ตลอดจนค านึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ Learning style ที่แตกต่างกนัของนักเรยีน การสอน
โดยอาศยัเทคโนโลยมีผีลดต่ีอนกัเรยีนในเรื่องกระตุ้นความสนใจใหก้บัผูเ้รยีน สามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองไดโ้ดยไม่เลอืก
เวลาและสถานที่ เทคโนโลยจีงึมทีัง้ผลดแีละผลเสยีควบคู่กนัไป ในการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษทัง้ 4 ทกัษะ 
การฟัง การพูด การอ่านและการเขยีน ถา้ครูผูส้อนเขา้ใจและสามารถจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งและสมัพนัธก์นั
ทัง้สีท่กัษะ จะท าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามล าดบั  

สว่นปัญหาและอุปสรรคในการสอนค าศพัทภ์าษาองักฤษม ี3 ดา้น คอื ดา้นนกัเรยีน พบว่า การรูค้ าศพัทน้์อย
ของนักเรยีนมผีลโดยตรงต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน นักเรยีนขาดแรงจูงใจและไม่เห็นความส าคญัของภาษาองักฤษ 
เนื่องจากไม่มีโอกาสใช้ในชีวิตจรงิ ท าให้ขาดความเชื่อมัน่ในการอ่านหรือพูดภาษาองักฤษ ด้านครูผู้สอน ครูไม่มีวุฒิ
การศกึษาดา้นการสอนภาษาองักฤษมาโดยตรง ซึง่ไม่ถนดัในการสอน จงึท าใหผู้เ้รยีนขาดโอกาสในการฝึก ตลอดจนครู
มภีาระงานมากและสอนหลายวชิาจงึไม่สามารถเน้นย ้าการท่องศพัท์ของนักเรยีนได้ และในดา้นสื่อการเรยีนการสอน
ภาษาองักฤษนัน้ พบว่า บทเรยีนเกีย่วกบัค าศพัทน่์าเบื่อ ไม่เน้นทกัษะการพดูจงึท าใหน้กัเรยีนพดูดว้ยส าเนียงแปลก ๆ 
และขาดแคลนสือ่การเรยีนการสอน รวมถงึเทคนิควธิกีารสอนภาษาองักฤษทีถู่กตอ้ง  

 

สรปุและอภิปรายผล 
 

1. กลวธิกีารสอนค าศพัท์ภาษาองักฤษของครูผู้สอนภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 1 สามารถสรุปและอภปิรายผลไดด้งันี้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับศึกษาจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลกัสูตรภาษาองักฤษจากแหล่งข้อมูล พบว่า ในภาพรวม        
มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก รายการที่ปฏบิตัมิากอนัดบัแรกคอื อบรมหลกัสตูรของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา รองลงมาคอื 
ศกึษาเอกสารหลกัสตูรของกระทรวง และศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษา จะเหน็ไดว้่า ครผููส้อนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษาไดร้บั
การฝึกอบรมหลกัสตูรจากส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ปรญิญา เกษประสทิธิ ์[11] ทีย่นืยนัว่า สิง่ทีป่ฏบิตัมิากที่สุดในการสรา้งหลกัสตูรของสถานศกึษา ทีใ่ชส้อนในปัจจุบนั
นัน้ ประเดน็ของความรูใ้นการจดัท าหลกัสตูรทีใ่ชส้อนในสถานศกึษา ไดจ้ากการอบรมของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและจากศกึษานิเทศก ์
โดยในเรื่องทีม่าของหลกัสตูร สว่นใหญ่ไดม้าจากหลกัสตูรแกนกลางทีก่ระทรวงศกึษาก าหนดมาใหท้ัง้หมดและปรบัเปลีย่นตามความ
เหมาะสม  

ข้อมูลเกี่ยวกับได้ใช้ประโยชน์จากจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ  พบว่า ใน
ภาพรวมมกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก รายการทีป่ฏบิตัมิากอนัดบัแรกคอื การจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้รองลงมาคอื 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และเทคนิค/วิธีการสอน จะเห็นได้ว่า การจดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตาม
โครงสรา้งของหลกัสตูร ครผููส้อนส่วนใหญ่ไดใ้ชป้ระโยชน์และใหค้วามส าคญัในการจดัท าแผนการเรยีนรู้  รองลงมาคอื 
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การจดัประสบการณ์การเรยีนรูแ้ละเทคนิค/วธิกีารสอนทีม่หีลากหลาย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั คนึงนิจ จนัทรแ์กว้ [2]  
ทีพ่บว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในการจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษของกลุ่มทดลองที่เรยีนโดยแผนการจดัการเรยีนรูท้ี่มี
เพลงประกอบสงูกว่ากลุ่มควบคุมทีเ่รยีนโดยแผนการจดัการเรยีนรูท้ีไ่ม่มเีพลงประกอบอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 และความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนวชิาภาษาองักฤษโดยแผนการจดัการเรยีนรูท้ีม่เีพลงประกอบในดา้น
วตัถุประสงค ์ดา้นเนื้อหา ดา้นการจดักจิกรรมการจดัการเรยีนรู ้ดา้นสือ่และอุปกรณ์การจดัการเรยีนรู ้ดา้นวดัและประเมนิผล 
โดยรวมนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก  

ในส่วนของ การจดัประสบการณ์การเรยีนรู้และเทคนิค/วธิกีารสอนที่ครูส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ามีการปฏิบตัิมาก
รองลงมา เนื่องจากการจดัการเรยีนการสอนของครสู่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนและเทคนิคหรอื 
วธิสีอนเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูซ้ึ่งสามารถจดัการสอนไดห้ลากหลายวธิ ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จงกลนี คูหะสุวรรณ 
[3] ที่พบว่า การเรียนการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับประถมมีความสอดคล้องกับหลักสูตรของ
กระทรวงศกึษาธิการเป็นอย่างด ีมีการฝึกทกัษะการเรยีนรู้ครบทัง้ 4 ทกัษะ คอื ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขยีน วธิกีารเรยีน    
การสอนถูกถ่ายทอดทัง้โดยทางตรง คอื การเชื่อมโยงค าศพัทก์บัความหมายและโดยทางออ้ม คอื การจดัเตรยีมการสื่อสารตาม
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมและปฏบิตัิกจิกรรมการเรยีนรูข้องนักเรยีนแบบตวัต่อตวัและแบบกลุ่ม สรุปไดว้่า 
ครผููส้อนมกีลวธิใีนการจดัการเรยีนการสอนค าศพัทท์ีก่ระตุน้การเรยีนทีเ่หมาะสมกบันกัเรยีนในระดบัประถม  

ขอ้มลูเกีย่วกบัความพงึพอใจต่อการสอนภาษาองักฤษ พบว่า ในภาพรวมมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก รายการที่
พงึพอใจมาก อนัดบัแรก คือ การจดัประสบการณ์เรยีนรู้ภาษาองักฤษได้ความสอดคล้องกบัหลกัสูตรภาษาองักฤษ 
รองลงมาคอื เวลาในการเรยีนการสอนและระดบัชัน้ที่สอน จะเหน็ไดว้่า การจดัประสบการณ์เรยีนรูภ้าษาองักฤษได้มี
ความสอดคล้องกบัหลกัสูตรภาษาองักฤษ ครูส่วนใหญ่ค านึงถึงเป้าหมายที่หลกัสูตรภาษาองักฤษก าหนดไว้ ดงันัน้   
การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีนจงึต้องสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรภาษาองักฤษก าหนดไว ้ซึง่เชื่อมโยงถงึผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของผูเ้รยีนดว้ยเช่นกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธวิาพร วริยิมานุวงษ์ [6] ทีพ่บว่า การสอนโดยเทคนิค 
Jigsaw และการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนอ่านตามปกตขิองนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มผีลสมัฤทธิด์า้นการอ่าน
ภาษาองักฤษไม่แตกต่างกนั เมื่อก าหนดนยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิด์า้นการอ่านภาษาองักฤษ
หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 นักเรยีนที่ได้รบัการสอนโดยใช้เทคนิค Jigsaw และ 
การสอนโดยใช้เทคนิคการสอนอ่านตามปกติ มผีลสมัฤทธิด์้านการอ่านภาษาองักฤษสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 เมื่อ
ก าหนดนยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนกัเรยีนทัง้สองกลุ่มมคีวามพงึพอใจในการเรยีนอยู่ในระดบัมาก 

ขอ้มูลเกีย่วกบัระดบัความพงึพอใจในผลการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ พบว่า ในภาพรวมมคีวามพงึพอใจ    
อยู่ในระดบัปานกลาง รายการที่พงึพอใจมากอนัดบัแรก คอื วธิกีารสอนค าศพัท์ที่ใช้ รองลงมาคอื ผลการสอนภาษาองักฤษ
โดยรวม และผลการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ จะเห็นได้ว่า ระดับความพึงพอใจในผลการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ที่ครูส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะว่า ครูส่วนใหญ่ซึ่งไม่ได้จบวิชาเอกด้าน
ภาษาองักฤษมาโดยตรง จงึยงัไม่สามารถจดัการเรยีนการสอนใหไ้ดถู้กต้อง แต่วธิกีารสอนทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนัอาจเป็น
วธิกีารสอนที่ครูถนัดทีสุ่ดในเวลานัน้ ๆ ซึ่งส่งผลต่อ ผลการสอนภาษาองักฤษโดยรวมและรวมทัง้ผลการสอนค าศพัท์
ภาษาองักฤษดว้ยเช่นกนั สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ พชัรนิทร ์สตมิัน่ [13] ทีพ่บว่า การจดัครผููส้อนทีไ่ม่ตรงวชิาเอกแต่ตรง
ตามความถนัดและการมสี่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา พบว่าครูผู้สอนจ านวนมากสอนไม่ตรงตามความถนัด 
เนื่ องจากไม่ได้จบวิชาเอกภาษาอังกฤษโดยตรง ส าหรับข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า ครูผู้สอนขาดความรู้
ความสามารถและทกัษะพืน้ฐานภาษาองักฤษ จงึท าใหข้าดความมัน่ใจในการสอน  

ขอ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบกลวธิกีารสอนค าศพัทท์ีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน (ฟัง-พดู) พบว่า ในภาพรวมมกีารปฏบิตัิ
อยู่ในระดับมาก รูปแบบกลวิธีการสอนค าศัพท์ที่ปฏิบัติมากอันดับแรก คือ ฟังค าศัพท์ใหม่แล้วออกเสียงตามคร ู
รองลงมาคอื ฟังบทเพลงแล้วรอ้งเพลงและออกเสยีงค าศพัท์ ใช้รูปภาพและขอ้มูลจากอนิเตอรเ์น็ต จะเหน็ได้ว่า ค าศพัท์ใหม่   
ครสู่วนใหญ่ใชรู้ปแบบการสอนค าศพัทโ์ดยใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามเพื่อฝึกการฟังและการพูด รวมถงึการฝึกจากบทเพลงหรอืใช้
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ขอ้มูลจากอนิเตอรเ์น็ตมาประกอบการจดัการเรยีนการสอน โดยสือ่เหล่านี้เป็นสื่อทีเ่ขา้ถงึตวัผูเ้รยีนไดโ้ดยง่าย ท าให้เรยีนและ
จดจ าไดง้่ายซึง่สอดคลอ้งกบั ลดัดาวลัย ์โล่สุวรรณ [15] ทีไ่ดก้ล่าวว่า การจดักจิกรรมการสอนศพัทภ์าษาองักฤษ ครูเป็นผูอ้อก
เสยีงค าศพัทโ์ดด ๆ อย่างถูกต้องชดัเจน ใหน้ักเรยีนฟังก่อน 2-3 ครัง้ แลว้จงึใหน้ักเรยีนพูดตาม ครใูหค้วามหมายของ
ค าศพัทด์ว้ยการใชอุ้ปกรณ์หรอืการแสดงท่าทางประกอบ การสอนค าศพัทข์ ัน้แรก ครูไม่ควรเน้นการสะกด แต่ควรใหเ้ดก็
ไดท้ราบความหมาย ของค าโดยเรว็เสยีก่อน อาจใชว้ธิดีูภาพ ดูของจรงิ โดยทายจากการบอกใบ ้การแสดงท่าทางของครู เมื่อ
ทราบความหมายแลว้ จงึใหฝึ้กสะกดค า เพราะการสะกดค ายากกว่าการจ าความหมาย เช่นเดยีวกบั Huang [26] ได้
เสนอแนะแนวความคดิและหลกัการส าหรบัการสอนค าศพัท์ไว้ว่าหลงัจากการเสนอค าศพัทใ์หม่ ผูส้อนควรจดัให้มกีารฝึกและ 
การใชค้ าศพัทใ์หม่ใหบ้่อยครัง้พอเพื่อให้ผู้เรยีนไดท้ าความคุ้นเคยและซมึซบัความรู้เกี่ยวกบัค าศพัท์ใหม่ เช่น การให้ผู้เรยีน
ออกเสยีงค าศพัทใ์หม่หลาย ๆ ครัง้ การใหผู้เ้รยีนสงัเกตหรอืจดจ า ค าศพัทน์ัน้ทีป่รากฏในรปูแบบต่าง ๆ เช่น ในการพูด 
การอ่านและการเขยีน หรอืการให้ผู้เรยีนนึกถึงความหมายของค านัน้ ๆ  ซึ่ง Laufer [30] ได้ค้นพบว่า ผู้เรียนจะจ า
ค าศพัทท์ีถู่กแปลเป็นภาษาทีห่นึ่งของผูเ้รยีนไดน้านกว่าค าศพัทท์ีแ่ปลเป็นภาษาอังกฤษแต่ถา้พจิารณาถงึปรมิาณของ
บรบิทในการน าเสนอค าศพัท์ พบว่า ผู้เรยีนจะจ าค าศพัท์แบบเป็นค าโดด ๆ และแบบประโยคได้ดกีว่าค าศพัท์ที่ถูก
น าเสนอในแบบของเน้ือความและในแบบเน้ือความทีม่กีารขยายความหรอืเพิม่รายละเอยีด ผลการวจิยันี้  แสดงใหเ้หน็
ถงึความส าคญัของภาษาแรกในการเรยีนค าศพัท์และจากที่กล่าวว่า การเพิม่รายละเอยีดค าศพัทด์ว้ยวลหีรอืประโยค
ต่าง ๆ จะมผีลต่อความจ านัน้อาจจะไม่เกดิขึน้ ถ้าประโยคหรอืวลนีัน้ ๆ มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัค าศพัท ์อกีประการหนึ่ง
การแปลค าศพัทเ์ป็นอกีภาษาหนึ่งอาจจะน าไปสูก่ารขยายความใหค้ าศพัทน์ัน้เขา้ใจไดง้่ายยิง่ขึน้  

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบกลวิธีการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเรียนการสอน (อ่าน -เขยีน) พบว่า       
ในภาพรวมมกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัปานกลาง รูปแบบกลวธิกีารสอนค าศพัทท์ีป่ฏบิตัมิากอนัดบัแรก คอื อ่านแลว้เลอืก
เตมิอกัษรของค าศพัท ์รองลงมาคอื อ่านนิทาน เนื้อเรื่อง บทสนทนาแลว้ท าแบบฝึกหดั อ่านบทเพลงแลว้รอ้งตามและ
เติมค าในเนื้อหา จะเหน็ได้ว่า รูปแบบกลวธิกีารสอนค าศพัท์ภาษาองักฤษที่ใช้ในการเรยีนการสอน (อ่าน -เขยีน) ใน
ภาพรวมมกีารปฏบิตัิอยู่ในระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะการสอนทกัษะการอ่านและการเขยีนเป็นทกัษะที่ยากในการจดั    
การเรยีนการสอน โดยครูต้องเป็นแบบอย่างในการฝึกให้กบัผูเ้รยีน ดงัเช่น ดวงเดอืน แสงชยั [5] ไดก้ล่าวถึง ขัน้ตอนการสอน 
ขัน้ที ่2 ขัน้ฝึกตามแบบ ครูจะน าเสนอการพูด อ่านหรอืเขยีน แลว้ใหน้ักเรยีนท าตาม ถ้าถูกต้องกต็้องชมเชย ถ้าไม่ถูกต้องควร
แกไ้ข เหน็ไดว้่า ขัน้ตอนน้ีครทูีส่ามารถจดักจิกรรมทกัษะการอ่านและการเขยีนไดด้นีัน้ ต้องมคีวามรูค้วามสามารถและ
ความถนดัในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทัง้สองทกัษะนี้เป็นอย่างด ีจงึจะท าใหผู้เ้รยีนสามารถบรรลุวตัถุประสงค์
ในการเรยีนได้อย่างง่ายดายตลอดจนถึงการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนด้วย ซึ่งผลการศึกษาครัง้นี้สอดคล้องกับ
การศกึษาของ สนีวล ทองโอภาส [18] ที่ยนืยนัว่า 1) ชุดการเรยีนการสอนการอ่านภาษาองักฤษต่อผลสมัฤทธิ ์ด้านการอ่าน
ภาษาองักฤษของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 เรื่อง LET’S TOUR ANGTHONG มคี่า E1/E2 เท่ากบั 84.18/86.58 ซึ่งสงูกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด 2) ผลสมัฤทธิด์้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลงัเรยีนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนการอ่านสูงกว่า      
ก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 3) ผลสมัฤทธิด์า้นการอ่านภาษาองักฤษของนักเรยีนหลงัเรยีนโดยใช้
ชุดการเรยีนการสอนการอ่านกบัเกณฑ ์สงูกว่าเกณฑอ์ย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

2. ขอ้มลูการสมัภาษณ์กลวธิกีารสอนค าศพัทภ์าษาองักฤษ สามารถสรุปและอภปิรายผลในแต่ละหวัขอ้ไดด้งันี้ 
ครผููส้อนภาษาองักฤษมคีวามเหน็ว่า ค าศพัทม์คีวามส าคญัต่อการเรยีนภาษาองักฤษ เน่ืองจากเป็นพืน้ฐานใน

การต่อยอดไปหาประโยคภาษาองักฤษ ดงันัน้จงึควรสอนค าศพัทเ์ป็นล าดบัแรกก่อนการสอนขัน้ตอนอื่น ๆ จะเหน็ไดว้่า 
ค าศพัท์เป็นด่านแรกในการเรยีนภาษาองักฤษ ดงันัน้เราจงึต้องให้ความส าคญักบัค าศพัท์เป็นอนัดบัต้น ๆ เน่ืองจาก  
จะเป็นพื้นฐานต่อยอดไปด้านอื่น ๆ อกีต่อไป ซึ่งนักวชิาการหลายท่านได้ให้ความส าคญักบัค าศพัท์ไว ้เช่น Harmer 
[25] ได้กล่าวถึงค าศพัท์เปรยีบเสมอืนเป็นอวยัวะ (Organs) และเนื้อ (Flesh) ของภาษากบัโครงสร้างของภาษาหรอื
ไวยากรณ์ เสมอืนเป็นโครงสรา้งของภาษา (The skeleton of language) การใชโ้ครงสรา้งทางภาษาจะไม่มศีกัยภาพที่
แสดงออกมาได้ถ้าไม่รูค้ าศพัทท์ี่ถูกต้อง ถึงแมว้่าการรูโ้ครงสรา้งภาษา หรอืไวยากรณ์ ท าใหส้ามารถจดัรูปประโยคได้ถูกต้อง   
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ในการสื่อความหมาย ค าศพัทเ์ป็นสิง่ส าคญัมากทีจ่ะเป็นตวัสือ่ความหมายออกมา และ McCarthy [31] ไดก้ล่าวถงึความส าคญัของ
ค าศพัทว์่า ความรูด้า้นค าศพัทเ์ป็นปัจจยัส าคญัอย่างหนึ่งทีช่่วยในดา้นการอ่าน เพราะท าใหผู้อ้่านไดเ้ขา้ใจ รบัรูข้อ้มูล 
ขา่วสารจากต าราไดด้ยีิง่ขึน้ 

การสอนด้วยวิธีการท่องจ าเมื่อท าบ่อย ๆ มีผลดีต่อเด็กในระยะยาวแต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็จะท าให้ลืมได้เ ช่นกัน 
ครูผูส้อนจงึต้องมเีทคนิคและวธิใีนการสอนค าศพัทใ์หง้่ายและสนุก เพื่อใหผู้เ้รยีนรกัภาษาองักฤษและยงัท าใหน้กัเรยีน 
มคีวามจ าค าศพัทท์ีค่งทน จะเหน็ได้ว่า การสอนค าศพัทด์ว้ยวธิใีหเ้ดก็ท่องจ าถ้าปฏบิตับิ่อย ๆ สามารถจ าได้และเมื่อไม่ไดใ้ช้
บ่อย ๆ กอ็าจลมืได้เช่นกนัและวธินีี้อาจจะน่าเบื่อส าหรบัเดก็ที่ไม่ชอบการท่องศพัท์กเ็ป็นได ้ดงัที่ ลดัดาวลัย์ โล่สุวรรณ [15] 
กล่าวว่า การท่องค าศพัท ์เดก็เลก็ไม่อยากปฏบิตัเิพราะน่าเบื่อ ควรใหน้ักเรยีนจบัคู่กนัท่องค าศพัท ์เพราะจะท าใหไ้ม่เบื่อ
เหมือนท่องค าศพัท์คนเดียว การสอนค าศพัท์ในระดบัประถมศึกษา ไม่เน้นการให้นักเรยีนรู้ค าศพัท์มากแต่จะเน้น      
การออกเสยีงค าศพัทท์ีถ่กูตอ้งมากกวา่ การสอนค าศพัทแ์ก่เดก็ควรอาศยัสถานการณ์ประกอบ ในแต่ละชัว่โมงควรสอนค าศพัท์
ประมาณ 3-5 ค า และใชค้ าศพัทใ์หม่ในโครงสรา้งประโยคทีเ่รยีนแลว้ การเลอืกค าศพัทม์าใชส้อนควรเป็นค าศพัทท์ีใ่ช้
ในชวีติจรงิมากกว่า  

การสอนค าศพัทเ์พื่อใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามคงทนในการเรยีนค าศพัทไ์ดอ้ย่างยาวนานอาจท าไดโ้ดย
ให้เดก็ได้ฝึกฟัง พูด อ่านและเขยีน ซึ่งต้องกระท าบ่อยๆ จนเกดิความเคยชินและอาศยัสื่อที่น่าสนใจ เกม เพลงและ
นิทานเป็นตวัช่วยในการท ากจิกรรม ตลอดจนค านึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ Learning style ทีแ่ตกต่างกนัของ
นกัเรยีน จะเหน็ไดว้่า การจดัการเรยีนการสอนค าศพัทภ์าษาองักฤษเพื่อใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูไ้ดง้่ายและมคีวามคงทน
ในการเรยีน ครูจงึต้องให้เดก็ได้เกดิทกัษะทัง้ 4 ทกัษะ คอื การฟัง การพูด การอ่านและการเขยีน ซึ่งต้องมกีารฝึกบ่อย ๆ  
จงึจะเกดิทกัษะทัง้อย่างช านาญ โดยครูต้องอาศยัสือ่และกจิกรรมการเรยีนการสอนเป็นตวัช่วยใหเ้กดิผลสมัฤทธิข์ ึน้มา 
เช่น เกม เพลงหรือนิทาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิพงษ์ สนสุวรรณ์ [12] ที่พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนค าศัพท์
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีส่อนโดยใชเ้กมสงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนตามคู่มอืครอูย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั.05 และความคงทนในการจ าค าศพัทภ์าษาองักฤษทีส่อนโดยใชเ้กมสงูกว่าการสอนตามคู่มอืครอูย่างมนียัส าคญั
ที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สีนวล ทองโอภาส [18] ที่กล่าวว่า ความสามารถในการจ าค าศัพท์
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชเ้พลงและเกมประกอบการสอนหลงัเรยีน
สงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเจตคตต่ิอการเรยีนภาษาองักฤษของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 
ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชเ้พลงประกอบการสอนกบัทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชเ้กมประกอบการสอน ไม่แตกต่างกนั อกีทัง้ยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยั Gulliga [24] ทีพ่บว่า เทคนิคการสอนค าศพัท ์มปีระสทิธภิาพโดยใชก้ารเล่านิทานเป็นตวัช่วยให้
นกัเรยีนรูค้ าศพัทไ์ดด้รีะหว่างการเรยีนแบบเดมิทีค่รูปฏบิตักินัมาและนักเรยีนยอมรบัการสอนโดยใชก้ารเล่านิทานอย่างด ี
คอื กริยิาท่าทางกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนค าศพัทโ์ดยใชเ้ทคนิคการเล่าเรื่อง น ้าเสยีงพดูทีม่คีวามสุขและรูส้กึสนุกสนานในการเรยีน 
จะเหน็ไดว้่า การสอนค าศพัท์เพื่อให้เดก็เกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามคงทนในการเรยีนค าศพัท์ไดอ้ย่างยาวนาน จ าเป็นต้องใช้
เกม เพลงและนิทานเขา้มาจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ตลอดจนการค านึงถงึความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและ Learning style ทีแ่ตกต่างกนัของนักเรยีน ดงัที่ Abruscato [21] ไดอ้ธบิายความหมายของรูปแบบ
การเรยีน (Learning Styles) ว่า หมายถงึ “วธิกีารทีแ่ต่ละคนใชใ้นการเรยีนรู ้โดยวธิทีีน่ ามาใช้นัน้จะเป็นวธิเีฉพาะของ
แต่ละคน”  

การสอนโดยอาศยัเทคโนโลยมีผีลดต่ีอนักเรยีนในเรื่องกระตุ้นความสนใจให้กบัผู้เรยีน ท าให้มคีวามสนใจใฝ่เรยีนรู้ 
สามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองไดโ้ดยไม่เลอืกเวลาและสถานที ่เนื่องจากเป็นสื่อทีน่่าตดิตามเรยีนรู้  แต่ครูผูส้อนต้องคดัสรร
หรือน าเทคโนโลยีนัน้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กบัเด็กมากที่สุด ซึ่งเทคโนโลยีเองไม่สามารถสอนแทนครูได้ทัง้หมด 
เทคโนโลยจีงึมทีัง้ผลดแีละผลเสยีควบคู่กนัไป จะเหน็ไดว้่า ครผููส้อนสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลยีอนัเป็นสื่อที่
ทนัสมยัทีส่ดุในยุคปัจจุบนันี้ซึง่กม็ทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี แต่ถ้าครผููส้อนสามารถน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน
ใหถู้กทางกจ็ะเกดิประโยชน์ต่อผูเ้รยีนเป็นอย่างมาก ดงัเช่น รต ิหอมลา [14] ที่พบว่า นักศกึษามคีวามรูค้ าศพัทภ์าษาองักฤษ
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สงูขึน้ หลงัจากไดร้บัการสอนโดยการใชภ้าพยนตร ์และนักศกึษามคีวามสามารถในการฟังภาษาองักฤษผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดหลงัได้รบัการสอนโดยการใช้ภาพยนตร์ ทัง้นี้ยงัสอดคล้องกบั วนิชา อุดค าเที่ยง [16] ที่พบว่า หนังสอือิเลก็ทรอนิกส ์  
สอนค าศพัท์ภาษาองักฤษมคีุณภาพอยู่ในระดบัมากและมีประสทิธภิาพ  เท่ากบั 82.41/80.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ประสทิธภิาพที่ก าหนดไว้ อน่ึงผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนรู้ด้วยหนังสอือเิลก็ทรอนิกสส์อนค าศพัท์
ภาษาองักฤษ หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และนักเรยีนมีความพึงพอใจต่อหนังสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์สอนค าศพัท์ภาษาองักฤษโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก นอกจากนี้ อรอนงค์ รกันิยม [20] ยนืยนัว่า ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนชุดกจิกรรมคอมพวิเตอร์ช่วยสอนวชิาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และมี
ประสทิธภิาพ 84.20/86.93 ความพงึพอใจของนักเรยีนต่อชุดกจิกรรมคอมพวิเตอรช์่วยสอนวชิาภาษาองักฤษเพื่อการ
สื่อสาร อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกบั  Kolich [28] ที่ใช้ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสอนค าศพัท์กับ
นักเรยีนเกรด 11 โดยการฝึกเดก็แบบผสม คอื ให้รู้จกัค าจ ากดัความและค าอธบิายของค าศพัท์นัน้ ต่อจากนัน้ท าการทดสอบ 
หลงัการเรยีนและจะมกีารวดัคะแนนหลงัจากทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนรูค้ าศพัทน์ัน้ไปแลว้ 2 อาทติย ์โดยผลการทดลอง พบว่า 
กลุ่มทดลองซึง่ไดร้บัการสอนดว้ยคอมพวิเตอรช์่วยสอนมผีลสมัฤทธิใ์นคะแนนค าศพัทส์งูกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนียัส าคญั 

ในการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษทัง้ 4 ทกัษะ คอื การฟัง การพูด การอ่านและการเขยีน ถ้าครูผู้สอน
เขา้ใจและสามารถจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคล้องและสมัพนัธ์กนัทัง้สี่ทกัษะ จะท าให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรู้ตามล าดบั   
จะเหน็ได้ว่า การเรยีนการสอนภาษาองักฤษมุ่งพฒันาให้ผู้เรยีนมคีวามสามารถทางภาษาในทกัษะทัง้สีด่้าน คอื ด้านการฟัง   
การพดู การอ่านและการเขยีน เทคนิคในการฝึกจงึเริม่ทีท่กัษะการฟังก่อนเสมอ เนื่องจากทกัษะการฟังเป็นทกัษะทีส่ าคญั
ทีสุ่ดทีจ่ะน าไปสู่ทกัษะต่อ ๆ ไป ดงันัน้ในทกัษะแต่ละดา้นถ้ามกีารฝึกซ ้า ๆ  และฝึกบ่อย ๆ  จะท าใหเ้กดิความช านาญในทกัษะ  
ทีฝึ่กนัน้เสมอ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จงกลนี คูหะสุวรรณ [3] ที่พบว่า การเรยีนการสอนค าศพัทภ์าษาองักฤษ
ส าหรบันักเรยีนระดบัประถม มคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรของกระทรวงศกึษาธกิารเป็นอย่างด ีมกีารฝึกทกัษะ การเรยีนรู้
ครบทัง้ 4 ทกัษะ คอื ทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขยีน วธิกีารเรยีนการสอนถูกถ่ายทอดทัง้โดยทางตรง คอื การเชื่อมโยง
ค าศพัทก์บัความหมายและโดยทางออ้ม คอื การจดัเตรยีมการสือ่สารตามสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ส่งเสรมิการมสีว่นร่วมและ
ปฏบิตัิกจิกรรมการเรยีนรู้ของนักเรยีนแบบตวัต่อตัวและแบบกลุ่ม สรุปได้ว่า ครูผู้สอนมกีลวธิใีนการจดัการเรยีนการสอน
ค าศพัทท์ีก่ระตุ้นการเรยีนทีเ่หมาะสมกบันักเรยีนในระดบัประถม แต่ยงัขาดการออกแบบกจิกรรมเกีย่วกบักระบวนการ
สะสมต่อเนื่องเพื่อใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูจ้ากบทเรยีนหนึ่งไปยงับทเรยีนอื่น  ๆและครูผูส้อนยงัคงใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
ครเูป็นศนูยก์ลางซึง่ยงัไม่สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏริปูการศกึษาแบบใหม่ 

ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการสอนค าศพัทภ์าษาองักฤษนัน้ พบว่าม ี3 ด้าน คอื ด้านนักเรยีน ดา้นครูผู้สอน 
และด้านสื่อการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ ในด้านนักเรยีนนัน้ พบว่า การรูค้ าศพัท์น้อยของนักเรยีนมผีลโดยตรงต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน นกัเรยีนขาดแรงจงูใจและไม่เหน็ความส าคญัของภาษาองักฤษ เน่ืองจากไม่มโีอกาสใชใ้นชวีติจรงิ ท าให้
ขาดความเชื่อมัน่ในการอ่านหรอืพดูภาษาองักฤษ ดา้นครผููส้อน พบว่า ครูไม่ไดจ้บภาษาองักฤษมาโดยตรงไม่ถนัดจงึ
ท าใหเ้ดก็ขาดโอกาสในการฝึก ตลอดจนครูมภีาระงานมากและสอนหลายวชิาจงึไม่สามารถเน้นย ้าการท่องศพัทข์อง
นกัเรยีนไดแ้ละดา้นสือ่การเรยีนการสอนภาษาองักฤษ พบว่า บทเรยีนเกีย่วกบัค าศพัทน่์าเบื่อ ไม่เน้นทกัษะการพูดจงึ
ท าให้นักเรยีนพูดด้วยส าเนียงแปลก ๆ และขาดแคลนสื่อการเรยีนการสอนรวมถึงเทคนิควธิกีารสอนภาษาองักฤษที่
ถูกตอ้ง  

จากประเดน็ปัญหาและอุปสรรคในการสอนค าศพัทภ์าษาองักฤษ จะเหน็ไดว้่า ปัญหาและอุปสรรคในการสอน
ค าศพัทภ์าษาองักฤษทัง้ 3 ดา้น สว่นใหญ่ประสบปัญหาในลกัษณะทีค่ลา้ย ๆ  กนัทัง้ 3 ดา้น เนื่องจากโรงเรยีนทีจ่ดัการเรยีน
การสอนวชิาภาษาองักฤษ มกัจะมกีารจดัการเรยีนการสอนวชิานี้ทุกโรงเรยีนตามหลกัสตูรก าหนด แต่มีปัญหาในการจดั
บุคลากรเขา้สอนเนื่องจากบุคลากรสว่นใหญ่ไม่ไดจ้บวชิาเอกภาษาองักฤษมาโดยตรง จงึท าใหจ้ดัการเรยีนการสอนไดไ้ม่ตรง
ตามที่หลกัสูตรต้องการมากนักจึงส่งผลต่อผลสมัฤทธิข์องนักเรยีน อกีทัง้โรงเรยีนขนาดเล็กอาจมีปัญหาขาดแคลน    
สือ่การเรยีนการสอนเพิม่มาอกี สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ พชัรนิทร ์ สตมิัน่ [13] ทีก่ล่าวว่า ครผููส้อนขาดความรูพ้ืน้ฐานและ
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ความถนัดด้านภาษาองักฤษ เนื่องจากครูจ านวนมากไม่จบวชิาเอกภาษาองักฤษโดยตรง ด้านการน าหลกัสตูรไปใช ้
พบว่า ครผููส้อนขาดความรูค้วามเขา้ใจในการน าหลกัสตูรไปใช ้ดา้นสือ่การเรยีนการสอนและแหล่งเรยีนรู ้พบว่า งบประมาณ
ในการผลติและจดัหาสื่อไม่เพยีงพอ ครผููส้อนไม่ใชส้ื่อและเทคโนโลยทีีท่นัสมยั ดา้นการจดักจิกรรมการสอน พบว่า ครูผูส้อนมี
ปัญหาการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอ่านภาษาองักฤษและขาดทกัษะในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นการวดัผลและ
ประเมนิผล พบว่า การใชเ้ครื่องมอืวดัและประเมนิผล ไม่สอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรยีนรู ้ด้านคุณภาพผู้เรยีน พบว่า 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนต ่าและนกัเรยีนมเีจตคตไิมด่ต่ีอวชิาภาษาองักฤษ ครผููส้อนภาษาองักฤษมขีอ้เสนอแนะว่า 
หน่วยงานที่มหีน้าที่ผลติครูควรสนับสนุนและส่งเสรมิให้ผู้มีความรูค้วามสามารถเขา้มาเรยีนวชิาเอกภาษาองักฤษ จดัอบรม 
สมัมนาเพื่อพฒันาสมรรถนะของครูผูส้อนภาษาองักฤษทัง้ผูท้ีจ่บวชิาเอกภาษาองักฤษและผูท้ีไ่ม่ไดจ้บวชิาเอกนี้อย่าง
สม ่าเสมอ รวมทัง้สนับสนุนงบประมาณด้านการผลติ จดัหาสื่อและเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัและมคีุณภาพมาใชใ้นการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนภาษาองักฤษใหเ้พยีงพอ  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
1. ข้อมูลที่ได้ศึกษาจากการศึกษากลวิธีการสอนค าศัพท์ภาษาองักฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศกึษา ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 1 ครัง้นี้ สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการจดั 
การเรยีนการสอนภาษาองักฤษเกีย่วกบั ค าศพัทภ์าษาองักฤษในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-6 หรอืระดบัทีส่งูขึน้ไป 

2. การน าผลการศกึษาไปใช ้ควรค านึงถึงบรบิทเกีย่วกบัโรงเรยีน ครูผูส้อน ผูเ้รยีนและสื่อการเรยีนการสอน
ต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางในการพฒันาการเรยีนการสอนภาษาองักฤษและความร่วมมอืของผูป้กครองและชุมชน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
1. ควรท าการศกึษากลวธิกีารสอนค าศพัท์ผ่านระบบอเีลริ์นนิ่ง ในเชงิทดลอง การน าเอาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  

เขา้มาใชผ้สมผสานกบัการสอน จะเป็นการสง่เสรมิการเรยีนรูแ้บบอสิระ ซึง่เหมาะส าหรบัสงัคมยุคปัจจุบนั 
2. ควรมกีารสรา้งหรอืผลติสื่อการเรยีนการสอนทีเ่น้นค าศพัทแ์ละกระบวนการสอนทีส่่งเสรมิทกัษะทัง้ 4 (ฟัง พดู อ่าน

และเขยีน) โดยใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอรช์่วยสอนเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนภาษาองักฤษในทุกระดบัชัน้ 
3. ควรท าการศกึษาการใชแ้นวการสอนภาษาทีเ่น้นค าศพัทท์ีม่ต่ีอปัจจยัอื่น เช่น แรงจูงใจ ความสามารถตามทกัษะ

ทัง้ 4 (ฟัง พดู อ่านและเขยีน) 
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บทคดัย่อ 
 

 จากการด าเนินโครงการคณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยาใสใ่จปัญหาและร่วมพฒันาชุมชนจงัหวดัพะเยาได้
ติดตามผลการจดัท าบญัชคีรวัเรือนของโครงการบ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข แบบเอบีซีจงัหวดัพะเยา โดยศึกษาในพื้นที่         
ต าบลบ้านมาง อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา ซึ่งการศกึษาวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ (1) เพื่อศกึษาถึงผลการท าบญัชี
ครวัเรอืนของประชาชนในชุมชน (2) เพื่อศกึษาถงึประเดน็กฎหมายเกีย่วกบัปัญหาหนี้สนิทีพ่บในโครงการบ าบดัทุกข ์
บ ารุงสุขแบบเอบซีใีนพืน้ทีต่ าบลบา้นมาง อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา ซึง่จากผลการวจิยัพบว่า ในพืน้ทีม่ปัีญหาที่
ส าคญั เช่น ปัญหาภาระหนี้สนิ ปัญหารายไดต้ ่า ปัญหาทีด่นิท ากนิ ซึง่ปัญหาเหล่านี้มผีลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน
ในพื้นที่ ส่วนการจดัเกบ็ขอ้มูลการท าบญัชคีรวัเรอืนประชาชนใหค้วามร่วมมอือย่างดกีบัชุมชน และได้เหน็ประโยชน์
ของการท าบญัชคีรวัเรอืน แต่พบว่ามอีุปสรรคในการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนทัง้ในรปูแบบทีเ่ขา้ใจยากและไม่มแีรงจงูใจท า
บญัชคีรวัเรอืนเพราะรายจ่ายมากกว่ารายได ้ผลจากการท าบญัชคีรวัเรอืนในพืน้ทีท่ าใหท้ราบว่ารายไดข้องประชาชน
ส่วนใหญ่มาจากการผลผลิตทางการเกษตร มีภาระหนี้สนิจ านวนมากทัง้ในระบบและนอกระบบ  การก่อหนี้ของ
ประชาชนน ามาใช้ในการท าการเกษตร การศกึษาของบุตร การใช้จ่ายในครวัเรอืน ทัง้นี้ การก่อหนี้ของประชาชนมี
ความเกี่ยวข้องกบัประเด็นกฎหมายที่ส าคญัคอืการกู้ยมืเงนิ การค ้าประกนั การจ านอง และประชาชนไม่ทราบถึง
ผลกระทบทางด้านกฎหมายจงึท าให้ไม่ปฏิบตัิการช าระหนี้ให้ถูกต้อง ดงันัน้การพฒันาความรู้ในประเด็นกฎหมาย
เหล่าน้ีแก่ประชาชนจงึมคีวามส าคญัและมผีลต่อการบ าบดัทุกขบ์ ารุงสขุของชุมชนในพืน้ที่ 
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Abstract  
 

 The project “Schoolof law, University of Phayao and the community development in Phayao province” 
examines the results of household accounting under the Area Based Collaborative project, ( ABC) , 
atTumbonBanmang, Chiangmuan District, Phayao Province. This study aims at: 1) studying result asappeared 
in the household accountings of the community; 2) studying the legal issues related to debt problem through 
under the ABC model atTumbonBanmang, Chiangmuan District, Phayao Province. This study found that the 
people in this area faced with several major problems which can potentially affect the quality of their life such 
as debt burden problem, low-income problem; and lack of cultivated land for citizenproblem. The residents in 
this area fully participated and cooperated in the collection of the data related to household accounting since 
they realize about the importance and the benefit of household accounting. The study also found that there are 
some obstacles in making the account for the household in this area, such as the household accounting has 
unique form which is difficult to understand and also there is no motivation or incentive for the people to make 
such account for household since their financial expenditures are much higher than their income. The result of 
the analysis of the household accounting revealed that the income of the majority of the people in this area 
come from agricultural sector, but they also have lots of debt both formal and informal debts. These debts 
come from the cost of investment in agricultural sector, expenses on education, and other household expenses. 
The debts of the household in this area seem to link to various legal issues especially those related to loan, 
suretyship, and mortgage. Also, most of the residents in this area were not aware of the legal impact resulting 
from the default of the debt payment in accordance to the law. It is important to educate the public about the 
laws which can help to solve their problems and improve the quality of their life. 
 

Keywords: Area Based Collaborative Project, Phayao, household accounting, law 
 

บทน า 
 

ในการพฒันาเชงิพืน้ที่โดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นตัวตัง้ โดยใชแ้นวคดิ ABC (Area-Based Collaborative Research) จงึ
เป็นเป้าหมายและทศิทางในการเสรมิสร้างความเขม้แขง็ในระดบัหมู่บา้น ชุมชน และจ าเป็นต้องอาศยัการบูรณาการ 
ทรพัยากร ความร่วมมอื ตลอดจนความรู้ทางวชิาการจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ รวมทัง้ความร่วมมอืจากหน่วยงาน
ภาครฐั  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ภาคเอกชน  ภาคประชาสงัคม และภาควชิาการ เพื่อใหส้ามารถดแูลทุกขส์ุขของ
ประชาชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และยงัเป็นการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็อนัเกดิผลกระทบทีเ่ป็นรูปธรรม ดงันัน้ หาก
สามารถพฒันาพื้นที่โดยใช้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นตวัตัง้ โดยภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งจะได้
น าไปแกไ้ขปัญหาและพฒันาใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อกีทัง้สามารถสง่มอบบรกิารภาครฐัไดต้รงความตอ้งการของ
ประชาชนอย่างแท้จรงิ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดบัครวัเรอืน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อเป้าหมายให้
ครวัเรอืนสามารถลดรายจ่าย เพิม่รายได ้รวมทัง้สามารถปลดหนี้สนิไดท้ัง้นี้ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั(สกว.) 
ไดท้ดลองวจิยัเชงิปฏบิตักิารในพืน้ที ่17 จงัหวดัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 พสิจูน์แลว้เหน็ว่าสามารถสรา้งกระบวนการทีเ่ชื่อม
ความร่วมมอืภาครฐั ภาคประชาชนและภาควชิาการ เพื่อใหเ้กดิระบบบรูณาการความร่วมมอืในการสรา้งความเขม้แขง็ 
ทีส่่งผลเป็นรูปธรรมถงึระดบัครวัเรอืนสามารถปลดหนี้ได้มรีูปแบบและเครื่องมอืทีน่่าจะสามารถน ามาขยายผลเพื่อให้
ผูบ้รหิารจงัหวดัสามารถท าภารกจิ “บ าบดัทุกข ์บ ารุงสขุ” ไดอ้ย่างแทจ้รงิ[1] 

ทัง้นี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง กรมการพฒันาชุมชนและกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ โดยความร่วมมอืทางวชิาการของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั ไดก้ าหนดโครงการ “บ าบดัทุกข ์บ ารุงสขุ 
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แบบเอบซี”ี (Area-Based Collaborative Research) ด าเนินการในพื้นทีเ่ป้าหมาย 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ เพื่อพฒันา
ความเป็นอยู่ของประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน โดยแต่ละจงัหวดัให้ทุกอ าเภอก าหนดต าบลน าร่องเพื่อ
ด าเนินการ อ าเภอละ 1 ต าบลโดยใชก้ารจดัท าบญัชคีรวัเรอืนและแผนชุมชนเป็นเครื่องมอืในการเขา้ถงึปัญหาตลอดจน
เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาของประชาชน 
 จงัหวดัพะเยาได้ให้ความส าคญัโครงการนี้โดยผู้ว่าราชการจงัหวดัพะเยาได้ก าหนดเป็นภารกจิส าคญัของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะต้องร่วมมอืและบูรณาการท างานกนัอย่างจรงิจงัรวมทัง้จะต้องสนับสนุนการท างานในพื้นที่
อย่างเป็นรูปธรรม โครงการนี้จะประสบความส าเร็จอยู่ที่ทีมแกนน าในการขบัเคลื่อนโครงการ การใช้ข้อมูลบญัชี
ครวัเรอืนและแผนชุมชนเป็นเครื่องมอืที่ส าคญั การจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูท้ ัง้ระหว่างทมีแกนน าและผูน้ า ตลอดจน
ครวัเรอืนอนัเป็นหวัใจของการท างาน และอกีประเดน็หนึ่งทีส่ าคญัคอืการมสีว่นร่วมของหน่วยงานทุกภาคสว่น ผูน้ าและ
คนในชุมชน ซึง่จากเวทสีรุปผลการประชุมสมัมนาเพื่อตดิตามผลการด าเนินโครงการบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข แบบเอบซี ี
เมื่อวนัที ่11 กนัยายน 2555  ณ หอ้งควนีปารค์ 1 โรงแรมอมิพเีรยีลควนีปารค์ กรุงเทพมหานคร ซึง่ ดร.สลีาภรณ์    บวั
สาย รองผูอ้ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั ไดว้เิคราะหค์วามโดดเด่นจากผลการด าเนินงานของจงัหวดั
ต่าง ๆ ซึง่การด าเนินงานโครงการดงักล่าวในส่วนของจงัหวดัพะเยาจงัหวดัพะเยาเป็น 1 ใน 32 จงัหวดัทีม่คีวามโดด
เด่นในดา้นการวางกลไกท างานทีด่ ีเป็นจงัหวดั1 ใน 14 จงัหวดัทีม่กีารรเิริม่หาวธิกีารสรา้งความเขา้ใจกบัประชาชนและ
สรา้งแรงจูงใจในการจดบนัทกึบญัชคีรวัเรอืน การประชาสมัพนัธด์ว้ยวธิกีารต่าง ๆ เป็นจงัหวดั 1 ใน 5 จงัหวดัทีม่กีาร
เตรยีมการใชข้อ้มลูส าหรบัการวางแผนพฒันาจงัหวดัในดา้นอื่น ๆ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกบัระบบ GIS และการสรา้ง
ฐานขอ้มูล และเป็นจงัหวดั 1 ใน 10 จงัหวดัทีม่กีารเชื่อมโยงมหาวทิยาลยัในพืน้ทีเ่ขา้มาช่วยสนับสนุนการขบัเคลื่อน
งานในโครงการดงักล่าว[2] 

มหาวิทยาลยัพะเยา ซึ่งอยู่ในพื้นที่จงัหวดัพะเยาได้เห็นความส าคญัในการพฒันาความเป็นอยู่และการมี
คุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชนในชุมชนตามปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเขม้เขง็ของชุมชน” จงึไดม้กีารสนบัสนุนใหม้กีาร
เชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนจงัหวดัพะเยาเพื่อสนับสนุนการ
ขบัเคลื่อนโครงการบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข แบบเอบซีจีงัหวดัพะเยา ซึง่ผูว้จิยัไดล้งพืน้ทีเ่พื่อตดิตามโครงการบ าบดัทุกข ์
บ ารุงสุข แบบเอบซีจีงัหวดัพะเยา ในโครงการ “คณะนิติศาสตรม์หาวทิยาลยัพะเยาใส่ใจปัญหาและร่วมพฒันาชุมชน
จงัหวดัพะเยา” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมตีัวแทนคณาจารย์ นิสติเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลงพื้นที่ด าเนิน
โครงการดงักล่าวเพื่อรบัทราบปัญหาของชุมชนไดน้ าเอาความรูท้างวชิาการซึง่เกีย่วกบักฎหมายไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์
เพื่อตดิตามการด าเนินโครงการบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข แบบเอบซีีของจงัหวดัพะเยา อนัเป็นการท าวจิยัโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็น
ที่ตัง้ การลงพื้นที่เพื่อด าเนินงานร่วมกบัชุมชนต าบลบ้านมาง อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยาเป็นการด าเนินการที่
สอดคลอ้งกบันโยบาย 1 มหาวทิยาลยั 1 จงัหวดั ซึง่มหาวทิยาลยัพะเยามนีโยบายใหค้ณะต่าง ๆ ไดไ้ปบรกิารวชิาการ
และดูแลชุนชนตามนโยบาย1 คณะ 1 อ าเภอ หรอื 1 คณะ 1 โมเดล ทัง้นี้ อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา เป็นพื้นที่
ชุมชนทีอ่ยู่ในความดูแลรบัผดิชอบของคณะนิตศิาสตรม์หาวทิยาลยัพะเยาดว้ย ซึง่เป็นพืน้ทีท่ี่สอดคลอ้งกบัการด าเนิน
โครงการบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข แบบเอบซีขีองจงัหวดัพะเยาในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเชยีงม่วน ซึง่ต าบลบา้นมาง อ าเภอเชยีง
ม่วน จงัหวดัพะเยา ไดร้บัคดัเลอืกเป็นต าบลตน้แบบในการด าเนินการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนของโครงการดงักล่าว 

คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยาไดด้ าเนินตดิตามผลการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนของประชาชนของโครงการ
บ าบดัทุกข ์บ ารุงสขุ แบบเอบซี ีจงัหวดัพะเยา ในพืน้ทีต่ าบลบา้นมาง อ าเภอเชยีงม่วน โดยด าเนินการในโครงการคณะ
นิติศาสตร์มหาวทิยาลยัพะเยาใส่ใจปัญหาและร่วมพฒันาชุมชนพะเยา การศกึษาวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ คอื (1) เพื่อ
ศกึษาถงึผลการท าบญัชคีรวัเรอืนของชุมชน (2) เพื่อศกึษาถงึประเดน็กฎหมายเกีย่วกบัปัญหาหนี้สนิในโครงการบ าบดั
ทุกข ์บ ารุงสขุแบบเอบซีใีนพืน้ทีต่ าบลบา้นมาง อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา อนัจะเป็นขอ้มลูส าคญัทีน่ าไปสูแ่นวทาง
ในการร่วมมอืกนัแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้และร่วมกนัพฒันาชุมชนจงัหวดัพะเยาต่อไป ทัง้นี้โดยใหค้วามส าคญั ใส่ใจกบั
ปัญหาและพฒันาชุมชนพืน้ทีจ่งัหวดัพะเยา ซึง่การด าเนินงานวจิยันี้เป็นการบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข แบบเอบซีีในรูปแบบ
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การลงพื้นที่เขา้ไปมสี่วนร่วมกบัชุมชน อนัจะท าใหไ้ด้รบัทราบขอ้มูลในด้านต่าง ๆ ของชุมชนเพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มูล
ส าคญัในการต่อยอดเพื่อเกดิประโยชน์และเป็นเครื่องมอืบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุขของประชาชนในการป้องกนั แกไ้ขปัญหา
อย่างเหมาะสมกบับรบิทพืน้ที ่และเกดิการพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนในชุมชนอย่างยัง่ยนืต่อไป 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

การวิจยันี้มีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงผลการท าบญัชีครวัเรือนของชุมชน (2) เพื่อศึกษาถึงประเด็น
กฎหมายเกี่ยวกบัปัญหาหนี้สนิในโครงการบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุขแบบเอบซีีในพื้นที่ต าบลบ้านมาง อ าเภอเชียงม่วน 
จงัหวดัพะเยา 

 

วิธีวิทยาการวิจยั 
 

การวจิยันี้เป็นการติดตามการด าเนินโครงการบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข แบบเอบซีจีงัหวดัพะเยา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ในพืน้ทีต่ าบลบา้นมาง อ าเภอชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา โดยเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพมุ่งศกึษาถงึผลจากการ
ท าบญัชคีรวัเรอืนทีป่ระชาชนในชมุชนทีไ่ดท้ าการรวบรวมขอ้มลูไวจ้ากการขบัเคลื่อนโครงการบ าบดัทุกข ์บ ารุงสขุ แบบ
เอบซีจีงัหวดัพะเยา ในพื้นที่ต าบลบ้านมางมจี านวนทัง้หมด 11 หมู่บ้านของต าบลบ้านมาง โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น
ครวัเรอืนอย่างน้อยรอ้ยละ 20 ของจ านวนครวัเรอืนแต่ละหมู่บา้น ซึง่เป็นการศกึษาจากผลของขอ้มลูกลุ่มตวัอย่างในแต่
ละครวัเรอืนของชุมชนต าบลบา้นมางทีไ่ดจ้ดัท าบญัชคีรวัเรอืนในพืน้ทีจ่ านวน 317 ครวัเรอืนมหีลกัเกณฑใ์นการเลอืก
กลุ่มตวัอย่างครวัเรอืนทีม่สีมาชกิในครวัเรอืนเป็นผูท้ีอ่่านออกเขยีนไดเ้พื่อจะไดจ้ดบนัทกึขอ้มูลบญัชคีรวัเรอืนของตน  
ทัง้นี้ในพืน้ทีม่ทีมีคณะท างานบูรณาการต าบลทีไ่ดม้คี าสัง่แต่งตัง้จากอ าเภอเชยีงม่วนขึน้มานัน้เป็นผูใ้หก้ารสนับสนุน
และใหค้ าแนะน าในการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนแก่กลุ่มเป้าหมาย รวมทัง้มกีารสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอย่างตามแบบ
สมัภาษณ์ตลอดจนการสงัเกตการณ์เกีย่วกบับรบิทของพืน้ทีด่ว้ยและนอกจากนี้ได้ศกึษาถงึประเดน็ปัญหากฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัปัญหาหนี้สนิทีพ่บในโครงการบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุขแบบเอบซีใีนพืน้ทีเ่ป้าหมายการวจิยันี้ท าการวเิคราะห์
ขอ้มลูสรุปผลการวจิยัจากเอกสารต่าง ๆทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้จากขอ้มลูเอกสารรายงานการขบัเคลื่อนโครงการบ าบดัทุกข ์
บ ารุงสุข แบบเอบซีจีงัหวดัพะเยาของพื้นทีต่ าบลบ้านมาง อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา ตลอดจนการส ารวจขอ้มูล
ปัญหาในพืน้ที ่และสมัภาษณ์เชงิลกึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหท้ราบผลตามวตัถุประสงคข์องโครงการวจิยั 

 

ผลการศึกษา 
 

จากการลงพืน้ทีท่ าการวจิยัพบว่า การด าเนินโครงการบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข แบบเอบซีจีงัหวดัพะเยา ในพืน้ที่
ต าบลบา้นมาง อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยาทัง้นี้ การทีต่ าบลบา้นมางไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นต าบลน าร่องของอ าเภอเชยีง
ม่วนให้ด าเนินการจดัท าบญัชีครวัเรือนตามโครงการดงักล่าว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีแกนน าชุมชนที่มศีกัยภาพ มี
พืน้ฐานความเป็นชุมชนทีม่คีวามเขม้แขง็ จากการลงพืน้ทีเ่พื่อตดิตามและสงัเกตการณ์ในการด าเนินโครงการดงักล่าว
ท าใหไ้ดเ้ขา้ร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ หลายครัง้และต่อเนื่องกนั ประชาชนในพืน้ทีไ่ดใ้หก้ารตอ้นรบัและใหค้วามร่วมมอืเป็น
อย่างดี ซึ่งการด าเนินการของโครงการบ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข แบบเอบีซี ของจงัหวดัพะเยา  ได้มีการขบัเคลื่อนให้
ผูด้ าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งทุกอ าเภอในจงัหวดัพะเยาน านโยบายส าคญัของกระทรวงมหาดไทยในการบ าบดัทุกข ์บ ารุงสขุ
โดยการเชื่อมโยงบรูณาการกบัแนวทางส่งเสรมิชุมชนแห่งการเกือ้กูล อนัเป็นการแกไ้ขปัญหาความยากจนแบบบรูณา
การกบัการจดัท าบญัชคีรวัเรอืน การจดัท าระบบฐานขอ้มลูและการจดัท าแผนชุนชน ซึง่จะต้องเสรมิสรา้งความเขม้แขง็
ของชุมชนใหม้คีวามเป็นอยู่ทีด่มีสีภาพทางเศรษฐกจิทีไ่มเ่ป็นหนี้สนิ และอยู่อย่างพึง่พาตนเองไดร้วมถงึการพึง่พาอาศยั
ซึง่กนัและกนัของสมาชกิในชุมชนดว้ย ทัง้นี้จากการศกึษาขอ้มลูทีไ่ดร้บัในการใหป้ระชาชนจดัท าบญัชคีรวัเรอืนซึง่เป็น
เครื่องมอืส าคญัในการด าเนินโครงการดงักล่าว ตลอดจนการเขา้ร่วมประชุมสรุปขอ้มลู รวมทัง้แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่ง
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กนัของคณะท างานและผู้ที่เกี่ยวขอ้งในพื้นที่ท าให้ได้ทราบถึงผลการด าเนินงาน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกดิขึน้อนัเป็น
ขอ้มูลส าคญัทีเ่ป็นประโยชน์ทีจ่ะน าไปใชใ้นการพฒันาโจทยว์จิยัต่อไปในอนาคตเพื่อน าไปใชแ้กไ้ขปัญหาของพืน้ทีแ่ละ
หาแนวทางเพื่อร่วมกนัพฒันาชุมชนในประเดน็ต่าง ๆ อกีด้วย จากการท างานร่วมกนันี้จงึมเีป้าหมายส าคญัเพื่อให้
ชุมชนเกดิความเขม้แขง็อนัเป็นการใชปั้ญญารวมหมู่เคยีงคู่ชุมชนตามปณิธานของมหาวทิยาลยัพะเยา ทีว่่า “ปัญญา
เพื่อความเขม้แขง็ของชุมชน” ซึง่มผีลการศกึษาดงันี้ 

(1) ผลการท าบญัชีครวัเรอืนของชุมชน 
จากขอ้มูลสรุปการวเิคราะหผ์ลการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนจากรายงานสรุปรายรบัรายจ่ายระดบัต าบลบา้นมาง 

ในเดอืนมถุินายน 2555 [3] จากการด าเนินโครงการบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข แบบเอบซีจีงัหวดัพะเยา ในพืน้ทีต่ าบลบา้น
มาง อ าเภอเชยีงม่วน พบว่า มจี านวนครวัเรอืนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนจ านวน 317 ครวัเรอืน
จากจ านวนครวัเรอืนทีม่อียู่ทัง้หมดจ านวน 11 หมู่บา้นของต าบลบา้นมางรวม 1,585 ครวัเรอืนซึง่รายไดข้องประชาชน
ส่วนใหญ่มาจากรายการเกีย่วกบัผลผลติทางการเกษตรจากการท านา ท าไร่ ท าสวน คดิเป็นจ านวนเงนิเฉลีย่ 12,027 
บาทต่อครวัเรอืนต่อเดอืน ส่วนรายได้จากแหล่งอื่นทัง้หมดรวมทุกรายการคดิเป็นจ านวนเงนิเฉลี่ย 25,325 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อเดือน ส่วนรายจ่ายทัง้หมดเป็นจ านวนเงินเฉลี่ย 20,116 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ซึ่งแยกออกเป็น
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการประกอบอาชพีเกษตรกรรมโดยน ามาใชส้ าหรบัซือ้วสัดุอุปกรณ์และสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบั
การเกษตรคดิเป็นจ านวนเงนิเฉลี่ย 9,967 บาทต่อครวัเรอืนต่อเดอืน ส่วนรายจ่ายเพื่อการบรโิภคในครวัเรอืนคดิเป็น
จ านวนเงนิเฉลี่ย 2,119 บาทต่อครวัเรอืนต่อเดอืน รายจ่ายยาและเครื่องนุ่งห่มคดิเป็นจ านวนเงนิเฉลี่ย 655 บาทต่อ
ครวัเรอืนต่อเดอืน รายจ่ายทีอ่ยู่อาศยัคดิเป็นจ านวนเงนิเฉลีย่ 3,200 บาทต่อครวัเรอืนต่อเดอืน รายจ่ายเพื่อการลงทุน
และงานสงัคมคดิเป็นจ านวนเงนิเฉลี่ย 1,409 บาทต่อครวัเรอืนต่อเดอืน รายจ่ายในการศกึษาของบุตรหลานคดิเป็น
จ านวนเงนิเฉลีย่ 1,967 บาทต่อครวัเรอืนต่อเดอืน รายจ่ายทีไ่ม่จ าเป็นคดิเป็นจ านวนเงนิเฉลีย่ 779 บาทต่อครวัเรอืนต่อ
เดอืน ส าหรบัเงนิออมและหลกัประกนันัน้คดิเป็นจ านวนเงนิเฉลีย่ 5,142 บาทต่อครวัเรอืนต่อเดอืนสว่นหนี้สนินัน้พบว่า
ประชาชนในพืน้ทีม่ที ัง้หนี้สนิในระบบและนอกระบบ ซึง่หนี้สนิในระบบคดิเป็นจ านวนเงนิเฉลีย่ 6,580 บาทต่อครวัเรอืน
ต่อเดอืน หนี้สนินอกระบบคดิเป็นจ านวนเงนิเฉลี่ย 354 บาทต่อครวัเรอืนต่อเดอืน ทัง้นี้จากการวเิคราะห์รายรบัและ
รายจ่ายทีเ่กดิขึน้ขา้งต้นนี้พบว่าประชาชนในแต่ละครวัเรอืนมขีอ้มูลในส่วนของรายรบัคดิเป็นจ านวนเงนิเฉลีย่ 25,325 
บาทต่อครวัเรอืนต่อเดอืน และรายจ่ายในทุกรายการเมื่อรวมกบัจ านวนหนี้สนิทีเ่กดิขึน้คดิเป็นจ านวนเงนิเฉลีย่ 27,050 
บาทต่อครวัเรอืนต่อเดือน จากข้อมูลรายรบัและรายจ่ายในข้างต้นท าให้ทราบว่าในแต่ละเดือนประชาชนในพื้นที่มี
รายจ่ายมากกว่ารายได้ โดยมสี่วนต่างจ านวนประมาณ 1,725 บาทต่อครวัเรอืนต่อเดอืน นอกจากนี้เมื่อวเิคราะหจ์าก
รายจ่าย รายรบัและหนี้สนิจากขอ้มลูการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนในภาพรวมของทัง้ต าบลบา้นมาง พบว่า มรีายรบัคดิเป็น
จ านวนเงินรวมทัง้หมด 8,027,927 บาทต่อเดือน ส่วนรายจ่ายรวมกบัภาระหนี้สินคิดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้หมด 
8,568,170 บาทต่อเดอืน ดงันัน้จากขอ้มลูดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ว่าประชาชนในพืน้ทีท่ ัง้ต าบลมจี านวนรายจา่ยมากกวา่
รายได้ โดยมสี่วนต่างในภาพรวมทัง้ต าบลที่มรีายจ่ายมากกว่ารายได้คดิเป็น 540,242 บาทต่อเดอืน ด้วยเหตุนี้จาก
สถานการณ์รายจ่ายมากกว่ารายรบัท าใหป้ระชาชนในพืน้ทีจ่งึมคีวามจ าเป็นทีต่้องหาวธิกีารเพิม่รายไดใ้นการประกอบ
อาชพีมากขึน้เพื่อคาดหวงัใหค้รวัเรอืนมสีถานะทางเศรษฐกจิทีด่ขี ึน้ และจากสถานการณ์นี้ท าใหป้ระชาชนส่วนหนึ่ง
จ าเป็นตอ้งก่อหนี้เพิม่มากขึน้เพื่อใหม้จี านวนเงนิมาใชใ้นการจบัจ่ายใชส้อยอย่างเพยีงพออนัใหส้อดคลอ้งกบัค่าใชจ้่ายที่
เพิ่มมากขึ้นด้วย ดงันัน้ การก่อหนี้สนิในครวัเรือนของประชาชนในพื้นที่มแีนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึน้และถือเป็นอกี
ช่องทางหนึ่งทีป่ระชาชนในพืน้ทีต่ดัสนิใจเขา้สูก่ารมภีาระหนี้สนิทีเ่พิม่มากขึน้  

นอกจากนี้ พื้นที่ต าบลบ้านมาง มีสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ล้อมรอบด้วยป่าและภูเขา ท าให้ประชาชน
ประกอบอาชพีท าการเกษตรกรรมเป็นหลกัโดยเฉพาะการปลูกขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ท านา และการท าสวน ตลอดจนท า
อาชพีเสรมิ เช่น การทอผา้ คา้ขาย รบัจา้งทัว่ไป เป็นต้น จากการส ารวจปัญหาของพืน้ทีพ่บว่าปัญหาหลกัๆทีส่ าคญัใน
พืน้ที ่คอื ปัญหาภาระหนี้สนิ ปัญหารายไดต้ ่า ปัญหาทีด่นิท ากนิ ซึง่ปัญหาเหล่าน้ีมผีลต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชวีติ
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ของประชาชนในพืน้ที่รวมทัง้มคีวามเกีย่วขอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนทีส่ะทอ้นถงึรายรบัและ
รายจ่ายของประชาชนในพืน้ทีด่งัทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นขา้งตน้ดว้ย 

จากการศกึษาวจิยัซึ่งได้ตดิตามการด าเนินโครงการบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข แบบเอบซีจีงัหวดัพะเยา ในพื้นที่
ต าบลบา้นมาง พบว่า ผลการด าเนินการการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนในระดบัครวัเรอืน หมู่บา้น ต าบล ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้
มคีวามตื่นตวัและเหน็ประโยชน์ของการจดัท าบญัชคีรวัเรอืน และตระหนัก เหน็ความส าคญัของการมสี่วนร่วมในการ
ขบัเคลื่อนส่งเสรมิการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนและสรุปผลจากเวทแีลกเปลี่ยนวเิคราะห์สถานการณ์การจดัท าบญัชีของ
กลุ่มเป้าหมาย พบสิง่ส าคญัในการด าเนินการในชุมชนดงันี้ 

(1) พบว่ามกีารประชาสมัพนัธเ์สยีงตามสายในหมู่บา้นอนัเป็นเครื่องมอือกีช่องทางหนึ่งในการแจง้เตอืนและ
กระตุน้ใหม้กีารท าบญัชคีรวัเรอืนอย่างต่อเนื่อง โดยมกีารประกาศอย่างน้อยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ สง่ผลท าใหก้ลุ่มเป้าหมาย
ในการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนไดม้คีวามกระตอืรอืรน้ท าอย่างต่อเนื่อง เพราะการแจง้เตอืนบ่อยครัง้ท าใหไ้ดส้ะทอ้นใหเ้หน็
ว่าผูน้ าในชุมชนใหค้วามส าคญักบัเรื่องดงักล่าว 

(2) พบว่าในหลายหมู่บา้นทีม่ทีมีชุดปฏบิตักิารไดน้ดัประชุมครวัเรอืนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อชีแ้จงถงึวตัถุประสงค ์
อธิบายถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องรวมถึงชี้ให้เห็นความส าคญัของการจดัเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือน พร้อมกบัแจก
แบบฟอรม์ในการจดัท าบญัชคีรวัเรอืน ตลอดจนไดม้กีารแลกเปลีย่นซกัถามถงึขอ้สงสยัต่าง ๆ หลงัจากนัน้ยงัไดก้ าหนด
นัดหมายครัง้ต่อไปทีจ่ะน าเสนอผลความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคทีพ่บหลงัจากทีไ่ด้มกีารประชุมชี้แจงแล้ว โดย
พบว่ากลุ่มเป้าหมายบางครัวเรือนได้มาขอค าปรึกษา ค าอธิบายเพิ่ม เติมจากผู้น าชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
กลุ่มเป้าหมายมคีวามสนใจและใหค้วามส าคญักบัการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนของหมู่บา้น 
 (3) พบว่าการตดิตามส่วนใหญ่ของคณะท างานในพืน้ที ่ไดไ้ปเยีย่มเยยีนครวัเรอืนเป้าหมายเพื่อสอบถามถึง
การจดัท าบญัชคีรวัเรอืนทีไ่ด้ด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค รวมถึงสิง่ได้รบัอนัเป็นประโยชน์จากการท าบญัชคีรวัเรอืน 
ตลอดจนใหก้ าลงัใจแกก่ลุ่มเป้าหมาย ทัง้นี้ส าหรบัหมู่บา้นทีม่กีลุ่มเป้าหมายมจี านวนมาก ไดม้กีารจดัตัง้ทมีคณะท างาน
ย่อยในหมู่บ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือชุดปฏิบตัิการระดบัต าบลที่ประจ าในแต่ละหมู่บ้าน ท าให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ขณะเดยีวกนัคณะท างานในพืน้ทีไ่ด้มกีารยกย่องชื่นชมครวัเรอืนทีเ่ป็นตวัอย่างใน
แต่ละหมู่บ้านที่ได้ท าบญัชคีรวัเรือนอย่างต่อเนื่อง และได้มีการประชาสมัพนัธ์ยกย่องครวัเรือนในหมู่บ้านเพื่อเป็น
แนวทางใหค้รวัเรอืนอื่น ๆ สามารถมาสอบถามและมาขอรบัค าแนะน าจากครวัเรอืนทีเ่ป็นแบบอย่างนัน้ไดอ้กีช่องทาง
หนึ่ง 

(4) พบว่ามกีารจดัเกบ็ขอ้มูลบญัชคีรวัเรอืนของกลุ่มเป้าหมายโดยมสีมาชิกของครวัเรอืนเป็นผู้บนัทึกและ
จดัเกบ็รายการรายรบัและรายจ่ายด้วยตนเองและมทีมีคณะท างานหรอืวทิยากรท าหน้าที่ในการรวบรวมขอ้มูลบญัชี
ครวัเรอืนในแต่ละหมู่บา้น 

(5) พบว่ามกีารจดัเวทเีรยีนรู้ร่วมกนัเกี่ยวกบัขอ้มูลบญัชคีรวัเรอืนทัง้ในระดบัหมู่บ้านและต าบลเพื่อร่วมกนั
วเิคราะหถ์งึปัญหา สาเหตุ และแนวทางแกไ้ขปัญหาทีพ่บตลอดจนมกีารเรยีนรู้ระหว่างกนัเพื่อค้นหาทางเลอืกในการ
แกปั้ญหา ซึง่เวทนีี้เป็นกระบวนการส าคญัในการท าใหแ้ต่ละครวัเรอืนไดเ้ขา้ใจถงึสาเหตุของปัญหาและสามารถมองเหน็
แนวทางในการเริม่ต้นแก้ไขปัญหาได้เองตัง้แต่ระดบัครวัเรอืนและชุมชนตามล าดบั อนัส่งผลท าให้เกดิกระบวนการ
วางแผนจากล่างขึน้บนทีส่ะทอ้นปัญหาและความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของชุมชนได ้ 
 (6) พบว่ามกีารจดัท าขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาทัง้ในส่วนระดบัครวัเรอืนจะสามารถด าเนินการดว้ยตนเอง 
ตลอดจนการด าเนินการร่วมกนัท าเป็นกลุ่ม รวมถึงให้ส่วนราชการหรอืหน่วยงานเขา้มาสนับสนุน ขอ้เสนอแนะที่ได้
สะทอ้นเหล่านี้จะถูกรวบรวมเป็นแผนชุมชน ทัง้นี้ทศิทางของแผนชุมชนนี้ขึน้อยู่กบัขอ้มูลทีส่นับสนุนซึง่อาจเพิม่ขอ้มลู
อื่น ๆ ประกอบดว้ยนอกเหนือจากขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการจดัท าบญัชคีรวัเรอืน  เพื่อใหส้ามารถระบุปัญหาความตอ้งการที่
แทจ้รงิของประชาชนในพืน้ทีไ่ด ้โดยทีส่มาชกิในชุมชนพืน้ทีก่ไ็ดม้โีอกาสเขา้มามสีว่นร่วมในการตระหนกัถงึปัญหาทีพ่บ
นัน้และจะน าไปสูก่ารลงมอืแกไ้ขบนหลกัของการพึง่พาตนเองต่อไปได ้
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 (7) พบว่ามกีารด าเนินการเจรจาภาคเีพื่อร่วมสนบัสนุนทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้งตามโครงการในขอ้เสนอแผนชุมชน 
(8) พบว่ามกีารส่งเสรมิให้ประชาชนมกีารเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องดว้ยการสนับสนุนใหม้ีการด าเนินกจิกรรมตาม

แผนทีก่ าหนด และสรุปบทเรยีนทีเ่กดิขึน้จากการท างานอนัจะเป็นขอ้มลูทีเ่กดิประโยชน์ในการพฒันาพืน้ที่ 
นอกจากนี้ ผูว้จิยัได้ลงพืน้ทีต่ดิตามการท าบญัชคีรวัเรอืนโดยไดไ้ปพดูคุย พบปะประชาชน สมัภาษณ์เชงิลกึ

กลุ่มเป้าหมายจากผลทีเ่กดิขึน้จากการจดัท าบญัชคีรวัเรอืน ท าใหไ้ดร้บัขอ้มูลอนัเป็นเสยีงการสะทอ้นถงึประโยชน์ใน
การท าบญัชคีรวัเรอืนในพืน้ที ่ดงันี้ 

(1) ประชาชนเกดิความตระหนักถงึการจดัการเกีย่วกบัรายรบัและรายจ่ายในครวัเรอืนของตนอนัน าไปสู่การ
ลดรายจ่ายทีไ่ม่เป็นประโยชน์ เช่น ฉลากกนิแบ่งรฐับาล บุหรี ่สรุา เป็นตน้  

(2) ประชาชนบางครวัเรอืนได้เริม่มกีารวางแผนเพื่อให้เกดิความสมดุลในรายรบัและรายจ่าย รวมถงึการประหยดั
ค่าใชจ้่ายโดยลดรายจ่ายในครวัเรอืนบางอย่างทีเ่กดิขึน้ เช่น ปลกูผกัสวนครวัไวป้รุงอาหารในครอบครวั เป็นตน้ 

(3) บางครวัเรอืนไดม้กีารสะทอ้นใหเ้หน็ว่า การท าบญัชคีรวัเรอืนท าใหร้บัรูร้ายจ่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในครวัเรอืน
ของตนซึ่งแต่ก่อนนัน้ไม่ได้ท าบญัชีครวัเรอืนจงึท าให้ไม่ทราบถึงขอ้มูลเหล่านัน้ท าให้ได้มกีารใช้จ่ายเงินไปอย่างไร้
ทศิทาง  แต่เมื่อไดจ้ดัท าบญัชคีรวัเรอืนท าใหรู้ต้วัมากขึน้ว่าจะตอ้งคดิใหม้ากขึน้ในการใชจ้่ายแต่ละครัง้ เช่น ค่าใชจ้่าย
น ้ามนัเชือ้เพลงิทีจ่่ายเป็นประจ า หลงัจากรูข้อ้มลูค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่มากขึน้แลว้น าไปสูก่ารประหยดัมากขึน้ บางคนกลบัไป
ใชร้ถจกัรยานแทนการใชร้ถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 

อย่างไรกต็าม การท าบญัชคีรวัเรอืนของประชาชนในพืน้ทีย่งัไดพ้บว่าครวัเรอืนเป้าหมายบางส่วนไดส้ะทอ้น
ถงึปัญหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการท าบญัชคีรวัเรอืนในพืน้ที ่ดงันี้ 

(1) บางครวัเรอืนไม่มเีวลาบนัทกึ ขีเ้กยีจบนัทกึโดยอา้งว่าเนื่องจากเกดิความเหนื่อยลา้จากการท างานจงึไม่
สามารถบนัทกึได ้
 (2) บางครวัเรอืนไดอ้า้งว่ารปูแบบในการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนทีใ่หท้ านัน้ยากเกนิไป รายละเอยีดในแต่ละหวัขอ้
มคีวามละเอยีดเกนิไป ยุ่งยาก เขา้ใจยาก สง่ผลท าใหบ้างครวัเรอืนท าไม่ไดแ้ละไม่อยากท า 
 (3) บางครวัเรอืนไม่เขา้ใจรายละเอยีดของหวัขอ้แต่ละเรื่องท าใหก้ารด าเนินการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนไม่รูว้่าจะ
ระบุขอ้มลูลงช่องหวัขอ้ไหน อย่างไรและยงัพบว่ารายจ่ายบางอย่างไม่มชี่องทีร่ะบุใหล้งได ้

(4) มีบางครวัเรือนที่สะท้อนว่า การท าบญัชีครวัเรือนบางครัง้เมื่อพบขอ้มูลว่าครวัเรือนของตนมีรายจ่าย
มากกว่ารายไดก้เ็กดิความรูส้กึแย่และมอีาการทอ้แท ้หมดก าลงัใจ จงึไม่อยากลงบนัทกึอกี 

(5) มบีางครวัเรอืนมปัีญหาด้านการเขยีนเนื่องจากเขยีนไม่ถนัดอ่านไม่ค่อยได้เพราะตวัอกัษรเลก็ สายตา
มองเหน็ไม่ชดัเจนและไม่มลีกูหลานมาช่วยด าเนินการอ านวยความสะดวกให ้

(6) มบีางครวัเรอืนท าแบบบญัชีครวัเรอืนหาย จงึไม่ไดท้ าอกีในเวลาต่อมา ท าให้การท าบญัชคีรวัเรอืนขาด
ความต่อเนื่องและในทีส่ดุกไ็ม่ด าเนินการท าต่อไป 

(7) บางครวัเรอืนสะทอ้นว่า มแีบบฟอรม์บญัชคีรวัเรอืนจากหลายหน่วยงาน แต่ประชาชนนิยมท าตามรปูแบบ
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารได้มาให้ค าแนะน าและมี
แบบฟอรม์ทีใ่หบ้นัทกึขอ้มลูนัน้มคีวามง่ายกว่า จงึท าใหก้ารด าเนินการกรอกขอ้มลูไดถ้นดักว่าเพราะมเีน้ือหาทีใ่หก้รอก
ไม่เยอะเกนิไป 

(8) มบีางครวัเรอืนที่ไม่มกีารบนัทกึขอ้มูลบางอย่าง โดยมกีารปิดบงัขอ้มูล ไม่ลงขอ้มูลทัง้หมด โดยเฉพาะ
ขอ้มลูรายจ่ายทีไ่ม่จ าเป็น เช่น ค่าซือ้ฉลากกนิแบ่งรฐับาล หวย สรุา เบยีร ์และการเสีย่งโชคอื่น ๆ เป็นตน้ 

ทัง้นี้จากการด าเนินงานไดค้น้พบทีส่ าคญัอนัเกดิจากการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย 
 (1) ในชุมชนไดค้รวัเรอืนตน้แบบในการท าบญัชคีรวัเรอืนอนัเป็นแบบอย่างใหก้บัครวัเรอืนอื่นๆ ได ้
 (2) บางครวัเรอืนท าไดล้ะเอยีด มกีารลงบนัทกึทุกรายการ และท าทุกวนั 
 (3) พบว่าบางครวัเรอืนไดท้ าบญัชคีรวัเรอืนอย่างสม ่าเสมอเพราะชอบการบนัทกึหรอืการเขยีน 
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 (4) กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ในการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนมาก่อนแล้ว ซึ่งเคยท าบญัชคีรวัเรอืน
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มาบ้างแล้วและในบางครวัเรือนท าเป็นประจ าอยู่แล้วจงึท าให้
ด าเนินการอย่างคล่องแคล่วและท าไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 (5) บางครวัเรอืนได้ให้ความส าคญักบัการท าบญัชคีรวัเรอืนมากโดยได้น าเอาบญัชคีรวัเรอืนติดตวัมาด้วย
ขณะที่มีการใช้จ่ายเกิดขึน้ในแต่ละวนั  ท าให้สามารถบนัทกึขอ้มูลบญัชคีรวัเรอืนได้ทนัทีเพราะจะได้ไม่ลืมขอ้มูลที่
ด าเนินการนัน้ในเวลาต่อมา 
 (6) บางครวัเรอืนกล่าวว่าใหค้วามส าคญักบัการท าบญัชคีรวัเรอืนโดยมเีวลาในช่วงเยน็ของแต่ละวนัส าหรบั
การบนัทกึและเป็นช่วงเวลาทีส่มาชกิในครอบครวัไดม้โีอกาสไดพ้ดูคุยปรกึษาหารอืกนัช่วงเวลาดงักล่าวอกีดว้ย 
 (7) บางครวัเรอืนเล่าว่าการรูข้อ้มลูรายรบัและรายจา่ยของตนจากบญัชคีรวัเรอืน ช่วยในการเริม่ตน้ท าแผนการ
ใชจ้่ายเงนิของครวัเรอืนในแต่ละเดอืนและในแต่ละปีอนัน าไปสูก่ารลดรายจ่ายบางรายการทีม่จี านวนมากลงได ้
 (8) กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มสีร้างความตระหนักในครวัเรือนได้กล่าวว่าการท าบญัชีครวัเรือนท าให้เหน็
ความส าคญัของการออมเงนิ ท าใหม้กีารระมดัระวงัเรื่องการใชจ้่ายเงนิ และมกีารพยายามควบคุมรายจ่ายมากยิง่ขึน้ 
 

(2) ประเดน็กฎหมายเก่ียวกบัปัญหาหน้ีสินในโครงการบ าบดัทุกข ์บ ารงุสุขแบบเอบีซีในพืน้ท่ีต าบล 
บ้านมาง อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา 

จากการศกึษาวจิยัในพืน้ทีต่ าบลบา้นมาง อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา ท าใหผู้ว้จิยัไดท้ราบถงึขอ้มลูอนัเป็น
ปัญหาของพืน้ทีซ่ึง่พบจากการทีไ่ดส้ ารวจเกบ็ขอ้มูลเกีย่วกบัปัญหาของชุมชนรวมทัง้จากการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง
กนัของผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที่ชุมชนพบว่ามีปัญหาที่ส าคญัๆ ในพื้นที่ เช่น ปัญหาภาระหนี้สนิครวัเรอืน 
ปัญหารายไดต้ ่า ปัญหาทีด่นิท ากนิ ปัญหาของกนิของใชร้าคาแพง และปัญหาอื่น ๆ เป็นตน้ ซึง่ประเดน็ปัญหาต่าง ๆ นี้
มคีวามเกีย่วขอ้งเชื่อมโยงกบัประเดน็กฎหมายซึง่เกีย่วขอ้งกบัปัญหาหนี้สนิครวัเรอืนของประชาชนในพืน้ทีด่ว้ย ดงัพบ
จากขอ้มลูบางสว่นอนัเป็นผลมาจากการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนซึง่ไดท้ราบว่าประชาชนมทีัง้หนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ 
และจากขอ้มูลดงักล่าวพบว่าสภาพปัญหาหนี้สนิของประชาชนทีเ่กดิขึน้นี้เกีย่วขอ้งกบัประเดน็กฎหมายทีส่ าคญั ๆ คอื 
การท านิตกิรรมสญัญาเกีย่วกบัการกูย้มืเงนิ การค ้าประกนั การจ านอง รวมทัง้ประเดน็กฎหมายอื่น ๆ เช่น การเช่าซือ้ 
การจ าน า การถูกเรยีกดอกเบีย้เบีย้ปรบัจากกรณีผดินัดไม่ช าระหนี้ การถูกฟ้องรอ้งบงัคบัคดยีดึทรพัยข์ายทอดตลาด
เป็นตน้ 
 ส าหรบัในพื้นที่ต าบลบ้านมาง อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา จากการสมัภาษณ์พูดคุยกบัประชาชนใน
เบือ้งต้นท าใหท้ราบว่าปัญหาหนี้สนิส่วนใหญ่ในพืน้ที่ประชาชนเกอืบทุกครวัเรอืนในมภีาระหนี้สนิอนัเกดิจากการกูย้มื
เงนิเป็นส าคญั พบว่าประชาชนเขา้สูก่ารก่อหนี้โดยท าการกูเ้งนิจากแหล่งทุนในระบบเป็นหลกั แต่กม็ีบางครวัเรอืนไดกู้้
เงนิจากแหล่งทุนนอกระบบอกีดว้ย ส าหรบัสาเหตุส าคญัของการก่อหนี้ของประชาชนในการกูย้มืเงนินัน้ไดส้ะท้อนถึง
ความตอ้งการทีอ่ยากมรีายไดเ้พิม่ขึน้เพื่อใหเ้พยีงพอกบัรายจ่ายทีม่มีากเช่นกนั โดยประสงค์น าเงนิทีกู่ย้มืมาใชล้งทุนใน
การประกอบอาชพีทางการเกษตรตลอดจนใชส้ าหรบัซือ้วสัดุอุปกรณ์ทางการเกษตรอนัเป็นอาชพีหลกัของประชาชนใน
พื้นที่ และอกีส่วนหนึ่งน าเงนิทีกู่้ยมืนัน้มาใชส้ าหรบัเป็นทุนการศกึษาของบุตรซึ่งมคี่าใชจ้่ายสูงในการศกึษาเล่าเรยีน 
นอกจากนัน้ก็น ามาเป็นค่าใช้จ่ายในครวัเรือนทัง้นี้ได้ทราบถึงแหล่งทุนเงินกู้ทัง้ในระบบและนอกระบบที่ส าคญัที่
ประชาชนใชบ้รกิารในอ าเภอเชยีงม่วน คอื ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กองทุนหมู่บา้น 
กองทุนสวสัดกิารชุมชน ธนาคารพาณิชยอ์ื่นๆ และเงนิกูน้อกระบบจากนายทุนในพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ที ่เป็นตน้  

จากการศกึษาวจิยั พบว่า ประชาชนแต่ละครวัเรอืนไดม้ภีาระหนี้สนิโดยการกู้ยมืเงนิมากทีสุ่ด ซึง่ในครวัเรอืน
ส่วนใหญ่มกักูย้มืเงนิจากแหล่งทุนมากกว่า 1 แห่ง วธิกีารปฏบิตัขิองประชาชนทีจ่ะท าการกูย้มืเงนิแต่ละแหล่งนัน้โดย
แหล่งทุนมกัจะใหม้กีารค ้าประกนัการกูย้มืเงนิดงักล่าวดว้ยซึง่อาจใชบุ้คคลในการค ้าประกนัหรอืใชห้ลกัทรพัยใ์นการค ้า
ประกนัอนัเป็นรปูแบบของการจ านองอสงัหารมิทรพัย์หรอืใชท้ัง้บุคคลและหลกัทรพัยค์ ้าประกนัแลว้แต่กรณีประชาชน
ในพื้นที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายจึงได้เริ่มก่อหนี้ขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนหลายแห่งอันส่งผลต่อ
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ความสามารถบรหิารจดัการช าระหนี้หากมกีารก่อหนี้ขึน้จ านวนมากประกอบกบัมรีายได้น้อย เพราะรายได้หลกัของ
ประชาชนในพืน้ทีม่าจากการท าการเกษตรซึง่ไดผ้ลผลติทางการเกษตรในแต่ละปีไม่แน่นอนเวลาต่อมากท็ าการก่อหนี้
เพิม่เตมิในอกีหลายแหล่งทุนจนเกดิปัญหามภีาระหนี้สนิทีเ่พิม่พนูมากขึน้ทัง้จากแหล่งกูเ้งนิในระบบและนอกระบบ และ
มปัีญหาไม่สามารถจดัการภาระหนี้สนิทัง้หมดหรอืบางส่วนไดห้รอืมกีารละเลยไม่ช าระหนี้แก่เจา้หนี้หรอืแหล่งเงนิทุน 
รวมทัง้ไม่มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการปฏิบตัิการช าระหนี้ที่ถูกต้องไม่มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบักฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งอนัส่งผลท าให้เกดิการด าเนินการที่ไม่ถูกต้อง อนัสะท้อนใหเ้หน็ว่าประเดน็กฎหมายเกีย่วกบัหนี้สนินัน้เป็น
เรื่องส าคัญ เพราะประเด็นทางกฎหมายเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นต้องท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและทราบ
ผลกระทบทางกฎหมายทีเ่กดิขึน้เพื่อใหส้ามารถจดัการปัญหาหนี้สนิไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสมเพราะหากประชาชนไม่มี
ความรูท้างกฎหมายกส็ง่ผลใหเ้กดิความเขา้ใจทีไ่ม่ถูกตอ้งอนักระทบต่อการจดัการหนี้สนิของประชาชนอนัสง่ผลให้เกดิ
เป็นภาระหนี้สนิทีเ่พิม่มากขึน้ตลอดจนกระทบต่อคุณภาพชวีติของประชาชนอกีทางหนึ่งดว้ย 

ดงันัน้ จากการทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาและตดิตามโครงการบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุขแบบเอบซีีจงัหวดัพะเยา อนัเป็นการ
ด าเนินการที่สอดคล้องกบันโยบาย 1 คณะ 1 อ าเภอ หรอื 1 คณะ 1 โมเดล เพื่อให้เกดิการมสี่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็ตลอดจนเพื่อสรา้งจติส านึกและความผูกพนัทีด่รีะหว่างชุมชนกบันิสติ คณาจารย ์บุคลากรของ
มหาวทิยาลยัในฐานะเป็นมหาวทิยาลยัของประชาชนและเป็นการด าเนินการตามปณิธานของมหาวทิยาลยัพะเยาทีว่่า 
“ปัญญาเพื่อความเขม้แขง็ของชุมชน”โดยมเีป้าหมายใหชุ้มชนเกดิความเขม้แขง็และเป็นสุขในทีส่ดุ จากการด าเนินงาน
ทีผ่่านมาผูว้จิยั คณาจารยแ์ละนิสติคณะนิตศิาสตรไ์ดล้งพืน้ทีอ่ าเภอเชยีงม่วนซึง่เป็นพืน้ทีด่แูลรบัผดิชอบนัน้ไดไ้ปศกึษา
ถึงสภาพปัญหาของพื้นที่โดยได้น าความรู้ทางวชิาการด้านกฎหมายไปใหค้วามช่วยเหลอื ให้ค าปรกึษา และบรกิาร
วชิาการแก่ชุมชนโดยบรูณาการกบัการเรยีนการสอน การวจิยั รวมทัง้ศกึษาถงึสภาพปัญหาของชุมชนอย่างต่อเนื่องท า
ให้ได้ทราบถึงขอ้มูลอนัเป็นปัญหาของชุมชนในพื้นที่อย่างแท้จรงิท าการส ารวจเก็บขอ้มูลเกี่ยวกบัความเป็นอยู่และ
คุณภาพชวีติของชุมชน ตลอดจนมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนักบัผูน้ าชุมชนและประชาชนในพืน้ทีชุ่มชนพบว่า
ชุมชนยงัมีปัญหาที่ส าคญัในหลายประการ ดงันัน้จึงเห็นควรน าข้อมูลที่ได้ทราบในเบื้องต้นเหล่านี้ไปต่อยอดเป็น
งานวจิยัเพื่อพฒันาพืน้ทีต่่อไป และเพื่อจะน ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพฒันาและแกไ้ขปัญหาของพืน้ที่
อย่างเหมาะสมในอนาคต 
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การด าเนินการศกึษาในโครงการคณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยาใส่ใจปัญหาและร่วมพฒันาชุมชนจงัหวดั
พะเยาซึง่ไดต้ดิตามผลการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนของโครงการบ าบดัทุกข ์บ ารุงสขุ แบบเอบซีจีงัหวดัพะเยา โดยศกึษาใน
พื้นที่ต าบลบ้านมาง อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา ท าให้ทราบถงึผลการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนในชุมชน ได้ทราบว่า
ประชาชนในพืน้ทีม่สีถานการณ์ทีม่ีรายจ่ายมากกว่ารายได ้และจากสถานการณ์นี้ท าใหป้ระชาชนส่วนหนึ่งตดัสนิใจก่อ
หนี้เพิม่มากขึน้เพื่อใหม้เีงนิมาใชใ้นการจบัจ่ายใชส้อยอย่างเพยีงพอเพื่อใหเ้กดิความคล่องตวักบัค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่มากขึน้
ดว้ย ดงันัน้ การก่อหนี้สนิในครวัเรอืนของประชาชนในพื้นที่เป็นเป็นอกีช่องทางหนึ่งอนัมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้น าไปสู่
การมีภาระหนี้สนิที่เพิ่มมากขึน้เรื่อยๆ และจากสภาพภูมศิาสตร์ของพื้นที่ล้อมรอบด้วยป่าและเขา ท าให้ประชาชน
ประกอบอาชพีท าการเกษตรกรรมเป็นหลกัโดยเฉพาะการปลูกขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ท านา และการท าสวน ซึง่ต้องอาศยั
สภาพภูมอิากาศและปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อปรมิาณและคุณภาพของผลผลติทางการเกษตรทีแ่ตกต่างกนัในแต่
ละปี นอกจากนี้จากการส ารวจปัญหาของพื้นที่พบว่า ปัญหาหลกัๆที่ส าคญัในพื้นที่ คือ ปัญหาภาระหนี้สนิ ปัญหา
รายไดต้ ่า ปัญหาทีด่นิท ากนิ ซึง่ปัญหาเหล่านี้มผีลต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชวีติของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้
ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้มคีวามเกีย่วขอ้งเชื่อมโยงกบัประเดน็กฎหมายซึง่เกีย่วขอ้งกบัการก่อหนี้และภาระหนี้สนิครวัเรอืน
ของประชาชนพบว่าสภาพปัญหาของหนี้สนิทีเ่กดิขึน้นี้เกี่ยวขอ้งกบัประเดน็กฎหมายทีส่ าคญั ๆ คอื การท านิตกิรรม
สญัญาเกีย่วกบัการกูย้มืเงนิ การค ้าประกนั การจ านองการเช่าซือ้ การจ าน า การถูกเรยีกดอกเบีย้เบีย้ปรบัจากกรณีผดิ
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นัดไม่ช าระหนี้ และการถูกฟ้องรอ้งบงัคบัคดยีดึทรพัยข์ายทอดตลาดซึง่เป็นการก่อหนี้จากการกูย้มืเงนิพบมากทีส่ดุใน
พืน้ทีต่ลอดจนมกีารก่อหนี้จากแหล่งทุนทัง้ในระบบและนอกระบบเพราะประชาชนมคีวามตอ้งการเงนิเพิม่มากขึน้เพื่อ
ไปใชใ้นการลงทุนทางการเกษตรซึง่เป็นอาชพีหลกัในพืน้ทีอ่นัสง่ผลใหต้อ้งมจี านวนเงนิลงทุนทีเ่พิม่มากขึน้โดยคาดหวงั
ว่าผลผลติทางการเกษตรจะช่วยใหม้รีายไดเ้พิม่มากขึน้ เนื่องจากความตอ้งการดา้นการเงนิของประชาชนเพื่อน าไปใช้
จ่ายดา้นการลงทุนทางการเกษตรอนัเป็นอาชพีหลกั การใชจ้่ายดา้นการศกึษาของบุตรหลาน และค่าใชจ้่ายในครวัเรอืน 
อนัมคีวามเกีย่วขอ้งเชื่อมโยงกบัการพฒันาคุณภาพชวีติและความเป็นอยู่ของประชาชนในพืน้ที ่

นอกจากนี้ จากการวจิยัยงัพบว่าการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนนัน้ไม่ใช่เป็นประโยชน์แต่เพยีงการจดบนัทกึรายการ
ต่างๆ ที่เป็นรายรบัรายจ่ายเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการสรา้งความสามคัคภีายในครอบครวัเพื่อเกดิการรบัทราบขอ้มูลของ
ครวัเรอืนและช่วยกนัวางแผนการใชจ้่ายร่วมกนัอกีทางหนึ่งดว้ยไดรู้จ้กัช่วยเหลอืแบ่งปันกนัในสงัคม มกีารเรยีนรูซ้ึง่กนั
และกนั มปีระสบการณ์ต่างๆ ทีไ่ดร้บัจากการจดบนัทกึขอ้มลูการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนทีเ่ป็นประโยชน์ ท าใหป้ระชาชน
แต่ละครวัเรอืนรูจ้กัการบรหิารจดัการดา้นการเงนิและการวางแผนการท างานทุกอย่างเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายได ้การท า
บญัชคีรวัเรอืนท าใหค้รอบครวัไดรู้ถ้งึแหล่งทีม่าของรายรบัและการใชไ้ปของค่าใชจ้่ายในแต่ละวนัรวมถงึในแต่ละเดอืน
ดว้ยอนัสามารถน าขอ้มลูการใชจ้่ายมาวางแผนบรหิารจดัการเงนิในอนาคตได้ซึง่ผลของขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการบนัทกึจดัท า
บญัชีครวัเรือนจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงอดีต ปัจจุบนั และอนาคตของชีวิตครอบครวัท าให้เกิดกระตุ้นให้รู้จกัการเก็บออม 
สามารถน าขอ้มูลอดีตมาบอกปัจจุบนั และอนาคตได้ ข้อมูลที่ได้บนัทกึไว้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนชวีติและ
กจิกรรมต่าง ๆ ในชวีติ ในครอบครวั ในชุมชนอนัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนเพื่อการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมการใชจ้่ายตามแนวคดิ หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง[4] นอกจากนี้ยงัมผีลการวจิยัทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมดา้นการเงนิของประชาชนทีจ่ดัท าบญัชคีรวัเรอืน ผลการวจิยัพบว่า พฤตกิรรมการออมก่อน
การจดัท าบญัชคีรวัเรอืนของผูต้อบแบบสอบถาม ผู้มเีงนิออมมจี านวนน้อยกว่าผู้ทีไ่ม่มเีงนิออม คดิเป็นร้อยละ 51.4 
โดยมรีะดบัการออมตัง้แต่ 1001 บาทขึน้ไปรอ้ยละ 19.2 และหลงัจากการอบรมจดัท าบญัชคีรวัเรอืนผูต้อบแบบสอบถาม
มเีงนิออมเพิม่ขึน้ 25.9 ไม่มกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมรอ้ยละ 75.1 และลดลง 2.5[5] นอกจากนี้การท าบญัชคีรวัเรอืน
ยงัก่อให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนและการบริหารการเงนิดงัการศกึษาวิจยับญัชคีรวัเรือนเครื่องมอืสู่เศรษฐกจิ
พอเพยีง ซึง่หนทางส าคญัทีท่ าใหก้ารด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงไดส้ าเรจ็ ประการหนึ่งกค็อื การบรโิภคตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสมของแต่ละครวัเรอืน ซึง่จ าเป็นจะตอ้งมกีารวางแผนและบรหิารการเงนิอย่างรอบคอบมเีหตุผล
และใช้สติในการด ารงชวีติ[6]  ดงันัน้การท าบญัชคีรวัเรือนจงึถือว่าเป็นเครื่องมอืที่ส าคญัที่ท าให้เราสามารถบริหาร
จดัการดา้นการเงนิของครวัเรอืนใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้และสามารถบรรลุถงึการด าเนินชวีติอย่างพอประมาณตาม
หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ดงัการศกึษาวจิยัทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่องการท าบญัชคีรวัเรอืนของเกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการศกึษาพบว่าเกษตรกรรอ้ยละ 63.4 ไม่มปีระสบการณ์ใน
การท าบญัชีครวัเรือนมาก่อน เกษตรกรทุกรายมีการได้รบัการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในการท าบญัชคีรวัเรอืน เกษตรกรทุกรายมกีารไดร้บัแจกสมุดบญัชคีรวัเรอืน เกษตรกรทุกรายมกีารไดร้บั
ค าแนะน าเกีย่วกบัการท าบญัชคีรวัเรอืน และเกษตรกรมกีารไดร้บัการสอนท าบญัชคีรวัเรอืนจากพนักงานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกษตรกรรอ้ยละ 57.3 ไดใ้ชช้่วงเวลากลางคนืในการท าบญัชคีรวัเรอืน เกษตรกรทุก
รายไดใ้ชบ้า้นเป็นสถานทีใ่นการท าบญัชคีรวัเรอืน เกษตรกรรอ้ยละ 32.8 ท าบญัชคีรวัเรอืน 3 ครัง้ต่อสปัดาห ์รอ้ยละ 
63.4 เขา้ใจหลกัการท าบญัชจีากการเขา้อบรมแต่ไม่สามารถน าไปปฏบิตัิได้ ปัญหาที่ส าคญัคอื เกษตรกรขาดความ
เขา้ใจในการท าบญัชคีรวัเรอืน และขาดการช่วยเหลอื แนะน าจากเจา้หน้าทีเ่มื่อมปัีญหาในการท าบญัชคีรวัเรอืนซึง่ผล
วจิยัเหล่านี้ได้สะท้อนให้เหน็ผลที่ได้รบัและก่อให้เกดิประโยชน์ในหลาย ๆ ด้านที่เกดิจากการท าบญัชคีรวัเรอืนของ
ประชาชน[7] นอกจากนี้จากการศกึษาวจิยัของผู้วจิยันี้ยงัท าใหท้ราบว่าผลการท าบญัชคีรวัเรือนท าใหท้ราบถงึความ
เชื่อมโยงทีส่ าคญัของประเดน็กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งปัญหาหนี้สนิครวัเรอืนของประชาชนในพืน้ทีต่ าบลบา้นมาง อ าเภอ
เชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา ซึง่พบว่าประชาชนในพืน้ทีม่ภีาระหนี้สนิทีเ่กดิขึน้มาจากการกูย้มืเงนิมากทีส่ดุ และแหล่งเงนิกู้
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ทีป่ระชาชนเขา้ถงึมทีัง้ในและนอกระบบ ซึง่แหล่งเงนิกูใ้นระบบของประชาชนที่ส าคญั ไดแ้ก่ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บา้น กองทุนสวสัดกิารชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ยงัพบว่าประชาชนอกีจ านวนหนึ่ง
ในพืน้ทีย่งัมหีนี้สนิทีเ่กดิจากแหล่งเงนิกูน้อกระบบอกีดว้ย 

จากผลการวจิยัยงัพบว่าในพืน้ทีป่ระชาชนมสีภาพปัญหาภาระหนี้สนิจ านวนมาก เนื่องจากเริม่ตน้จากการก่อ
หนี้ขึน้แลว้ต่อมาไม่สามารถบรหิารจดัการหนี้ทีม่จี านวนมากได ้จงึท าการก่อหนี้เพิม่เตมิโดยไดกู้เ้งนิจากแหล่งทุนหลาย
แห่งจนเกดิปัญหามภีาระหนี้สนิทีเ่พิม่พนูมากขึน้ เกดิปัญหาเดอืดรอ้นจากการละเลยไม่ช าระหนี้ แมจ้ะพบว่ามงีานวจิยั
ในประเดน็นี้ในหลาย ๆ ชิน้งานทีม่ผีูท้ าการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัรูปแบบการจดัการหนี้สนิมาแลว้ซึง่เน้นเฉพาะเรื่องการ
จดัการเกีย่วกบัสภาวะความเป็นอยู่และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเป็นหลกั[8] และงานวจิยัอื่นกม็ลีกัษณะแลกเปลีย่นเรยีนรู้
การบูรณาการการท างานร่วมกนัเน้นการจดัท าบญัชรีายรบัรายจ่ายของครวัเรอืน[9] นอกจากนี้กม็งีานวจิยัทีเ่น้นศกึษา
ถงึรูปแบบลกัษณะของการเพิม่รายไดล้ดรายจ่ายในครวัเรอืน[10] ทัง้นี้ในงานวจิยัทีผ่่านมายงัขาดการศกึษาถงึมุมมอง
เกีย่วกบัประเดน็กฎหมายทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัปัญหาหนี้สนิอนัเป็นผลกระทบในทางกฎหมายโดยเฉพาะแนวโน้มการ
ผดินดัไม่ช าระหนี้ทีม่มีากขึน้การขอ้มลูการท าบญัชคีรวัเรอืนท าใหท้ราบว่าประชาชนมกีารก่อหนี้ขึน้หลากหลายและเขา้
ไปเกี่ยวขอ้งกฎหมายลกัษณะหนี้ ซึ่งกฎหมายลกัษณะหนี้มหีลกัการพื้นฐานอยู่ทีก่ารรบัรองและคุ้มครองนิตสิมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลกบับุคคลมใิช่บุคคลกบัทรพัยส์นิ กล่าวคอื ฝ่ายเจา้หนี้มสีทิธเิรยีกรอ้งใหลู้กหนี้ช าระหนี้ใหต้นเท่านัน้ จะ
อา้งสทิธนิี้ไปยนับุคคลอื่นทีม่ใิช่ลูกหนี้ของตนไม่ได ้ทัง้ยงัจะตอ้งใชส้ทิธฟ้ิองรอ้งบงัคบัช าระหนี้ภายในก าหนดอายุความ
ทีก่ฎหมายบญัญตับิงัคบัไวอ้กีดว้ย หากมไิดฟ้้องรอ้งภายในอายุความทีก่ฎหมายก าหนด สทิธเิรยีกรอ้งของเจา้หนี้ย่อม
ขาดอายุความ ท าให้ลูกหนี้ยกอายุความขึน้ต่อสูต้ดัอ านาจฟ้องได้ [11] ดงันัน้จงึเหน็ได้ว่าปัญหาหนี้สนิครวัเรือนของ
ประชาชนไม่อาจปฏเิสธถงึความเกีย่วขอ้งเชื่อมโยงกบัประเดน็กฎหมายได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

ด้วยเหตุที่มกีารศึกษาวจิยัเกี่ยวกบัการท าบญัชคีรวัเรือนซึ่งมอียู่จ านวนมาก แต่งานวิจยัที่ผ่านมายงัขาด
การศกึษาวเิคราะหใ์นมุมมองทีเ่ป็นมติทิีเ่ป็นประเดน็ปัญหาทางกฎหมายทีม่คีวามเกีย่วขอ้งเชื่อมโยงกบัปัญหาหนี้สนิซึง่
มาจากการก่อหนี้และผดินัดไม่ช าระหนี้ของประชาชนอนัอาจส่งผลกระทบในทางกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการจดัการหนี้สนิ
ของประชาชนได้ ซึ่งผู้วจิยัได้ตระหนักเหน็ความส าคญัของปัญหาหนี้สนิของประชาชนว่าเป็นเรื่องไม่สามารถปฏเิสธ
ประเดน็ปัญหาทางกฎหมายกบัปัญหาหนี้สนิครวัเรอืนไดเ้พราะมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนัอยู่มาก หากการ
จดัการหนี้สนิของประชาชนไม่ค านึงถึงประเด็นปัญหาด้านกฎหมาย และประชาชนผู้ก่อหนี้ไม่มคีวามรู้ความเขา้ใจ
หรือไม่ค านึงถึงผลกระทบทางกฎหมายในเรื่องนัน้ ๆ แล้วก็จะส่งผลกระทบท าให้การด าเนินการจดัการหนี้สนิหรอื
ปฏบิตักิารช าระหนี้ไม่ถูกต้องได ้ดงันัน้กฎหมายกอ็าจเป็นปัจจยัหนึ่งทีท่ าให้ประชาชนสามารถด าเนินการจดัการหนี้ที่
ถูกตอ้งไดอ้กีทางหนึ่งเพราะจากสภาพปัญหาหนี้สนิทีเ่กดิขึน้อนัก่อใหเ้กดิผลกระทบทางกฎหมายต่อประชาชนสง่ผลให้
เกดิปัญหาอื่น ๆ ตามอกีหลายดา้น ซึง่ในประเดน็เหล่านี้ผูว้จิยัเหน็ควรพฒันาโจทยว์จิยัและต่อยอดในการด าเนินการ
วจิยัเชงิพืน้ทีใ่นหลายชิน้งานเพื่อเกดิประโยชน์ในการแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ใหเ้หมาะสมกบับรบิทของพืน้ทีต่่อไป 
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สาเหตท่ีุส่งผลให้คะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาองักฤษ ของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนุควรวิทยาคม อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
ต า่กว่าคะแนนเฉล่ีย 
Causes effecting lower-mean English scores of O-NET of high school students 
studying at Khunkhuan Wittayakhom School, Pong District, Phayao Province 
 

นฐักานต ์ ศริอิาภรณ์1 
Nattakarn  Siriarphorn1 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้ มุ่งศกึษาสาเหตุทีส่ง่ผลใหค้ะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวชิาภาษาองักฤษ ของนักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนขุนควรวทิยาคม อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ต ่ากว่าคะแนนเฉลีย่ โดยแบ่งเป็น
สาเหตุ 6 ดา้น คอื สาเหตุดา้นผูบ้รหิาร ดา้นครผููส้อน ดา้นนกัเรยีน ดา้นขอ้สอบ ดา้นครอบครวัและดา้นสิง่แวดลอ้ม  

งานวจิยัชิน้น้ีใชก้ระบวนการวจิยัเชงิส ารวจ โดยใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 2 วธิคีอื การส ารวจเชงิปรมิาณ
ใช้แบบสอบถาม ส่วนการส ารวจเชิงคุณภาพใช้การสมัภาษณ์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้คือ 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรยีนและผู้ปกครอง จ านวน 225 คน ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการถอดความแบบบรรยาย สามารถอธบิายผลการวจิยัไดด้งันี้ 

1. ด้านผู้บรหิารโรงเรยีนไม่สามารถจดัสรรทรพัยากรด้านครูผู้สอนให้มีจ านวนพอดีกบัจ านวนนักเรยีน       
2. ดา้นครูผูส้อนขาดเทคนิคการสอน ขาดการสรา้งแรงจูงใจ 3. ดา้นนักเรยีนมพีืน้ฐานภาษาองักฤษไม่ดจีงึไม่สามารถ
ท าข้อสอบได้ 4. ด้านข้อสอบมีความยากเกินความสามารถของนักเรียนไม่สอดคล้องกับการเรียนในชัน้เรียน             
5. ผูป้กครองขาดความตระหนักในการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องนกัเรยีน และขาดทุนทรพัยใ์หน้ักเรยีนไดร้บัโอกาสในการ
เรยีนพเิศษ 6. ดา้นชุมชนทีข่าดแหล่งเรยีนรู ้และขาดแรงกระตุ้นใหน้ักเรยีนเกดิแรงจงูใจในเป้าหมายของการเรยีนและ
การทดสอบ 
 

ค าส าคญั : สาเหตุทีส่ง่ผลต่อคะแนนโอเน็ต วชิาภาษาองักฤษ  
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1 Department of English Major, School of Liberal Arts, University of Phayao, Phayao, 56000 
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Abstract 
 

 The purpose of this research was to study of causes effecting lower-mean English scores of O-NET 
Test of high school students studying at Khunkhuan Wittayakhom School, Pong District, Phayao Province;      
in case of the school directors, English teacher, Students, O-NET test, family and environment.  
 This survey research used quantitative and qualitative methods to collect the data. The research 
tools consist of questionnaires using in quantitative approach and qualitative approach was use interviews. 
The subjects were 225 participants who are directors, English teacher, students and students’ parents. The 
questionnaires’ data were collected and analyzed by using frequency, percentage, mean, and the standard 
deviation, following interviews; data were transcribed and then analyzed. 
 The results showed that 1) The school directors cannot allocate teachers in adequate with the 
number of students. 2) Teachers were lack of teaching techniques and attractive motivation 3) The students 
have poor in English so they couldn’t do the test well. 4) O-NET test was too difficult and do not comply with 
the English teaching and learning process. 5) The parental were deficiency of awareness in promoting 
students’ education and principal for tutoring. 6) The communities were lack of resources and lack of 
incentive to stimulate students in the target of education and testing 

 

Keywords : Causes effecting lower-mean of O-NET, English 
 

บทน า 
 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ “ การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ ให้ปี 2556 เป็นปีแห่งการรวมพลงั
ยกระดบัคุณภาพการศกึษา ” [1] ดงันัน้คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึประกาศใชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้สถานศกึษาได้จดัการเรยีนการสอนและพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิ
สมรรถนะอนัพงึประสงค ์และมกีารวดัระดบัความรู ้ความสามารถ และคุณลกัษณะของผูเ้รยีนเมื่อจบการศกึษา  
 ทัง้นี้ไดก้ าหนดการวดัผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนไว ้4 ระดบั คอื 1) ระดบัชัน้เรยีน ด าเนินการวดัผลโดยครผููส้อน
โดยม ีผู้เรยีน เพื่อนร่วมชัน้เรยีน หรอืผู้ปกครองเป็นผู้ร่วมประเมนิ โดยกระบวนการดงักล่าวได้จดัรวมอยู่ในกจิกรรม
การเรยีนการสอนเพื่อเป็นการตรวจสอบพฒันาการความกา้วหน้าของผู้เรยีน 2) ระดบัสถานศกึษา เป็นการประเมนิที่
สถานศกึษาด าเนินการเพื่อตดัสนิผลการเรยีนของผูเ้รยีนเป็นรายปี และรายภาค เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเกีย่วกบัจดัการศกึษา
ของสถานศกึษาและเป็นขอ้มูลสารสนเทศ 3) ระดบัเขตพื้นที่การศกึษา เป็นการประเมนิคุณภาพผู้เรยีนด้วยขอ้สอบ
มาตรฐานทีจ่ดัท าและด าเนินการจดัสอบโดยเขตพืน้ทีก่ารศกึษา หรอืไดร้บัความร่วมมอืจากหน่วยงานต้นสงักดั เพื่อใช้
เป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการพฒันาคุณภาพการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 4) การวดัผลในระดบัชาติหรอื O-NET เป็น
การวดัผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนระดบั ประถมศกึษาปีที ่3,6 และมธัยมศกึษาปีที ่3,6 ด าเนินการวดัผลโดยส านกัทดสอบ
ทางการศกึษา ส านกังานทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) จ ากดั หรอื สทศ.  
 ผลการทดสอบ O-NET ถือว่าเป็นเครื่องมอืหนึ่งที่ใช้บอกประสทิธภิาพของผู้เรยีน และการจดักระบวนการ
เรยีนการสอนของสถานศกึษานัน้ๆ ทัง้นี้ผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบ O-NET ยงัไม่สามารถแปลความหมายได้
ชัดเจน เนื่ องจากผล O-NET ที่ต ่ า อาจหมายถึงการเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือข้อสอบยากกว่า
ความสามารถของนักเรยีน [2] ส าหรบัผลคะแนน O-NET นอกจากจะน าไปใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของการคดัเลอืกนักเรยีน
เพื่อเขา้ศกึษาต่อในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 และในระดบัอุดมศกึษาแลว้ ยงัเป็นสว่นส าคญัเพื่อ
น าไปใชใ้นการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศกึษาทุกแห่งในตวับ่งชีท้ี ่5 : ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
ผูเ้รยีน ซึง่มนี ้าหนกัเท่ากบั 20 คะแนน จากการประเมนิคุณภาพภายนอกทัง้หมด 12 ตวับ่งชี ้รวมเท่ากบั 100 คะแนน 
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ซึง่อาจกล่าวไดว้่า ตวับ่งชีท้ี ่5 เป็นตวับ่งชีท้ี่มคีะแนนการประเมนิมากพอสมควร ดงันัน้ผลการสอบ O-NET จงึเป็นสิง่ที่
กระตุน้ใหเ้กดิการตื่นตวัในการพฒันาการเรยีนการสอน เพื่อมุ่งใหผู้เ้รยีนมคีุณภาพทีด่ยีิง่ขึน้  

จากผลการวเิคราะห์คะแนนสอบ O-NET ของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 และ 6 ในช่วงปีการศกึษา 
2553 – 2555 จ านวน 8 รายวชิา พบว่าในภาพรวมของประเทศวชิาทีค่ะแนนเฉลีย่ต ่าสุดสว่นใหญ่คอืวชิาภาษาองักฤษ 
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ อาจเกิดจากสาเหตุด้านต่างๆอาทิเช่น การใช้ภาษาองักฤษในประเทศไทยในฐานะภาษาที่สอง 
นักเรียนขาดเจตคติและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ  ท าให้การพัฒนาผู้เรียนไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ของ
นโยบายทางการศกึษา [3] ทัง้นี้มกีารตัง้ขอ้สงัเกตจากนักวชิาการเกีย่วกบัปัญหาเกี่ยวกบัคะแนน O-NET ว่าเกดิจาก
การออกขอ้สอบของ สทศ. กบักระบวนการเรยีนการสอนของ สพฐ.ไม่สอดคล้องกนั และในความเป็นจรงิคนที่ออก
ขอ้สอบสว่นใหญ่เป็นครโูรงเรยีนสาธติและอาจารยม์หาวทิยาลยั [4] อกีสว่นหนึ่งยงัพบว่านกัเรยีนยงัไม่เหน็ความส าคญั
ในการสอบ และสถานศกึษายงัจดัการเรยีนการสอนตามสภาพบรบิทของสถานศกึษา [5] โดยปัญหาต่างๆทีไ่ดก้ล่าวมา
นี้  สถานศึกษาของผู้วิจ ัยได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวในหลายปีที่ผ่านมาเช่นกัน โดยเฉพ าะในรายวิชา
ภาษาองักฤษ โดยในปีการศกึษา 2553-2555 มจี านวนผูท้ีเ่ขา้ร่วมทดสอบ O-NET รวม 232 คน ทัง้นี้นักเรยีนจ านวน 
119 คน มีคะแนนการสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ ดังนัน้ผู้วิจ ัยในฐานะ
ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม จึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มี
ความสามารถและทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษ ซึง่น าไปสูร่ะดบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษา ระดบัคะแนน O-NET ทีส่งูขึน้  

ดว้ยเหตุดงักล่าวผูว้จิยัจงึจดัท างานวจิยัฉบบันี้ขึน้ โดยใชก้ระบวนการวจิยัเชงิส ารวจ ศกึษาเฉพาะในโรงเรยีน
ขนุควรวทิยาคม ซึง่เป็นโรงเรยีนทีผู่ว้จิยัไดท้ าการสอน และตอ้งการหาสาเหตุทีส่ง่ผลใหค้ะแนนการทดสอบ O-NET ใน
รายวิชาภาษาองักฤษของนักเรียน โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ เพื่อน า
ผลการวจิยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐานให้กบัสถานศกึษา ผูบ้รหิาร ครูโรงเรยีนขุนควรวทิยาคมและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันานักเรยีนให้มผีลสมัฤทธิใ์นการสอบ O-NET ในรายวชิาภาษาองักฤษให้มรีะดบัคะแนน
สงูขึน้และก่อใหเ้กดิการพฒันาระบบการศกึษาอย่างมคีุณภาพต่อไป 

 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

 (1) เพื่อศกึษาสาเหตุที่ส่งผลให้คะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวชิาภาษาองักฤษของนักเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนขนุควรวทิยาคม อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ต ่ากว่าคะแนนเฉลีย่  
 

วิธีวิทยาการวิจยั เคร่ืองมือวิจยั และ การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

 งานวิจยันี้ใช้กระบวนการวจิยัเชิงส ารวจ โดยศึกษาเฉพาะบริบทของโรงเรยีนขุนควรวทิยาคม มีการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู 2 วธิคีอื การเกบ็รวบรวมเชงิปรมิาณและการเกบ็รวบรวมเชงิคุณภาพ ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายของโรงเรยีนขุนควรวทิยาคม อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา และนักเรยีนกลุ่มตวัอย่าง รวม 225 คน 
โดยใชเ้ครื่องมอืวจิยั และ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้  
 1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชงิปรมิาณ ไดใ้ชแ้บบสอบถามจ านวน 2 ชุด เป็นเครื่องมอืในการวจิยั ส าหรบักลุ่ม
ประชากรจ านวน 2 กลุ่ม คอื 1) นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ที่มคีะแนนในรายวชิาภาษาองักฤษต ่ากว่า
คะแนนเฉลีย่ระดบัชาต ิในการทดสอบ O-NET ประจ าปีการศกึษา 2553 - 2555 และปัจจุบนัก าลงัศกึษาในโรงเรยีนขุน
ควรวทิยาคม จ านวน 94 คน และ 2) ผู้ปกครองนักเรยีนกลุ่มดงักล่าว จ านวน 94 คน โดยมกีารสร้างและตรวจสอบ
เครื่องมอืดงันี้ 
    1.1 แบบสอบถามส าหรบันักเรยีนแบ่งเป็น 3 ตอน คอื ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 แบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ต่อสาเหตุที่มผีลต่อคะแนน O-NET ของนักเรยีน แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คอื    
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1) ด้านนักเรยีน 2) ด้านครูผู้สอน 3) ด้านขอ้สอบ  4) ด้านครอบครวั 5) ด้านสิง่แวดล้อม รวม 35 ขอ้ และ ตอนที่ 3 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ทัง้นี้ผูว้จิยัได้ให้ผู้เชีย่วชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาได้ค่า IOC มคี่า
เท่ากบั 1.00 จ านวน 26 ขอ้ และ 0.67 จ านวน 9 ขอ้ เมื่อน าไปทดลองใชก้บัผูต้อบแบบสอบถามทีม่คีุณสมบตัคิลา้ยกบั
กลุ่มประชากรที่ได้ก าหนดไว้ในงานวิจัย  และตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแ์อลฟา พบว่า 
แบบสอบถามนกัเรยีน รวม 5 ดา้น ไดค้่าแอลฟา เท่ากบั 0.81  
    1.2 แบบสอบถามส าหรบัผูป้กครองแบ่งเป็น  3 ตอน คอื ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม
และสภาพแวดล้อม ตอนที่ 2 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่อสาเหตุที่มีผลต่อคะแนน O-NET ของนักเรียน 
แบ่งเป็น 2 ดา้น คอื 1) ดา้นครอบครวั 2) ดา้นสิง่แวดลอ้ม รวม 15 ขอ้ และตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ทัง้นี้ผูว้จิยัได้
ใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา ไดค้่า IOC มคี่าเท่ากบั 1.00 จ านวน 13 ขอ้ และ 0.67 
จ านวน 2 ขอ้ เมื่อน าไปทดลองใชก้บัผูต้อบแบบสอบถามทีม่คีุณสมบตัคิลา้ยกบักลุ่มประชากรทีก่ าหนดในงานวจิยั และ
ตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่โดยใช้สูตรสมัประสทิธิแ์อลฟา พบว่าแบบสอบถามผู้ปกครอง รวม 2 ด้าน ได้ค่าแอลฟา 
เท่ากบั 0.78 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางคอมพวิเตอร์ เพื่อหา
ค่าความถี่ สรุปผลค่ารอ้ยละ และน าเสนอในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย ส่วนขอ้มูลเกีย่วกบัสาเหตุในแต่ละด้าน  
ผูว้จิยั ใชว้ธิหีาค่าเฉลีย่ และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และน ามาวเิคราะหเ์น้ือหาและสรา้งขอ้สรุป 
 2. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิคุณภาพ ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสมัภาษณ์แบบรายบุคคล ส าหรบัผูบ้รหิารจ านวน 2 คน 
ครูผู้สอนจ านวน 1 คน และผู้ปกครองนักเรยีนกลุ่มตวัอย่างที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง จ านวน 14 คน และผูว้จิยัใช้
วธิกีารสมัภาษณ์แบบกลุ่มส าหรบันักเรยีนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง โดยแบ่งเป็นนักเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 4 จ านวน 8 คน และ นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 จ านวน 12 คน รวม 20 คน โดยขอ้มูลที่ได้
จากแบบสมัภาษณ์จะถูกถอดความแบบบรรยายเพื่อหาค าตอบตามวตัถุประสงคแ์ละน าเสนอแบบพรรณนาความ  
 

ผลการศึกษา 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสมัภาษณ์ในเรื่องสาเหตุที่ส่งผลให้คะแนนการทดสอบ       
O-NET ในรายวิชาภาษาองักฤษ ของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ต ่ากว่าคะแนน เฉลี่ย ทัง้ 6 ด้านคือ      
1) สาเหตุดา้นผูบ้รหิาร 2) สาเหตุดา้นครผููส้อน 3) สาเหตุดา้นนักเรยีน 4) สาเหตุดา้นขอ้สอบ 5) สาเหตุดา้นครอบครวั 
และ 6) สาเหตุดา้นสิง่แวดลอ้ม สามารถรายงานผลการศกึษา ตามล าดบัดงันี้ 

 

สาเหตดุ้านท่ี 1 สาเหตท่ีุเกิดจากผูบ้ริหาร 
เน่ืองจากบรบิทของโรงเรยีนขุนควรวทิยาคมเป็นสถานศกึษาขนาดเลก็ การบรหิารสถานศกึษายงัท าได้ไม่

เต็มที่ เนื่องจากการจดัสรรงบประมาณที่มีอย่างจ ากัด สถานที่ตัง้อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง และขาดแคลนทางด้าน
บุคลากร ดงัค ากล่าวของผูใ้หส้มัภาษณ์ (D2) ทีว่่า  

 “การแบ่งงบประมาณ และจดัสรรใหแ้ต่ละโครงการของแผนงาน/โครงการท าไดไ้ม่เตม็ที ่และมขีอ้จ ากดับาง
ประการ อกีทัง้ดา้นครผููส้อนวชิาภาษาองักฤษไมต่ามเกณฑ ์1:20 คอืมคีรสูอนภาษาองักฤษทัง้หมด 2 คนต่อ
นกัเรยีน 387 คน โดยคร ู1 คน ตอ้งรบัผดิชอบในการสอนมากเกนิไป และไม่ไดร้บัจดัสรรอตัราก าลงัเพิม่ขึน้”  
ซึง่จากการสมัภาษณ์นักเรยีน จ านวน 4 คน (S5031, S4013, S4021, S5014) พบว่าจากการที่ครูผู้ทีส่อน

ภาษาองักฤษไม่เพยีงพอ ท าใหค้รูผูส้อนมภีาระงานมาก บางครัง้ครูผูส้อนต้องท าภารกจิอย่างอื่นในห้วงเวลาการสอน 
(S4011) อีกทัง้ทางโรงเรยีนยังขาดการจดัสรรด้านงบประมาณในการจดัจ้างครูชาวต่างชาติให้ปฏิบตัิการสอนใน
โรงเรยีน ท าใหน้ักเรยีนขาดประสบการณ์ในการสนทนากบัชาวต่างชาตผิูซ้ึง่เป็นเจา้ของภาษา ซึง่สาเหตุดงักล่าวเป็น
สาเหตุอกีประการหน่ึงทีท่ าให้ผลสมัฤทธิท์างดา้นการเรยีนภาษาองักฤษของนักเรยีนยงัไม่สามารถขึน้ไปสู่ระดบัทีน่่า
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พอใจ ดงับทสมัภาษณ์ของนกัเรยีน(S4012, S5021) ว่า ทางโรงเรยีนไม่มคีรชูาวต่างชาตสิอนภาษาองักฤษ สว่นมากจะ
เป็นครคูนไทยและจ านวนครมูน้ีอย อกีทัง้ผูใ้หส้มัภาษณ์ (D2) ยงัใหข้อ้คดิเหน็ในการจดัสรรครผููส้อนชาวต่างชาตวิ่า  

 “ด้านบุคลากรชาวต่างชาติ ปัจจุบนัยงัเป็นปัญหาของทางโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องด้วยขาดงบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสงักดั และขาดการระดมทุนจากผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งโดยเฉพาะผู้ปกครอง ที่ไม่ได้
ช่วยเหลอืในดา้นงบประมาณเพื่อจา้งครภูาษาองักฤษทีเ่ป็นเจา้ของภาษาโดยตรงเพื่อปฏบิตังิานสอน” (D2) 
นอกจากนี้ผูใ้หส้มัภาษณ์ (T)  มองว่าสาเหตุทางดา้นการบรหิารงานทีท่ าใหน้กัเรยีนมคีะแนนการสอบ O-NET 

ในรายวชิาภาษาองักฤษต ่า คอืการขาดแคลนสือ่ ทรพัยากร บคุลากรไม่เพยีงพอกบัจ านวนนกัเรยีน  
จากปัญหาดงักล่าว เห็นได้ว่าสถานศกึษายงัขาดแคลนสื่อการจดัการเรยีนรู้ วสัดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการ

ด าเนินกจิกรรมในชัน้เรยีน  
จากการให้ข้อมูลของผู้ให้สมัภาษณ์ จะเห็นได้ว่าสาเหตุในด้านการบรหิารสถานศึกษาที่ท าให้คะแนนการ

ทดสอบ O-NET ในรายวชิาภาษาองักฤษ ของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ต ่ากว่าคะแนนเฉลีย่ สามารถ
แยกเป็น 2 ประเดน็คอื  

1.1 การจดัสรรครผููส้อนภาษาองักฤษทัง้ครผููส้อนชาวไทย และชาวต่างชาตทิีไ่ม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของ
สถานศกึษา เนื่องจากเป็นโรงเรยีนขนาดเลก็การจดัสรรบุคลากรไดม้าอย่างจ ากดั ไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการ 

1.2 เน่ืองจากครผููส้อนมน้ีอย ท าใหภ้าระงานของผูส้อนมมีากเกนิไป สง่ผลไปถงึพฤตกิรรมในการจดัการเรยีน
การสอนของครทูีไ่ม่มกีจิกรรมสอดแทรกเท่าทีค่วร ท าใหน้กัเรยีนไม่ไดร้บัการพฒันาอย่างเตม็ที่ 
  

 สาเหตดุ้านท่ี 2 สาเหตดุ้านครผููส้อน 
 จากการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในเรื่องสาเหตุที่ส่งผลให้คะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวชิา
ภาษาองักฤษ ของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ต ่ากว่าคะแนนเฉลีย่ ในสาเหตุด้านครูผู้สอน ซึ่งกลุ่มผู้ให้
ขอ้มลูคอืนกัเรยีนจ านวน 94 คน สามารถสรุปผลไดด้งัตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1 สาเหตุดา้นครูผูส้อนทีส่่งผลใหค้ะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวชิาภาษาองักฤษ ของนักเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย ต ่ากว่าคะแนนเฉลีย่ (N=94) 

สาเหต ุ X  SD. 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

1. ครผููส้อนวชิาภาษาองักฤษมจี านวนเพยีงพอต่อการสอนทุกระดบัชัน้ 3.31 .672 ปานกลาง 
2. ครเูขา้สอนอย่างสม ่าเสมอและมคีวามตัง้ใจในการสอน 3.85 .733 มาก 
3. ครมูกีารอธบิายและมเีทคนิคการสอนทีท่ าใหน้กัเรยีนเขา้ใจไดง้่าย 3.57 .711 มาก 
4. ครตูอบขอ้ซกัถามของนกัเรยีนไดช้ดัเจน ตรงประเดน็ 3.63 .688 มาก 
5. ครมูกีารกระตุน้และตดิตามนกัเรยีนในการเตรยีมตวัสอบ O-NET 3.81 .793 มาก 

รวมเฉล่ีย 3.63 .719 มาก 
จากการวเิคราะหแ์บบสอบถามสามารถพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อดา้นครผููส้อนอยู่ใน

ระดบั ปานกลาง 1 ขอ้ คอื ครูผูส้อนวชิาภาษาองักฤษมจี านวนเพยีงพอต่อการสอนทุกระดบัชัน้ ( X=3.31) ดงัการให้
สมัภาษณ์ของ ผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีนทีส่ามารถสรุปเป็นประเดน็ปัญหาดา้นครผููส้อน 2 ประเดน็คอื 

    2.1 ภาระงานครผูู้สอนต้องถูกแบ่งไปเป็นภาระงานอื่นๆทีไ่ม่ใช่หน้าที่การสอน ซึง่อาจเป็นเหตุหนึ่งทีท่ าให้
เกดิความบกพร่องทางการจดัการเรยีนการสอน  

    2.2 พฤตกิรรมในการจดัการเรยีนการสอนของคร ูมวีธิกีารสอนแบบบรรยาย เน้นใหน้ักเรยีนแปลและตอบ
ค าถามจากเน้ือเรื่อง ท าแบบฝึกหดัเพื่อส ารวจความเขา้ใจ แต่ขาดการสง่เสรมิดา้นการกระบวนการคดิวเิคราะห ์ท าให้
นกัเรยีนเกดิความคุน้ชนิ ท าใหเ้กดิความเบื่อหน่ายต่อการเรยีน  
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ซึ่งคล้องจองกับความคิดเห็นของผู้ให้สมัภาษณ์จ านวน 7 คน (S4014, S4022, S4023, S5011, S5022, 
S5032, S5033) ที่ไดเ้สนอเกี่ยวกบัพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน ที่ยงัไม่สามารถจดักระบวนการเรยีนการสอนได้
อย่างเหมาะสมกบัระดบัผู้เรยีน ทัง้ดา้นการวเิคราะห์มาตรฐานและตวัชีว้ดัการเรยีนรูใ้นรายวชิา ขาดการน ากจิกรรม
สอดแทรก และขาดการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนกบัครู 
 

 สาเหตดุ้านท่ี 3 สาเหตดุ้านนักเรียน 
 จากการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในเรื่องสาเหตุที่ส่งผลให้คะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวชิา
ภาษาองักฤษ ของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ย ในสาเหตุด้านนักเรยีน ซึ่งกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มลูคอืนกัเรยีนจ านวน 94 คน สามารถสรุปผลไดด้งัตารางที ่2 
 

ตารางท่ี 2 สาเหตุด้านนักเรยีนทีส่่งผลให้คะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวชิาภาษาองักฤษ ของนักเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย ต ่ากว่าคะแนนเฉลีย่ (N=94) 

สาเหต ุ X  SD. 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

1. นกัเรยีนมพีืน้ฐานความรูภ้าษาองักฤษ 2.81 .627 ปานกลาง 
2. นกัเรยีนชอบเรยีนวชิาภาษาองักฤษ 3.04 .702 ปานกลาง 
3. นกัเรยีนมโีอกาสไดเ้รยีนพเิศษ หรอืเรยีนกวดวชิาภาษาองักฤษ 2.27 .941 น้อย 
4. นกัเรยีนมกีารทบทวนเนื้อหาหลงัจากเลกิเรยีน 2.50 .786 น้อย 
5. นกัเรยีนทราบถงึความส าคญัของการสอบ O-NET 3.52 .813 มาก 
6. นกัเรยีนมกีารเตรยีมตวัก่อนสอบ O-NET 3.31 .817 ปานกลาง 
7. นกัเรยีนมกีารปรกึษาเกีย่วกบัการสอบ O-NET กบัเพื่อน คร ูหรอื  
   ผูป้กครอง 

2.90 .893 ปานกลาง 

8. นกัเรยีนรูส้กึเครยีดในการสอบ O-NET 3.27 .975 ปานกลาง 
9. นกัเรยีนตัง้ใจท าขอ้สอบอย่างเตม็ความสามารถ 3.99 .711 มาก 
10. นักเรียนคาดหวังให้คะแนนการสอบ O-NET สูงกว่าคะแนน
ระดบัชาต ิ

3.18 .816 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 3.08 .808 ปานกลาง 
 

จากการวเิคราะหแ์บบสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อดา้นสาเหตุดา้นนักเรยีนอยู่
ในระดบัปานกลาง (X=3.08) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้คิดเหน็ดา้นนักเรยีนทีม่คี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัน้อย 2 ขอ้ 
คือ นักเรยีนมีโอกาสได้เรียนกวดวิชาภาษาองักฤษ อยู่ในระดบัน้อย ( X=2.27) และ นักเรียนมีการทบทวนเนื้อหา
หลงัจากเลกิเรยีน อยู่ในระดบัน้อย (X=2.50) โดยการใหส้มัภาษณ์ของผูบ้รหิาร คร ูนกัเรยีนและผูป้กครอง ไดส้นบัสนุน
สาเหตุทีม่าจากนกัเรยีนคลอ้งจองกนัอยู่ 2 ประเดน็คอื 

    3.1 นักเรยีนขาดโอกาสในการเรยีนกวดวชิา ดงัผู้ให้สมัภาษณ์จ านวน 5 คน (S4014, S4021, S4022-
S4024) ไดใ้หข้อ้มลูว่า ก่อนการสอบ ตนเองไม่ไดอ้่านหนงัสอืเพิม่เตมิ และไม่ไดส้นใจทีจ่ะไปเรยีนพเิศษ  

    3.2 การไม่ตระหนักถึงความส าคญัของการสอบ O-NET ที่ท าให้นักเรียนไม่หมัน่ฝึกฝน ขวนขวายหา
ความรูแ้ละทบทวนต าราเรยีนดงัการให้ขอ้มูลจากผู้ให้สมัภาษณ์จ านวน 5 คน (P7,P8,P11-P13) ว่า ปัจจุบนันักเรยีน
สว่นใหญ่ชอบเล่นเกม เล่นโทรศพัทม์อืถอื เฟซบุ๊ค แต่ไม่รบัผดิชอบงานหรอืการเรยีนของตนเอง 

ทัง้นี้ผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีน ยงัไดใ้หข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิจากประเดน็ดงักล่าวขา้งตน้เพิม่เตมิ 2 ประเดน็คอื 
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    3.3 พืน้ฐานดา้นภาษาองักฤษของนกัเรยีน ทีย่งัไม่เพยีงพอต่อการทดสอบระดบัชาต ิดงัขอ้คดิเหน็ของผู้ให้
สมัภาษณ์ (D1, S4011, S5011, S5032) ทีใ่หข้อ้คดิเหน็ว่า ส่วนใหญ่พืน้ฐานภาษาองักฤษของผูส้อบยงัไม่ดเีท่าทีค่วร 
และผูใ้หส้มัภาษณ์ จ านวน 6 คน (S4012, S4024, S5012-S5014, S5022) มองว่าภาษาองักฤษเป็นภาษาที่ค่อนขา้ง
ยาก ท าให้รู้สกึเบื่อหน่าย ไม่เข้าใจ อีกทัง้บริบทรอบด้านไม่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 
นกัเรยีนจงึขาดการฝึกฝน อกีทัง้ผูใ้หส้มัภาษณ์ จ านวน 4 คน (S4013, S5021, S5024, S5034) ใหค้วามคดิเหน็ว่าการ
เรยีนภาษาองักฤษในชัน้เรยีนกย็งัไม่เพยีงพอกบัการสอบ ท าใหท้ าคะแนนสอบไดไ้ม่ดนีกั  

    3.4 ทศันคตดิา้นลบต่อการเรยีนภาษาองักฤษ ทีส่ง่ผลใหน้กัเรยีนไม่ตัง้ใจ และไม่ใส่ใจในการท าขอ้สอบ ดงั
ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า 

“เดก็นักเรยีนมเีจตคตทิีไ่ม่ดต่ีอภาษาองักฤษตัง้แต่เริม่ต้น เพราะถ้าหากนักเรยีนมเีจตคตทิีไ่ม่ดแีลว้ การรบัรู้
ในเรื่องของสิง่เหล่านี้กจ็ะเป็นเรื่องยาก ที่จะท าให้เขาชอบหรอืคดิว่าอยากพฒันาในเรื่องของภาษาองักฤษ 
ดงันัน้การปรบัเปลีย่นเจตคตเิป็นเรื่องส าคญั” (ผูใ้หส้มัภาษณ์ D1) 
แต่ในทางตรงกนัขา้ม ผูใ้หส้มัภาษณ์ (T) กลบัเหน็ว่า นกัเรยีนไม่ไดเ้ป็นสาเหตุโดยตรงทีท่ าใหค้ะแนน O-NET 

ต ่ากว่าคะแนนเฉลีย่ระดบัชาต ิดงัความคดิเหน็ทีว่่า  
“…ไม่น่าจะเกดิจากตวันกัเรยีน อาจจะเกดิจากสาเหตุอื่น เช่น ภูมหิลงั สือ่การเรยีนการสอน…” 
จากสาเหตุทางด้านนักเรยีน ในการสรุปความคดิเหน็ของผู้บรหิาร ครู นักเรยีนและผู้ปกครองพบว่า การที่

นักเรยีนมพีื้นฐานความรูภ้าษาองักฤษอยู่ในระดบัที่ไม่ด ีอาจเนื่องมาจาก พื้นฐานของนักเรยีนทีไ่ม่ดปีระกอบกบัการ
เรยีนต่อในระดบัมธัยมศึกษานักเรยีนไม่มีโอกาสได้ทบทวนเนื่องจากเนื้อหาต้องเพิ่มขึ้น อีกทัง้นักเรยีนไม่ได้เรยีน
เพิม่เตมิ จงึท าใหข้าดการทบทวน และขาดการท าความเขา้ใจนอกเหนือจากชัว่โมงเรยีน การไม่ตระหนกัถึงความส าคญั
ของการสอบ O-NET ทศันคติด้านลบต่อการเรยีนภาษาองักฤษ ที่ส่งผลให้นักเรยีนไม่ตัง้ใจ และไม่ใส่ใจในการท า
ขอ้สอบ 
  

 สาเหตดุ้านท่ี 4 สาเหตดุ้านข้อสอบ 
 จากการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในเรื่องสาเหตุที่ส่งผลให้คะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวชิา
ภาษาองักฤษ ของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ต ่ากว่าคะแนนเฉลีย่ ในสาเหตุด้านขอ้สอบ ซึ่งกลุ่มผู้ให้
ขอ้มลูคอืนกัเรยีนจ านวน 94 คน สามารถสรุปผลไดด้งัตารางที ่3 
 

ตารางท่ี 3 สาเหตุด้านขอ้สอบที่ส่งผลให้คะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวชิาภาษาองักฤษ ของนักเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย ต ่ากว่าคะแนนเฉลีย่ (N=94) 

สาเหต ุ X  SD. 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

1. ระดบัความยากของขอ้สอบ มคีวามพอดกีบัระดบัความรู ้
   นกัเรยีน 

3.33 .781 ปานกลาง 

2. ระยะเวลาในการท าขอ้สอบพอดกีบัจ านวนขอ้ 3.49 .786 มาก 
3. นกัเรยีนสามารถแปลค าศพัทไ์ด ้ 2.64 .760 ปานกลาง 
4. นกัเรยีนมคีวามรูเ้รื่องไวยากรณ์ 2.68 .736 ปานกลาง 
5. ขอ้สอบออกตรงตามเน้ือหาทีเ่รยีน 2.82 .747 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 2.99 .762 ปานกลาง 
จากการวเิคราะห์แบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง 4 ขอ้ 

คอื นกัเรยีนสามารถแปลค าศพัท์ได ้(X=2.64) นกัเรยีนมคีวามรูเ้รื่องไวยากรณ์ ( X=2.68) ขอ้สอบออกตรงตามเน้ือหาที่
เรยีน ( X=2.82) และ ระดบัความยากของข้อสอบ มคีวามพอดีกบัระดบัความรู้นักเรยีน ( X=3.33) ซึ่งจากผลการให้
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สมัภาษณ์พบว่า กจิกรรมการเรยีนการสอนของครูยงัไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัชีว้ดัทีใ่ชใ้นการออกขอ้สอบ ดงั
การใหส้มัภาษณ์ของ D2 และ T ว่า 

“…หลกัสตูรของสถานศกึษาไดจ้ดัตามเกณฑ์ของ สพฐ. แต่ขอ้สอบออกไม่ตรงกบัหลกัสตูรทีโ่รงเรยีนใช้เป็น
สว่นมากและขอ้สอบเฉลีย่แลว้มคีวามยากมากขอ้ เกนิเกณฑท์ีโ่รงเรยีนใชส้อนนกัเรยีน” (D2) 
“ถา้จะเจาะหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา อาจเยอะเกนิไป เวลาสอนเดก็อาจจะรบัไดไ้ม่หมด สมมตวิ่าเราสอน
เรื่องนี้ แต่กลบัไปออกอกีเรื่องหนึ่ง เดก็กไ็ม่มพีืน้ฐานในหวัขอ้นัน้…” (T)  

 ทัง้นี้ผูใ้หส้มัภาษณ์จ านวน 9 คน (S4012, S4013, S4022, S4024, S5023, S5024, S5031, S5033, S5034) 
ไดใ้หข้อ้มลูว่า สาเหตุสว่นใหญ่ทีม่าจากดา้นขอ้สอบ คอืนกัเรยีนไม่รูค้ าศพัท ์ไม่สามารถแปลความหมายได ้ดงัค ากล่าว
ของผูใ้หส้มัภาษณ์ (S4013, S5024, S5034) ว่า 

“…ส าหรบัหนูสามารถอ่านได ้แต่ค าศพัทบ์างค าเราแปลไม่ออก จงึไม่รูว้่ามนัหมายความว่ายงัไง…”(S4013) 
“ ขอ้สอบกค็ลา้ยๆกบัทีเ่ราเรยีนนะคะ แต่เวลาสอบค าศพัทย์ากเกนิไป แปลไมไ่ด้” (S5024) 
“…อยู่ในหอ้งกท็ าไดเ้พราะม ีDictionary ช่วย แต่พอท าขอ้สอบแปลไม่ได…้”(S5034) 
นอกจากประเดน็ดงักล่าวแลว้ สาเหตุอกีประการมาจากจ านวนขอ้ที่ใช้ในการสอบ O-NET ซึง่ในการสอบวดั

ระดบัช่วงชัน้ที่ 3 มจี านวนขอ้สอบเฉลี่ย 50 ขอ้ในแต่ละปี มีเวลาท าขอ้สอบประมาน 60 นาท ีและในแต่ละส่วนของ
ขอ้สอบนัน้ มรีะดบัความยากง่าย แตกต่างกนัไป มทีัง้รปูแบบของการอ่านสญัลกัษณ์ การบทสนทนา และเลอืกค าตอบ  
จากการวเิคราะหข์อ้สอบพบว่า ในส่วนทีใ่ชเ้วลานานมากทีสุ่ดคอื การอ่านจบัใจความส าคญั ซึง่เป็นการอ่านบทความ
สัน้ และตอบค าถาม นกัเรยีนตอ้งอาศยัการอ่านเนื้อเรื่อง แปล และวเิคราะห ์ซึง่ใชเ้วลานาน จงึท าให ้ระยะเวลาของการ
สอบ และจ านวนขอ้สอบไม่สมัพนัธก์นั จงึเกดิปัญหาดงัทีม่ผีู้ใหส้มัภาษณ์ (S5021) กล่าวว่า  

“ ขอ้สอบมเียอะ ท าไม่ทนั โดยเฉพาะขอ้สอบอ่าน ผมไม่ไดอ้่านเลย”  
จากขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ครูผูส้อนและนักเรยีนรายกลุ่ม สามารถสรุปไดว้่า ผูใ้หส้มัภาษณ์สว่นใหญ่มุ่ง

ประเดน็ถงึการทีน่ักเรยีนไม่รูค้ าศพัท ์ท าใหไ้ม่สามารถแปลความหมายได ้โดยเน้ือหาทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนนัน้ยงัไม่
สอดคลอ้งกบัระดบัความซบัซอ้นทีใ่ชใ้นการสอบ เน่ืองจากการออกขอ้สอบนัน้เป็นการออกขอ้สอบโดยผูเ้ชีย่วชาญ ทีย่ดึ
มาตรฐานของขอ้สอบตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ซึง่ครผููส้อนไม่สามารถสอนนกัเรยีนใหค้รบทุก
มาตรฐานตวัชี้วดัได้ จงึท าให้นักเรยีนขาดพื้นฐานความรูใ้นการท าขอ้สอบ  อกีทัง้ระยะเวลาในการท าขอ้สอบที่มน้ีอย
เกนิไป ท าใหน้กัเรยีนทีพ่ืน้ฐานภาษาองักฤษไม่ดอียู่แลว้ ไม่สามารถท าขอ้สอบเสรจ็ภายในเวลาทีก่ าหนด 
 

 สาเหตดุ้านท่ี 5 สาเหตดุ้านครอบครวั 
 จากการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในเรื่องสาเหตุที่ส่งผลให้คะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวชิา
ภาษาองักฤษ ของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ต ่ากว่าคะแนนเฉลีย่ ในสาเหตุดา้นครอบครวั ซึง่กลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มลูคอืนกัเรยีนจ านวน 94 คน และผูป้กครองนกัเรยีนจ านวน 94 คน สามารถสรุปผลไดด้งัตารางที ่4  
 

ตารางท่ี 4 สาเหตุดา้นครอบครวัทีส่ง่ผลใหค้ะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวชิาภาษาองักฤษ ของนักเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย ต ่ากว่าคะแนนเฉลีย่ N=94)  
 

สาเหต ุ X  SD. 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

แบบสอบถามนักเรียน 
1. ผูป้กครองใสใ่จและใหค้วามส าคญัในเรื่องการเรยีนของนกัเรยีน 

 
3.76 

 
.785 

 
มาก 

2. นักเรียนมีการแบ่งเวลาท าการบ้าน และช่วยเหลืองานของ
ครอบครวั 

3.47 .786 มาก 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

สาเหต ุ X  SD. 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

3. ผูป้กครองตดิตามนกัเรยีนในเรื่องการท าการบา้น อ่านหนงัสอื 3.21 .841 ปานกลาง 
4. ผูป้กครองสนบัสนุนใหน้กัเรยีนซือ้อุปกรณ์การเรยีนหรอืหนงัสอื 
   เรยีน หนงัสอือ่านนอกเวลา สือ่การเรยีนรู ้ฯลฯ 

3.63 .803 มาก 

5. ผูป้กครองสนบัสนุนใหน้กัเรยีนเรยีนพเิศษหรอืกวดวชิา 3.03 .967 ปานกลาง 
6. ครอบครวัของนกัเรยีนเป็นครอบครวัทีอ่บอุ่น 4.02 .880 มาก 
7. ผูป้กครองมกัแสดงความภูมใิจเมื่อนกัเรยีนประพฤตดิ ี 3.95 .847 มาก 
8. ผูป้กครองพดูจาไพเพราะกบันกัเรยีน 3.72 .921 มาก 
9. เมื่อนกัเรยีนมปัีญหา นกัเรยีนมกัปรกึษาผูป้กครอง 3.44 .979 มาก 
10. ผูป้กครองอธบิายเหตุผลเมื่อมกีารลงโทษนกัเรยีน 3.33 .897 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 3.56 .871 มาก 
แบบสอบถามผูป้กครอง    
1. ท่านคอยกระตุน้ใหน้กัเรยีนมคีวามใฝ่รู ้รกัการเรยีน 3.97 .710 มาก 
2. ท่านก าหนดเวลาอ่านหนงัสอื เวลาพกั เวลาท างานบา้นของ  
   นกัเรยีน 

3.10 .881 ปานกลาง 

3. ท่านเฝ้าดแูลนกัเรยีน ในดา้นการเรยีน การท าการบา้น และการ 
   สอบอย่างใกลช้ดิ 

3.41 .909 มาก 

4. ท่านสนบัสนุนดา้นการเงนิในการสง่เสรมิการเรยีนของนกัเรยีน 3.96 .854 มาก 
5. ท่านสนบัสนุนใหน้กัเรยีนเรยีนพเิศษหรอืกวดวชิาภาษาองักฤษ 3.34 .945 ปานกลาง 
6. ครอบครวัของท่านเป็นครอบครวัทีอ่บอุ่น 4.05 .920 มาก 
7. ท่านแสดงใหน้กัเรยีนรูว้่าท่านมคีวามภมูใิจเมื่อนกัเรยีนเรยีนด ี 
   ขยนั และเป็นคนด ี

4.06 .814 มาก 

8. ท่านพดูจาไพเราะกบันกัเรยีน 3.77 .795 มาก 
9. ท่านใหค้ าปรกึษาแก่นกัเรยีน เมื่อนกัเรยีนมปัีญหาดา้นการ
เรยีน 

3.79 .902 มาก 

10. ท่านมกัตกัเตอืนนกัเรยีน หากนกัเรยีนมผีลการเรยีนต ่าลง 3.90 .868 มาก 
รวมเฉล่ีย 3.74 .859 มาก 

 

จากการวเิคราะหแ์บบสอบถามพบว่าโดยภาพรวม นักเรยีนมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัปานกลาง 3 ขอ้ คอื
ผูป้กครองสนับสนุนให้นักเรยีนเรยีนพิเศษหรอืกวดวชิา ( X=3.03) ผู้ปกครองติดตามนักเรยีนในเรื่องการท าการบ้าน 
อ่านหนังสือ ( X=3.21) ผู้ปกครองอธิบายเหตุผลเมื่อมีการลงโทษนักเรียน  ( X=3.33) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ
แบบสอบถามจากผูป้กครองแลว้ ผลการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่า ผูป้กครอง มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัปานกลาง 2 ขอ้ 
คอื ผูป้กครองก าหนดเวลาอ่านหนังสอื เวลาพกั เวลาท างานบา้นของนกัเรยีน (X=3.10) ท่านสนบัสนุนใหน้กัเรยีนเรยีน
พเิศษ หรอืกวดวชิาภาษาองักฤษ ( X=3.34) อกีทัง้การสมัภาษณ์จากผูป้กครองและนกัเรยีน ยงัไดส้นับสนุนว่า สาเหตุ
ดา้นครอบครวั สามารถจ าแนกเป็น 2 ประเดน็หลกั คอื 1) ผู้ปกครองขาดความตระหนักถึงความส าคญัในการเขา้ถึง
ขอ้มูลทางการศกึษา เนื่องจาก ผู้ปกครองกลุ่มตวัอย่างทัง้ 13 คน ไม่ทราบว่าการสอบ O-NET คอือะไรและยงัไม่ให้
ความส าคญัเท่าใดนกั และ 2) การขาดแคลนทางทุนทรพัยใ์นการสง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดร้บัโอกาสในการเรยีนพเิศษ หรอื
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เรยีนกวดวชิา ซึ่งสอดคล้องกบัการให้สมัภาษณ์ของผู้ให้สมัภาษณ์จ านวน 5 คน (S4011, S4012, S5021, S5024, 
S5034) ทีก่ล่าวว่าส่วนใหญ่ผูป้กครองไม่ไดส้่งเสรมิใหต้นไดเ้รยีนพเิศษ เนื่องจากฐานะทางบา้นยากจน อกีทัง้หมู่บา้น
นักเรยีนที่อาศยัอยู่ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล ท าให้ไม่สะดวกในการเดนิทางไปเรยีนพิเศษ อกีทัง้ครอบครวันักเรยีน
ส่วนใหญ่ ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าให้ไม่มีเวลาดูแลนักเรียน หรือควบคุมอย่างใกล้ชิด และยงัไม่
สามารถใหค้ าปรกึษานกัเรยีนเกีย่วกบัการเรยีนภาษาองักฤษได ้ 

จากการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อสาเหตุด้านครอบครวัที่ท าให้ผลคะแนน O-NET ในรายวิชา
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนต ่ากว่าคะแนนเฉลีย่ระดบัชาต ิจะเหน็ 3 ประเดน็หลกั คอื 1) ผูป้กครองขาดความตระหนกัถงึ
ความส าคญัในการเขา้ถงึขอ้มูลทางการศกึษา 2)ผูป้กครองขาดการเน้นย ้าใหน้ักเรียนเกดิความกระตอืรอืรน้ในดา้นการ
เรยีนเน่ืองจากผูป้กครองส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรและไม่มคีวามรูท้างดา้นภาษาองักฤษ บางครัง้อาจไม่มเีวลา
ดูแลนักเรยีนอย่างใกล้ชดิและไม่สามารถให้ค าปรกึษาในการเรยีนภาษาองักฤษได้ และ3)คอืการขาดแคลนทางทุน
ทรพัยใ์นการส่งเสรมิใหน้ักเรียนไดร้บัโอกาสในการเรยีนพเิศษ หรอืเรยีนกวดวชิา เน่ืองจากครอบครวัส่วนมากมฐีานะ
ค่อนขา้งยากจน และอยู่ในชนบท ซึง่ไม่สะดวกในการเดนิทาง และไม่มสีถาบนัเรยีนกวดวชิา 
  

สาเหตดุ้านท่ี 6 สาเหตดุ้านส่ิงแวดล้อม 
 จากการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในเรื่องสาเหตุที่ส่งผลให้คะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวชิา
ภาษาองักฤษ ของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ต ่ากว่าคะแนนเฉลีย่ ในสาเหตุดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่กลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มลูคอืนกัเรยีนจ านวน 94 คน และผูป้กครองนกัเรยีนจ านวน 94 คน สามารถสรุปผลไดด้งัตารางที ่5 
 

ตารางท่ี 5 สาเหตุด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้คะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ต ่ากว่าคะแนนเฉลีย่ (แบบสอบถามนกัเรยีน)(N=94)  

สาเหต ุ X  SD. ระดบัความ
คิดเหน็ 

แบบสอบถามนักเรียน    
1. คนในชุมชนมคีวามรกัใคร่ สมคัรสมาน กลมเกลยีว 3.65 .876 มาก 
2. บรเิวณชุมชนสะอาด ร่มรื่น สงบ น่าอยู่ 3.53 .826 มาก 
3. บรเิวณบา้นปราศจากแหล่งมัว่สมุของอบายมุข เช่น บ่อนการพนัน 
สถานเรงิรมย ์รา้นเกม เป็นตน้ 

3.86 .784 มาก 

4. สภาพของชุมชนกระตุน้ใหน้กัเรยีนใฝ่เรยีน ขวนขวายหาความรู ้ 3.24 .799 ปานกลาง 
5. ชุมชนมแีหล่งการเรยีนรู ้ส าหรบัคน้ควา้หาความรูน้อกเวลา 2.79 .815 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 3.41 .820 มาก 

แบบสอบถามผูป้กครอง    
1. คนในชมุชนมคีวามรกัใคร่ สมคัรสมาน กลมเกลยีว 3.72 .809 มาก 
2. บรเิวณชุมชนสะอาด ร่มรื่น สงบ น่าอยู ่ 3.64 .801 มาก 
3. บรเิวณบา้นปราศจากแหล่งมัว่สมุของอบายมขุ เช่น บ่อนการพนนั  
   สถานเรงิรมย ์รา้นเกม เป็นตน้ 

3.72 .955 มาก 

4. สภาพของชุมชนกระตุน้ใหน้กัเรยีนใฝ่เรยีน ขวนขวายหาความรู้ 3.29 .863 ปานกลาง 
5. ชุมชนมแีหล่งการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ ส าหรบัคน้ควา้หาความรู้ 
   นอกเวลา 

2.53 .924 น้อย 

รวมเฉล่ีย 3.38 .870 ปานกลาง 
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จากการวเิคราะหแ์บบสอบถามพบว่าโดยภาพรวม นักเรยีนมรีะดบัความคดิเหน็ต่อสาเหตุดา้นสิง่แวดลอ้มอยู่
ในระดบัปานกลาง 2 ขอ้ คอื ชุมชนมแีหล่งการเรยีนรู ้ส าหรบัค้นควา้หาความรูน้อกเวลา ( X=2.79) สภาพของชุมชน
กระตุ้นใหน้ักเรยีนใฝ่เรยีน ขวนขวายหาความรู ้(X=3.24) แต่ส าหรบัการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามผูป้กครอง
แลว้ ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูป้กครองมีระดบัความคดิเหน็ต่อดา้นสิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบัน้อย 1 ขอ้ คอื ชุมชนมี
แหล่งการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ ส าหรบัค้นคว้าหาความรู้นอกเวลา ( X=2.53)  และมทีศันคติต่อด้านสิง่แวดล้อมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 1 ขอ้ คอื  สภาพของชุมชนกระตุ้นให้นักเรยีนใฝ่เรยีน ขวนขวายหาความรู ้( X=3.29) อกีทัง้จากการ
สมัภาษณ์ผูป้กครองและนกัเรยีน ยงัพบว่า สาเหตุดา้นสิง่แวดลอ้มนัน้ ไม่เกีย่วขอ้งกบัการทีผ่ลคะแนนการสอบ O-NET 
ของนกัเรยีนต ่ากว่าคะแนนเฉลีย่ระดบัชาต ิดงัการสมัภาษณ์ผูป้กครองทัง้ 13 คน ต่างใหค้วามเหน็ว่า ชุมชนเป็นชุมชน
ทีเ่งยีบสงบ ไม่มแีหล่งมัว่สมุ หรอืก่อใหน้ักเรยีนเกดิความเครยีด จนสง่ผลกระทบต่อการเรยีน แต่เน่ืองจากการทีชุ่มชน
ไม่มแีหล่งเรยีนรู ้ไม่มรีา้นหนงัสอื ไม่มทีีเ่รยีนกวดวชิา และเป็นชุมชนขนาดเลก็ท าใหไ้ม่มเีรื่องการแขง่ขนัทางการเรยีน 
ท าใหรู้ส้กึเฉื่อยชา ขาดแรงกระตุ้นท าใหไ้ม่กระตอืรอืรน้ในการเรยีน ดงัทีน่ักเรยีนผูใ้หส้มัภาษณ์จ านวน 5 คน (S4014, 
S4022, S5014, S5021, S5022) ให้ความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากปัญหาจากการมัว่สุมคนในชุมชนว่า บริเวณ
ชุมชนของตนไม่มทีีเ่รยีนพเิศษ ไม่มรีา้นหนงัสอื และอยู่ห่างไกล ขาดโอกาสในการแสวงหาความรูเ้หมอืนนกัเรยีนทีอ่ยู่
ในตัวเมอืง อกีทัง้นักเรยีนผู้ให้สมัภาษณ์จ านวน 3 คน (S5011, S5024, S5031) ยงัเพิ่มเติมข้อคดิเห็นว่า เนื่องจาก
ชุมชนของตนเองเป็นชุมชนชนบท จงึไม่มเีรื่องการแข่งขนัทางการเรยีน ท าให้รูส้กึเฉื่อยชา ขาดแรงกระตุ้นท าให้ไม่
กระตือรอืรน้  และส่วนใหญ่คนในชุมชนประกอบอาชพีเกษตรกรรม จงึท าให้นักเรยีนคดิว่าถึงเรยีนไม่เก่ง กม็อีาชพี
รองรบัอยู่แลว้ คอืการเป็นเกษตรกร ดงัทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์คนหนึ่งกล่าวว่า  

 “เหน็คนส่วนใหญ่เรยีนไม่จบ แต่กม็งีานท า มเีงนิ กเ็ป็นเกษตรกร จงึคดิว่าถ้าเรยีนไม่เก่งกไ็ม่เป็นไร ออกมา
ท างานกไ็ด”้ (ผูใ้หส้มัภาษณ์ S5031) 
จากการใหข้อ้มลูของนักเรยีน สามารถสรุปไดว้่า สภาพของสิง่แวดลอ้มทีต่ัง้อยู่ในชุมชนไม่เป็นสาเหตุทีท่ าให้

คะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวชิาภาษาองักฤษ ในดา้นของแหล่งมัว่สุม หรอืการอยู่ร่วมกนัของผูท้ีอ่าศยับรเิวณ
บา้น เนื่องจากเป็นชุมชนทีส่งบ แต่อกีทางหนึ่งดา้นความห่างไกลจากตวัเมอืง ชุมชนขาดแหล่งการเรยีนรูน้อกเวลาที่
ใหบ้รกิารส าหรบัคนในชุมชน ชุมชนขาดแรงกระตุน้ทีท่ าใหน้กัเรยีนขวนขวายหาความรู ้และบรเิวณบา้นของนกัเรยีนยงั
มกีารมัว่สุมดื่มสุราบ้างหลงัจากที่เลกิงานอาจเป็นสาเหตุให้นักเรยีนมีคะแนนการสอบ O-NET ต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดบัชาต ิ

จากผลการวจิยั พบว่าสาเหตุที่ส่งผลให้คะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวชิาภาษาองักฤษ ของนักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนขนุควรวทิยาคม อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ต ่ากว่าคะแนนเฉลีย่ มสีาเหตุมาจาก
สาเหตุดา้นต่างๆ จ าแนกเป็น 6 ดา้น จากการวเิคราะหค์่าเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามแลว้ สาเหตุทีส่ง่ผลต่อคะแนนการ
ทดสอบ O-NET ในรายวชิาภาษาองักฤษ มากทีส่ดุ คอื สาเหตุดา้นขอ้สอบ สาเหตุดา้นนกัเรยีน สาเหตุดา้นสิง่แวดลอ้ม 
สาเหตุด้านครอบครวั สาเหตุด้านครูผู้สอน ส่วนสาเหตุด้านผู้บรหิารเป็นขอ้มูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ซึ่งไม่สามารถ
น ามาจดัอนัดบัได ้ซึง่ผลการวจิยัสามารถวจิารณ์และอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 

 1. สาเหตดุ้านข้อสอบ 
     จากการวเิคราะหแ์บบสอบถามนัน้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามไดม้ทีศันคตคิวามพงึพอใจต่อดา้นขอ้สอบใน
ระดบัปานกลาง โดยมจี านวน 4 ขอ้ทีไ่ดค้ะแนนน้อยทีสุ่ดคอื คอืนกัเรยีนสามารถแปลค าศพัทไ์ด ้นกัเรยีนมคีวามรูเ้รื่อง
ไวยากรณ์ ขอ้สอบออกตรงตามเนื้อหาที่เรยีน และ ระดบัความยากของขอ้สอบ มคีวามพอดกีบัระดบัความรูน้ักเรยีน 
ตามล าดบั อกีทัง้การสมัภาษณ์ทีไ่ด ้ผลปรากฏว่า นักเรยีนทัง้ 18 คน ไดใ้หค้วามเหน็ว่าขอ้สอบเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการสอบ O-NET ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ  เนื่ องจากข้อสอบยากเกิน
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ความสามารถของผูเ้รยีน ถงึแมข้อ้สอบจะออกตามมาตรฐาน แต่ระดบัความยาก ความซบัซอ้น ยงัเกนิระดบัทีใ่ชส้อน 
ในหอ้งเรยีนอยู่มาก ซึง่ไม่เฉพาะดา้นไวยากรณ์ แต่ทัง้ดา้นค าศพัท ์และการอ่านจบัใจความส าคญั ยงัเกนิความสามารถ
ของนกัเรยีน [5,6] 
 2. สาเหตดุ้านนักเรียน 

    การวเิคราะห์แบบสอบถามนักเรยีนพบว่า นักเรยีนมีทศันคติต่อด้านนักเรยีนอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตต่ิอดา้นนกัเรยีนอยู่ในระดบัน้อย 2 ขอ้ คอื นกัเรยีนมโีอกาสได้
เรยีนพเิศษ หรอืเรยีนกวดวชิาภาษาองักฤษ และ นักเรยีนมกีารทบทวนเนื้อหาหลงัจากเลกิเรยีน ประกอบกบัผลสรุป
ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร คร ูนักเรยีนและผูป้กครอง ทีส่ามารถสรุปไดว้่า สาเหตุดา้นนักเรยีนทีเ่หน็ชดัเจน
คอื การทีน่กัเรยีนมพีืน้ฐานความรูภ้าษาองักฤษอยู่ในระดบัทีไ่ม่ด ี[7]  

    จากการทีน่กัเรยีนสว่นใหญ่ไมไ่ดเ้รยีนพเิศษ ขาดการทบทวน และไม่เหน็ความส าคญัของการสอบ O-NET 
มทีศันคติด้านลบต่อการเรยีนภาษาองักฤษ ที่ส่งผลให้นักเรยีนไม่ตัง้ใจ และไม่ใส่ใจในการท าขอ้สอบ ประกอบด้วย
ความยากของขอ้สอบที่ยิง่ส่งผลท าให้นักเรยีนเกิดความเบื่อหน่ายระหว่างท าขอ้สอบ ซึ่งการที่นักเรยีนมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการสอบ O-NET ทีต่ ่าลว้นมาจากหลายๆสาเหตุทีส่มัพนัธก์นั [8,9] ซึง่ตรงขา้มกบั สขุฤกษ์ ดโีนนโพธิ ์[10] ทีพ่บว่า 
ปัจจยัทีม่อีทิธพิลทางตรงอย่างเดยีวต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรค์อื ความรูพ้ืน้ฐานเดมิ  
 3. สาเหตดุ้านส่ิงแวดล้อม 

    พบว่า นักเรยีนผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตต่ิอดา้นสิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตคิวามพงึพอใจต่อสาเหตุดา้นสิง่แวดลอ้มน้อยทีส่ดุ 2 ขอ้โดยใหค้ะแนนอยู่ในระดบั
ปานกลาง คอื ชุมชนมแีหล่งการเรยีนรู ้ส าหรบัคน้ควา้หาความรูน้อกเวลา และสภาพของชุมชนกระตุ้นใหน้ักเรยีนใฝ่
เรยีน ขวนขวายหาความรู ้ซึง่ตรงกบัผลจากการวเิคราะหแ์บบสอบถามทีพ่บว่าผูป้กครองไดแ้สดงทศันคตใิน 2 ขอ้ นี้ 
ในระดบัคะแนนน้อยที่สุดเช่นกนั อีกทัง้จากการสมัภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรยีน ยงัพบว่า สาเหตุด้านสิง่แวดล้อม
บรเิวณบา้น ไม่เกีย่วขอ้งกบัการทีผ่ลคะแนนการสอบ O-NET ของนกัเรยีนต ่ากว่าคะแนนเฉลีย่ระดบัชาต ิเน่ืองจากเป็น
ชุมชนทีเ่งยีบสงบ ห่างไกลจากตวัเมอืง และไม่มแีหล่งซ่องสมุ [11] โดยสามารถอภปิรายแยกเป็นประเดน็ไดด้งันี้ 

    1. ชุมชนขาดแหล่งเรยีนรู้ ไม่มีร้านหนังสอื ไม่มีที่เรยีนพิเศษ เนื่องจากโรงเรยีนขุนควรวิทยาคมเป็น
โรงเรยีนทีต่ัง้อยู่ในชนบท อยู่ห่างไกลตวัเมอืง จงึท าใหส้ิง่อ านวยความสะดวกยงัเขา้มาไม่มากนัก อกีทัง้ดว้ยพืน้ทีส่่วน
ใหญ่เป็นภูเขา ผนืที่ดนิท ากนิ ซึง่ใช้ในการประกอบอาชพีเกษตรกรรมของคนในหมู่บา้น ฉะนัน้อาคารบา้นเรือนต่างๆ 
จงึเป็นที่อาศยัของคนในหมู่บ้านเท่านัน้ รา้นค้าส่วนใหญ่เป็นรา้นขายของช า ถ้านักเรยีนต้องการซือ้หนังสอืหรอืเรยีน
พเิศษ นักเรยีนจะต้องเขา้มาในตวัอ าเภอ ซึง่ไกลจากชุมชนประมาน 20 กโิลเมตร ส าหรบัในชุมชนแลว้ จะไม่มทีีเ่รยีน
พเิศษ เนื่องจาก จ านวนประชากรที่มีไม่มาก และคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบกบัโรงเรยีนที่มี
จ านวนนักเรยีนน้อย จงึไม่มคีรูผูส้อน หรอืผูป้ระกอบธุรกจิเขา้มาเปิดสถาบนัสอนพเิศษ ท าใหน้ักเรยีนไดร้บัความรูแ้ต่
ภายในห้องเรยีนเท่านัน้ โดยพบว่าการเรียนในห้องเรียนนัน้ บางครัง้เวลาเรียนอาจไม่เพียงพอ หรือการเรียนใน
หอ้งเรยีนอาจมอีุปสรรคท าใหน้กัเรยีนไม่สามารถเขา้ใจไดอ้ย่างเตม็ที ่และนักเรยีนยงัขาดการแสวงหาความรูภ้ายนอก
หอ้งเรยีน ท าใหค้ะแนนผลการสอบO-NET ยงัออกมาไม่ดเีท่าทีค่วร [12]  

    2. ชุมชนไม่มกีารแขง่ขนัทางการเรยีน เน่ืองจากชุมชนของนกัเรยีนเป็นชุมชนชนบท คนอาศยัอยู่น้อย อยู่
ห่างไกลตวัเมอืง ท าให้ผูค้นไม่เกดิการแข่งขนั ไม่เร่งรบี หรอืขวนขวายมากเท่าชุมชนในเมอืง จงึไม่มเีรื่องการแข่งขนั
ทางการเรยีนหรอืความส าเรจ็ในชวีติ ท าให้นักเรยีนอาจรูส้กึเฉื่อยชา ขาดแรงกระตุ้น ท าใหไ้ม่กระตอืรอืรน้  และส่วน
ใหญ่คนในชุมชนประกอบอาชพีเกษตรกรรม จงึท าใหน้กัเรยีนคดิว่าถงึเรยีนไม่เก่ง กม็อีาชพีรองรบัอยู่แลว้ ไม่มเีหตุจูง
ใจใหน้กัเรยีนตอ้งคาดหวงัว่าจะตอ้งผลส าเรจ็ในชวีติ [11,13]  
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 4. สาเหตดุ้านครอบครวั 
    ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตต่ิอความพงึพอใจดา้นครอบครวัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมขี้อทีไ่ดค้ะแนน

น้อยทีสุ่ดซึง่มคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัปานกลางคอื ผูป้กครองสนับสนุนใหน้ักเรยีนเรยีนพเิศษหรอืกวดวชิา เน่ืองจาก
ผูป้กครองผู้ให้ขอ้มูลจ านวน 13 คน ส่วนใหญ่มอีายุอยู่ในช่วง 41 – 45 ปี จบการศกึษาในระดบัประถมศกึษา และมี
อาชพีเกษตรกรรม ซึง่แหล่งทีอ่ยู่อาศยัรวมทัง้การใชช้วีติประจ าวนั ยงัเขา้ถงึขอ้มูลทางการศกึษาค่อนขา้งยาก โดยเป็น
ทีส่งัเกตว่า เมื่อไดท้ าการสมัภาษณ์ผูป้กครองทัง้ 13 คนนัน้ จะเหน็ไดว้่า ผูป้กครองกลุ่มตวัอย่างทัง้ 13 คน ไม่ทราบว่า
การสอบ O-NET คืออะไรและยงัไม่ให้ความส าคญั ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่า ผู้ปกครองขาดความตระหนักในด้านการ
ตดิตามขอ้มลูข่าวสารของนักเรยีน จงึส่งผลต่อการควบคุมดูแล หรอืเน้นย ้าใหน้ักเรยีนเกดิความตระหนัก [6,14] ซึง่จะ
เหน็ไดว้่า ความส าเรจ็ของนกัเรยีน และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีด่ ีย่อมเกดิมาจากการใหค้วามร่วมมอืของผูป้กครองที่
เอาใจใส่นักเรยีน ติดตาม สรา้งความตระหนักให้นักเรยีนเกดิแรงกระตุ้นในการเรยีน [15] แต่ในด้านของโรงเรยีนขุน
ควรวทิยาคม ซึง่เป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ อยู่ในชุมชนห่างไกล ประกอบกบัผูป้กครองสว่นใหญ่ท าอาชพีเกษตรกรรม และ
มีรายได้น้อย จึงท าให้ไม่สามารถส่งเสริมให้นักเรยีนไปเรียนพิเศษกวดวิชาได้ เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งไม่
สอดคล้องกับ สรายุทธ เพ็ชรซีก [11] ที่ได้กล่าวว่า นักเรียนที่ครอบครวัมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกนั ไม่ได้มี
แนวโน้มทีจ่ะมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกต่างกนั แต่จากการวเิคราะหแ์บบสอบถามและการสมัภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
กลบัพบว่า การที่ครอบครวัมฐีานะค่อนขา้งยากจน ท าให้ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนดา้นการเรยีนใหน้ักเรยีนได ้
อาทเิช่น การเรยีนพเิศษ หรอืการซือ้หนงัสอือ่านนอกเวลา [16]  
 5. สาเหตดุ้านครผููส้อน 

    จากการวเิคราะหแ์บบสอบถามนกัเรยีน สามารถสรุปไดว้่าขอ้ค าถามทีผู่ต้อบแบบสอบถามมทีศันคตคิวาม
พงึพอใจด้านครูผู้สอนน้อยที่สุด คือ พฤติกรรมในการจดัการเรยีนการสอนของครู ซึ่งความคดิเห็นเหล่านี้ตรงกบัที่
ผูบ้รหิารไดใ้หข้อ้คดิเหน็เกีย่วกบัการบรหิารจดัการศกึษา โดยกล่าวว่าผูด้ าเนินการขบัเคลื่อนการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนคอื 
ครูผู้สอน ซึ่งที่ผ่านมาครูมวีธิกีารสอน แบบที่ท าให้นักเรยีนคุ้นชนิ ครูผู้สอนเป็นผู้ให้ขอ้มูลฝ่ายเดยีว และ ครูยงัขาด
เทคนิคการสอนที่ท าให้นักเรยีนเขา้ใจได้ง่าย ท าให้นักเรยีนที่มทีศันคติที่ไม่ดต่ีอภาษาองักฤษอยู่แล้ว เกดิความเบื่อ
หน่ายต่อการเรยีน  

    จากการสมัภาษณ์ยงัพบว่า สาเหตุดงักล่าวเป็นเพราะภาระงานของครูแต่ละคนมมีาก อกีทัง้ ปัญหาในการ
จดัการเรยีนการสอน ซึง่ครผููส้อนภาษาองักฤษมจี านวน 2 คน ซึง่ท าการสอนทุกระดบัชัน้ และอกีทัง้ยงัมภีาระงานอื่นๆ
นอกจากงานสอน อาทิ งานแนะแนว งานฝ่ายพฒันาคุณภาพนักเรียน ฯลฯ  จะเห็นได้ว่าครูผู้สอนมีภาระง านมาก
เกนิไป จงึท าใหป้ระสทิธภิาพในการจดัการเรยีนการสอนดอ้ยคุณภาพ ปัญหาน้ีท าใหป้ระสทิธภิาพในการยกผลสมัฤทธิ ์
ของนกัเรยีนเป็นไปไดย้าก [5,17]  
 6. สาเหตดุ้านผูบ้ริหาร 
    จากผลการวเิคราะห์แบบสอบถามนักเรยีน และการสมัภาษณ์ผู้บรหิาร ครู และนักเรยีน พบว่า  มสีาเหตุ
หนึ่งที่มคีวามคดิเหน็ที่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัอยู่ 1 ประเดน็ คอื การจดัสรรอตัราก าลงัครูผู้สอนภาษาองักฤษทีไ่ม่
เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา เนื่องจากโรงเรยีนขุนควรวิทยาคมนัน้จดัเป็นสถานศกึษาที่มีขนาดเล็ก 
นกัเรยีนมจี านวน 387 คน ซึง่ไดร้บัการจดัสรรครผููส้อนอย่างจ ากดั  โดยในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไดร้บัการจดัสรร
อตัราครผููส้อนภาษาองักฤษจ านวน 2 คน ต่อนักเรยีนทัง้หมด ดงันัน้ ครจู านวน 2 คน จะตอ้งสอนครบทุกระดบัชัน้ ทุก
หอ้ง เน่ืองจากภาษาองักฤษเป็นวชิาพืน้ฐาน ท าใหค้รมูภีาระงานมากเกนิไป สิง่เหล่านี้เป็นอุปสรรคและปัญหาทีพ่บจาก
การจดัการศกึษาส าหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็ [18] ท าใหก้ารเตรยีมการสอนของครนูัน้บกพร่องทางคุณภาพ โดยสว่นใหญ่
การสอนของครูจะเน้นการบรรยาย ขาดการจดักจิกรรมในหอ้งเรยีน ขาดการกระตุ้นท าใหก้ารจดัการเรยีนการสอนไม่
น่าสนใจ ขาดการตดิตามและประเมนิผลอย่างใกลช้ดิ จงึส่งผลไปถงึคุณภาพและผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์
ในแต่ละปี 
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ข้อเสนอแนะ 
 

  ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปประยุกตใ์ช ้
     1. ผู้บรหิารควรมีการบรหิารจดัการทรพัยากรทัง้ด้านงบประมาณและครูผู้สอน โดยเฉพาะการจดัสรร
บุคลากรชาวต่างชาติให้ท าการสอนในโรงเรยีน เพื่อเป็นการพฒันาทกัษะและประสบการณ์การใช้ภาษาองักฤษของ
นกัเรยีน 

    2. ครูผูส้อนควรมกีารน ากจิกรรมเขา้สู่บทเรยีนเพื่อเป็นการส่งเสรมิใหน้ักเรยีนไดฝึ้กปฏบิตั ิคดิ วเิคราะห ์
ตามวตัถุประสงคต์วัชีว้ดัช่วงชัน้ และเสรมิสรา้งทศันคตทิีด่แีกผู่เ้รยีน เพื่อเพิม่ความสามารถในการรบัรูท้ีด่ยี ิง่ขึน้ 

    3. ครผููส้อนควรจดัการเรยีนการสอน และพฒันาใหน้กัเรยีนมคีวามรูบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามมาตรฐานและ
ตวัชีว้ดั ตามเกณฑท์ีใ่ชใ้นการออกขอ้สอบ O-NET  

    4. สถานศกึษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ควรมกีารสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็น
ความส าคญัของความรบัผดิชอบ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และการทดสอบ O-NET  

    5. ผู้ปกครองควรให้ความสนใจในการเขา้ถึงขอ้มูลการศกึษา และส่งเสรมิให้นักเรยีนได้แสวงหาความรู้
นอกชัว่โมงเรยีน เพื่อสง่เสรมิใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์ีส่งูขึน้ 

    6. ชุมชนควรมกีารสนบัสนุนดา้นการศกึษาใหแ้ก่เยาวชนในพืน้ทีใ่นฐานะเครอืข่ายสถานศกึษา ทีใ่หบ้รกิาร
แหล่งความรู ้หรอืพฒันาเครอืขา่ยเยาวชนในชุมชน ใหเ้ป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ สง่เสรมิเยาวชนใหเ้กดิแรงกระตุน้
ในการแสวงหาความรู ้และสรา้งแรงจงูใจทีท่ าใหน้กัเรยีนเกดิการพฒันาตนเอง 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
    1. จากการศกึษาสาเหตุดา้นขอ้สอบ จะเหน็ไดว้่า ขอ้สอบมคีวามยากเกนิความสามารถของนกัเรยีน ฉะนัน้ 

เพื่อเป็นการยกผลสมัฤทธิก์ารสอบ O-NET ควรมกีารวจิยัที่มุ่งประเดน็การวเิคราะหข์อ้สอบ มาตรฐานและตวัชีว้ดั ว่า
นักเรียนส่วนใหญ่พลาดตรงมาตรฐานหรือตัวชี้วดัข้อใด โดยมีการจดัท านวตักรรมเพื่อเป็นการพัฒนาให้นักเรยีน
สามารถท าคะแนนการทดสอบ O-NET ผ่านเกณฑค์ะแนนเฉลีย่ระดบัชาต ิ

 2. ควรท าการศกึษากบัโรงเรยีนในบรเิวณใกลเ้คยีง หรอืโรงเรยีนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เพื่อจะไดท้ราบผล
การด าเนินการอย่างชดัเจนและครอบคลุม 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียนระดบัช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนใน
ศนูยเ์ครือข่ายการศึกษาต าบลท่าข้าม สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อ าเภอเวียงแก่น จงัหวดัเชียงราย 
The Study of Factors Affecting English Communication Ability of the Second 
Level Students in Thakham Sub-District Education Network, Chiangrai Primary 
Education Service Area Office 4 
 

ลกัษกิา  แกว้ทยิาเวชย1์ 

Luksika Kaewthiyawech1 

 

บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองในครัง้นี้ เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการสื่อสารภาษาองักฤษของนักเรยีนระดบั
ช่วงชัน้ที ่2 โรงเรยีนในศนูยเ์ครอืขา่ยการศกึษาต าบลท่าขา้ม สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย 
เขต 4 อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้  คือ  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 240 คน และครูสอน
ภาษาองักฤษในแต่ละโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาต าบลท่าข้าม  จ านวน 4 คน  เครื่องมือที่ใช้ในครัง้นี้  คือ 
แบบสอบถามนกัเรยีนและคร ูแบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี้ ตอนที ่1 ค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที ่
2 ค าถามความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการสื่อสารภาษาองักฤษของนักเรยีนและครู ตอนที ่3 ค าถามเกีย่วกบั
ปัจจยัด้านผูส้อนและการประเมนิความสามารถดา้นการฟังและการพูดภาษาองักฤษของนักเรยีนและครู ผลการวจิยั
พบว่า 

1. ครูวชิาภาษาองักฤษมทีศันคติที่ดต่ีอวชิาภาษาองักฤษและต่อการใช้กลยุทธแ์ละวธิกีารสอน เฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัมาก 

2. นักเรียนมีทัศนคติต่อการฟังและการพูดภาษาอังกฤษที่ดีและ ต่อการใช้กลยุทธ์ในการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษและพฤตกิรรมการเรยีนเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก     

3. ทศันคตขิองผูเ้รยีนและครมูคีวามสมัพนัธก์บักลวธิกีารเรยีนการสอนและการประเมนิตนเองดา้นทกัษะการ
ฟังและการพดู 
  

ค าส าคญั : ปัจจยั การสือ่สาร 
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Abstract 
 

 The purpose of this research was to investigate factors affecting 4-6 grade students’ English 
communication ability in Thakham sub-district education network. 
 Data were collected from 240 students, 4-6 grade students and four teachers. The research 
instruments were questionnaires asking factors affecting English communication ability. The major results 
were as follows: 
 1. The levels of English teachers’ attitudes toward English language and the uses of strategies and 
teaching techniques were high. 
 2. The levels of students’ attitudes toward English language and the uses of learning strategies and 
learning behaviors were high. 
 3. There were significant relationships between students’ attitudes toward English language, learning 
strategies, learning behaviors, and the perceptions of their English language communicative skills, and 
teachers’ attitudes toward English Language associated with teaching strategies and the perceptions of 
English language communicative skills. 
 

Keywords: Factors, Communication  
 

บทน า 
 

ภาษาต่างประเทศถอืเป็นภาษาหนึ่งทีม่คีวามส าคญัและจ าเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษาเพื่อใชใ้นการตดิต่อสือ่สารกบัคน
ทัว่โลก และภาษาต่างประเทศที่ทัว่โลกให้การยอมรบัว่าเป็นภาษากลางของโลก  คือ ภาษาองักฤษ ปัจจุบนัความ
เจรญิกา้วหน้าของวทิยาการเทคโนโลย ีท าให้สงัคมโลกเกดิการเปลีย่นแปลง  แข่งขนัในดา้นขอ้มูลข่าวสารจากทุกมุม
โลกสามารถตดิต่อสื่อสารถงึกนัอย่างสะดวกและรวดเรว็ ซึง่ววิฒันาการในการตดิต่อสือ่สารเหล่านี้เรยีกไดว้่าเป็นโลกไร้
พรมแดน [1]   

กระทรวงศกึษาธกิารไดต้ระหนักถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการเรยีนภาษาองักฤษ จงึไดจ้ดัให้มกีาร
เรยีนการสอนภาษาองักฤษในสถานศกึษาและมนีโยบายเร่งรดัพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ โดย
มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนสามารถน าประสบการณ์ในหอ้งเรยีนไปใชใ้นการด าเนินชวีติ การฝึกทกัษะทางภาษาทัง้ 4 ทกัษะ คอื
การฟัง พูด อ่านและเขยีน ภาษาต่างประเทศจงึเป็นสิง่จ าเป็น ดงันั ้นภาษาองักฤษจงึเป็นสาระการเรยีนรู้พื้นฐาน ซึ่ง
ก าหนดใหน้ักเรยีนศกึษาตลอดหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน คอื ภาษาองักฤษ [2] และผูเ้รยีนจ าเป็นตอ้งมทีกัษะความรู้
และการฝึกฝนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดความช านาญคล่องแคล่ว โดยเฉพาะทักษะด้านการฟังและการพูด ซึ่ง
นักเรยีนไทยจ านวนไม่น้อยที่เริม่ต้นเรยีนภาษาองักฤษตัง้แต่เดก็ แต่กไ็ม่สามารถสื่อสารกบัเจา้ของภาษาได้ [3]  จงึท าให้
เกดิความไม่มัน่ใจ ทอ้แท ้ไม่กลา้และสง่ผลต่อความกา้วหน้าในการประกอบอาชพีหรอืการเรยีนในระดบัทีส่งูขึน้ 

[4] ทกัษะการฟังมีความส าคญัและใช้กนัมากในการสื่อสารและเป็นทกัษะพื้นฐานในการเรยีนรู้ทกัษะอื่นๆ 
เพราะผูพู้ดจะตอ้งเขา้ใจในสิง่ทีฟั่งก่อนถงึจะพูดโต้ตอบได ้ซึง่สอดคลอ้งกบั [5] ทีก่ล่าวว่าการจดัอนัดบัความเหมาะสม
ของการเรยีนรูท้กัษะทางภาษาของผูเ้รยีนภาษาทีส่องในดา้นการสื่อสารนัน้ สามารถจดัเรยีงล าดบัได้ คอืทกัษะการฟัง
เป็นทกัษะแรก ทกัษะการพดู ทกัษะการอ่านและทกัษะการเขยีนตามล าดบั  

[6] กล่าวไว้ว่า สาเหตุที่ท าให้ผู้เรยีนภาษาที่สองไม่ประสบผลส าเรจ็ในการพูดภาษาที่สองเท่าที่ควรนัน้มสีาเหตุ
หลายประการ เช่น มีความกังวลว่าจะพูดผิด กลวัเสียหน้า ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรหรือพูดอย่างไร และใช้ภาษาแม่ (Mother 
Language) แทนที่จะใช้ภาษาเป้าหมาย (Target  Language) เช่นเดียวกบั [7] ได้ท าการวจิยั เรื่องการใช้เกมและกจิกรรม
ทางภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการพูดของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนวดัดสิหงสารราม 
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จ านวน 42 คน ผลการวจิยั พบว่า หลงัจากที่นักเรยีนได้รบัการสอนด้วยการใช้เกมและกิจกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสาร 
นักเรียนมีความสามารถด้านการพูดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบว่าปัญหาส าคัญในการเรียน
ภาษาองักฤษของนักเรยีนส่วนใหญ่เกดิจากปัญหาจากตวัผู้เรยีน เช่น ความอาย ไม่กลา้พูดภาษาองักฤษไม่โต้ตอบเพราะ
กลวัพดูผดิ นอกจากนี้ ยงัมปัีญหาทีเ่กดิจากสิง่แวดลอ้มในการเรยีน เช่น นกัเรยีนมโีอกาสพูดภาษาองักฤษในชวีติประจ าวนั
น้อยและปัญหาจากการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน เช่น ครผููส้อนขาดเทคนิคและวธิกีารในการเลอืกและจดักจิกรรมการเรียนรู้
ทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน    

[8]  ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อปัญหาในการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของช่วงชัน้ที ่2 โรงเรยีนคนันายาว (ธารนิเจรญิสงเคราะห)์ 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปัจจยัด้านส่วนตัว ปัจจยัด้านครอบครวัและปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมในโรงเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนจ านวน  214 คน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาในการเรยีนวิชาภาษาองักฤษของชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 คือ 
ทศันคตต่ิอการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ และสมัพนัธภาพระหว่างนักเรยีนกบัครู โดยคดิเป็นรอ้ยละ 77.1 นอกจากนี้ ผลการวจิยัแสดง
ว่าทศันคติต่อการเรยีนวชิาภาษาองักฤษและนิสยัทางการเรยีนวชิาภาษาองักฤษเป็นอุปสรรคต่อการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของ
นกัเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  โดยคดิเป็นรอ้ยละ 60.3 ในขณะทีน่ักเรยีน ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 รอ้ยละ 78 พบว่า
สมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง  นิสัยทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  สุขภาพจิตและทัศนคติต่อการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษเป็นอุปสรรคต่อการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ 

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติข ัน้พื้นฐาน (โอเน็ต) ปี 2555 นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ของ
โรงเรยีนบ้านโล๊ะ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้วิจยัท าการสอนอยู่นัน้มีผลคะแนนในสาระการ
เรยีนรู้ที่ควรเร่งพฒันาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรยีนต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ ได้แก่ สาระภาษาเพื่อการ
สือ่สารและสาระภาษาและวฒันธรรม [9] 

จากงานวจิยัดงักล่าว  จะเหน็ว่าปัจจยัต่าง  ๆทีก่ล่าวมา  มผีลต่อการเรยีนการสอนภาษาองักฤษและอาจมผีลต่อทกัษะการ
ฟัง การพูดภาษาองักฤษของผูเ้รยีนดว้ย อกีทัง้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในสถานศกึษาของผูว้จิยัไดพ้บขอ้จ ากดัหรอืปัญหาของนกัเรยีนสว่น
ใหญ่ คอื ไม่มคีวามมัน่ใจในการพูด อาย กลวัพูดผดิ การออกเสยีงค าศพัท์ไม่ถูกต้อง รูค้ าศพัท์น้อยไม่สามารถเลอืกใช้ค าศพัท์ที่
เหมาะสมกบัสถานการณ์  เพราะผูพู้ดจะต้องเขา้ใจในสิง่ทีฟั่งก่อนถงึจะพูดโต้ตอบได ้ ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา
ดา้นปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาเหล่านี้  คอื ปัจจยัทีม่ผีลต่อการสือ่สารภาษาองักฤษของนกัเรยีนระดบัช่วงชัน้ที ่2 โรงเรยีน
ในศนูยเ์ครอืข่ายการศกึษาต าบลท่าขา้ม สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4 อ าเภอเวยีง
แก่น จงัหวดัเชยีงราย ทัง้นี้ เพื่อจะน าผลการวจิยัไปพฒันาการเรยีนการสอนในรายวชิาภาษาองักฤษต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 

 การศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ  
 1.  ศกึษาปัจจยัดา้นผูส้อน (ขอ้มลูพืน้ฐานของครูผูส้อน, ทศันคตทิีม่ต่ีอภาษาองักฤษ, กลยุทธแ์ละวธิกีารสอน
ภาษาองักฤษ)  
 2.  เพื่อศกึษาปัจจยัด้านผู้เรยีน (ขอ้มูลพืน้ฐานของผูเ้รยีน, ทศันคตทิี่มต่ีอการฟัง การพูดภาษาองักฤษ, กล
ยุทธแ์ละพฤตกิรรมทางการเรยีน) และ  
 3.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นผูส้อนกบัปัจจยัดา้นผูเ้รยีน 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วิธีวิทยาการวิจยั 
 

การศกึษาคน้คว้าครัง้นี้  มุ่งวจิยัด้านปัจจยัทีส่่งผลต่อการสื่อสารภาษาองักฤษของนักเรยีนระดบัช่วงชัน้ที่ 2 
ซึง่มกีลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื นักเรยีนระดบัช่วงชัน้ที ่2 (นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4-6) จ านวน 
240 คน และครสูอนภาษาองักฤษโรงเรยีนในศนูยเ์ครอืขา่ยการศกึษาต าบลท่าขา้ม จ านวน 4 คน  

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลครัง้นี้  ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลกั คอื สอบถาม
เกีย่วกบัปัจจยัดา้นผูส้อนและแบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัดา้นผูเ้รยีน  

การสร้างเครื่องมือส าหรบัการท าวิจยัในครัง้นี้ได้ด าเนินการตามล าดับขัน้ตอน ได้แก่ ศึกษาและค้นคว้า
เกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร ต ารา และวารสารต่างๆ ตลอดจนเครื่องมอืการวดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัดา้นต่างๆ ทีม่ี
ผลต่อการฟัง การพูดภาษาองักฤษ ศกึษางานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการฟัง การพูดภาษาองักฤษ ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศตลอดจนน าแนวคดิและทฤษฎตีลอดจนขอ้มูลต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งมาวเิคราะห์ สงัเคราะห ์เพื่อ
สรา้งแบบสอบถาม  

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได้แยกหาความเที่ยงตรง  การทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ น า
แบบสอบถามมาปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒแิลว้น าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแลว้ไปสอบถามกบั
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี้  จ านวน 100 คน น าแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบั ค่าความเชื่อมัน่อยู่ทีร่ะดบั .89 

ดา้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลไดท้ าเป็นขัน้ตอน ไดแ้ก่ น าหนังสอืขอความอนุเคราะหจ์ากมหาวทิยาลยัพะเยาไป
ขออนุญาตผูอ้ านวยการโรงเรยีนในศนูยเ์ครอืขา่ยการศกึษาต าบลท่าขา้ม เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็ขอ้มลูจาก
กลุ่มตวัอย่าง แลว้น าแบบสอบถามปัจจยัทีม่ผีลต่อการฟัง การพูดภาษาองักฤษของนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่
4-6 ไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จ านวน 240 ฉบบั มาวิเคราะห์ทางสถิติ แล้ววิเคราะห์ผลการวิจยัและเขยีน
รายงาน  

ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ คือ วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติที่ใชว้เิคราะห์คุณภาพเครื่องมอื ไดแ้ก่ การหาค่า
ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยหาค่า Cronbach Alpha วเิคราะหแ์บบประเมนิตนเองของนกัเรยีนระดบัช่วงชัน้ที ่2 
โดยการหาค่าเฉลีย่ (X ) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) สว่นการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นผูส้อนและ
ปัจจยัดา้นผูเ้รยีนโดยใช ้Correlation Coefficient  

 

ปัจจยัด้านผูส้อน 
-ขอ้มลูพืน้ฐานของครผููส้อน 
-ทัศนคติท่ีมีต่อภาษาอังกฤษ 

-กลยุทธ์และวิธีการสอนภาษาอังกฤษ 
 

ปัจจยัด้านผูเ้รียน 
-ขอ้มลูพืน้ฐานของผูเ้รยีน 

-ทศันคตทิีม่ต่ีอการฟัง การพดูภาษาองักฤษ 
- กลยุทธแ์ละพฤตกิรรมทางการเรยีน 

 
 

 
 

ทกัษะการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
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สรปุและอภิปรายผล 
 

 การศกึษางานวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาปัจจยัดา้นผูส้อน (ขอ้มลูพืน้ฐานของครผููส้อน, ทศันคตทิี่
มต่ีอภาษาองักฤษ, กลยุทธแ์ละวธิกีารสอนวชิาภาษองักฤษ) 2) ศกึษาปัจจยัดา้นผูเ้รยีน (ขอ้มลูพืน้ฐานของผูเ้รยีน, 
ทศันคตทิีม่ต่ีอการฟัง การพดูภาษาองักฤษ, กลยุทธแ์ละพฤตกิรรมทางการเรยีน) และ 3) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ปัจจยัดา้นผูส้อนกบัปัจจยัดา้นผูเ้รยีน ซึง่ผูว้จิยัไดล้ าดบัขัน้ตอนของบทสรุปผลการวจิยั ดงันี้  
 

1. สรปุผลการวิจยั 
 จากการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลู สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 1. ขอ้มลูดา้นผูส้อนวชิาภาษาองักฤษ 

1.1 ขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัครวูชิาภาษาองักฤษ 
 ครูผู้สอนวชิาภาษาองักฤษทัง้หมด 4 คน เป็นเพศชายและเพศหญิงจ านวน 2 คนเท่ากนั ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 36-45 ปี ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท มปีระสบการณ์ด้านการสอน 5-15 ปี นอกจากนี้ 
ส าเรจ็การศกึษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ จ านวน 3 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 75  

 1.2 ทศันคตขิองครวูชิาภาษาองักฤษทีม่ต่ีอภาษาองักฤษ 
 ทศันคติของครูวชิาภาษาองักฤษที่มต่ีอภาษาองักฤษเฉลี่ยรวมอยู่ในระดบัมาก ได้แก่  ภาษาองักฤษมี

ประโยชน์ในการประกอบอาชพีและในชวีติประจ าวนั มคีวามสุขกบัการสอนวชิาภาษาองักฤษ และภาษาองักฤษยงัมี
สว่นช่วยในการพฒันาประเทศ นอกจากนี้ภาษาองักฤษยงัเป็นภาษาทีเ่ขา้ใจง่ายและฝึกฝนไดง้่าย  

 1.3 กลยุทธแ์ละวธิกีารสอนวชิาภาษาองักฤษ 
 ครูผูส้อนมกีลยุทธแ์ละวธิกีารสอนวชิาภาษาองักฤษอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ครู เลอืกใชว้ธิกีารสอนทีเ่หมาะสม
กบัเน้ือหาวชิาและใช้สือ่ทีส่อดคลอ้งกบัอายุผูเ้รยีน การใชส้ือ่หอ้งปฏบิตักิารทางภาษาเพื่อพฒันาทกัษะการฟังและการ
พดูและ ใชค้ าศพัทภ์าษาองักฤษทีน่กัเรยีนสามารถเขา้ใจไดง้่าย โดยมกีารเตรยีมการสอนก่อนเขา้สอนภาษาองักฤษทุก
ครัง้ ตลอดจนเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็  
 2. ขอ้มลูดา้นผูเ้รยีนวชิาภาษาองักฤษ 

2.1 ขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบันกัเรยีนทีเ่รยีนวชิาภาษาองักฤษ 
จากประชากรทัง้หมด 240 คน พบว่าเป็นเพศชาย จ านวน 122 คน และเพศหญงิ จ านวน 118 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 50.8 และรอ้ยละ 49.2 ตามล าดบั นอกจากน้ี สว่นใหญ่มอีายุ 11-12 ปี จ านวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.5 
ซึง่ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5-6 

2.2 ทศันคตขิองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการฟังและการพดูภาษาองักฤษ 
ทศันคตขิองนักเรยีนมทีีม่ต่ีอการฟังและการพูดภาษาองักฤษเฉลีย่รวมอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ นักเรยีน

คดิว่าการฟังและการพูดภาษาองักฤษเป็นทกัษะพืน้ฐานของการเรยีนและการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาองักฤษเป็น
ภาษาสากลทีม่คีวามส าคญัต่อการฝึกฟัง/พดู  

2.3 กลยุทธแ์ละพฤตกิรรมการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ 
 นกัเรยีนมกีลยุทธแ์ละพฤตกิรรมการเรยีนวชิาภาษาองักฤษอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ นักเรยีนตัง้ใจฟัง

ครพูดูภาษาองักฤษ และเขา้หอ้งเรยีนภาษาองักฤษอย่างสม ่าเสมอ   
 3. ความสามารถดา้นการฟังและการพดูภาษาองักฤษซึง่ประเมนิโดยนกัเรยีนเอง 
 นกัเรยีนประเมนิว่าตนเองมคีวามสามารถในการฟังอยู่ในระดบัปานกลางและมทีกัษะดา้นการพดูภาษาองักฤษ
อยู่ในระดบัน้อย  
 4. ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นผูส้อนและปัจจยัดา้นผูเ้รยีน 
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 4.1 ความสมัพันธ์ระหว่างทัศนคติของครูวิชาภาษาองักฤษที่มีต่อภาษาองักฤษและกลยุทธ์และ
วธิกีารสอนวชิาภาษาองักฤษ 

 4.1.1 ดา้นทศันคตขิองครวูชิาภาษาองักฤษทีม่ต่ีอภาษาองักฤษ  
 ทศันคติของครูวชิาภาษาองักฤษที่มต่ีอภาษาองักฤษมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูงมาก 

ได้แก่ วชิาภาษาองักฤษเป็นภาษาที่ฝึกฝนได้ง่ายกบัภาษาองักฤษมีประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ซึ่งทกัษะการ
สนทนาภาษาองักฤษเป็นประโยชน์ในชวีติประจ าวนัและสนุกกบัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ   

 4.1.2 ดา้นกลยุทธแ์ละวธิกีารสอน  
 กลยุทธแ์ละวธิกีารสอนทีม่คีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การใชส้ือ่เทคโนโลยี

สมยัใหม่ประกอบการสอนวชิาภาษาองักฤษกบัการเลอืกใช้วธิกีารสอนที่เหมาะสมกบัเนื้อหาวชิา สอดคล้องกบัอายุ
ผูเ้รยีนซึง่มกีารเตรยีมการสอนทุกครัง้และสอนโดยใชค้ าศพัทภ์าษาองักฤษทีน่กัเรยีนสามารถเขา้ใจไดง้่าย   

4.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตขิองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการฟังและการพดูภาษาองักฤษ 
กบักลยุทธแ์ละพฤตกิรรมการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ  

 4.2.1 ดา้นทศันคตขิองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการฟังและการพดูภาษาองักฤษ  
   ทศันคติของนักเรยีนทีม่ต่ีอการฟังและการพูดภาษาองักฤษที่พบว่ามีความสมัพนัธ์กนัใน
ระดบัต ่ามาก ไดแ้ก่ การฝึกการพูดภาษาองักฤษกบัครตู่างชาตจิะท าใหพ้ฒันาการพดูไดด้กีว่าครชูาวไทย เช่น ส าเนียง 
การออกเสียง กับการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเป็นทักษะพื้นฐานของการเรียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
นอกจากนี้ ยงัพบว่าภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลที่มคีวามส าคญัต่อการฟังและการพูด กบันักเรยีนสนุกกบัการเรยีน
สนทนาภาษาองักฤษ การฝึกการฟังภาษาองักฤษกบัครูต่างชาติจะท าให้พฒันาการฟังได้ดีกว่าครูชาวไทย กบัครู
ต่างชาตสิามารถสอนเกีย่วกบัวฒันธรรมตะวนัตกไดด้กีว่าครชูาวไทย    

 4.2.2 ดา้นกลยุทธแ์ละพฤตกิรรมการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ  
   กลยุทธแ์ละพฤตกิรรมการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนทีม่คีวามสมัพนัธก์นัในระดบั
ต ่ ามาก ได้แก่ การฝึกฝนการฟังและการพูดภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ซีดี ดีวีด ี
Youtube.com และเวปไซต์อื่นๆ กบัการฝึกสนทนาภาษาองักฤษกบัครูผู้สอนภาษาองักฤษและเพื่อนอย่างสม ่าเสมอ 
รวมทัง้การฝึกสนทนาภาษาองักฤษกบัครูผู้สอนภาษาองักฤษและเพื่อนอย่างสม ่าเสมอกบันักเรยีนตัง้ใจฟังครูพูด
ภาษาองักฤษ 
  

2. อภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการวจิยั สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1. ดา้นผูส้อนวชิาภาษาองักฤษ 
 1.1 ทศันคตขิองครวูชิาภาษาองักฤษทีม่ต่ีอภาษาองักฤษ พบว่า ครมูคีวามคดิเหน็เฉลีย่รวมอยู่ในระดบัสงูมาก 
เน่ืองจากครูเหน็ว่าภาษาองักฤษเป็นภาษาที่ฝึกฝนได้ง่าย อกีทัง้ยงัมปีระโยชน์ในการประกอบอาชพี ตลอดจนทกัษะ
ดา้นการสนทนาภาษาองักฤษยงัเป็นประโยชน์ในชวีติประจ าวนัและสนุกกบัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษดว้ย จงึท า
ใหม้ทีศันคตทิีด่ต่ีอวชิาภาษาองักฤษ ซึง่สอดคลอ้งกบั [2] ทีก่ล่าวว่าภาษาองักฤษเป็นภาษาทีม่คีวามจ าเป็นทีส่ามารถ
น าประสบการณ์ในห้องเรียนไปใช้ในการด าเนินชีวิต และผู้ที่เรียนรู้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ สือ่สารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู ้ประกอบอาชพี และศกึษาต่อ ในระดบัทีส่งูขึน้ รวมทัง้มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและ
วฒันธรรมไทยไปยงัสงัคมโลกไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์นอกจากนี้ ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [10] ไดศ้กึษาความตอ้งการ
พฒันาวิชาชีพของครูภาษาองักฤษ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา ส านักงานการ
ประถมศกึษาจงัหวดันครราชสมีา พบว่า ครผููส้อนตอ้งการพฒันาดา้นการเรยีนการสอนภาษาองักฤษเพื่อพฒันาวชิาชพี
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ของตนเอง และ [11] ทีศ่กึษาพบว่า ครูส่วนใหญ่มคีวามต้องการในการพฒันาสมรรถภาพการสอนวชิาภาษาองักฤษ 
รวมทัง้ทกัษะและเน้ือหาวชิาภาษาองักฤษ อยู่ในระดบัมากเช่นกนั  
 1.2 ด้านกลยุทธ์และวิธีการสอนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก 
เน่ืองจาก ครเูลอืกใชว้ธิกีารสอนทีเ่หมาะสมกบัเนื้อหาวชิาและใชส้ือ่ทีส่อดคลอ้งกบัอายุผูเ้รยีน การใชส้ื่อหอ้งปฏบิตักิาร
ทางภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด ใช้ค าศพัท์ภาษาองักฤษที่นักเรยีนสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยมีการ
เตรยีมการสอนก่อนเขา้สอนภาษาองักฤษทุกครัง้ ตลอดจนเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนไดซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็ ซึง่
สอดคลอ้งกบั [12]  ไดศ้กึษาเกีย่วกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษของ
ครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5-6 สงักดัส านกังานการประถมศกึษาจงัหวดักาฬสนิธุ ์พบว่า ครสูว่นใหญ่มคีวามตอ้งการ
ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษอยู่ในระดบัมาก เนื่องจากมคีวามต้องการในดา้นการเตรยีมตวัครู
และการวางแผนการสอนล่วงหน้า รวมทัง้สื่อการสอน การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ต้องการความสามารถในการ
ใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาในการเรียนการสอนและฝึกฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษอย่างสม ่าเสมอ  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั [11] ทีศ่กึษาพบว่า ครูส่วนใหญ่มคีวามต้องการในการพฒันาสมรรถภาพการสอนวชิาภาษาองักฤษ วธิี
สอนและการด าเนินการเรยีนการสอน สื่อการสอนภาษาองักฤษ  อยู่ในระดบัมากเช่นกนั นอกจากนี้ ยงัสอดคล้องกบั 
[13]  ศึกษาพฤติกรรมการสอนภาษาองักฤษและหลักการปฏิบตัิงานของครูต้นแบบวิชาภาษาองักฤษปี 2542 ใน
โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา พบว่า ครูมีการเตรียมแผนการสอนล่วงหน้า จัดเตรียมกิจกรรมสอดคล้องกับ
จุดประสงคข์องการเรยีนและเนื้อหา สื่อต่างๆตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรยีนไดฝึ้กปฏบิตัิทกัษะในรูปแบบกจิกรรมที่
หลากหลาย กจิกรรมเป็นแบบบูรณาการทกัษะภาษาทีเ่อือ้ต่อการน าความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจ าวนั ส าหรบัรปูแบบการ
สอนครตูน้แบบสอนโดยใชเ้น้ือหาและกจิกรรมเพื่อน าไปสูก่ารเรยีนรูภ้าษา 
 2. ดา้นผูเ้รยีนวชิาภาษาองักฤษ 

2.1 ดา้นทศันคตขิองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการฟังและการพดูภาษาองักฤษ พบว่า ระดบัความคดิเหน็เฉลีย่รวมอยู่ใน
ระดบัมาก เนื่องจากนักเรยีนเห็นว่าการฟังและการพูดภาษาองักฤษเป็นทกัษะพื้นฐานของการเรยีนและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความส าคัญต่อการฝึกฟัง/พูด  นักเรียนสนุกกับการเรียนสนทนา
ภาษาองักฤษ นอกจากนี้ นักเรยีนคดิว่าหากฝึกฝนทกัษะการพูดภาษาองักฤษกบัครูต่างชาตจิะท าใหพ้ฒันาการพูดได้
ดกีว่าครูชาวไทย เช่น ส าเนียง การออกเสยีง ซึง่สอดคลอ้งกบั [4] ทีก่ล่าวว่า การสอนทกัษะการฟังเป็นทกัษะทีส่ าคญั
และเป็นทกัษะแรกหรอืทกัษะพืน้ฐานในการสื่อสารในชวีติประจ าวนัก่อนการเรยีนรูท้กัษะอื่น ดงันัน้  ผู้เรยีนควรไดร้บั
การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนควรให้ผู้เรยีนได้มโีอกาสฝึกฟังเสยีง ส าเนียงของเจ้าของภาษา ทัง้ความเขา้ใจใน
เรื่องราวที่ฟัง และยงัสอดคล้องกบั [14] ที่กล่าวว่า การจดัอนัดบัความเหมาะสมของการเรยีนรู้ทกัษะทางภาษาของ
ผูเ้รยีนภาษาทีส่องในดา้นการสือ่สารนัน้ สามารถจดัเรยีงล าดบัได้ คอืทกัษะการฟังเป็นทกัษะแรก ทกัษะการพดู ทกัษะ
การอ่านและทกัษะการเขยีนตามล าดบั นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกบั [15] ได้ศกึษาการพฒันาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  ผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสือ่สารของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน มคี่าเพิม่สงูขึน้
กว่ากลุ่มทีไ่ดร้บัการสอนปกตอิย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ระดบัความเหน็และพฤตกิรรมของนกัเรยีนกลุ่มทดลองอยู่ระดบั
ดมีาก คอื ความน่าจูงใจของกิจกรรมที่เรยีน รวมทัง้ประโยค บทสนทนาที่หลากหลาย ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่เรยีนไปใช้ใน
ชวีติประจ าวนัได ้และกลุ่มทดลองมทีศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีนภาษาองักฤษรวมถงึทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษ 

2.2 ดา้นกลยุทธแ์ละพฤตกิรรมการเรยีน พบว่า ระดบัความคดิเหน็เฉลีย่รวมอยู่ในระดบัมาก นักเรยีนมคีวาม
ตัง้ใจฟังครพููดภาษาองักฤษ เขา้หอ้งเรยีนภาษาองักฤษอย่างสม ่าเสมอ วางแผนดา้นการเรยีนภาษาองักฤษ เช่น การ
อ่านหนังสอืล่วงหน้า การท าแบบฝึกหดัภาษาองักฤษเพิ่มเติม รวมทัง้นักเรยีนเรยีนภาษาองักฤษด้วยความเขา้ใจ
มากกว่าการท่องจ าและฝึกสนทนาภาษาองักฤษกบัครูผูส้อนภาษาองักฤษและเพื่อนอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกบั
[16] ทีก่ล่าวว่า นิสยัในการเรยีน หมายถงึ พฤตกิรรมทีแ่สดงออกอย่างสม ่าเสมอ เป็นพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความพงึพอใจและมุ่งมัน่ที่
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จะศกึษาหาความรูใ้หบ้รรลุผลส าเรจ็ ซึง่ประกอบดว้ย ความตัง้ใจ การเอาใจใสใ่นการเรยีน การวางแผนการเรยีนและการจดักระบวนการ
เรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบั [17] ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีน
พระหฤทยันนทบุร ีอ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ีผลการศกึษา พบว่า นิสยัในการเรยีนภาษาองักฤษ มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบั
ทกัษะการพดูภาษาองักฤษ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 3. ความสามารถดา้นการฟังและการพดูภาษาองักฤษซึง่ประเมนิโดยนกัเรยีนเอง 
 การประเมนิความสามารถในการฟังและการพดูภาษาองักฤษพบว่า นกัเรยีนประเมนิว่าตนเองมคีวามสามารถ
ในการพูดภาษาองักฤษอยู่ในระดบัน้อย ในขณะทีท่กัษะการฟังอยู่ทีร่ะดบัปานกลาง เน่ืองจาก นักเรยีนขาดทกัษะดา้น
การฟังและการพูดภาษาองักฤษ ไม่เขา้ใจสิง่ที่ได้ฟังจงึไม่สามารถตอบหรอืสื่อสารได้ ซึง่สอดคลอ้งกบั [18] ได้ศกึษา
การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการพูด ฟัง อ่าน เขยีน เรื่อง “Gifts & Wishes” วิชาภาษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนบา้นดู่อาราง จงัหวดัสุรนิทร ์โดยใชส้ือ่ประสม พบว่า
ทกัษะการพูด ฟัง อ่าน เขยีน ภาษาองักฤษ ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนบ้านดู่อาราง เมื่อเรยีนเรื่อง 
“Gifts & Wishes” โดยใช้สื่อประสม มีทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.38 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 0.99 อยู่ในระดบัปานกลาง 
 

3. ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้ดงันี้  
 ดา้นครผููส้อนวชิาภาษาองักฤษ  ครูควรส่งเสรมิการเลอืกใชว้ธิกีารสอนทีเ่หมาะสมกบัเนื้อหาวชิาและใช้สื่อที่
สอดคล้องกับอายุผู้เรียน การใช้สื่อห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด  และใช้ค าศัพท์
ภาษาองักฤษทีน่กัเรยีนสามารถเขา้ใจไดง้่าย โดยมกีารเตรยีมการสอนก่อนเขา้สอนภาษาองักฤษทุกครัง้ ตลอดจนมกีล
ยุทธแ์ละวธิกีารสอนทีห่ลากหลายและเหมาะสมกบัผูเ้รยีนมากขึน้ 
 ดา้นผูเ้รยีนภาษาองักฤษ ควรส่งเสรมิใหผู้้เรยีนตระหนักถงึความส าคญัของภาษาองักฤษด้านทกัษะการฟัง
และการพูดภาษาองักฤษ นอกจากนี้  ควรไดร้บัการฝึกฝนทกัษะการฟังและการพูดทีค่วบคู่กนัไป เพื่อปรบัทศันคตทิี่ดี
ต่อการสือ่สาร (การฟังและการพดูภาษาองักฤษ) ตลอดจน มกีลยุทธแ์ละพฤตกิรรมทางการเรยีนภาษาองักฤษทีด่ขี ึน้ 
 

 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป ดงันี้ 
 ควรมกีารศกึษาปัจจยัดา้นอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการสื่อสารภาษาองักฤษของนักเรยีนทุกระดบัช่วงชัน้  เช่น ดา้น
สงัคมและครอบครวั ดา้นโรงเรยีน เป็นต้น ตลอดจน การศกึษาปัจจยัดา้นอื่นๆ ทีส่่งผลต่อการสื่อสารภาษาองักฤษของ
นกัเรยีน เช่น ทศันคตต่ิอการเรยีนภาษาองักฤษและนิสยัทางการเรยีน เพื่อช่วยแกปั้ญหาในการเรยีนใหด้ขีึน้  
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แนวทางการจดัการภยัพิบติัด้านน ้าหลาก/ดินถล่มโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
Appropriate Guidelines for Land Slide/Flash Flood Disaster Management by 
Community- Based Participation  
 

สจัจา  บรรจงศริ1ิ* บ าเพญ็ เขยีวหวาน1  ปาลรีตัน์  การด2ี และชยัยุทธ ชนิณะราศร3ี 
Sajja Banchangsiri1*, Bumpen Keawwan1, Praleerat Karndee2 and Chaiyuth Chinnarasri3 

 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ  โดยมวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อถอดบทเรยีนการบรหิาร
จัดการภัยพิบัติด้านน ้ าหลาก/ดินถล่มโดยชุมชน 2) เพื่อหารูปแบบการพึ่งพาตนเองโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และ
กระบวนการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน ประชากรที่ท าการศกึษาม ี2 กลุ่ม คอื ประชากรที่ประสบภยัพบิตัิดา้นน ้า
หลาก/ดนิถล่มและมกีารจดัการทีด่จีากทัง้ 4 ภาคของประเทศ ประชากรทีเ่คยประสบกบัภยัพบิตัดิา้นน ้าหลาก/ดนิถล่ม
และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง เครื่องมอืวจิยั ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์ และแบบประเมนิ  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพใชก้าร
วเิคราะหเ์น้ือหา สว่นขอ้มลูเชงิปรมิาณวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 ผลการวจิยัพบว่า 1) บทเรียนการบริหารจดัการภยัพิบติัจากน ้าหลาก/ดินถล่มโดยชุมชน พบว่า  ระยะ
ก่อนเกิดภยัพิบติั (1) เฝ้าระวงั และติดตัง้เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัย  (2) ซกัซ้อมการเตือนภัยและการเคลื่อนย้าย
อพยพ (3) เตรยีมสถานทีส่ าหรบัเป็นศูนย์อพยพ (4) จดัระบบการรบัและการกระจายความช่วยเหลอื (5) จดัตัง้ระบบ
สวสัดกิาร และกองทุนชุมชน (6) ก าหนดกฎ ระเบยีบและขอ้ตกลงร่วมกนั และ (7) สรา้งเครอืข่ายระหว่างชุมชนและ
ภาคี ระหว่างเกิดภยัพิบติั (1) จดัเตรยีมสิง่ของที่จ าเป็นในการด ารงชีพ (2) ดูแลคุณภาพชีวติและจิตใจ (3) แบ่ง
บทบาทหน้าที่ดูแลด้านต่างๆ ในศูนย์อพยพ  (4) จัดระบบคมนาคมให้สามารถสญัจรไปมาได้ (5) ส ารวจผู้ได้รับ
ผลกระทบ และผูท้ีต่้องการความช่วยเหลอื (6) จดัตัง้ศูนยป์ระสานงาน (7) จดัระบบการกระจายความช่วยเหลอืไปยงั
ผูป้ระสบภยั และ (8) เฝ้าสงัเกตการณ์และติดตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงของภยัพบิตัิ ระยะหลงัเกิดภยัพิบติั  
(1) ส ารวจความเสยีหายในระดบับุคคล ครวัเรอืน และชุมชน (2) ปรบัปรุงสภาพโครงสรา้งพืน้ฐานทีไ่ดร้บัความเสยีหาย 
(3) ฟ้ืนฟูเยยีวยาคุณภาพชวีติและจติใจ (4) เฝ้าระวงัและเตรยีมรบัมอืภยัพบิตัทิีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต (5) อนุรกัษ์และ
ปลูกป่าในรูปแบบวนเกษตร (6) ฟ้ืนฟูอาชีพ (7) จดัท าแผนแม่บทของชุมชน (8) ถอดบทเรยีนการจัดการภัยพิบัต ิ
(9)รวบรวมและจดัท าฐานขอ้มูลที่จ าเป็น (10) ประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งช่วยเหลอื เยยีวยา และชดเชยความ
เสยีหาย และ (11) ผลกัดนัเชงินโยบายในดา้นการป้องกนัภยัและการจดัการดนิ น ้า ป่า 
 
  2) รปูแบบการพึ่งพาตนเอง และกระบวนการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน จากการสอบถามความคดิเหน็
ของเจ้าหน้าที่และชุมชนที่มีประสบการณ์ ทัง้สองกลุ่มมคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สุด ดงันี้ (1) ด้านการ

                                                 
1สาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช นนทบุร ี11120 
2สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช นนทบุร ี11120 
3มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีกทม. 10140 
1 School of Agriculture and Cooperatives, Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, 11120. 
2 Institute of Research and Development, Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, 11120. 
3 King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, 10140. 
*Corresponding author : Moo088683627@hotmail.com 
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ประเมนิสถานการณ์ (2) ดา้นการเตรยีมการเพื่อลดความรุนแรงของน ้าหลาก/ดนิถล่ม ทัง้โดยการใชส้ิง่ก่อสรา้งและไม่
ใชส้ิง่ก่อสรา้ง (3) ดา้นการบรหิารจดัการระหว่างเกดิน ้าหลาก/ดนิถล่ม ทัง้โดยการใชส้ิง่ก่อสรา้งและไม่ใชส้ิง่ก่อสรา้ง (4) 
การบรหิารจดัการหลงัเกดิน ้าหลาก/ดนิถล่ม ทัง้โดยการใชส้ิง่ก่อสรา้งและไม่ใชส้ิง่ก่อสรา้ง 
 

ค าส าคญั:  การจดัการภยัพบิตัดิา้นน ้าหลาก ดนิถล่ม การมสี่วนร่วมของประชาชน  
 

Abstract  
 

 The purposes of this qualitative and quantitative research were to 1) visualize lesson learned 
from the land slide/flash flood disaster management by community based participation and public participation 
approach  2) seek appropriate self-reliance model by community based participation as well as participation 
approach by public sector.  The sample population consisted of 2 groups.  One was the people from 4 
regions of Thailand who were previously affected by land slide/flash flood disaster under well management.  
Another group was the people who experienced with land slide/flash flood disaster including authorities 
concerned. Interview and evaluation form, were the research instruments.  Contents analysis was used for 
the qualitative analysis while mean and standard deviation were used for the quantitative analysis. 
 Research results were as follows.1) Lesson learned from the land slide/flash flood disaster 
management by community based participation; it was found in 3 phases.  Pre Disaster Phase (1) 
keeping monitoring and installing warning equipment (2) rehearsal of flood warning and emergency 
evacuation (3) a planlooking for evacuation center location (4) acceptance system management and 
distribution of assistance (5) setting up welfare system and community fund (6) identifying regulations and 
common agreement and (7) building network between community and affiliated members.  During Disaster: 
(1) preparing all necessities for survival (2) taking good care of life and mind (3) roles assignment in the 
evacuation center (4) arrangement for flowing transport system (5) surveying those affected and those in 
needs (6) setting up a coordination center (7) setting a system to distribute assistance to the victims and (8) 
keeping monitoring and following up any change of 
disaster situation.  Post Disaster Phase: (1) surveying damages at personal-household and community level 
(2) improving damaged infrastructure (3) restoration (4) monitoring and being prepared to handle with possible 
disaster in the future (5) conserving and afforesting as agroforestry (6) vocational restoration (7) preparing the 
community’s master plan (8) visualizing lesson learned from the past disaster management (9) collecting and 
preparing data base as needed (10) coordinating with relevant agencies for assistance, restoration and 
compensation and (11) driving policy on protection from all danger and soil, water and forest management. 2) 
Model of self-reliance model by community based participation. From the inquiry officer's opinion and the 
community experienced two comments up to the most. As follows: (1) the assessment of the situation (2) the 
arrangements to reduce the severity of the flood/landslide both by the use of construction and non-construction (3) 
management during flood/landslide both by the use of construction and non-construction (4) after a flood occurs, 
management/landslide  both  by the use of construction and non-construction. 
 

Keywords:  land slide flash flood disaster management, community based participation 
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บทน า 
 

 ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา โลกไดเ้กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตโิดยเฉพาะภยัพบิตัจิากน ้ามากขึน้   ซึง่สาเหตุที่
เกดิขึน้สบืเนื่องจาก การบุกรุก การใช ้และท าลายทรพัยากรธรรมชาตทิ าใหเ้กดิการแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศทีไ่ม่
สามารถพยากรณ์ได ้ท าใหภ้ยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้มรีอบระยะเวลาการเกดิทีส่ ัน้ลงหรอืเกดิถีข่ ึน้และมรีะดบัความรุนแรงเพิม่มาก
ขึน้ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งทีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตัทิางน ้า  น ้าหลาก/ดนิถล่มเป็นปัญหาหนึ่งส าหรบัชุมชนที่
อยู่ในพืน้ทีป่่าต้นน ้าทีม่คีวามลาดชนัของพืน้ทีค่่อนขา้งสงูหรอืพืน้ทีใ่กลเ้คยีงทีเ่ป็นทางผ่านของน ้า ทีส่รา้งความเสยีหาย
ใหก้บัประชาชนอยู่เสมอ แม้ภยัที่เกดิขึน้มานี้เป็นสิง่ที่ไม่สามารถหลกีเลี่ยงได้ แต่สามารถลดความรุนแรงหากได้มกีาร
เรยีนรูห้รอืถอดบทเรยีนจากประสบการณ์ทีผ่่านมาเพื่อเตรยีมการป้องกนัหรอืบรรเทาความรุนแรงทีจ่ะเกดิขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ภาคประชาชนซึง่เป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยตรง จ าเป็นต้องมกีารเรยีนรูเ้พื่อสามารถปฏบิตัตินและช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
นอกจากนี้ยังต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
สามารถฟ้ืนคนืกลบัสูภ่าวะปกตไิดโ้ดยเรว็มกีารสญูเสยีน้อยหรอืไม่มเีลย  

การศกึษาแนวทางในการจดัการภยัพบิตัทิีเ่กดิจากน ้าหลาก/ดนิถล่มจงึมคีวามจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อก าหนด
แนวทางการป้องกนัและเตรยีมความพร้อมในการรบัมอืกบัภยัพบิตัจิากน ้าที่จะเกดิขึน้ในอนาคต และมแีนวโน้มที่จะ
เกดิขึน้บ่อยครัง้และรุนแรงมากขึน้ จากเหตุการณ์ภยัพิบตัิที่เกดิขึน้ทุกภาคส่วนของสงัคมยงัเหน็ว่าความตื่นตวัของ
สงัคมเพื่อป้องกนัและเตรยีมความพรอ้มในเรื่องนี้ยงัมไีมม่ากนกั เพราะการไม่ตระหนกัและไม่เชื่อจงึไดร้บับทเรยีนราคา
แพง อย่างไรก็ตามบางท้องถิ่นแม้จะมีแผนรบัมือและการเฝ้าระวงัภัยอยู่แล้วแต่ เนื่องจากความรุนแรงเกินกว่าที่
คาดการณ์ไว้ จึงไม่สามารถรบัมือได้ทัน ในขณะที่บางท้องถิ่นมีแผนแต่ไม่มีอุปกรณ์ ไม่ได้มีการซกัซ้อมแผน และ
เตรยีมการอื่นๆ จงึไม่สามารถน าแผนนัน้ไปปฏบิตัิได้ การศกึษาเรื่องแนวทางในการจดัการภัยพิบตัิที่เหมาะสมกบั
ประเทศไทย โดยกระบวนการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน จะท าใหทุ้กภาคสว่นของสงัคมโดยเฉพาะผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
การป้องกนัและเตรยีมความพรอ้มจดัการปัญหาภยัพบิตัไิดท้ราบถึงบทเรยีนการจดัการภยัพบิตัจิากน ้าหลาก/ดนิถล่ม 
แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่เป็นระบบ และการกระจายความช่วยเหลืออย่างทัว่ถึงให้กับ
ผูป้ระสบภยัได้อย่างรวดเรว็ ซึ่งจากการศกึษาจะท าให้สามารถลดความสญูเสยีทัง้ชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนที่
อาศยัอยู่ในพืน้ทีป่ระสบปัญหาภยัพบิตัจิากน ้าหลาก/ดนิถล่ม ตลอดจนการฟ้ืนฟูเยยีวยาภายหลงัต่อไป  

 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

1) เพื่อถอดบทเรยีนการบรหิารจดัการภยัพบิตัดิา้นน ้าหลาก/ดนิถล่มโดยชมุชน  
2) เพื่อหารปูแบบการพึง่พาตนเองโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน และกระบวนการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน    

 

วิธีวิทยการวิจยั 
 

1. ระเบียบวิธีวิจยั การศกึษานี้ใชว้ธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณและการวจิยัเชงิคุณภาพ 
1.1 ประชากรและผูใ้ห้ข้อมูล การวจิยันี้เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากประชากรและผูใ้หข้อ้มลูหลายกลุ่ม ดงันี้ 

1.1.1 ชุมชนทีป่ระสบภยัพบิตัจิากน ้าและมกีารจดัการทีด่ ีโดยการเลอืกชุมชนแบบเจาะจงจาก 4 ภาค 
ดงันี้ ภาคเหนือ บา้นตน้ขนุน  ต.น ้าไผ่ อ.น ้าปาด และ บา้นผามบู ต.แม่พลู อ.ลบัแล จ.อุตรดติถ์ ภาคกลางบา้นท่าคา อ.
บา้นคา จ.ราชบุร ี ภาคใต้บา้นทบัน ้าเฒ่า ต.กรุงชงิ อ.นบพติ า จ.นครศรธีรรมราช ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือบา้นนาคอ 
ต.หนามแท่ง อ.ศรเีมอืงใหม่ จ.อุบลราชธานี ส าหรบัถอดบทเรยีนการบรหิารจดัการภยัพบิตัดิา้นน ้าหลาก/ดนิถล่ม 

1.1.2 เจา้หน้าที่ภาครฐัที่เกีย่วขอ้ง จ านวน 34 คน และชุมชนทีเ่คยประสบภยัพบิตัิบ้านหลวง ต.แม่
เงา อ.ขนุยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยการคดัเลอืกแบบเจาะจงส าหรบัประเมนิรปูแบบทีพ่ฒันา   
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1.2. เครือ่งมือวิจยั มดีงันี้  
1.2.1 แบบบนัทกึถอดบทเรยีนการบรหิารจดัการภยัพบิตัดิา้นน ้าโดยชุมชนและมกีารจดัการทีด่ ี 
1.2.2 แบบทดสอบรปูแบบการพึง่พาตนเองโดยการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการจดัการภยั

พบิตัดิา้นน ้า ส าหรบัเจา้หน้าทีภ่าครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง และประชาชนทีม่ปีระสบการณ์เกีย่วกบัภยัพบิตัดิา้นน ้า  
2. ขัน้ตอนการวิจยัและการเกบ็ข้อมูล  มรีายละเอยีดการด าเนินการดงันี้ 

2.1 การถอดบทเรยีนการจดัการภยัพบิตัจิากน ้าของชุมชนในประเทศทีม่กีารจดัการทีด่ ี
2.2 การพฒันารปูแบบการพึง่พาตนเองโดยการมสีว่นร่วมของภาคประชาชน  
2.3 การทดสอบรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้กบัเจา้หน้าทีภ่าครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง และชุมชนทีป่ระสบภยัพบิตัจิากน ้า 

3. การวิเคราะหข์้อมูล ขอ้มลูเชงิคุณภาพ ใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหา ขอ้มลูเชงิปรมิาณหาค่าเฉลีย่ และสว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน  

 

ผลการศึกษา 
  บทเรียนการบริหารจดัการภยัพิบติัจากน ้าและการจดัการโดยชุมชนในประเทศไทย  มดีงันี้ 

1) การจดัการก่อนเกิดภยัน ้าหลาก/ดินถล่ม 
(1) ระดบัครวัเรือน เคลื่อนยา้ยบุคคลทีไ่ม่สามารถช่วยเหลอืตวัเองได ้รวมทัง้ขา้วของเครื่องใช ้และสตัว์

เลี้ยง ไปยงับรเิวณไม่เสีย่งภยั หาท าเลที่ไม่เสีย่งภยั ส าหรบัเคลื่อนยา้ย ขยบัขยายที่อยู่อาศยัและการประกอบอาชพี  
ตื่นตัว และเฝ้าระวงั รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัภัยพิบัติอย่างใกล้ชิด ออกแบบ ปรบัปรุงที่อยู่อาศัยให้
เหมาะสม รวมถงึการก่อสรา้งในพืน้ทีท่ีไ่ม่เสีย่งภยั และปรบัระบบการปลูกพชืใหเ้หมาะสมทัง้ในพืน้ทีด่า้นล่างและพืน้ที่
ลาดชนั  

(2) ระดบัชุมชน ตดิตัง้อุปกรณ์เครื่องมอืเตอืนภยัเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงระดบัอ าเภอ ต าบล จนถึงระดบั
หมู่บา้น เช่น การตัง้หอเตือนภยัและสถานีถ่ายทอดสญัญาณเตือนภยัจากสถานีตรวจอากาศอตัโนมตัิในระดบัอ าเภอ
และต าบล สว่นในระดบัหมู่บา้นมกีารตดิตัง้อุปกรณ์ไซเรนมอืหมุน และกระบอกวดัปรมิาณน ้าฝน วางระบบการเฝ้าระวงั 
การเตือนภยั และการช่วยเหลอืโดยแบ่งพื้นที่ ผู้รบัผดิชอบเพื่อการดูแลที่ชดัเจนและทัว่ถึง เตรยีมระบบซกัซ้อมการ
เตอืนภยั และระบบการเคลื่อนยา้ยอพยพ เตรยีมสถานทีส่ าหรบัเป็นศูนย์อพยพ จดัระบบการรบัและการกระจายความ
ช่วยเหลอืฟ้ืนฟูจากภายนอก จดัตัง้ระบบสวสัดกิารชุมชน และกองทุนชุมชน เพื่อเป็นหลกัประกนัดา้นต่างๆ เช่น ดา้น
อาหาร ดา้นการรกัษาโรค ดา้นอุบตัเิหตุ ดา้นพลงังานยามเกดิภยัใหก้บัชุมชน ก าหนดกฎเกณฑ ์ระเบยีบ และขอ้ตกลง
ดา้นต่างๆ เมื่อเกดิภยัพบิตัริ่วมกนั สร้างเครอืข่ายระหว่างชุมชนและภาค ีเพื่อเตรยีมรบัมอืภยัพบิตัิร่วมกนั เช่น การ
แบ่งปันขอ้มลูและองคค์วามรู ้การแบ่งบทบาทหน้าทีใ่นการเฝ้าระวงัและการเตอืนภยั การช่วยเหลอืกนัเมื่อเกดิภยั 

2) การจดัการระหวา่งเกิดภยัน ้าหลาก/ดินถล่ม 
(1) ระดบัครวัเรอืน การจดัหาปัจจยั4 ใหเ้พยีงพอกบัสมาชกิในครวัเรอืน การดแูลสขุภาพร่างกายและ

จติใจของตนเองและสมาชกิในครวัเรอืน การมสีว่นร่วมในบทบาทหน้าทีภ่ายในศนูยอ์พยพ 
(2) ระดบัชุมชน จดัระบบคมนาคม เช่น สร้างสะพานชัว่คราว จดัหาพาหนะ และปรบัปรุงถนนให้พอ

สญัจรไปมาเพื่อการช่วยเหลอืในเบื้องต้น ส ารวจผู้ไดร้บัผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลอือย่างเร่งด่วน  ตัง้ศูนย์
ประสานงานและจุดรบักระจายความช่วยเหลอื  จดัระบบการกระจายความช่วยเหลอืไปยงัผูป้ระสบภยัทัง้ทีอ่ยู่ในศูนย์
พกัพงิและอยู่ทีบ่า้น อย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีม เฝ้าตดิตาม ความเคลื่อนไหวและการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์  

3) การจดัการหลงัการเกิดภยัน ้าหลาก / ดินถล่ม 
(1) ระดบัครวัเรือน ปรบัปรุงทีอ่ยู่อาศยั ในสว่นทีไ่ดร้บัความเสยีหาย ปรบัเปลีย่นรูปแบบการเกษตรจาก

การผลติเชงิเดีย่วมาสู่การท าเกษตรแบบผสมผสาน ทีเ่หมาะสมกบัระบบนิเวศของพืน้ที ่ทีไ่ม่เสีย่งต่อการพงัทลายของ
หน้าดนิ เขา้ร่วมกจิกรรมและรบับทบาทหน้าทีเ่พื่อการเฝ้าระวงัและเตรยีมรบัมอืภยัพบิตัริ่วมกบัเพื่อนบา้น กลุ่ม ชุมชน 
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และเครอืขา่ย เขา้ร่วมฟ้ืนฟูอนุรกัษ์และปลกูป่าในรปูแบบวนเกษตร รวมทัง้ปลกูฝังใหล้กูหลานรูคุ้ณค่าและช่วยกนัรกัษา
ป่า ซึ่งสามารถเป็นปราการป้องกันภัยน ้าหลาก /ดินถล่มได้  ให้ก าลังใจ หรือฟ้ืนฟูเยียวยาด้านจิตใจแก่สมาชิกใน
ครวัเรอืนและเพื่อนบา้น ตอ้งมคีวามตื่นตวัและตระหนักต่อการป้องกนัภยัพบิตัทิีอ่าจเกดิขึน้ต่อไปในอนาคต รวมถงึการ
แกไ้ขปัญหา โดยสรุปบทเรยีนจากการประสบภยัพบิตัทิีผ่่านมา เพื่อหาแนวทางป้องกนัแกไ้ข 

(2) ระดบัชุมชน ผลกัดนัในเชงินโยบายดา้นการป้องกนัภยัพบิตัแิละดา้นการจดัการทีด่นิป่าไม้ ศกึษาและ
ท าความเขา้ใจปัญหาและสาเหตุการเกดิ วเิคราะหแ์ละถอดบทเรยีนการจดัการทัง้ก่อน  ระหว่าง และหลงัเกดิภยัพบิตั ิ
เพื่อปรบัปรุงและยกร่างแผนการจดัการทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัเงื่อนไขต่างๆ ในพืน้ที่ จดัท าระบบขอ้มูลทีจ่ าเป็น
ต่อการเฝ้าระวงัและการเตอืนภยั เช่น ขอ้มลูสภาพดนิฟ้าอากาศ สถติกิารเกดิภยัพบิตัทิัง้ระดบัชุมชนและระดบัประเทศ 
จดัท าระบบขอ้มูลทีจ่ าเป็นต่อการช่วยเหลอืฟ้ืนฟูและเยยีวยา เช่น ข้อมูลครวัเรอืนทีไ่ดร้บัความเสยีหายในระดบัต่างๆ 
พจิารณาการโยกยา้ยพืน้ทีต่ัง้ของชุมชนในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่ง ปรบัปรุง วางระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดลอ้ม
ขึน้ใหม่ ใหม้คีวามแขง็แรงทนทานสามารถใชง้านไดใ้นยามทีเ่กดิภยัพบิตั ิฟ้ืนฟูและรกัษาพืน้ทีอ่นุรกัษ์ และร่วมกันปลูก
ป่าในรูปแบบวนเกษตร ที่สามารถป้องกนัการพังทลายของหน้าดิน  ฟ้ืนฟูอาชีพที่มัน่คงในระยะยาว ส ารวจความ
เสยีหายระดบับุคคล ครวัเรอืน และชุมชน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยความ
เสยีหาย 

2. รูปแบบการพึ่งพาตนเอง วิธีการท่ีสามารถด าเนินการส่งเสริม หรือปฏิบัติการในพื้นท่ีเสียงภัย ให้
ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และกระบวนการมีส่วนรว่ม ของภาคประชาชน จากการ
ถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างชุมชนที่มีการจดัการภัยพิบัติด้านน ้าที่ดี น ามาพัฒนาเป็นรูปแบบและน าไปทดสอบกับ
เจา้หน้าทีห่น่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งและชุมชนทีม่ปีระสบการณ์ในการเกดิภยัพบิตัจิากน ้าหลาก/ดนิถล่ม พบว่า ทัง้ 2 
กลุ่ม สว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็ในระดบัมากถงึมากทีส่ดุของรปูแบบทีพ่ฒันา ดงันี้ 
 1) การประเมนิสถานการณ์ ในภาพรวมเจา้หน้าที่ภาครฐัเหน็ว่าการประเมนิสถานการณ์มคีวามส าคญัอยู่ในระดบั

มากทีส่ดุ ( = 4.33) ในขณะทีชุ่มชนทีม่ปีระสบการณ์เหน็ว่ามคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก ( = 4.15) รายละเอยีดดงั
ตาราง    ที ่1  
 

ตารางท่ี 1  การประเมนิสถานการณ์ 

การประเมินสถานการณ์ 
เจ้าหน้าท่ีภาครฐั (n= 34) ชุมชน (n= 20) 

  S.D. ระดบั   S.D. ระดบั 

1) การตดิตัง้อปุกรณ์ เครื่องมอื เพื่อใชป้ระเมนิสถานการณ์น ้าทว่ม 4.41 .76 มากท่ีสุด 4.55 .55 มากท่ีสุด 

   - เครื่องวดัปรมิาณน ้าฝน 4.46 .68 มากทีสุ่ด 4.55 .51 มากทีสุ่ด 

   - มาตรวดัระดบัน ้า 4.36 .85 มากทีสุ่ด 4.55 .60 มากทีสุ่ด 

2) การตดิตัง้อปุกรณ์เครื่องมอืเตอืนภยัเป็นโครงขา่ยเชื่อมโยงทกุ
ระดบั 

4.36 1.12 มากท่ีสุด 4.65 .59 มากท่ีสุด 

3) ระบบการเตอืนภยัทีป่ระชาชนสามารถเขา้ใจ  4.18 1.02 มาก 3.95 1.04 มาก 

    - ขอ้มลูจากภาครฐั 4.36 .88 มากทีสุ่ด 4.00 .72 มาก 

    - เสยีงเตอืนภยั 4.26 .78 มากทีสุ่ด 4.40 .68 มากทีสุ่ด 

    - รถประกาศ  4.23 1.13 มากทีสุ่ด 3.60 1.66 มาก 

    - บุคคล 3.86 1.30 มาก 3.80 1.10 มาก 

4) การประเมนิพืน้ทีแ่ละสถานการณ์ความเสีย่งและระดบัความรนุแรง 4.43 .89 มากท่ีสุด 3.70 .86 มาก 

5) ฐานขอ้มลูของชมุชน   4.29 .78 มากท่ีสุด 3.92 .96 มาก 

    - ขอ้มลูดา้นอทุกวทิยา  4.43 .77 มากทีสุ่ด 3.70 .86 มาก 
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การประเมินสถานการณ์ 
เจ้าหน้าท่ีภาครฐั (n= 34) ชุมชน (n= 20) 

  S.D. ระดบั   S.D. ระดบั 

    - แผนทีช่มุชน 4.40 .81 มากทีสุ่ด 3.85 .98 มาก 

    - ขอ้มลูดา้นทรพัยากรในพืน้ที ่ )จ านวนป่าไม ้แหล่งน ้า (  4.30 .70 มากทีสุ่ด 4.00 .97 มาก 

    - ขอ้มลูดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ 4.03 .85 มาก 4.15 1.04 มาก 

รวม 4.33 .91 มากท่ีสุด 4.15 .80 มาก 
         

 2) ด้านการเตรยีมการเพื่อลดความรุนแรงของภัยพิบัติด้านน ้าหลาก/ดินถล่ม โดยการใช้สิง่ก่อสร้าง ใน

ภาพรวมเจา้หน้าทีภ่าครฐัเหน็ว่ามคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ( = 4.22) ในขณะทีชุ่มชนทีม่ปีระสบการณ์เหน็ว่า

มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก ( = 3.75)  มดีงันี้  
(1) ระดบัครวัเรอืนตอ้งมกีารปรบัปรุงโครงสรา้งทีอ่ยู่อาศยัใหแ้ขง็แรง  
(2) ระดบักลุ่มในชุมชนต้องร่วมกนัปรบัปรุงฝายชะลอน ้า เพิม่ประสทิธภิาพระบบการระบายน ้าเพื่อใน

การเร่งระบายน ้ าออกจากพื้น การเตรียมอุปกรณ์เพื่อป้องกันการจมน ้ า และการจัดเตรียมพื้นที่ส าหรับรองรับ
ผูป้ระสบภยั  รายละเอยีดดงัตารางที ่2 
ตารางท่ี 2 การเตรยีมโดยการใชม้าตรการสิง่ก่อสรา้ง 

การใช้มาตรการส่ิงก่อสร้าง เจ้าหน้าท่ีภาครฐั (n= 34) ชุมชน (n= 20) 

  S.D. ระดบั   S.D. ระดบั 

1) ระดบัครวัเรือนมีดงัน้ี 4.35 .75 มากท่ีสุด 3.87 1.14 มาก 
   - การปรบัปรงุโครงสรา้งทีอ่ยู่อาศยัใหแ้ขง็แรง 4.40 .77 มากทีสุ่ด 3.60 1.42 มาก 
   - การตัง้บา้นเรอืนไมอ่ยู่ในพืน้ทีเ่สีย่งภยั 4.30 .74 มากทีสุ่ด 4.15 .87 มาก 
2) ระดบักลุ่มในชุมชนมีบทบาท ดงัน้ี 4.09 .93 มาก 3.63 1.06 มาก 

- การปรบัปรงุระบบการระบายน ้า  4.50 .82 มากทีสุ่ด 3.90 .96 มาก 

- การพฒันาและปรบัปรงุฝายชะลอน ้าในพืน้ทีต่น้น ้า 4.36 .80 มากทีสุ่ด 4.20 .76 มาก 

- การเตรยีมอปุกรณ์ เพื่อป้องกนัการจมน ้า เชน่ เสือ้ชชูพีฯ 4.26 .82 มากทีสุ่ด 3.40 1.50 ปานกลาง 

- การจดัเตรยีมพืน้ทีส่ าหรบัรองรบัผูป้ระสบภยั 4.10 .92 มาก 3.90 .96 มาก 

- การเตรยีมบา้นส าเรจ็รปู )บา้นนคอคดาวน์(  3.23 1.30 ปานกลาง 2.75 1.11 ปานกลาง 

รวม 4.22 .84  มากท่ีสุด 3.75 1.09  มาก 
 

 3) การเตรียมการเพื่อลดความรุนแรงของภัยพิบตัิด้านน ้าหลาก/ดินถล่ม โดยการไม่ใช้สิง่ก่อสร้าง ในภาพรวม

เจ้าหน้าที่ภาครัฐเห็นว่ามีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.46) ในขณะที่ชุมชนที่มีประสบการณ์เห็นว่ามี

ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ( = 3.55)  มดีงันี้  
(1) ระดบัครวัเรอืน ควรเคลื่อนยา้ยบุคคลทีไ่ม่สามารถช่วยเหลอืตวัเองได ้สิง่ของ และสตัวเ์ลีย้ง ไปยงั

บรเิวณทีป่ลอดภยั เฝ้าระวงั รวมถงึตดิตามขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัภยัพบิตัอิย่างใกลช้ดิ  การปรับระบบการปลูกพื ชให้
เหมาะสมทัง้ในพื้นที่ด้านราบและพื้นที่ลาดชนั โดยเน้นพชืที่มรีะบบรากลกึ  หรอืพืชคลุมดนิเพื่อชะลอการไหลของน ้า  ใน
กรณีที่ไม่อพยพออกจากพื้นที่ควรเตรยีมความพร้อมด้านการสื่อสาร และการด ารงชพีเพื่อรองรบัสถานการณ์น ้าหลาก /ดนิ
ถล่ม  การเรยีนรูใ้นการปฏบิตัตินและการการร่วมซอ้มเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์น ้าหลาก /ดนิถล่ม ร่วมกบัคนในชุมชน 

(2) ระดบักลุ่มในชุมชน ต้องสรา้งความตระหนักถงึความเสีย่งภยัของน ้าหลาก /ดนิถล่ม ใหก้บัประชาชน
อย่างต่อเนื่องโดยการสอดแทรกเนื้อหาผ่านสื่อและกจิกรรมต่างๆ  การวางระบบการเฝ้าระวงัการเตอืนภยั และการช่วยเหลอื
โดยแบ่งพื้นที่ และผู้รบัผดิชอบ การเตรยีมระบบซกัซ้อมการเตือนภยัและการเคลื่อนยา้ยอพยพ การเตรยีมสถานที่ส าหรบั
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เป็นศูนยพ์กัพงิ การจดัตัง้ระบบสวสัดกิารชุมชน และ กองทุนชุมชน เพื่อเป็นหลกัประกนัดา้นอาหาร สขุภาพ  พลงังาน เป็น
ต้น  ก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบยีบและขอ้ตกลงด้านต่างๆ เมื่อเกดิภยัพบิตัริ่วมกนั  การสรา้งเครอืข่ายระหว่างชุมชนและภาค ี
เพื่อเตรยีมรบัมอืภยัพิบตัิร่วมกนั  การเฝ้าระวงัการเตือนภยัน ้าหลาก/ดนิถล่ม การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์น ้า 
การวางแผนเพื่อเตรยีมการรบัมือกบัน ้าหลาก/ดินถล่มเพื่อเตรยีมการรบัมอืกบัน ้าหลาก /ดนิถล่ม  การเตรยีมก าลงัพลและ
อุปกรณ์เพื่อปฏิบตัิหน้าที่  การเตรยีมระบบการเคลื่อนย้ายอพยพ เช่น เสน้ทาง และพาหนะในการเดนิทาง  การฝึกอบรม 
จดัท าคู่มอืเพื่อรบัมอืกบัน ้าหลาก /ดนิถล่ม  

(3) องคก์ารบรหิารส่วนท้องถิน่ ควรส่งเสรมิการสรา้งความตระหนักถึงความเสีย่งภยัของน ้าหลาก /ดนิ
ถล่มอย่างต่อเนื่อง  เฝ้าระวงัการเตอืนภยัน ้าหลาก /ดนิถล่ม ดนิถล่ม การสื่อสารการเปลีย่นแปลงสถานการณ์น ้า การวางแผน
เพื่อเตรยีมการรบัมือกบัน ้าหลาก/ดินถล่ม  การก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อตกลงร่วมกนั การเตรยีมก าลงัพลและ
เครื่องจกัรทีพ่รอ้มใช้งาน  การเตรยีมระบบการเคลื่อนย้ายอพยพ เช่น การส ารวจเสน้ทาง การเตรยีมพาหนะในการเดนิทาง  
การเตรียมศูนย์พักพิง  ส่งเสริมการฝึกอบรม จัดท าคู่มือเพื่อรับมือกับน ้ าหลาก /ดินถล่ม   การซักซ้อมเพื่อรับมือกับ
สถานการณ์น ้าหลาก /ดินถล่ม   การสนับสนุนการตัง้กองทุนสวสัดิการของชุมชน เพื่อจดัการด้านอาหาร สุขภาพ อาชีพ 
รายได ้ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ   การประสานงานกบัประชาชนในพืน้ที ่ภาคเีครอืขา่ย 
รายละเอยีดดงัตารางที ่3 
 

ตารางท่ี 3 การเตรยีมโดยใชม้าตรการไม่ใช่สิง่ก่อสรา้ง 

มาตรการไม่ใช่ส่ิงก่อสร้าง 
เจ้าหน้าท่ีภาครฐั (n= 34) ชุมชน (n= 20) 

  S.D. ระดบั   S.D. ระดบั 

1) ระดบัครวัเรือน 4.54 .74 มากท่ีสุด 3.79 1.22 มาก 
- เคลื่อนยา้ยบุคคล สิง่ของ และสตัวเ์ลีย้ง ไปยงัทีป่ลอดภยั 4.73 .58 มากทีสุ่ด 3.60 1.46 มาก 
- เฝ้าระวงั ตดิตามขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัภยัพบิตัอิย่างใกลช้ดิ 4.66 .66 มากทีสุ่ด 3.80 1.15 มาก 
- เตรยีมความพรอ้มดา้นการด ารงชพีในกรณีทีไ่มอ่พยพ  4.58 .68 มากทีสุ่ด 3.95 1.26 มาก 
- เตรยีมความพรอ้มดา้นการสื่อสาร  4.56 .72 มากทีสุ่ด 3.85 1.18 มาก 
- ปรบัระบบการปลูกพชืใหเ้หมาะสมเพื่อชะลอการไหลของน ้า  4.43 .89 มากทีสุ่ด 3.55 1.19 มาก 
- เรยีนรูใ้นการปฏบิตัตินเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์  4.43 .81 มากทีสุ่ด 3.90 1.16 มาก 
- รว่มซอ้มเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์ 4.36 .85 มากทีสุ่ด 3.90 1.11 มาก 
2) ระดบักลุ่มในชุมชน  4.37 .80 มากท่ีสุด 3.53 1.20 มาก 
- การวางแผนเพื่อเตรยีมการรบัมอืกบัน ้าหลาก/ดนิถล่ม 4.53 .77 มากทีสุ่ด 3.80 1.19 มาก 

  - การวางระบบการเฝ้าระวงัการเตอืนภยั และการชว่ยเหลอื 4.50 .68 มากทีสุ่ด 3.65 1.08 มาก 
  - การเตรยีมระบบการเคลื่อนยา้ยอพยพ  4.50 .73 มากทีสุ่ด 3.55 1.05 มาก 
  - การสื่อสารและท าความเขา้ใจกบัประชาชนในแต่ละชว่งเวลา 4.46 .73 มากทีสุ่ด 3.70 1.17 มาก 
  - การเตรยีมก าลงัพลและอปุกรณ์เพื่อปฏบิตัหิน้าที่ 4.46 .73 มากทีสุ่ด 3.30 1.26 ปานกลาง 
  - การเตรยีมสถานทีส่ าหรบัเป็นศนูยพ์กัพงิ  4.40 .81 มากทีสุ่ด 3.45 1.09 ปานกลาง 
  - การเตรยีมระบบซกัซอ้มการเตอืนภยัและการเคลื่อนยา้ยอพยพ  4.36 .71 มากทีสุ่ด 3.35 1.18 ปานกลาง 
  - การสรา้งเครอืขา่ย เพื่อเตรยีมการรว่มกนั 4.36 .80 มากทีสุ่ด 3.55 1.23 มาก 
  - ก าหนดกฎเกณฑ ์ระเบยีบและขอ้ตกลง เมื่อเกดิภยัรว่มกนั 4.30 .87 มากทีสุ่ด 3.50 1.23 มาก 
  - การฝึกอบรม จดัท าคู่มอืเพื่อรบัมอืกบัน ้าหลาก/ดนิถล่ม  4.26 1.04 มากทีสุ่ด 3.60 1.27 มาก 
  - การจดัตัง้ระบบสวสัดกิารชมุชน และ กองทนุชมุชน  4.16 .87 มาก 3.35 1.26 ปานกลาง 

3) องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน     (อบต.เทศบาล อบจ.)  4.46 .81 มากท่ีสุด 3.34 1.25 ปานกลาง 
   - เตรยีมก าลงัพลและเครื่องจกัรทีพ่รอ้มใชง้าน  4.63 .66 มากทีสุ่ด 3.25 1.37 ปานกลาง 
   - เฝ้าระวงัการเตอืนภยัน ้าหลาก /ดนิถล่ม  4.60 .67 มากทีสุ่ด 3.30 1.12 ปานกลาง 
   - เตรยีมระบบการเคลื่อนยา้ยอพยพ  4.60 .72 มากทีสุ่ด 3.25 1.37 ปานกลาง 
   - วางแผนเพื่อเตรยีมการรบัมอืกบัน ้าหลาก /ดนิถล่ม  4.56 .72 มากทีสุ่ด 3.25 1.20 ปานกลาง 
    -  สื่อสารและท าความเขา้ใจกบัประชาชนในแต่ละชว่งเวลา 4.53 .73 มากทีสุ่ด 3.30 1.17 ปานกลาง 
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มาตรการไม่ใช่ส่ิงก่อสร้าง 
เจ้าหน้าท่ีภาครฐั (n= 34) ชุมชน (n= 20) 

  S.D. ระดบั   S.D. ระดบั 

   - การประสานงานกบั ประชาชนในพืน้ที ่ภาคเีครอืขา่ย 4.46 .86 มากทีสุ่ด 3.65 1.34 มาก 
   - ส่งเสรมิการสรา้งความตระหนกัถงึความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง 4.43 .72 มากทีสุ่ด 3.10 1.25 ปานกลาง 
   - การเตรยีมศนูยพ์กัพงิ 4.43 .93 มากทีสุ่ด 3.65 1.42 มาก 
   - ก าหนดกฎเกณฑ ์ระเบยีบและขอ้ตกลงรว่มกนั  4.36 .85 มากทีสุ่ด 3.40 1.23 ปานกลาง 
   - ซกัซอ้มเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์น ้าหลากดนิถล่ม 4.36 .96 มากทีสุ่ด 3.20 1.15 ปานกลาง 
   - การสนบัสนุนการตัง้ระบบสวสัดกิารและกองทนุของชมุชน  4.33 .95 มากทีสุ่ด 3.25 1.16 ปานกลาง 
   - ส่งเสรมิการฝึกอบรม จดัท าคู่มอืรบัมอืกบัน ้าหลาก /ดนิถล่ม  4.30 .98 มากทีสุ่ด 3.45 1.23 ปานกลาง 

รวม 4.46 .78 มากท่ีสุด 3.55 1.22 มาก 

      
     4) การบรหิารจดัการภยัพบิตัริะหว่างเกดิน ้าหลาก/ดนิถล่ม โดยมาตรการการใชส้ิง่ก่อสรา้ง  ในภาพรวมเจา้หน้าที่

ภาครฐัเหน็ว่ามคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ( = 4.33) ในขณะทีชุ่มชนทีม่ปีระสบการณ์เหน็ว่ามคีวามส าคญัอยู่ใน

ระดบัมาก ( = 3.84)  มดีงันี้  
(1) ระดบัครวัเรอืนและกลุ่มในชุมชน ต้องช่วยกนัซ่อมแซมการรัว่ไหลของน ้าในที่พกัอาศยั และ

แนวคนัป้องกนัน ้าเขา้ในเขตชุมชน 
(2) ระดบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ต้องมกีารสรา้งศูนยป์ระสานงานและพกัพงิ ปรบัปรุงแนวคนั

ป้องกนัน ้าและเสน้ทางคมนาคมเพื่อการเคลื่อนยา้ยและช่วยเหลอื 
รายละเอยีดดงัตารางที ่4 
 
ตารางท่ี 4 การบรหิารจดัการภยัพบิตัริะหว่างเกดิน ้าหลาก/ดนิถล่ม โดยมาตรการการใชส้ิง่ก่อสรา้ง 

มาตรการใช้ส่ิงก่อสร้าง 
เจ้าหน้าท่ีภาครฐั (n= 34) ชุมชน (n= 20) 

  S.D. ระดบั   S.D. ระดบั 

1)ระดบัครวัเรือน  4.16 .95 มาก 3.70 1.05 มาก 
  - การซ่อมแซมการรัว่ไหลของน ้าในทีพ่กัอาศยั  4.20 .84 มาก 3.70 1.03 มาก 
  - การสรา้งทีพ่กัอาศยัชัว่คราว 4.13 1.07 มาก 3.70 1.08 มาก 
2) ระดบัชุมชน (การจดัตัง้ศูนย์ประสานงาน เพื่อประสานความ
รว่มมอื การสนับสนุนทรพัยากร และกระจายความช่วยเหลอืไปยงั
ประชาชน ภาคเีครอืขา่ย) 

4.26 .98 มากท่ีสุด 3.90 .96 มาก 

3) องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน (อบต. เทศบาล อบจ.)   4.58  .72  มากท่ีสุด 3.92 .93 มาก 
   - ปรบัปรงุเสน้ทางคมนาคมเพื่อการเคลื่อนยา้ยและชว่ยเหลอื 4.73 .58 มากทีสุ่ด 4.00 .92 มาก 
   - จดัสรา้งศนูยพ์กัพงิ ผูป้ระสบภยั 4.52 .76  มากทีสุ่ด 3.65 1.13  มาก 
   - จดัตัง้ศนูยป์ระสานงาน เพื่อประสานความรว่มมอื  4.50 .82 มากทีสุ่ด 3.90 .79 มาก 
   - ซ่อมแซมพนงักัน้น ้า  4.50 .77 มากทีสุ่ด 3.85 1.09 มาก 

รวม 4.33 .88  มากท่ีสุด 3.84  .98  มาก 
 

        5) การบรหิารจดัการภยัพบิตัริะหว่างเกดิน ้าหลาก/ดนิถล่มโดยการไม่ใชส้ิง่ก่อสรา้ง ในภาพรวมเจา้หน้าทีภ่าครฐั

เหน็ว่ามคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ( = 4.50) ในขณะทีชุ่มชนทีม่ปีระสบการณ์เหน็ว่ามคีวามส าคญัอยู่ในระดบั

มาก ( = 3.63) มดีงันี้  
(1) ระดบัครวัเรอืนควรมกีารอุปโภคบรโิภคอย่างถูกสขุลกัษณะ การดูแลสขุภาพ และการควบคุม

อารมณ์ทัง้ตนเองและคนในครอบครวั  
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(2) ระดบักลุ่มในชุมชน ตอ้งมกีารกระจายความช่วยเหลอืในดา้นต่างๆ ไปยงัประชาชน มกีารเฝ้า
ระวงัตดิตามและประเมนิสถานการณ์น ้าท่วม   

(3) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องมีการกระจายความช่วยเหลือด้านต่างๆ ไปยัง
ประชาชน  
รายละเอยีดดงัตารางที ่5 
 

ตารางท่ี 5 การบรหิารจดัการภยัพบิตัริะหว่างเกดิน ้าหลาก/ดนิถล่มโดยการไม่ใชส้ิง่ก่อสรา้ง   

มาตรการไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง 
เจ้าหน้าท่ีภาครฐั (n= 34) ชุมชน (n= 20) 

  S.D. ระดบั   S.D. ระดบั 

1) ระดบัครวัเรือน  4.42 .83  มากท่ีสุด 3.80    .91 มาก 
- อปุโภคบรโิภคอย่างถูกสุขลกัษณะ 4.63 .80 มากทีสุ่ด 3.85 .87 มาก 
- ขบัถ่ายอย่างถูกสุขลกัษณะ 4.56 .85 มากทีสุ่ด 3.65 .98 มาก 
- ดูแลสุขภาพ ทัง้ตนเองและคนในครอบครวั  4.50 .77 มากทีสุ่ด 4.05 .94 มาก 
- เฝ้าระวงัทรพัยส์นิของตนเอง  4.50 .68 มากทีสุ่ด 3.90 .71 มาก 
- เฝ้าสงัเกตตดิตามและประเมนิสถานการณ์ 4.46 .89 มากทีสุ่ด 3.70 .92 มาก 
- ใหค้วามรว่มมอืและปฏบิตัติามค าแนะน าของหน่วยงาน 4.43 .81 มากทีสุ่ด 3.85 .81 มาก 
- บนัทกึขอ้มลู หลกัฐานอา้งองิความเสยีหายทีเ่กดิ  4.40 .89 มากทีสุ่ด 3.90 .78 มาก 
- มสี่วนรว่มในกจิกรรมของชมุชนทอ้งถิน่และภาครฐั  4.36 .88 มากทีสุ่ด 3.95 .94 มาก 
- แสวงหารายได ้ 3.90 .95 มากทีสุ่ด 3.40 1.23 ปานกลาง 
2)ระดบัชุมชน  4.52  .76  มากท่ีสุด 3.35  .94  ปานกลาง 
- รว่มกระจายความชว่ยเหลอืในดา้นต่างๆ ไปยงัประชาชน  4.65 .76 มากทีสุ่ด 3.90 .91 มาก 
- รว่มส ารวจผูไ้ดร้บัผลกระทบ ผูท้ีต่อ้งการความชว่ยเหลอื  4.58 .73 มากทีสุ่ด 3.90 1.16 มาก 
- รว่มทมีเพื่อเฝ้าระวงั และควบคุมดูแลทรพัยส์นิประชาชน  4.55 .78 มากทีสุ่ด 3.90 1.02 มาก 
- เฝ้าสงัเกต ตดิตามและประเมนิสถานการณ์ 4.51 .63 มากทีสุ่ด 4.30 .86 มากทีสุ่ด 
- จดัเสน้ทางคมนาคมเพื่อเดนิทาง เขา้ -ออกพืน้ที่  4.51 .68 มากทีสุ่ด 3.85 .87 มาก 
- สื่อสารใหเ้ขา้ใจตรงกนั   4.48 .87 มากทีสุ่ด 3.95 .82 มาก 
- ก าหนดบทบาทหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบทีไ่ดร้บัการยอมรบัในแต่ละดา้น 4.48 .78 มากทีสุ่ด 3.65 .98 มาก 
- แบ่งพืน้ทีแ่ละก าหนดผูร้บัผดิชอบดูแลในแต่ละเขต   4.41 .86 มากทีสุ่ด 3.70 .92 มาก 
3) องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน (อบต. เทศบาล อบจ.)  4.57 .72 มากท่ีสุด 3.75 1.11 มาก 
- กระจายความชว่ยเหลอืในดา้นต่าง  ๆไปยงัประชาชน  4.65 .66 มากทีสุ่ด 4.00 1.12 มาก 
- ส ารวจผูไ้ดร้บัผลกระทบ ผูท้ีต่อ้งการความชว่ยเหลอื  4.62 .67 มากทีสุ่ด 3.80 1.15 มาก 
- เฝ้าสงัเกต ตดิตามและประเมนิสถานการณ์น ้าทว่ม 4.58 .82 มากทีสุ่ด 3.75 1.02 มาก 
- จดัทมีเพื่อเฝ้าระวงั และควบคุมดูแลทรพัยส์นิประชาชน  4.55 .78 มากทีสุ่ด 3.70 1.12 มาก 
- สื่อสารระหว่างกนัใหเ้ขา้ใจตรงกนัลดความขดัแยง้ 4.55 .73 มากทีสุ่ด 3.70 1.08 มาก 
- จดัเสน้ทางคมนาคมเพื่อเดนิทาง เขา้ -ออกพืน้ที่  4.48 .68 มากทีสุ่ด 3.55 1.19 มาก 

รวม 4.50 .77 มากท่ีสุด 3.63 .99 มาก 
       

   6) การบรหิารจดัการภัยพิบตัิหลงัเกิดน ้าหลาก/ดนิถล่มโดยการใช้สิง่ก่อสร้าง สิง่ก่อสร้าง ในภาพรวมเจ้าหน้าที่

ภาครฐัเหน็ว่ามคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ( = 4.49) ในขณะทีชุ่มชนทีม่ปีระสบการณ์เหน็ว่ามคีวามส าคญัอยู่ใน

ระดบัมาก ( = 3.86) มดีงันี้  
(1) ระดบัครวัเรอืน ตอ้งมกีารปรบัปรุงบา้นเรอืนทีอ่ยู่อาศยั และระบบการปลกูพชื    
(2) ระดบักลุ่มในชุมชน ควรใหค้วามร่วมมอืปรบัปรุงระบบระบายน ้าใหอ้ยู่ในสภาพทีพ่รอ้มใชง้าน 

การปรบัปรุงซ่อมแซมบา้นเรอืนทีอ่ยู่อาศยัใหก้บัประชาชน  
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(3) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ต้องมีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและ
สภาพแวดลอ้มพื้นฐานในการด ารงชวีติ การสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลอืเพื่อซ่อมแซมบา้นเรอืนที่อยู่อาศยั
ใหก้บัประชาชน 
รายละเอยีดดงัตารางที ่6 
 

ตารางท่ี 6 การบรหิารจดัการภยัพบิตัหิลงัเกดิน ้าหลาก/ดนิถล่มโดยการใชส้ิง่ก่อสรา้ง   

มาตรการใช้ส่ิงก่อสร้าง 
เจ้าหน้าท่ีภาครฐั (n= 34) ชุมชน (n= 20) 

  S.D. ระดบั   S.D. ระดบั 

1) ระดบัครวัเรือนมีดงัน้ี 4.32 .86 มากท่ีสุด 3.77 1.02  มาก 
- การปรบัปรงุบา้นเรอืนทีอ่ยู่อาศยั 4.44 .78 มากทีสุ่ด 3.80 1.10 มาก 
- การปรบัปรงุพืน้ทีอ่ยู่อาศยั 4.31 .80 มากทีสุ่ด 3.80 1.05 มาก 
- การปรบัระบบการผลติพชืทีส่ามารถชะลอการไหลของน ้า 4.17 1.00 มาก 3.70 .92 มาก 
2)  ระดบักลุ่มในชุมชนมีบทบาท ดงัน้ี 4.51  .72 มากท่ีสุด 3.85 1.04 มาก 
- รว่มมอืปรบัปรงุระบบระบายน ้าใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน  4.62 .67 มากทีสุ่ด 3.80 1.24 มาก 
- ระดมความชว่ยเหลอืในการปรบัปรงุซ่อมแซมบา้นเรอืน 4.41 .77 มากทีสุ่ด 3.90 .85 มาก 
3) องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน (อบต.    
    เทศบาล อบจ.) มีบทบาท ดงัน้ี 

4.63 .78 มากท่ีสุด 3.95 1.13  มาก 

- ปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคโครงสรา้งพืน้ฐานในชมุชน 4.68 .60 มากทีสุ่ด 4.05  .94 มาก 
- ปรบัปรงุระบบระบายน ้าใหอ้ยู่ในสภาพทีพ่รอ้มใชง้าน  4.65 .66 มากทีสุ่ด 3.65 1.42 มาก 
- สนบัสนุนงบประมาณปรบัปรงุซ่อมแซมบา้นเรอืนประชาชน 4.55 1.08 มากทีสุ่ด 4.15  1.04 มาก 

รวม 4.49 .78  มากท่ีสุด 3.86  1.06  มาก 
        

 7) การบรหิารจดัการภัยพิบตัิหลงัเกิดภัยพิบตัิด้านน ้าหลาก/ดนิถล่มโดยมาตรการไม่ใช้สิง่ก่อสร้าง ในภาพรวม

เจ้าหน้าที่ภาครัฐเห็นว่ามีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.45) ในขณะที่ชุมชนที่มีประสบการณ์เห็นว่ามี

ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ( = 3.84)  มดีงันี้  
(1) ระดบัครวัเรอืน ต้องมีการจดัการขยะและสิง่ปฏิกูล การส ารวจความเสยีหายของบ้านเรอืน 

และทรพัยส์นิ ตลอดจนดา้นอาชพี   
(2) ระดบักลุ่มในชุมชน ร่วมกนัปลกูป่าเพื่อเป็นทีเ่กบ็น ้าและชะลอการไหลของน ้า  
(3) ระดบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องมกีารจดัการขยะ และสิง่ปฏกิูลในชุมชน การจดัท า

แผนการป้องกนัน ้าท่วมอย่างเป็นระบบ 
รายละเอยีดดงัตารางที ่7 
 

ตารางท่ี 7 การบรหิารจดัการภยัพบิตัหิลงัเกดิภยัพบิตัดิา้นน ้าหลาก/ดนิถล่มโดยมาตรการไม่ใชส้ิง่ก่อสรา้ง 

มาตรการไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง 
เจ้าหน้าท่ีภาครฐั (n= 34) ชุมชน (n= 20) 

  S.D. ระดบั   S.D. ระดบั 

1) ระดบัครวัเรือน 4.40 .80  มากท่ีสุด 3.86   .99  มาก 
- จดัการขยะและสิง่ปฏกิูลในบา้นเรอืน 4.51 .63 มากทีสุ่ด 3.70 .92 มาก 
- ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครวั 4.48 .78 มากทีสุ่ด 3.95 1.19 มาก 
- ส ารวจความเสยีหายของบา้นเรอืน และทรพัยส์นิตลอดจน
ผลกระทบทีเ่กดิกบัอาชพี 

4.41 .82 มากทีสุ่ด 4.05 1.05 มาก 

- ประเมนิเพื่อปรบัระบบการผลติทางการเกษตรใหเ้หมาะสม 4.34 .97 มากทีสุ่ด  3.65 .98 มาก 
- หาอาชพีเพื่อสรา้งรายได้ 4.24 .83 มากทีสุ่ด 3.95 .94 มาก 
2) ระดบัชุมชน 4.41 .82 มากท่ีสุด 3.77 1.19 มาก 
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มาตรการไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง 
เจ้าหน้าท่ีภาครฐั (n= 34) ชุมชน (n= 20) 

  S.D. ระดบั   S.D. ระดบั 

- ปลูกป่าเพื่อเป็นทีเ่กบ็น ้าและชะลอการไหลของน ้า 4.60 .81 มากทีสุ่ด 4.10 1.07  มาก 
- จดัการขยะ และสิง่ปฏกิูลในชมุชน 4.50 .68 มากทีสุ่ด 3.70 1.13 มาก 
- ถอดบทเรยีนเพื่อหาแนวทางในการป้องกนัและรบัมอื 4.34 .81 มากทีสุ่ด 3.90 1.21 มาก 
- ประสานงานและวางระบบติดตามการสนับสนุนจากภาคส่วน
ต่างๆ ทีจ่ะเขา้มาชว่ยเหลอืเยยีวยา 

4.33 .84 มากทีสุ่ด 3.75 1.07 มาก 

- ผลกัดนัในเชงินโยบายการควบคุมการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ  4.30 .95 มากทีสุ่ด 3.40 1.46 ปานกลาง 
3) องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน    (อบต. เทศบาล อบจ.)  4.54  .81 มากท่ีสุด 3.90 1.06  มาก 
- จดัการขยะ และสิง่ปฏกิูลในชมุชน 4.70 .59 มากทีสุ่ด 3.85 .93  มาก 
- จดัท าระบบขอ้มลูและแผนการจดัการน ้าของชมุชน 4.63 .85 มากทีสุ่ด 3.85 .99 มาก 
- จดัท าแผนการป้องกนัน ้าทว่มอย่างเป็นระบบ  4.56 .81 มากทีสุ่ด 4.10 1.02  มาก 
- สนบัสนุนการถอดบทเรยีน 4.53 .86 มากทีสุ่ด 3.90 1.21  มาก 
- ส่งเสรมิการปลูกป่าเพื่อเกบ็น ้าและชะลอการไหลของน ้า 4.53 .89 มากทีสุ่ด 4.05 .99  มาก 

- ชว่ยเหลอืประสานงานและวางระบบตดิตาม การสนบัสนุนจาก
ภาคส่วนตา่งๆ ทีจ่ะเขา้มาชว่ยเหลอืเยยีวยา  

4.53 .73  มากทีส่ดุ 3.75 1.07  มาก 
 

- ผลกัดนัในเชงินโยบาย ในการควบคุมการใชท้ีด่นิ  4.46 .86 มากทีสุ่ด 3.65 1.23 มาก 
- ส ารวจความเสยีหายและทรพัยส์นิ และผลกระทบกบัอาชพี 4.40 .89 มากทีสุ่ด 4.05 1.05  มาก 

รวม 4.45 .81 มากท่ีสุด 3.84  1.08 มาก 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษา เห็นได้ว่าแนวทางการจดัการต้องมกีารสร้างแรงจูงใจ สร้างก าลงัใจ และการยอมรบั

ใหก้บัชุมชนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง สรา้งการเรยีนรูร้่วมกนัและท าความเขา้ใจต่อปัญหาทีเ่ชื่อมโยงกนัอย่างเป็นระบบ รวมถงึ
การน ากรณีตวัอย่างมาเป็นบทเรยีน เพื่อท าความเขา้ใจและสรา้งความตระหนกั เปิดโอกาสใหชุ้มชนไดเ้ขา้มามสีว่นร่วม
ในการแก้ปัญหาและจดัการภัยพิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสรมิให้เห็นคุณค่าของการจดัการและประโยชน์ที่จะเกิด  
นโยบายและยุทธศาสตรค์วรมาจากการวจิยัท้องถิ่นของชุมชน โดยผูท้ี่มสี่วนเกีย่วขอ้งทุกฝ่ายเขา้มามสี่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย ตลอดจนการสร้างระบบการบรหิารจดัการน ้าจากการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้อง
ท างานอย่างต่อเนื่องและจรงิจงั อกีทัง้ต้องส่งเสรมิบทบาทขององค์กรทอ้งถิน่ใหเ้ขา้มามสี่วนร่วม และเป็นหลกัในการ
แกปั้ญหาในระดบัทอ้งถิน่ เพื่อใหชุ้มชนสามารถพึง่ตนเองและเขา้ใจการจดัการภยัดา้นน ้าไดอ้ย่างเป็นระบบ มทีศิทาง
และแผนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการมสี่วนร่วมด าเนินการจากภาคทีี่เกี่ยวขอ้ง ดงัที่ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้าน
น ้าเคม็และชุมชนบา้นน ้าเคม็ (2551) [1]  กล่าวว่า การรบัมอืกบัภยัสนึามติ้องอาศยัการมสี่วนร่วมจากหลายภาคส่วน 
ทัง้ภาครฐั องคก์รเอกชนและชุมชน ประกอบด้วยกจิกรรมการอบรมแกนน าอาสาสมคัร การประเมนิความเสีย่ง การ
ก าหนดจุดเสีย่งภยัและจุดปลอดภยั การก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ แต่สิง่ที่ส าคญัเป็นอนัดบัแรก คอื การจดัการ
ความรูแ้ละการใหค้วามรูก้บัผูเ้กีย่วขอ้ง 

นอกจากนี้ยงัพบว่าชุมชนที่มกีารจดัการภยัพบิตัิที่ดสี่วนใหญ่แลว้มกีารจดัท าฐานขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งกบั
การจดัการน ้าของชุมชน เช่น  ขอ้มูลปรมิาณน ้าฝน การท าแผนทีท่รพัยากรของชุมชน แหล่งน ้าในชุมชน เสน้ทางเดนิ
ของน ้า ขอ้มลูดา้นประชากร เศรษฐกจิ การสือ่สารคมนาคม เป็นต้น ซึง่ขอ้มูลดงักล่าวต้องมกีารจดัเกบ็อย่างเป็นระบบ
และปรบัปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ มกีารจดัท าแผนเพื่อรบัมอืกบัภยัพบิตัิด้านน ้าร่วมกนัระหว่างชุมชน กลุ่ม 
ทอ้งถิน่และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารเชื่อมโยงระหว่างแผนแมบ่ทของภาคประชาชนและแผนสนบัสนุนของหน่วยงาน 
มกีารปรบัปรุงนโยบาย กฎหมาย และระเบยีบให้เอือ้ต่อการจดัการน ้าแบบบูรณาการที่อยู่บนพื้นฐานของการจดัการ
ทรพัยากรท้องถิ่น วถิีชวีติ ความเป็นอยู่และวฒันธรรมชุมชน ทบทวนและให้การเรยีนรู้ด้านกฎหมายและนโยบายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ใช้เป็นเครื่องมือในการบรหิารจดัการน ้า  ส่งเสรมิติดตามให้มีการบงัคบัใช้กฎหมาย
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เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้เหมาะสมอย่างจรงิจงั รวมทัง้สร้างช่องทางในการสื่อสารกับ
สาธารณะ ระเบยีบของหน่วยงานราชการควรมคีวามยดืหยุ่นไม่บบีรดัชุมชนจนเกนิไปเพื่อเอือ้ใหชุ้มชนสามารถจดัการ
ทรพัยากรน ้าไดด้ว้ยตนเอง   

ในกรณีที่เหตุการณ์เกดิอย่างรุนแรง จนต้องอพยพประชาชน ต้องมกีารจดัระบบช่วยเหลอืดูแลความ
เป็นอยู่ดา้นต่างๆ เช่น ดา้นอาหาร ความปลอดภยั สุขภาพ ทีอ่ยู่อาศยั ฯลฯ และการบรหิารจดัการภายในศูนย ์การจดั
ระเบยีบภายในศนูย ์ โดยมกีารแบ่งผูร้บัผดิชอบในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการรกัษาความปลอดภยั การประสานหน่วยงาน 
ทมีแพทย์ ทีมเยยีวยาฟ้ืนฟูจติใจ การส่งเสรมิอาชพีในระหว่างประสบภัย ที่กล่าวมาขา้งต้นสอดคล้องกบั Dekens 
(2007) [2] ไดก้ล่าวถงึวฎัจกัรของการปรบัตวัและการเรยีนรูใ้นการจดัการภยัพบิตัดิา้นน ้าหลาก ดนิถล่ มว่า จ าเป็นต้อง
มกีารจดัองคก์ร มกีารก าหนดนโยบายและแผนงาน มกีารสรา้งความเขา้ใจและความตระหนัก มรีะบบการคาดการณ์
การแจ้งเตือนและบรรเทาก่อนภัยจะมา มกีารสื่อสารและการประสานงาน มกีารบูรณาการปรบัตวัให้เขา้กบัสภาพที่
เปลีย่นแปลง รวมถงึ Alessandro (2002) [3] ไดเ้สนอแนวทางการจดัการภยัพบิตัจิากน ้าท่วมฉบัพลนั โดยแบ่งออกเป็น 
3 ระยะ คอื ก่อนเกดิภยั(รบัมอื/เตรยีมการ) ระหว่างเกดิภยั(ตอบสนอง) และหลงัเกดิภยั(ฟ้ืนฟูเยยีวยา) ทัง้นี้จ าเป็นตอ้ง
มสี่วนร่วมของภาคชุมชนและหน่วยงานที่เป็นแกนน าในการประสานงาน และแนวทางในการจดัการภัยพิบตัิ และ 
APFM (2007) [4]  ไดเ้สนอแนวทางการจดัการภยัพบิตัิ 2 มาตรการ คอื 1) มาตรการเชงิโครงสรา้ง เช่น การสรา้งอ่าง
เกบ็น ้า การบรูณะเสน้ทางน ้า 2) มาตรการไม่เกีย่วขอ้งกบัโครงสรา้ง เช่น การใหค้วามรู ้การออกกฏระเบยีบ 

กลไกในการจดัการกลุ่มที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารจดัการน ้าในชุมชนมีบทบาทอย่างมาก กลุ่มควรมี
แนวทางและวธิกีารด าเนินงานที่ชดัเจน โดยมศีูนย์ประสานงานระหว่างผูใ้ห้การช่วยเหลอืและผูท้ี่ไดร้บัการช่วยเหลอื 
เพื่อป้องกนัความซ ้าซอ้น รวมถึงการมศีูนยป์ระสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ  มกีารประสานงานแลกเปลีย่นขอ้มูล
ข่าวสารอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง การสร้างกลไกในการดูแลทัง้ภาคประชาชนและกลไกท างานร่วมกบัหน่วยงาน
องคก์รภาคใีนทุกระดบั รวมถงึมรีะบบการตดัสนิใจสัง่การ ควบคุมดูแลทีเ่ป็นเอกภาพ  มคีณะท างานร่วมระหว่าง ภาค
ประชาชนและภาคเีครอืข่ายในการคลี่คลายปัญหา ลดความขดัแยง้ ให้เกดิการบงัคบัใชก้ฎหมาย การติดตาม  และมี
มาตรการลงโทษกบัผู้ที่ฝ่าฝืน มีนโยบายส่งเสรมิบทบาทขององค์กรท้องถิ่นให้เขา้มามสี่วนร่วมและเป็นหลกัในการ
แก้ปัญหาในระดบัท้องถิ่น สร้างและเชื่อมโยงเครอืข่ายภาคประชาชนที่ได้รบัผลกระทบและไม่เป็นธรรม  รวมถึงการ
เชื่อมโยงเครอืขา่ยกบัตน้ กลางและทา้ยน ้า  
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
  1.1 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน ประกอบดว้ยขอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
      1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มขีอ้เสนอแนะในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

ข้อเสนอแนะ  รายละเอียด 
นโยบาย 1) มาจากการวจิยัทอ้งถิน่ของชุมชน  

2) ก าหนดนโยบายจากผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย 
3) ส่งเสรมิบทบาทของทอ้งถิน่ใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มและเป็นหลกัในการแกปั้ญหา 
4)  ควรมมีาตรฐานในการเยยีวยาผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบทีเ่ป็นธรรม 
5) ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัทราบนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง 
6) ส่งเสรมิและสนบัสนุนดา้นงบประมาณและแรงจงูใจในการจดัการภยัใหก้บัชุมชน 

กฎหมาย/ระเบยีบ  1) ปรบัปรุงระเบยีบ กฎหมาย ใหม้คีวามยดืหยุ่นในการบรหิารจดัการของชุมชน 
2) ส่งเสรมิและตดิตามใหม้กีารบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างจรงิจงั  
3) สรา้งช่องทางในการสือ่สารกบัสาธารณะต่อปัญหา 
4) มคีณะท างานร่วมระหว่างรฐัและประชาชนในการคลีค่ลายปัญหาความขดัแยง้  
5) บงัคบัใชก้ฎหมายกบัผูท้ีฝ่่าฝืน 



 

1239 
 

6) ใหค้วามรูเ้กีย่วกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการ 
กลไก  1) สรา้งแรงจงูใจ สรา้งก าลงัใจ ใหก้ารยอมรบัชุมชนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

2) สรา้งกลไกการดแูลร่วมกบัองคก์รภาคใีนทุกระดบั มรีะบบการตดัสนิใจสัง่การ ทีเ่ป็นเอกภาพ  
3)  ส่งเสรมิบทบาทขององคก์รทอ้งถิน่ใหเ้ขา้มามสี่วนร่วม รวมทัง้การแกปั้ญหาในระดบัทอ้งถิน่ 
4)  ยอมรบัสทิธขิองชุมชนในการจดัการทรพัยากรของชุมชน 

        2) ข้อเสนอแนะในระดบัปฏิบติัการ มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
ข้อเสนอแนะ  รายละเอียด 

แผนงาน 1) จดัท าแผนงานแบบบรูณาการระหว่างแผนของชุมชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
2) ควรมแีผนการบรหิารจดัการตัง้แต่ตน้น ้า ถงึปลายน ้า  
3) มคีวามสมัพนัธก์บัการอนุรกัษ์ดนิ น ้า และป่าไม ้และสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของชุมชน 

กฏหมาย/ระเบยีบ 1)  ส่งเสรมิและตดิตามใหม้กีารบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
2)  เอื้อการใชป้ระโยชน์จากพืน้ทีใ่หเ้หมาะสมอย่างจรงิจงั  
3)  สรา้งมาตรฐานดา้นการปฏบิตัใินการเยยีวยาทีเ่ป็นธรรมและทัว่ถงึ 

กลไก /การประสานงาน /การ
สือ่สาร 

1)  สรา้งกลไกการบรหิารจดัการภยัพบิตัทิีม่าจากภาคประชาชนและภาคเีครอืขา่ย 
2)  มศีนูยป์ระสานงานต่างๆเพือ่ป้องกนัความซ ้าซอ้นในการท างาน 
3)  มกีารประสานงานแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารกนัอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 
4)  สรา้งช่องทางการสือ่สารกบัสาธารณะต่อปัญหา  
5)  มคีณะท างานร่วมระหว่างภาครฐั ภาคประชาชนในการคลีค่ลายปัญหา 
6)  สรา้งและเชือ่มโยงเครอืขา่ยภาคประชาชน 

การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้  ถอดบทเรยีนกรณตีวัอย่างทีด่ ีมาเป็นบทเรยีน 
1)  แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนั และท าความเขา้ใจต่อปัญหาทีเ่ชือ่มโยงและเป็นระบบ 
2)  ทบทวนและซกัซอ้มการป้องกนัภยัอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 

ดา้นการด ารงชวีติ 1)  ส่งเสรมิอาชพีและสรา้งรายไดใ้นระหว่างประสบภยัพบิตั ิ
2)  จดัระบบช่วยเหลอืดแูลความเป็นอยู่ดา้นต่างๆ ระหว่างประสบภยัพบิตั ิ

3)  สรา้งแรงจงูใจ ขวญัก าลงัใจ และการยอมรบัใหก้บัชุมชนในการต่อสูก้บัปัญหา 
4)  ส่งเสรมิใหเ้หน็คุณค่าและประโยชน์การท างานร่วมกนั การช่วยเหลอืสงัคม 

ฐานขอ้มลู 1)   จดัท าฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งมกีารจดัเกบ็และปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ   
2)   น าขอ้มลูของชุมชนไปใชต้ดัสนิใจในการบรหิารจดัการ 

โครงการพฒันา 1)   สรา้งระบบเตอืนภยัใหเ้หมาะสมและเพยีงพอ 
2)   พฒันาป่าพืน้ทีต่น้น ้า  
3)   ปรบัปรุง บ ารุงรกัษาระบบชลประทานของชุมชนใหใ้ชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
4)   ฟ้ืนฟูระบบนิเวศใหธ้รรมชาตมิคีวามอุดมสมบรูณ์ 
5)   ส่งเสรมิใหม้กีารอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

  

 1.2 ข้อเสนอแนะต่อภาคประชาชน/ชุมชน ควรจะตอ้งด าเนินการในแต่ละช่วงเวลา ดงันี้ 
1) ข้อเสนอแนะก่อนเกิดภยัพิบติั มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

(1) การตัง้กลุ่มผูใ้ชน้ ้า ทีม่ขีอ้บงัคบั กฎระเบยีบ ทีม่าจากกตกิาชุมชน มกีองทุนทุนส ารอง 
(2) การใช้ภาวะผู้น า สร้างแรงจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า

ชุมชน  
(3) การฝึกอบรม การแสวงหาความรู ้การสรา้งความตระหนกัรู้ เพื่อเตรยีมพรอ้มรบัมอื  
(4) การจดัท าแหล่ง/ฐานขอ้มลูชุมชน  
(5) จดัท าแผนงานครอบคลุมรอบดา้นและยดืหยุ่น และแนวทางการป้องกนัและแจง้เตอืนภยั  
(6) การจดัเตรยีมอุปกรณ์และเครื่องมอืช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั  
(7) การปรบัสภาพภูมทิศัน์และอาคารสถานที ่เสน้ทาง ใหเ้หมาะสม  
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(8) ความพรอ้มในการประสานงานกบัหน่วยงานทอ้งถิน่และภาครฐั  
2) ขอ้เสนอแนะระหว่างเกิดภยัพิบติัด้านน ้า มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

(1) การปฏบิตัติน ไดแ้ก่ ปฏบิตัติามค าแนะน าและรอ้งขอ การช่วยเหลอืตนเองและเพื่อนบา้น 
(2) ระบบการสือ่สารหลากหลายช่องทางและครอบคลุมทุกกลุ่มผูป้ระสบภยั  
(3) ความพรอ้มดา้นบุคลากรในการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
(4) การบรหิารจดัการความพรอ้มดา้นอพยพและศนูยพ์กัพงิ  

3) ข้อเสนอแนะหลงัเกิดภยัพิบติัด้านน ้า มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
(1) การช่วยเหลอืตนเองเบือ้งตน้  
(2) การประสานงานกบัหน่วยงานภาคเีครอืขา่ย หาแนวทางการช่วยเหลอืเยยีวยา  
(3) การสรา้งทีพ่กัชัว่คราว ในกรณีทีบ่า้นเรอืนหรอืชุมชนไดร้บัความเสยีหาย   
(4) การฟ้ืนฟูคุณภาพชวีติและจติใจ  
(5) การตัง้คณะกรรมร่วมประเมนิผลกระทบความเสยีหาย  
(6) การฟ้ืนฟูโครงสรา้งพืน้ฐานทีไ่ดร้บัผลกระทบ  
(7) การถอดบทเรยีนและแนวทางป้องกนั  

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  
    1) การน ารปูแบบการบรหิารจดัการภยัพบิตัไิปปฏบิตัใินพืน้ทีป่ระสบภยั 
          2) การจดัท าฐานขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรบัชุมชนทีม่คีวามเสีย่งในการเกดิภยัพบิตัิ 

3)  การศกึษาภมูปัิญญาในการจดัการภยัพบิตัขิองชุมชน 
4)  การศกึษาเครื่องมอืทีใ่ชส้ าหรบัการบรหิารจดัการภยัพบิตั ิ
5)  มาตรฐานการชดเชยค่าความเสยีหายทีเ่กดิจากภยัพบิตั ิ
6)  แนวทางการบรูณาบทบาทหน้าทีใ่นการจดัการภยัพบิตัริะหว่างองคก์รภาคเีครอืขา่ย  
7)  การศกึษาการมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ยในการจดัการภยัพบิตั ิ
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การประเมินผลสมัฤทธ์ิของการจดัให้มีโครงการการจดัให้มีบริการโทรคมนาคม
พืน้ฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพ่ือสงัคมระยะท่ี 2 
The evaluating the effectiveness of a proposal to project a basic 
telecommunications services and social services, Phase 2 
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บทคดัย่อ 
 

ในการวจิยัเรื่องการประเมนิผลสมัฤทธิข์องการจดัให้มโีครงการการจดัให้มบีรกิารโทรคมนาคมพื้นฐานโดย
ทัว่ถึงและบริการเพื่อสงัคมระยะที่ 2 มีวตัถุประสงค์ในการวิจยัเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ คุณภาพเทคโนโลยี การ
ให้บรกิาร และการประเมนิผลการจดัให้มบีรกิารโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคม โดยผลวจิยัการ
ประเมนิผลการด าเนินงานของโครงการในปัจจยัชีว้ดัทัง้ 3 ดา้นโดยภาพรวม พบว่า สมัฤทธิผ์ลของการด าเนินงานตาม
โครงการอยู่ในเกณฑป์านกลาง เมื่อพจิารณาจ าแนกตามปัจจยัชีว้ดัในแต่ละดา้น โดยดา้นทีม่ผีลประเมนิอยู่ในเกณฑด์ี
คอื ดา้นการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ ส าหรบัผลการประเมนิดา้นผลกระทบของนโยบาย และความพงึพอใจต่อ
ภาพรวมของโครงการ 

ปัจจยัชี้วดัด้านทัศนคติที่มีต่อการด าเนินโครงการ โดยใช้เกณฑ์ของ Likert Scale และทดสอบด้วย One-
Sample t-test โดยก าหนดค่าทดสอบในระดบัปานกลาง เท่ากบั 3.40 พบว่า โดยภาพรวมมีทศันคติต่อการด าเนิน
โครงการอยู่ในเกณฑ์ด ีมคีะแนนที่ระดบั 3.47 เมื่อพจิารณาในแต่ละประเดน็ชี้วดัทุกประเดน็มคีะแนนอยู่ในเกณฑ์ด ี
ยกเว้นในประเด็นเรื่องความสะอาดของเครื่องโทรศัพท์ และการประชาสมัพันธ์และแนะน าเกี่ยวกบัสถานที่ติดตัง้/
ต าแหน่งทีว่างโทรศพัท์ ในเกณฑป์านกลาง ซึง่ คะแนนทศันคตต่ิอสถานทีต่ดิตัง้/ต าแหน่งทีว่างโทรศพัทม์คีวามมัน่คง
และถาวร มคีะแนนสูงสุด รองลงมาเป็นทศันคติต่อความปลอดภยัในการใช้บรกิารของสถานที่ติดตัง้/ ต าแหน่งที่วาง
โทรศพัท์ และทศันคตต่ิอสถานทีต่ดิตัง้/ต าแหน่งทีว่างโทรศพัทใ์ห้ความสะดวกในการเขา้ใชบ้รกิาร ซึง่ทัง้สามตวัชีว้ดั
ดงักล่าวมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

ค าส าคญั: ประเมนิ  ผลสมัฤทธิ ์ โครงการ บรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐาน บรกิารเพื่อสงัคม 
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Abstract  
 

 In research on the evaluation of a proposal to project a basic telecommunications services and 
social services, Phase 2  aims to study the performance quality, technology, service and evaluation for the 
basic telecommunications services and social services. The study evaluated the performance of the project in 
the three parameters showed that the overall effectiveness of the implementation of the project is good. by 
considering parameters on each side. The side effect is evaluated favorably. The objectives of the project for 
the assessment of the effects of policy and satisfaction with the overall project. 
 Parameters of the attitude toward the project. Using the Likert Scale and tests of the One-Sample t-
test with the test value 3.40 was found to moderate the overall attitude towards the project favorably a score 
of 3.47 at each point considering all indications point is scored favorably. Except on the issue of cleanliness 
of the phone. And publicity, and advice on the installation site / location of the phone. Who scored above 
average on-site installation / location of the phone is solid and permanent rated a minor attitude towards 
safety in the service of the installation site / location of the phone and attitudes toward the installation site / 
location of the phone provides convenient access to services. The three indicators that are statistically 
significant at the 0.01 level. 
 

Keywords: Evaluating, effectiveness project, Basic Telecommunications Services, Social Services  
 

บทน า 

พระราชบญัญตัิการประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 มาตรา 17 ก าหนดว่าผู้รบัใบอนุญาตประกอบ
กจิการโทรคมนาคม ซึง่ผูร้บัใบอนุญาตแบบที ่2 ทีม่โีครงขา่ยเป็นของตนเองและแบบที ่3 ตอ้งมพีนัธะด าเนินงานการจดั
ใหม้บีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคม ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิกีาร ที ่กสทช. ก าหนด 
และ มาตรา 18 ก าหนดว่าผูร้บัใบอนุญาตทีไ่ม่สามารถด าเนินการตามมาตรา 17 ได ้หรอืในกรณีที ่กสทช. เหน็สมควร
ให้ผูร้บัใบอนุญาตมสี่วนร่วมรบัผดิชอบการจดัใหม้กีารบรกิารโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคม ให ้
กสทช. มอี านาจก าหนดให้ผูร้บัใบอนุญาตนัน้ ต้องจดัสรรรายได้ทีไ่ดร้บัจากการใหบ้รกิารโทรคมนาคมใหแ้ก่ กองทุน
พฒันากจิการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื่อนไขในการจดั
ใหม้กีารบรกิารโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคม ลงวนัที ่3 สงิหาคม 2548 ตามเงื่อนไขใบอนุญาต
ประกอบกจิการโทรคมนาคม 

กสทช.ไดอ้อกประกาศ เรื่องหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการจดัใหม้กีารบรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดย
ทัว่ถึงและบรกิารเพื่อสงัคม ลงวนัที่ 3 สงิหาคม 2548 และประกาศ กสทช.เรื่องพืน้ทีเ่ป้าหมายการจดัให้มกีารบรกิาร
โทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคม ลงวนัที ่7 เมษายน 2549 ซึง่อยู่ระหว่างการตดิตามประเมนิผลการ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงานในดา้นปรมิาณ และประกาศ กสทช. เรื่องหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื่อนไข 
ในการจดัให้มกีารบรกิารโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึงและบรกิารเพื่อสงัคม ลงวนัที ่6 ตุลาคม  2552 และประกาศ 
กสทช.เรื่องพืน้ทีเ่ป้าหมายการจดัใหม้กีารบรกิารโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึง ลงวนัที่ 8 มกราคม 2553 การตรวจ
ตดิตาม ประเมนิผลการด าเนินงานการจดัใหม้กีารบรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและเพื่อสงัคม ถอืเป็นภารกจิ
หลกัของส านักงานทีส่ าคญัในการก ากบั ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของผูร้บัใบอนุญาตทีจ่ดัใหม้บีรกิารดงักล่าว
ขา้งตน้ ใหม้ปีระสทิธภิาพและสมัฤทธผิลสงูสดุแก่กลุ่มเป้าหมาย [1] 

อย่างไรกต็าม การตรวจตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานการจดัใหม้กีารบรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดย
ทัว่ถงึฯ ถอืเป็นภารกจิทีส่ าคญัของตรวจสอบการด าเนินงานการจดัใหม้กีารบรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึฯ จาก
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ภารกจิขา้งตน้ส านกังาน กสทช.เหน็สมควรจดัใหม้กีารตดิตาม ตรวจสอบประเมนิผลการด าเนินงานของผูร้บัใบอนุญาต
ในการจดัใหม้บีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและเพื่อสงัคม ตามประกาศทัง้ 2 ฉบบัดงักล่าวโดยจดัหาหน่วยงาน
ภายนอก ทีเ่ป็นหน่วยงานราชการ(สถาบนัการศกึษา) ซึง่ไม่มสี่วนไดเ้สยี ในการด าเนินงานทางดา้นโทรคมนาคม ท า
หน้าที่ตรวจติดตาม ประเมนิผลการจดัให้มบีรกิารโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึงและบรกิารเพื่อสงัคมระยะที่ 2 ให้
เป็นไปตามประกาศ กสทช. เพื่อตรวจสอบใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงค ์ภายใต้ขอบเขตและระยะเวลาตามก าหนดซึ่ง
สามารถด าเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่อง[2] 

 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

เพื่อศกึษาประสทิธภิาพ คุณภาพเทคโนโลย ีการใหบ้รกิาร และการประเมนิผลการจดัใหม้บีรกิารโทรคมนาคม
พืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคม  

 

กรอบแนวคิดและสมมติุฐาน 
 

กระบวนการด าเนินงานในครัง้นี้จะเริ่มจากกรอบแนวคิด การติดตามและประเมินผล ตลอดจนทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ในส่วนที่สองเป็นการก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงาน การติดตามผลโครงการ โดยเริ่มตัง้แต่วิธีการวัด
ประเมนิผล และการก าหนดเป้าหมายทีจ่ะถูกประเมนิผล ในส่วนทีส่ามเป็นการกล่าวถงึเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา และ
สว่นสดุทา้ยเป็นแนวทางในการด าเนินการตดิตามตรวจสอบ 

 

วิธีวิทยาการวิจยั 
 

  กรอบแนวคิดการประเมินผล 

  จากกรอบแนวคดิเบือ้งตน้ของการประเมนิผล ซึง่จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และจาก
กรอบการวเิคราะหผ์ล จงึสามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปนี้ 
  ความหมายของการประเมินผล 
         พรีสทิธิ ์ค านวณศลิป์ และสากล จรยิวทิยานนท ์(2555) ไดใ้หค้วามหมายของการประเมนิผล หมายถึง 
กระบวนการหรอืวธิกีารประเมนิดูประสทิธภิาพ (Efficiency) ประสทิธผิล (Effectiveness) ของงาน และผลกระทบของ
กจิกรรม (Impact) ตามทีต่ัง้วตัถุประสงคไ์วใ้นโครงการว่าบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไวห้รอืไม่ การประเมนิผลจะมลีกัษณะ
เป็นกระบวนการขององคก์รทีมุ่่งพฒันาปรบัปรุงกจิกรรม หรอืวธิกีารด าเนินการในขณะทีโ่ครงการก าลงัด าเนินอยู่ หรอื
อาจเป็นเรื่องของการมุ่งใหเ้กดิการวางแผนทีด่ใีนอนาคต[3] 
       สขุุม มูลเมอืง (2550) มองการประเมนิผลเป็นไปในลกัษณะ การก าหนดคุณค่า (Value) และประสทิธผิล
ของโครงการหรอืการท างานของคน หรอืกลุ่มบุคคลในองคก์ร ผลจากการประเมนิจะออกมาในรูปของการตดัสนิใจใน
เรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธ์ระหว่างผลทีเ่กดิขึน้จรงิกบัผลที่คาดหวงัไวล่้วงหน้านัน้คอื จุดหมายทีส่ าคญัของการ
ประเมนิโครงการ การจดัเตรยีมขอ้มลู และการจดัท าสารสนเทศเพื่อใชใ้นการเปรยีบเทยีบระหว่างผลทีเ่กดิขึน้จรงิกบัผล
ทีค่าดหวงัไว ้อนัเป็นแนวทางใหผู้บ้รหิารโครงการน าไปใชใ้นการพฒันา เพื่อตดัสนิใจโครงการว่าจะด าเนินต่อไปหรอืไม่
[4] 
      สรุพล กาญจนะจติรา (2547) มองการประเมนิผลเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจปฏบิตังิานว่าโครงการ
ที่ด าเนินการนัน้ ได้บรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายหรอืไม่เพยีงใด เพราะวตัถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการจะเป็น
เครื่องชีใ้หเ้หน็ว่า โครงการนัน้เป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่ และใชผ้ลการประเมนิเป็นขอ้มลูยอ้นกลบั เพื่อการปรบัปรุง
การประเมนิ และด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ต่อไป[5] 
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   องคป์ระกอบทัง้ 3 ของการประเมินผล[6] 
 1) การวดั (Measurement) ท าใหท้ราบสภาพความเป็นจรงิของสิง่ทีจ่ะตอ้ง ประเมนิว่ามปีรมิาณ
เท่าใด มคีุณสมบตัอิย่างไร เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรบัการพจิารณา 
 2) เกณฑ์การพิจารณา (Criteria) การจะตัดสนิใจว่าสิง่ใดดีหรอืไม่ดจีะต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน
ส าหรบัใชเ้ปรยีบเทยีบสิง่ทีไ่ดจ้ากการวดั 
 3) การตดัสนิใจ (Decision) เป็นการชี้ขาด หรอืสรุปผลการเปรยีบเทยีบระหว่างผลของการวดั
เกณฑท์ีก่ าหนดไวว้่าสอดคลอ้งกนัหรอืไม่ ทัง้นี้ การตดัสนิใจทีด่จีะต้องใชว้จิารณญาณพจิารณาอย่างละเอยีดถีถ่้วนทุก
แง่ทุกมุม และกระท าอย่างยุตธิรรมโดยอาศยัสภาพและความเหมาะสมต่าง ๆ ประกอบดงัภาพที ่1 
 

 
ภาพท่ี 1  วงจรการประเมนิผล (ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์, 2549: น.33) 

   

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการประเมินผล 
  แนวคิดการวิเคราะหปั์จจยั (Factor Analysis) 
 หลกัการวเิคราะหปั์จจยั หรอืบางครัง้เรยีกว่าการวเิคราะหต์วัประกอบ หรอืตวัชีว้ดั ซึง่ตวัชีว้ดัซึง่
จดัอยู่ในกลุ่มเดยีวกนัจะมคีวามสมัพนัธก์นัมาก โดยความสมัพนัธน์ัน้อาจจะเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัหรอืตรงขา้มกนั 
สว่นตวัแปรทีอ่ยู่ต่างกลุ่มกนัหรอืคนละปัจจยัจะไม่มคีวามสมัพนัธก์นัหรอืความสมัพนัธน้์อยมาก ทัง้นี้วตัถุประสงคข์อง
การวิเคราะห์ปัจจัยเป็นไปเพื่อการลดจ านวนตัวแปรหรือประเด็นชี้ว ัดหลายตัวให้เหลือเป็นปัจจัยชี้ว ัด ซึ่งอาจ
ประกอบดว้ยปัจจยัชีว้ดัในหลายดา้น อนัเป็นองคป์ระกอบของปัจจยัชีว้ดัผลสมัฤทธิข์องโครงการโดยรวม โดยการน าตวั
แปรทีม่คีวามสมัพนัธก์นัไวใ้นกลุ่มปัจจยัเดยีวกนั 
 แนวคดิการประเมนิโดยใชส้ถติดิว้ยวธิกีารวเิคราะหปั์จจยัหาดชันีวดัแนวโน้มความสมัฤทธิผ์ลของ
โครงการ (x1) ซึง่อยู่บนพืน้ฐานทีว่่าความสมัฤทธิผ์ลของโครงการเกดิประสทิธผิลของการแปลงนโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิ
(x2) ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการงบประมาณ (x3) ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการองคก์าร (x4) และนวตักรรมและ
การเรยีนรู ้(x5) รวมถึงความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร (x6) เป็นต้น ซึ่งการจดักลุ่มปัจจยัจะเป็นการให้ความส าคญัหรอื
น ้าหนกัใหก้บัตวัแปรดงักล่าวในแต่ละดา้น สมการแสดงความสมัพนัธค์อื 
   P  =  w1x1 + w2x2 + w3x3 + …. + w6x6 
  โดยที ่P คอื แนวโน้มความสมัฤทธิข์องโครงการ 
  w1, w2, w3 … w6 เป็นน ้าหนกัของตวัแปร x1, x2, x3 … และ x6 ตามล าดบั  
 ผลของการวเิคราะห์ปัจจยั จะท าให้เหน็โครงสรา้งความสมัพนัธข์องตวัแปรทีศ่กึษา ซึง่อยู่ในกลุ่มปัจจยัชีว้ดั
เดยีวกนั และสามารถอธบิายความหมายของแต่ละปัจจยั ตามความหมายของตวัแปรต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มปัจจยัชี้วดั
เดยีวกนั ท าใหส้ามารถน าไปใชใ้นการวางแผนจดัการในดา้นต่าง ๆ ได้ 
 การใช้การวเิคราะห์ปัจจยัด าเนินการนัน้ มีวธิกีารอยู่ 4 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนแรกน าตัวแปรต่างๆ (ตัวชี้วดั
ผลสมัฤทธิข์องการด าเนินงานตามนโยบาย) มาหาค่าเมทรกิซ์สหสมัพนัธ์ (Correlation matrix)  ขัน้ตอนที่สองน าค่า      

ก าหนดขอบเขตและวตัถุ 
ประสงคข์องการประเมนิ 

วางแผนและ 
สรา้งเครือ่งมอื 

ด าเนินการเกบ็ 
รวบรวมขอ้มลู 

รายงานผลการประเมนิ วเิคราะหข์อ้มลูและ
สรุปผล 
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เมทรกิซส์หสมัพนัธม์าสรา้งกลุ่มตวัแปรใหม ่โดยวธิกีารทีเ่รยีกว่า Principle component ตวัแปรภายในกลุ่มตวัแปรกลุ่ม
แรกจะอธบิายความแปรปรวนทีเ่หลอือยู่ไดด้กีว่ากลุ่มตวัแปรกลุ่มทีส่อง ตวัแปรในกลุ่มทีส่องกอ็ธบิายความแปรปรวนที่
เหลอือยู่ไดด้กีว่ากลุ่มตวัแปรกลุ่มทีส่าม แต่เน่ืองจากวธิกีารจดักลุ่มตวัแปรแบบ Principle component  มหีลายวธิที าให้
เราไม่อาจบอกได้ว่า การหาค าตอบวธิใีดเป็นวธิทีี่มคีวามหมายดทีี่สุด จงึต้องใช้วธิ ีRotation of factors ในขัน้ที่สาม 
หลกัการ Rotations คอื การท าใหก้ลุ่มตวัแปรชุดหนึ่งเป็นอสิระ (orthogonal) จากกลุ่มตวัแปรชุดอื่นๆ โดยวธิ ีVarimax 
ผลทีต่ามมาเป็นขัน้ตอนสุดทา้ยที่จะไดค้่า Factor Loading [7]เป็นตวัวเิคราะหก์ารจดักลุ่มปัจจยัชีว้ดัความสมัฤทธิข์อง
การด าเนินงานตามนโยบายของกลุ่มตวัอย่างแต่ละกลุ่ม และสดุทา้ยน ากลุ่มตวัแปรไปใช้ในการศกึษาส าหรบัประเมนิผล
ต่อไป 
 เกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานตามแนวทางของ TRIS 
 TRIS ไดก้ าหนดมติกิารปฏบิตังิานเป็น 4 ดา้น แต่ละดา้นประกอบดว้ยตวัชีว้ดัแตกต่างกนัออกไปตามหน้าที่
ความรบัผดิชอบ ซึ่งในแต่ละตวัชี้วดัจะประกอบด้วย ชื่อตวัชี้วดั หน่วยวดั น ้าหนัก ค าอธบิายตัวชี้วดั แหล่งขอ้มูล / 
วธิกีารจดัเกบ็ข้อมูล เกณฑ์ให้คะแนน รายละเอยีดขอ้มูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั เงื่อนไขของตัวชี้วดั ผู้ก ากบัดูแล
ตวัชีว้ดัและผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู ซึง่มติแิละตวัชีว้ดัต่าง ๆ มดีงันี้ 
 มติทิี ่1 มติดิา้นประสทิธผิลการปฏบิตังิาน 
 มติทิี ่2 มติดิา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร  
 มติทิี ่3 มติดิา้นประสทิธภิาพของการปฏบิตังิาน 
 มติทิี ่4 มติดิา้นการพฒันาองคก์ร  
 การก าหนดชีว้ดัดงักล่าวเพื่อครอบคลุมแนวทางการด าเนินงานทีช่ดัเจนครบถ้วนทุกดา้น สามารถประเมนิผล
การปฏบิตังิานของบุคลากรตามเกณฑ์การใหค้ะแนนของตวัชีว้ดัทีก่ าหนดไว้ไดอ้ย่างรวดเรว็ บุคลากรของหน่วยงาน
ทราบถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการปฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
         ขัน้ตอนการด าเนินงานการติดตามผลโครงการการบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถึงและบริการ
เพื่อสงัคมระยะท่ี 2 
 การตดิตามผลโครงการการบรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคมระยะที่ 2  นัน้ จะต้อง
ด าเนินการเป็นระบบ ซึง่มขี ัน้ตอนทีเ่ด่นชดัและปฏบิตัติามได ้โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอนทีส่ าคญัๆ คอื 
 1. ขัน้ตอนที่ 1 เป็นการวางแผนการติดตามผล ซึ่งในขัน้ตอนนี้ เป็นการน าข้อมูลรายงานผลการ
ด าเนินงานการให้บรกิารโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึงและบรกิารเพื่อสงัคมของบรษิัท ทโีอท ีจ ากดั  (มหาชน) และ
บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) มาด าเนินการวางแผนการตดิตามผลและประเมนิผลการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 
พืน้ทีด่ าเนินงาน สถานทีต่ดิตัง้ เลขหมาย พกิดัพืน้ที่ ฯลฯ ขอ้มูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ โดยสามารถน ามาด าเนินการได้
ดงันี้ 
 1.1 การออกแบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Excel เพื่อบันทึกข้อมูลส่วนแรกจาก
รายงานผลการด าเนินการดงักล่าวทีจ่ าเป็นส าหรบัการคน้หาและออกรายงานทีเ่หมาะสม 
 1.2 การก าหนดแผนด าเนินงานการออกวจิยัภาคสนามส าหรบัการปฏบิตักิารตดิตามผล ก าหนดการ
ด าเนินงานตรงตามก าหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ วธิกีารด าเนินงานและการจดัเกบ็ขอ้มลู  
 2. ขัน้ตอนที่ 2 เป็นการปฏบิตักิารติดตามผล เนื่องจากขอบเขตการติดตามด าเนินงานมหีลากหลาย
กลุ่ม ซึง่กระจายครอบคลุมทัว่ประเทศ เพื่อใหก้ารตดิตามและประเมนิผลด าเนินการอย่างมปีระสทิธภิาพตามขอบเขตที่
ก าหนด จงึเสนอแนวทางในการด าเนินงานดงัต่อไปนี้ 
 2.1 การแบ่งพืน้ทีป่ฏบิตักิารตดิตามผลจาก 4 ภูมภิาคเป็น 7 กลุ่มจงัหวดัย่อยไดแ้ก่ จงัหวดัชายฝัง่
ตะวนัออก จงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง จงัหวดัภาคเหนือตอนบน จงัหวดัภาคอสีานใต้ จงัหวดัภาคอสีานเหนือ จงัหวดั
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ภาคกลาง และจงัหวดัภาคใต้ การใชว้ธิกีารนี้เป็นการควบคุมจ านวนเป้าหมายทีร่บัผดิชอบใหใ้กลเ้คยีงกนั เพื่อท าให้
สามารถก าหนดทมีงานใหม้ขีนาดและระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการปฏบิตังิาน  
 2.2 การก าหนดผูร้บัผดิชอบและทมีงานการออกวจิยัภาคสนามส าหรบัการปฏบิตักิารตดิตามผล ใน
การปฏบิตักิารนี้จะแบ่งพืน้ทีร่บัผดิชอบเป็น 5 ทมี ในแต่ละทมีมนีักวจิยัหลกัเป็นผูร้บัผดิชอบอย่างชดัเจน โดยแต่ละทมี
จะมีโครงสร้างการควบคุมและสัง่การการท างานอย่างเป็นระบบ ซึ่งในทมีวจิยั 1 ทีมประกอบด้วย นักวจิยัหลกัและ
ผูช้่วยนักวจิยั อย่างละ 1 คน และพนักงานวจิยั 4 คน รวมทัง้สิน้ทมีละ 6 คน โดยในการวจิยัภาคสนามที่ต้องการเร่ง
งาน ในแต่ละทีมงานอาจแตกเป็นทีมย่อย ๆ ได้ 3 ทีม (ทีมละ 2 คน) ในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งท าให้สามารถ
ด าเนินงานไดร้วดเรว็ขึน้ 
 2.3 ภารกจิในการปฏบิตักิารตดิตามผล แต่ละทมีงานถูกก าหนดจ านวนเป้าหมายทีต่้องรบัผดิชอบ
อย่างชดัเจนแล้ว ในการปฏบิตัิการนี้แต่ละทมีมภีารกิจในการปฏบิตัิการติดตามผลแบ่งเป็น 2 ภารกจิหลกั คอื การ
ด าเนินงานวจิยัขอ้มูลด้านโทรคมนาคมพื้นฐานตามพื้นที่เป้าหมาย ตลอดจนการติดตาม การตรวจประเมนิคุณภาพ 
บรกิาร การตดิตัง้โทรศพัทพ์ืน้ฐานตามพืน้ทีเ่ป้าหมายจากการด าเนินงานการใหบ้รกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึ
และบรกิารเพื่อสงัคมของบรษิัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ส่วนภารกจิ
ต่อมา คอื การวจิยัความพงึพอใจและความต้องการใช้งานของผูใ้ชบ้รกิารในพื้นทีเ่ป้าหมาย อย่างน้อย 2 ตวัอย่างต่อ
พืน้ทีเ่ป้าหมาย 
 3. ขัน้ตอนที ่3 เป็นการวเิคราะห ์รายงานผล และขอ้เสนอแนะ จากขอ้มูลการตดิตามและประเมนิผลที่
ไดจ้ากภาคสนามจะน าขอ้มูลบางสว่นเขา้ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์และขอ้มลูดา้นความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารจะน ามา
ประมวลผลขอ้มูลทางสถิตดิ้วยโปรแกรมสถิต ิส าหรบัการน าเสนอผลด้านสถิตเิชงิพรรณนา และการวเิคราะหผ์ลดว้ย
เทคนิคทางสถติขิ ัน้สงู เพื่อประเมนิผลความส าเรจ็ของการจดัใหม้ีโครงการการบรกิารโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึง
และบรกิารเพื่อสงัคมระยะที ่2 ตามนโยบายของ กสทช. ตลอดจนขอ้เสนอแนะเชงินโยบายต่อไป 

วิธีการประเมินผลโครงการการบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อสงัคมระยะท่ี 2 
 แบ่งผลประเมินผลออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ซึ่งเป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกและการวิจัยด้วย
แบบสอบถามเป็นหลกั โดยใช้วิธีการทางสถิติ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) จดักลุ่มตัวแปรหรือ
ประเดน็ชีว้ดัเป็นดชันีหรอืปัจจยัชี้วดั โดยประยุกตก์รอบแนวความคดิการประเมนิผลอื่น ๆ ในการก าหนดชื่อปัจจยัชีว้ดั 
อาทแินวคดิองคป์ระกอบแบบสมดุล (Balance Score Card: BSC) เป็นต้น และใหค้ะแนนประเมนิผลตามแต่ละปัจจยั 
น าเสนอผลการประเมนิ จ าแนกออก 2 ส่วนหลกั โดยส่วนที ่1 เป็นการประเมนิผูใ้ชบ้รกิารในระดบัต่าง ๆ  ซึง่เป็นการ
ประเมนิผลในสองกลุ่มทีต่่างกนั ไดแ้ก่ ประชาชนในพืน้ทีช่นบทห่างไกล และกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารตามสถานีอนามยั ส าหรบั
ส่วนที่ 2 เป็นการประเมนิผลการด าเนินงาน และผลสมัฤทธิข์องการด าเนินการของโครงการการบรกิารโทรคมนาคม
พืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคมระยะที ่2ระยะที ่2 ซึง่เป็นการประเมนิผลทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง/ดูแล/ไดร้บัผลกระทบ
การด าเนินโครงการการบรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคมระยะที ่2ระยะที ่2 ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย
[8] 
 ส่วนที่ 1 การประเมินผลจากผู้ใช้บรกิารในระดบัต่าง ๆ ที่ใช้บรกิารจากโครงการการบรกิารโทรคมนาคม
พืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคมระยะที ่2ระยะที ่2 การประเมนิผลในระดบัการใชบ้รกิารจากโครงการการบรกิาร
โทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคมระยะที ่2ระยะที ่2 ตามกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้รกิารในหมู่บา้น 
สถานีอนามยั และโรงเรยีน เป็นตน้ โดยการประเมนิผลในระดบัผูใ้ชง้านกลุ่มต่างๆ นี้ เป็นการประเมนิผลโดยใชข้อ้มูล
ปฐมภูมดิ้วยเครื่องมอืวจิยัแบบประเมนิผลความพงึพอใจการใช้บรกิาร ซึ่งเป็นขอ้ค าถามปลายปิด โดยการสอบถาม
ความคดิเหน็หรอืทศันคต ิความพงึพอใจ และความตอ้งการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารในดา้นต่าง ๆ  
 สว่นที ่2 การประเมนิผลการด าเนินงานของโครงการ วเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของโครงการ การประเมนิผล
จะท าการคน้ควา้ รวบรวม และวเิคราะหข์อ้มูลทุตยิภูม ิจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งของโครงการ อาท ิรายงานการประชุม 



 

1247 
 

รายงานผลการด าเนินงาน แผนการปฏบิตังิาน น าไปสูก่ารออกแบบเครื่องมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูปฐมภูมใินรปูของหวัขอ้
หลกัส าหรบัการสมัภาษณ์ ซึ่งเป็นขอ้ค าถามปลายเปิด ส าหรบัผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัโครงการ ในพื้นที่เป้าหมายที่
โครงการเขา้ไปด าเนินการ ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ผูอ้ านวยการโรงเรยีน หวัหน้าศนูยบ์รกิาร 
เจา้หน้าทีผู่้ตดิตัง้โครงการ เป็นต้น เพื่อใหท้ราบถงึผลการด าเนินงาน และผลสมัฤทธิใ์นเชงิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการดงักล่าว 
 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างเป้าหมาย 
  กลุ่มตวัอย่างเป้าหมายในการศกึษาครัง้นี้ประกอบดว้ยหน่วยศกึษา ซึง่บางเป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงที ่1 
การตดิตามตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการ ตามพืน้ทีห่มู่บา้น และตามสถานีอนามยั และช่วงที ่2 เป็นการตดิตาม
ตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการ ตามหมู่บา้น โรงเรยีน และศนูยบ์รกิารอนิเทอรเ์น็ตประจ าชุมชน 
  การสุ่มตวัอย่าง 
 การสุ่มตัวอย่างส าหรบัการติดตามผลการด าเนินงานทัง้ 2 ช่วง ในแต่ละภูมิภาคได้ก าหนดขนาด
ตวัอย่างไวช้ดัเจนตามตาราง 1 แลว้ โดยในช่วงที ่1 เป็นการสุ่มตดิตามผลด าเนินงานดา้นคุณภาพในการใหบ้รกิารจดั
ให้มบีรกิารโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถงึและเพื่อสงัคมตามประกาศ กสทช. โดยสุ่มตรวจติดตามผลการด าเนินงาน 
จ านวนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของพืน้ทีเ่ป้าหมายทัง้ 4 ภูมภิาค คดิเป็นโทรศพัท์สาธารณะหมู่บา้น จ านวน 2,400 แห่ง 
และสถานอีนามยั 1,600 แห่ง รวมทัง้สิน้ 4,000 แห่ง 
   ส าหรบัส่วนที่ 2 เป็นการติดตามผลด าเนินงานด้านปริมาณและด้านคุณภาพในการจดัให้มบีริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึงและบรกิารเพื่อสงัคมตามประกาศ กสทช. โดยการสุ่มตรวจติดตามผลการด าเนินงาน
จ านวนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ การติดตัง้โทรศพัท์สาธารณะส าหรบัหมู่บ้าน คดิเป็นจ านวน 
1,309 แห่ง โทรศพัทส์าธารณะ โทรศพัทป์ระจ าทีอ่ย่างละ 1 เลขหมายและคอมพวิเตอรพ์รอ้มระบบอนิเทอรเ์น็ตส าหรบั
สถานศกึษาจ านวน253 แห่ง และส าหรบัศูนย์บรกิารอนิเทอรเ์น็ตประจ าชุมชนคดิเป็นจ านวน 231 แห่ง ซึ่งไม่ไดร้ะบุ
จ านวนแยกตามภูมภิาคไว ้
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนสุ่มตรวจติดตามผลการด าเนินงาน โครงการการบรกิารโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึงและ
บรกิารเพื่อสงัคมระยะที ่2ในแต่ละช่วงจ าแนกตามภูมภิาคของประเทศไทย 

ภมิูภาค 
ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 

หมู่บา้น สถานีอนามยั หมู่บา้น โรงเรียน ชมุชน 
ภาคเหนือ 634 405 360 113 ไมร่ะบ ุ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 968 672 602 78 ไมร่ะบ ุ
ภาคกลาง 448 295 167 29 ไมร่ะบ ุ
ภาคใต ้ 350 228 181 33 ไมร่ะบ ุ

รวม 2,400 1,600 1,309 253 231 

    ในส่วนของการสุ่มตวัอย่างส าหรบัทุกกลุ่มนัน้ ใช้วธิสีุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage 
Sampling) ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

1.ขัน้ตอนแรก แบง่พืน้ทีป่ระเทศไทยเป็น 4 ภมูภิาคย่อย โดยในแต่ละภูมภิาคแบ่งเป็นรายจงัหวดั ซึง่ได้
ด าเนินการตดิตัง้โทรศพัทพ์ืน้ฐานเสรจ็แลว้ โดยสุม่จงัหวดัเป้าหมายทีต่รวจตดิตามผลการด าเนินงานเป็นสองช่วง ดงันี้ 
 1.1 ช่วงที่ 1 สุ่มจงัหวดัเป้าหมายจ านวนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวนทัง้หมดในแต่ละ
ภูมภิาค เช่น จงัหวดัในภาคเหนือ มจี านวน 17 จงัหวดั สุ่มเลอืกมา 9 จงัหวดั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มจี านวน 19 
จงัหวดั สุม่เลอืกมา 10 จงัหวดั ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) มจี านวน 25 จงัหวดั สุม่เลอืกมา 13 จงัหวดั และ
ภาคใต ้มจี านวน 14 จงัหวดั สุม่เลอืกมา 7 จงัหวดั เป็นตน้  
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 1.2 ช่วงที่ 2 สุ่มจงัหวดัเป้าหมายจ านวนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของจ านวนทัง้หมดในแต่ละ
ภูมภิาค เช่น จงัหวดัในภาคเหนือ มจี านวน 17 จงัหวดั สุ่มเลอืกมา 7 จงัหวดั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มจี านวน 18 
จงัหวดั สุ่มเลอืกมา 7 จงัหวดั ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) มจี านวน 20 จงัหวดั สุ่มเลอืกมา 8 จงัหวดั และ
ภาคใต ้มจี านวน 12 จงัหวดั สุม่เลอืกมา 5 จงัหวดั เป็นตน้  

1.2.1 ขัน้ทีส่อง เลอืกสุม่จงัหวดัในแต่ละภมูภิาคดว้ยวธิสีุม่อย่างง่ายตามจ านวนจงัหวดัที ่
ก าหนดไวใ้นขัน้ตอนแรก ทัง้นี้ยกเวน้ไม่สุม่เลอืก 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยเลอืกจงัหวดัอื่นในภาคใตม้าแทนจน
ครบตามจ านวนทีก่ าหนดไว ้

1.2.2 ขัน้สุดท้าย เป็นการเลือกตวัอย่างที่จะเข้าไปติดตามผล โดยเลือกการสุ่มตัวอย่าง
แบบ 

เจาะจงจนครบตามจ านวนขนาดตวัอย่างที่ก าหนดไว ้ในการเลอืกนี้จะพยายามควบคุมจ านวนใหไ้ดต้ามโควต้า โดย
กระจายใหค้รอบคลุมทัว่ทุกภูมภิาคของประเทศ  
 เมื่อไดต้วัอย่างเป้าหมายแลว้จะเขา้ไปตรวจตดิตามจุดทีต่ดิตัง้และด าเนินการตรวจประเมนิคุณภาพการบรกิาร
ดว้ยเครื่องมอืวจิยันอกจากน้ีในแต่ละจุดตดิตัง้จะท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการประเมนิผลความพงึพอใจ ความตอ้งการ
ใชง้านโทรคมนาคมพืน้ฐานของโครงการ โดยการศกึษาครัง้นี้ในช่วงที1่จะสุม่สอบถามจ านวนรวมทัง้สิน้ 8,000 ตวัอย่าง 
ใหค้รอบคลุมทัง้ผูใ้ชบ้รกิารและผูท้ีไ่ม่ไดใ้ชบ้รกิารในโครงการ ส าหรบัในช่วงที ่2 จะสุม่สอบถามจ านวนรวมทัง้สิน้3,586 
ตัวอย่าง ให้ครอบคลุมทัง้ผู้ใช้บริการและผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการในโครงการ เช่นกนั นอกจากนี้ ในช่วงที่ 2จะสุ่มวิจัย
ประเมนิผลการด าเนินงานและความส าเรจ็ของโครงการ ดว้ยเครื่องมอืวจิยั เป็นจ านวนตวัอย่างทัง้สิน้ ไม่ต ่ากว่า 100
ตวัอย่าง(ตาราง 2) 
   เครือ่งมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศกึษา แบบประเมินผลการด าเนินงานและผลส าเรจ็ของโครงการการบรกิาร
โทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคมระยะที ่2ซึง่ถูกออกแบบเพื่อใชว้จิยัขอ้เทจ็จรงิและวจิยัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนตวัอย่างตรวจตดิตามผลการด าเนินงาน โครงการการบรกิารโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึง
และบรกิารเพื่อสงัคมระยะที ่2  
 

กลุ่มท่ี 
ประเภทกลุ่ม 
ตวัอย่าง 

ขนาดตวัอย่าง 
(คน) 

วิธีการได้ข้อมูล 

1 จุ ด ติ ด ตั ้ ง ร ะ บ บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรคมนาคมพืน้ฐาน  
ช่วงที ่1 หมูบ่า้นและอนามยั 
ช่วงที ่2 หมูบ่า้นและโรงเรยีน 

 
4,000 แห่ง 
1,793 แห่ง 

 
แบบตดิตามการตดิตัง้และ 
แบบประเมนิคุณภาพบรกิาร 

2 ผูใ้ชบ้รกิาร ไดแ้ก่ ประชาชนและนกัเรยีน
ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
ช่วงที ่1 หมูบ่า้นและอนามยั 
ช่วงที ่2 หมูบ่า้นและโรงเรยีน 

 
8,000 ตวัอย่าง 
3,586 ตวัอย่าง 

 
แบบประเมนิความพงึพอใจและความ

ตอ้งการโทรคมนาคมพืน้ฐาน 

3 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
โครงการการบรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐาน
โดยทัว่ถึงและบรกิารเพื่อสงัคมระยะที่ 2
ในพื้นที่ เป้ าหมายได้แก่  ผู้ ใหญ่บ้าน 
น ายกอบต .ผู้ อ าน วยการโรงเรีย น 
หวัหน้าศนูยบ์รกิาร เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
เป็นตน้ 

 
 
 

100 ตวัอย่าง 

 
 

แบบประเมนิผลการด าเนินงานและ
ผลส าเรจ็ของโครงการ 
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 ส าหรบัการสรา้งแบบประเมนิผลการด าเนินงานและผลส าเรจ็ของโครงการการบรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดย
ทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคมระยะที ่2 โดยศกึษาคน้ควา้จากต ารา เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยการตัง้ค าถามจะ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการหรอืตวัชีว้ดัทีส่รา้งขึน้ โดยแบ่งหวัขอ้ในแบบประเมนิผลเป็น 3 สว่นหลกั ดงันี้ 
  1. สว่นที ่1  ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่ตอบแบบประเมนิผลโดยมลีกัษณะค าถาม
ปลายปิด (Close-ended Response Questions) ค าถามในส่วนของเจา้หน้าที ่ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศกึษา และต าแหน่งหน้าที ่เป็นตน้ 
  2. สว่นที ่2  เป็นลกัษณะขอ้ค าถามทีแ่สดงใหเ้หน็ความตอ้งการโทรคมนาคมพืน้ฐาน 
  3. ส่วนที่ 3  เป็นลกัษณะขอ้ค าถามที่บ่งชี้ถึงผลสมัฤทธิข์องการด าเนินงานตามโครงการการบรกิาร
โทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคมระยะที ่2ตามแต่ละตวัชีว้ดัทีก่ าหนดขึน้ 
 ค าถามต่าง ๆ ทีก่ าหนดขึน้จะสะทอ้นความคดิเหน็ในเชงิบวก (Positive Question) โดยค าถามแต่ละขอ้ 
ใหผู้ต้อบแสดงความคดิเหน็ออกเป็น 5 ระดบั ซึง่เป็นการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ดงันี้[9] 
 แบ่งระดบัการแปลผลออกเป็น 5 ระดบั ดงันี้ 
ระดบั 1  หมายถงึ มากทีส่ดุ (เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ) คะแนน                                              ระดบัเกณฑ ์
ระดบั 2  หมายถงึ มาก (เหน็ดว้ยมาก) 4.21-5.00                                   มากทีส่ดุ 
ระดบั 3  หมายถงึ ปานกลาง (ไม่แน่ใจ) 3.41-4.20                                   มาก 
ระดบั 4  หมายถงึ น้อย (เหน็ดว้ยน้อย) 2.61-3.40                                   ปานกลาง 
ระดบั 5  หมายถงึ น้อยทีส่ดุ (เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ) 1.81-2.60                                   น้อย 
 1.00-1.80                                   น้อยทีส่ดุ 
  การทดสอบเครือ่งมือ 
 1. เมื่อสร้างแบบประเมินผลฉบับร่างแล้ว น าแบบประเมินผลฉบับร่างเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา (Contend Validity) และน ามาแกไ้ขปรบัปรุง 
 2. น าแบบประเมนิผลทีแ่กไ้ขไปทดสอบ (Pre-Test) กลุ่มตวัอย่างเจา้หน้าทีแ่ละผูใ้ชบ้รกิาร กลุ่มละ 15-
35 คน เพื่อหาความน่าเชื่อถอืของแบบประเมนิผล (Reliability) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยวธิกีารของ Cronbach  
  การเกบ็ข้อมูล 
 1. การเกบ็ข้อมูลในด้านการติดตามผลการด าเนินงานจะแบ่งเป็นทีมงานกระจายทั ว่ทุกภูมภิาคของ
ประเทศ โดยเขา้วจิยัและประเมนิผลการด าเนินงานตามแบบวจิยัทีอ่อกแบบไว ้
 2. การเกบ็ขอ้มลูในส่วนของจุดตดิตัง้และผูใ้ชบ้รกิาร ตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้ง โดยทมีนกัวจิยัและคณะวจิยั
จะท าความเขา้ใจขอ้ค าถามในแต่ละขอ้ของแบบประเมนิผล เพื่อใหค้ณะผู้วจิยัมคีวามเขา้ใจไปในทางเดยีวกนั 
  วิธีการวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิ เพื่อประเมินผลนโยบายและผลสมัฤทธิข์องการด าเนินงานตามนโยบาย
โครงการการบรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคมระยะที ่2วธิกีารวเิคราะหป์ระกอบดว้ย 
 1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เ ป็ น การว ิเค รา ะห ์ข ้อม ูล เกี ่ย ว ก ับ ก ลุ่ม
ตัวอย่างผูใ้ชบ้รกิาร ในดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลและเจตคตทิีม่ต่ีอตวัชีว้ดัของโครงการในดา้นต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืบ่งชี้
ถึงผลสมัฤทธิข์องการด าเนินงานตามนโยบาย ตลอดจนความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ โดยใช้สถิติอย่างง่าย ได้แก่ 
ความถี ่(Frequency) รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. การวเิคราะห์เชงิปรมิาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่ม ีต่อ
โครงการ โดยใช้การค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ และทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบ One-
Sample t-test ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัง้ค่าทดสอบเท่ากับ 3.40 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยคะแนนการ
ประเมนิระดบัปานกลาง  
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ผลการศึกษา 
 

   การวจิยัในครัง้นี้ ด าเนินการสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้งดงักล่าว ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทาง ตรงและทางออ้มกบั
โครงการ และเป็นตวัแทนผูใ้ชง้านในพืน้ทีเ่ป้าหมายทีท่ าการศกึษา วธิกีารศกึษาท าโดยการกรอกแบบประเมนิผล และ
ใหเ้สนอขอ้คดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรุงและพฒันาโครงการ  
  ลกัษณะการปฏิบติังานของตวัอย่างท่ีตอบแบบประเมินผล  

   ด าเนินการสมัภาษณ์ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น เจา้หน้าทีส่าธารณสขุ นายกอบต. เจา้หน้าทีอ่งคก์าร
บรหิารต าบล และนายกเทศมนตรเีทศบาลใหก้รอกแบบประเมนิผล และสามารถประมวลลกัษณะงานทีท่ าอยู่ปัจจุบนั
ของผูต้อบแบบประเมนิผลในครัง้นี้ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่3 

 

ตารางท่ี  3 แสดงการกระจายอตัราสว่นรอ้ยของลกัษณะต าแหน่งงานทีท่ า จ าแนกตามภูมภิาค 

ลกัษณะต าแหน่งงาน 
ภมิูภาค 

รวม ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต้ 

ต าแหน่งงานปัจจบุนั      
ก านนั 5.36 - 4.48 11.11 4.67 

ผูใ้หญ่บา้น 33.93 10.91 26.87 19.44 23.36 

ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น 1.79 7.27 1.49 5.56 3.74 

หวัหน้า/เจา้หน้าทีส่าธารณสุข 42.86 29.09 38.81 22.22 34.58 

นายก/เจา้หน้าที ่อบต. 14.29 43.64 10.45 30.56 23.36 

นายกเทศมนตรเีทศบาล  1.79 9.09 17.91 11.11 10.28 

ระยะเวลางานในต าแหน่งปัจจบุนั      
น้อยกว่า 4 ปี 26.42 31.37 29.03 58.82 34.00 

5-9 ปี 22.64 11.76 25.81 14.71 19.50 

10-14 ปี 16.98 19.61 20.97 8.82 17.50 

15-19 ปี 3.77 27.45 12.90 2.94 12.50 

มากกว่า 19 ปี 30.19 9.80 11.29 14.71 16.50 
   

  จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาลักษณะงานและระยะเวลางานในต าแหน่งที่กลุ่มตัวอย่างท าอยู่ในปัจจุบัน 
สามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปนี้ 
  ต าแหน่งงานปัจจบุนั จากการสุม่ตวัอย่างกลุ่มตวัอย่างเป้าหมายดงักล่าว พบว่า 1 ใน 3 เป็นกลุ่มตวัอย่างมี
ต าแหน่งงานเป็นหวัหน้าหรอืเจา้หน้าทีส่าธารณสขุ และทีเ่หลอืรอ้ยละ 23 เป็นกลุ่มตวัอย่างทีม่ตี าแหน่งนายก/เจา้หน้าที่
องคก์ารบรหิารต าบล และผูใ้หญ่บา้น ตามล าดบั 
  ระยะเวลางานในต าแหน่งปัจจุบนั ผู้ตอบแบบประเมนิผลมากกว่า 1 ใน 3 ที่ท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 
ท างานมาแล้วน้อยกว่า 4 ปี โดยเฉพาะภาคใต้ ซึ่งมีสดัส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 58.82) ส่วนภาคเหนือ กลุ่ม
ตวัอย่างมรีะยะเวลางานในต าแหน่ง มากกว่า 19 ปีถงึรอ้ยละ 30.19 
  การรบัรู้และแหล่งท่ีท าให้รู้จกัโครงการการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อ
สงัคมระยะท่ี 2 
  ผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายดังกล่าวเกี่ยวกับการรบัรู้และแหล่งที่ท าให้รู้จ ักโครงการการบริการ
โทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคมระยะที ่2พบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวนรอ้ยละ 10.70 ไม่รูจ้กัโครงการ
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การบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพื่ อสังคมระยะที่  2มาก่อน แต่ก ลุ่มตัวอย่างภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือไม่รูจ้กัโครงการการบรกิารโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคมระยะที่ 2มเีพยีง
รอ้ยละ 3.64 และรูจ้กัในระดบัปานกลางเป็นสดัสว่นทีส่งูถงึรอ้ยละ 70.91 ในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างภาคอื่นๆ รูจ้กัในระดบั
ปานกลางเป็นสดัสว่นใกลเ้คยีงกนัประมาณ รอ้ยละ 50 (ตารางที ่4 )  
 

ตารางท่ี  4  แสดงการกระจายอตัราสว่นรอ้ยของระดบัการรบัรูแ้ละการใชโ้ทรศพัทส์าธารณะ จ าแนกตามภูมภิาค 

การรบัรู้และใช้โทรศพัท์สาธารณะ 

ภมิูภาค 

รวม ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาค
กลาง ภาคใต้ 

ระดบัการรบัรู้โครงการ       
ไมรู่ ้ 12.28 3.64 11.94 16.67 10.70 

น้อย 28.07 21.82 25.37 25.00 25.12 

ปานกลาง 57.89 70.91 52.24 52.78 58.60 

มาก 1.75 3.64 10.45 5.56 5.58 

การใช้โทรศพัท์สาธารณะ       
ไมเ่คย 33.33 25.45 34.33 30.56 31.16 

เคย 66.67 74.55 65.67 69.44 68.84 
   

 จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวนร้อยละ 68.84 เคยใช้โทรศพัท์สาธารณะ โครงการ โดยเฉพาะกลุ่ม
ตวัอย่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเคยใช้โทรศพัท์สาธารณะโครงการการบรกิารโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึงและ
บรกิารเพื่อสงัคมระยะที่ 2 มากถึงรอ้ยละ 74.55 ส าหรบัสดัส่วนผู้ที่ไม่เคยใช้โทรศพัท์สาธารณะ โครงการโดยสรุปมี
เพยีงรอ้ยละ 31.16 โดยเฉพาะกลุ่มตวัอย่างในภาคเหนือและภาคกลางมจี านวนประมาณ 1 ใน 3 ทีไ่ม่เคยใชโ้ทรศพัท์
สาธารณะ โครงการการ 
  ส าหรบัผลการวจิยัแหล่งที่ท าให้กลุ่มตวัอย่างรู้จกัโครงการ พบว่า  1 ใน 4 ของทัง้หมดที่รู้จกัโครงการจาก
แหล่งโทรศพัท/์วทิย ุหนงัสอืพมิพ/์หนงัสอื/วารสาร แผ่นพบั/สิง่พมิพ/์โปสเตอร ์และเจา้หน้าทีบ่รษิทั/ราชการ โดยภาคใต้
กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 33.68 ทีรู่จ้กัโครงการ จากแหล่งแผ่นพบั/สิง่พมิพ/์โปสเตอรม์ากทีส่ดุ 

 

ตารางท่ี  5  แสดงการกระจายอตัราสว่นรอ้ยของแหล่งทีท่ าใหรู้จ้กัโครงการการบรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึ
และบรกิารเพื่อสงัคมระยะที ่2 จ าแนกตามภูมภิาค  

แหล่งท่ีท าให้รู้จกัโครงการ 

ภมิูภาค 

รวม ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาค
กลาง ภาคใต้ 

โทรศพัท/์วทิยุ 26.87  23.23  29.01  26.32  26.37  

หนงัสอืพมิพ/์หนงัสอื/วารสาร 24.63  29.68  22.22  23.16  25.09  

แผ่นพบั/สิง่พมิพ/์โปสเตอร ์ 26.12  21.94  27.16  33.68  26.56  

เจา้หน้าทีบ่รษิทั/ราชการ  22.39  25.16  21.60  16.84  21.98  

รวม 100.00 
000 

100.00 
000 

100.00 
000 

100.00 
000 

100.00 
000 จ านวน 134 155 162 95 546 

 

หมายเหต:ุ เลอืกไดห้ลายค าตอบ 
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ผลสมัฤทธ์ิของการจดัให้มีโครงการการบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อสงัคมระยะท่ี 2 
   

 ผลการประเมนิผลสมัฤทธิข์องการจดัใหม้โีครงการการบรกิารโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคม
ระยะที่ 2 ดว้ยปัจจยัชีว้ดัทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ ดา้นผลกระทบของนโยบาย และ
ความพงึพอใจต่อภาพรวมของโครงการ ซึง่มรีายละเอยีดดงัตารางที ่7  
 

ตารางท่ี  7  แสดงผลการประเมนิการด าเนินโครงการในปัจจยัชีว้ดัทัง้ 3 ดา้น 

ปัจจยัช้ีวดั คะแนนเฉล่ีย ผลประเมิน 

1. ดา้นการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ 3.53 ด ี
2. ดา้นผลกระทบของนโยบาย 3.27 ปานกลาง 
3. ความพงึพอใจต่อภาพรวมของโครงการ  3.39 ปานกลาง 

รวมทุกด้าน 3.40 ปานกลาง 
   

 ผลการประเมนิผลการด าเนินงานของโครงการจากกลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบประเมนิผลในปัจจยัชีว้ดัทัง้ 3 ดา้น ซึ่ง
ผลการประเมนิโดยภาพรวม พบว่า สมัฤทธิผ์ลของการด าเนินงานตามโครงการอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มคีะแนนผล
ประเมนิอยู่ทีร่ะดบั 3.40 เมื่อพจิารณาจ าแนกตามปัจจยัชีว้ดัในแต่ละดา้น โดยดา้นทีม่ผีลประเมนิอยู่ในเกณฑด์คีอื ดา้น
การบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ มคีะแนนผลประเมนิที่ 3.53 ส าหรบัผลการประเมนิด้านผลกระทบของนโยบาย 
และความพงึพอใจต่อภาพรวมของโครงการ มคีะแนนประเมนิทีร่ะดบั 3.27 และคะแนนประเมนิทีร่ะดบั 3.39 ตามล าดบั 
(ตาราง 7) 
 จากผลการประเมนิในแต่ละดา้นเป็นภาพรวมของการประเมนิผลการด าเนินโครงการ จงึได้ท าการศกึษาผล
ประเมนิในประเดน็ชีว้ดัในแต่ละดา้นใหล้ะเอยีดขึน้ เพื่อใหท้ราบถงึสาเหตุหรอืปัจจยัทีส่นับสนุนหรอืหกัลา้งผลประเมนิ
ปัจจยัชีว้ดั ซึง่มคีะแนนในเกณฑด์งักล่าว ดงัมรีายละเอยีดดงันี้ 
  ด้านการบรรลุวตัถปุระสงคข์องโครงการ  
  ผลการประเมนิในระดบัภาพรวมของปัจจยัชีว้ดัประสทิธภิาพดา้นการบรหิารจดัการโดยใชเ้กณฑข์อง  Likert 
Scale และทดสอบดว้ย One - Sample t – test โดยก าหนดค่าทดสอบในระดบัปานกลาง เท่ากบั 3.40 พบว่า ปัจจยัชี้
วดัด้านการบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ โดยภาพรวมแล้วอยู่ในเกณฑ์ดี มคีะแนนผลประเมนิที่ระดบั 3.53 เมื่อ
พจิารณาในแต่ละประเดน็ชีว้ดั พบว่า ประเดน็ชีว้ดัทุกประเดน็มคีะแนนผลประเมนิอยู่ในเกณฑด์ ีและคะแนนผลประเมนิ
อยู่ในเกณฑป์านกลางเรยีงตามล าดบั ดงันี้ (ตารางที ่8) 

1. มคีวามเท่าเทยีมกนัในการเขา้ถงึบรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐาน และไดร้บับรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานบน 

มาตรฐานเดยีวกนั มคีะแนนผลประเมนิเท่ากนัทีร่ะดบั 3.63 

2. สง่เสรมิใหป้ระชาชนในพืน้ทีช่นบทมโีอกาสเขา้ถงึบรกิารสือ่สารโทรคมนาคมมากยิง่ขึน้ คะแนนผลประเมนิ

ทีร่ะดบั 3.57 

3. ยกระดบัคุณภาพชวีติประชาชนและสงัคมไทย ทีม่คีะแนนผลประเมนิทีร่ะดบั 3.51 

4. มกีารกระจายบรกิารดา้นโทรคมนาคมอย่างทัว่ถงึ มคีะแนนผลประเมนิระดบัปานกลางทีร่ะดบั 3.44 

5. อตัราค่าบรกิารสมเหตุสมผล มคีะแนนผลประเมนิทีร่ะดบัปานกลางทีร่ะดบั 3.39 
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ตารางท่ี  8  แสดงผลการประเมนิปัจจยัชีว้ดัดา้นการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ 
 

รายการ 
ระดบัความคิดเหน็  

ค่า 
เฉล่ีย 

ค่าทดสอบ = 3.40 
น้อย
ท่ีสดุ 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสดุ 

ค่า t 
ผล

ประเมิน 
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

และสงัคมไทย 0.93 9.81 35.98 43.93 9.35 3.51 1.92 ด ี
2.  มคีวามเท่าเทยีมกนัในการเขา้ถงึ

บรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐาน - 8.84 31.63 46.98 12.56 3.63 4.19** ด ี
3. ได้รบับรกิารโทรคมนาคมพื้นฐาน

บนมาตรฐานเดยีวกนั - 7.44 33.02 48.37 11.16 3.63 4.38** ด ี
4. อตัราค่าบรกิารสมเหตุสมผล 0.47 6.98 54.42 29.77 8.37 3.39 -0.27 ปานกลาง 
5. มี ก า ร ก ร ะ จ า ย บ ริ ก า ร ด้ า น

โทรคมนาคมอย่างทัว่ถงึ 3.27 7.01 44.39 33.18 12.15 3.44 0.63 ด ี
6 . ส่ งเสริม ให้ประชาชนในพื้ นที่

ชนบทมโีอกาสเขา้ถงึบรกิารมาก
ยิง่ขึน้ 1.40 8.41 33.18 45.33 11.68 3.57 2.98** ด ี

การบรรลวุตัถปุระสงคข์องโครงการ 3.53 3.02** ดี 

หมายเหต:ุ **  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 หรอื ณ ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 
   

 ด้านผลกระทบของนโยบาย (แนวโน้มผลกระทบของนโยบาย)  
  ผลการประเมนิในระดบัภาพรวมของปัจจยัชี้วดัดา้นผลกระทบของนโยบาย โดยใช้เกณฑ์ของ  Likert Scale 
และทดสอบดว้ย One - Sample t - test พบว่า โดยภาพรวมแลว้ ดา้นผลกระทบของนโยบายอยู่ในเกณฑป์านกลาง มี
คะแนนผลการประเมนิทีร่ะดบั 3.27 โดยเมื่อพจิารณาในแต่ละประเดน็ชีว้ดั พบว่า ประเดน็ชีว้ดั 3 ประเดน็มคีะแนนผล
ประเมนิอยู่ในเกณฑด์ ีและประเดน็ชีว้ดั 1 ประเดน็มคีะแนนผลประเมนิอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เรยีงตามล าดบั คอื (ตาม
ตารางที ่9) 
 

ตารางท่ี  9 แสดงผลการประเมนิปัจจยัชีว้ดัดา้นผลกระทบของนโยบาย 

รายการ 
ระดบัความคิดเหน็  

ค่า 
เฉล่ีย 

ค่าทดสอบ = 3.40 
น้อย
ท่ีสดุ 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสดุ 

ค่า t 
ผล

ประเมิน 
1. สนับสนุนการประกอบอาชพี / ท า

มาหากนิของประชาชน 1.42 15.57 45.28 29.25 8.49 3.28 -2.02* 
ปาน
กลาง 

2. สนับสนุนประชาชนใหม้คีวามรูแ้ละ
ไดร้บัรูข้า่วสาร 1.40 9.81 41.59 35.51 11.68 3.46 1.05 ด ี

3. สามารถสนับสนุนการสร้างความ
มัน่คงทางเศรษฐกจิของประเทศ 0.93 12.62 39.25 38.79 8.41 3.41 0.19 ด ี

4. แนวโน้มความสัมฤทธิผ์ ลของ
โครงการ USO 1.87 9.81 43.46 35.51 9.35 3.41 0.11 ด ี

ด้านผลกระทบของนโยบาย 3.72 -3.03** 
ปาน
กลาง 

หมายเหต:ุ *  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 หรอื ณ ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 หรอื ณ ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 
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1. สนบัสนุนประชาชนใหม้คีวามรูแ้ละไดร้บัรูข้า่วสาร ทีม่คีะแนนผลประเมนิทีร่ะดบั 3.46 
2. สามารถสนับสนุนการสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ และแนวโน้มความสมัฤทธิผ์ลของ

โครงการ 
การบรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคมระยะที ่2ทีม่คีะแนนผลประเมนิเท่ากนัทีร่ะดบั 3.41 

3. สนบัสนุนการประกอบอาชพี / ท ามาหากนิของประชาชน ทีม่คีะแนนผลประเมนิทีร่ะดบั 3.28 
 

สรปุผลและอธิปรายผล 
ผลการวจิยักลุ่มตวัอย่างเป้าหมายดงักล่าวเกีย่วกบัการรบัรูแ้ละแหล่งทีท่ าใหรู้จ้กัโครงการพบว่ากลุ่มตวัอย่าง

จ านวนน้อยไม่รูจ้กัโครงการ มาก่อน และรูจ้กัในระดบัปานกลางเป็นสดัส่วนทีส่งูถงึรอ้ยละ 70 ส าหรบัผลการวจิยัแหล่ง
ที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างรู้จกัโครงการ พบว่า โดยรวมมีจ านวนตัวอย่าง 1 ใน 4 ของทัง้หมดที่รู้จกัโครงการจากแหล่ง
โทรศพัท/์วทิยุ หนงัสอืพมิพ/์หนงัสอื/วารสาร แผ่นพบั/สิง่พมิพ/์โปสเตอร ์และเจา้หน้าทีบ่รษิทั/ราชการ  

ผลการประเมินในระดบัภาพรวมของปัจจยัชี้วดัด้านทศันคติที่มีต่อการด าเนินโครงการ  โดยใช้เกณฑ์ของ 
Likert Scale และทดสอบดว้ย One-Sample t-test โดยก าหนดค่าทดสอบในระดบัปานกลาง เท่ากบั 3.40 ผลการวจิยั 
พบว่า โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอย่างมทีศันคตต่ิอการด าเนินโครงการอยู่ในเกณฑด์ ีมคีะแนนผลประเมนิทีร่ะดบั 3.47 
เมื่อพจิารณาในแต่ละประเดน็ชีว้ดั พบว่า ประเดน็ชีว้ดัทุกประเดน็มคีะแนนผลประเมนิอยู่ในเกณฑด์ ียกเวน้ในประเดน็
เรื่องความสะอาดของเครื่องโทรศพัท ์และการประชาสมัพนัธแ์ละแนะน าเกีย่วกบัสถานทีต่ดิตัง้/ต าแหน่งทีว่างโทรศพัท ์
ในเกณฑป์านกลาง ซึง่ คะแนนผลประเมนิทศันคตต่ิอสถานทีต่ดิตัง้/ต าแหน่งที่วางโทรศพัท์มคีวามมัน่คงและถาวร มี
คะแนนสูงสุด รองลงมาเป็นผลประเมนิทศันคติต่อความปลอดภยัในการใช้บรกิารของสถานที่ติดตัง้/ ต าแหน่งที่วาง
โทรศพัท ์และผลประเมนิทศันคตต่ิอสถานที่ตดิตัง้/ต าแหน่งที่วางโทรศพัทใ์ห้ความสะดวกในการเขา้ใช้บรกิาร ซึ่งทัง้
สามตวัชีว้ดัดงักล่าวมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

ผลการประเมนิผลการด าเนินงานของโครงการจากกลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบประเมนิผลในปัจจยัชีว้ดัทัง้ 3 ดา้น 
ซึง่ผลการประเมนิโดยภาพรวม พบว่า สมัฤทธิผ์ลของการด าเนินงานตามโครงการอยู่ในเกณฑป์านกลาง เมื่อพจิารณา
จ าแนกตามปัจจยัชี้วดัในแต่ละด้าน โดยดา้นทีม่ผีลประเมนิอยู่ในเกณฑ์ดคีอื ดา้นการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ 
ส าหรบัผลการประเมนิดา้นผลกระทบของนโยบาย และความพงึพอใจต่อภาพรวมของโครงการ  

ขอ้เสนอแนะใหก้ารสนบัสนุนการใชง้บประมาณลงไปโครงการ USO NET มากขึน้ เนื่องจากประชาชนมคีวาม
ต้องการสูง โดยเพิ่มงบในการปรบัปรุงความเร็วของอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการกระจายสญัญาณส าหรบัเชื่อมต่อ
อนิเทอรเ์น็ตให้มากขึน้ควรมแีผนการฝึกอบรมทัง้ผูดู้แลระบบ และวทิยากรหลกัด้านการใช้งานคอมพวิเตอรใ์ห้ทัว่ถึง 
โดยเฉพาะกลุ่มผูท้ีม่กีารศกึษาสงู ซึง่เป็นกลุ่มส าคญัทีจ่ะถ่ายทอดความรูต่้อไป 
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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาเรื่อง ผลสมัฤทธิก์ารน านโยบายการจ่ายสทิธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนไปสู่การปฏิบัติของ
ส านักงานประกนัสงัคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสมัฤทธิก์ารน านโยบายการจ่ายสทิธิ
ประโยชน์ให้แก่ผู้ประกนัตนไปสู่การปฏิบัติของส านักงานประกนัสงัคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6  ประชากรได้แก่ 
เจา้หน้าทีข่องส านักงานประกนัสงัคมกรุงเทพมหานครพืน้ที ่6 จ านวน 72 ราย เครื่องมอืทีใ่ชร้วบรวมขอ้มูล การศกึษา
เชงิปรมิาณได้แก่แบบสอบถาม การวิเคราะห์ใช้สถิติร้อยละ ค่าความถี่  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สหสมัพนัธ์ และการถดถอยพหุคูณ การวจิยัเชิงคุณภาพ โดย การสมัภาษณ์เชิงลึก น ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จ านวน 6 ราย ได้แก่ ผู้บรหิารส านักงานประกนัสงัคม ฝ่ายขา้ราชการประจ า และ ผู้แทนกรรมการ
ประกนัสงัคมและทีป่รกึษาฝ่ายนายจา้ง และฝ่ายลกูจา้ง ผลการศกึษา พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทุกปัจจยัทีเ่ป็น
ตวัแปรในการน านโยบายไปปฏบิตัมิคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัผลสมัฤทธิก์ารน านโยบายการจ่ายสทิธปิระโยชน์ไปสูก่าร
ปฏบิตัอิย่างมนียัส าคญั และพบว่ามาตรฐานในการปฏบิตังิาน บุคลากร และ การก าหนดภารกจิและการมอบหมายงาน
โดยตวัแปรทัง้สามร่วมกนัพยากรณ์ผลสมัฤทธิก์ารน านโยบายการจ่ายสทิธปิระโยชน์ไปสูก่ารไดร้อ้ยละ 63.10 ไดอ้ย่าง
มนียัส าคญั 
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Abstract 

 

 This study aimed at assessing the achievement of the Social Security Bangkok Office Area 6 in 
implementing the policy on benefit payments to social security insurees.  Quantitative and qualitative 
research methods used in data collections involved questionnaires, statistical analysis, frequency distribution, 
arithmetic mean and average, standard deviation, correlation and multiple regression from 72 officers in the 
Social Security Bangkok Office Area 6, and in-depth interviews were conducted with 2 sample groups – those 
permanent offices with administrative posts, Social Security committee members and advisors representing 
employers and employees. The study found a high level of overall success due to its concrete and 
responsive policy to the social security insurees’ needs and found the work standard, personnel, task 
specification and job assignment severally estimated the success of benefit policy implementation at a 
significant 63.10%. 
 

Keywords:  Policy. Achievement. Social Security  
 

บทน า 

 

 สงัคมไทยในอดตีถอืว่าการจดัสวสัดกิารสงัคมใหแ้ก่บุคคลในสงัคมนัน้เป็นหน้าทีข่องครอบครวั แต่เน่ืองจาก
สภาพสงัคมไทยในปัจจุบนัเปลีย่นแปลงจากเดมิสงัคมเกษตรมาเป็นสงัคมอุตสาหกรรม ท าใหรู้ปแบบระบบครอบครวั
เปลี่ยนแปลงไป มีการเคลื่อนย้ายถิ่นของประชากรจากชนบทมาเป็นสงัคมเมืองมากขึ้น รูปแบบของครอบครัว
เปลี่ยนแปลงจากครอบครวัขยาย (Extended Family) ซึ่งประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตายาย และญาติมาเป็น
แบบครอบครวัเดีย่ว (Nuclear Family) ซึง่ประกอบไปดว้ย พ่อ แม่ และลกูเท่านัน้ และด ารงชวีติคงอยู่ไดจ้ากเงนิรายได้
ค่าจา้งการงาน หากท างานไม่ไดห้รอืไมไ่ดท้ างานซึง่จะท าใหข้าดรายไดก้จ็ะท าใหต้นเองและครอบครวัตอ้งประสบความ
เดอืดรอ้น อนัเป็นผลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ [1]  
 ปัญหาสงัคม ดงักล่าวจงึไม่พ้นภาระหน้าที่ของรฐับาลที่จะต้องด าเนินการให้มกีารสงเคราะหช์่วยเหลอื เพื่อ
แกไ้ขปัญหาใหทุ้เลาเบาบางลง แต่บรกิารดา้นการสงเคราะหแ์ละสวสัดกิารสงัคมทีร่ฐับาลจดัใหย้งัไม่เพยีงพอกบัความ
จ าเป็นและความต้องการ รฐับาลจงึต้องหาวธิกีารทีเ่หมาะสม คอื การก าหนดหลกัประกนัสง่เสรมิใหเ้กดิความมัน่คงใน
ชวีติความเป็นอยู่แต่ละคนจงึตอ้งจดัตัง้เป็นกองทุนประกนัสงัคมขึน้มา เพื่อแกไ้ขและป้องกนัความเดอืดรอ้นอนัเป็นการ
สนบัสนุนใหป้ระชาชนด ารงชพีไดอ้ย่างมคีุณภาพ 
 ในปี พ.ศ. 2476 นายปรดี ีพนมยงค ์ได้เสนอเคา้โครงเศรษฐกจิต่อรฐับาลเพื่อใชเ้ป็นนโยบายเศรษฐกจิของ
ประเทศตามเจตนารมณ์หลกั 6 ประการของคณะราษฎร โดยด าเนินเศรษฐกจิแบบสหกรณ์ แต่ไม่ท าลายกรรมสทิธิใ์น
ทรพัยส์นิของเอกชน นอกจากนี้ยงัได้วางหลกัการประกนัสงัคมคอื ให้การประกนัแก่ราษฎรตัง้แต่เกดิจนตายว่า เมื่อ
ราษฎรผูใ้ดไม่ว่าจะเป็นเดก็ ผูเ้จบ็ป่วย พกิาร หรอืชรา ไม่สามารถท างานได ้กจ็ะไดร้บัความเลีย้งดูจากรฐับาล ซึง่ระบุ
ไว้อย่างชดัเจนในหมวดที่ 3 แห่งเค้าโครงการเศรษฐกจิในชื่อร่าง พ.ร.บ. “ว่าด้วยการประกนัความสุขสมบูรณ์ของ
ราษฎร” แต่น่าเสยีดายทีค่วามคดิดงักล่าวถูกกล่าวหาจากกลุ่มพลงัเก่าของสงัคมสยามในยุคนัน้ว่าเป็นคอมมวินิสต ์กว่า
ประเทศไทยจะยอมรบัใหม้นีโยบายประกนัสงัคมกเ็ป็นเวลาอกี 60 ปีต่อมา การประกนัสงัคมในประเทศไทยไดร้บัการ
ทบทวนอกีครัง้ในสมยัจอมพล ป.พบิูลสงคราม ในปี 2495 โดยมนีโยบายเพื่อใหห้ลกัประกนัความมัน่คงทางสงัคมแก่
ประชาชนและได้ตราพระราชบญัญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2497 แต่มกีารระงบัการบงัคบัใช้เพราะมีเสยีงคดัค้านจาก
ประชาชนและสื่อมวลชนอย่างมากอนัเนื่องมาจากความไม่เข้าใจถึงผลดีของระบบประกนัสงัคม นายจ้างไม่อยาก
จ่ายเงนิสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคม บรษิทัประกนัภยัไม่เหน็ดว้ยเพราะกลวัสญูเสยีผลประโยชน์แต่ในทีสุ่ดประเทศ
ไทยไดป้ระกาศพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่2 กนัยายน พ.ศ. 2533 เป็นตน้มา  
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 ส านักงานประกนัสงัคมเป็นหน่วยงานราชการสงักดักระทรวงแรงงาน มีหน้าที่รบัผิดชอบในด้านการสรา้ง
หลักประกันความมัน่คงในการด ารงชีวิตให้แก่ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน กล่าวคือในส่วนของกองทุนประกันสงัคมจะ
ด าเนินงานตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2537 (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2542 
ซึง่มผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่1 เมษายน 2542 ส าหรบักองทุนเงนิทดแทนจะด าเนินงานภายใตพ้ระราชบญัญตัเิงนิทดแทน 
พ.ศ.2537 ซึ่งเป็นกฎหมายได้ประกาศใช้แทนประกาศคณะปฏวิตัิ ฉบบัที่ 103 พ.ศ. 2516 หากภารกจิส่วนหนึ่งของ
ส านกังานประกนัสงัคมตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคมไดก้ าหนดใหค้วามคุม้ครองประโยชน์ทดแทนทุกกรณี คอื กรณี
ประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย อนัมใิช่เน่ืองจากการท างาน รวมทัง้กรณีคลอดบุตร  กรณี
สงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน  ส านักงานประกันสงัคมได้จดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางาน
ประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) ได้พิจารณาแนวคิดทิศทางจากนโยบายและแผนต่างๆที่ส าคัญและ
เกี่ยวข้องกบัด้านแรงงานได้แก่นโยบายรฐับาลที่เกี่ยวข้องกบัด้านแรงงานและยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงานโดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัการจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนได้แก่ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2:  การพัฒนาสทิธิ
ประโยชน์ควบคู่กบัการสร้างเสถียรภาพกองทุนอย่างสมดุลเหมาะสมและเป็นธรรม (มัน่คง เป็นธรรม) โดยประเด็น
ยุทธศาสตรท์ี ่2  นี้มุ่งเน้นการเพิม่จ านวนการขึน้ทะเบยีนของผูท้ีอ่ยู่ในข่ายคุม้ครองทีเ่พิม่จ านวนขึน้ตามการขยายตวั
ของก าลงัแรงงานของประเทศแลว้ ยงัมเีจตนารมณ์ทีต่้องการขยายความครอบคลุมของการประกนัสงัคมไปถงึ ผูม้สีทิธิ
อื่น ๆ ทีอ่าจได้รบัสทิธปิระโยชน์อนัเนื่องจากผู้ประกนัตน อาท ิคู่สมรส บุตร บดิา มารดา หรอืแม้แต่การขยายความ
คุม้ครองไปยงักลุ่มแรงงานนอกระบบ/ แรงงานอสิระ [2]  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อยกระดบัคุณภาพชวีติแรงงาน และเป็น
หลกัประกนัความมัน่คงในการท างานใหแ้ก่ผูใ้ชแ้รงงานตามนโยบายสงัคมและคุณภาพชวีติ ซึ่งมวีตัถุประสงคใ์นด้าน
ความปลอดภยัในการท างาน  สวสัดกิารแรงงาน และหลกัประกนัความมัน่คงในการท างานให้แก่ผู้ใช้แรงงาน ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา ส านักงานประกนัสงัคมมกีารพฒันาสทิธิประโยชน์ต่าง ๆ ควบคู่กบัการขยายการคุ้มครองด้าน
ประกันสงัคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสถานประกอบการ/ ผู้ประกันตนที่อยู่ในข่ายที่จะได้รบัการคุ้มครองตาม
พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม และพระราชบญัญตัเิงนิทดแทน หากแต่การด าเนินการดงักล่าวยงัมอิาจบรรลุผลตามทีต่ัง้
ไวไ้ด้ เนื่องจากหลายปัจจยั ไม่ว่าจะเป็นการไม่ไดข้ึน้ทะเบยีนผู้ทีอ่ยู่ในข่าย การไม่น าส่งเงนิสมทบของนายจา้งอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระยะเวลา นายจา้งหรอืเจา้ของสถานประกอบการไม่ปฏิบตัติามกฎหมาย ผูป้ระกนัตนไม่ทราบ
สทิธปิระโยชน์หรอืหลกีเลีย่งไม่จ่ายเงนิสมทบ เจา้หน้าทีข่องส านักงานประกนัสงัคมมไีม่เพยีงพอต่อการบงัคบัใชต้าม
กฎหมายประกนัสงัคม เป็นตน้ สิง่เหล่านี้ลว้นเป็นปัญหาในการน านโยบายการจ่ายสทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่ผูป้ระกนัตนไปสู่
การปฏบิตัอิาจไม่มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพยีงพอ จนเป็นเหตุใหผู้ป้ระกนัตนไดร้บัความเดอืดรอ้นไม่ไดร้บัสทิธิ
ประโยชน์ทีพ่งึได ้  
 จากสิง่ที่กล่าวมาขา้งต้น การน านโยบายการจ่ายสทิธปิระโยชน์ให้แก่ผู้ประกนัตนไปสู่การปฏบิตัิที่ยงัไม่มี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลเพยีงพอ จนเป็นเหตุใหผู้ป้ระกนัตนไดร้บัความเดอืดรอ้นไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทีพ่งึได ้
นายจ้างหรอืเจ้าของสถานประกอบการพยายามหาทางหลกีเลี่ยงไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ผู้ประกนัตนไม่ทราบสทิธิ
ประโยชน์หรือหลีกเลี่ยงไม่จ่ายเงนิสมทบ เจ้าหน้าที่ของส านักงานประกนัสงัคมมีไม่เพียงพอต่อการบงัคับใช้ตาม
กฎหมายประกันสงัคมเป็นต้น ผู้วิจ ัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลสมัฤทธิก์ารน านโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่
ผูป้ระกนัตนไปสู่การปฏบิตั ิโดยผูว้จิยัเริม่ศกึษานโยบายสงัคมและคุณภาพชวีติ ดา้นวตัถุประสงคข์องนโยบาย ไดแ้ก่ 
ความปลอดภยัในการท างาน สวสัดกิารแรงงาน และหลักประกนัความมัน่คงในการท างานให้แก่ผู้ใช้แรงงาน ในส่วน
ของส านักงานประกนัสงัคมมหีน้าที่หลกัในการรบัผิดชอบดูแลด้านหลกัประกนัความมัน่คงในการท างานให้แก่ผู้ใช้
แรงงานหรอืผู้ประกนัตนในสถานประกอบการ ให้มคีวามมัน่คงในการด ารงชวีติได้อย่างมคีุณภาพ  พร้อมทัง้ศึกษา
ยุทธศาสตรก์ารพฒันางานประกนัสงัคม 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) ในประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาสทิธปิระโยชน์
ควบคู่กบัการสร้างเสถียรภาพกองทุนอย่างสมดุล เหมาะสมและเป็นธรรม เป้าประสงค์คือ 1. พัฒนารูปแบบสทิธิ
ประโยชน์และขยายความคุม้ครองทีค่รอบคลุมและเหมาะสมเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติแรงงาน โดยตัง้อยู่บนบรรทดัฐาน
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ของเงนิสมทบที่สมดุล 2. กองทุนมเีสถียรภาพพร้อมเป็นหลกัประกนัของผู้ประกนัตนปัจจุบนั และรองรบัการขยาย
ความคุ้มครองและสทิธปิระโยชน์ในอนาคตในลกัษณะนี้นโยบายที่น าไปสู่การปฏบิตัิให้ประสบผลส าเรจ็ได้ จะต้องมี
ความชดัเจนในเป้าหมายและวตัถุประสงค/์ ยุทธศาสตรเ์พื่อสรา้งใหเ้กดิความเขา้ใจแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยเฉพาะผูท้ีต่้อง
น านโยบายไปปฏบิตั ิทัง้นี้ในการแปลงสภาพนโยบาย ใหก้ลายมาเป็นโครงการ แผนงาน และแนวปฏบิตั ิกระบวนการ
แปลงสภาพนี้จะเกีย่วขอ้งกบัหน่วยงานทีท่ าหน้าทีป่ฏบิตัโิดยตรง 
 โดยทัว่ไปหน่วยงานประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบทีส่ าคญัหลายประการ ทัง้ทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรม เช่น 
บุคลากร งบประมาณ โครงสรา้งองคก์าร ค่านิยม วฒันธรรมขององคก์ารก าหนดภารกจิและการมอบหมายงาน การ
ก าหนดมาตรฐานการท างาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติได้ว่ าจะประสบ
ความส าเรจ็หรอืลม้เหลว ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาผลสมัฤทธิก์ารน านโยบายการจ่ายสทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่ผูป้ระกนัตน
ไปสู่การปฏบิตัิของส านักงานประกนัสงัคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ในปัจจยัด้านการน านโยบายไปสู่การปฏบิตั ิซึ่ง
ประกอบไปด้วย การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน, มาตรฐานในการปฏบิตัิงาน, บุคลากร และงบประมาณ 
เพื่อให้ทราบกระบวนการและความสมัพันธ์ของแต่ละปัจจยัที่มีผลต่อการน านโยบายการจ่ายสทิธิประโยชน์ให้แก่
ผู้ประกนัตนไปสู่การปฏบิตัิว่ามผีลสมัฤทธิใ์นระดบัใด เพื่อน าขอ้มูลที่ได้รบัมาพจิารณาปรบัปรุง พฒันาองค์การและ
บุคลากรให้มีความพร้อมในการน านโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ และประสทิธิผลส่งผลให้ผู้ประกนัตนได้รบัความพึงพอใจเพิ่มมากขึน้ เกิดความเชื่อมัน่กบัระบบการ
ประกนัสงัคม สง่ผลต่อภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอองคก์ารต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 

 1. เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิก์ารน านโยบายการจ่ายสทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่ผูป้ระกนัตนไปสู่การปฏบิตัขิองส านกังาน
ประกนัสงัคมกรุงเทพมหานครพืน้ที ่6 
 2. เพื่อศกึษาสมการท านายปัจจยัทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิก์ารน านโยบายการจ่ายสทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่ผูป้ระกนัตน
ไปสู่การปฏบิตัขิองส านักงานประกนัสงัคมกรุงเทพมหานครพืน้ที ่6 ระหว่างการน านโยบายไปปฏบิตั ิประกอบไปดว้ย 
1. การก าหนดภารกจิและการมอบหมายงาน 2. มาตรฐานในการปฏบิตังิาน 3. บุคลากร 4. งบประมาณ 

 

สมมติฐานการศึกษา 

 การน านโยบายไปปฏบิตั ิประกอบไปด้วย 1. การก าหนดภารกจิและการมอบหมายงาน 2. มาตรฐานในการ
ปฏบิตังิาน 3. บุคลากร 4. งบประมาณ มผีลต่อผลสมัฤทธิก์ารน านโยบายการจ่ายสทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่ผูป้ระกนัตนไปสู่
การปฏบิตัขิองส านกังานประกนัสงัคมกรุงเทพมหานครพืน้ที ่6 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

 ในการศกึษาผลสมัฤทธิก์ารน านโยบายการจ่ายสทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่ผูป้ระกนัตนไปสูก่ารปฏบิตัขิองส านักงาน
ประกนัสงัคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ในครัง้นี้ ผูว้จิยัได้น าเอาทฤษฎกีารน านโยบายไปปฏบิตัิ ไดแ้ก่ตวัแบบเหตุผล
(Retional Model) กับตัวแบบทางด้านการจัดการ(Management Model) [3] และแนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกตม์าใชก้ าหนดตวัแปรในการสรา้งกรอบแนวคดิในการศกึษาครัง้นี้โดยมุง่ศกึษา
ในประเดน็ส าคญั ดงัภาพที ่1 ไดแ้ก่ 

 

 



 

1260 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

วิธีวิทยาการศึกษา 

 

 ในการศกึษาครัง้นี้สามารถจ าแนกวธิกีารศกึษาเป็น 3 ลกัษณะ คอื 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ทัง้ที่เป็นหนังสือ , 
บทความ, รายงานสรุปของหน่วยงานราชการ, และเอกสารการวจิยั แล้วน าเสนอในรูปของการอธบิายเชงิพรรณนา 
(Descriptive method) 
 2. การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) เป็นการศกึษาโดยลงในพืน้ทีจ่รงิและเกบ็ขอ้มลูจากการแจก
แบบสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของส านักงานประกนัสงัคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 จ านวน 72 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัเป็นแบบสอบถามมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .9812 ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิประมาณใช้
สถิติพรรณนา(Descriptive statistics) คือค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธบิายลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของประชากร ในด้าน การน านโยบายไปปฏบิตั ิ
เพื่อท านายผลสมัฤทฺธิก์ารน านโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนไปสู่การปฏิบัติใช้การวิเคราะห์
สหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร(correlation coefficient) และการถดถอยพหุคูณ (Mutiple regression) ด้วยวิธีการแบบ
ขัน้ตอน (Stepwise) 
 3. การวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยใชก้ารสมัภาษณ์แบบเชงิลกึ (In-
depth interview) การวจิยัเชงิคุณภาพโดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ(In-depth interview) โดยจะท าการสมัภาษณ์ รอง
เลขาธิการส านักงานประกันสงัคม , ผู้ตรวจราชการส านักงานประกันสงัคม , ผู้อ านวยการส านักงานประกันสงัคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 หวัหน้าส่วนงานสทิธปิระโยชน์ของส านักงานประกนัสงัคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6, ผู้แทน
กรรมการประกนัสงัคมและทีป่รกึษาฝ่ายนายจา้ง และ ผูแ้ทนกรรมการประกนัสงัคมและทีป่รกึษาฝ่ายลูกจา้ง เครื่องมอื

นโยบายสงัคมและคุณภาพชวีติ
ของแรงงานและผูป้ระกนัตน 

วตัถุประสงคข์อง
นโยบาย/ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตรท์ี ่2: การพฒันาสทิธปิระโยชน์

ควบคู่กบัการสรา้งเสถยีรภาพกองทุนอย่าง
สมดุล เหมาะสมและเป็นธรรมบรรลุ
เป้าประสงค์ 

1.  พฒันารปูแบบสทิธปิระโยชน์และขยาย
ความคุม้ครองทีค่รอบคลุมและเหมาะสมเพือ่
ยกระดบัคุณภาพชวีติแรงงาน โดยตัง้อยู่บน
บรรทดัฐานของเงนิสมทบทีส่มดุล  
2.  กองทุนมเีสถยีรภาพพรอ้มเป็นหลกัประกนั
ของผูป้ระกนัตนปัจจุบนั และรองรบัการขยาย
ความคุม้ครองและสทิธปิระโยชน์ในอนาคต 

ผลสมัฤทธิก์ารน า
นโยบายการจ่ายสทิธิ
ประโยชน์ใหแ้ก่
ผูป้ระกนัตนไปสู่การ
ปฏบิตัขิองส านกังาน
ประกนัสงัคม
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่
6 

การน านโยบายไปปฏบิตั ิ                           
1.  การก าหนดภารกจิและ
การมอบหมายงาน            
2. มาตรฐานในการ
ปฏบิตังิาน                      
3.  บุคลากร                    
4.  งบประมาณ 
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ที่ใช้เกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัเชิงคุณภาพคอืแบบสมัภาษณ์เชงิลกึ และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การวเิคราะห์เชิง
เน้ือหา(content analysis) 

 

ผลการศึกษา 
 เสนอผลการศกึษาเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย 
 ตอนที ่1  การวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพ 
 ตอนที ่2  การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 
 ตอนที่ 3  ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ ์และ ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน ของตวัแปรดา้น
ต่าง ๆ ที่มต่ีอผลสมัฤทธิข์องการน านโยบายการจ่ายสทิธปิระโยชน์ให้แก่ผู้ประกนัตนไปสู่การปฏิบตัิของส านักงาน
ประกนัสงัคมกรุงเทพมหานครพืน้ที ่6  
 ตอนที ่1 การวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพ 
 โดยน าเสนอผลการศกึษาเป็น 3 สว่น ประกอบดว้ย 
  สว่นที ่1  นโยบายสงัคมและคุณภาพชวีติ   
 1.1  ดา้นวตัถุประสงค ์พบว่า ทุกท่านเหน็สอดคลอ้งร่วมกนัว่ามวีตัถุประสงคข์องนโยบายสงัคมและคุณภาพ
ชวีติม ีความสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมในปัจจุบนั แต่พบปัญหาเรื่องการน าไปปฏบิตัซิึง่พบว่าไม่ไดร้บัความร่วมมอืจาก
นายจา้งลกูจา้งและหน่วยงานของรฐัซึง่ยงัขาดศกัยภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเคร่งครดั และเพิม่เตมิในสว่นการ
การน าไปปฏบิตัคิวรพจิารณาในแต่ละพืน้ทีม่วีฒันธรรม ความเป็นอยู่ สภาพแวดลอ้ม ภูมปิระเทศทีแ่ตกต่างกนัหากการ
น าไปปฏบิตัพิจิารณาองคป์ระกอบหลายๆดา้นเขา้ดว้ยกนัท าใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการน าไปปฏบิตัิ
ไดเ้ป็นอย่างด ี
 1.2 ด้านยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาสิทธิประโยชน์ควบคู่กับการสร้างเสถียรภาพกองทุนอย่างสมดุล 
เหมาะสมและเป็นธรรม พบว่า มคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัในเรื่องของการพฒันาสทิธปิระโยชน์ว่ามคีวามเหมาะสม และมี
การเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ เพื่อประโยชน์ของผูป้ระกนัตนเป็นหลกั แต่การเพิม่สทิธปิระโยชน์ดงักล่าวจะต้องท าควบคู่กบัการ
รกัษาเสถยีรภาพของกองทุนประกนัสงัคมดว้ยแต่ปัญหาพีพ่บคอืการเกบ็เงนิสมทบจากผูป้ระกนัตนและนายจา้งไม่ได้
เพิม่ขึน้ตาม ท าใหข้าดความสมดุล เหมาะสม แต่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการปรบัปรุงกฎหมาย ระเบยีบดา้นการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์เพื่อให้มผีลตอบแทนมากขึน้ รวมทัง้การเพิม่อตัราเงนิสมทบ ปรบัปรุงวธิกีารคดิค านวณเงนิบ านาญ
ใหม่ แก้ไขอายุผู้รบัเงินบ านาญ เป็นต้น ซึ่งจะมีผลท าให้การจ่ายสิทธิประโยชน์เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทัง้นี้จะต้องคิดถึง
ผลกระทบทีจ่ะท าใหม้กีาร เรยีกรอ้งสทิธปิระโยชน์ใหส้งูขึน้ด้วย 
  สว่นที ่2  การน านโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิ
 2.1  การก าหนดภารกจิและการมอบหมายงาน พบว่า ในด้านการก าหนดภารกจิและการมอบหมายงาน  มี
การก าหนดได้อย่างชดัเจนตามระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิตามระบบราชการ แต่การน าไปปฏบิตัินัน้เกดิปัญหา
หลายประการได้แก่ ท างานซ ้าซ้อน เกดิกระบวนการท างานหลายขัน้ตอน ใชเ้อกสารเกนิความจ าเป็น หน่วยบรกิารมี
บุคลากรไม่เพยีงพอไม่สมดุลกบัปรมิาณ ท าใหผ้ลการปฏบิตัิงานต ่าเนื่องจากเหน็ดเหนื่อยกบัการท างาน งาน รวมทัง้
การมพีนักงานประกนัสงัคมมากกว่าขา้ราชการซึง่พนักงานประกนัสงัคมเหล่านี้จะถูกจ ากดัอ านาจความรบัผดิชอบใน
การท างานท าใหง้านไม่รวดเรว็เท่าทีค่วร เป็นตน้  
 2.2  มาตรฐานในการปฏิบัติงาน พบว่า ในด้านการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน จะเป็นลักษณะ
ขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ต้บงัคบับญัชาในงานทีต่้องปฏบิตั ิโดยจะมกีรอบในการพจิารณาก าหนด
มาตรฐานหลาย ๆ ด้านดว้ยกนั อาท ิดา้นปรมิาณ ดา้นคุณภาพ ดา้นระยะเวลา แต่พบว่าถงึมกีารก าหนดมาตรฐานใน 
การปฏบิตังิานไวอ้ย่างชดัเจน และมกีารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานเพื่อเป็นตวัควบคุมการท างานใหไ้ดม้าตรฐาน
และเพื่อเป็นการประเมินผลการท างานอย่างเป็นธรรมของผู้บริหาร แต่พบปัญหาคือตัวชี้วดัยงัไม่มีประสทิธิภาพ
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เพียงพอเนื่องจากไม่ได้ลงรายละเอยีดถึงตัวบุคคลเป็นเพียงภาพรวมของแต่ละงานนัน้ๆ แต่ถ้าลงรายละเอยีดมาก
เกนิไปจะเป็นการสรา้งภาระเพิม่ขึน้ใหก้บัเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 
 2.3  บุคลากร พบว่า บุคลากรของส านักงานประกันสงัคมมีศักยภาพและความรบัผิดชอบสูง มีความรู้
ความสามารถเชีย่วชาญในงาน เต็มใจให้บรกิารประชาชนผู้มาติดต่อ ท าให้เกดิภาพลกัษณ์ที่ดต่ีอหน่วยงานแต่ยงัมี
ความแตกต่างระหว่างขา้ราชการกบัพนักงานประกนัสงัคมโดยกลุ่มหลงัยงัดอ้ยกว่ากลุ่มแรกในเรื่องของอ านาจหน้าที ่
สวสัดกิาร และโอกาสกา้วหน้า เมื่อเปรยีบเทยีบกบับุคลากรโดยรวมกบัขนาดของงานจ านวนบุคลากรจะมน้ีอยไม่สมดุล
กบัผูม้าใชบ้รกิารแกไ้ขโดยการบรหิารจดัการสรรหาบุคลากรเพิม่โดยพจิารณาจากปรมิาณงานมากกว่าพจิารณาจาก
ขนาดพืน้ที ่รวมทัง้ควรเพิม่พนูความรูด้า้นเทคโนโลยใีหม่ เพื่อน ามาใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็ในการปฏบิตังิาน 
 2.4  งบประมาณ พบว่า ส านกังานประกนัสงัคมมงีบประมาณทีเ่พยีงพอการน าออกมาใชก้ไ็ม่ยุ่งยาก ทีผ่่านมา
น าไปใชไ้ม่เกดิประโยชน์เท่าทีค่วร ไม่สนองตอบต่อความต้องการทีแ่ทจ้รงิในการแกปั้ญหาในการน านโยบายการจ่าย
สทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่ผูป้ระกนัตนไปสูก่ารปฏบิตัไิดด้เีท่าทีค่วร 
  สว่นที ่3  เป้าประสงคข์องยุทธศาสตรท์ี ่2 
 3.1 ดา้นการพฒันารูปแบบพฒันารูปแบบสทิธปิระโยชน์ และขยายความคุ้มครองที่ครอบคลุมและเหมาะสม
เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติแรงงาน โดยตัง้อยู่บนบรรทดัฐานของเงนิสมทบทีส่มดุล พบว่า มกีารเพิม่สทิธปิระโยชน์ทดแทน
ขึน้เรื่อย ๆ เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติแรงงาน แต่เงนิสมทบไม่เกบ็เพิม่ขึน้ตาม ท าใหส้ทิธปิระโยชน์ไม่สมดุลกบัเงนิสมทบที่
จดัเกบ็ ผูม้หีน้าที่จ่ายเงนิสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในการมสี่วนร่วม ในส่วนของการขยาย
ความคุม้ครองแรงงานนอกระบบนัน้ไดม้กีารท าอย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้22 ลา้นคน 
 3.2 ด้านกองทุนมีเสถียรภาพพร้อมเป็นหลกัประกนัของผู้ประกนัตนปัจจุบัน  และรองรบัการขยายความ
คุม้ครองและสทิธปิระโยชน์ในอนาคต พบว่า เสถยีรภาพกองทุนประกนัสงัคมระยะสัน้ยงัมคีวามมัน่คง แต่ในระยะยาว
จะประสบปัญหาไร้เสถียรภาพหากไม่มีการปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินสมทบด้านการลงทุน
อสงัหารมิทรพัย์เพื่อผลตอบแทนที่มากขึน้ และต้องมกีารปรบัตวัให้ทนัต่อสภาพสงัคมและเศรษฐกจิในปัจจุบนั ควร
แกไ้ขการเกษยีณอายุใหช้า้ลง เพิม่การจดัเกบ็เงนิสมทบใหแ้ละน าเงนิไปลงทุนให้มากขึน้  
 ตอนที ่2 การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มประชากร จ านวน 72 คน จ าแนกตามเพศ พบว่า กลุ่ม
ประชากรสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.30 และเพศชายจ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.70 
ตามล าดบั จ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มประชากรสว่นใหญ่มอีายุ 36-45 ปี จ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.60 จ าแนก
ตามระดบัการศกึษา พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นผูม้กีารศกึษาในดบัปรญิญาตร ีจ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
73.61 จ าแนกตามลกัษณะงานทีท่ าในปัจจุบนั พบว่า กลุ่มประชากรสว่นใหญ่เป็นพนกังานประกนัสงัคม จ านวน 56 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 77.78 จ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่มรีะยะเวลาการ ตัง้แต่ 11 ปีขึน้ไป จ านวน 
32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.45 จ าแนกตามระดบัรายได ้พบว่า ส่วนใหญ่มรีายได้ 10,000-20,000 บาท จ านวน 58 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 80.55   
 ผลการศกึษาผลสมัฤทธิก์ารน านโยบายการจ่ายสทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่ผูป้ระกนัตนไปสูก่ารปฏบิตัขิองส านักงาน
ประกนัสงัคมกรุงเทพมหานครพืน้ที ่6 ดงัตารางที ่1 พบว่า  
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ตารางท่ี 1 ระดบัของผลสมัฤทธิข์องการน านโยบายการจ่ายสทิธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกนัตนไปสู่การปฏิบตัิของ
ส านกังานผลสมัฤทธิข์องการน านโยบายไปสู ่

ผลสมัฤทธ์ิของการน านโยบายไปสู่ 
การปฏิบติัในด้านต่าง ๆ 

µ σ ระดบัผลสมัฤทธ์ิ อนัดบั 

ดา้นวตัถุประสงคข์องนโยบาย 2.79 .57 มาก 4 
ดา้นยุทธศาสตรท์ี ่2 2.73 .60 มาก 5 
ดา้นการก าหนดภารกจิและการมอบหมายงาน 2.99 .50 มาก 1 
ดา้นมาตรฐานการปฏบิตังิาน 2.66 .60 มาก 6 
ดา้นบุคลากร 2.93 .50 มาก 2 
ดา้นงบประมาณ 2.81 .66 มาก 3 
ภาพรวมผลสมัฤทธิข์องการน านโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิ 2.82  .48 มาก 2 

 

ภาพรวมผลสมัฤทธิข์องการน านโยบายไปสูก่ารปฏบิตัใินดา้นต่าง ๆนัน้ ผูว้จิยัพบว่า มผีลสมัฤทธิใ์นระดบัมาก
ในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ซึ่งสรุปได้ว่า ส านักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 มีการน าวตัถุประสงค์ของนโยบาย/เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ มาแปลงเป็นแผนงาน/
โครงการต่าง ๆ ได้อย่างชดัเจน ก าหนดเป็นภารกิจย่อยมอบให้กบัหน่วยงานที่รบัผิดชอบน าไปปฏิบตัิ โดยมีการ
ก าหนดหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานรวมถึงมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการปฏบิตังิาน และมงีบประมาณเพยีงพอทีจ่ะใชใ้นการบรหิารงานในดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน า
นโยบายการจ่ายสทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่ผูป้ระกนัตนไปสูก่ารปฏบิตัไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล 

ตารางท่ี 2  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) ระหว่างการน านโยบายไปปฏบิตักิบัผลสมัฤทธิก์ารน า นโยบายการจ่ายสทิธิ
ประโยชน์ใหแ้ก่ผูป้ระกนัตนไปสูก่ารปฏบิตัขิองส านกังาน ประกนัสงัคมกรุงเทพมหานครพืน้ที ่6 
องคป์ระกอบการน านโยบายไปปฏบิตั ิค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) Sig. 

องคป์ระกอบการน านโยบายไปปฏิบติั ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) Sig. 

1.  การก าหนดภารกจิและการมอบหมายงาน .625** .000** 
2.  มาตรฐานในการปฏบิตังิาน  .733** .000** 
3.  บุคลากร .710** .000** 
4.  งบประมาณ .661** .000** 

 

จากตารางที ่2 สรุปไดว้่า ทุกปัจจยัทีเ่ป็นองคป์ระกอบการน านโยบายไปปฏบิตั ิมคีวามสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิ ์
การน านโยบายการจ่ายสทิธปิระโยชน์ให้แก่ผู้ประกนัตนไปสู่การปฏบิตัิของส านักงานประกนัสงัคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 6 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เมื่อวดัระดบัความสมัพนัธ์ด้วยค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ พบว่า มี
ความสมัพนัธก์นัในทางทศิทางบวก  
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ตอนท่ี 3  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์นดา้นการน านโยบายไปปฏบิตั ิทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิก์ารน านโยบายการจ่ายสทิธิ
ประโยชน์ใหแ้ก่ผูป้ระกนัตนไปสูก่ารปฏบิตั ิของส านกังานประกนัสงัคมกรุงเทพมหานคร พื้นที ่6 

ตวัแปรพยากรณ์ b S.Eest β t sig 

ค่าคงที ่ .076     

มาตรฐานในการปฏบิตังิาน (X1) .410 .382 .440 9.022 .000** 
การก าหนดภารกจิและการมอบหมายงาน(X2) .253 .348 .228 3.892 .000** 
บุคลากร (X3) .284 .339 .256 2.235 .029* 

  

จากตารางที ่3 พบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิก์ารน านโยบายการจ่ายสทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่ผูป้ระกนัตนไปสู่

การปฏบิตัมิากคอื มาตรฐานในการปฏบิตังิาน (X1) ค่า β = .440 รองลงมาคอื บุคลากร (X3) ค่า β = .256 และ การ

ก าหนดภารกจิและการมอบหมายงาน (X2) β = .228  โดยค่าสมัประสทิธิใ์นการท านาย (R2) เท่ากบั .631 สามารถ
พยากรณ์ผลสมัฤทธิก์ารน านโยบายการจ่ายสทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่ผูป้ระกนัตนไปสูก่ารปฏบิตัขิองส านักงานประกนัสงัคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (Y) ไดอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 โดยตวัแปรทัง้สามร่วมกนัพยากรณ์ผลสมัฤทธิ ์
การน านโยบายการจ่ายสทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่ผูป้ระกนัตนไปสูก่ารปฏบิตั ิไดร้อ้ยละ 63.10 มคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของการพยากรณ์ (S.E.est) .339 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลการวจิยัสามารถอภปิรายตามค าถามการวจิยัไดด้งัต่อไปนี้  
 1. ศกึษาผลสมัฤทธิก์ารน านโยบายการจ่ายสทิธปิระโยชน์ให้แก่ผู้ประกนัตนไปสู่การปฏิบตัิของส านักงาน
ประกนัสงัคมกรุงเทพมหานครพืน้ที ่6 ผลการวจิยั พบว่า ในภาพรวมผลสมัฤทธิข์องการน านโยบายไปสูก่ารปฏบิตัอิยู่
ในระดบัมาก เนื่องจากส านักงาประกนัสงัคมมีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการพัฒนาการจ่ายสทิธปิระโยชน์ให้แก่
ผู้ประกนัตนอย่างต่อเนื่องตรงกบัความต้องการของผู้ประกนัตน สอดคล้องกบัสภาพสงัคมและเศรษฐกิจในปัจจุบนั
เพื่อใหผู้ป้ระกนัตนมสีวสัดกิารความมัน่คง ความปลอดภยัในการท างาน บรรเทาความเดอืดรอ้นและมคีุณภาพชวีติทีด่ี
ขึน้ครอบคลุมแรงงานทัง้ในและนอกระบบประกนัสงัคม สอดคล้องกบัทฤษฎีของซาบาเตียร์และแมซมาเนียน [4] ที่
กล่าวไว้ว่า ความส าเรจ็ของการน านโยบายไปปฏบิตัิจะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 1. วตัถุประสงค์ของ
นโยบายจะต้องก าหนดใหช้ดัเจนและมคีวามแน่นอน 2.  นโยบายจะตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของทฤษฎทีีเ่หมาะสม 3. ต้องมี
การใหอ้ านาจหน่วยปฏบิตัอิย่างเพยีงพอ  4. ผูน้ าของหน่วยปฏบิตัมิคีวามสามารถทางการบรหิาร และทกัษะทางการ
เมือง มุ่งมัน่ในการบรรลุเป้าหมายของนโยบาย 5. นโยบายต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากประชาชน  
สอดคล้องกับแนวคิดของ นิคม จันทรวิทุร [5] ที่กล่าวว่าเป็นโครงการที่ร ัฐบาลได้จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ที่จะให้
หลกัประกนัแก่ประชาชนใหม้คีวามมัน่คงในการด ารงชพี โดยมหีลกัการใหป้ระชาชนทีม่รีายไดป้ระจ าออกเงนิสมทบเขา้
สู่กองทุนกลาง เงินสมทบนี้โครงการบางประเภทนายจ้างจะต้องเข้าร่วมออกเงินสมทบด้วย กองทุนนี้จะจ่ายให้
ประชาชนผูส้ง่เงนิสมทบ เช่น ในเรื่องการเจบ็ป่วย ในเรื่องการคลอดบุตรในเรื่องการประสบอุบตัเิหตุจากการท างาน ใน
เรื่องการว่างงาน ตลอดจนถงึชราภาพ และส านักงานประกนัสงัคมบรหิารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ ์โดยใหค้วามส าคญักบั
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของงานหรอืโครงการ รวมถงึก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานเพื่อประเมนิผลการท างาน
และตดิตามงานของผูบ้รหิาร ซึง่สามารถด าเนินการจดัท าแผนและน าไปสูก่ารปฏบิตัไิดผ้ลสมัฤทธิร์ะดบัมาก สอดคลอ้ง
กบั ทศพร ศริสิมัพนัธ์ [6] กล่าวไว้ว่า การบรหิารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ ์เป็นการบรหิารที่เน้นการวางแผน การก าหนด
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธก์ารด าเนินงานแบบมสีว่นร่วม ผูบ้รหิารในแต่ละระดบัขององคก์ารต้องยอมรบัและ
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ค านึงถงึผลงาน รวมทัง้ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการจดัวางระบบการตรวจสอบผลงานและการใหร้างวลัตอบแทนผลงาน 
(Performance related) ซึง่ส านักงานประกนัสงัคมกรุงเทพมหานครพืน้ที่ 6 ไดม้กีารปฏบิตังิานตามกระบวนการมสีว่น
ร่วมโดยใหผู้บ้รหิารผูป้ฏบิตักิ าหนดมาตรฐานร่วมกนั 
 2. ศกึษาสมการท านายปัจจยัทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิก์ารน านโยบายการจ่ายสทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่ผูป้ระกนัตนไปสู่
การปฏบิตัขิองส านักงานประกนัสงัคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ระหว่างการน านโยบายไปปฏบิตัิ ประกอบไปดว้ย 1. 
การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 2. มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 3. บุคลากร  4. งบประมาณ  จากการ
วเิคราะหค่์าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบของการน านโยบายไปปฏบิตั ิกบัผลสมัฤทธิก์ารน านโยบายการ
จ่ายสทิธปิระโยชน์ให้แก่ผู้ประกนัตนไปสู่การปฏบิตัิของส านักงานประกนัสงัคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 พบว่า มคี่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธก์นัมากในเชงิบวก อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 
.01 เมื่อวเิคราะหถ์ดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน (Stepwise multiple regression) ตวัแปรพยากรณ์การน านโยบายการไป
ปฏบิตั ิไดแ้ก่        การก าหนดภารกจิและมอบหมายงาน, มาตรฐานการท างาน และบุคลกร ทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิก์าร
น านโยบายการจ่ายสทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่ผูป้ระกนัตนไปสูก่ารปฏบิตัขิองส านกังานประกนัสงัคมกรุงเทพมหานครพืน้ที ่6  
พบว่าตวัแปรปัจจยัดา้นมาตรฐานในการปฏบิตังิาน, การก าหนดภารกจิและการมอบหมายงาน,  และบุคลากร  โดยมคี่า
สมัประสทิธิถ์ดถอยเท่ากบั .440, .228, .256  ตามล าดบั โดยค่าสมัประสทิธิใ์นการท านาย (R2) เท่ากบั .631 สามารถ
พยากรณ์ผลสมัฤทธิก์ารน านโยบายการจ่ายสทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่ผูป้ระกนัตนไปสูก่ารปฏบิตัขิองส านักงานประกนัสงัคม
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่6 ไดอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยตวัแปรทัง้สามร่วมกนัพยากรณ์ผลสมัฤทธิก์ารน า
นโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนไปสู่การปฏิบัติ ได้ร้อยละ 63.10 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสมัฤทธิก์ารน านโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนไปสู่การปฏิบัติของส านักงานประกันสงัคม
กรุงเทพมหานครพื้นที ่6 โดยรวมบุคลากรของส านักงานประกนัสงัคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 จ านวน 72 คน เรยีง
ตามล าดับความส าคัญได้แก่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน บุคลากร  และการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 
ตามล าดบั ปัจจยัทัง้ 3 สามารถอธบิายความแปรปรวนในตัวแปรตามได้เพียงร้อยละ 63.10 เท่านัน้ (R2adj= .631) 
กล่าวอกีนัยหน่ึงคอืผลสมัฤทธิก์ารน านโยบายการจ่ายสทิธปิระโยชน์ให้แก่ผู้ประกนัตนไปสู่การปฏบิตัิของส านักงาน
ประกนัสงัคมกรุงเทพมหานครพืน้ที ่6 ขึน้อยู่กบัปัจจยัอื่นรอ้ยละ 37 และขึน้อยู่ปัจจยัทีน่ าวเิคราะหร์อ้ยละ 63 สอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของกอบ เสอืพยคัฆ์ [7] การน านโยบายการจดัตัง้ส านักงานประกนัสงัคมจงัหวดัสาขาไปไปปฏิบตัิ: 
ศกึษาเฉพาะกรณีส านักงานประกนัสงัคมจงัหวดันราธวิาส สาขาสุไหงโก-ลก การศกึษาพบว่า ปัจจยัทีม่คีวามเกีย่วพนั
กบัการน านโยบายไปปฏบิตั ิพบว่า มกีารสนบัสนุน วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณเพยีงพอ การมอบอ านาจเหมาะสม แต่จะ
มปัีญหาเรื่องการจดัสรรบุคลากร โดยเฉพาะในฝ่ายการเงนิ  และสอดสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของปัทมา มมีาก และศิว
พร สุทธรินทร์ [8]  ศึกษาเรื่อง “การน านโยบายเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังไปปฏิบัติต่อผู้ต้องขงั ” จุดมุ่งหมายของ
การศกึษาคน้ควา้ ผลการศกึษาค้นคว้า พบว่า ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการน านโยบายเปลีย่นภาระให้เป็นพลงัไป
ปฏบิตั ิดา้นความเขา้ใจ และการยอมรบัในนโยบาย, ดา้นงบประมาณ ดา้นประสทิธผิลของนโยบาย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก แต่ไม่สอดคลอ้งในดา้นค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างการน านโยบายเปลีย่นภาระให้เป็นพลงัไปปฏบิตัต่ิอผูต้้องขงั
และระดบัประสทิธิผล มีดงันี้ ความเขา้ใจและยอมรบัในนโยบาย ความชดัเจนการน านโยบายไปปฏิบตัิต่อผู้ต้องขงั 
งบประมาณ ความพร้อมของบุคลากร การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก วสัดุอุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยี มี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตน้ดา้นผลการด าเนินงานตามนโยบายเปลีย่นภาระใหเ้ป็นพลงัทีน่ าไปปฏบิตัต่ิอผูต้้องขงั อยู่ใน
ระดบัปานกลาง และการตัง้คณะกรรมการ/คณะท างาน ในการด าเนินงานตามนโยบาย มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรต้น
ดา้น  ผลการด าเนินงานตามนโยบายเปลีย่นภาระใหเ้ป็นพลงัทีน่ าไปปฏบิตัต่ิอผูต้อ้งขงัอยู่ในระดบัน้อย 
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ข้อเสนอแนะ 
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หรอืเป็นทางเลอืกใหก้บัผูป้ระกนัตน 
 4. ส านักงานประกนัสงัคมควรมกีารบรรจุหลกัสตูรกฎหมายประกนัสงัคมใหแ้ก่นักเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา
เป็นตน้ไป เพื่อเตรยีมพรอ้มเขา้สูว่ยัแรงงาน และก่อใหเ้กดิความเขา้ใจในกองทุนประกนัสงัคมและกองทุนเงนิทดแทน 
 5. ส านักงานประกนัสงัคมควรส่งเสรมินวตักรรมดา้นการใหบ้รกิารผูม้าตดิต่อโดยใชร้ะบบสารสนเทศมากขึน้ 
เพื่อลดผู้รบับรกิารและลดระยะเวลาในการติดต่อที่ส านักงานประกนัสงัคมกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ และส านักงาน
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การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในฐานะตัวแปรกลางระหว่างปัจจัย
กระบวนการบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทนุหมู่บา้นเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
The participation of village- fund members as the mediator of the relationship 
between the management process and the efficiency of village funds committee 
in municipality zone 4, Hatyai City, SongKhla Province 
 

เจตน์สฤษฎิ ์สงัขพนัธ1์*  ชุตมิา หวงัเบญ็หมดั2 และนุกูล ชิน้ฟัก3 
Jedsarid Sangkapan1*, ChutimaWangbenmat2 and Nukool Chinfuk3 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการมสีว่นร่วมของสมาชกิกองทุนหมู่บา้นในฐานะตวัแปรกลางระหว่าง
ปัจจยักระบวนการบรหิารจดัการทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นเทศบาลนคร
หาดใหญ่ เขต 4 อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  ประชากรที่ใช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ สมาชกิกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมอืง จ านวน 7 กองทุน ในเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 จงัหวดัสงขลา จ านวนทัง้สิน้ 1,070 คน  ผูว้จิยัไดใ้ช้วธิกีาร
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางเครซี่และมอรแ์กน ได้จ านวน 282 คน โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสดัส่วน 
เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถามสมัภาษณ์ วเิคราะหข์อ้มลู โดยใชส้ถติวิเิคราะหท์ดสอบตวัแปรกลางโดยใชเ้ทคนิคการ
วเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบช่วงชัน้ (Hierarchical Regression Analysis) ผลการวจิยัพบว่า   
 กระบวนการบรหิารจดัการทัง้ 4 ดา้น ได้แก่ ด้านการวางแผน  ด้านการจดัองค์กร  ด้านการชีน้ า  และด้าน
การควบคุมส่งผลต่อตวัแปรกลางการมสี่วนร่วมของสมาชกิได้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ และตวัแปรกลางการมสี่วน
ร่วมของสมาชกิส่งผลต่อประสทิธภิาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นไดอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .01  โดยสามารถพยากรณ์ ไดร้อ้ยละ 64.90 (R2 =  .649)    จงึสรุปและสามารถยนืยนัไดว้่าการมสี่วนร่วมของ
สมาชกิเป็นตวัแปรกลางบางสว่นระหว่างกระบวนการบรหิารจดัการกบัประสทิธภิาพการด าเนินงาน 

 

ค าส าคญั: การมสีว่นร่วม   การบรหิารจดัการ   ประสทิธภิาพการด าเนินงาน   กองทุนหมู่บา้น   ตวัแปรกลาง 
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Abstract  
 

 The purpose of this study was to examine whether the effects of management process on the 
efficiency of village fund management were mediated by participation of village- fund members. The 
population was 1,070 members from 7 village funds in municipality zone 4, Hatyai city, SongKhla Province. 
This study used Krejcie and Morgan table to determine the sample size and there were 282 members 
selected by stratified random sampling. 
The research instrument was questionnaire and the statistic used for data analysis was hierarchical 
regression. The research result revealed that management process with planning, organizing, leading and 
controlling were positively related to the efficiency of village fund management and this relationship was 
partially mediated by participation of village- fund members (R2 = 0 .649). 
 

Keywords: Participation, Management Process, Efficiency, Village Fund, Mediator 
 

บทน า 
 

 การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อยู่ภายใต้พระราชบญัญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาต ิพ.ศ. 2547 ซึง่ก าหนดใหน้ าระเบยีบ ค าสัง่ ขอ้บงัคบั ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรี ว่า
ด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืงแห่งชาติ พ .ศ. 2544 มาบงัคบัใช้โดยอนุโลมในระหว่างการจดัท า
ระเบยีบประกอบพระราชบญัญตัโิดยในพระราชบญัญตัดิงักล่าวก าหนดใหแ้ต่ละกองทุนมคีณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น 
มาจากการคดัเลอืกกนัเองโดยสมาชกิกองทุน เพื่อท าหน้าทีบ่รหิารงานกองทุน ตลอดจนการท านิตกิรรม สญัญาต่าง ๆ 
การออกระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดหลกัเกณฑ์การบรหิารกองทุน การอนุมัติให้สมาชิกกู้เงิน รวมทัง้การติดตาม
ประเมนิผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้น และในการด าเนินงานกองทุนหมู่บา้น ไดด้ าเนินการภายใต้ปรชัญาทีว่่า 
“การเสรมิสร้างส านึกความเป็นชุมชน ชุมชนเป็นผู้ก าหนดอนาคต และจดัการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิ
ปัญญาของตน”  จากปรชัญาของกองทุนหมู่บ้านดงักล่าว แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านจะประสบ
ความส าเรจ็ไดน้ัน้ สมาชกิกองทุนหมู่บา้นจะต้องเขา้มามสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ และการทีจ่ะใหส้มาชกิเขา้มามี
สว่นร่วมในการบรหิารจดัการกองทุนอย่างต่อเนื่องทุกกระบวนการนัน้ สมาชกิต้องมทีศันคตทิีด่กีบัการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บา้น มคีวามเชื่อมัน่ ศรทัธาใน การบรหิารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น [9] ซึง่จากการศกึษาของ
กรมการพฒันาชุมชน พบว่า กองทุนหมู่บ้านมขีอ้จ ากดัเนื่องจากศกัยภาพการบรหิารงานของคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนมปีระสทิธภิาพที่แตกต่างกนั ท าให้การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านในแต่ละพื้นที่มคีวามแตกต่างกนั  [1] จาก
งานวิจยัของ [2]  ศึกษาระดบัประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน จงัหวดัปัตตานี  จ านวน  249 
กองทุน จากกองทุนหมู่บา้นทัง้หมด  649 กองทุน พบว่าระดบัประสทิธกิารด าเนินงานกองทุนหมู่บา้นจงัหวดัปัตตานีมี
ประสทิธภิาพต ่าถงึรอ้ยละ 70.28 ประสทิธภิาพปานกลางรอ้ยละ  10.44  และประสทิธภิาพสงูเพยีงรอ้ยละ  10.44   
 การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเป็นปัจจยัที่ส าคญัที่จะท าให้การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านนัน้
ประสบความส าเรจ็ มีประสทิธภิาพการด าเนินงานที่ด ีดงัที่ Erwin [8] ไต้กล่าวว่าการมสี่วนร่วมเป็นกระบวนการให้
บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวขอ้งในการด าเนินงานพฒันา ร่วมคดิ  ตดัสนิใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วม
เกีย่วขอ้งอย่างแขง็ขนัของ บุคคล แกไ้ขปัญหาร่วมกบัการใชว้ทิยาการทีเ่หมาะสมและสนบัสนุน ตดิตามการ ปฏบิตังิาน
ขององคก์ารและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
 อ าเภอหาดใหญ่เป็นอ าเภอหนึ่งในจงัหวดัสงขลา เป็นที่ตัง้ของนครหาดใหญ่ เป็นเมอืงใหญ่ที่สุดของภาคใต้
ตอนล่าง หาดใหญ่เป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงในหลายดา้น เป็นเมอืงท่องเที่ยวทีม่ชีื่อเสยีงโดยเฉพาะแถบประเทศมาเลเซยี 
สงิคโปร ์และอนิโดนีเซยี หาดใหญ่เป็นศูนยก์ลางการคา้ เศรษฐกจิ การศกึษา ทีส่ าคญัภาคใต ้โดยอ าเภอหาดใหญ่แบ่ง
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กระบวนการบริหารจดัการ 
1. การวางแผน     
2. การจดัองคก์ร   
3. การชีน้ า     
4. การควบคมุ 

การมีส่วนรว่ม 
ของสมาชิก 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

พื้นที่การปกครองออกเป็น 13 ต าบล 98 หมู่บ้าน คอื หาดใหญ่ ควนลงั ทุ่งใหญ่ ทุ่งต าเสา คูเต่า คอหงส์ คลองแห 
คลองอู่ตะเภา ฉลุง ท่าขา้ม น ้าน้อย บา้นพรุ และพะตง  ซึง่เทศบาลนครหาดใหญ่จะครอบคลุมพืน้ทีต่ าบลหาดใหญ่ทัง้
ต าบล   เทศบาลนครหาดใหญ่จะแบ่งการปกครองเป็น 4  เขต มปีระชากรทัง้สิน้  158,218 คน เป็นชาย 73,701 คน 
หญงิ 84,517 คน จ านวนบา้น 58,434 หลงั (ขอ้มลู ณ มถุินายน 2555)  แบ่งเป็น 101 ชุมชน   ประชากรสว่นใหญ่เป็น
คนทอ้งถิน่และอพยพทาจากจงัหวดัใกลเ้คยีง  นบัถอืศาสนาพุทะ รองลงมาศาสนาอสิลาม (รอ้ยละ 10 ของประชากร) 
 การจดัตัง้กองทุนหมู่บา้น อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา มทีัง้หมดจ านวน  132  กองทุน ประกอบดว้ยใน
เขตเทศบาล  10  กองทุน  เขตเทศบาลนครหาดใหญ่จ านวน  30  กองทุน  นอกเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จ านวน  92  
กองทุน จากการแบ่งเขตการปกครองทอ้งถิน่จะแบ่งไดเ้ป็น  4  เขต  ซึง่แต่ละเขตจะมกีองทุนทีอ่ยู่ในเขตและนอกเขต
รวมกนั และแต่กองทุนจะเป็นกองทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ ดูจากจ านวนสมาชกิปะปนกนัไป และจากการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหาดใหญ่ปรากฏว่ากองทุนมีการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพบ้างไม่มี
ประสทิธภิาพบ้าง ซึ่งในรายงานดงักล่าวได้ชี้ชดัในเรื่องการเงนิ คือ  กองทุนบางกองทุนมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพิ่มขึ้น 
ลดลง หรอืไม่มเีลย  พรอ้มทัง้การใหกู้เ้งนิกม็กีารปล่อยกูป้กต ิแต่บางกองทุนกห็ยุดในการปล่อยกู ้ สว่นการช าระเงนิคนื
เงนิกูบ้างกองทุนกส็ามารถเรยีกเกบ็ไดค้รบ บางกองทุนกเ็รยีกเกบ็ไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง [9]  
 จากปรากกฎการณ์ดงักล่าวจงึท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาการมสีว่นร่วมของสมาชกิกองทุนหมู่บา้นในฐานะตวั
แปรกลางระหว่างปัจจยักระบวนการบรหิารจดัการที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุ น
หมู่บ้านเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา   เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไข 
ปรบัปรุงการด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้นใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และเสนอแนะแก่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

เพื่อศกึษาการมสี่วนร่วมของสมาชกิกองทุนหมู่บ้านในฐานะตวัแปรกลางระหว่างปัจจยักระบวนการบรหิาร
จดัการทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 

กรอบแนวคิด 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิ 
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วิธีวิทยาการวิจยั 
 

 การวิจัยครัง้นี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจ ัยเก็บข้อมูลในลักษณะเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ซึง่ผูว้จิยัด าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้  ไดแ้ก่ สมาชกิกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมอืง จ านวน 7 กองทุน ในเทศบาล
นครหาดใหญ่ เขต 4 อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวนทัง้สิน้ 1,070 คน  ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารก าหนดกลุ่มตวัอย่าง
โดยใช้เกณฑ์จ านวนประชากร  โดยใช้ตารางสุ่มของเครซี่และมอร์แกน ได้จ านวน 282 คน ซึ่งในการสุ่มผู้วจิยัได้ใช้
สดัสว่น   
 เครือ่งมือในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย  
 ขอ้มลูเกีย่วกบักระบวนการบรหิารจดัการกองทุนหมู่บา้นตามหลกัการจดัการ 4 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการวางแผน  
ดา้นชีน้ า ดา้นการจดัองคก์ร และด้านการควบคุม โดยผูว้จิยัก าหนดเกณฑ์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ไดแ้ก่  
  เป็นจรงิมากทีส่ดุ  ก าหนดใหเ้ป็น 5 คะแนน 
  เป็นจรงิมาก  ก าหนดใหเ้ป็น 4 คะแนน 
  เป็นจรงิปานกลาง  ก าหนดใหเ้ป็น 3 คะแนน 
  เป็นจรงิน้อย  ก าหนดใหเ้ป็น 2 คะแนน 
  เป็นจรงิน้อยทีส่ดุ  ก าหนดใหเ้ป็น 1 คะแนน 
 ขอ้มลูเกีย่วกบัการมสีว่นร่วมของสมาชกิกองทุนหมู่บ้าน  โดยผูว้จิยัก าหนดเกณฑเ์ป็นแบบมาตราสว่น
ประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก ่
  มสีว่นร่วมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ก าหนดใหเ้ป็น 5 คะแนน 
  มสีว่นร่วมอยู่ในระดบัมาก   ก าหนดใหเ้ป็น 4 คะแนน 
  มสีว่นร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง  ก าหนดใหเ้ป็น 3 คะแนน 
  มสีว่นร่วมอยู่ในระดบัน้อย   ก าหนดใหเ้ป็น 2 คะแนน 
  มสีว่นร่วมอยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ  ก าหนดใหเ้ป็น 1 คะแนน 
 ขอ้มลูเกีย่วกบัประสทิธภิาพการด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้น ปัจจยั 5 ดา้นไดแ้ก่  คุณภาพ  ปรมิาณงาน  
เวลา  วธิกีาร  ค่าใชจ้่าย โดยผูว้จิยัก าหนดเกณฑเ์ป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่  
  มปีระสทิธภิาพระดบัเป็นจรงิมากทีส่ดุ  ก าหนดใหเ้ป็น 5 คะแนน 
  มปีระสทิธภิาพระดบัเป็นจรงิมาก   ก าหนดใหเ้ป็น 5 คะแนน 
  มปีระสทิธภิาพระดบัเป็นจรงิปานกลาง  ก าหนดใหเ้ป็น 5 คะแนน 
  มปีระสทิธภิาพระดบัเป็นจรงิน้อย   ก าหนดใหเ้ป็น 5 คะแนน 
  มปีระสทิธภิาพระดบัเป็นจรงิน้อยทีส่ดุ  ก าหนดใหเ้ป็น 5 คะแนน 
 การทดสอบคณุภาพเครือ่งมอื 
 1. การทดสอบหาความเทีย่งตรง (Validity) น าแบบสอบถามไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบหา
ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัวตัถุประสงค์ (Item Objective Congruence Index: IOC)  ได้ค่าดชันี
สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถาม (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 ถงึ 1.00   
 2. การทดสอบหาความเชื่อมัน่ (Reliability) น าแบบสอบถามทีอ่ยู่ในเกณฑแ์ละทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลอง
ใช ้(Try Out) กบัประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คนและน ามาหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
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โดยการหาค่าสัมประสิทธิแ์อลฟาตามวิธีการของครอนบัค (Cronbach) [7]  ได้ค่าความเชื่อมัน่ ดังนี้  ตัวแปร
กระบวนการบรหิารจดัการด้านการวางแผนได้ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั  .889  ด้านการจดัองค์กรได้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั  .786  ดา้นการชีน้ าไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั  .873  ดา้นการควบคุมไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั  .803   ตวัแปร
การมีส่วนร่วมของสมาชิกได้ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั  .751  ตวัแปรประสทิธภิาพการด าเนินงานได้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั .972 

 

การวิเคราะหข์้อมูล 
 วเิคราะห์การมีส่วนร่วมของสมาชกิกองทุนหมู่บ้านในฐานะตัวแปรกลางระหว่างปัจจยักระบวนการบรหิาร
จดัการทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น  ผู้วจิยัวเิคราะหท์ดสอบตวัแปรกลาง
โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบช่วงชัน้ (Hierarchical Regression Analysis) 
 

ผลการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 โมเดลแสดงการมสีว่นร่วมของสมาชกิกองทุนหมู่บา้นในฐานะตวัแปรกลางระหว่างปัจจยักระบวนการบรหิาร

จดัการทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น 
 

 จากภาพที ่2  การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบช่วงชัน้ (Hierarchical Regression Analysis) การทดสอบ
การมสี่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในฐานะตัวแปรกลางระหว่างปัจจยักระบวนการบรหิารจดัการที่ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น พบว่า กระบวนการบรหิารจดัการทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การวางแผน  ดา้นการจดัองคก์ร  ดา้นการชีน้ า  และดา้นการควบคุมสง่ผลต่อตวัแปรกลางการมสีว่นร่วมของสมาชกิได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และตัวแปรกลางการมีส่วนร่วมของสมาชิกส่งผลต่อประสทิธิภาพการด าเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นไดอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01  โดยสามารถพยากรณ์ ไดร้อ้ยละ 64.90 (R2 =  
.649)    จงึสรุปและสามารถยนืยนัไดว้่าการมสี่วนร่วมของสมาชกิเป็นตวัแปรกลางอย่างสมบูรณ์ระหว่างกระบวนการ
บรหิารจดัการกบัประสทิธภิาพการด าเนินงาน 
 
 

กระบวนการบริหารจดัการ 
ด้านการวางแผน 

 

กระบวนการบริหารจดัการ 
ด้านการจดัองคก์ร 

 

กระบวนการบริหารจดัการ 
ด้านการช้ีน า 

 

กระบวนการบริหารจดัการ 
ด้านการควบคมุ 

 

การมีส่วนรว่ม 
ของสมาชิก 

 

ประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินงาน 

 

β= 

β= 

β= 

β= .196,  
t=3.787*** 

.115,  
t=2.371* 

.284, 
t=4.943*** 

.249,     
  t=4.750*** 

β= .135,  
t=3.134** 

F=102.112,  R=.806,  R2=.649,  Radj=.643,  Std.Eror= .299 
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สรปุผลและอธิปรายผล 
 

กระบวนการบรหิารจดัการดา้นการวางแผน  ดา้นการจดัองคก์ร  ดา้นการชีน้ า  และดา้นการควบคุมส่งผลต่อ
ตวัแปรกลางการมสีว่นร่วมของสมาชกิไดอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ และตวัแปรกลางการมสีว่นร่วมของสมาชกิสง่ผลต่อ
ประสทิธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จึงสรุปและสามารถยืนยนัได้ว่าการมีส่วนร่วมของ
สมาชกิเป็นตวัแปรกลางอย่างสมบูรณ์ระหว่างกระบวนการบรหิารจดัการกบัประสทิธภิาพการด าเนินงาน  ผลการวจิยั
ปรากฏเช่นนี้เพราะว่ากองทุนหมู่บา้นเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ในดา้นการวางแผน
คณะกรรมการกองทุนมกีารวางแผนปฏบิตังิานไวล่้วงหน้า  มกีารพฒันากองทุนโดยยดึขอ้มลูจากสภาพการณ์ต่าง ๆ ใน
ปัจจุบนัของทอ้งถิน่ และไดม้กีารวางแผนในการแกปั้ญหาทีอ่าจเกดิขึน้กบักองทุนไวล่้วงหน้า  สว่นในดา้นการจดัองคก์ร
กองทุนหมู่บา้นมกีารจดัโครงสรา้งการบรหิารเหมาะสม มกีารก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีช่ดัเจน  โครงสรา้งองคก์ร
สามารถปรบัเปลีย่นได้ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  ส่วนดา้นการชีน้ าคณะกรรมการกองทุนปฏบิตัิงานอย่าง
ซื่อสตัยส์ุจรติ พจิารณาการกูเ้งนิของสมาชกิดว้ยความเทีย่งธรรมสรา้งความไวว้างใจใหก้บัสมาชกิ อกีทัง้การท างานที่
มุ่งส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั  ในขณะทีด่า้นการควบคุมมกีารวเิคราะหค์วามเหมาะสมของการขอกูเ้งนิของสมาชกิแต่ละ
ราย มกีารตดิตามการใชเ้งนิตามวตัถุประสงคท์ีข่อกูไ้ว ้มกีารตดิตามการใชค้นืเงนิกูอ้ย่างเป็นระบบ  มกีารจดัท าบญัชทีี่
ถูกต้องและตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์ที่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนดได้อย่างชัดเจน   
ซึ่งการบริหารจดัการเหล่านี้ท าให้สมาชิกเกิดความไว้วางใจ ความมัน่ใจในตัวคณะกรรมการ และทราบแผนการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านล่วงหน้า ส่งผลให้สมาชกิมสี่วนร่วมที่ดทีัง้ในเรื่องการเสนอขอ้มูลหรอืปัญหาต่างๆของ
กองทุนใหก้บัคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นไดท้ราบ  และมสี่วนร่วมด าเนินการตามแผนทีก่องทุนหมู่บา้นไดก้ าหนดไว้
ทุกครัง้ รวมหาแนวทางในการพฒันากองทุนหมู่บ้าน ที่ส าคญัสมาชกิได้มโีอกาสในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงนิของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นอยู่ตลอดเวลา  การมสีว่นร่วมเหล่าน้ีมผีลสะทอ้นท าใหเ้ป็นตวัแปรแทรกทีส่ง่ผลใหก้องทุน
หมู่บา้นเกดิประสทิธภิาพการด าเนินงาน โดยท าใหก้องทุนหมู่บา้นมรีายไดเ้พิม่มากขึน้ จงึท าใหส้มาชกิไดร้บัสวสัดกิาร
ต่าง ๆ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนจากกองทุนเพิม่มากขึน้ดว้ย ในขณะที่กองทุนกส็ามารถสรา้งงานแก่สมาชกิในชุมชนมาก
ขึน้ ส่งผลใหส้มาชกิมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ภาระหนี้สนิลดลง  สมาชกิทีกู่เ้งนิสามารถช าระเงนิคนืได ้100%  สามารถใช้
คนืเงนิกูพ้รอ้มดอกเบีย้ตรงตามวนัเวลาทีก่องทุนก าหนด  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั [6]  ทีพ่บว่า การด าเนินงานจะเกดิ
ผลดีขึ้นอยู่กับศักยภาพและขีดความสามารถของคณะกรรมการบริหารงาน และสอดคล้องกับ  [4]  กล่าวว่า ถ้า
คณะกรรมการท างานมุ่งสว่นรวมมากกว่าสว่นตวั มหีารพจิารณาการกูเ้งนิของสมาชกิดว้นความเป็นธรรม รวมทัง้มกีาร
ควบคุมทีด่ ีตดิตามการใชค้นืเงนิกูอ้ย่างเป็นระบบ และตดิตามการใชเ้งนิตามวตัถุประสงคท์ีข่อกูไ้ว ้นอกจากนี้ยงัมกีาร
วางแผนเพื่อให้สมาชกิได้กู้อย่างทัว่ถึง รวมทัง้การก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกบัระเบียบกองทุน ส่งผลต่อระดบั
ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการกองทุนชุมชนหน่วยทหารในกองทพัภาคที ่3 อยู่ในระดบัมาก 

นอกจากนี้ยงังานวจิยัของ [5] ที่พบว่าการร่วมประชุม/กจิกรรม ความร่วมมือจากสมาชิก การรบัฟังความ
คดิเหน็ การร่วมวางแผน การประชาสมัพนัธ ์การร่วมตดัสนิใจ สามารถร่วมพยากรณ์ประสทิธผิลของการบรหิารจดัการ
กองทุนสวสัดกิารชุมชนเครอืข่ายชุมชนเมอืง ไดอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
[3]   ที่พบว่า ความร่วมมือ การเข้าร่วมวางแผน การตัดสินใจ การประสานงาน และการข้าร่วมประชุม/กิจกรรม 
สามารถร่วมพยากรณ์ประสทิธผิลของการบรหิารจดัแรกองทุนสวสัดกิารชุมชนเครอืข่ายออมทรพัยห์ลกัสี ่– ดอนเมอืง 
ได้แก่ ด้านความรวดเรว็ในการให้บรกิาร ด้านความเสมอภาคในการให้บรกิารแก่สมาชกิ ด้านความสะดวกนากรใช้
บรกิารของเครอืขา่ยออมทรพัยห์ลกัสี ่– ดอนเมอืง แก่สมาชกิ และด่านความต่อเนื่องในการใหบ้รกิาร  
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 งานวจิยัการมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในฐานะตวัแปรกลางระหว่างปัจจยักระบวนการบรหิาร
จดัการทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผูว้จิยัขอขอบคุณสถาบนัการศกึษามหาวทิยาลยัหาดใหญ่  ขอบคุณคณะกรรมการและสมาชกิ
กองทุนหมู่บา้นเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาทุกท่าน 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

1. กรมการพัฒนาชุมชน.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ. .เอกสารประกอบการประชุม เชิงปฏิบัติการ
อนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดบั จงัหวดัเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพกองทุน . 
กรุงเทพฯ: กรมการพฒันาชุมชน;2546.  

2. จริยา  วงศ์ก าแหง. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี . 
[วทิยานิพนธศ์กึษาศาสตรมหาบณัฑติ]. ปัตตาน:ี มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร;์ 2551. 

3. ชรีาเนตร  ประชุมศกัดิ.์ ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของการบรหิารจดัการกองทุนสวสัดกิารชุมชนเครอืข่ายออม
ทรพัยห์ลดัสี ่– ดอนเมอืง. [วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตรม์หาบณัฑติ]. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร; 2551. 

4. ทวีศกัดิ ์  วินิจสร. สภาพการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนาการจดัการกองทุนชุมชนของหน่วยทหารใน
กองทพัภาคที ่3. [วทิยานิพนธร์ฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ]. อุตรดติถ:์ มหาวทิยาลยัราชภฎัอุตรดติถ์; 2551. 

5. บุษรินทร์  แตงเสง็. การศึกษาประสทิธิผลการบรหิารจดักองทุนสวสัดิการชุมชนครอืข่ายชุมชนเมือง ในเขต
เทศบาลเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพจิติร. [วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตรม์หาบณัฑติ]. พษิณุโลก: มหาวทิยาลยันเรศวร; 
2552. 

6. ประสทิธิ ์ พาโฮม. การศกึษาผลการด าเนินงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมอืง ในเขตจงัหวดัขอนแก่น. [ปรญิญา
ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ]. ขอนแก่น: มหาวทิยาลยัขอนแก่น; 2547. 

7. ยุทธ  ไกยวรรณ์.การสรา้งเครื่องมอืวจิยั. กรุงเทพฯ:ศนูยส์ง่เสรมิกรุงเทพ;2550. 
8. ยุพาพร รูปงาม. การมสี่วนร่วมของขา้ราชการส านักงบประมาณในการปฏริูประบบราชการ . [วทิยานิพนธศ์กึษา

ศาสตรมหาบณัฑติ]. กรุงเทพฯ: สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสต์; 2545. 
9. วนัดี  เจตนา. กระบวนการบริหารจดัการที่ส่งผลประสทิธิภาพการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน เทศบาลนคร

หาดใหญ่เขต 4 อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา. [วทิยานิพนธ์บรหิารธุรกจิมหาบณัฑิต]. สงขลา: มหาวทิยาลยั
หาดใหญ่; 2557. 



 

1275 
 

สมรรถนะทางด้านบริหารธุรกิจและความตัง้ใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา
หลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิตในจงัหวดัสงขลา 
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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัเรื่องนี้มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศกึษาสมรรถนะทางดา้นบรหิารธุรกจิไดแ้ก่ 1) สมรรถนะทางการตลาด 
(2) ) สมรรถนะทางการเงนิ (3) ) สมรรถนะทางการบริหาร (4) ) สมรรถนะทางการด าเนินการ และ (5) สมรรถนะ
ทางการบญัช ี2) ศกึษาความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการของนักศกึษา หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติในจงัหวดั
สงขลาและ 3) ศกึษาอ านาจการพยากรณ์ของสมรรถนะทางดา้นบรหิารธุรกจิทีม่ต่ีอความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการ 
กลุ่มตวัอย่างคอืนักศกึษาทีก่ าลงัศกึษาหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ ปีการศกึษา 2555 - 2556 ในจงัหวดัสงขลา 
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างในงานวจิยันี้จ านวน 276 คน แต่ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัสามารถรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง
ได้ทัง้สิ้น 258 คน การสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ เครื่องมอืที่ใช ้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คอื แบบสอบถาม การ
วเิคราะหข์อ้มลูใชค้่าสถติคิ่าเฉลีย่ ( ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) และ การวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน 
ผลการวจิยั พบว่า  
1) นักศึกษามีความตัง้ใจที่จะเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 2) สมรรถนะทางด้าน
บรหิารธุรกจิทางการบรหิารและทางการด าเนินการ อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ 3.59 และ 3.69 ตามล าดบั ส าหรบั
สมรรถนะทางการตลาด  สมรรถนะทางทางการเงนิและสมรรถนะทางทางการบญัชอียู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่ 
3.25 , 3.39 และ 3.47 ตามล าดบั (3) สมรรถนะทางการตลาด  และ สมรรถนะทางการด าเนินการ สามารถพยากรณ์
ความตัง้ใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศกึษา MBA อย่างม ีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001  และค่าอ านาจการ
ท านาย R2 เท่ากบั 0.309 
 

ค าส าคญั: สมรรถนะทางด้านบริหารธุรกิจ ความตัง้ใจเป็นผู้ประกอบการ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑติ 
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Abstract  
 

 The purpose of this study is 1) to examine the business administration competencies, in this study 
we defined the business administration competencies into 5 dimensions: (1) marketing competency (2) 
financial competency (3) management competency (4) operation competency and (5) accounting competency 
and the entrepreneurial intention of MBA students 2) to examine the predicting power of business 
administration competencies on students entrepreneurial intention. The samples were 276 students who were 
studying in master of business administration program during 2012 – 2013. However, in this study, the 
researchers were able to collect data amount 258 students. A stratified sample is obtained by 
taking samples. The research instrument was questionnaire. Statistic used for data analysis were mean ( ), 
standard deviation (S.D) and stepwise multiple regression. Research result revealed that 1) the MBA student 
entrepreneurial intentions was in the high level with the mean value  3.76  2) two dimensions of the business 
administration competencies: management competencies and operation competencies  were in the high level 
with the mean values 3.59, 3.69 by respectively, and three dimensions of the business administration 
competencies: marketing competencies, financial competencies  and accounting competencies were in the 
moderate level with the mean values 3.25 , 3.39 and 3.47 by respectively 3) marketing competencies and 
operation competencies predicted MBA students’ entrepreneurial intention at a significance level of .001 with 
R2 = 30.9%. 
 

Keywords: Business Administration Competencies, Entrepreneurial Intention, MBA Students 
 

บทน า 
 

 SMEs (Small and Medium Entrepreneurs)  มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศทัง้ในระดับ
ภูมภิาคและระดบัประเทศ บทบาททีส่ าคญัของ SMEs ไดแ้ก่ (1) ช่วยสรา้งงาน โดยมกีารจา้งงาน สงูเกอืบ 80% จาก
ภาค SMEs (2) สรา้งมูลค่าเพิม่พราะเป็นอุตสาหกรรมที่ใชท้รพัยากรในประเทศเป็นหลกั  (3) SMEs ใชเ้งนิทุนไม่สูง
และมคีวามเสีย่งน้อยกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จงึเป็นจุดก าเนิดของผูท้ีจ่ะสนใจลงทุนเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ (4) 
สรา้งเงนิตราต่างประเทศโดยเฉพาะจากภาคการผลติเพื่อการส่งออกและภาคการท่องเทีย่ว (5) ช่วยประหยดัเงนิตรา
ต่างประเทศ ดว้ยการผลติเพื่อทดแทนการน าเขา้สนิคา้จากต่างประเทศ โดย37%  ผลผลติของมาจาก ภาคSMEs  (6) 
ช่วยเชื่อมโยงกบักจิการขนาดใหญ่และภาคการผลติอื่น อย่างเช่นภาคการเกษตร และ (7)  เป็นแหล่งพฒันาฝีมอื แต่
อย่างไรกต็ามศกัยภาพของ SMEs ไทยเมื่อเทยีบกบัประเทศในอาเซยีนอยู่ในระดบัปานกลาง และยงัเป็นรองสงิคโปร์
และมาเลเซยี [3]   ดงันัน้ เพื่อสรา้งความสามารถทางการแข่งขนัให้กบั SMEs ไทย รฐับาลได้ให้ความช่วยเหลอืและ
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ได้แก่ การพฒันาSMEs ใหเ้กดิขึน้และเตบิโตอย่างยัง่ยนืดงัเช่น 
การส่งเสรมิอย่างใกลช้ดิและครบวงจรในลกัษณะการบ่มเพาะ(Incubation) การใหค้วามรูแ้ละประสบการณ์การท างาน
กบักลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ ได้แก่โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในหลกัสูตร SMEs University ของส านักงาน
สง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศโดยวตัถุประสงคเ์พื่อสง่เสรมิ 
สนับสนุน และ ใหเ้กดิผูป้ระกอบการใหม่  และโครงการเสรมิสรา้งผูป้ระกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation: 
NEC) โดยการสนับสนุนผูท้ี่ต้องการจะประกอบธุรกจิให้เป็นผูป้ระกอบการใหม่ที่มศีกัยภาพและสามารถด าเนินธุรกจิ
ด้วยความราบรื่นและยัง่ยนื โครงการนี้ได้รบัความร่วมมอืจากกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และสถาบนัการศกึษาทัง้ของรฐัและเอกชน ซึ่งมี
วตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุน นักศกึษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน พนักงานลูกจา้งที่มศีกัยภาพให้สามารถสรา้งโอกาสประกอบ
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ธุรกจิดว้ยตนเอง ผลกัดนัใหเ้กดิวสิาหกจิใหม่ ๆ เพิม่ความเขม้แขง็แก่วสิาหกจิในช่วงก่อตัง้กจิการ (3 ปีแรก) ใหอ้ยู่รอด 
ขัน้ตอนที่ส าคญัที่สุดในการด าเนินงาน คือ การคดัเลือกผู้เขา้ร่วมโครงการ จะต้องคดัเลอืกผู้ที่มคีวามตัง้ใจ มคีวาม
พรอ้มในการเป็นผูป้ระกอบการ ทัง้นี้เพื่อลดอตัราความลม้เหลวระหว่างกระบวนการสรา้งผูป้ระกอบการใหม่  ส าหรบัใน
จงัหวดัสงขลาเริม่โครงการ NEC ครัง้แรกเมื่อปี พ.ศ. 2545 มผีูป้ระกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการเสรมิสรา้งผูป้ระกอบการ
ใหม่ (NEC) จ านวนประมาณ 1,500 คน (ศนูยส์ง่เสรมิอุตสาหกรรมภาค 11. 2552: 1) 
 การเสรมิสรา้งผู้ประกอบการใหม่ของรฐับาลถือเป็นหวัใจส าคญัในการสรา้งธุรกจิใหม่ ๆ ในระบบเศรษฐกจิ
ของประเทศใหเ้ตบิโตและมคีวามเขม้แขง็ยิง่ขึน้ตามล าดบั เศรษฐกจิของประเทศสามารถฟ้ืนตวัและมภีูมคิุม้กนัสงูขึน้
อย่างต่อเนื่อง (ส านกัสง่เสรมิและบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่.2552: 1)  
 นกัวชิาการไดใ้หค้วามส าคญักบัการเป็นผูป้ระกอบการของนักศกึษาไทย ชชูยั สมทิธไิกร (2548) ศกึษาความ
ตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการของนักศกึษาในระดบัอุดมศกึษาพบว่า นักศกึษามหาวทิยาลยัไทยมมีุมมองในการเป็น
ผู้ประกอบการเชิงบวก โดยนักศึกษามีระดบัความมัน่ใจและความตัง้ใจที่จะเป็นผู้ประกอบการในระดับปานกลาง 
ส าหรบัประเทศไทย การผลติผูป้ระกอบการยงัมน้ีอย และการเป็นผูป้ระกอบการทีไ่ปสูส่ากลยงัไม่มากพอ ประเทศไทย
ตอ้งผลติบุคลากรทีเ่ป็นนักประกอบการใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะโครงการ SMEทีจ่ะสานฝันคนรุ่นใหม่ไปสู่ความส าเรจ็ใน
ประเทศ  งานวจิยัชุดนี้ตอ้งการศกึษาความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการของบณัฑติศกึษาซึง่เป็นกลุ่มทีม่ศีกัยภาพสงู
ในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการท างาน , มคีวามมัน่ใจ, มีความรู้และ ความสามารถ มากกว่า
บณัฑติจบใหม่ โดยจะศกึษาสมรถนะทางด้านบรหิารธุรกจิซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะทางการตลาด 
(2) ) สมรรถนะทางการเงนิ (3) ) สมรรถนะทางการบริหาร (4) ) สมรรถนะทางการด าเนินการ และ (5) สมรรถนะ
ทางการบญัชทีีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการ 
 การวจิยัครัง้นี้จงึมคีวามส าคญัและเป็นประโยชน์อย่างยิง่เนื่องจากผลการวจิยัจะท าให้ทราบระดบัสมรถนะ
ทางด้านบรหิารธุรกิจของนักศึกษา MBA และความตัง้ใจที่จะเริม่ต้นธุรกิจของนักศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาไทย 
รวมทัง้ท าใหท้ราบว่าสมรรถนะทางดา้นบรหิารธุรกจิดา้นใดบา้งทีจ่ะสง่ผลต่อ ความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการ โดย
ผลการศกึษาจะน ามาพฒันาหลกัสตูรทางบณัฑติศกึษาในการสรา้งผูป้ระกอบการต่อไป 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

 1. เพื่อศกึษาระดบัสมรรถนะทางดา้นบรหิารธุรกจิของนกัศกึษา MBA  
 2. เพื่อศกึษาระดบัความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการของนกัศกึษา MBA 
 3. ศกึษา สมรรถนะทางดา้นบรหิารธุรกจิทีม่อี านาจการพยากรณ์ความตัง้ใจทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการ 
 
กรอบแนวคิดและสมมติุฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรถนะทางด้านบริหารธรุกิจ 
1.สมรรถนะทางการตลาด 
2.สมรรถนะทางการเงนิ 
3.สมรรถนะทางการบรหิาร 
4.สมรรถนะทางการด าเนินการ 
5.สมรรถนะทางการบญัช ี

 
 

ความตัง้ใจในการเป็น
ผูป้ระกอบการ 
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 สมมติฐานส าหรับการวิจัยนี้  คือ สมรถนะทางด้านบริหารธุรกิจ ได้แก่  1) สมรรถนะทางการตลาด  2) 
สมรรถนะทางการเงนิ  3)  สมรรถนะทางการบรหิาร 4)  สมรรถนะทางการด าเนินการ และ 5) สมรรถนะทางการบญัช ี  
มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการ 
 

วิธีวิทยาการวิจยั 
 

 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) ผูว้จิยัด าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร นกัศกึษาระดบัปรญิญาโทสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ (MBA) ของมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา จ านวน 
368 คน 

 ผูว้จิยัค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีจ่ะใชเ้ป็นตวัแทนประชากรจากสตูร ทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane)  เพื่อใหร้ะดบัความเชือ่มัน่ 97% ไดจ้ านวน 276 คน ตามทีป่รากฏในตาราง 1  
 

ตาราง  1  แสดงประชากรและกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามจ านวนนกัศกึษา MBAของแต่ละมหาวทิยาลยั 
ชื่อมหาวทิยาลยั 

 
จ านวนนกัศกึษา MBA 

ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่ 100 75 
2. มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา 16 12 
3. มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 11 8 
4. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 25 19 
5. มหาวทิยาลยัรามค าแหง จงัหวดัสงขลา 200 150 
6. มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 16 12 

รวม 368 276 
 

 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัในครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู ซึง่แบ่งเป็นเนื้อหาแบบสอบถามเป็น 5 ตอน ดงันี้  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปของนักศึกษา MBA จ านวน 6 ขอ้ ได้แก่ เพศ อายุ อาชพีของ
ผูป้กครอง  อาชพีหลกั อาชพีเสรมิ ความตัง้ใจเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิของตนเอง เหตุผลทีไ่ม่ตอ้งการประกอบธุรกจิ
ของตนเอง  ซึง่มลีกัษณะเป็น มลีกัษณะเป็นค าถามแบบเลอืกตอบ (Check list) 
 ตอนที ่2 แบบสอบถามทีป่ระเมนิสรรถนะทางธุรกจิมลีกัษณะเป็นมาตราสว่นประเมนิค่า (Numerical Rating 
Scale) ม ี5 ระดบั คอื ดเียีย่ม ด ีพอใช ้ตอ้งพฒันา จ าเป็นตอ้งพฒันาอย่างยิง่ซึง่ผูว้จิยัไดน้ าเกณฑก์ารประเมนิ
สมรรถนะทัง้ 5 ระดบัมาจากเกณฑก์ารประเมนิสมรรถนะหลกัของกระทรวงยุตธิรรม  [1] การศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัไดต้ัง้
ขอ้ค าถามส าหรบัการวจิยั จ านวน 21 ขอ้ โดยแบง่ค าถาม ออกเป็น 5 ดา้น ซึง่ผูว้จิยัไดน้ ามาจากงานของโมฮมัหมดั 
ม๊อยซ ์[7] ซึง่สมรรถนะทัง้ 5 ดา้นเป็นวชิาเรยีนหลกัของนกัศกึษาในสาขา MBA ดงันี้ 
  สมรรถนะทางการตลาด  จ านวน 4 ขอ้ 
  สมรรถนะทางการเงนิ     จ านวน 4 ขอ้ 
  สมรรถนะทางการบรหิาร  จ านวน 6 ขอ้ 
  สมรรถนะทางการด าเนินงาน จ านวน 4 ขอ้ 
  สมรรถนะทางการบญัช ี จ านวน 3 ขอ้ 
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ตอนที ่3 แบบสอบถามเพื่อวดัความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการมลีกัษณะเป็นมาตราสว่นประเมนิค่า 
(Numerical Rating Scale) ม ี5 ระดบั คอื เป็นจรงิมากทีส่ดุ เป็นจรงิมาก เป็นจรงิปานกลาง เป็นจรงิน้อยและเป็นจรงิ
น้อยทีส่ดุการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัไดน้ าขอ้ค าถามส าหรบัการวจิยั จ านวน 5 ขอ้จาก ออเดท็ [4] และแม๊กสเตย ์[6] 
 การทดสอบเครือ่งมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั 

ส าหรบัการตรวจสอบขอ้มูลคุณภาพของเครื่องมอืไดท้ าการตรวจสอบคุณภาพดว้ยการตรวจความเที่ยงตรง
เชงิเนื้อหา (Content Validity) จากผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 3 ท่าน แลว้น าไปทดลองใช ้(Try Out) กบัผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะ
ตามประชากร จ านวน 30 คน เพื่อท าการทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการทดสอบได้ค่าสมัประสทิธิ ์แอลฟาของครอ
นบาคของขอ้ค าถามสรรถนะทางธุรกจิทัง้ 5 ดา้นดงันี้ สมรรถนะทางการตลาด ( α  = .913)   สมรรถนะทางการบรหิาร  
( α  = .876)   สมรรถนะทางการด าเนินงาน ( α  = .920)  สมรรถนะทางการบญัช ี ( α  = .944)   และความตัง้ใจใน
การเป็นผูป้ระกอบการ ( α  = .78)   
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ คอื ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) โดยวธิ ีStepwise เพื่อศกึษาอทิธพิลของสรรถนะทางธุรกจิทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการ 
           เกณฑก์ารอภปิรายผลการวจิยั  

ผูว้จิยัใชเ้กณฑก์ารอภปิรายผลการวจิยัของลกัษณะแบบสอบถามทีเ่ป็นขอ้มลูระดบัชว่ง(Interval Scale) ซึง่
เป็นมาตรวดัทศันคตติามวธิขีองลเิกริต์ (Likert) จากแนวคดิของเบสท ์ (Best 1986 : 195)   ดงันี้ 
        4.51 – 5.00     หมายถงึ  ระดบัมากทีส่ดุ   
  3.51 – 4.50  หมายถงึ    ระดบัมาก    
  2.51 – 3.50  หมายถงึ    ระดบัปานกลาง  
  1.51 – 2.50  หมายถงึ    ระดบัน้อย 
  1.00 - 1.50  หมายถงึ   ระดบัน้อยทีส่ดุ 
 

ผลการศึกษา 
 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ( 74.0 %)  อาชีพหลักรบัราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ (35%) ไม่ม ี
อาชพีเสรมิ (76%) อาชพีผู้ปกครองค้าขาย/ธุรกจิส่วนตวั  (37%) ความตัง้ใจที่จะประกอบธุรกจิของตนเอง คอื ตัง้ใจ
ค่อนขา้งมากจะประกอบธุรกจิของตนเอง (36%) 
 

ตารางท่ี 2 สมรรถนะทางธุรกจิ 
สมรรถนะทางธุรกจิ (IV)  S.D ระดบัการ 

แปลผล 
1) สมรรถนะทางการตลาด 3.25 0.68 ปานกลาง 
    1.1 การวเิคราะหต์ลาด 3.36 .752 ปานกลาง 
    1.2 การน าสนิคา้เขา้สูต่ลาด 3.26 .751 ปานกลาง 
    1.3 การรกัษาตลาดและเพิม่สว่นแบ่งตลาด 3.22 .790 ปานกลาง 
    1.4 การวจิยัตลาดเพื่อก าหนดกลยุทธท์างการตลาด 3.18 .803 ปานกลาง 
2) สมรรถนะทางการเงนิ 3.39 0.70 ปานกลาง 
    2.1 การประเมนิเงนิทุนทีต่อ้งการ 3.50 .805 ปานกลาง 
    2.2 การวเิคราะหแ์หล่งเงนิทุนและประเภทแหล่งเงนิทุน 3.41 .848 ปานกลาง 
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สมรรถนะทางธุรกจิ (IV)  S.D ระดบัการ 
แปลผล 

   2.3 อธบิายรายงานทางการเงนิไดแ้ก่ งบก าไรขาดทุน งบดุล และ งบกระแส 
        เงนิสด 

 3.33 .838 ปานกลาง 

   2.4 แผนการกูแ้ละลงทุนเพื่อธุรกจิใหม่ 3.35 .805 ปานกลาง 
3) สมรรถนะทางการบรหิาร 3.59 0.675 มาก 
    3.1 การสรา้งวสิยัทศัน์ 3.62 .776 มาก 
   3.2 การสรรหาพนกังาน 3.61 .802 มาก 
   3.3 การสรา้งทมีงาน 3.69 .806 มาก 
   3.4  การตรวจสอบผลการปฏบิตังิาน 3.62 .787 มาก 
   3.5 การใหค้ าแนะน าแกไ้ขปัญหาต่างๆทีเ่กีย่วกบังาน 3.58 .796 มาก 
   3.6 การจดัการในภาวะวกิฤต ิ 3.44 .826 ปานกลาง 
4) สมรรถนะการด าเนินงาน 3.69 0.734 มาก 
  4.1 การสรา้งคุณภาพของสนิคา้ 3.69 .820 มาก 
  4.2 การใชเ้ทคโนโลยใีนการผลติ 3.66 .831 มาก 
  4.3 การควบคุมคุณภาพสนิคา้และบรกิาร 3.72 .793 มาก 
  4.4 การสรา้งสมัพนัธภาพระยะยาวกบัผูข้ายปัจจยัการผลติ 3.70 .810 มาก 
5) สมรรถนะทางการบญัช ี 3.47 0.829 ปานกลาง 
   5.1 การจ าแนกประเภทบนัทกึทางธุรกจิ 3.47 .860 ปานกลาง 
   5.2 การบนัทกึทางธุรกจิและการใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากการจดบนัทกึ 3.50 .888 ปานกลาง 
   5.3 การอธบิายการบนัทกึของธุรกจิ 3.45 .873 ปานกลาง 
  

จากตารางที ่2 เมื่อพจิารณาสมรรถนะทางธุรกจิเป็นรายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาทีก่ าลงัศกึษา
หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติมสีมรรถนะการด าเนินงานมคีา่เฉลีย่มากทีส่ดุเท่ากบั 3.69 รองลงมา 
เป็นสมรรถนะทางการบรหิาร สมรรถนะทางการบญัช ีสมรรถนะทางการเงนิ และสมรรถนะทางการตลาดมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.25 ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 3 ความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการ 
ความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการ (DV)  S.D ระดบัการ 

แปลผล 
1. ในวนัหนึ่งท่านจะมธีุรกจิเป็นของตนเอง 4.16 .835. มาก 
2. ถ้าการคิดค้นของท่านมคีวามเป็นไปได้ในเชิงการค้าท่านจะใช้โอกาสนี้ในการเป็น 
     ผูป้ระกอบการธุรกจิ 

4.07 .796 มาก 

3. ท่านตดัสนิใจทีจ่ะเริม่ตน้ธุรกจิทีเ่ป็นของตนเองในอนาคต 4.04 .843 มาก 
4. ท่านตัง้ใจทีจ่ะเริม่ตน้ธุรกจิในอกี 2 ปีขา้งหน้า 3.35 1.230 ปานกลาง 
5. ท่านตัง้ใจทีจ่ะเริม่ตน้ธุรกจิในอกี 5 ปีขา้งหน้า 3.19 1.165 ปานกลาง 

รวม 3.76 0.723 มาก 
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 จากตารางที ่3 เมื่อพจิารณาความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการ โดยเรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่ ทีม่คี่าเฉลีย่มาก
ทีส่ดุ 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ในวนัหนึ่งท่านจะมธีุรกจิเป็นของตนเอง รองลงมาคอื ถา้การคดิคน้ของท่านมคีวามเป็นไปไดใ้น
เชงิการคา้ท่านจะใชโ้อกาสนี้ในการเป็นผูป้ระกอบ การธุรกจิ ตดัสนิใจทีจ่ะเริม่ตน้ธุรกจิทีเ่ป็นของตนเองในอนาคต และ 
ท่านตดัสนิใจทีจ่ะเริม่ตน้ธุรกจิทีเ่ป็นของตนเองในอนาคต ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์พหุคูณระหว่างสมรรถนะทางด้านบริหารธุรกิจที่มีต่อความตัง้ใจ 
                  ในการเป็นผูป้ระกอบการ 
ตวัแปรพยากรณ์ B Standard Error Beta t sig 
ค่าคงที ่ 1.613 .205  7.880*** .000 
สมรรถนะทางการตลาด .350 .073 .351 4.811*** .000 
สมรรถนะการด าเนินงาน .263 .076 .251 3.439*** .001 

F = 57.023***     R = .556    R2 = .309     R2 adj. = .304    Std.Err . =   .603 
*** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 
 

 ตวัแปรทีส่ามารถน ามาเป็นตวัพยากรณ์ความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการคอื สมรรถนะทางการตลาด และ 
สมรรถนะการด าเนินงาน ซึง่มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคูณ (R) เท่ากบั 0.556 อย่างม ีนัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 
0.001  และค่าอ านาจการท านาย R2 เท่ากบั 0.309  ซึ่งหมายความว่าสมรรถนะทางการตลาด และสมรรถนะการ
ด าเนินงาน เป็นตวัพยากรณ์ ทีส่ามารถพยากรณ์ความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการไดร้อ้ยละ 30.9  
 

สรปุผลและอธิปรายผล 
 

1. ผลการศกึษาพบว่านักศกึษาที่ก าลงัศกึษาหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (MBA) มสีมรรถนะทางการ
ด าเนินงานและ สมรรถนะทางการบรหิาร อยู่ในระดบัมาก ส าหรบั สมรรถนะทางการตลาด สมรรถนะ ทางการเงนิ และ
สมรรถนะทางการบญัชอียู่ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ครกัโคเน็นซึง่ศกึษาการรบัรูส้มรรถนะทาง
ธุรกจิ (business competence) และความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการ ของนักศกึษาปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ
พบว่าสมรรถนะทางการบรหิาร อยู่ในระดบัมาก สมรรถนะทางการเงนิ อยู่ในระดบัปานกลาง [5] 

2. ผลการศกึษาพบว่านกัศกึษาทีก่ าลงัศกึษาหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (MBA) มคีวามตัง้ใจในการเป็น
ผูป้ระกอบการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มฮูมัหมดัและคณะ ทีศ่กึษา ความตัง้ใจในการ
เป็นผูป้ระกอบการของนกัศกึษาปรญิญาตร ีและปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ ประเทศปากสีถานพบว่า ความตัง้ใจของ
นกัศกึษาในการเป็นผูป้ระกอบการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมรีะดบัค่าเฉลีย่อยู่ที ่3.64 [8] 

3.ผลการศกึษาพบว่า สมรรถนะทางธุรกจิ (Business Competencies) ของนักศกึษาที่ก าลงัศกึษาหลกัสูตร
บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) ที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการเป็นผู้ประกอบการ คือ สมรรถนะทางการตลาด และ
สมรรถนะทางด้านการด าเนินการ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ฟาโตก ิและ ชนิโดก้า ซึ่งพบว่าอุปสรรคที่ส าคญัต่อ
ความไม่เตม็ใจทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการของเรยีน นักศกึษาคอืการขาดทกัษะทางธุรกจิและไดม้กีารแนะน าว่าในการทีจ่ะ
เพิม่อตัราการเป็นผูป้ระกอบการของนักศกึษา จ าเป็นทีจ่ะต้องอบรมเพื่อสรา้งทกัษะและสมรรถนะทางธุรกจิ [2] ซึง่ใน
การนี้นกัศกึษา MBA ไดม้กีารพฒันาทกัษะ และความรูค้วามสามารถทางการบรหิารธรุกจิในหลกัสตูรทีเ่รยีนโดยตรงแต่
ผลจากการวจิยัไดร้ะบุลกึลงไปอกีว่า ทกัษะและความสามารถทางการบรหิารธุรกจิในหลายๆดา้นทีน่กัศกึษาไดร้บัจาก
หลกัสตูร MBA เช่น การตลาด การเงนิ การบญัช ีการบรหิารจดัการ การด าเนินการ แต่จะมอียู่ 2 ดา้นหลกัๆคอืดา้น
การตลาด และด้านการด าเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ครกัโคเน็น ที่พบว่า ความสามารถในด้านการ
ด าเนินงาน (operation competence) มคีวามสมัพนัธ์กบั ความตัง้ใจในการเป็นผู้ประกอบการสูงที่สุด เมื่อ เทยีบกบั
ความสามารถดา้นอื่นๆไดแ้ก่ การเงนิ การวจิยัพฒันาธุรกจิ และการตลาด [5] อกีทัง้ที่สมรรถนะทัง้ 2 ดา้นนี้ส่งผลต่อ
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ความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการของนกัศกึษาโดยทีด่า้นอื่นๆไมไ่ดส้ง่ผล อาจเป็นเพราะการตลาดเกีย่วขอ้งกบัลกูคา้
โดยตรงในที่นี้เป็นความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า  การเพิ่มลูกค้า การรกัษาลูกค้าและการ
ด าเนินการก ็เป็นในเรื่องของคุณภาพของสนิค้าและบรกิาร การสรา้งสมัพนัธภาพกบัคู่ค้า ซึ่งสมรรถนะดงักล่าวเพิ่ม
ความมัน่ใจในความสามารถในการทีเ่ป็นผูป้ระกอบการเมื่อเทยีบกบัสมรรถนะดา้นอื่นๆและส่งผลต่อความตัง้ใจในการ
เป็นผูป้ระกอบการของนกัศกึษา MBA 
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โครงการวิจยัชดุการเรียนรู้ห่วงโซ่อปุทาน 
Create a learning logistics and supply chain 
 

ประวทิย ์ ตฤณรชัตเมธ1ี  และอนุชา  ขวญัสุข1 
Prawit Trinrachatametee1  and  Anucha  Kwansuk1 
 

บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งชุดการเรยีนรูห้่วงโซ่ออุปทาน เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการบรรยายในเรื่อง
ความสมัพนัธห์่วงโซ่อุปทานในรายวชิาการวางแผนและควบคุมการผลติ ซึง่เป็นวชิาบงัคบัในหลกัสตูรวศิวกรรมอุตสา
หการ  จากผลการประเมนิคุณภาพและประสทิธภิาพของชุดสื่อการเรยีนรูห้่วงโซ่อุปทาน โดยผลการทดลองกบักลุ่ม
ทดลองจ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน โดยกลุ่มทีห่นึ่งไม่ใชชุ้ดสื่อการเรยีนรูห้่วงโซ่อุปทาน  และกลุ่มทีส่องใชชุ้ดสือ่การ
เรยีนรู้ห่วงโซ่อุปทาน  ผลที่ได้กลุ่มแรกมคีะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  6.4  คะแนน  และกลุ่มที่สองมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  7.7  
คะแนน   จากการทดสอบสถติ ิt พบว่า ค่าเฉลีย่ระหว่าง 2  กลุ่ม ของคะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05  และผลการประเมนิความพงึพอใจต่อการใชส้ือ่ชุดการเรยีนรูห้่วงโซ่อุปทาน ค่าเฉลีย่ทีไ่ดอ้ยู่ที ่ 4.45  อยู่
ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  จากผลการทดลองส่งผลให้ชุดสื่อการเรียนรู้ห่วงโซ่อุปทานสามารถน าไปใช้ประกอบ
การศกึษาและบรรยายในหวัขอ้ความสมัพนัธห์่วงโซ่อุปทานได้ 
 

ค าส าคญั : ชุดการเรยีนรู ้  หว่งโซ่อุปทาน    
 

Abstract 
 

This research aims to create a series of learning in the supply chain. To be used the education 
medias as a lecture on the relationship between supply chain production planning and control subjects. This 
is a compulsory subject in the curriculum of Industrial Engineering. The results of the evaluation of the quality 
and effectiveness of learning materials supply chain. The results of this experimental group with two groups 
of 1 0  people, one group not using the learning materials supply chain. The second group uses learning 
materials supply chain. The results of the first group had an average score of 6 .4  points, and the second 
group had an average score of 7.7 points out of the test statistic t find the average between the two groups 
of scores were higher than the significance level of 0.05. and the satisfaction of learning a media kit supply 
chain. The average is 4 .4 5  in the most satisfying. The experiment resulted in a set of learning materials 
supply chain can be used to study and lecture on supply chain relationships. 
 

Keywords: Learning, Supply Chain 
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บทน า 
 

 จากการศกึษารายวชิาการวางแผนและควบคุมการผลติ เรื่องความสมัพนัธห์่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)  
ซึง่เป็นการศกึษาถงึปัญหาความสมัพนัธข์องซพัพลายเออร์ (Supplyer) และลูกคา้เพื่อใหก้ารด าเนินการภายในองคก์ร
เกดิประสทิธภิาพสงูสุด อนึ่งเป็นการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่ผูเ้ขา้อบรมหรอืนักเรยีน นักศกึษา ในรายวชิา
การจดัการวศิวกรรม และรายวชิาการวางแผนและควบคุมการผลติ  ซึง่ปัจจุบนัการเรยีนรูใ้นเรื่องของห่วงโซ่อุปทานถ้า
บรรยายโดยไม่ใชส้ื่อนกัศกึษาจะไม่เขา้ใจและไม่เหน็ความส าคญัของห่วงโซ่อปทาน (Supply Chain)  ซึง่ในวงจรของ
โซ่อุปทานจะประกอบด้วย  ผู้ค้าปลกี ผู้ค้าส่ง  ผู้กระจายสนิค้า และโรงงานผลติ และท าให้ทราบถึงปัญหาและแนว
ทางแกไ้ขของการบรหิารความสมัพนัธ์กบัซพัพลายเออรแ์ละลูกค้า [1]   ซึง่ในปัจจุบนัประเทศไทยยงัมตี้นทุนในการ
บรหิารความสมัพนัธด์้านโลจสิติกสแ์ละซพัพลายเชน (Logistics and Supply Chain) อยู่ในระดบัสงูผู้วจิยัจงึเหน็
ความส าคญัในการสร้างชุดการเรียนรู้ความสมัพนัธ์ห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้เกิดการเรยีนรู้ที่เขา้ใจได้รวดเรว็และเกิด
ประโยชน์ต่อการให้บรกิารวชิาการในการอบรมให้ความรูใ้นเรื่องของห่วงโซ่อุปทาน  ซึง่ส่งผลให้การศกึษาระบบการ
บรหิารจดัการโซ่อุปทานและโลจสิตกิสใ์นภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ  สามารถเตบิโตและลดตน้ทุนดา้นโลจสิตกิสใ์นระบบ
โซ่อุปทานไดโ้ดยใชส้ือ่ประกอบการเรยีนการสอนเรื่อง ความสมัพนัธห์่วงโซ่อุปทาน  
 

วตัถปุระสงค ์
 

 1.  เพื่อสรา้งชุดสือ่การเรยีนรูว้ชิาการวางแผนควบคมุการผลติ เรื่องความสมัพนัธห์่วงโซ่อุปทาน 
 2.  เพื่อใชป้ระกอบการบรรยายและสาธติเรื่องโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน 
 

วิธีวิทยาการวิจยั 
 

 1.  แผ่นกระดานส าหรบัผูเ้ล่นแต่ละต าแหน่ง  ประกอบดว้ย [2] 
  1.1 กระดานส าหรบัผูเ้ล่นต าแหน่งผูค้า้ปลกี (Retailer) 
 

 
 

ภาพท่ี  1  แผ่นกระดานส าหรบัผูเ้ล่นต าแหน่งผูค้า้ปลกี  
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  1.2 กระดานส าหรบัผูเ้ล่นต าแหน่งผูค้า้สง่  (Wholesaler) 
 

 
 

ภาพท่ี  2  แผ่นกระดานส าหรบัผูเ้ล่นต าแหน่งผูค้า้สง่ 
 

   1.3 กระดานส าหรบัผูเ้ล่นต าแหน่งผูก้ระจายสนิคา้ (Distributor) 
 

 
 

ภาพท่ี  3  แผ่นกระดานส าหรบัผูเ้ล่นต าแหน่งผูก้ระจายสนิคา้ 
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  1.4 กระดานส าหรบัผูเ้ล่นต าแหน่งโรงงาน (Factory) 
 

     
     

ภาพท่ี  4  แผ่นกระดานส าหรบัผูเ้ล่นต าแหน่งโรงงาน 
 

 2.   แหวนโลหะใชแ้ทนเหรยีญ  ประมาณ  100  เหรยีญต่อ  1  กลุ่ม  โดย 1  เหรยีญแทนเบยีร ์1 ลงั 
 

 
 

ภาพท่ี  5  แหวนโลหะทีใ่ชแ้ทนเหรยีญ 
 
 3.  กระดาษเปล่า ขนาด 1 นิ้วคณู 2 นิ้ว  ประมาณ 200  ใบต่อ 1 กลุ่ม 
 4.  กระดาษทีม่หีมายเลข 4 ขนาด 1 นิ้วคณู 2 นิ้ว  จ านวน 7 ใบต่อ 1 กลุ่ม 
 5.  กระดาษขนาด 1 นิ้วคณู 2 นิ้ว  ประกอบดว้ยกระดาษทีม่หีมายเลข 4 ขนาด 1 นิ้ว คณู 2 นิ้ว จ านวน 8 ใบ

และ       
             กระดาษทีม่หีมายเลข 8 ขนาด 1 นิ้วคณู 2 นิ้ว จ านวน 42 ใบต่อ 1 กลุ่ม 
 6.  แกว้เปล่า จ านวน 2 ใบต่อ 1 กลุ่ม 
 7.  Log Sheet จ านวน 4 ชุดต่อกลุ่ม 
 8.  เครื่องคดิเลข 
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วิธีการศึกษา 
 

 รปูแบบหนึ่งของการไหลของผลติภณัฑภ์ายในโซ่อุปทานเริม่ตน้จาก วตัถุดิบหรอืชิน้สว่น ถูกจดัซือ้เขา้มาจาก
ผู้ส่งมอบ  หลังจากนัน้วัตถุดิบหรือหรือชิ้นส่วนดังกล่าวก็จะถูกน ามาท าการผลิต   และจัดส่งไปยังคลังสินค้า  
(Warehouse)  เพื่อจดัเกบ็ไวช้ัว่คราว  หลงัจากนัน้จงึท าการจดัสง่ไปยงัพ่อคา้สง่หรอืผูก้ระจายสนิคา้เพื่อกระจายสนิคา้
ไปยงัรา้นคา้ปลกีหรอืลกูคา้ขัน้สดุทา้ยต่อไป ถา้เราคอืองคก์รธุรกจิหนึ่งในโซ่อุปทานดงักล่าวนี้ จะเหน็ว่า  การลดตน้ทุน
และการปรบัปรุงระดบับรกิาร โดยการมุ่งเน้นการบรหิารจดัการเฉพาะระบบภายในธุรกจิของตนเพยีงอย่างเดยีวจงึเป็น
สิง่ที่ไม่เพียงพอ  แต่จะต้องมีการประสานงานร่วมมือกันของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร และระหว่างองค์กร
พนัธมติรภายใซ่อุปทาน นับตัง้แต่ ผู้ส่งมอบวตัถุดบิหรอืชิ้นส่วนไปจนกระทัง้ถึงลูกค้าขัน้สุดท้าย เพื่อสร้างคุณค่าใน
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่ป็นทีพ่งึพอใจของลูกคา้ใหม้ากยิง่ขึน้ ดว้ย ต้นทุน ค่าใชจ้่ายและเวลาทีต่ ่าสดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้  
ดงันัน้กลยุทธ์การบริหารโซ่อุปทานที่มีประสทิธิผลและประสทิธิภาพจึงจ าเป็นจะต้องการร่วมมือกันของเครือข่าย
พนัธมติรในทุกๆระดบัของโซ่อุปทานดว้ย  หรอืทีเ่รยีกอกีชื่อหนึ่งว่า เครอืขา่ยโลจสิตกิส ์ ซึง่ประกอบไปดว้ยผูส้่งมอบ
วตัถุดบิหรอืชิ้นส่วนประกอบ (Suppliers)  โรงงานผลติ  คลงัสนิคา้  ผูข้ายส่ง หรอื ผู้กระจายสนิคา้  ผู้ขนส่ง  รา้นค้า
ปลกี และลูกคา้  พรอ้มทัง้วตัถุดบิ  งานระหว่างผลติ  และสนิคา้ส าเรจ็รูปทีไ่หลระหว่างหน่วยต่างๆ ภายในโซ่อุปทาน  
[3]  ดงัภาพที ่6 
 

 
 

ภาพท่ี 6  การจดัวางต าแหน่ง  โรงงานผลติ  ผูก้ระจายสนิคา้  ผูค้า้สง่  และ ผูค้า้ปลกี 

 
 
 
 

วตัถุดิบ การล่าชา้ สินคา้ 
คงคลงั 

สินคา้ 

การล่าชา้ 

การล่าชา้ 

การล่าชา้ 

สินคา้ 
คงคลงั 

สินคา้ 
คงคลงั 

สินคา้ 
คงคลงั 

ใบสั่งซ้ือ จดัซ้ือ ใบสั่งซ้ือ จดัซ้ือ 

ใบสั่งซ้ือ 

จดัซ้ือ 

ใบสั่งซ้ือ จดัซ้ือ 

โรงงานผลิต ผูก้ระจายสินคา้ 

ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก 

ลูกคา้ 
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การท ากจิกรรมสือ่ห่วงโซ่อุปทานสามารถเล่นไดทุ้กแห่งตัง้แต่ 4 คน จนถงึ 100 คน โดยใครมตี้นทุนต ่าสุดจะ
เป็นผู้ชนะ เกมเริม่ต้นจากจุดสมดุล คอื แต่ละคลงัสนิคา้จะมเีบยีร ์12 ลงั และผลติเริม่แรก 4 ลงัต่อสปัดาห ์ในสปัดาห์
แรกของเกม ผู้เล่นแต่ละคนจะเรยีนรู้กลไกการเติมเต็มการสัง่ซื้อ (Order Fulfillment), การบันทึกสนิค้าคงคลงัใน
ระหว่างทีค่วามต้องการของลูกคา้ยงัคงอยู่ที ่4 ลงัต่อสปัดาห ์และผูเ้ล่นตอ้งมเีบยีร ์4 ลงั คงไวเ้สมอ เมื่อเริม่สปัดาหท์ี่ 4 
ผูเ้ล่นจะไดร้บัอนุญาตใหส้ัง่เบยีรไ์ดต้ามจ านวนทีต่อ้งการ หากไดร้บัแจง้ว่าความตอ้งการของลกูคา้แปรเปลีย่นไป ดงันัน้
งานของพวกเขา คอื การพยากรณ์ความตอ้งการของลกูคา้ เกมนี้จะด าเนินไปประมาณ  25-50  สปัดาห ์[3] 
 ในระหว่างการเล่นเกม การตดิต่อสื่อสารระหว่างผูเ้ล่นจะถูกจ ากดั ผูเ้ล่นแต่ละคนจะมขีอ้มูลทีใ่ชเ้ฉพาะในสว่น
งาน สนิคา้คงคลงั (Inventory) และระดบัสนิคา้คา้งสง่ (Backlog) ปกตจิะเปลีย่นแปลงอย่างเหน็ไดช้ดัในแต่ละสปัดาห ์ผู้
เล่นจะถูกสัง่ไม่ใหต้ดิต่อสือ่สารกนั แต่ขอ้มูลจะถูกสง่การสัง่ซือ้และการจดัส่ง ความต้องการของลูกคา้ไม่ใหผู้เ้ล่นแต่ละ
คนรูล่้วงหน้า จะมเีพยีงผูค้า้ปลกีทีรู่ค้วามตอ้งการของลกูคา้ สว่นคนอื่น ๆ ใหเ้รยีนรูจ้ากค าสัง่ซือ้ของลกูคา้ตวัเอง [4] 
 จากการทดลองการใชส้ือ่ความสมัพนัธห์่วงโซ่อุปทานทีไ่ดจ้ดัท าขึน้และทดลองกบักลุ่มทดลองจ านวน 2  กลุ่ม  
กลุ่มละ 10  คน  โดยกลุ่มทดลองต้องผ่านการเรยีนวชิาการวางแผนและควบคุมการผลติเพื่อใชเ้ป็นพืน้ฐานในการคดิ
วเิคราะห์ระหว่างการใชส้ื่อความสมัพนัธห์่วงโซ่อุปทาน ซึง่ต้องใช้เทคนิคและความรูใ้นรายวชิาดงักล่าว ซึ่งเป็นวชิา
เฉพาะทางจงึมจี านวนนักศกึษาประมาณ 20-25 คนต่อหอ้งเรยีน จงึใช้กลุ่มทดลองเป็นนกัศกึษาสาขาวศิวกรรมอุตสา
หการทีผ่่านการเรยีนวชิาการวางแผนและควบคุมการผลติ ตามล าดบัขัน้ตอนดงัภาพที ่7 

           
ภาพท่ี 7 แผนภูมแิสดงขัน้ตอนด าเนินการ 

 
 
 

เริม่ตน้ 

แบ่งกลุ่มนกัศกึษาออกเป็น 2 กลุ่ม   
 

ทดสอบก่อนเรยีน 

 

กลุ่มที ่1 อธบิายโดย 

ไม่ใชส้ือ่ความสมัพนัธห์่วงโซ่อุปทาน   
จ านวน 10 คน 

 

กลุ่มที ่2 อธบิายโดย 

ใชส้ือ่ความสมัพน์ัห่วงโซ่อุปทาน 

จ านวน 10 คน 
 

ทดสอบหลงัเรยีน 

 

วเิคราะหผ์ลการทดสอบ 

 

สรุปผลการทดสอบ 

 

เสรจ็สิน้ 
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ผลการศึกษา 

 การเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนระหว่างนักศึกษากลุ่มที่ 1  ไม่ใช้สื่อเกมส์ห่วงโซ่อุปทาน  และ 
นกัศกึษากลุ่มที ่2  ใชส้ือ่เกมสห์่วงโซ่อุปทาน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนน ามาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบดว้ยคอมพวิเตอรด์ว้ย
โปรแกรม SPSS  ไดผ้ลการวเิคราะหด์งัตารางที ่1  และตารางที ่2  
 

ตารางท่ี  1  เปรยีบเทยีบผลของการทดสอบของกลุ่มที ่1 ไมใ่ชส้ือ่เกมสห์่วงโซ่อุปทาน 
 

ปกติ N Mean S.D. 
ผลต่างของ
ค่าเฉล่ีย 

t df Sig  
1 tailed 

ก่อนเรียน 10 5.80 1.32 
-0.60 -1.076 

 
18 0.148 

หลงัเรียน 10 6.40 1.17 
 

 จากตารางที่ 1  พบว่า การทดสอบความต่างต่างของกลุ่มทดลองโดยไม่ใช้สื่อเกมส์ห่วงโซ่อุ ปทานของ
นกัศกึษาก่อนเรยีนและหลงัเรยีนมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 5.80 และ 6.40 ตามล าดบั เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างกนัเท่ากบั 
-0.60 คะแนน  ดงันัน้ จากการทดสอบสถิติ t พบว่า ค่าเฉลี่ยระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีนไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
 

ตารางท่ี  2  เปรยีบเทยีบผลการทดสอบของกลุ่มที ่2 ใชส้ือ่เกมสห์่วงโซ่อุปทาน 
 

ใช้ส่ือประกอบ N Mean S.D. 
ผลต่างของ
ค่าเฉล่ีย 

t df Sig  
1 tailed 

ก่อนเรียน 10 5.90 1.20 
-1.80 -3.415 * 18 0.002 

หลงัเรียน 10 7.70 1.16 
 

จากตารางที ่2  พบว่า การทดสอบความต่างต่างของกลุ่มทดลองโดยใชส้ื่อเกมสห์่วงโซ่อุปทานของนักศกึษา
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 5.90 และ 7.70 ตามล าดบั เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างกนัเท่ากบั -1.80  
คะแนน  ดงันัน้ จากการทดสอบสถติ ิt พบว่า ค่าเฉลีย่ระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีนสงูกว่าอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05   

 

 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาทัง้สองกลุ่มเมื่อผ่านการใชส้ือ่และไมใ่ชส้ือ่  ผลการ
ทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนของนกัศกึษาทัง้สองกลุ่มดว้ยโปรแกรม SPSS  ไดผ้ลการวเิคราะหด์งัตารางที ่
3  
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ตารางท่ี  3  เปรยีบเทยีบผลการทดสอบหลงัเรยีนของทัง้ 2 กลุ่ม 
 

  
N Mean S.D. ผลต่างของค่าเฉล่ีย t df Sig  

1 ailed 

กลุ่มท่ี 1 10 6.40 1.17 
-1.30 -2.492 * 18 0.011 

กลุ่มท่ี 2 10 7.70 1.16 
 

จากตารางที ่3  พบว่า การทดสอบความต่างต่างของกลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่ม หลงัเรยีนของนักศกึษา กล่มที ่1  
หลงัเรยีนมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  6.40  และ กลุ่มที ่2  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  7.70   เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างกนัเท่ากบั -
1.30  คะแนน  ดงันัน้ จากการทดสอบสถิติ t พบว่า ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2  กลุ่ม ของคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
 

 จากการทดสอบผลสมัฤทธิก์ารใช้สื่อเกมสห์่วงโซ่อุปทานเพื่อเรยีนรูแ้ละท าความเขา้ใจในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของรายวชิาการวางแผนและควบคุมการผลติ  ทีจ่ะต้องศกึษาถงึความเชื่อมโยงของระบบการผลติตลอด
เสน้ทาง จนถงึมอืลกูคา้  และความสมัผสัของวสัดุคงคลงัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้แบบทนัเวลาพอด ี จาก
ผลการทดสอบแสดงใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพของสือ่เกมสห์่วงโซ่อุปทาน ซึง่นกัศกึษากลุ่มที ่ 2  ทีผ่่านการเล่นเกมสห์่วง
โซ่อุปทานท าให้นักศึกษาเข้าใจหลกัการได้ดียิ่งขึ้น  จงึทดสอบประเมินผลความพึงพอใจของสื่อกบันั กศึกษากลุ่ม
ทดลองทัง้ 2 กลุ่ม  จ านวน 20  คน  ไดผ้ลดงัภาพที ่8 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 8  แผนภมูเิปรยีบเทยีบผลการประเมนิความพงึพอใจการใชส้ือ่เกมสห์ว่งโซ่อุปทาน 
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สรปุและอภิปรายผล 
 

สื่อการเรียนรู้ห่วงโซ่อุปทานด้วยเกมสค์วามสมัพนัธ์ของโซ่อุปทานในเรื่องสนิค้าคงคลงั  สามารถช่วยให้
นักศกึษาได้เรยีนรูแ้ละเขา้ใจในเรื่องความสมัพนัธห์่วงโซ่อุปทาน  โดยผลการทดสอบประสทิธภิาพการเรยีนรูช้่วยให้
นกัศกึษาเขา้ใจและเกดิการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้เทยีบกบักลุ่มทดลองทีไ่ม่ไดใ้ชเ้กมสห์่วงโซ่อุปทาน  โดยกลุ่มทีไ่ม่ไดใ้ชเ้กมส์
ห่วงโซ่อุปทานคะแนนผลการทดสอบประสทิธภิาพเฉลี่ยอยู่ที่ 6.4 คะแนน  และกลุ่มที่ผ่านการทดสอบเกมสห์่วงโซ่
อุปทานคะแนนเฉลีย่  อยู่ที ่ 7.7 คะแนน  จากการทดสอบสถติ ิt พบว่า ค่าเฉลีย่ระหว่าง 2  กลุ่ม ของคะแนนหลงัเรยีน
สงูกว่าอย่างมนียัส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05   และ ผลการประเมนิความพงึพอใจในสื่อเกมสห์่วงโซ่อุปทาน มคี่าเฉลีย่
อยู่ที ่4.45  อยู่ในระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด  โดยนักศกึษาแสดงให้เหน็ว่า สื่อเกมสส์รา้งความสนใจในเรื่อง SCM  ดว้ย
ระดบัคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  4.7  อยู่ในระดบัดมีาก  สรุปได้ว่าสื่อเกมสห์่วงโซ่อุปทานสามารถเสรมิความเขา้ใจเรื่องการ
จดัการโลจสิติกสแ์ละห่วงโซ่อุปทานในรายวชิาการวางแผนและควบคุมการผลติ และเสรมิสร้างกจิกรรมการเรยีนให้
นกัศกึษาสนใจและเขา้ใจไดด้ ี 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวจิยัชุดการเรยีนรูห้่วงโซ่อุปทานโดยใชส้ือ่เกมสค์วามสมัพนัธห์่วงโซ่อุปทานเป็นสว่นหนึ่งในรายวชิา
การวางแผนและควบคุมการผลติ  ขอบคุณ รศ.นภทัร  วจันเทพนิทร ์คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์และผูอ้ านวยการส านกัวจิยัและพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิทีไ่ดใ้หทุ้นสนบัสนุนการท า
วจิยัครัง้นี้ 
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ความต้องการ และแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของประชาชนในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
Demand and Decision Trend in Purchasing Condominium of Residents in 
Muang, Chiang Rai 
 

อวยพร  ต๊ะวนั1* และศรินิาฏ จนัทนะเปลนิ2 

Aouypron Thawan1* and Sirinat Chantanapelin2 

 

บททคดัย่อ 
 

ประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายสว่นใหญ่มคีวามต้องการ ซือ้คอนโดมเินียมเพื่อเป็นทีพ่กัอาศยั ซึง่ไดร้บัอทิธพิล
จากคนในครอบครวั มคีวามต้องการคอนโดมเินียมในรูปแบบ Two Bedroom ต้องการช าระเงนิในรูปแบบระบบผ่อน
เป็นงวด ๆ ใชร้ะยะเวลาในการผ่อนช าระค่างวดเป็นระยะเวลา 10 ปี แต่ทัง้นี้ส่วนใหญ่ไม่มแีนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้
คอนโดมเินียมทัง้นี้อาจมาจากขอ้จ ากดัของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาซึง่สว่นใหญ่มภีูมลิ าเนาอยู่ในจงัหวดัเชยีงราย 
ลกัษณะประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อความตอ้งการและแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม และปัจจยัสว่น
ประสมทางการตลาดคอนโดมเินียมส่งผลต่อความต้องการและแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดนมเินียมของ
ประชาชน ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 
 

ค าส าคญั :  คอนโดมเินียม  ความตอ้งการและแนวโน้มการตดัสนิใจ 
 

Abstract 
 

 Most people in Chiang Rai needs. Buy a residential condominium Which is influenced by the family. 
The demand for condominiums in the Two Bedroom prefer to pay in the pay in installments for a period of 
installment payments for a period of 10 years, most of the samples did not have demand and decision tand 
in purchasing condominiums. the samples used in the study, most of whom are resident in Chiang Rai. 
Demographic characteristics of different needs and trends affecting the decision to buy a condominium. And 
marketing mix factors affecting condominium and demand trends for the purchase of the property by 
aluminum. In the city Chiang Rai 

 

Keywords:  Condominium, Demand and Decision Trend 
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บทน า 
 

 จงัหวดัเชียงรายจัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจงัหวดัทางภาคเหนือที่มีลกัษณะเป็นเทือกเขาสูงและป่าไม้ และมี
ศกัยภาพความพรอ้มในดา้นต่าง ๆ อาทเิช่น ดา้นการท่องเทีย่วซึง่ถอืไดว้่ามแีหล่งท่องเทีย่วมากถงึ 121 แห่ง และดา้น
การเชื่อมโยงในภูมภิาคซึง่ถอืว่าเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบกว่าจงัหวดัอื่น ๆ เนื่องจากมอีาณาเขตตดิต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น 2 
ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหภาพพม่า และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่งผลท าให้จังหวดัเชียงรายมี
เศรษฐกจิทีด่โีดยเฉพาะอย่างยิง่ธุรกจิกบักบัประเทศเพื่อนบา้น จากการประมาณการเศรษฐกจิจงัหวดัเชยีงรายปี 2555 
และ 2556 คาดว่าจงัหวดัเชยีงรายมแีนวโน้มในการขยายตวัของเศรษฐกจิทัง้ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาค
บรกิาร การบรโิภคภาคเอกชน การลงทุนของภาคเอกชน และการคา้ชายแดน  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการเปิดประตูสู่ 
ASEAN Economic Community (AEC) หรอืประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 จงัหวดัเชียงรายถือเป็นเมือง
ชายแดนที่ส าคญัทีจ่ะเป็นประตูสู่การค้าทีส่ าคญัเพื่อสนับสนุนการคา้ การลงทุน ภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว 
ดงันัน้จงึจดัไดว้่าจงัหวดัเชยีงรายเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิทีส่ าคญัของประเทศดว้ยเช่นกนั [1] 
 จากศกัยภาพของจงัหวดัเชยีงรายขา้งต้นส่งผลท าให้นักลงทุนทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจใน
การเข้ามาลงทุนธุรกิจในจงัหวดัเชียงรายเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรบัโอกาสทางธุรกิจที่จะมาถึง โดยจะเห็นได้จากการ
รายงานประมาณการเศรษฐกจิจงัหวดัเชยีงรายปี 2555 และ 2556 ทีพ่บว่าในปี 2556 การลงทุนของภาคเอกชนมกีาร
ขยายตวัถงึรอ้ยละ 17.4 เพิม่ขึน้จากปีก่อน ๆ โดยเฉพาะการลงทุนของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อรองรบัการขยายตวั
ทางเศรษฐกจิของจงัหวดัเชยีงราย นอกจากจะมกีารเพิม่ขึน้ของนกัลงทุนแลว้สิง่ทีจ่ะตามมานัน้กค็อืการเพิม่ขึน้หรอืการ
ขยายตวัของการจา้งงานภายในจงัหวดัเชยีงรายถงึรอ้ยละ 2.0 ส่งผลใหปั้จจุบนัมปีระชาชนเขา้มาอาศยั ด าเนินธุรกจิ 
ท างาน เรยีนหนังสอื หรอืการเขา้มาท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงรายเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การเขา้มาท างานทีม่ี
อตัราก าลงัเพิม่มากขึน้  ทัง้หน่วยงานราชการและบรษิทัเอกชนทัง้ที่เป็นบุคคลในพื้นทีจ่งัหวดัเชยีงราย และต่างพืน้ที่
หรอืต่างจงัหวดั ส่งผลใหจ้งัหวดัเชยีงรายมปีระชาชนกลุ่มวยัท างานเพิม่สงูขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มวยัท างานที่เริม่ต้นการ
ท างาน และกลุ่มทีม่คีวามมัน่คงทางการงานแลว้นัน้ ลกัษณะทีส่ าคญัของกลุ่มวยัท างานโดยส่วนใหญ่จะมลีกีษณะที่มี
การวางแผนทางการเงนิ  ต้องการความก้าวหน้าโดยเฉพาะการสร้างครอบครวั [ออนไลน์. 2552] โดยเฉพาะความ
ต้องการที่อยู่อาศยัเป็นของตนเองที่มรีูปแบบที่ทนัสมยั มคีวามคล่องตวั การคมนาคมสะดวก ใกล้แหล่งธุรกจิและที่
ท างาน ราคาไม่สงูมากนกั และมอี านาจในการซือ้  
 ส าหรับแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะในปี 2556 นัน้ผู้ประกอบการมีแนวโน้มในการขยายธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย์สู่ตลาดที่อยู่อาศยัต่างจงัหวดัมากขึน้โดยเฉพาะหวัเมอืงเศรษฐกิจที่ส าคญัของประเทศที่มชีายแดน
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่ างเช่นจังหวัดเชียงราย เป็นต้น [ข่าวสด.2556 ] และที่ส าคัญผู้ประกอบการ
อสงัหารมิทรพัยโ์ดยสว่นใหญ่หนัมาพฒันาทีอ่ยู่อาศยัรปูแบบคอนโดมเินียมกนัมากขึน้ นอกจากมกีารลงทุนในรปูแบบที่
ต ่ากว่าราคาทีพ่กัอาศยัแบบบา้นจดัสรร ทาวน์เฮาสแ์ละตกึแถว อกีทัง้ลกัษณะของผู้ซือ้คอนโดมเินียมนัน้จะเน้นความ
สะดวกสบายในการด าเนินชวีติประจ าวนัในเขตตวัเมอืง ทัง้นี้ลกัษณะการซือ้หรอืวตัถุประสงคใ์นการซือ้คอนโดมเินียมก็
แตกต่างกนัออกไป เช่น ซือ้เพื่อเป็นทีอ่ยู่อาศยัอย่างถาวร ซือ้เพื่อเป็นทีอ่ยู่อาศยัชัว่คราว ซือ้ไวเ้กง็ก าไร ซือ้ไวใ้ห้เช่า 
เป็นต้นถงึแมจ้ะมวีตัถุในการซือ้คอนโดมเินียมที่แตกต่างกนัแต่สิง่หนึ่งทีป่ระชาชนใชป้ระกอบการตดัสนิใจก่อนซือ้นัน้
นอกจากกลยุทธก์ารตลาดแลว้ยงัต้องมคีวามต้องการของผู้บรโิภค เช่น รูปแบบหอ้งคอนโดมเินียม รูปแบบการช าระ
เงนิ ระบบสาธารณูปโภคที่ต้องการ อ านาจในการจ่ายเงนิ ทัง้หมดนี้จดัได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลกัเพื่อประกอบการ
ตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคดว้ยเช่นกนั 
 ดงันัน้ จงึเป็นประเดน็ทีน่่าสนใจว่าประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวยัท างานในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย นัน้
มหีลกัการ และกฎเกณฑ ์ความตอ้งการ และแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดั
เชยีงรายอย่างไร การศกึษาวจิยัในครัง้นี้จงึมุ่งเน้นการศกึษาเกีย่วกบัขอ้มูลพืน้ฐานของประชาชน วตัถุประสงคใ์นการ



 

1294 

 

ตดัสนิใจซื้อ รูปแบบห้องคอนโดมเินียม รูปแบบการช าระเงนิ ระยะเวลาในการช าระเงนิ และความสามารถในการซื้อ
คอนโดมเินียมของประชาชนกลุ่มวยัท างานในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ซึง่สิง่ต่าง ๆ เหล่าน้ีจะเป็นแนวทางของ
ผูป้ระกอบการธุรกจิคอนโดมเินียม ใหส้ามารถพฒันาธุรกจิ และสามารถวางแผนกลยุทธใ์นดา้นการตลาดใหเ้กดิความ
เหมาะสมกบัตรงกบัพฤตกิรรมความต้องการของประชาชนหรอืผูบ้รโิภคและเพื่อกระตุ้นหรอืดงึดูดประชาชนใหเ้ขา้มา
ซือ้คอนโดมเินียมไดบ้นพืน้ฐานความตอ้งการและแนวโน้มทีไ่ดศ้กึษาในครัง้นี้ 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

 (1)เพื่อศกึษาความต้องการ และแนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมของประชาชน ในเขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเชยีงราย (2) เพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ อาชพี ภูมลิ าเนา รายไดต่้อเดอืน และรูปแบบการ
ด าเนินชวีติที่ส่งผลต่อความต้องการ และแนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมของประชาชน ในเขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเชยีงราย (3) เพื่อศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีส่ง่ผลต่อความตอ้งการ และแนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้
คอนโดมเินียมของประชาชน ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

 

วิธีวิทยาการวิจยั 
 

 การวจิยัมุ่งศกึษาความต้องการ และแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของประชาชนในเขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเชียงราย ประชากรคือ ประชากรกลุ่มวัยท างานทัง้เพศชาย และเพศหญิง ที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ และพนักงานบรษิทัเอกชน ทีท่ างานอยู่ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ทัง้ทีเ่ป็นบุคคลทีม่ภีูมลิ าเนาอยู่
ในจงัหวดัเชียงราย และต่างจงัหวดั  กลุ่มตวัอย่างคอืกลุ่มวยัท างานทัง้เพศชายและเพศหญิง ที่มอีาชีพขา้ราชการ/
พนกังานรฐัวสิาหกจิ และบรษิทัเอกชน ทีท่ างานอยู่ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ทัง้ทีเ่ป็นบุคคลทีม่ภีูมลิ าเนาอยู่
ในจงัหวดัเชยีงราย และต่างจงัหวดัทีม่อีายุตัง้แต่  25 ปี ขึน้ไป และมรีายไดต่้อเดอืนตัง้แต่ 15,000 บาทขึน้ไป ไดข้นาด
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 385  ผูว้จิยัได้เพิม่จ านวนเป็น 400 ตวัอย่าง ใชว้ธิกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบการสุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ใช้โควตา (Quota Sampling) และแบบสะดวก (Convenience Sampling)โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมทางคอมพวิเตอร ์และวเิคราะห์
ผลโดยการใชส้ถติพิืน้ฐานและสถติเิพื่อทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

 

ผลการศึกษา 
 

1.ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากการวจิยัตอ้งการ และแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของประชาชนในเขต
อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย สรุปผลการศกึษาคน้ควา้ไดด้งันี้ 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทางด้านประชากรศาสตร์ ประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุ 25 – 30 ปี มีสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
ขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ และพนักงานบรษิทัเอกชน เท่า ๆ กนั มีรายไดต่้อเดอืน 15,001 – 22,000 บาท มี
ภูมลิ าเนาอยู่ในจงัหวดัเชยีงราย มจี านวนผู้อยู่อาศยัในครอบครวั 2 – 3 คน มลีกัษณะที่อยู่อาศยั ณ ปัจจุบนัเป็นแบบ
บา้นเดีย่ว /  ทาวน์เฮา้ส ์มสีทิธิใ์นทีอ่ยู่อาศยั ณ ปัจจุบนัแบบเจา้ของ และมรีูปแบบการด าเนินชวีติ (Life Styles) แบบ
กลุ่มรกัครอบครวั ใชเ้วลาว่างโดยสว่นใหญ่กบัครอบครวั  
 2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดคอนโดมเินียมในเขตอ าเภอ
เมอืง จงัหวดัเชยีงราย 
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 ความคดิเหน็ของประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายที่ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดคอนโดมิเนียมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงรายโดยรวมอยู่ในระดบัมาก สามารถจ าแนกในแต่ละด้าน
ตามล าดบัได ้ดงันี้ 
 2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายมคีวามคดิเหน็ในดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมในระดบั
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ประชาชนในจงัหวัดเชยีงรายมีความคดิเหน็ในระดบัมากที่สุดในด้านมีการ
บรกิารรกัษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง มแีม่บ้านบรกิารท าความสะอาด คอนโดมเินียมควรมรีะบบป้องกนัเหตุ
แผ่นดินไหว กล้องวงจรปิดทัว่ทุกจุดของคอนโดมิเนียม มีบริการฟิตเนส , บริการซักอบรีด, ร้านอาหาร และร้าน
อนิเตอรเ์น็ต ไวค้อยบรกิารและการตกแต่งภายในหอ้งของ ควรใหล้กูคา้มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจดว้ย และประชาชนใน
จงัหวดัเชยีงรายมคีวามคดิเหน็ในระดบัมากในดา้นการมลีานจอดรถบนชัน้ดาดฟ้า และชัน้ใต้ดนิสามารถตอบสนองใน
ดา้นความสะดวกและความปลอดภยัมากกว่าลานจอดรถทีเ่ป็นอาคารแยกตวัออกไปจากตกึของคอนโดมเินียม  การมี
สวนหย่อมบนชัน้ดาดฟ้าของคอนโดมิเนียมสามารถสร้างบรรยากาศส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจมากกว่าการมี
สวนหย่อมบรเิวณลานหน้าอาคารคอนโดมเินียม ชื่อเสยีงของบรษิัทเจา้ของโครงการ เช่นบรษิทั เซน็ทรลัแลนดแ์อนด์
เฮ้าส์คอมเพล็กซ์ จ ากดั มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อ ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในห้องควรอยู่ที่ประมาณ 32 ตารางเมตร 
คอนโดมเินียมควรมคีุณภาพ ระดบัหร ูและจ านวนชัน้ของคอนโดมเินียมควรอยู่ทีป่ระมาณ   8 – 10 ชัน้  
 2.2 ดา้นราคา (Price) ประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายมคีวามคดิเหน็ในดา้นราคา (Price) โดยรวมในระดบัมาก 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายมคีวามคดิเหน็ในดา้นอตัราดอกเบีย้ในการผ่อนช าระขัน้ต ่า
ตามเงื่อนไขของธนาคาร การจดัหาสนิเชื่อจากธนาคารที่จะมารบัรองโดยที่ลูกค้าไม่ต้องคดิต่อหรอืด าเนินการเอง มี
เงื่อนไขการผ่อนช าระกับสถาบันทางการเงินภายในระยะเวลา 15 ปี  เงินดาวน์ขัน้ต ่าโดยประมาณ 10%  – 15% 
โดยรวมค่าเงนิจองและค่าท าสญัญา และคอนโดมเินียมควรตัง้ราคาขายเริม่ตน้ที ่1.2 ลา้นบาท ถงึจะคุม้ค่า 
 2.3 ดา้นท าเลทีต่ัง้ / สถานที ่(Place) ประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายมคีวามคดิเหน็ในดา้นท าเลทีต่ัง้ / สถานที ่
(Place) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายมคีวามคดิเหน็ในดา้นทีต่ัง้
ของคอนโดมเินียมจะต้องตัง้อยู่ในแหล่งชุมชนมผีู้คนพลุกพล่านมากกว่าการอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน สงบ ไม่แออดั 
ท าเลที่ตัง้ส านักงานขายในการตดิต่อควรอยู่ในพื้นทีห่รอืบรเิวณใกลก้บัโครงการ การเลอืกห้องชุดหรอืคอนโดมเินียม
ตอ้งขึน้อยู่กบัหลกัฮวงจุย้ ทศิดา้นหน้าของโครงการต้องหนัออกทางทศิดา้นตะวนัออกเสมอ และคอนโดมเินียมจะต้อง
อยู่ตดิถนนสายหลกัและอยู่ใกลส้นามบนินานาชาตแิม่ฟ้าหลวง 
 2.4 ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายมคีวามคดิเหน็ในดา้นการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) โดยรวมอยู่ในระดบัมากหากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชนในจงัหวดั
เชยีงรายมคีวามคดิเหน็ในด้านการสื่อสารคอนโดมเินียมผ่านสื่ออนิเตอร์เน็ต/สื่อออนไลน์เป็นอกีหนึ่งช่องทางเลอืกใน
การศกึษาขอ้มูลและสามารถกระตุ้นความต้องการอยากครอบครองคอนโดมเินียมมากขึน้ มเีงื่อนไขพเิศษส าหรบั การ
จอง การท าสญัญา การจ่ายเงนิดาวน์ในคราวเดยีวกนั สามารถดงึดูดความสนใจได้เป็นอย่างด ีรูปแบบการแต่งกาย  
และบุคลกิภาพของพนกังานขายสามารถบ่งบอกภาพลกัษณ์ของโครงการนัน้ ๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีและสามารถดงึดดูความ
สนใจของกลุ่มเป้าหมายได ้การใชแ้ผ่นพบั. ใบปลวิในการสื่อสารขอ้มูลของโครงการมกัจะกระตุ้นดงึดูดความสนใจได้
เป็นอย่างด ีทุกครัง้ทีม่กีารเชญิชวนดว้ยการรวมเล่นเกมส ์แจกของรางวลัของโครงการคอนโดมเินียม สามารถดงึดดูให้
ท่านเขา้ร่วมกจิกรรมนัน้ ๆ ได้เป็นอย่างด ีและทุกครัง้ที่มกีารจดับูธขายตามสถานที่ต่าง ๆ เช่นศูนย์การค้าเซน็ทรลั 
สามารถดงึดดูใหท้่านเดนิเขา้ไปชมดว้ยตนเอง โดยไม่มใีครเชญิหรอืชกัชวนใหเ้ขา้ 
 3. การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความตอ้งการ และแนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในเขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเชยีงราย สามารถจ าแนกไดต้ามล าดบั ดงันี้ 
 ประชาชนในจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ต่อความต้องการ และแนวโน้มการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมเินียมเพื่อพกัอาศยัซึง่ไดร้บัอทิธพิลจากคนในครอบครวั ต้องการรูปแบบคอนโดมเินียมแบบ Two Bedroom  
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หรอืแบบ 2 หอ้งนอน ช าระเงนิในรปูแบบระบบผ่อนเป็นงวด ๆใชร้ะยะเวลาในการผ่อนช าระค่างวดเป็นระยะเวลา 10 ปี 
ส่วนใหญ่ไม่มแีนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม แต่ประชาชนทีม่แีนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมที ่ 
41% - 60% ใชร้ะยะเวลาในการรวบรวมขอ้มลู 7 – 12 เดอืน   
 4. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการท าสอบสมมตฐิาน สามารถสรุปไดด้งันี้ 
  4.1 ประชาชนกลุ่มวยัท างานที่มีอาชีพ รายได้ต่อเดือน ภูมิล าเนา และรูปแบบการด าเนินชีวติที่
แตกต่างกนัส่งผลต่อความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมของประชาชน ในเขตอ าเภอ
เมอืง จงัหวดัเชยีงรายในวตัถุประสงคท์ีม่อีทิธพิลต่อความตอ้งการ รปูแบบหอ้ง รปูแบบการช าระเงนิ และระยะเวลาใน
การผ่อนช าระค่างวด แตกต่างกนั สามารถสรุปผลการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อท าการทดสอบสมมตฐิานโดยจ าแนกออกเป็น
ดงันี้ 
  4.1.1 อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อวัตถุประสงค์ที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ แล ะแนวโน้ม
ประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของประชาชน ในเขตอ าเภอเมอืงแตกต่างกนัในดา้น 
  ดา้นวตัถุประสงค์ทีม่อีทิธพิลต่อความต้องการและแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม 
ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย พบว่าไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวจิยั หมายความว่า อาชีพของประชาชนใน
จงัหวดัเชยีงรายทีแ่ตกต่างกนัมคีวามต้องการ และแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมดา้นวตัถุประสงคใ์น
การตดัสนิใจไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  ด้านรูปแบบห้องคอนโดมิเนียม พบว่าสอดคล้องกบัสมมติฐานงานวจิยั หมายความว่าอาชพีของ
ประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายที่แตกต่างกนัมคีวามต้องการ และแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมด้าน
รูปแบบห้องคอนโดมเินียมแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายที่มี
อาชีพพนักงานบรษิัทเอกชนมคีวามต้องการรูปแบบห้องคอนโดมิเนียมแบบ Two Bedroom มากกว่าประชาชนที่มี
อาชพีขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
  ด้านรูปแบบการช าระเงนิ  พบว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจยั หมายความว่า อาชีพของ
ประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายที่แตกต่างกนัมคีวามต้องการ และแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมด้าน
รปูแบบการช าระเงนิไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
  ดา้นระยะเวลาในการช าระเงนิ พบว่าสอดคลอ้งกบังานวจิยั หมายความว่า อาชพีของประชาชนใน
จงัหวดัเชยีงรายทีแ่ตกต่างกนัมคีวามตอ้งการ และแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมดา้นระยะเวลาในการ
ช าระเงนิแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 โดยประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายที่มอีาชพีขา้ราชการ / 
พนกังานรฐัวสิาหกจิมคีวามตอ้งการในการผ่อนช าระเงนิเป็นระยะเวลา 10 ปี มากกว่าพนกังานบรษิทัเอกชน  
  4.1.2 รายได้ต่อเดอืนที่แตกต่างกนัส่งผลต่อความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซื้อ
คอนโดมเินียมของประชาชน ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงรายแตกต่างกนัในดา้น 
  ดา้นวตัถุประสงค์ทีม่อีทิธพิลต่อความต้องการและแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม 
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชยีงราย พบว่าสอดคล้องกบัสมมติฐานงานวจิยั หมายความว่ารายได้ของประชาชนใน
จงัหวดัเชยีงรายทีแ่ตกต่างกนัมคีวามต้องการ และแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมดา้นวตัถุประสงคใ์น
การตดัสนิใจแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่รีายได ้15,001 – 
22,000 บาท มวีตัถุประสงคเ์พื่อซือ้เป็นทีพ่กัอาศยัมากกว่าประชาชนทีม่รีายไดอ้ื่น ๆ   
  ดา้นรปูแบบหอ้งคอนโดมเินียม พบว่าไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานงานวจิยั หมายความว่า รายไดข้อง
ประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายที่แตกต่างกนัมคีวามต้องการ และแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมด้าน
รปูแบบหอ้งคอนโดมเินียมไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
  ด้านรูปแบบการช าระเงิน พบว่า สอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจัย หมายความว่ารายได้ของ
ประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายที่แตกต่างกนัมคีวามต้องการ และแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมด้าน
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รูปแบบการช าระเงนิแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่รีายได ้
15,001 – 22,000 บาท เลอืกช าระดว้ยรปูแบบผ่อนเป็นงวด ๆ มากกว่าประชาชนทีม่รีายไดอ้ื่น ๆ  
  ดา้นระยะเวลาในการช าระเงนิ พบว่า ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานงานวจิยั หมายความว่า รายไดข้อง
ประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายที่แตกต่างกนัมคีวามต้องการ และแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมด้าน
ระยะเวลาในการผ่อนช าระไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
  4.1.3 ภูมิล าเนา / ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความต้องการ แล ะแนวโน้ม
ประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของประชาชน ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงรายแตกต่างกนัในดา้น 
  ดา้นวตัถุประสงค์ทีม่อีทิธพิลต่อความต้องการและแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม 
ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย พบว่า ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานงานวจิยั  หมายความว่า ภูมลิ าเนา / ทีอ่ยู่ตาม
บตัรประชาชนของประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายที่แตกต่างกนัมคีวามต้องการ และแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซื้อ
คอนโดมเินียมดา้นวตัถุประสงคใ์นการตดัสนิใจซือ้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
  ดา้นรปูแบบหอ้งคอนโดมเินียม พบว่าไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานงานวจิยั หมายความว่า ภูมลิ าเนา / 
ที่อยู่ตามบตัรประชาชนของประชาชนในจงัหวดัเชียงรายที่แตกต่างกนัมีความต้องการ และแนวโน้มประกอบการ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมดา้นรปูแบบหอ้งคอนโดมเินียมไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  ดา้นรูปแบบการช าระเงนิ พบว่าสอดคล้องกบัสมมติฐานงานวจิยั หมายความว่า ภูมลิ าเนา / ที่อยู่
ตามบตัรประชาชนของประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีแ่ตกต่างกนัมคีวามตอ้งการ และแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซือ้
คอนโดมเินียมดา้นรปูแบบการช าระเงนิแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 โดยประชาชนทีม่ภีูมลิ าเนา
อยู่ในจงัหวดัเชียงรายมีความต้องการเลอืกรูปแบบการช าระเงนิแบบผ่อนเป็นงวด ๆ มากกว่าประชาชนในจงัหวดั
เชยีงรายทีม่ภีูมลิ าเนา / ทีอ่ยู่ตามบตัรประชาชนอื่น ๆ 
  ดา้นระยะเวลาในการช าระเงนิ พบว่าสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานงานวจิยั หมายความว่า ภูมลิ าเนา / ที่
อยู่ตามบตัรประชาชนของประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีแ่ตกต่างกนัมคีวามตอ้งการ และแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจ
ซือ้คอนโดมเินียมดา้นระยะเวลาในการช าระเงนิแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยประชาชนที่มี
ภูมลิ าเนาอยู่ในจงัหวดัเชยีงรายมคีวามต้องการเลอืกระยะเวลาในการช าระเงนิ 10 ปี  มากกว่าประชาชนในจงัหวดั
เชยีงรายทีม่ภีูมลิ าเนา / ทีอ่ยู่ตามบตัรประชาชนอื่น ๆ 
  4.1.4 รูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Styles) ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความต้องการ และแนวโน้ม
ประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของประชาชน ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงรายแตกต่างกนัในดา้น 
  ดา้นวตัถุประสงค์ทีม่อีทิธพิลต่อความต้องการและแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม 
ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย พบว่า ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานงานวจิยั หมายความว่ารูปแบบการด าเนินชวีติ 
(Life Styles)ของประชาชนในจงัหวดัเชียงรายที่แตกต่างกนัมีความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสนิใจซื้อ
คอนโดมเินียมดา้นวตัถุประสงคท์ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05  
  ดา้นรูปแบบหอ้งคอนโดมเินียม พบว่าสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานงานวจิยั หมายความว่า รูปแบบการ
ด าเนินชวีติ (Life Styles)ของประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายที่แตกต่างกนัมีความต้องการ และแนวโน้มประกอบการ
ตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมด้านรูปแบบห้องคอนโดมิเนียมแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  โดย
ประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายที่มรีูปแบบการด าเนินชวีติ (Life Styles)กลุ่มรกัครอบครวั ใช้เวลาว่างโดยส่วนใหญ่กบั
ครอบครวัมคีวามต้องการรูปแบบห้องคอนโดมเินียมแบบ One Bedroom (พื้นที่ประมาณ 50 – 75 ตารางเมตร ม ี1 
หอ้งนอน และมลีกัษณะแยกหอ้งออกเป็นสดัส่วนชดัเจน) มากกว่าประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่รีูปแบบการด าเนิน
ชวีติ (Life Styles)กลุ่มอื่น ๆ  
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 ดา้นรูปแบบการช าระเงนิ พบว่าสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานงานวจิยั หมายความว่ารูปแบบการด าเนิน
ชวีติ (Life Styles)ของประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีแ่ตกต่างกนัมคีวามตอ้งการ และแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซือ้
คอนโดมเินียมดา้นรูปแบบการช าระเงนิแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05  โดยประชาชนในจงัหวดั
เชียงรายที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Styles) กลุ่มรกัครอบครวั ใช้เวลาว่างโดยส่วนใหญ่กบัครอบครวัมีความ
ต้องการช าระเงนิแบบผ่อนเป็นงวด ๆ  มากกว่าประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่รีปูแบบการด า เนินชวีติ (Life Styles)
กลุ่มอื่น ๆ  
  ด้านระยะเวลาในการช าระเงนิ พบว่าสอดคล้องกบัสมมติฐานงานวจิยั หมายความว่ารูปแบบการ
ด าเนินชวีติ (Life Styles)ของประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายที่แตกต่างกนัมีความต้องการ และแนวโน้มประกอบการ
ตดัสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมด้านระยะเวลาในการช าระเงนิแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  โดย
ประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายที่มรีูปแบบการด าเนินชวีติ (Life Styles) กลุ่มรกัครอบครวั ใชเ้วลาว่างโดยส่วนใหญ่กบั
ครอบครวัมคีวามตอ้งการระยะเวลาในการช าระเงนิ 10 ปี มากกว่าประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่รีปูแบบการด าเนิน
ชวีติ (Life Styles) กลุ่มอื่น ๆ  
  4.2 ประชาชนกลุ่มวยัท างานที่มีอาชีพ รายได้ต่อเดือน ภูมิล าเนา และรูปแบบการด าเนินชีวติที่
แตกต่างกนัส่งผลต่อรอ้ยละแนวโน้มการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม และระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มูลประกอบการ
ตดัสนิใจ แตกต่างกนั 
   4.2.1อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อร้อยละแนวโน้มการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม และ
ระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจแตกต่างกนัในดา้น 
   ดา้นรอ้ยละแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม พบว่าสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานงานวจิยั 
หมายความว่าอาชพีของประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายที่แตกต่างกนัมคีวามต้องการ และแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจ
ซือ้คอนโดมเินียมดา้นรอ้ยละแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
โดยประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนมรีอ้ยละแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมรอ้ยละ   
61 – 80 มากกว่าประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่อีาชพีขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
   ด้านระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลประกอบการตัดสินใจ พบว่า ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานงานวจิยั หมายความว่าอาชพีของประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีแ่ตกต่างกนัมคีวามต้องการ และแนวโน้ ม
ประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมดา้นระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
   4.2.2 รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความต้องการ และแนวโน้มประกอบการ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของประชาชน ในเขตอ าเภอเมอืงแตกต่างกนัในดา้น 
   ดา้นรอ้ยละแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม พบว่าสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานงานวจิยั 
หมายความว่า รายไดต่้อเดอืนของประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีแ่ตกต่างกนัมคีวามตอ้งการ และแนวโน้มประกอบการ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมดา้นรอ้ยละแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 โดยประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่รีายไดต่้อเดอืน 15,001 – 22,000 บาท มรีอ้ยละแนวโน้มการตดัสนิใจ
ซือ้คอนโดมเินียมรอ้ยละ 61 – 80 ซึง่มากกว่าประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่รีายไดต่้อเดอืนอื่น ๆ  
   ดา้นระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจ พบว่าสอดคล้องกบัสมมติฐาน
งานวจิยั หมายความว่ารายได้ต่อเดอืนของประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายที่แตกต่างกนัมคีวามต้องการ และแนวโน้ม
ประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมดา้นระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจ แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่รีายไดต่้อเดอืน 15,001 – 22,000 บาท มแีนวโน้ม
ระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย มากกว่า 12 
เดอืน หรอื 1 ปี ซึง่มากกว่าประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่รีายไดต่้อเดอืนอื่น ๆ  
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   4.2.3 ภูมิล าเนา / ที่อยู่ตามบัตรประชาชนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความต้องการ และ
แนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของประชาชน ในเขตอ าเภอเมอืงแตกต่างกนัในดา้น 
   ดา้นรอ้ยละแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม พบว่าสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานงานวจิยั 
หมายความว่า ภูมลิ าเนา / ทีอ่ยู่ตามบตัรประชาชน ของประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีแ่ตกต่างกนัมคีวามตอ้งการ และ
แนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมดา้นรอ้ยละแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่ภีูมลิ าเนา / ทีอ่ยู่ตามบตัรประชาชนอยู่มนจงัหวดั
เชยีงราย มีรอ้ยละแนวโน้มการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมรอ้ยละ 41 - 60 มากกว่าประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายที่มี
รายไดต่้อเดอืนอื่น ๆ  
   ดา้นระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ พบว่าไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
งานวจิยั หมายความว่าภูมลิ าเนา / ที่อยู่ตามบตัรประชาชนของประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายที่แตกต่างกนัมีความ
ตอ้งการ และแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมดา้นระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ 
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
   4.2.4 รูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Styles)ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความต้องการ และ
แนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของประชาชน ในเขตอ าเภอเมอืงในดา้น 
   ด้านร้อยละแนวโน้มการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม พบว่ามาสอดคล้องกับสมมติฐาน
งานวจิยั หมายความว่า รูปแบบการด าเนินชวีติ (Life Styles) ของประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายที่แตกต่างกนัมคีวาม
ต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมด้านร้อยละแนวโน้มการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียม 
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยประชาชนในจงัหวัดเชยีงรายทีม่รีูปแบบการด าเนินชวีติ (Life 
Styles) กลุ่มรกัครอบครวั ใชเ้วลาว่างโดยสว่นใหญ่กบัครอบครวั มรีอ้ยละแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมรอ้ยละ 
21 - 40 ซึง่มากกว่าประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่รีายไดต่้อเดอืนอื่น ๆ  
   ดา้นระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ พบว่าไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
งานวจิยั หมายความว่า ว่ารปูแบบการด าเนินชวีติ (Life Styles) ของประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีแ่ตกต่างกนัมคีวาม
ตอ้งการ และแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมดา้นระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ  
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
  4.3 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดคอนโดมเินียม สง่ผลต่อความตอ้งการ และแนวโน้มประกอบการ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของประชาชน ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงรายในดา้น 
  ดา้นวตัถุประสงคท์ีม่อีทิธพิลต่อความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่าสอคล้องกับสมมติฐานงานวิจัย หมายความว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวม ส่งผลต่อความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของประชาชน ในเขต
อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 
  ด้านรูปแบบห้องคอนโดมเินียม พบว่าสอดคล้องกบัสมมติฐานงานวจิยั หมายความว่าปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวม ส่งผลต่อความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมของ
ประชาชน ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงรายดา้นรปูแบบหอ้งคอนโดมเินียม 
  ดา้นรูปแบบการช าระเงนิ พบว่า สอดคล้องกบัสมมติฐานงานวจิยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวม ส่งผลต่อความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของประชาชน ในเขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเชยีงรายดา้นรปูแบบการช าระเงนิ 
  ด้านระยะเวลาในการช าระเงนิ พบว่าสอดคล้องกบัสมมติฐานงานวิจยั หมายความว่าปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวม ส่งผลต่อความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมของ
ประชาชน ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงรายดา้นระยะเวลาในการผ่อนช าระเงนิ 
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สรปุผลและอภิปรายผล 
 

 จากการศกึษาขอ้มลูจากการวจิยั ความตอ้งการ และแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของประชาชนใน
เขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย สามารถอภปิรายผลไดด้งัต่อไปนี้ 
 ลกัษณะขอ้มูลประชากรศาสตร ์ของประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุ 25 – 30 ปี 
สถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั มรีะดบัการศกึษาสงูสดุระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
และพนักงานบรษิัทเอกชน เท่า ๆ กนั มรีายไดต่้อเดอืน 15,001 – 22,000 บาท มภีูมลิ าเนาอยู่ในจงัหวดัเชยีงราย มี
จ านวนผูอ้ยู่อาศยัในครอบครวั 2 – 3 คน มลีกัษณะทีอ่ยู่อาศยั ณ ปัจจุบนัเป็นแบบบา้นเดีย่ว / ทาวน์เฮา้ส ์มสีทิธิใ์นที่
อยู่อาศยั ณ ปัจจุบนัแบบเจา้ของบา้น และมรีปูแบบการด าเนินชวีติ (Life Styles) แบบกลุ่มรกัครอบครวัใชเ้วลาว่างโดย
ส่วนใหญ่กบัครอบครวั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอาทติยา  อยัยะวรากุล (2552) พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ จ านวนผูอ้ยู่อาศยัในครอบครวั 1 – 3 คน ลกัษณะการอยู่อาศยัในปัจจุบนั
เป็นบ้าน และเป็นเจ้าของในที่อยู่อาศยัปัจจุบนั  และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของนราภรณ์  ใจค าลอื (2551) พบว่า 
ลกัษณะส่วนบุคคลของผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26 – 35 ปี มรีะดบัการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีมสีถานภาพสมรส สว่นใหญ่ประกอบอาชพีพนกังานเอกชน  
 ความคดิเหน็ของประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายที่มต่ีอปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดคอนโดมเินียมในเขต
อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย พบว่ามคีวามคดิเหน็ในดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมในระดบัมาก และมากทีส่ดุโดยเฉพาะการมี
บรกิารรกัษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง และมแีม่บ้านบรกิารท าความสะอาด คอนโดมเินียมควรมรีะบบป้องกนั
เหตุแผ่นดินไหว กล้องวงจรปิดทัว่ทุกจุดของคอนโดมิเนียม คอนโดมิเนียมควรมีบริการฟิตเนส , บรกิารซกัอบรีด, 
รา้นอาหาร และรา้นอนิเตอรเ์น็ต ไวค้อยบรกิารและการตกแต่งภายในหอ้งของคอนโดมเินียมควรใหลู้กคา้มสี่วนร่วมใน
การตดัสนิใจด้วย ทัง้นี้อาจเป็นเพราะจงัหวดัเชยีงรายมพีื้นที่ราบสูงเสีย่งต่อการเกดิภยัแผ่นดนิไหวได้ง่าย อกีทัง้พกั
อาศยัประเภทคอนโดมเินียมนัน้มลีกัษณะเป็นตึกสูงจงึเสีย่งต่อความเสยีหายเมื่อเกิดภยัแผ่นดินไหว และสิง่อ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ เช่นรา้นอาหาร ฟิตเนส บรกิารซกั อบ รดี กม็คีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้เพราะสามารถอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผูท้ีพ่กัอาศยับรเิวณคอนโดมเินียมนัน้ ๆ ได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพชิฌาย ์ ธนอจัฉรานันท์. 
สว่นประสมทางการตลาดที่ผูบ้รโิภคใชใ้นการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในภาพรวมมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก และ
สว่นประสมทางการตลาดทีผู่บ้รโิภคใชใ้นการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในภาพรวมมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก  และ
ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นธาวุฒ ิ เขยีวรอด พบว่า หากคอนโดมเินียมมรีา้นค้าสะดวกซื้อ สวนสาธารณะ สโมสร 
รา้นอาหารอยู่ภายในโครงการ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้บรโิภคตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียม เพราะต้องการความ
สะดวกสบายในเรื่องต่าง ๆ จากสิง่สาธารณูปโภคเหล่านี้  
 ดา้นราคาประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่ต่ีอปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดคอนโดมเินียมในเขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเชยีงราย มคีวามคดิเหน็ในดา้นราคาโดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยเฉพาะในดา้นอตัราดอกเบีย้ในการผ่อนช าระ
ขัน้ต ่าตามเงื่อนไขของธนาคาร การจดัหาสนิเชื่อจากธนาคารทีจ่ะมารบัรองโดยทีล่กูคา้ไม่ต้องคดิต่อหรอืด าเนินการเอง 
มีเงื่อนไขการผ่อนช าระกบัสถาบันทางการเงินภายในระยะเวลา 15 ปี เงินดาวน์ขัน้ต ่าโดยประมาณ 10% – 15% 
โดยรวมค่าเงินจองและค่าท าสญัญา และคอนโดมิเนียมควรตัง้ราคาขายเริ่มต้นที่ 1.2 ล้านบาท ถึงจะคุ้มค่า ทัง้นี้
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิปัจจุบนัค่าครองชพีทีเ่พิม่สงูขึน้ท าใหป้ระชาชนระมดัระวงัเรื่องการใชจ้่ายเพิม่มากขึน้ อกีทัง้
การบริการสนิเชื่อเพื่อที่พักอาศัยของทางธนาคารก็มีมากขึ้นจึงเป็นทางเลือกที่ส าหรบัผู้บริโภคที่มีรายได้ประจ า 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ กติพิงศ์  วงศฟู์ พบว่าสาเหตุที่ท าใหซ้ื้อคอนโดมเินียมเพราะต้องการมทีีอ่ยู่อาศยัเป็นของ
ตนเอง โดยเฉพาะบา้นพรอ้มทีด่นิแต่ทีอ่ยู่อาศยัลกัษณะดงักล่าวมรีาคาค่อนขา้งสงู จงึเลอืกซือ้คอนโดมเินียมแทน และ
ส่วนใหญ่กู้เงินจากสถาบันการเงินมาซื้อคอนโมเนียม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อคอนโดมิเนียมคือราคาของ
คอนโดมเินียมในจงัหวดัเชยีงใหม่ต้องไม่สงูมากนกั มรีายไดอ้ยู่ในระดับปานกลาง ค่าใชจ้่ายในการบรโิภคและเงนิออม
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ไม่สงู มสีมาชกิในครอบครวัไม่มาก เมื่อพจิารณาถึงปัจจยัอื่น ๆ ในการซือ้คอนโดมเินียม คอืปัจจยัทางดา้นเศรษฐกจิ
พบว่าผูซ้ือ้จะพจิารณาถงึการประหยดัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง เงื่อนไขการผ่อนช าระทีน่่าสนใจกว่าเป็นส่วนใหญ่  และ
ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของอาทติยา  อยัยะวรากูล (2552) พบว่าผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดของคอนโดมเินียม จากภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบนัท าให้ผู้บรโิภคระมดัระวงัในการใช้จ่ายเพิ่มมากขึน้ การ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมเซ็นทริคซีนของ บมจ.เอสซี แอสเสท ในระดับมากเนื่ องจากการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมเินียมนัน้จะต้องดูปัจจยัหลาย ๆ ด้าน ทัง้ความคุ้มค่า  และสอดคล้องกบัแนวคดิของ  สุดาพร  กุณฑลบุตร 
(2550) กล่าวไวว้่า ราคาของสนิคา้หรอืบรกิารทีผู่้บรโิภคจะต้องจ่ายเพื่อให้ไดส้นิคา้นัน้ ๆ ราคาจะต้องมมีูลค่าสูงกว่า
ตน้ทุนของสนิคา้หรอืบรกิาร เพื่อจะไดเ้กดิสว่นต่างเป็นผลก าไรใหแ้ก่กจิการ[2] 
 ด้านสถานที่ / ท าเลที่ตัง้ (Place) ประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
คอนโดมเินียมในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย มคีวามคดิเหน็ในดา้นสถานที ่/ ท าเลทีต่ัง้ในระดบัมากโดยเฉพาะใน
ดา้นทีต่ัง้ของคอนโดมเินียมจะต้องตัง้อยู่ในแหล่งชุมชนมผีูค้นพลุกพล่านมากกว่าการอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน สงบ ไม่
แออัด ท าเลที่ตัง้ส านักงานขายในการติดต่อควรอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณใกล้กับโครงการ การเลือกห้องชุดหรือ
คอนโดมิเนียมต้องขึ้นอยู่กับหลกัฮวงจุ้ย ทิศด้านหน้าของโครงการต้องหันออกทางทิศด้านตะวันออกเสมอ และ
คอนโดมิเนียมจะต้องอยู่ติดถนนสายหลกัและอยู่ใกล้สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง ทัง้นี้อาจเป็นเพราะส่วนใหญ่
ต้องการซื้อเพื่อเป็นที่พกัอาศยั และต้องการอยู่อาศยักบัคนในครอบครวั ดงันัน้ต้องมคีวามสะดวกในการเดนิทางไป
ท างาน ไปโรงเรียนลูก ต้องสามารถลดระยะเวลาในการเดินทาง โดยเฉพาะทางสายหลักที่จะต้องใช้เป็นประจ า
สอดคล้องกบังานวจิยัของ กิติพงศ์  วงศ์ฟู พบว่าผู้ซื้อคอนโดมิเนียมจะพิจารณาถึงการอยู่ใกล้สถานที่ท างานหรือ
สถาบนัการศกึษาของบุตรหลาน การอยู่ในกลุ่มผูอ้ยู่อาศยัทีม่คีุณภาพดแีละมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
 ดา้นการส่งเสรมิการตลาดแบบบูรณาการ (IMC ) ประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่ต่ีอปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดคอนโดมเินียมในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย มคีวามคดิเหน็ในดา้นการสง่เสรมิการตลาดแบบบรูณาการ 
(IMC )ในระดับมากโดยเฉพาะในเรื่องการสื่อสารคอนโดมิเนียมผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต/สื่อออนไลน์เป็นอีกหนึ่งช่อง
ทางเลอืกในการศกึษาขอ้มูลและสามารถกระตุ้นความต้องการอยากครอบครองคอนโดมเินียมมากขึน้ มเีงื่อนไขพเิศษ
ส าหรบั    การจอง การท าสญัญา การจ่ายเงนิดาวน์ในคราวเดยีวกนั สามารถดงึดูดความสนใจไดเ้ป็นอย่างด ีรปูแบบ
การแต่งกาย  และบุคลกิภาพของพนักงานขายสามารถบ่งบอกภาพลกัษณ์ของโครงการนัน้ ๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้นี้อาจ
เป็นเพราะการสื่อสารข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์/อินเตอร์เน็ตเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหาข้อมูลที่สะดวกและง่าย 
รวมถึงการจดัเงอืนไขพิเศษส าหรบัการจองเป็นการกระตุ้นความสนใจให้กบัผู้บรโิภคได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อาทิตยา  อัยยะวรากูล  พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
คอนโดมเินียม เซน็ทรคิซนีของ บมจ.เอสซ ีแอสเสท อยู่ในระดบัมาก เนื่องจากการแนะน าโครงการของคอนโดมเินียม
ทัง้การแจก  ใบปรวิ – แผ่นพบั สรา้งเวป็ไซต ์และการโฆษณาทางสื่อโทรทศัน์ ท าใหผู้บ้รโิภคทีส่นใจมขีอ้มลูทีต่อ้งการ
อย่างครบถ้วน และจะเป็นการสรา้งความสนใจกบัผูบ้รโิภคทีเ่พิง่รูจ้กัโครงการไดด้ ีซึง่ท าใหเ้ป็นแรงจงูในท าใหผู้บ้รโิภค
มแีนวโน้มการตดัสนิใจซือ้ 
 ความต้องการ และแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงรายด้าน
วัตถุประสงค์ที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ และแนวโน้มการตัดสินใจ ประชาชนในจังหวัดเชี ยงรายส่วนใหญ่มี
วตัถุประสงค์ต่อความต้องการ และแนวโน้มการตดัสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อพกัอาศยั ทัง้นี้เนื่องจากประชาชนใน
จงัหวดัเชยีงรายทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มสีถานภาพสมรสมคีรอบครวัหรอืกลุ่มทีเ่ริม่ต้นการมคีรอบครวัคนกลุ่มนี้
มกัจะเริม่ตน้มมีทีีพ่กัอาศยัเป็นของตนเองเพื่อสรา้งครอบครวั สอดคลอ้งกบัแนวคดิของงานวจิยัของกติพิงศ ์ วงศฟู์ ได้
ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อความตอ้งการซือ้คอนโดมเินียมในจงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการวจิยัพบว่าสาเหตุทีท่ า
ใหซ้ือ้คอนโดมเินียมเพราะตอ้งการมทีีอ่ยู่อาศยัเป็นของตนเอง โดยเฉพาะบา้นพรอ้มทีด่นิแต่ทีอ่ยู่อาศยัลกัษณะดงักล่าว
มรีาคาค่อนขา้งสงู จงึเลอืกซือ้คอนโดมเินียมแทน สอดคลอ้งกบัแนวคดิ วทิวสั รุ่งเรอืง ไดก้ล่าวไวว้่าในหลายช่วงวงจร
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ชวีติ ครอบครวัทีเ่ปลีย่นแปลงไป ความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยักจ็ะเปลีย่นแปลงไป ท าใหท้ีพ่กัอาศยัประเภทคอนโดมเินียม
จงึกลายเป็นทางเลอืกส าหรบัผูบ้รโิภคในช่วงวงจรชวีติครอบครวัต่าง ๆ เช่นคนทีอ่ยู่ในช่วงโสดและช่วงเริม่ต้นชวีติคู่  : 
หนุ่มโสดสาวโสดหรอืคู่แต่งงานทีย่งัไม่มลีกู ท างานในตวัเมอืงและไม่ไดอ้ยู่กบัพ่อแม่ คอนโดมเินียมน่าจะเป็นตวัเลอืกที่
ได้รบัความสนใจมากกว่าที่อยู่อาศัยชานเมอืง ส าหรบัการซื้อที่อยู่อาศยัแห่งแรกของเขาเพราะคนกลุ่มนี้ใช้เวลาส่วน
ใหญ่กบัการท างานและกบัเพื่อน เวลาส าหรบัการดูแลบ้านมน้ีอย ไปท างานเช้ากลบัดกึ ความสะดวก ความปลอดภยั 
ใกล้ทีท่ างาน แหล่งเที่ยว แหล่งช๊อปป้ิง จงึเป็นจุดแขง็ส าคญัของคอนโดมเินียมที่เหนือกว่าบา้นเดี่ยวอย่างเหน็ได้ชดั 
ประกอบกบัราคาคอนโดมเินียมมรีะดบัราคาให้เลอืกหลากหลายตามขนาดของหอ้งตัง้แต่ ลา้นต้น ๆ ส าหรบัหอ้งเลก็
แบบสตูดโิอ จนถงึห้องทีใ่หญ่ขึน้มาหน่อย พอจะอยู่เป็นครอบครวัเลก็ ๆ แบบคู่แต่งงานใหม่ไดอ้ย่างสบาย ในราคาที่
ใกลเ้คยีงกบับา้นเดีย่วชานเมอืง และยงัสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัอิาคารชดุ พ.ศ.2522 กล่าวไวว้่า “หอ้งชุด” คอื หอ้ง
ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบับา้นหลงัหนึ่ง ซึง่อาจจะประกอบดว้ยหอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครวั หอ้งรบัแขก และหอ้งอื่น ๆ กีห่อ้ง
กไ็ด ้หรอือาจจะเป็นหอ้งเดีย่วโดด ๆ ไม่มหีอ้งอื่น ๆ ประกอบดงักล่าวรวมอยู่ดว้ยกไ็ด ้ 
 ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ และแนวโน้มการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียม  ประชาชนในจงัหวดั
เชยีงรายส่วนใหญ่มีความต้องการและแนวโน้มการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมซึ่งได้รบัอิทธพิลจากคนในครอบครวั 
เน่ืองจากการซือ้คอนโดมเินียมส่วนใหญ่ซือ้เพื่อพกัอาศยัดงันัน้การตดัสนิใจซือ้จะตอ้งอาศยัการตดัสนิใจจากคนภายใน
ครอบครวัเป็นหลกั ซึง่ขดัแยง้กบังานวจิยัของ กญัญณัท  วฒันาธร พบว่าบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมดว้ยตนเองมากทีสุ่ด 
 ด้านรูปแบบคอนโดมิเนียมที่ต้องการ  ประชาชนในจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่มีความต้องการรูปแบบ
คอนโดมเินียมแบบTwo Bedroom ทัง้นี้เน่ืองจากลกัษณะของหอ้งมสีดัสว่นแบ่งแยกอยา่งชดัเจน สะดวกต่อพืน้ทีใ่ชส้อย
ภายในหอ้ง สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัอิาคารชุด พ.ศ.2522 กล่าวไวว้่า หอ้งนัน้มลีกัษณะคลา้ยกบับา้นหลงัหนึ่ง ซึง่
อาจจะประกอบด้วยห้องนอน ห้องน ้ า ห้องครัว ห้องรับแขก และห้องอื่น ๆ กี่ห้องก็ได้ และยังสอดคล้องกับ             
ธนาวุฒ ิ เขยีวรอด ไดแ้บ่งประเภทของคอนโดมเินียมไดก้ล่าวไวว้่ารปูแบบหอ้ง Two Bedroom ขนาดของพืน้ทีใ่ชส้อย
จะอยู่ทีป่ระมาณ 80 – 120 ตารางเมตร จะมลีกัษณะหอ้งแบ่งเป็นหอ้งนอน 2 หอ้ง และมพีืน้ทีใ่ชส้อยสว่นอื่นเหมอืนกนั
กบัหอ้ง One Bedroom แต่พืน้ทีใ่ชส้อยจะมมีากกว่าหอ้ง One Bedroom แลว้แต่พืน้ทีใ่ชส้อยของหอ้งหรอืโครงการแต่
ละโครงการจะไม่เหมอืนกนั 
 ดา้นรปูแบบการช าระเงนิ ประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายสว่นใหญ่มคีวามตอ้งการช าระเงนิในรปูแบบระบบผ่อน
เป็นงวด ๆ เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบนัมคี่าครองชพีทีส่งูขึน้บวกกบัอาชพีทีม่รีายไดป้ระจ าการเลอืกระบบผ่อน
ช าระจึงถือเป็นรูปแบบการช าระเงินที่ตอบโจทย์การใช้ชีวติได้มากที่สุด สอดคล้องกบังานวิจยัของกิติพงศ์  วงศ์ฟู 
(2541) พบว่าปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้คอนโดมเินียมคอืราคาของคอนโดมเินียมในจงัหวดัเชยีงใหม่ตอ้งไม่สงูมากนกั 
มรีายไดอ้ยู่ในระดบัปานกลาง ค่าใชจ้่ายในการบรโิภคและเงนิออมไม่สงู มสีมาชกิในครอบครวัไม่มาก เมื่อพจิารณาถงึ
ปัจจยัอื่น ๆ ในการซือ้คอนโดมเินียม คอืปัจจยัทางดา้นเศรษฐกจิพบว่าผูซ้ือ้จะพจิารณาถงึการประหยดัค่าใชจ้่ายในการ
เดนิทาง เงอืนไขการผ่อนช าระทีน่่าสนใจกว่าเป็นสว่น 
 ดา้นระยะเวลาในการผ่อนช าระค่างวดประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายสว่นใหญ่มคีวามตอ้งการเลอืกระยะเวลาใน
การผ่อนช าระค่างวดเป็นระยะเวลา 10 ปี เน่ืองจากเป็นระยะเวลาทีม่คีวามพอด ีอกีทัง้ระยะเวลายงัเป็นตวัก าหนดอตัรา
ดอกเบีย้หากมรีะยะเวลาทีน่านอตัราดอกเบีย้กย็ิง่สงูขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนาวุฒ ิเขยีวรอด ไดท้ าการศกึษา
วจิยัเรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่าปัจจยั
ดา้นการสง่เสรมิการขายทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้มากทีส่ดุ คอื ระยะเวลาในการช าระเงนิ 
 ด้านแนวโน้มในการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ประชาชนในจังหวัด
เชยีงรายส่วนใหญ่ไม่มแีนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม  ทัง้นี้อาจเนื่องจากจากสภาวะเศรษฐกจิและความ
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พรอ้มทางสถานะทางการเงนิ ซึง่ขดัแยง้กบังานวจิยัของกญัญณทั  วฒันาธร พบว่า แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้
คอนโดมเินียมในย่านสขุมุวทิ โดยรวมแนวโน้มในการซือ้ในระดบัปานกลาง 
 ดา้นรอ้ยละของแนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย  ประชาชนใน
จงัหวดัเชยีงรายมแีนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมที ่41% - 60%  ซึง่เป็นแนวโน้มระดบัปานกลางทัง้นี้อาจจะ
ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลาย ๆ ด้าน เช่น ปัจจยัทางการเงนิ ครอบครวั เป็นต้น  สอดคล้องกบังานวจิยัของกติิพงศ์  วงศ์ฟู 
พบว่าปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อการซื้อคอนโดมเินียมคอืปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจพบว่าผู้ซื้อจะพิจารณาถึงการประหยดั
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เงือนไขการผ่อนช าระที่น่าสนใจกว่าเป็นส่วนใหญ่ ส่วนปัจจัยด้านสังคมพบว่าผู้ซื้อ
คอนโดมเินียมจะพจิารณาถงึการอยู่ใกลส้ถานทีท่ างานหรอืสถาบนัการศกึษาของบุตรหลาน การอยู่ในกลุ่มผูอ้ยู่อาศยัที่
มคีุณภาพดแีละมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ส าหรบัปัจจยัทางดา้นกายภาพและชื่อเสยีงของโครงการพบว่า
สภาพแวดล้อมที่ดีน่าอยู่อาศัย รูปแบบของห้องพักและขนาดพื้นที่เหม าะสมส าหรับครอบครัว มีผลต่อการซื้อ
คอนโดมเินียม 
 ด้านระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดั
เชยีงราย ประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายสว่นใหญ่ใชร้ะยะเวลาในการรวบรวมขอ้มลู 7 – 12 เดอืน เนื่องจากการตดัสนิใจ
ซื้อที่พักอาศัยนัน้จะต้องใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจเนื่องจากต้องอาศัยปัจจยัต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจด้วย 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กญัญณัท  วฒันาธร พบว่า ระยะเวลาในการวางแผนและรวบรวมขอ้มูลในการตดัสนิใจซื้อ
คอนโดมเินียมในย่านสขุมุวทิ เท่ากบั 12.02 เดอืน 
 อภิปรายผลสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ประชาชนกลุ่มวยัท างานทีม่อีาชพี รายไดต่้อเดอืน ภูมลิ าเนา และรปูแบบการด าเนินชวีติที่
แตกต่างกนัสง่ผลต่อความตอ้งการ และแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของประชาชน ในเขตอ าเภอ
เมอืง จงัหวดัเชยีงรายในวตัถุประสงคท์ีม่อีทิธพิลต่อความตอ้งการ รปูแบบห้อง รปูแบบการช าระเงนิ และระยะเวลาใน
การผ่อนช าระค่างวด แตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่1.1 อาชพีทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซื้อ
คอนโดมเินียมของประชาชน ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงรายแตกต่างในดา้นรปูแบบหอ้งคอนโดมเินียมโดยพบว่า
ประชาชนในจงัหวดัเชียงรายที่มีอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชนมีความต้องการรูปแบบห้อ งคอนโดมิเนียมแบบ Two 
Bedroom มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ  และด้านระยะเวลาในการช าระเงิน พบว่า
ประชาชนในจงัหวดัเชียงรายที่มีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจมีความต้องการในการผ่อนช าระเงินเป็น
ระยะเวลา 10 ปี มากกว่าพนกังานบรษิทัเอกชน  
  สมมติฐานที่ 1.2 รายได้ต่อเดอืนที่แตกต่างกนัส่งผลต่อความต้องการ และแนวโน้มประกอบการ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของประชาชน ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงรายแตกต่างในดา้นวตัถุประสงคท์ีม่ทิธพิลต่อ
ความต้องการ พบว่าประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่รีายได้ 15 ,001 – 22,000 บาท มวีตัถุประสงคเ์พื่อซื้อเป็นที่พกั
อาศยัมากกว่าประชาชนทีม่รีายไดอ้ื่น ๆ  และดา้นประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่รีายได ้15,001 – 22,000 บาท เลอืก
ช าระดว้ยรปูแบบผ่อนเป็นงวด ๆ มากกว่าประชาชนทีม่รีายไดอ้ื่น ๆ  
  สมมติฐานที่ 1.3 ภูมิล าเนา / ที่อยู่ตามบตัรประชาชน ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อความต้องการ และ
แนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของประชาชน ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงรายแตกต่างกนัในดา้น
รปูแบบการช าระเงนิ พบว่าประชาชนทีม่ภีูมลิ าเนาอยู่ในจงัหวดัเชยีงรายมคีวามตอ้งการเลอืกรปูแบบการช าระเงนิแบบ
ผ่อนเป็นงวด ๆ มากกว่าประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่ภีูมลิ าเนา / ทีอ่ยู่ตามบตัรประชาชนอื่น ๆ และดา้นระยะเวลา
ในการช าระเงนิ พบว่าประชาชนทีม่ภีูมลิ าเนาอยู่ในจงัหวดัเชยีงรายมคีวามต้องการเลอืกระยะเวลาในการช าระเงนิ 10 
ปี  มากกว่าประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่ภีูมลิ าเนา / ทีอ่ยู่ตามบตัรประชาชนอื่น ๆ 
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  สมมติฐานที่ 1.4 รูปแบบการด าเนินชวีติ (Life Styles) ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อความต้องการ และ
แนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของประชาชน ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงรายแตกต่างกนัในดา้น
รปูแบบหอ้งคอนโดมเินียมประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายที่มรีูปแบบการด าเนินชวีติ (Life Styles)กลุ่มรกัครอบครวั ใช้
เวลาว่างโดยส่วนใหญ่กบัครอบครวัมคีวามต้องการรูปแบบห้องคอนโดมเินียมแบบ  One Bedroom (พื้นที่ประมาณ      
50 – 75 ตารางเมตร มี 1 ห้องนอน และมีลกัษณะแยกห้องออกเป็นสดัส่วนชดัเจน) มากกว่าประชาชนในจงัหวดั
เชียงรายที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Styles)กลุ่มอื่น ๆ ด้านรูปแบบการช าระเงนิ พบว่าประชาชนในจงัหวดั
เชียงรายที่มีรูปแบบการด าเนินชีวติ (Life Styles) กลุ่มรกัครอบครวั ใช้เวลาว่างโดยส่วนใหญ่กบัครอบครวัมีความ
ต้องการช าระเงนิแบบผ่อนเป็นงวด ๆ  มากกว่าประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่รีปูแบบการด าเนินชวีติ (Life Styles)
กลุ่มอื่น ๆ และด้านระยะเวลาในการช าระเงนิ พบว่าประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายที่มีรูปแบบการด าเนินชวีิต (Life 
Styles) กลุ่มรกัครอบครวั ใช้เวลาว่างโดยส่วนใหญ่กับครอบครวัมีความต้องการระยะเวลาในการช าระเงิน 10 ปี 
มากกว่าประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่รีปูแบบการด าเนินชวีติ (Life Styles) กลุ่มอื่น ๆ  
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ประชาชนกลุ่มวยัท างานที่มอีาชพี รายไดต่้อเดอืน ภูมลิ าเนา และรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตที่แตกต่างกันส่งผลต่อร้อยละแนวโน้มการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม และระยะเวลาในการรวบรวมข้อ มูล
ประกอบการตดัสนิใจ แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที่ 2.1 อาชพีที่แตกต่างกนัส่งผลต่อรอ้ยละแนวโน้มการตัดสนิใจซื้อคอนโดมเินียม และ
ระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจแตกต่างกนัในดา้นรอ้ยละแนวโน้มการตดัสนิใจ พบว่าประชาชนใน
จงัหวดัเชยีงรายที่มีอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชนมีร้อยละแนวโน้มการตดัสนิใจซื้อคอนโดร้อยละ 61 – 80 มากกว่า
ประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่อีาชพีขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
  สมมติฐานที่ 2.2 รายได้ต่อเดอืนที่แตกต่างกนัส่งผลต่อความต้องการ และแนวโน้มประกอบการ
ตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมของประชาชน ในเขตอ าเภอเมอืงแตกต่างกนัในด้านร้อยละแนวโน้มการตัดสนิใจ พบว่า
ประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่มีรายได้ต่อเดือน 15 ,001 – 22,000 บาท มีร้อยละแนวโน้มการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมเินียมรอ้ยละ     61 – 80 ซึง่มากกว่าประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่รีายไดต่้อเดอืนอื่น ๆ และดา้นระยะเวลา
ในการรวบรวมข้อมูล พบว่าประชาชนในจงัหวัดเชียงรายที่มีรายได้ต่อเดือน 15 ,001 – 22,000 บาท มีแนวโน้ม
ระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย มากกว่า  12 
เดอืน หรอื 1 ปี ซึง่มากกว่าประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายที่มรีายไดต่้อเดอืนอื่น ๆ เน่ืองจากประชาชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่
รายไดป้ระจ าและไดร้บัเงนิเดอืนขัน้ต ่าตามระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละการมอีายุทีเ่ริม่ต้นของการท างานหรอื
การสรา้งครอบครวั ดงันัน้เวลาตดัสนิใจซือ้อะไรจะต้องวเิคราะหแ์ละแสวงหาขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ            รณชยั  ตนัตระกลู ไดก้ล่าวไวว้่า เมื่อบุคคลไดต้ระหนกัถงึความตอ้งการแลว้ เขาจะคน้หาวธิกีารที่
จะท าใหค้วามตอ้งการดงักล่าวไดร้บัความพอใจ การคน้หาขอ้มลูอาจกระท าขึน้โดยสญัชาตญาณอย่างรวดเรว็ หรอือาจ
ต้องมกีารใชค้วามพยายามและวเิคราะห์ขอ้มูลการทีบุ่คคลจะมกีารคน้หาขอ้มูลมากน้อยเพยีงใดขึน้อยู่กบัปัจจยัหลาย
ประการคอื (1) จ านวนของขอ้มลูทีจ่ะหาได ้(2) ความพอใจทีไ่ดร้บัจากการคน้หาขอ้มลู (3) ผลทีเ่กดิขึน้ในภายหลงั [3] 
  สมมติฐานที่ 2.3 ภูมิล าเนา / ที่อยู่ตามบตัรประชาชนที่แตกต่างกนัส่งผลต่อความต้องการ และ
แนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของประชาชน ในเขตอ าเภอเมอืงแตกต่างกนัในดา้นรอ้ยละแนวโน้ม
การตดัสนิใจ พบว่าประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่ภีูมลิ าเนา / ทีอ่ยู่ตามบตัรประชาชนอยู่ในจงัหวดัเชยีงราย มรีอ้ยละ
แนวโน้มการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมรอ้ยละ 41 - 60 มากกว่าประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่รีายไดต่้อเดอืนอื่น ๆ  
  สมมติฐานที่ 2.4 รูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Styles)ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อความต้องการ และ
แนวโน้มประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของประชาชน ในเขตอ าเภอเมอืงแตกต่างกนัในดา้นรอ้ยละแนวโน้ม
การตดัสนิใจ พบว่าประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายทีม่รีปูแบบการด าเนินชวีติ (Life Styles)กลุ่มรกัครอบครวั ใชเ้วลาว่าง
โดยส่วนใหญ่กบัครอบครวั มรีอ้ยละแนวโน้มการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมร้อยละ 21 - 40 ซึ่งมากกว่าประชาชนใน
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จังหวัดเชียงรายที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Styles)อื่น ๆ เนื่องจากคนกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่ให้ความส าคัญกับ
ครอบครวัดงันัน้เวลาตดัสนิใจซือ้หรอืกระท าการใด ๆ จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากครอบครวั ท าทุกสิง่ทุกอย่างเพื่อ
ครอบครวัเป็นหลกั เวลาตดัสนิใจกระท าการใด ๆ อะไรอาจจะตอ้งชา้กว่าคนกลุ่มอื่น ๆ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สุวมิล  
แม้นจริง (2546) ได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบที่ใช้จ าแนกคนอเมริกันในวัยผู้ใหญ่ออกเป็น 8 กลุ่ม โดยใช้ความมัง่คัง่ 
(ทรพัยากร) และค่านิยมว่าเป็นผูย้ดึถอืกฎเกณฑห์รอืเป็นผูป้ฏบิตันิิยม หนึ่งกลุ่มนัน้คอืกลุ่มผูมุ้่งปฏบิตั ิ(Makers) เป็นผู้
ที่ยดึถือสิง่ที่ปฏบิตัิได้ เป็นผู้ท างานหนัก มรีายได้น้อย มคีวามเพยีงพอในสิง่ที่ตนมอียู่ สบืทอดประเพณี และมุ่งเน้น
ครอบครวั ชอบผลติภณัฑท์ีใ่ชง้านไดจ้รงิและมคีวามทนทาน[4] 
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดคอนโดมิเนียม ส่งผลต่อความต้องการ และแนวโน้ม
ประกอบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของประชาชน ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 
  สมมตฐิาน 3.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดคอนโดมเินียม สง่ผลต่อความต้องการ และแนวโน้ม
ประกอบการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชาชน ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงรายในด้านวตัถุประสงค์ที่มี
อทิธพิลต่อความตอ้งการ รปูแบบหอ้งคอนโดมเินียม รปูแบบการช าระเงนิ และระยะเวลาในการช าระเงนิ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลการศกึษาความต้องการ และแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของประชาชนในเขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเชยีงราย ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะในแต่ละปัจจยัดงันี้ 

1. ผู้ประกอบการควรจะหนัมาพฒันาผลติภณัฑ์หรอืปรบัรูปแบบคอนโดมเินียมให้สอดคล้องกบัผู้บรโิภคกลุ่ม
ดงักล่าวใหม้ากขึน้ควรจะพจิารณาถงึปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกทีส่่งผลต่อความต้องการ และแนวโน้มการตดัสนิใจ
ซื้อคอนโดมิเนียม เพราะกลุ่มผู้บรโิภคดงักล่าวมีความต้องการที่พกัอาศยัแบบคอนโดมิเนียมเพื่อพักอาศยั อยู่กบั
ครอบครวั หรอืเริม่ตน้ของการสรา้งครอบครวั อกีทัง้ผูป้ระกอบการจะตอ้งหนัมาศกึษาความสามารถในการซือ้ของกลุ่ม
ผูบ้รโิภคดงักล่าวโดยผูป้ระกอบการจะต้องหาขอ้เสนอในการซือ้ของกลุ่มดงักล่าว เช่นการเสนอขายในรูปของการผ่อน
ช าระในอตัราดอกเบีย้ทีต่ ่าเพื่อดงึดดูความสนใจจากกลุ่มนี้ได ้

2. ผูป้ระกอบการควรจะพฒันาคอนโดมเินียมโดยการใหลู้กคา้มสีว่นร่วมในการตกแต่งหอ้งไดด้ว้ยตนเอง เพราะ
ลกูคา้บางคนมคีวามต้องการทีแ่ตกต่างกนัมคีวามชอบแตกต่างกนัถ้าหากไดม้สี่วนในการออกแบบหอ้งกจ็ะช่วยกระตุ้น
ความต้องการได้ ด้านราคา (Price) ผู้ประกอบการควรจะจดัหาสนิเชื่อจากธนาคารที่ลูกค้าสามารถเลอืกได้ท าธุรกิจ
กรรมได้อย่างครอบคลุมและเลอืกธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการให้บรกิารสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัประเภท
คอนโดมเินียม ดา้นสถานที ่/ ท าเลทีต่ัง้ (Place) ผูป้ระกอบการควรเลอืกท าเลทีต่ัง้คอนโดมเินียมในแหล่งชุมชน มผีูค้น
พลุกผล่านมากกว่าการที่อยู่ห่างจากแหล่งชุมชน สงบ ไม่แออดั ใกลแ้หล่งชุมชน ส่วนด้านการสื่อสารการตลาดแบบ
บรูณาการ (IMC) ควรเน้นการสือ่สารคอนโดมเินียมผ่านสือ่อนิเตอร ์/ สือ่ออนไลน์ มากขึน้เพราะเนื่องจากสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การศึกษารายละเอียด ปัจจุบนัระบบการสื่อสารออนไลน์ได้มีการพฒันาระบบอย่าง
ต่อเนื่องมคีวามรวดเรว็และตรงกลุ่มเป้าหมาย และควรน าเสนอเงื่อนไขพเิศษส าหรบัการจอง การท าสญัญาการจ่ายเงนิ
ดาวน์ เช่นการแจกของ Premium เช่น Ipad, Iphone และแอรค์อนดชิัน่ เป็นตน้  

3. ผู้ประกอบการควรจะพฒันาหรอืปรบัรูปแบบห้องคอนโดมิเนียมให้เป็นลกัษณะบ้านที่อยู่อาศยัของคนที่มี
ครอบครวั มีห้องแบ่งแยกเป็นสดัส่วน และพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการโฆษณา 
(Advertising) โดยเน้นการสื่อสารผ่านสิง่พิมพ์ สื่อออนไลน์ / อินเตอร์เน็ต หรอืบุคคล ในรูปแบบครอบครวัเน้นการ
ถ่ายทอดความรู้สกึของคนในครอบครวัที่มีต่อการมบี้านเป็นของตนเองหรอืความรู้สกึของการมทีี่พกัอาศยัเป็นของ
ตนเองหลงัแรกเพราะบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อความต้องการกค็อืคนในครอบครวั ดา้นส่งเสรมิการขายควรจะเน้นรูปแบบ
การช าระเงินแบบผ่อนเป็นงวด ๆ ระยะเวลาปานกลาง 10 ปีขึ้นไป และจัดหาธนาคารไว้รองรบัการบรกิารให้กับ
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ผูบ้รโิภคไดด้ ี
 

กิติกรรมประกาศ 
 

 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยดเีป็นเพราะผูว้จิยัไดร้บัความกรุณาอย่างยิง่จาก  ดร.ศรสีดุา  แซ่ลี ้  
อาจารยพ์ลยุทธ ์ ตนัฑจ ารญู  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. พชิาภพ  พนัธุแ์พ  ดร. ยุวลกัษณ์  จวิะกดิาการ                     
อาจารยพ์นัพพิา  ปัญสุวรรณ อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการตลาดทุกท่าน และเพื่อนๆทีค่อยใหค้ าปรกึษาสนับสนุนการ
ท าสารนิพนธน์ี้ใหส้ าเรจ็เรยีบรอ้ยดว้ยด ี
 

เอกสารอ้างอิง 
 

1.  รายงานประมาณการเศรษฐกจิจงัหวดัเชยีงราย ปี 2555. ฉบบัที ่3/2555. วนัที ่30 กนัยายน 2555 
2.  สดุาพร กุณฑลบุตร. หลกัการตลาดสมยัใหม่. กรุงเทพฯ : โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 2550 
3.  รณชยั ตนัตระกูล. การบรหิารจดัการการตลาด. พมิพค์รัง้ที ่2 (ฉบบัแกไ้ข).กรุงเทพฯ : ซเีคแอนดเ์อส โฟโต้

สตูดโิอ. 2553 
4.  สวุมิล แมน้จรงิ. การจดัการการตลาด. กรุงเทพฯ : บรษิทั เอช. เอน็. กรุ๊ป จ ากดั. 2546. 
 

  
 



 

1307 
 

ก าร ใ ช้ โป รแ ก รม สน ท น าอ อน ไล น์ กับ ก ารด า เนิ น ชี วิ ต ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
The using online discussion program and student’s life at Prince of Songkhla 
University  
 

รชัตา ธรรมเจรญิ1* เจตน์สฤษฎิ ์สงัขพนัธ1์ เกต็ถวา บุญปราการ2 วรลกัษณ์ ลลติศศวิมิล3 และวมิล งามยิง่ยวด1 
Ratchata Tamcharean1*, Jedsarid Sangkapan1, Kettawa Boonprakarn2, Woraluck Lalitsasivimol3 
and Wimol Ngamyingyuad1 
 

บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเปรยีบเทยีบผลกระทบการใชโ้ปรแกรมสนทนาออนไลน์ในการด าเนินชวีติของ
นกัศกึษา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์โดยใชว้ธิกีารวจิยัเชงิส ารวจ เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถาม โดยเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลจากนักศกึษามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1 -4  ได้ตวัอย่าง จ านวน 394 คน และใช้
วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม เลอืกมาเพยีง 2 วทิยาเขต โดยการจบัฉลาก ไดว้ิทยาเขตหาดใหญ่ และวทิยาเขตภูเกต็  
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารทดสอบท ี(t-test)  และการทดสอบเอฟ (F-test) ผลการวจิยัพบว่า  
 1. นักศึกษาที่เป็นเพศชายและเพศหญิง ศึกษาอยู่ในวทิยาเขตต่างกนั  และช่วงเวลาในการเล่น โปรแกรม
สนทนาออนไลน์ที่แตกต่างกนัมผีลกระทบในการด าเนินชวีิตโดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
 2. นักศึกษาที่มีจ านวนชัว่โมงในการเล่นโดยเฉลี่ยต่อวนัที่แตกต่างกนัมีผลกระทบในการด าเนินชีวติโดย
ภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 
 

ค าส าคญั: สนทนาออนไลน์  ผลกระทบการสนทนาออนไลน์  การด าเนินชวีติ 
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Abstract  
 

 This research aims to compare the Impact of using online discussion program to student’s life at 
Prince of Songkhla University (PSU) . Using survey research. The instrument used was a questionnaire by 
collecting data from Prince of Songkla University Degree (1st -4th ) year. PSU has five branch campuses. To 
conduct a cluster sample, we choose PSU Hatyai and PSU Phuket. Data were analyzed using t-test and F-
test. 
 Results were found.  
 1. Students who are male and female. Students in different campuses and the time to play and chat 
online with different Impact in different lifestyle overall. No significant statistical level. 05.  
 2. Students with hours of play on average per day, a different impact on overall lifestyle. Different at 
a statistically significant level. 001 
 

Keywords: Online discussion Program, Impact of Online Discussion, Lifestyle 
 

บทน า 
 

 การสื่อสารสงัคมออนไลน์เป็นการรวมตัวกนัเพื่อสร้างความสมัพันธ์ของกลุ่มคนรูปแบบหนึ่งที่ปรากฏตัว
เกิดขึ้นบนอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า ชุมชนออนไลน์ (Community Online) ซึ่งมีลักษณะเป็นสังคมเสมือน  (Virtual 
Community) สงัคมประเภทนี้จะเป็นการให้ผู้คนสามารถท าความรู้จกั แลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปันประสบการณ์
ร่วมกนั และเชื่อมโยงกนัในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยมีการขยายตัวผ่านการติดต่อสื่อสารกนัอย่างเป็นเครอืข่าย 
(Network) เช่ น  เว็บ ไซต์  Facebook, Myspace, YouTube, Twitter [3] แ ละอิน เทอร์ เน็ ต ได้ถู กน าม าใช้ เพิ่ ม
ประสทิธภิาพของการสือ่สารและการจดัเกบ็ขอ้มลูจนสง่ผลใหเ้กดิระบบเครอืขา่ยสงัคมไรพ้รมแดน ทีส่ามารถสือ่สารและ
ส่งผลขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเรว็โดยไม่มขีดีจ ากดัของระยะทางและเวลา นับจากช่วงเวลาสบิกว่าปีทีผ่่านมาการสื่อสารบน
อนิเทอรหรอืทีเ่รยีกว่าสนทนาออนไลน์ (Chat) เป็นสิง่อ านวยความสะดวกทีทุ่กคนต้องการ ท าให้เกดิสภาวะของโลก
แห่งความจรงิที่ซ้อนทบัอยู่กบัโลกที่สร้างขึน้ในอนิเทอร์เน็ตผูส้นทนาจะมคีวามรู้สกึต่อการสนทนาบนอนิเทอรเ์น็ตที่
สามารถปกปิดเพศ บุคลกิภาพ และสรา้งความเป็นตวัตนในการสนทนาทีแ่ตกต่างออกไปจากสภาพความเป็นจรงิ [5] 
 อนิเทอรเ์น็ตจงึเปรยีบเหมอืนกบัดาบสองคม หากใชไ้ป ในทางทีถู่กตอ้งเหมาะสมกจ็ะไดร้บัประโยชน์จากการ
ใช ้อนิเทอรเ์น็ตอย่างมากมาย แต่หากใชใ้นทางทีไ่ม่ถกูไม่ควร อาจเกดิปัญหาและพษิภยัอย่างมหนัตโ์ดยเฉพาะอย่างยิง่
กบั เดก็ เยาวชนและวยัรุ่นทีย่งัมวีุฒภิาวะไม่มากพอ ไม่ม ีภูมคิุม้กนัทีจ่ะควบคุมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตจนท าใหเ้ป็นโรคเสพ 
ติดอินเทอร์เน็ต หากได้รบัการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง  และให้ความรู้ที่ถูกต้องในการใช้อินเทอร์เน็ต เด็กและ
เยาวชน [7]  นอกจากนี้ผู้วจิยัยงัได้ส ารวจงานวจิยัที่ผ่านมาพบว่ามผีู้สนใจศกึษาเกี่ยวกบัการสนทนาออนไลน์หลาย
เรื่อง ดงัในงานศกึษาของ [5] ทีพ่บว่า ผลกระทบของการสนทนาบนอนิเทอรเ์น็ตนกัเรยีนมกีารแบ่งเวลาไมเ่หมาะสม ไม่
กลา้แสดงออก  เกดิความรูส้กึเบื่อ และมผีลกระทบต่อสภาพความสมัพนัธใ์นสงัคม  ความสมัพนัธใ์นครอบครวั  การเขา้
สงัคมในชวีติจรงิ และงานวจิยัของ [4] กล่าวว่า การเสพตดิอนิเทอรเ์น็ต คอืการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในปรมิาณทีเ่กนิขนาดจน
ไม่สามารถควบคุม เวลาในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตได้ และอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อเวลา ส าหรบักจิกรรมจ าเป็นอื่นๆ ใน
ชวีติไม่ว่าจะเป็นการเรยีน การงาน และชวีติครอบครวั 
  แต่ในขณะเดยีวกนัสถาบนัการศกึษาทุกแห่งไม่เวน้แมแ้ต่มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรท์ีม่กีจิกรรมการเรยีน
การสอนที่ต้องอาศยัเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นกจิกรรมและชวีติประจ าวนั ดงันัน้ทัง้นักศึกษาและอาจารยจ์งึต้องใช้
อนิเทอรเ์น็ตในการสื่อสารระหว่างกนัเมื่อมงีานทีอ่าจารยใ์หท้ า หรอืสือ่สารระหว่างเพื่อนเมื่อตอ้งท ากจิกรรมร่วมกนั จน
ท าใหช้วีติประจ าวนัตอ้งอยู่ในโลกออนไลน์ทีใ่หเ้วลากบัการใช้ อนิเทอรเ์น็ตในปรมิาณมากเกนิไปจนท าใหเ้กดิปัญหาขึน้
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หลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเรยีน ความสมัพนัธ์กบับุคคลอื่น ดา้นการ เงนิ ดา้นอาชพีการงาน รวมทัง้ดา้น
ร่างกาย ซึ่งอาจท าให้ผลการเรยีนตกต ่าได้  ซึ่งจากปรากฏการณ์ดงักล่าวข้างต้นจงึท าให้ผู้วจิยัเกิดค าถามว่า  การ
ด าเนินชวีติของนักศกึษา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ไดร้บัผลกระทบจากการใชโ้ปรแกรมสนทนาออนไลน์หรอืไม่
อย่างไร แตกต่างกันอย่างไร เพื่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทัง้สถาบันครอบครวั  สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ช่วยกนัสอดสอ่ง ดแูล เอาใจใส ่และควบคุมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตใหเ้ป็นไปในทศิทางทีถู่กตอ้ง เพื่อช่วยในการ
แกไ้ขปัญหาทางสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสมและยัง่ยนื 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ในการด าเนินชีวิตของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

 

กรอบแนวคิด 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิ 
 

วิธีวิทยาการวิจยั 
 
 

 การวิจัยครัง้นี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจ ัยเก็บข้อมูลในลักษณะเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ซึง่ผูว้จิยัด าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรี ชั ้นปีที่ 1 -4  
ประกอบด้วยวทิยาเขตหาดใหญ่ จ านวน 13,574 คน  วทิยาเขตปัตตานี จ านวน 5,390 คน  วทิยาเขตตรงั จ านวน 
2,117 คน  วทิยาเขตภูเก็ต จ านวน 2,448 คน  และวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี จ านวน 3,000 คน รวมทัง้สิ้น 26,529   
ผูว้จิยัก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สตูรยามาเน่  ได้กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 394 คน และใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม 
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(Cluster sampling)  โดยแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มๆตามวทิยาเขต แลว้เลอืกมาเพยีง 2 วทิยาเขต โดยการจบัฉลาก 
ไดก้ลุ่มตวัอย่างเป็นวทิยาเขตหาดใหญ่ และวทิยาเขตภูเกต็ ดงัแสดงภาพที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงวธิกีารลุ่มตวัอย่าง 
 เครือ่งมือในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่  ตอนที ่1 เป็นขอ้มลูทัว่ไป มลีกัษณะ
เป็นแบบรายการเลอืกตอบ  และตอนที ่2 เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัผลกระทบการใชโ้ปรแกรมสนทนาออนไลน์ในการด าเนิน
ชวีติ มลีกัษณะเป็นแบบวดัมาตราสว่น 7 ระดบั 
 การทดสอบคณุภาพเครือ่งมอื 
 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามที่สรา้งเสรจ็แลว้ไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพจิารณาตรวจสอบหาค่าดชันี
ความตรงตามเนื้อหา (IOC) หลงัจากนัน้น าแบบสอบถามไปหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ โดยหาวธิคีวามสมัพนัธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อ กับคะแนนทัง้ฉบับ ( Item-total Correlation) และน าแบบสอบถามที่ว ัดผลกระทบการใช้
โปรแกรมสนทนาออนไลน์ในการด าเนินชีวิต  ที่ผ่านเกณฑ์จากการหาค่าอ านาจจ าแนก ไปหาค่าความเชื่อมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหข์้อมูล 

วิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ในการด าเนินชีวิตของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารทดสอบท ี(t-test)  และการทดสอบเอฟ (F-test) 

นกัศกึษามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 
ระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 -4  จ านวนรวมทัง้สิน้ 26,529 คน 

หาดใหญ่ 
N=13,574 

คน 

ปัตตานี 
N=5,390 คน   

ตรงั 
N=2,117 คน 

ภูเกต็  
N=2,448 คน 

สรุาษฎรธ์านี  
N=3,000 คน 

หาดใหญ่ 
N=13,574 

คน 

ภูเกต็  
N=2,448 คน 

หาดใหญ่ 
n=268 คน 

ภูเกต็  
n=126 คน 

ขัน้3 สุม่ตวัอย่าง 
แบบการจบัฉลาก 

กลุ่มตวัอยา่ง 
n=394 คน 

ขัน้2 สุม่ตวัอย่างแบบกลุ่ม  
(Cluster sampling) 

ขัน้1 แบ่งกลุ่มประชากร
แยกตามวทิยาเขต 
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ผลการศึกษา 
 

 จากภาพประกอบ 1 พบว่า นักศึกษาที่เป็นเพศชายและเพศหญิง   ศึกษาอยู่ในวิทยาเขตต่างกัน  แ ละ
ช่วงเวลาในการเล่นโปรแกรมสนทนาออนไลน์ที่แตกต่างกนัมผีลกระทบในการด าเนินชีวติโดยภาพรวมแตกต่างกนั 
อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  ส่วนนักศกึษาที่มีจ านวนชัว่โมงในการเล่นโดยเฉลี่ยต่อวนัที่แตกต่างกนัมี
ผลกระทบในการด าเนินชวีติโดยภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 
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สรปุผลและอธิปรายผล 
 

 นกัศกึษาทีม่จี านวนชัว่โมงในการเล่นโดยเฉลีย่ต่อวนัทีแ่ตกต่างกนัมผีลกระทบในการด าเนินชวีติโดยภาพรวม 
แตกต่างกนั ผลจากการวิจยัปรากฏเช่นนี้ เนื่องจากการรวมตัวเพื่อสร้างความสมัพันธ์ของกลุ่มบุคคลที่ปรากฏบน
อินเตอร์เน็ตหรือเรยีกว่าชุมชนออนไลน์นัน้ มีลกัษณะเป็นสงัคมเสมือนที่ผู้คนสามารถเชื่อมโยงเพื่อท าความรู้จ ัก 
แลกเปลี่ยนความคดิ และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกนั โดยมกีารขยายตัวผ่านการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นเครอืข่าย 
(Network) เช่น เว็บไซต์ Facebook, Myspace, YouTube, Twitter, Line, WeChat ประกอบกับในสังคมปัจจุบันมี
ความทนัสมยัในเรื่องของเทคโนโลย ีการใหบ้รกิารระบบอนิเตอรเ์น็ตมคีวามเรว็สงู ท าใหน้กัศกึษามเีวลา และเขา้ใชง้าน
เพื่อพูดคุยผ่านโปรแกรมการสนทนาออนไลน์ต่างๆไดม้ากยิง่ขึน้ มเีวลาและเขา้ใช้งานที่จะพูดคุยโดยผ่านโปรแกรม
ต่างๆมากยิ่งขึ้น จากปรากฏการณ์จงึส่งผลกระทบจากการใช้ชีวติประจ าวนัของนักศกึษา ท าให้นักศึกษามีวถิีการ
ด าเนินชวีติทีแ่ตกต่างไปจากปกต ิกล่าวคอื นักศกึษาจะมพีฤตกิรรมนอนดกึและตื่นสายมากกว่าเดมิ มรีะยะเวลาการ
ออกก าลงักายน้อยลง รวมไปถงึการใชเ้วลาอยู่กบัตนเองมากขึน้ สว่นในดา้นการศกึษาพบว่า นกัศกึษามเีวลาใหก้บัการ
ทบทวนบทเรยีนหลงัจากหมดชัว่โมงการเรยีนการสอนน้อยลง  จงึกล่าวไดว้่าการใชโ้ปรแกรมสนทนาออนไลน์มทีัง้ดา้น
ดี ด้านเสีย กล่าวคือ ด้านดีของโปรแกรมนี้ท าให้นักศึกษาสามารถสร้างความสมัพันธ์ สร้างการรวมก ลุ่ม เพื่อ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์ร่วมกนั ในขณะเดยีวกนัหากนักศกึษาใชเ้วลากบัโปรแกรมสนทนาออนไลน์
มากเกนิไปจะสง่ผลกระทบต่อการด าเนินชวีติ ซึง่เป็นดา้นเสยีของการใชโ้ปรแกรมนี้ไดเ้ช่นเดยีวกนั  เมื่อพจิารณาความ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัอื่นในดา้นดขีองการใชโ้ปรแกรมสนทนาออนไลน์ พบว่าสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [1], [6] และ[8] 
ทีก่ล่าวว่า เครอืข่ายสงัคมออนไลน์เป็นปรากฏการณ์ของการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลในโลกอนิเทอรเ์น็ตทีท่ าใหผู้ค้นได้
ท าความรูจ้กั และเชื่อมโยงกนัในทศิทางใดทศิทางหนึ่ง ในขณะที่ด้านเสยีจะสอดคล้องกบังานวจิยัของ[7] ที่กล่าวว่า  
อนิเทอรเ์น็ตเปรยีบเหมอืนกบัดาบสองคม หากใชไ้ปในทางทีถู่กตอ้งเหมาะสมกจ็ะไดร้บัประโยชน์ แต่หากใชใ้นทางทีไ่ม่
ถูกไม่ควร อาจเกดิปัญหาและพษิภยัอย่างมหนัตโ์ดยเฉพาะอย่างยิง่กบัเดก็ เยาวชนและวยัรุ่นทีย่งัมวีุฒภิาวะไม่มากพอ 
แสดงให้เห็นว่าการใช้อนิเทอร์เน็ตในปรมิาณมากเกนิไปจะท าให้เกิดปัญหาขึน้หลายด้าน  เช่น ปัญหาทางการเรยีน 
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ด้านการเงิน ด้านอาชีพการงาน รวมทัง้ด้านร่างกาย  ดังนัน้หากสถาบันครอบครัว 
สถาบนัการศกึษา ภาครฐั และภาคเอกชนช่วยกนัสอดส่อง ดูแล เอาใจใส่ และควบคุมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตใหเ้ป็นไปใน
ทศิทางทีถู่กตอ้ง จะช่วยแกไ้ขปัญหาทางสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสมและยัง่ยนื  สอดคลอ้งกบั [2] ทีก่ล่าวว่า หากผูป้กครอง
และอาจารยผ์ูส้อนขาดการดแูลเอาใจใสน่กัศกึษาอย่างใกลช้ดิจะสง่ผลกระทบต่อพฤตกิรรมการเรยีน  เช่น  ขาดการเอา
ใจใสใ่นเรื่องของการเรยีนการสอน  ขาดระเบยีบวนิัย  ขาดความรบัผดิชอบ  โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อนกัศกึษาหนัมาให้
ความสนใจในโปรแกรมสนทนาออนไลน์จะยิง่สง่ผลกระทบต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงใหเ้หน็
ว่าการเอาใจใส่จากผูป้กครองและอาจารยผ์ูส้อนอย่างใกลช้ดิเป็นการแสดงบทบาททีส่ าคญัเพื่อสรา้งใหน้ักศกึษามกีาร
ด าเนินชวีติทัง้ดา้นการใชช้วีติประจ าวนัและดา้นการศกึษาทีเ่กดิประโยชน์และคุณค่าสงูสดุ 
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บทคดัย่อ 
 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อวดัระดบัของสมรรถนะไดแ้ก่ความรู,้ ทกัษะ, การประยุกตใ์ช,้ ความพงึพอใจ และ
การถ่ายทอดความรู้การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในวชิาโครงงานของนักศกึษาระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชพี 
โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีเกษตรชีวภาพการเกษตร วิทยาลัย เกษตรและ
เทคโนโลยีล าพูน โดยเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยัได้แก่ การจดัท าแบบสอบถามเกี่ยวกบัความรู้  ความเข้าใจในการ 
ประยุกต์ใชโ้ปรแกรม คอมพวิเตอรจ์ านวน 4 โปรแกรม ไดแ้ก่โปรแกรมพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลออนไลน์ โปรแกรมตดัต่อภาพ
และ วดิโีอ โปรแกรมสรา้งแผนภูมริปูภาพ และโปรแกรมท าหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ทัง้ก่อนและหลงัเรยีน โดยใชค้่าเฉลีย่
ทางสถิติ และแบบสอบถาม ปลายเปิดเพื่อให้รู้ขอ้ด ีขอ้เสยีและการประยุกต์ใช้โปรแกรมดงักล่าว ผลการวจิยัพบว่า
นักศึกษามคีวามรู้ ความพึงพอใจ ทกัษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมพื้นที่เก็บขอ้มูลออนไลน์ โปรแกรมสร้างแผนภูมิ
รปูภาพ และโปรแกรมท า หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ในระดบัปานกลาง สว่น โปรแกรมตดัต่อภาพและวดิโีอมผีลอยู่ในระดบั
ด ีทัง้นี้ เครื่องมอืและผลจาก งานวจิยันี้สามารถประยุกตใ์ชก้บัการจดัการความรูใ้นการเรยีนการสอนในวชิาอื่นและการ
ท างานในอนาคตของผูเ้รยีนไดเ้ป็นอย่างด ี
 

ค าส าคญั: ทกัษะการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์วชิาโครงงาน ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี  
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Abstract  
 

 This research has objectives to measure the competency levels of knowledge, skills, applying, 
satisfaction and knowledge transfer for computer software in Project subject at the Science Base and 
Technology College (SBTC), Agricultural Technology, College of Agriculture and Technology Lamphun. The 
methodologies were used questionnaires to measure knowledge, skills, applying, satisfaction and knowledge 
transfer for 4 computer software namely, Dropbox, Movie maker, Visio and FlipAlbum program with both before 
and after study in the classroom. Also, the research selected opened questionnaire about advantage or 
disadvantage also, how to apply software to others. In addition, the study applied to use the statistic of average. 
The results showed that students had moderate level for Dropbox, Visio and FlipAlbum program. However, 
students had good level for Moviemaker program. This study can apply methodologies and results to others 
classrooms and improving computer skills of students for their future work. 
 

Keywords: Program Computer Skill, Project Subject, Vocational Student  
 

บทน า 
 

โครงการจัดตัง้โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์โดยความร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษา (สอศ.), ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร ์ และเทคโนโลย ี(สวทน.) หน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมและ
มหาวทิยาลยัของ รฐัจดัโครงการดงักล่าวนี้ขึน้มาเพื่อผลติคนทีม่คีวามรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละมทีกัษะ
ดา้นช่างออกไปสรา้ง สรรคน์วตักรรมและสิง่ประดษิฐใ์หม่ๆ เพื่อยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัภาคการผลติ
และบรกิารของประเทศ เน่ืองจากในปัจจุบนัพบปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัภาคการผลติของไทยคอื ขาดบุคลากรทีม่ทีกัษะดา้น
การวจิยัและพฒันา โดย เฉพาะในกลุ่มของนกัเทคโนโลยหีรอืนกัประดษิฐค์ดิคน้ทีม่ทีกัษะฝีมอืทางดา้นช่างและมคีวามรู้
ดา้นวทิยาศาสตรท์ีส่ามารถ น าความรูด้า้นวทิยาศาสตรผ์สมผสานกบัความรูค้วามช านาญดา้นการประดษิฐค์ดิคน้เพื่อ
สรา้งนวตักรรมทาง เทคโนโลยทีี ่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการผลติและการพฒันาผลติภณัฑห์รอื การบรกิารในรปูแบบ
ใหม่ๆ [1] ปัจจุบนัมกีารจดัตัง้ เทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตรข์ึน้มาแลว้ 5 แห่ง ไดแ้ก่ วทิยาลยัอาชวีศกึษาเทคโนโลยฐีาน 
วิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ในสาขาช่างอุตสาหกรรม , วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี นครราชสีมา สาขาช่างอุตสาหกรรม ,
วทิยาลยัเทคนิคพงังา สาขาวชิาเทคโนโลยกีารท่องเทีย่ว, วทิยาลยัอาชวีศกึษาสงิหบ์ุร ีสาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร และ
วทิยาลยัเกษตรและ เทคโนโลยลี าพูน สาขาเทคโนโลยชีวีภาพการเกษตร โดยการวจิยันี้จดัท าขึ้นทีโ่ครงการวทิยาลยั
เทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี าพนู ซึง่โครงการดงักล่าว
นี้ด าเนินการจดัการเรยีนการสอน ของวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์โดยจะสอนวชิาพืน้ฐานเหมอืนโรงเรยีนสาย
สามญัสาขา วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ซึง่จะเน้นวชิาฟิสกิส ์เคม ีชวีวทิยา และเน้นสอนวชิาชพีสาขาเทคโนยกีารเกษตร 
ร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็น กระบวนการแสวงหาความรู ้หรอื Project Based Learning : PBL ซึง่สอดคล้อง
กบัทีไ่ทเลอรไ์ดก้ล่าวไวใ้นทฤษฎ ีการเรยีนรูไ้วว้่าการเรยีนรู้จะ ต้องมคีวามต่อเนื่อง (continuity) ซึง่ไดแ้ก่การฝึกทกัษะ 
แก่ผูเ้รยีนจะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน ไดท้ ากจิกรรมและหาฝึกประสบการณ์โดยการลงมอืปฏบิตัิ (Action Learning) ให้
คุน้ชนิจงึจะเกดิความต่อเนื่องในการเรยีนรู ้นอกจากนัน้ การจดั ช่วงล าดบั (sequence) คอืต้องมกีารจดัล าดบักจิกรรม 
ประสบการณ์จากความง่ายไปสู่ความยาก จงึต้องมกีารเรยีงล าดบั ก่อนหลงักจิกรรมเพื่อใหไ้ดเ้รยีนเนื้อหาทีล่กึซึง้ อนั
จะน า ไปสู่การบูรณาการ (integration) หมายถงึ ความรูท้ีไ่ดจ้าก ประสบการณ์ของผูเ้รยีนจะช่วยเพิม่พนูความคดิเหน็ 
การแสดงออกของพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกนั [2]  นอกจากนี้ในทศวรรษที ่21 ทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการท างาน ซึง่ไดแ้ก่
ทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ และทกัษะในการ แกไ้ขปัญหา, ทกัษะดา้นการสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม, ทกัษะดา้น
ความคดิ สรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม, ทกัษะดา้นความ เขา้ใจต่างวฒันธรรมต่างกระบวนทศัน์, ทกัษะดา้นความ ร่วมมอื 
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การท างาน เป็นทมีและภาวะผู้น า, ทกัษะด้านการสื่อ สารสารสนเทศและ รู้เท่าทนัสื่อ, ทกัษะด้านคอมพวิเตอร์และ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่การ, ทกัษะ ดา้นอาชพีและ ทกัษะการเรยีนรู ้[3] ส าหรบัการวจิยันี้ เป็นการเพิม่ทกัษะ
ดา้นคอมพวิเตอร์และเทคโนโลย ีสารสนเทศ ในวชิาโครงงานของ โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์สาขา
เกษตรชีวภาพ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีล าพูนจึงเป็นการสร้าง  ประสบการณ์ให้ผู้เรียนโดยเพิ่ม ทกัษะทาง
คอมพิวเตอร์ผ่านวิชาโครงงาน (Project Based Learning) สร้างความ ต่อเนื่องในการเรียนรู้ ทัง้นี้การประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ดังเช่นที่บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับว่าการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนมีความส าคญัต่อการปฏิรูปการศึกษา ทัง้ ผู้สอนและผู้เรียน รวมถึงผู้ที่
เกีย่วขอ้งซึง่ต้องร่วมกนัวางแผนในการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการปฏริูปการศกึษาใหเ้ป็นไป อย่างมปีระสทิธภิาพซึง่มี 
ความหมายลกึซึง้ [4] 

ดงันัน้การวจิยัครัง้นี้ จงึเป็นการวจิยัเพื่อเพิม่ทกัษะในการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อ การจดัการ
ความรู ้ในวชิาโครงงาน ซึง่ผลการวจิยัดงักล่าวสามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บัการจดัการความรูใ้นวชิาดงักล่าวและวชิาอื่น 
นอกจากนี้ ยงัสามารถประยุกตค์วามรูด้งักล่าวเพื่อในการท างานในอนาคตของนกัศกึษาไดด้ว้ย 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อวดัระดบัของความรู,้ ทกัษะ, การประยุกต์ใช,้ ความพงึพอใจและการถ่ายทอด
ความรู้ การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อใชใ้นการจดัการความรู้ในวชิาโครงงานของนักศกึษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชพี โครงการ วทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์สาขา เทคโนโลยเีกษตรชวีภาพ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ล าพนู 
 

กรอบแนวคิดและสมมติุฐาน  
 

นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์ สาขาเทคโนโลยเีกษตร 
ชีวภาพ  วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี าพูน มีความรู้, ทกัษะ, การประยุกต์ใช้, ความพึงพอใจและการถ่ายทอด
ความรู ้ในการจดัการความรูข้องวชิาโครงงานในระดบัด ีค่าเฉลีย่คะแนนอยู่ทีร่ะดบั 4 ขึน้ไป ดงัแสดงรายละเอยีดในวธิี
วทิยาการ วจิยัล าดบัหวัขอ้ถดัไป 
 

วิธีวิทยาการวิจยั 
 

วิธีการวิจัยเป็นงานวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (Action Research) โดยศึกษาจากนักศึกษาระดับประกาศนีบตัร
วชิาชพี ชัน้ปีที ่1 จ านวน 28 คน ของวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์วทิยาลยัเทคโนโลยเีกษตรล าพนู อ าเภอแม่
ทา จงัหวดั ล าพูนทีเ่รยีนวชิาโครงงาน วธิกีารวจิยัไดแ้ก่การทดสอบความรูข้องนกัศกึษาก่อนและหลงัการเรยีน โดยใช้
แบบสอบถาม เกี่ยวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อการจดัการความรู้ในวชิาโครงงานจ านวน 4 โปรแกรม ดงัแสดงใน
ตารางที ่1 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 1 โปรแกรมทีป่ระยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนวชิาโครงงาน 
 

โปรแกรม รายละเอียดโปรแกรม 
โปรแกรมพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู 
ออนไลน์ โดยใชโ้ปรแกรม 
ดรอปบ๊อก (Dropbox) 

โปรแกรมที่ให้ผู้ใช้งานมพีื้นที่เก็บขอ้มูลออนไลน์โดยผู้ใช้สามารถเก็บและแบ่งปันขอ้มูล
ให้แก่ผู้ใช้คนอื่นๆให้ใช้ข้อมูลร่วมกันได้ โดยประโยชน์จากการใช้โปรมดรอปบ๊อกคือ
นกัศกึษา สามารถจดัการไฟลเ์อกสาร โครงงานโดยใชง้านร่วมกนัระหว่างอาจารยแ์ละเพื่อน
ในกลุ่มเพื่อ เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการโครงงาน 

โปรแกรม ตดัต่อภาพและ 
วดิโีอโดยใชโ้ปรแกรมมวูี ่
เมคเกอร ์(Movie Marker) 

   เป็นโปรแกรมในการตดัต่อภาพและวดิโีอ เนื่องจากนักศกึษาท าโครงงานต้องมกีารบนัทกึ     
ภาพและวดิโีอของการท างานระหว่างการท างานและน าเสนอต่ออาจารยแ์ละ สาธารณะชน 
ดงันัน้ โปรแกรมดงักล่าวนี้จะช่วยใหน้กัศกึษาไดน้ าเสนองานใหน่้าสนใจยิง่ขึน้ 

โปรแกรมสรา้งแผนภมู ิ
รปูภาพโดยใชโ้ปรแกรม วซิิ
โอ (Visio) 

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดแผนภูมริูปภาพต่างเนื่องจากวชิาโครงการนักศกึษาจะต้อง 
เรยีนรูก้ระบวนการท างานของโครงงานการแสดงรูปขัน้ตอนการทดลอง โปรแกรมนี้จะช่วย 
ใหน้ักศกึษาประยุกต์ใชใ้นการวางแผนภูม ิรูปภาพ และโครงสรา้งการ ท างานในโครงงาน 
ไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

โปรแกรมท า หนงัสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์โดยใช้
โปรแกรมฟิปอลับัม้ 
(FlipAlum)   

เป็นโปรแกรมในการท าหนังสอือเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อใหน้ักศกึษาไดเ้ผยแพร่โครงงานดงักล่าว
ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์การประยุกต์ใช้โปรแกรมดงักล่าวจะท าให้นักศกึษาสร้างสรรค์
รูปแบบ การ น าเสนอโครงงานใหน่้าสนใจและเผยแพร่ในรูปแบบดจิติอล หรอื e-book ท า
ใหเ้ผยแพร่ งานไดบ้นอนิเตอรเ์นตและมคีวามกวา้งขวางยิง่ขึน้ 

 

ทัง้นี้ งานวิจยัดงักล่าวได้ด าเนินการจดัท าแบบสอบถามในการจดัการเรียนการสอนวิชาโครงงานโดยใช้
โปรแกรม คอมพวิเตอร ์ในการประยุกตเ์พื่อการจดัการความรูว้ชิาดงักล่าว แบบสอบถามดงักล่าวแบ่งเป็นสามสว่น ดงันี้ 

 สว่นทีห่นึ่งการสอบถามโดยวดัระดบัความรูข้องแต่ละโปรแกรมก่อนการเรยีนซึง่แบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่  

- ระดบัคะแนน 5 เท่ากบั มคีวามรูร้ะดบัมากทีส่ดุ 

- ระดบัคะแนน 4 เท่ากบั มคีวามรูม้าก 

- ระดบัคะแนน 3 เท่ากบั มคีวามรูป้านกลาง 

- ระดบัคะแนน 2 เท่ากบั มคีวามรูน้้อย 

- ระดบัคะแนน 1 เท่ากบั มคีวามรูน้้อยทีส่ดุ 
ผลจากการตอบสอบถามจะน ามาวเิคราะหท์างสถติเิพื่อหาค่าเฉลีย่ของระดบัความรูข้องนักเรยีนก่อนเรยีนใน

แต่ละโปรแกรม 
 ส่วนทีส่อง การสอบถามโดยวดัระดบัความรู้, ทกัษะการใชง้าน, การประยุกตใ์ช,้ ความพงึพอใจและ การ

ถ่ายทอดความรูห้ลงัการเรยีนของแต่ละโปรแกรมโดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

- ระดบัคะแนน 5 เท่ากบั มคีวามรูร้ะดบัมากทีส่ดุ 

- ระดบัคะแนน 4 เท่ากบั มคีวามรูม้าก 

- ระดบัคะแนน 3 เท่ากบั มคีวามรูป้านกลาง 

- ระดบัคะแนน 2 เท่ากบั มคีวามรูน้้อย 

- ระดบัคะแนน 1 เท่ากบั มคีวามรูน้้อยทีส่ดุ 
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ผลจากการตอบสอบถามจะน ามาวเิคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ยของระดบัความรู้ของนักเรยีนก่อน
เรยีนใน แต่ละโปรแกรม  

 ส่วนทีส่ามเป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกีย่วกบัขอ้ดขีอ้เสยีของแต่ละโปรแกรมและการน าไปประยุกตใ์ช้ 
โปรแกรมคอม พวิเตอรท์ัง้ 4 โปรแกรมดงักล่าว 

 ทัง้นี้ผลจากการวดัระดบัความรู้ก่อนและหลงัเรียนจะน ามาเปรียบเทียบกนัโดยแสดงดงัภาพที่ 1 ของผล
การศึกษา ส่วนทกัษะการใช้งาน, การประยุกต์ใช้, ความพงึพอใจและการถ่ายทอด ความรู้หลงัการเรียนของแต่ละ
โปรแกรมจะแสดงผล ดงัภาพที ่2 - 4 ส าหรบัแบบสอบถามปลายเปิดเกีย่วกบัขอ้ด ีขอ้เสยีและการประยุกตใ์ชโ้ปรแกรม
จะรวบรวมแสดงในตาราง ที ่2 ของผลการศกึษา 
 

ผลการศึกษา 
 

 จากผลการศกึษาจะแสดงระดบัความรูเ้กี่ยวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์ก่อนและหลงัการเรยีน, ทกัษะการใช ้
โปรแกรม, การประยุกต์ใชโ้ปรแกรม, ความพงึพอใจในการใชโ้ปรแกรมและการถ่ายทอดความรู้ โดยแสดงผลดงัภาพที ่
1-4 ดงันี้ 

ภาพท่ี  1 ความรูเ้กีย่วกบัโปรแกรมคอมพวิเตอรก์่อนและหลงัการเรยีน 
 

 จากภาพที่ 1 แสดงความรู้เกี่ยวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์ก่อนและหลงัการเรยีนของนักศกึษาว่ามคีวามรู้ 
เกีย่วกบั โปรแกรมคอมพวิเตอรก์่อนและหลงัเรยีนในแต่ละโปรแกรมดงันี้ ความรูก้่อนเรยีนของโปรแกรมพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู
ออนไลน์ ค่าเฉลีย่ 1.32 ระดบัน้อยมาก, โปรแกรมสรา้งแผนภูมริปูภาพเฉลีย่ 1.32 ระดบัน้อยมาก, โปรแกรมตดัต่อภาพ
และ วดิโีอค่าเฉลีย่ 1.75 ระดบัน้อยมาก โปรแกรมการท าหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสค์่าเฉลีย่ 1.68 ระดบัน้อยมาก หลงัจาก
เรยีน พบว่า นกัศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เพิม่ขึน้ดงันี้ โปรแกรมโปรแกรมพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูออนไลน์
ค่าเฉลีย่ 3.64 ระดบัปานกลาง, โปรแกรมสรา้งแผนภูมริปูภาพค่าเฉลีย่ 3.89 ระดบัปานกลาง, โปรแกรมตดัต่อภาพและ
วดิโีอค่าเฉลีย่ 4.25 ระดบัมาก โปรแกรมท าหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสค์่าเฉลีย่ 3.82 ระดบัปานกลาง 
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ภาพท่ี 2 ทกัษะการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 

 จากภาพที่ 2 แสดงทกัษะการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์นักศกึษามทีกัษะโปรแกรมพื้นทีเ่กบ็ขอ้มูลออนไลน์
ค่าเฉลีย่ 3.25 ระดบัปานกลาง, โปรแกรมสรา้งแผนภูมริปูภาพค่าเฉลีย่ 3.25 ระดบัปานกลาง, โปรแกรมตดัต่อภาพและ
วดิโีอค่าเฉลีย่  
3.64 ระดบัปานกลาง, โปรแกรมท าหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสค์่าเฉลีย่ 3.36 ระดบัปานกลาง 

 
ภาพท่ี 3 การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์

 จากภาพที่ 3 แสดงการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นักศึกษาประยุกต์ใช้โปรแกรมพื้นที่เก็บข้อมูล
ออนไลน์ ค่าเฉลีย่ 3.71 ระดบัปานกลาง, โปรแกรมสรา้งแผนภูมริปูภาพคา่เฉลีย่ 3.68 ระดบัปานกลาง, โปรแกรมตดัต่อ
ภาพและ วดิโีอค่าเฉลีย่ 4.14 ระดบัด ีโปรแกรมท าหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสค์่าเฉลีย่ 3.82 ระดบัปานกลาง 
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ภาพท่ี 4  ความพงึพอใจในการเรยีน 

    จากภาพที่ 4 แสดงความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้
โปรแกรมพืน้ที ่เกบ็ขอ้มลูออนไลน์ ค่าเฉลีย่ 3.86 ระดบัปานกลาง, โปรแกรมสรา้งแผนภูมริปูภาพค่าเฉลีย่ 4.14 ระดบัดี
, โปรแกรมตดัต่อภาพและวดิโีอค่า เฉลีย่ 4.39 ระดบัด ีโปรแกรมท าหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสค์่าเฉลีย่ 4.07 ระดบัด ี

                                ภาพท่ี 5 การถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 

 จากภาพที ่5 แสดงการถ่ายทอดความรูโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรพ์บว่า นกัศกึษามกีารถ่ายทอดความรู้ เกีย่วกบั
โปรแกรมพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูออนไลน์ ค่าเฉลีย่ 3.14 ระดบัปานกลาง, โปรแกรมสรา้งแผนภูมริูปภาพค่าเฉลีย่ 3.14 ระดบั
ปานกลาง, โปรแกรมตดัต่อภาพและวดิโิอค่าเฉลีย่ 3.71 ระดบัปานกลาง, โปรแกรมท าหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์ค่าเฉลี่ย 
3.36 ระดบัปานกลาง 
 ส าหรับผลการวิจัยด้านการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียและการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในวิชา
โครงงาน เพื่อการจดัการความรูข้องวชิาโครงงาน ทัง้ 4 โปรแกรม แสดงไดด้งัตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 ขอ้ด ีขอ้เสยีและการประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการจดัการความรูใ้นวชิาโครงงาน 
 

 
 

โปรแกรม ข้อดี ข้อเสีย การประยุกตใ์ช้ 
โปรแกรมเกบ็ขอ้มลู
ออนไลน์ 

- พืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูเริม่ตน้ 
ตัง้แต่ 2 GB 
-สามารถขยายพืน้ทีเ่กบ็ 
ขอ้มลูไดห้ากมกีาร 
ชกัชวนใหเ้พื่อนใชง้าน 
- สามารถแบ่งพืน้ทีเ่กบ็ 
ไฟลง์านสว่นตวัได ้
- ไฟลโ์ครงงานมคีวาม 
ปลอดภยัจากการสญูหาย 
หรอืการเสยีของคอม 
พวิเตอรห์รอืทีเ่กบ็ขอ้มลู 
แบบพกพา(Handy Drive) 

- การใชค้รัง้แรกตอ้งอาศยั 
อนิเตอรเ์นต ซึง่ถา้อนิเตอรเ์นตไม่
ดหีรอืชา้กท็ าใหก้ารตดิตัง้
โปรแกรมยุ่งยาก 
- ถา้มกีารเปิดไฟลเ์หมอืนกนัใน 
เดยีวกนัจะท าใหม้ไีฟลง์านเกดิซ ้า 
ได ้
- ถา้ไม่เปิดเครื่องไวใ้นขณะทีต่ดิ 
ต่อกบัอนิเตอรเ์นตไฟลง์านทีใ่ช ้
ร่วมกนักบัเพื่อนจะไมใ่ช่ไฟลท์ี ่
เป็นไฟลใ์ชง้านล่าสดุ 

-  สามารถแบ่งปันใช้งานไฟล์  
ร่วมกนัระหว่างอาจารย ์ทีป่รกึษา
โครงงานและ เพื่อนร่วมโครงงาน 
- สามารถน าไปใชเ้กบ็ขอ้มลูสว่น 
ตวัได ้
- สามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บั 
วชิาเรยีนอื่นและการท างานใน 
อนาคตได ้
-สามารถน าความรูก้ารใช ้
โปรแกรมนี้และสอนเพื่อนใช้ อีก
ทั ้ง ยัง ได้พื้ นที่ก าร เก็บข้อมูล 
เพิม่เตมิจากการสอนเพื่อน 

โปรแกรมตดัต่อ 
ภาพและวดิโีอ 

- น าภาพและวดิโีอมา 
ประมวลผลรวมกนั 
- เพิม่เสยีงประกอบวดิโีอ 
ได ้
- มกีารเลอืกการเปลีย่น 
ภาพและวดิโีอท าใหเ้รื่อง 
ราวทีท่ าน่าใจและ น่า
ตดิตาม 

- บางครัง้โปรแกรมท างานไม ่
สมบรูณ์มกีารหยุดชะงกั ไมม่ี
สาเหตุ 
-การท าวดิโีอยาวๆ ตอ้งใชเ้วลาใน
การแปลงไฟลจ์าก 
.mov เป็น .mpeg ใชเ้วลานาน 

- สามารถน าไปตดัต่อภาพและ 
วดิโีอในวชิาโครงงานได ้
- น าไปตดัต่อวดิโีอเพื่อเป็นของ 
แก่คนอื่น หรอืท าเป็นงานพเิศษ 
ได ้

โปรแกรมท า 
หนงัสอือเิลก็ ทรอ
นิกส ์

- สามารถเผยแพรบ่น 
อนิเตอรเ์นตได ้
- ประหยดักระดาษ 
- สามารถใสเ่สยีงเพิม่เตมิ 
ได ้
- มรีปูแบบหนงัสอือเิลก็ 
ทรอนิกสใ์หเ้ลอืกมากมาย 

- แบบฟอรม์หนงัสอือเิลก็ทรอ 
ทรอนิกสท์ีใ่หม้าใชโ้ดยอตัโนมตั ิ
ท าใหค้วบคมุการท างานยาก 
- ถา้ไม่สรา้งแฟ้มเกบ็งาน, รปูและ
เพลงไวท้ีเ่ดยีวกนั เมื่อท าการ
แปลงไฟลห์รอืยา้ยไปท างาน
เครื่องอื่น รปูและเสยีงจะไมม่า
พรอ้มกบัไฟล ์

- ใชเ้ป็นสือ่ในการน าเสนอ 
โครงงาน 
- สามารถเผยแผบ่นอนิเตอร ์
เนตได ้
- สามารถสอนการท าโปรแกรม 
ใหก้บัเพื่อนหรอืผูด้อ้ยโอกาสได ้
- สามารถท าเป็นแฟ้มเกบ็ภาพ 
แบบดจิติอลได ้
 

โปรแกรมสรา้ง
แผนภูมริปูภาพ 

- มโีครงสรา้งของแม่แบบ 
รปูร่างต่างใหเ้ลอืกใช ้
- สรา้งแผนภูมโิครงสรา้ง 
ไดง้่ายและมคีวามหลาก 
หลาย 

- เน่ืองจากไม่คุน้เคยกบัการใช ้
โปรแกรมท าใหต้อ้งใชเ้วลาศกึษา 
เครื่องมอืต่างๆ รวมทัง้การตัง้ 
ค่ากระดาษตามความตอ้งการ 

- น าไปประยุกตใ์ชเ้พื่อสรา้งแผน 
ภูมริปูภาพในวชิาโครงงาน 
- สามารถน ารปูแบบมาตราฐาน 
อื่นในโปรแกรมมาสรา้งงานใหม่ๆ  
เช่นการออกแบบหอ้ง การ
ออกแบบบา้น เป็นตน้ 
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สรปุผลและอธิปรายผล 
 

ผลการวจิยันี้พบว่านักศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี วทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ วทิยาลยั  
เทคโนโลยแีละเกษตรล าพูน มคีวามรูใ้นการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อการจดัการความรูใ้นวชิาโครงงานเพิม่ขึน้ใน
ระดบั พอใช้ส าหรบัโปแกรมเกบ็ขอ้มูลออนไลน์, สร้างแผนภูมริูปภาพและท าหนังสอือเิลก็ทรอนิกสซ์ึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิาน ทีว่างไว ้ทัง้นี้เนื่องจากนักศกึษาส่วนใหญ่พึง่เริม่ตน้ใชง้านแต่ละโปรแกรม อกีทัง้การจดัการเรยีนการสอนมี
เวลาจ ากดัเพยีง สปัดาหล์ะหนึ่งครัง้ ครัง้ละ สีช่ ัว่โมง ท าใหน้ักศกึษาเกดิความไม่มัน่ใจในความรู ้การประยุกต์ใช ้หรอื
การเผยแพร่ความรู้ของ ตนเองสู่ผู้อื่น แต่อย่างไรกต็ามนักศกึษามคีวามรู้และความเขา้ใจในการใช้โปรแกรมต่างๆ
เพิม่ขึน้ จากก่อนทีจ่ะเขา้เรยีน การใชโ้ปรแกรมเหล่านี้ ส าหรบัโปรแกรมตดัต่อภาพและวดิโีอ นักศกึษามคีวามรู ้การ
ประยุกต์ใชแ้ละการเผยแพร่ความรูใ้น ระดบัด ีสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้ทัง้นี้เนื่องจากนกัศกึษาส่วนใหญ่เคยใช้
โปรแกรมนี้มาก่อนจงึมคีวามรู้และ ความช านาญ ท าให้เกดิความมัน่ใจในการเรยีนและการน ามาประยุกต์ใชก้บัการ
จดัการความรูใ้นวชิาโครงงานดงักล่าว  อย่างไรกต็ามการจดัการเรยีนการสอนโดยการประยุกตใ์ชค้อมพวิเตอร์ส าหรบั
การจดัการความรูว้ชิาโครงงานนี้เป็นการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั เนื่องจาก ผูส้อนจะเป็นเพยีงผูแ้นะน า
การใชโ้ปรแกรม และใหผู้เ้รยีนเรยีนรูว้ธิใีชแ้ละการ แบ่งปันวธิกีารใชก้บัเพื่อนในชัน้เรยีน ซึง่หากผูเ้รยีนไม่สามารถหา
ค าตอบหรอืวธิกีารใชจ้รงิๆ ผูส้อนจะเขา้ไปแนะน าเพิม่เตมิ ให ้จงึเป็นการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
สอดคลอ้งกบัทีช่นาธปิ พรกุล ทีศ่กึษาว่า การจดัการเรยีน การสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั หมายถงึ การจดัการเรยีน
การสอนที่ผู้เรยีนมบีทบาทส าคญัในการ จดัการเรยีนรู้ โดยผู้สอนเป็นผู้จดักจิกรรมให้ผูเ้รยีนได้สร้างความรู้ได้มกีาร
สือ่สารกบับุคคลอื่นและในสภาพแวดลอ้มต่างๆ โดยใชก้ระบวน การทีห่ลากหลายเป็นเครื่องมอืในการเรยีนรูแ้ละผู้เรยีน
มโีอกาสน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์อื่นๆ ทัง้นี้มปีระเดน็ที่ ส าคญั ไดแ้ก่ การจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิใหผุ้เ้รยีน
ได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง การจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รียนได้ท างาน ร่วมกบัผูอ้ื่นและการจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนน าความรูเ้พื่อน าไปประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนั [5] นอกจากนี้การเรยีน การสอนทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้ ผลการวจิยั
ยงัสอดคลอ้งกบั สนอง ชนิฉะกร กล่าวว่า การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการเรยีนการสอนมสีว่นช่วยสง่เสรมิ
ให้การเรยีนการสอนมคีวามน่าใจท าให้ ผู้สอนและผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ซึ่งกนั และกนัอย่างสะดวกยิง่ขึ้น [6] 
ดงันัน้ เครื่องมอืและผลจากงานวจิยันี้สามารถประยุกต์ใชก้บัการจดัการความรู้ในการเรยีน การสอนในวชิาอื่น ทัง้นี้
งานวจิยัต่อไปควรมกีารขยายการวจิยัไปยงักลุ่มวจิยัทีม่จี านวนมากขึน้หรอืด าเนินการวจิยัเชงิลกึ เกีย่วกบัการจดัการ
ความรูเ้พื่อเพิม่ทกัษะในการใชค้อมพวิเตอรแ์ก่ผูเ้รยีน เพื่อน าไปใชใ้น การท างานในอนาคต 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 ผลการวจิยัภายใต้โครงการนี้ได้รบัการสนับสนุนทุนวจิยัจากโครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี าพูน และวิทยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา ประจ าปี 2557 
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การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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Preparation for the Asean Economic Community (AEC) 
 

ประกาย  ขวญัหลาย1 
Prakai Kwanlai1 

 

บทคดัย่อ 
 

 การศกึษานี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการบรหิารตามแผนยุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออกเพื่อรองรบัการเปิดเสรบีรกิารดา้นการศกึษาตามขอ้ตกลงของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และศกึษาปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางในการปรบัปรุงการบรหิารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออกเพื่อรองรบัการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ ใชว้ธิกีารสมัภาษณ์แบบเชงิลกึโดยใชแ้นวค าถามแบบปลายเปิด
เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั จ านวน 10 ท่าน วเิคราะหข์อ้มลูโดยการวเิคราะหเ์น้ือหา
และน าเสนอไปตามล าดบัวตัถุประสงค ์ 
 ผลการศกึษา พบว่า การบรหิารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกเพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน ผูบ้รหิารมกีารวางแผน มกีารจดัองคก์าร มกีารน าโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล และมกีารตดิตาม ควบคุม
การด าเนินงาน แต่ยงัพบปัญหาอุปสรรคในการขบัเคลื่อนการด าเนินงานใหบ้รรลุตามแผนอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งมี
แนวทางการปรบัปรุงการบรหิารมหาวทิยาลยัเพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดงันี้ คอื ผูบ้รหิารควรมี
การจัดท าแผนอย่างมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน โดยมีการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดท าแผนของแต่ละ
หน่วยงานใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัแผนของมหาวทิยาลยั และการน านโยบายไปสู่การปฏบิตัทิี่เหน็ผลส าเรจ็อย่างเป็น
รูปธรรม ควรมกีารปรบัโครงสร้างการบรหิาร การก าหนดความชดัเจนของผู้รบัผดิชอบ และการปรบัลดขัน้ตอนการ
บรหิารจดัการใหเ้กดิความคล่องตวั การก าหนดนโยบายการใชท้รพัยากรร่วมกนัของคณะและสาขาอย่างมปีระสทิธภิาพ 
และในอนาคตควรมกีารจดัตัง้ศนูยอ์าเซยีนศกึษา หรอืศนูยภ์าษาเพื่อรองรบันกัศกึษาชาวต่างชาต ิควรมรีะบบกลไกการ
ตดิตาม ควบคุม ประเมนิวเิคราะห์ผลส าเรจ็จากการด าเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมไปถึงการสื่อสารสรา้งความ
เขา้ใจให้บุคลากรตระหนักในการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และการพฒันา
สมรรถนะดา้นภาษาและด้านวชิาการอย่างต่อเน่ือง และผู้บรหิารควรน าหลกัธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใชใ้นการบรหิาร
อย่างเป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้ 
 

ค าส าคญั: การบรหิาร ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
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Abstract  
 

 This study aimed to investigate the implementation, problems, challenges, and guidelines of using 
and improving strategic plan-based administration of Rajamangala University of Technology Tawan-ok 
(RMUTTO) in order to be prepared for education among ASEAN states, which was established by ASEAN 
agreement. Qualitatively, this study employed in depth interviews with a set of open-ended interview 
questions to collect data from the ten university administrators. The retrieved data was analyzed and 
revealed that: For the university administration in preparation for the AEC, there were strategies for the 
administrative plan, organizational management, good governance, follow up, and monitoring. However, there 
were some challenges which restrained the effectiveness of the administration. For the guidelines to 
administration improvement for AEC, it is suggested that the administrators in every sector should maximize 
competency to develop the strategic plans to be consistent with the university’s strategic plan as well as bring 
those plans to fruition. Also, there should be a restructuring of administrative structure, a clear responsibility 
for each position, a restructuring of management structure, and an effective policy for the faculties’ resource 
management. An ASEAN study center or language center should be established for international students. It 
should involve the establishment of a system for monitoring, control, evaluating, and analyzing the 
achievement of the plan, including promoting preparation for AEC among the university’s members and 
developing language and academic competencies. Finally, the administrators should apply good governance 
principles.       
       

Keywords: Administration, Asean Economic Community, Rajamangala University of Technology Tawan-ok 
 

บทน า 
 

 ในปี 2558 ประเทศไทยจะกา้วเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (Asean Economic Community : AEC) เกดิ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคท าให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือและการ
เคลื่อนยา้ยเงนิทุนเสรมีากยิง่ขึน้ ซึง่ทัง้ภาครฐัภาคเอกชนและทุกภาคสว่นจะตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัการ
เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน รวมไปถึงการเปิดเสรดี้านการศกึษาด้วย ซึ่งจะเป็นลกัษณะการศกึษาเชิงพาณิชย์
ประเภทบรกิารขา้มพรมแดนและการรวมตวัของประชาชาตใินอาเซยีน จงึเป็นทัง้โอกาส ความเสีย่งและความท้าทาย
ให้แก่สถาบนัอุดมศกึษา ซึ่งจะต้องศกึษาขอ้ตกลงด้านการค้าบรกิารการเปิดเสรดี้านการศกึษา และค านึงถงึขอ้ตกลง
ทางการค้าบ ริการ  (General Agreement on Trade in Services: GATS) ขององค์การค้าโลก  (World Trade 
Organization : WTO) ซึ่งขอ้ตกลงดงักล่าวม ี4 รูปแบบ คอื [1] รูปแบบที่ 1 การให้บรกิารขา้มพรมแดน รูปแบบที่ 2 
การบรโิภคในต่างประเทศ รูปแบบที ่3 การจดัตัง้ธุรกจิเพื่อใหบ้รกิารและรูปแบบที ่4 การใหบ้รกิารโดยบุคคลธรรมดา 
ทางกระทรวงศกึษาธกิารไดก้ าหนดนโยบายไว ้5 ดา้นในการขบัเคลื่อนการด าเนินงานดา้นการศกึษาในอาเซยีนเพื่อให้
องคก์รหลกัได้น าไปด าเนินการจดัท าแผนปฏบิตักิารตามนโยบายด าเนินงานตามปฏญิญาอาเซยีนด้านการศกึษา [2] 
ดงันี้คอื 1. ด้านการเผยแพร่ความรูข้อ้มูลข่าวสาร และเจตคตทิีด่เีกีย่วกบัอาเซยีน เพื่อสรา้งความตระหนักและเตรยีม
ความพรอ้มของครคูณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษา นักเรยีน นักศกึษาและประชาชน 2. ดา้นการพฒันาศกัยภาพ
ของนกัเรยีน นกัศกึษาและประชาชน ใหม้ทีกัษะภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น เทคโนโลยสีารสนเทศและความช านาญ
การทีส่อดคลอ้งกบัการปรบัตวัและเปลีย่นแปลงอุตสาหกรรม การเพิม่โอกาสในการหางานท าของประชาชน รวมทัง้การ
พจิารณาแผนผลติก าลงัคน 3. ดา้นพฒันามาตรฐานการศกึษาเพื่อสง่เสรมิการหมุนเวยีนของนกัศกึษาและครอูาจารยใ์น
อาเซยีนใหม้กีารยอมรบัในคุณสมบตัทิางวชิาการร่วมกนัในอาเซยีน ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างสถาบนัการศกึษาและ
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การแลกเปลีย่นเยาวชน การพฒันาระบบการศกึษาทางไกล ซึง่ช่วยสนบัสนุนการศกึษาตลอดชวีติ สง่เสรมิและปรบัปรุง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทางอาชีพ  ตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่าง
สถาบนัการศกึษาของประเทศสมาชกิของอาเซยีน 4. ดา้นการเตรยีมความพรอ้มเพื่อเปิดเสรกีารศกึษาในอาเซยีนเพื่อ
รองรบัการกา้วสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ประกอบดว้ย การจดัท าความตกลงยอมรบัร่วมดา้นการศกึษาการพฒันา
ความสามารถ ประสบการณในสาขาวชิาชพีส าคญัต่าง ๆ เพื่อรองรบัการเปิดเสรกีารศกึษาควบคู่กบัการเปิดเสรดีา้น
การเคลื่อนยา้ยแรงงาน และ 5. ดา้นการพฒันาเยาวชนเพื่อเป็นทรพัยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซยีน  
 ทั ้งนี้ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้จัดท าแผนซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศกึษาธกิาร ประกอบด้วยยุทธศาสตร ์3 ดา้น คอื 1. ดา้นการเพิม่ขดีความสามารถของบณัฑติให้มคีุณภาพ
มาตรฐานในระดบัสากล 2. ดา้นการพฒันาความเขม้แขง็ของสถาบนัอุดมศกึษาเพื่อการพฒันาประชาคมอาเซยีน และ 
3. ดา้นการส่งเสรมิบทบาทของอุดมศกึษาไทยในประชาคมอาเซยีน [3] โดยมหาวทิยาลยัฯ ไดม้กีารด าเนินโครงการ/
กจิกรรมภายใต้แผนดงักล่าวซึง่การเตรยีมความพรอ้มจะตอ้งครอบคลุมถงึการเตรยีมความพรอ้มทัง้ระดบันโยบาย และ
ผู้มีส่วนได้เสยี ประกอบด้วย ผู้บรหิารศึกษา อาจารย์ นักศกึษาและบุคลากร ว่าครอบคลุมในมิติต่าง ๆ หรอืไม่ ซึ่ง
จ าเป็นอย่างยิง่ทีผู่้บรหิารจะต้องมกีารน าเอากระบวนการบรหิารเขา้มาประยุกต์ใช้ในการขบัเคลื่อนแผนให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคอ์ย่างมศีาสตรแ์ละศลิป์ อกีทัง้มหาวทิยาลยัฯ ประกอบไปดว้ยวทิยาเขต 4 แห่ง ไดแ้ก่ วทิยาเขตบางพระ 
จงัหวดัชลบุร ีวทิยาเขตจนัทบุร ีจงัหวดัจนัทบุร ีวทิยาเขตอุเทนถวายและวทิยาเขตจกัรพงษภูวนารถ กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งแต่ละวทิยาเขตมีความห่างไกลกนัด้วยเขตทางภูมศิาสตร์ มวีฒันธรรมขององค์กร และอตัลกัษณ์ที่ไม่เหมือนกนั
เน่ืองจากพืน้ฐานมคีวามแตกต่างกนั การทีจ่ะหลอมรวมวฒันธรรมองคก์รเป็นเรื่องยาก ซึง่แต่ละวทิยาเขตย่อมมปัีญหา
ทีแ่ตกต่างกนั ลกัษณะการบรหิารกย็่อมแตกต่างเช่นเดยีวกนั ถงึแมว้่ามหาวทิยาลยั ฯ จะมกีารกระจายอ านาจใหค้วาม
เป็นอิสระในการบรหิารจดัการ และมอบอ านาจในการตัดสนิใจให้ในระดบัวิทยาเขต แต่ยงัพบว่ามีการปรบัเปลี่ยน
ผูบ้รหิารบ่อย ท าใหน้โยบายในการบรหิารขาดความต่อเนื่องสิง่ส าคญัคอืไม่สามารถทีจ่ะใชท้รพัยากรร่วมกนั เพราะอยู่
ในพื้นที่ต่างกนั วทิยาเขตทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนในสายเดยีวกนัต้องแบ่งทรพัยากรทัง้ดา้นทรพัยากรบุคคล ทัง้
ดา้นวสัดุครุภณัฑ ์ท าใหเ้กดิความไม่สามคัคเีกดิความรูส้กึไม่เท่าเทยีม อกีทัง้การตดิต่อสือ่สารนโยบายเพื่อใหว้ทิยาเขต
น าไปปฏบิตัยิ่อมสง่ผลต่อการขบัเคลื่อนแผนใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคไ์ม่มากกน้็อย [4]        
 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาวจิยัเรื่อง การบรหิารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกเพื่อรองรบั
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยน าหลักกระบวนการโพลซี POLC [5] ซึ่งประกอบด้วย  การวางแผน 
(Planning)   การจัดองค์การ (Organizing)  การน า (Leading) การติดตาม ควบคุม (Controlling) มาวิเคราะห์
ยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัสูส่ากลและเตรยีมความพรอ้มเพื่อการเป็นประชาคมอาเซยีนในปี พ.ศ. 2558 มาเป็นประเดน็
ส าคญัในการศกึษาในครัง้นี้โดยเลอืกศกึษาวทิยาเขตบางพระ ซึง่เป็นวทิยาเขตหลกัเป็นศนูยก์ลางในการขบัเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ ไปยัง 4 วิทยาเขต ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อเสนอเป็นแนวทางในการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์ และปรับแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนา
มหาวทิยาลยัใหก้ารบรหิารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถปรบัตวัรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนต่อไป 
 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

1.  เพื่อศกึษาการบรหิารตามแผนยุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกเพื่อรองรบัการ
เปิดเสรบีรกิารดา้นการศกึษาตามขอ้ตกลงของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
 2.  เพื่อศกึษาปัญหาและอุปสรรคการบรหิารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกเพื่อรองรบัการเปิด
เสรบีรกิารดา้นการศกึษาตามขอ้ตกลงของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
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 3.  เพื่อศกึษาแนวทางในการปรบัปรุงการบรหิารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกเพื่อรองรบัการ
เปิดเสรบีรกิารดา้นการศกึษาตามขอ้ตกลงของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
 

กรอบแนวคิด 
 

 จากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎ ีผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิกระบวนการบรหิาร POLC [5] ซึง่ประกอบดว้ย การ
วางแผน การจดัองคก์าร การน า การตดิตาม ควบคมุ มาวเิคราะหย์ุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออกเพื่อรองรบัการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน [3] ซึง่ประกอบดว้ย ยุทธศาสตรท์ี ่1 การเพิม่ขดี
ความสามารถของบณัฑติใหม้คีณุภาพมาตรฐานในระดบัสากล ยุทธศาสตรท์ี ่2  การพฒันาความเขม้แขง็ของถาบนั
อุดมศกึษาเพื่อการพฒันาประชาคมอาเซยีน ยทุธศาสตรท์ี ่3  การสง่เสรมิบทบาทของอุดมศกึษาไทยในประชาคม
อาเซยีน มาเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยัตามตวัแบบดา้นล่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

วิธีวิทยาการวิจยั 
 

การวิจยันี้มุ่งศกึษาการบริหารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออกเพื่อรองรบัการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ มวีธิกีารด าเนินงานวจิยัดงันี้  
 1.  การวจิยัครัง้นี้ ด าเนินการศึกษา 2 แบบ คอื การศกึษารวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ แนวคิด
ทฤษฎ ีบทความ วารสารวชิาการ ขอ้มูลจากอนิเตอรเ์น็ตและงานวจิยัต่าง ๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งการศกึษาและการเกบ็
ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ โดยเกบ็ขอ้มูลจากผู้ให้ขอ้มูลส าคญั ได้แก่ ผู้บรหิารของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ จงัหวดัชลบุร ี 

กรอบขอ้ตกลงของ
ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเปิดเสรบีรกิารดา้น
การศกึษา 

ยุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออกเพื่อรองรบัการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน 

- - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถของ
บณัฑติใหม้คีุณภาพมาตรฐานในระดบัสากล             

- -  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งของ
สถาบนัอุดมศกึษาเพื่อการพฒันาประชาคมอาเซยีน             

- - ยุ ทธศาสตร์ที่  3 การส่ งเสริมบทบาทของ
อุดมศกึษาไทยในประชาคมอาเซยีน 

 
 

 
 
 

ปัญหาและอุปสรรคการบรหิารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออกเพื่อรองรบัการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
 
 

การบรหิารมหาวทิยาลยั
เพื่อรองรบัการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน 
-  การวางแผน       
-  การจดัองคก์าร  
-  การน า 
-  การตดิตาม ควบคมุ 
                    

 
 
 

 
 

-  
 

 
 
 

แนวทางในการปรบัปรงุการบรหิารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลตะวนัออกเพื่อรองรบัการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
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 2.  ผู้ให้ข้อมูลส าคญั ได้แก่ ผู้บรหิารของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ 
จงัหวดัชลบุร ีจ านวน 10 คน ประกอบด้วย อธกิารบด ีจ านวน 1 คน รองอธกิารบด ีจ านวน 2 คน ผู้ช่วยอธกิารบด ี
จ านวน 3 คน และคณบด ีจ านวน 4 คน ซึ่งงานวจิยันี้เป็นเพียงกรณีศึกษาวทิยาเขตบางพระ โดยมีหลกัเกณฑ์การ
คดัเลอืกผูใ้หข้อ้มูลส าคญั คอื เป็นผูบ้รหิารทีด่ ารงต าแหน่งอธกิารบด ีรองอธกิารบด ีผูช้่วยอธกิารบด ีและคณบด ีโดย
เป็นผู้บรหิารที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการก าหนดนโยบายในการบรหิารมหาวทิยาลยัในด้านการจดัการศึกษา  มีอ านาจ
อนุมตั ิมหีน้าทีว่างแผน สรา้งผลงานใหบ้รรลุเป้าหมาย ควบคุม ประเมนิผลการปฏบิตังิานขององคก์าร  
 3. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ผูว้จิยัใชแ้บบสมัภาษณ์เชงิลกึ เป็นแนวค าถามเกีย่วกบัการบรหิารมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกเพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ได้แก่ กระบวนการบรหิาร ปัญหา
อุปสรรค  และขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการปรบัปรุงในการบรหิารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกเพื่อ
รองรบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนโดยครอบคลุมแนวคดิการบรหิาร POLC ประกอบดว้ย การวางแผน การ
จดัองคก์าร การน า และการตดิตาม ควบคุม [5] 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจ ัยได้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ส ัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  และ
ด าเนินการสมัภาษณ์ โดยใช้วธิกีารจดบนัทกึการสมัภาษณ์กบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั และท าการบนัทกึเสยีงโดยใช้เครื่อง
บนัทกึเสยีง  
          5. ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลู การวจิยัครัง้นี้ใชเ้วลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลระหว่าง เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 
2557- เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2557 
 6. การตรวจสอบข้อมูล  ผู้วิจ ัยได้ท าการตรวจสอบข้อมูลโดยให้ผู้ที่ให้สมัภาษณ์ยืนยันความเที่ยงตรง 
(Validity) ของขอ้มลูทัง้ในสว่นของขอ้มลูทีไ่ดท้ าการสมัภาษณ์ในเบือ้งตน้ และส่วนขอ้มลูทีผู่ว้จิยัไดว้เิคราะหต์คีวามแลว้ 
 7. การวเิคราะหข์อ้มลู  ผูว้จิยัน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์มาทอดเทป และท าการวเิคราะหเ์นื้อหา โดยน า
ขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการสรุปความตามประเดน็ส าคญัในการวจิยั โดยน าเสนอขอ้มลูในรปูความเรยีงตามวตัถุประสงค ์
 

ผลการศึกษา 
 

 ผลการศึกษาการบรหิารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกเพื่อรองรบัเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์าร ดา้นการน าและดา้นการตดิตาม ควบคุม ซึง่
ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการศกึษาไดด้งัตาราง ต่อไปนี้  
 
 
 
 

ตารางท่ี 1 ผลการศกึษาทัง้ 4 ดา้น 
ด้าน การด าเนินงานของมหาวิทยาลยั ปัญหาและอปุสรรค แนวทางในการปรบัปรงุพฒันา 

ดา้นการ
วางแผน 

 

มห าวิท ย าลัย มี ก ารจัด ท าแผน
ยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัสู่สากลและ
เตรยีมความพรอ้มเพื่อเป็นประชาคม
อาเซียนในปี  พ .ศ . 2558 มีการ
จดัสรรงบประมาณ มีโครงการและ 
กจิกรรม รองรบัแผน ซึง่คณะจะเป็น  

1. งบประมาณไม่เพยีงพอสง่ผลให้
การด าเนินงานบางดา้นขาดความ
ต่อเนื่อง 
2. การสือ่สารแผนใหบุ้คลากร
ทราบและมสีว่นรว่มยงัไม่ทัว่ถงึ 
3. การด าเนินงานไม่เป็นไปตาม  

1. มหาวิทยาลัยควรมีการ
จัดท าแผนระยะยาว โดยมี
การจัดท าแผนงบประมาณ 
ใหม้อีย่างเพยีงพอ  
2. ผู้บริหารควรมีการสื่อสาร
แผนการเตรยีมความพรอ้ม 

 ผูร้บัผดิชอบด าเนินการเป็นสว่นใหญ่ 
โดยมกีารด าเนินงานตามแผนดงันี้ 

แผนเกดิจากขัน้ตอนกระบวนการ 
มคีวามล่าชา้ ขาดความคล่องตวั 

เพื่อเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิ 
อาเซยีนใหบุ้คลากรรบัทราบ 
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ด้าน การด าเนินงานของมหาวิทยาลยั ปัญหาและอปุสรรค แนวทางในการปรบัปรงุพฒันา 
1. การท าความร่วมมือ MOU กับ
กลุ่มประเทศอาเซยีน  
  2. การแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อไป
ศึกษ าดู งานด้านหลักสูต ร ด้ าน
งานวิจยั และสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวชิาการในต่างประเทศ  
  3. ส่งนักศึกษาดูงานด้านสหกิจ
ศกึษาและแลกเปลีย่นศลิปวฒันธรรม
กบัประเทศลาว  
  4. มกีารพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหก้บับุคลากร และนกัศกึษา   

4. ยงัมโีครงการทีผ่ลการ
ด าเนินงานไม่สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องแผน และ
มหาวทิยาลยัยงัขาดการประเมนิ
ความส าเรจ็ของแผน 

อย่างทัว่ถงึ และควรจดัท า
แผนอย่างมสีว่นร่วมของ
บุคลากรอย่างเป็นระบบ 
3. มหาวทิยาลยัควรมกีารปรบั
ลดขัน้ตอนกระบวนการใหเ้กดิ
ความคล่องตวัมากยิง่ขึน้ 
4. ผูบ้รหิารควรมกีาร
ประเมนิผลส าเรจ็ของแผนเพื่อ
น าผลมาปรบัปรุงการจดัท า
แผนใหม้กีารเตรยีมความ
พรอ้มทีต่รงจุดและเหน็
ผลส าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรม 

ดา้นการจดั
องคก์าร 

 

มหาวทิยาลยัมกีารจดัโครงสรา้งและ
ก าห นดผู้ รับ ผิ ด ช อบ  โด ยแบ่ ง
ออกเป็น 3 ชุด ดงันี้  
    - ชุดที1่ คณะกรรมการซอีโีอ
ขบัเคลื่อนการท างานในระดบั
นโยบาย       
    - ชุดที่สอง ชุดคณบดีขบัเคลื่อน
การด าเนินโครงการกจิกรรม  
   - ชุดทีส่ามเป็นกรรมการชุดพเิศษ
ท าหน้าทีพ่จิารณาจดัสรร
งบประมาณใหก้บัคณะ   
    โดยมรีองอธกิารบด ี2 ท่านหน้าที่
ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตาม
แผน และติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการทีเ่กีย่วกบัต่างประเทศ     

1. โครงสรา้งมคีวามซบัซอ้น ขาด
ความชดัเจนของหน่วยงานหลกั
ท าหน้าทีอ่ านวยการใหก้าร
ด าเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตวั 
2. บุคลากรไม่ เพียงพอทั ้งเชิง
ปริมาณ และคุณภาพ ระบบการ
คดัสรรบุคลากรยงัได้คนที่ไม่ตรง
กบังาน  
3. บุคลากรสายสนับสนุนยงัขาด
ความรูด้า้นภาษาองักฤษ 
4. การใชท้รพัยากรร่วมกนัของ
คณะสาขาค่อนขา้งน้อย 

1. มหาวทิยาลยัควรก าหนด
หน่วยงานกลางทีร่บัผดิชอบ
อ านวยการด าเนินงานดา้น
อาเซยีนใหม้คีวามชดัเจน  
2. มหาวทิยาลยัควรมรีะบบ
การบรหิารงานบุคคลอย่างมี
ประสทิธภิาพ และมกีาร
พฒันาสมรรถนะบุคลากรใหม้ี
ความเชื่อมโยงสอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตรท์ีจ่ะเตรยีมคนเพื่อ
รองรบัเขา้สูอ่าเซยีน 
3. มหาวทิยาลยัควรก าหนด
นโยบายการใชท้รพัยากร
ร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ  
4. ในอนาคตมหาวทิยาลยั
ควรมกีารจดัตัง้ศนูยอ์าเซยีน 
หรอื ศนูยภ์าษา 

ดา้นการน า 
 

ผู้บริหารส่วนใหญ่น าหลักธรรมาภิ
บาลมาใชใ้นการบรหิารมหาวทิยาลยั
เพื่ อ รองรับ ก ารเข้ าสู่ ป ระช าคม
เศรษฐกจิอาเซยีนมบีางส่วนน าหลกั
POLC มาใช้ และก าหนด KPI โดย
น าไปเป็นเกณฑว์ดัการท างานใหก้บั
แต่ละหน่วยงาน และบางส่วนได้น า
แนวคิดการจัดการสมัยใหม่แบบ
ธุรกิจมาใช้ ในการบริหาร มีการ

1. อ านาจในการอนุมตั ิโครงการมี
ความเบ็ดเสร็จอยู่กับผู้บริหาร
ระดับสูงยังไม่มีการมอบหมาย
อ านาจการตดัสนิใจใหก้บัระดบั 
คณะเท่าทีค่วร 
2 . ก ารสร้า งศ รัท ธ าให้ เป็ น ที่
ย อม รับ ระห ว่ า งผู้ บ ริห า รกับ 
บุคลากร ในเรื่องของการน าหลกั
ธรรมาภิบาลมาใช้บริหารงานให้

1. ควรมีการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจในการบริหาร
จัดการโดยก าหนดขอบเขต
การใช้อ านาจที่ชัดเจนให้กับ
ระดบัคณะใหม้ากขึน้ 
2 .  ผู้ บ ริ ห า ร ค ว ร เ ป็ น
แบบอย่างที่ดี มีภาวะผู้น า 
และน าหลกัธรรมาภิบาลมา
ประยุกต์ ใช้ในการบริหาร
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ด้าน การด าเนินงานของมหาวิทยาลยั ปัญหาและอปุสรรค แนวทางในการปรบัปรงุพฒันา 
ถ่ าย ท อดน โยบ ายแ ละแผ น ให้
บุคลากรรับทราบในการประชุม
คณะกรรมการซอีโีอ และส่งต่อมายงั
คณบดีเพื่อสื่อสารให้ผู้ร ับผิดชอบ
โครงการได้รบัทราบและน าไปสู่การ
ปฏบิตั ิ

เห็นอย่ างเป็นรูปธรรมยังเป็น
ปัญหา ซึ่งพบว่ายังมีบุคลากร
บางส่วนขาดการยอมรบั และขาด
ความเชื่อมัน่ในรปูแบบการบรหิาร
ของผู้ บ ริห ารที่ มี รูป แบบการ
บรหิารทีแ่ตกต่างกนั   

อย่ างเป็นรูปธรรมให้มาก
ยิง่ขึน้  
 

ดา้นการ
ตดิตาม 
ควบคุม 

มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจยั
รบัผดิชอบก ากบั ตดิตามควบคุมการ
ด าเนินงานด้านอาเซียน  โดยให้
รายงานผลการด าเนิน งาน ต่อที่
ประชุมซอีโีอ และการประชุมคณบด ี
และมีกองนโยบายและแผนติดตาม
ให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน
เมื่อเสรจ็สิน้โครงการ และงานวเิทศ
สัมพันธ์  ติดต าม ผลโครงการที่
เกีย่วขอ้งกบัต่างประเทศ 

ผูบ้รหิารยงัขาดความชดัเจน
เกีย่วกบัระบบตดิตาม รายงานผล
การด าเนินงานโดยเปิดเผยให้
บุคลากรรบัทราบอย่างทัว่ถงึ 

ผูบ้รหิารควรสรุปผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมผ่าน
ช่องทางทีม่บีุคลากรทุกระดบั
สามารถรบัทราบไดอ้ย่าง
ทัว่ถงึ เพราะการเตรยีมความ
พรอ้มเพื่อรองรบัการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
เป็นเรื่องของทุกคนในองคก์ร 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 

 จากผลการศึกษาการบรหิารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออกเพื่อรองรบัการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน สามารถน ามาสรุปและอภปิรายผล ไดด้งันี้ 
 

 1.  ด้านการวางแผน 
 มหาวทิยาลยัมกีารจดัท าแผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัสู่สากลและเตรยีมความพรอ้มเพื่อการเป็นประชาคม
อาเซยีนในปี พ.ศ. 2558 โดยมกีารจดัสรรงบประมาณ ก าหนดกจิกรรมและโครงการ มกีารก าหนดผูร้บัผดิชอบในการ
ด าเนินงานตามแผนทีว่างไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของภาวดิา ธาราศรสีทุธ ิและวบิลูย ์โตวณะบุตร [6] ทีก่ล่าวว่า ใน
การบรหิารการศกึษาผูบ้รหิารจ าเป็นจะตอ้งรูจ้กัวางแผน ถา้ปราศจากแผนงานแลว้ โอกาสทีผู่บ้รหิารจะท างานใหไ้ดผ้ล
มน้ีอยเหลอืเกนิ นอกจากนี้แผนจะส าเรจ็ไดก้ต็อ้งมกีารขบัเคลื่อนใหม้กีารด าเนินงานทีเ่ป็นรปูธรรมโดยการน านโยบาย
และแผนไปสู่การปฏบิตัิ ซึง่ทางมหาวทิยาลยัไดน้ ากลยุทธท์ีว่างไวใ้นแผนไปสู่การปฏบิตัิ  ซึง่คณะจะเป็นผูด้ าเนินงาน
เป็นส่วนใหญ่  สอดคล้องกับแนวคิดของณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ [7] ที่กล่าวว่า การน ากลยุทธ์ที่ถูกก าหนดขึ้นไป
ประยุกต์ใชใ้นการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจดัโครงสรา้งบุคลากร และการประสานงานร่วมกนัอย่างเป็น
ระบบ ซึง่มหาวทิยาลยัมกีารขบัเคลื่อนการด าเนินงานโดยใหค้ณะได้ด าเนินงานตามแผน ดงันี้ การเตรยีมความพรอ้ม
ของนกัศกึษาดา้นภาษา โดยไดเ้ชญิอาจารยจ์ากต่างประเทศมาสอนภาษาใหก้บันักศกึษา จดัอบรมทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่งนักศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา รวมไปถึงมีการเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดง
ความสามารถในเวทรีะดบัอาเซยีนโดยสง่นักศกึษาไปถ่ายทอดศลิปวฒันธรรมทีป่ระเทศลาว รวมถงึกจิกรรมเพื่อสรา้ง
ความตระหนักในการเป็นพลเมอืงอาเซียนโดยใหค้วามช่วยเหลอืในการสรา้งศูนยเ์พาะพนัธุป์ลาใหก้บัประเทศลาว ซึง่
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การด าเนินงานดงักล่าวเชื่อมโยงกบัแผนยทุธศาสตรท์ี ่1 การเพิม่ขดีความสามารถของบณัฑติใหม้คีุณภาพมาตรฐานใน
ระดบัสากล  
 การเตรยีมความพรอ้มของบุคลากรทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุนโดยมกีารอบรมด้านภาษาองักฤษ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาความเขม้แขง็ของมหาวทิยาลยัเพื่อการพฒันา
ประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลก และมหาวทิยาลยัมกีารท าความร่วมมอื (MOU) กบัประเทศในกลุ่มอาเซยีนและ
ประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ยงัมเีครอืขา่ยความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัภายในประเทศ หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมบทบาทสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเข้มแขง็ภายใต้ความร่วมมือทางด้านการจัด
การศกึษา ซึ่งในเบื้องต้นมหาวทิยาลยัไดม้กีารไปศกึษาดูงานดา้นหลกัสตูร ด้านวจิยั และการแลกเปลี่ยนอาจารย ์ใน
ส่วนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ด าเนินการในส่วนของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ภาคอุตสาหกรรมไดม้กีารด าเนินงานดา้นสหกจิศกึษา และการสนบัสนุนทุนการท าวจิยัร่วมกนั เป็นตน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ พัชราวลัย วงศ์บุญสิน และคณะ [8] ที่กล่าวว่าแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใน
ระดบัอุดมศกึษา ส าหรบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลควรสนบัสนุนความร่วมมอืกบัภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้ผูเ้ชีย่วชาญจากภาคอุตสาหกรรมมาเป็นอาจารย์
พเิศษ หรอืการมโีครงการวจิยัร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลและภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหบุ้คลากร
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรบัทราบถึงพฒันาการใหม่ ๆ ในสาขาวชิาของตน  และสามารถพฒันาความรู้
ความสามารถให้ทนักบัการเปลีย่นแปลง เพื่อที่จะน ามาถ่ายทอดให้นักศกึษาต่อไป ส าหรบัมหาวทิยาลยัเอกชน  ควร
สนบัสนุนทุนวจิยัและความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัในกลุ่มอื่นในการท างานวจิยั  
 ทัง้นี้ ดา้นการพฒันาบุคลากร มหาวทิยาลยัไดม้กีารสนบัสนุนทุนการศกึษาต่อใหก้บัอาจารย ์และบุคลากรสาย
สนับสนุน ดา้นงานวจิยัมกีารส่งเสรมิสนับสนุนใหม้กีารเผยแพร่ผลงานทางวชิาการทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ  ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของเอกราช อะมะวลัย์ [9] พบว่า ปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อการพฒันาการศกึษาต่อการเขา้เป็น
ประชาคมอาเซยีน ได้แก่ ปัจจยัการสร้างความเขา้ใจ เพื่อสรา้งความตระหนักและเตรยีมความพร้อมของบุคลากรที่
เกีย่วขอ้ง ปัจจยัศกัยภาพของบุคลากรทีต่อ้งไดร้บัการพฒันาใหม้ทีกัษะทีเ่หมาะสม ตลอดจนส่งเสรมิและเพิม่พูนความ
ร่วมมอืระหว่างสถาบนัการศกึษาของประเทศสมาชกิอาเซยีนและปัจจยัการเปิดเสรกีารศกึษาประกอบดว้ย  การจดัท า
ความตกลงยอมรบัร่วมดา้นการศกึษา การพฒันาความสามารถประสบการณ์ในสาขาวชิาชพีส าคญัต่าง ๆ เพื่อรองรบั
การเปิดเสรกีารศกึษา ซึง่ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัไดม้กีารรองรบันักศกึษาต่างประเทศทีม่าศกึษาต่อกบัทางมหาวทิยาลยั 
ได้แก่ นักศึกษาจากประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม และประเทศแอฟริกา ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวมีความ
สอดคลอ้งเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรท์ี ่3 การสง่เสรมิบทบาทของมหาวทิยาลยัในประชาคมอาเซยีน 
 ในดา้นการวางแผนนัน้ยงัมปัีญหาและอุปสรรคซึง่ พบว่า มหาวทิยาลยัมกีารประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบันโยบาย
การเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนใหบุ้คลากรรบัทราบและมสี่วนร่วมยงัไม่ทัว่ถึง 
จะเห็นได้ว่าคณะมีส่วนร่วมหลกัในการจดัโครงการ ซึ่งหน่วยงานกอง หน่วยงานสถาบัน ส านัก และบุคลากรสาย
สนับสนุน เขา้มามสี่วนร่วมค่อนขา้งน้อย ท าใหข้าดความตระหนักว่าต้องเตรยีมความพรอ้มอย่างไร ซึง่มหาวทิยาลยัมี
การจัดท าแผนซึ่งเป็นแผนที่มาจากระดับบนเพียงอย่างเดียว แต่ยังขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในขัน้ตอน
กระบวนการจดัท าแผน มหาวิทยาลยัควรที่จะให้ความส าคญัในเรื่องนี้ เพราะคนเป็นปัจจยัหลกัที่ส าคญัที่จะช่วย
ขบัเคลื่อนแผนให้บรรลุตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าปัจจยัด้านอื่น ๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคดิของกฤษ เพิม่ทนัจติต์ 
[10] ที่กล่าวไว้ว่า การน า (Leadership) ความหมายใหม่คือการระดมก าลังคน ซึ่งไม่ได้หมายถึงการวางแผนจาก
ระดบัสูง แต่การน าคอืการที่ผู้บรหิารที่ดจีะต้องมคีวามสามารถในการระดมก าลงัคนให้สามารถใช้ความสามารถและ
สมองใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด โดยผูน้ าจะต้องมกีารสื่อสารทีม่ปีระสทิธผิล มกีารก าหนดทศิทาง การสรา้งแรงจูงใจ และ
การสือ่สารกบับุคลากร 



 

1332 
 

 ปัญหาดา้นการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เป็นผลมาจากความล่าชา้ของขัน้ตอนกระบวนการด าเนินงาน
ภายในหน่วยงานที่มีความซับซ้อน เช่น การอนุมัติโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ขาดความคล่องตัว ขาดผู้
ประสานงานที่ช่วยเร่งรดั ติดตามควบคุมการด าเนินงานในระดบัมหาวทิยาลยั  และระดบัคณะ จากผลการศึกษาได้
แนวทางในการปรบัปรุง คอื มหาวทิยาลยัควรมกีารปรบัลดขัน้ตอนกระบวนการภายในองคก์าร ใหม้คีวามคล่องตวัมาก
ขึน้ และควรมกีารมอบอ านาจใหร้ะดบัคณะมอี านาจในการตดัสนิใจไดม้ากขึน้โดยมขีอบเขตการใชอ้ านาจทีช่ดัเจน และ
แผนดงักล่าวยงัมบีางโครงการทีไ่ม่ตอบโจทย์ ขาดผลงานเชงิประจกัษ์ไม่เป็นรูปธรรม มหาวทิยาลยัขาดการประเมนิ
และวเิคราะหผ์ลสมัฤทธิค์วามส าเรจ็ ขาดการวดัความคุม้ค่าของผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ และจากผลการศกึษาไดแ้นวทางใน
การปรบัปรุง คอืมหาวทิยาลยัควรมกีารประเมนิผลส าเรจ็ของแผน เพื่อใหส้อดคลอ้งตามแนวคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์ 
และคณะ [11] ที่ระบุไว้ว่าหลกัการบรหิาร โดยทัว่ไปจะประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรมหลกั 8 กจิกรรมคือ การวเิคราะห์
สภาวการณ์ปัจจุบนั การวางแผน การด าเนินตามแผน การประเมนิผลการด าเนินงาน การน าสิง่ทีไ่ดจ้ากการด าเนินงาน
ไปใชป้ระโยชน์ การตดิตาม ประสานงาน และการควบคุม ขอ้มูลขา่วสาร และการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ซึง่สมัพนัธ์
และเชื่อมโยงกนั ตามทีก่ล่าวมามหาวทิยาลยัยงัขาดในเรื่องของการประเมนิผลการด า เนินงาน การน าสิง่ทีไ่ดจ้ากการ
ด าเนินงานไปใชป้ระโยชน์ การตดิตาม ประสานงาน และการควบคุมขอ้มูลข่าวสาร และการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
จะเหน็ได้ว่าเป็นสิง่ส าคญัในการที่จะน าหลกัการดงักล่าวมาใช้ในการบรหิารมหาวทิยาลยัเพื่อเตรยีมความพรอ้มเพื่อ
รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  
 มหาวทิยาลยัยงัพบปัญหาดา้นงบประมาณทีม่อีย่างจ ากดั และยงัขาดความชดัเจนของระเบยีบขอ้บงัคบัในการ
ใชจ้่ายงบประมาณ เช่น งบประมาณทีเ่กีย่วขอ้งกบันักศกึษาโดยตรง ไดแ้ก่ การให้ทุนส าหรบันักศกึษาต่างชาตริวมถงึ
นักศกึษาไทย งบประมาณที่ส่งเสรมิให้นักศกึษาไปแลกเปลี่ยนทางวชิาการหรอืวฒันธรรม ซึ่งยงัไม่ได้พิจารณาและ
ก าหนดว่าจะใช้งบประมาณส่วนไหน จ านวนเท่าไหร่ เป็นต้น จากการศึกษาได้แนวทางในการปรับปรุงโดย
มหาวทิยาลยัควรมกีารจดัท าแผนยุทธศาสตรร์ะยะยาว โดยมกีารก าหนดทศิทางการด าเนินงานกจิกรรมในแต่ละปีให้
ชดัเจน มีการจดัท าแผนงบประมาณ มีระเบียบ ข้อบังคบัเพื่อให้คณะใช้เป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัภาวดิา ธาราศรสีทุธ ิและวบิลูย ์โตวณะบุตร [6] ทีก่ล่าวถงึแนวคดิของ Luther Gulick และ Lyanall Urwick  
เกีย่วกบั POSDCoRB Model ในเรื่องของงบประมาณทีร่ะบุไวว้่า เงนิเป็นปัจจยัส าคญัประเภทหนึ่งในการบรหิารงาน 
การท างานที่มปีระสทิธภิาพนัน้ หมายถึง การท างานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วย วธิกีารที่ง่าย ๆ รวดเรว็ ได้งาน
ปรมิาณมาก งานมคีุณภาพสงู และใชจ้่ายงบประมาณอย่างประหยดั การวางแผนใชเ้งนิในหน่วยงานมคีวามส าคญัมาก 
ดงันัน้ในหน่วยงานจงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารวางแผนใชเ้งนิ การตรวจสอบควบคุม การบญัช ีนอกจากจะเป็นไป
อย่างประหยดัแลว้ ยงัตอ้งปฏบิตัใิหถู้กต้องตามระเบยีบกฎหมายของทางราชการโดยเคร่งครดัอกีดว้ย นอกจากจะวาง
แผนการใช้เงนิที่มอียู่ และเงนิที่ได้รบัการจดัสรรใหแ้ลว้ ยงัต้องวางแผนการทีจ่ะได้เงนิมาเพื่อสนับสนุนงานตามแผน
และโครงการทัง้ระยะสัน้ และระยะยาวอกีดว้ย  
 ทัง้นี้มหาวทิยาลยัยงัไม่ได้มีการจดัท าแผนระยะยาว ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคญัที่ท าให้ขาดความต่อเนื่องของ
โครงการทีต่้องด าเนินงานใหเ้ป็นรปูธรรมซึง่ตอ้งอาศยัระยะเวลาในการด าเนินงานจงึจะเหน็ผลส าเรจ็อย่างเป็นรูปธรรม 
จากผลการศกึษาได้แนวทางการปรบัปรุงว่า มหาวทิยาลยัควรมกีารจดัท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และควรมกีาร
ประเมนิผลส าเรจ็ของแผนดว้ย จงึเป็นแนวทางทีด่ทีีม่หาวทิยาลยัควรจะน าไปใชใ้นการบรหิารมหาวทิยาลยัเพื่อรองรบั
การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนเพื่อปรบัปรุงพฒันาแผนใหไ้ดโ้ครงการทีเ่กดิประโยชน์มคีวามคุม้ค่าอย่างแทจ้รงิ 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคดิของณัฎฐพนัธ ์เขจรนันทน์ [7] ที่กล่าวไวว้่า การควบคุมและการประเมนิกลยุทธ ์เป็นการ
ตดิตามและตรวจสอบ วเิคราะหปั์ญหา ก าหนดแนวทาง ปรบัปรุงและพฒันาใหก้ลยุทธท์ีก่ าหนดอยู่เกดิความสอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์จรงิ เพื่อองคก์ารจะได้คุณค่าสงูสุดจากการด าเนินงาน ตลอดจนท าการประเมนิผลจากการด าเนินกล
ยุทธว์่าประสบผลส าเรจ็ดงัทีต่ัง้เป้าหมายไวห้รอืไม่เพยีงใด เพื่อน าไปพจิารณาในการพฒันากลยุทธต่์อไป 
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 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิในเรื่องการวางแผน มหาวทิยาลยัควรมแีผนการจดัท าหลกัสตูรนานาชาตไิวส้ าหรบัการ
ถ่ายโอนหน่วยกติกบักลุ่มประเทศทีไ่ปท าความร่วมมอืไว้ ในอนาคตมหาวทิยาลยัควรต้องมศีูนย์อาเซยีน ศูนย์ภาษา 
เพื่อใหม้นีักศกึษาต่างประเทศมาเรยีนมากขึน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศกึษาราชเทวี [12] ทีก่ล่าว
ไว้ว่า เพื่ อให้คนไทยมีความรู้ความสามารถในการแข่งขันกับสมาชิกของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้นั ้น
สถาบนัอุดมศกึษาของไทยจ าเป็นต้องมกีารจดัการในเรื่องคุณภาพการศกึษา และการพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอน
ให้ทดัเทียมกบัประเทศสมาชิกอาเซียน ต้องมีการพฒันาบุคลากรอุดมศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ  ส่งเสรมิให้
บุคลากรไดศ้กึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ เพื่อใหเ้กดิความทดัเทยีมกนัดา้นบุคลากรในสถาบนัการอุดมศกึษาสงักดัต่าง ๆ มี
การสนับสนุนทุนเพื่อการวจิยัและทุนการศกึษาต่อทัง้ในและต่างประเทศเพื่อสรา้งแรงจูงใจใหก้บัอาจารยผ์ูส้อนในการ
สร้างผลงานทางวิชาการหรอืงานวจิยัให้มมีากยิ่งขึน้และเพื่อดึงดูดคนเก่งเข้ามาเป็นอาจารย์ในสถาบนั อุดมศึกษา  
รวมทัง้การพัฒนาทักษะภาษาองักฤษของบัณฑิตไทยให้ทนักับการเป็นประชาคม อาเซียนและประชาคมโลกซึ่ง
จ าเป็นตอ้งใชใ้นการสือ่สารแลกเปลีย่นความรูแ้ละขอ้มลูระหว่างกนั นอกจากนี้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจ าเป็นตอ้งเขา้มามี
ส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์ในการก้าวไปขา้งหน้าพร้อมกนัของสถาบนัอุดมศกึษาไทยในการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซยีน และเพื่อสร้างการศกึษาของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการศกึษาในภูมภิาคอาเซยีนอย่าง
แทจ้รงิ 
 2.  ด้านการจดัองคก์าร 
 ดา้นการจดัองคก์าร พบว่ามหาวทิยาลยัมโีครงสรา้งสว่นราชการของหน่วยงานเป็นล าดบัขัน้ โดยมโีครงสรา้ง
ของผูร้บัผดิชอบในระดบันโยบายและระดบัคณะ ทีท่ าหน้าที่ขบัเคลื่อนการด าเนินงานละจดักจิกรรมโครงการเพื่อรองรบั
แผนของมหาวทิยาลยั และมกีารมอบหมายให้รองอธกิารบดีด้านวชิาการและงานวจิยั ก ากบั ติดตาม ควบคุมการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะกจิเพื่อพจิารณางบประมาณดา้นอาเซยีน และ
มหีน่วยงานวเิทศสมัพนัธต์ิดต่อประสานงานกบัต่างประเทศ มีหน่วยงานกองนโยบายและแผนช่วยในเรื่องการจดัท า
แผน ติดตามใหม้กีารรายงานผลการด าเนินงานเกีย่วกบัอาเซยีนเป็นรายไตรมาส สอดคลอ้งกบัแนวคดิของกฤษ เพิม่
ทนัจติต์ [10] กล่าวไว้ว่า การจดัองค์การ (Organization) เดิมมีความหมายว่าเป็นการจดัสรรคนทัง้ในแนวราบและ
แนวดิง่ แต่ความหมายใหม่คอืต้องสรา้งองค์การให้มลีกัษณะพลวตั โดยก าหนดบทบาทหน้าทีใ่นการบรหิาร ก าหนด
ความรบัผดิชอบระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา องคก์ารทีม่ลีกัษณะเป็นพลวตัจะใหค้วามส าคญักบัคนมาก
ที่สุด ผู้บรหิารจะต้องสามารถดึงดูดหรอืล่อใจคนเข้าสู่องค์การและรกัษาคนไว้ เพื่อน าความคิดหรอืทุนปัญญาไปใช้
ประโยชน์  

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อ านวยความสะดวกในการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยัมเีพยีงพอทีจ่ะรองรบั
นกัศกึษาต่างประเทศได ้มหาวทิยาลยัมสีภาพแวดลอ้มบรรยากาศทีด่ ีอกีทัง้มคีวามได้เปรยีบในดา้นทีต่ัง้ภูมศิาสตร์ซึง่
สามารถรองรบัการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการ
เตรยีมความพรอ้มสู่การเป็นประชาคมอาเซยีนในปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา [13] ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาความเข้มแขง็ของสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน มาตรการที่ควร
พจิารณาด าเนินการ สง่เสรมิใหส้ถาบนัอุดมศกึษาพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสิง่อ านวยความสะดวก และสภาพแวดลอ้มที่
มคีวามเป็นนานาชาตทิัง้ในกจิกรรมการเรยีนการสอนและกจิกรรมนอกหลกัสตูร  
 ปัญหาและอุปสรรคในดา้นการจดัองค์การ พบว่า โครงสรา้งของหน่วยงานมคีวามซบัซ้อน ขาดความชดัเจน
ของหน่วยงานหลกัทีท่ าหน้าทีอ่ านวยการ ประสานงานใหเ้กดิความคล่องตวั จากผลการศกึษาพบแนวทางปรบัปรุงว่า 
มหาวทิยาลยัควรก าหนดความชดัเจนของหน่วยงานหลกัและผู้รบัผดิชอบให้ชดัเจน สิง่ส าคญัคอืโครงสรา้งไม่จ าเป็น
เท่ากบัการมผีูร้บัผดิชอบทีรู่บ้ทบาทหน้าทีข่องตนเอง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิของภาวดิา ธาราศรสีุทธ ิและวบิูลย ์
โตวณะบุตร [6] ทีก่ล่าวไวว้่า การจดัองคก์าร หรอืการจดัหน่วยงาน โดยการจดัแบ่งงานขององคก์ารเป็นหน่วยงานย่อย 
พรอ้มทัง้ก าหนดวตัถุประสงค์ ก าหนดหน้าที่และความรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนก าหนดสายงานการ
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ควบคุมบงัคบับญัชาในลกัษณะหน่วยงานหลกั และหน่วยงานที่ปรกึษา และหน่วยงานช่วย พรอ้มทัง้ก าหนดช่วงการ
บงัคบับญัชาไวด้ว้ย ถา้จดัองคก์ารไดด้ ีจะเกดิความราบรื่นในองคก์าร  
 ปัญหาดา้นการบรหิารงานบุคคล มหาวทิยาลยัยงัขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะสายสนับสนุนทีม่คีวามรูค้วาม
ช านาญทีส่ามารถเป็นผูบ้รหิารในส่วนของกองหรอืหน่วยงานย่อย จ าเป็นตอ้งดงึอาจารยม์าช่วยซึง่ภารกจิของอาจารยก์็
มมีาก อาจท างานไดไ้ม่เต็มประสทิธภิาพ ดงันัน้ควรมกีารพฒันาบุคลากรให้มคีวามรูค้วามช านาญใหม้ากพอ ในส่วน
บุคลากรสายวชิาการทีม่ตี าแหน่ง ผศ. รศ. เริม่เกษยีณใกลห้มดและบุคลากรสายวชิาการทีร่บัมาใหม่ยงัไม่มผีลงานทาง
วชิาการ ดงันัน้มหาวทิยาลยัควรทีจ่ะเร่งพฒันาบุคลากรทัง้สายสนบัสนุนและสายวชิาการใหม้คีวามเชื่อมโยงสอดคลอ้ง
กบัยุทธศาสตรท์ีจ่ะเตรยีมคนเพื่อรองรบัเขา้สู่อาเซยีน สอดคลอ้งกบัศนูยเ์ทคโนโลยทีางการศกึษาราชเทว ี[12] ทีก่ล่าว
ไวว้่า มหาวทิยาลยัของไทยกบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนในสว่นของบุคลากรดา้นการศกึษา ถอืว่ามคีวามส าคญัอย่าง
ยิง่ต่อคุณภาพการศกึษาในระดบัอุดมศึกษา นอกจากนี้ต าแหน่งทางวชิาการยงัเป็นตวับ่งชี้ที่แสดงให้เหน็ถึงความรู ้
ความสามารถของบุคลากรผู้สอนในสถาบนัอุดมศกึษา จากขอ้มูลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา พบว่า
ร้อยละ 66 ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษานัน้ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ และสดัส่วนของอาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ศาสตราจารยม์เีพยีงรอ้ยละ 1 เท่านัน้ ซึง่จะพบว่ามหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัมอีาจารยท์ีด่ ารงต าแหน่งศาสตราจารย์
มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 2.7 ส่วนมหาวทิยาลยัราชภฎัมอียู่รอ้ยละ 0.1 และยงัพบปัญหาในเรื่องของบุคลากรบางส่วนมี
ความสามารถไม่ตรงกบังาน ซึง่ยงัมบีุคลากรแฝงในหน่วยงานทีข่าดประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานโดยส่วนใหญ่เขา้มา
ด้วยระบบอุปถัมภ์ จากผลการศกึษาได้แนวทางปรบัปรุงว่า มหาวิทยาลยัควรมีระบบการบรหิารงานบุคคลอย่างมี
ประสทิธภิาพ นอกจากนี้บุคลากรสายสนบัสนุนยงัขาดความรูด้า้นภาษาองักฤษ ท าใหก้ารตดิต่อสื่อสารกบัต่างประเทศ
ยงัเป็นปัญหาอุปสรรค ดงันัน้มหาวทิยาลยัควรพฒันาบุคลากรในเรื่องของภาษาและมแีบบฟอร์มที่เป็นภาษาสากล
นอกจากภาษาไทยในแต่ละหน่วยงาน ควรจดัให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการอบรมทุกคน เช่น การจดัอบรมการใช้
โปรแกรมทดสอบการใช้ภาษาองักฤษระยะสัน้ นอกจากนี้มหาวทิยาลยัควรส่งบุคลากรสายสนับสนุนให้ศกึษาดูงาน 
ฝึกอบรมระยะสัน้และไปเรยีนรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมของประเทศอาเซยีนบ้าง และใหม้องว่าเป็นการให้โบนัสสรา้งขวญั
และก าลงัใจให้กบับุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้สอดคล้องกบังานวจิยัของวลัลภา  พฒันาและคณะ [14] พบว่า การ
เตรยีมความพรอ้มของบุคลากรและนักศกึษาในสาขาการตลาดเพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนว่า การบรหิาร
จัดการในระดับคณะควรมีแผนพัฒนาครู -อาจารย์ให้มีความรู้ความช านาญในด้านภาษามากขึ้น  โดยเฉพาะ
ภาษาองักฤษ และทุกคนควรได้รบัการทดสอบความรูด้้านภาษาองักฤษ ไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
ควรมีความรู้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านและภาษาของประเทศนอกกลุ่มสมาชิกอาเซียน  นักศึกษาต้องมีความรู้
เกีย่วกบัตลาดอาเซยีน เพราะเมื่อรวมเป็นประชาคมอาเซยีนแลว้ ตลาดจะมขีนาดใหญ่ แต่ละประเทศกม็คีวามแตกต่าง
กนัค่อนขา้งมาก สิง่ทีต่อ้งมคีวามรูไ้ดแ้ก่ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในกฎระเบยีบ ขอ้ตกลง เกีย่วกบัการคา้ในดา้นต่าง ๆ ของ
ประชาคมในการที่จะเข้าสู่ตลาดของประเทศสมาชิกและประเทศนอกก ลุ่มสมาชิก นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในเรื่อง เศรษฐกจิ การค้า สงัคม วฒันธรรม ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพการณ์ทางการตลาดในอนาคต เป็นตน้  
 มหาวทิยาลยัยงัพบปัญหาในเรื่องการใช้ทรพัยากรร่วมกนั เช่น  การใช้วสัดุครุภณัฑ์ร่วมกนัของแต่ละคณะ 
จากผลการศกึษาพบแนวทางปรบัปรุงว่า มหาวทิยาลยัควรมกีารก าหนดนโยบายในการใช้ทรพัยากรร่วมกนัอย่างมี
ประสทิธภิาพ หรอืมกีารจดัตัง้ศูนยเ์ครื่องมอืในส่วนกลาง เป็นต้น ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของเนตรพ์ณัณา ยาวริาช 
(อ้างใน เพญ็ศร ีพทิกัษ์ธรรม) [15] ที่กล่าวไวว้่า การจดัองค์การ เป็นขัน้ตอนที่ต่อเนื่องจากการวางแผน ซึ่งเป็นสิง่ที่
สะท้อนให้เห็นความพยายามขององค์การที่ต้องการมุ่งสู่ความเป็นเลศิด้านการบรหิารงาน  โดยมุ่งเน้นด้านการจดั
กระบวนการภายในองคก์าร ทัง้โครงสรา้งองคก์าร การกระจายอ านาจ และการจดัสรรทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ  
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3.  ด้านการน า 
ดา้นการน า ผูบ้รหิารส่วนใหญ่น าหลกัธรรมาภบิาลมาใชใ้นการบรหิาร แต่ยงัมปัีญหาและอุปสรรคดา้นการน า 

พบว่า บุคลากรบางส่วนยงัขาดความเชื่อมัน่ในการบรหิารของผู้บรหิารที่มรีูปแบบการบรหิารที่แตกต่างกนั จากผล
การศกึษาพบแนวทางปรบัปรุงว่า ผูบ้รหิารควรเร่งสรา้งความเชื่อมัน่ในแนวทางการบรหิารโดยการน าหลกัธรรมาภบิาล
ทัง้ 10 ขอ้มาประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิเป็นรปูธรรมอย่างชดัเจนมากยิง่ขึน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศลิปพร ศรจีัน่เพชร 
[16] ที่กล่าวถึงหลกัธรรมาภิบาล 10 ประการของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการสรา้งระบบบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงเเละสงัคมที่ดี พ.ศ. 2542 ได้แก่ หลกัประสทิธผิล (Effectiveness) หลกัประสทิธภิาพ (Efficiency) หลกัการ
ตอบสนอง (Responsiveness) หลกัความโปร่งใส (Transparency) หลกัของการมสี่วนร่วม (Participation) หลกัภาระ
รบัผิดชอบ (Accountability) หลกัหลกันิติธรรม (Rule of Law) หลกัความโปร่งใส (Transparency) หลกัความเสมอ
ภาค (Equity) และหลกัมุ่งเน้นฉันทามต ิ(Consensus Oriented) จากทีก่ล่าวมาผูบ้รหิารไดน้ าหลกัธรรมาภบิาลทัง้ 10 
ขอ้มาใชใ้นการบรหิารงาน แต่ในการบรหิารนัน้ยงัไม่เหน็เป็นรปูธรรมทีแ่ทจ้ริง เช่นการคดัเลอืกคนเขา้มาท างานพบว่า
ยงัมกีารใชร้ะบบอุปถมัภ ์เป็นตน้ ดงันัน้การบรหิารงานของผูบ้รหิารควรสะทอ้นใหบุ้คลากรเหน็ว่ามกีารน าหลกัธรรมาภิ
บาลมาประยุกตใ์ชอ้ย่างแทจ้รงิโดยโปร่งใสและชีแ้จงได ้ 
  4.  ด้านการติดตาม ควบคมุ  
 มหาวิทยาลัยมีการติดตาม ควบคุมการด าเนินงานตามแผน แต่ยังมีปัญหาและอุปสรรค ซึ่งพบว่า 
มหาวทิยาลยัไม่สามารถตดิตาม ควบคุมการด าเนินงานโครงการหรอืกจิกรรมใหเ้ป็นไปตามรอบการติดตามไดอ้ย่าง
ครบถ้วน และ มหาวทิยาลยัยงัไม่มีติดตามการประเมินประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินงานให้ได้ผลส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม ซึง่พบว่ามเีพยีงการให้รายงานผลการด าเนินงานจากการจดัโครงการเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจากผลการศกึษาพบ
แนวทางปรบัปรุงว่า มหาวทิยาลยัควรมตีิดตาม ควบคุมในเรื่องของการประเมนิวเิคราะห์ผลลพัธ์จากการด าเนินงาน
เพื่อน าไปปรบัปรุงการจดัท าแผนยุทธศาสตรเ์พื่อใหม้กีารเตรยีมความพรอ้มทีต่รงจุด และควรมกีารจดัท าแผนระยะยาว 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิของณฎัฐพนัธ ์เขจรนันทน์ [7] ทีก่ล่าวไวว้่า การควบคุมและการประเมนิกลยุทธ ์(Strategy 
evaluation and control) เป็นการตดิตามและตรวจสอบ (Monitoring) วเิคราะหปั์ญหา ก าหนดแนวทาง ปรบัปรุงและ
พฒันาใหก้ลยุทธท์ีก่ าหนดอยู่เกดิความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์จรงิ เพื่อองคก์ารจะไดคุ้ณค่าสงูสดุจากการด าเนินงาน 
ตลอดจนท าการประเมินผลจากการด าเนินกลยุทธ์ว่าประสบผลส าเรจ็ดงัที่ตัง้เป้าหมายไว้หรอืไม่เพียงใด เพื่อน าไป
พจิารณาในการพฒันากลยุทธต่์อไป สรุปว่ามหาวทิยาลยัมกีารตดิตาม ควบคุมการด าเนินงาน แต่ระบบตดิตามควบคุม 
และผู้รบัผดิชอบยงัไม่ชดัเจนรวมถงึการประเมนิประสทิธผิล ความคุม้ค่าของโครงการ การน าผลประเมนิมาปรบัปรุง
ควรท าใหค้รบถว้นตามกระบวนการพดีซีเีอ (PDCA) 
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ค าเรียกสมัผสัและทศันคติเก่ียวกบัค าเรียกสมัผสัของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทยในเขตภาค 
เหนือตอนล่าง:   ภาษาลบัแล ไทยวน และลาวเวียง 
Haptic Terms and Terms Expressing Attitude of Ethnic Groups in the Lower 
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บทคดัย่อ 
 

งานวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์กลวิธีการสร้างค าเรียกสัมผัสของกลุ่มชาติพันธุ์ ไทย  
2) เพื่อวิเคราะห์ความหมายและโลกทัศน์ของค าเรียกสมัผัสของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยในเขตภาคเหนือตอนล่าง  
และ 3) เพื่อเปรยีบเทยีบค าเรยีกสมัผสัระหว่างกลุ่มชาตพินัธุไ์ทยกบัภาษาไทยมาตรฐาน ขอ้มลูภาษาชาตพินัธุไ์ทยในปี
ที ่3ไดแ้ก่ ภาษาลบัแล ไทยยวน และลาวเวยีง การเกบ็ขอ้มลูกระท าโดยการสมัภาษณ์ ผลการศกึษาเรื่องกลวธิกีารสรา้ง
ค าเรยีกสมัผสัในภาษากลุ่มชาตพินัธุไ์ทยทัง้สามกลุ่มแบ่งออกเป็น ค าเรยีกสมัผสัต้นแบบ และค าเรยีกสมัผสัที่ไม่เป็น
ตน้แบบ ค าเรยีกสมัผสัต้นแบบพบในปรมิาณทีใ่กลเ้คยีงกนั 26-33 ค า ค าเรยีกสมัผสัทีล่ดความเป็นต้นแบบมกีลวธิใีน
การสรา้งค าโดยการซ ้าค า การซอ้นค า การเสรมิสรอ้ยค า การประสมค า การประกอบวล ีและการประกอบประโยค  ผล
การศกึษาเรื่องความหมายและโลกของค าเรยีกสมัผสั พบว่าค าเรยีกสมัผสัแสดงความหมายทีส่ะทอ้นโลกทศัน์ของกลุ่ม
ชาตพินัธุไ์ทยจากลกัษณะทีป่รากฏในค าเรยีกสมัผสั และชนิดของสิง่ทีส่มัผสั ลกัษณะทีป่รากฏในค าเรยีกสมัผสัแบ่งเป็น
พืน้ฐานและซบัซอ้น ผลการศกึษาเรื่องการเปรยีบเทยีบค าเรยีกสมัผสัระหว่างกลุ่มชาติพนัธุไ์ทยกบัภาษาไทย
มาตรฐานนัน้ พบว่า ในภาพรวม ภาษาชาตพินัธุไ์ทยมศีพัทท์ีใ่ชเ้ป็นค าเรยีกสมัผสัต้นแบบทีแ่ตกต่างไปจากภาษาไทย
มาตรฐาน โดยใช้ศพัท์คนละค ากนั ประมาณร้อยละ 9 ภาษาลาวเวียงแตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐานมากที่สุด 
รองลงมาเป็นลบัแล และไทยวน ตามล าดบั  
 

ค าส าคญั : ค าเรยีกสมัผสั ภาษาชาตพินัธุไ์ทย กลวธิกีารสรา้งค า  
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Abstract 
 

 This research aims at 1) an analysis of haptic-term building strategies in Tai ethnic languages in the 
lower north of Thailand 2) an analysis of haptic term meanings and worldview in Tai ethnic languages and 3) 
a comparison of haptic terms between Tai ethnic languages and the standard Thai. In the third year, data 
were collected from Laplae, Tai Yuan and Lao Wiang by interviewing.  
 The result of the analysis of haptic-term building strategies in the Tai ethnic languages reveals that 
there are prototype haptic terms and non-prototype haptic terms. The former are similar in the three 
languages, with the occurrence of 26-33 terms. The latter are also found in the same word building strategies 
such as reduplicating, synonymous compounding, word rhyming, phrase composing  and clause composing.  
 The result of the analysis of meanings and attitudes reveals a number of features and classes of 
contacted things. The former are divided into basic and complicate features. The result on the comparison 
between ethnic and standard Thai haptic terms reveals that, holistically, a small number of prototype haptic 
terms, approximately 9 percent, are lexically different. Lao Wiang people use haptic terms in the most 
difference from the Standard Thai, following by Laplae  and Tai Yuan, respectively 
 

Keywords:  haptic terms, Tai ethnic languages, standard Thai 
 

บทน า 
 

การวจิยัเรื่อง “ระบบค าเรยีกสมัผสัและทศันคตเิกีย่วกบัค าเรยีกสมัผสัของกลุ่มชาตพินัธุไ์ทยในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง” เป็นการวจิยัพืน้ฐาน (Basic research) ในกลุ่มวชิาปรชัญา สาขาภาษาศาสตรซ์ึง่เป็นการศกึษาหาองคค์วามรู้
ใหม่และเป็นการวจิยัประยุกต์ในการพฒันาการส่งเสริมการจดัการศกึษาและรูปแบบการศกึษาทีเ่ชื่อมโยงสู่ภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่  
 การศกึษาเกีย่วกบัชาตพินัธุ ์(Ethnic groups) เป็นกลุ่มเรื่องหน่ึงทีอ่ยู่ในเป้าหมายยุทธศาสตรก์ารวจิยัของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะมนุษยศาสตร์ และเชื่อมต่อสู่ฐานข้อมูลของสถาบันอารยธรรมโขง -สาละวิน ซึ่ง
มหาวทิยาลยันเรศวรเป็นสถาบนัการศกึษาที่สนองตอบการเป็นแหล่งการเรยีนรู้ การเขา้สู่ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ใน
ทอ้งถิ่น และการเป็นสถาบนัเผยแพร่การเรยีนรูโ้ดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง ในการเขา้ถงึกลุ่มชาตพินัธุเพื่อ
ศกึษาและพฒันาประเดน็ต่าง ๆ นัน้ การใชภ้าษาเพื่อตดิต่อสื่อสารเป็นสิง่ส าคญั เปรยีบเสมอืนกุญแจทีจ่ะน าไปสู่การ
คน้หาความน่าสนใจของสิง่ต่างในบา้นหรอืทอ้งถิน่  การศกึษาแง่มุมต่าง ๆ เกีย่วกบัชาตพินัธุผ์่านภาษาจงึเป็นงานวจิยั
ในเบือ้งตน้ทีจ่ะน าไปสู่การศกึษาและการพฒันาในแง่มุมอื่นต่อไป  พืน้ทีใ่นเขต 9 จงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง อนัไดแ้ก่ 
พษิณุโลก สุโขทยั ตาก ก าแพงเพชร พจิติร นครสวรรค์ อุทยัธานี เพชรบูรณ์และอุตรดติถ์ เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รบัการ
ก าหนดชดัเจนว่าเป็นบรเิวณตอนใดของประเทศ เนื่องจากเป็นพืน้ทีร่อยต่อระหว่างกึ่งกลางภาคเหนือและภาคกลาง 
กล่าวคอื ภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง บรเิวณดงักล่าวมปีระชากรทีอ่พยพมาจากส่วนต่าง ๆ ของประเทศ
ทัง้ทีเ่ป็นไทยเหนือ ไทยอสีาน และจงัหวดัต่าง ๆ ของภาคกลาง   เป็นบรเิวณทีม่คีวามหลากหลายทางภาษาถิน่และ
ภาษาของกลุ่มชาติพนัธุต่์างๆ อนัประกอบดว้ยกลุ่มชาติพนัธุท์ีห่ลากหลายตระกูลภาษา ไดแ้ก่  ตระกูลไท  เช่น ไทย
โซ่ง ไทยพวน ไทยครัง่ ฯลฯ    ตระกูลมง้เยา้  เช่น  มง้ เยา้   ตระกูลธเิบต เช่น พม่า กะเหรีย่ง ฯลฯ ตระกูลออสโตร
เอเชยีตคิ เช่น มอญ ชาวบน ฯลฯ จงึจดัเป็นบรเิวณพืน้ที่รอยต่อทางภาษาทีม่วีฒันธรรมหลากหลายทีน่่าสนใจ ภาษา
เป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสาร การใช้ค าศัพท์ของประชากรในเขตภาคเหนือตอนล่างมีการใช้ค าศัพท์ใน
ชวีติประจ าวนัทีค่ลา้ยคลงึกนัและแตกต่างกนั ในทีน่ี้การศกึษาค าเรยีกสมัผัส (Haptic terms)   เป็นเรื่องหนึ่งทีส่ามารถ
สะท้อนมโนทศัน์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ผ่านภาษาท าให้สามารถเข้าใจระบบความคิด ค่านิยม และทัศนคติของคนใน
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วฒันธรรมนัน้ๆ และสามารถน าเอาการมองโลกของกลุ่มชนมาแสดงใหเ้หน็อย่างเป็นระบบ และน าไปสูค่วามเขา้ใจในวธิี
คดิ วธิกีารท างาน และวถิกีารด าเนินชวีติอยู่ร่วมกนัของกลุ่มชาตพินัธุใ์นเบือ้งตน้ จนกระทัง่เชื่อมต่อไปสู่ความเขา้ใจใน
การวางแผนพฒันาการเขา้สูม่วลชนของหน่วยงานต่าง ๆ ทีม่พีนัธกจิตอ้งประสานงานกบักลุ่มชาตพินัธุต่์าง ๆ เหล่าน้ี 
 ในระบบมโนทศันของมนุษยท์ีแ่สดงออกโดยพฤตกิรรมทางกายและวาจา การสมัผสัถอืไดว้่ามคีวามส าคญั
ต่อมนุษยม์าก ท าใหม้นุษยร์บัรูข้อ้มูลส าคญัรอบ ๆ ตวั และแสดงสญัญานความไม่ปลอดภยัต่าง ๆ  การรบัรูแ้ละการ
เรยีนรูส้มัผสัจงึเป็นเรื่องน่าสนใจ ท าใหม้นุษยป์รบัตวัไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มรอบตวั การสมัผสัเป็นระบบ
มโนทศัน์ทางความคดิความรูส้กึทีเ่ป็นนามธรรม ดงันัน้กลุ่มชาตพินัธุต่์าง ๆ จงึตอ้งหาค าเรยีกสมัผสัเพื่อมาเป็นตวัแทน
ของมโนทศัน์หลงัจากไดส้มัผสัสรรพสิง่รอบ ๆ ตวั ดว้ยเหตุนี้การศกึษาค าเรยีกสมัผสัในกลุ่มชาตพินัธุต่์าง ๆ ทีม่นุษย์
ในกลุ่มนัน้ใชอ้ยู่เป็นประจ าจงึสามารถสะทอ้นระบบคดิ และระบบการรบัรู ้การตอบสนองต่าง ๆ ต่อสิง่แวดลอ้มของผูพ้ดู
ภาษานัน้ ๆ และยงัช่วยใหเ้ขา้ใจระบบความหมายของค าเรยีกสมัผสัของคนในกลุ่มชาตพินัธุไ์ดด้ว้ย  พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑติยสถาน 2546) ใหค้วามหมายของสมัผสัว่า ‚เป็นการรบัรูท้างหนึ่งของ
มนุษย ์เป็นการถูกตอ้ง แตะต้อง กระทบกบั หรอืการถูกต้องท าใหเ้กดิความรูส้กึ เป็นประสาทสมัผสั ‚ ในงานวจิยันี้จะ
ศกึษาค าเรยีกสมัผสัของกลุ่มชาตพินัธุต่์าง ๆ ตามความหมายในพจนานุกรมดงักล่าวขา้งต้น โดยเปรยีบเทยีบค าเรยีก
สมัผสัและทศันคตทิีม่ต่ีอค าเรยีกสมัผสัของกลุ่มชาตพินัธุต่์างๆ กบัค าเรยีกสมัผสัในภาษาไทย 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1) เพื่อวเิคราะหก์ลวธิกีารสรา้งค าเรยีกสมัผสัของกลุ่มชาตพินัธไ์ทยในเขตภาคเหนือตอนล่าง  
 2) เพื่อวเิคราะหค์วามหมายและโลกทศัน์ของค าเรยีกสมัผสัของกลุ่มชาตพินัธุไ์ทยในเขตภาคเหนือ 
     ตอนล่าง 
 3) เพื่อเปรยีบเทยีบค าเรยีกสมัผสัระหว่างกลุ่มชาตพินัธุไ์ทยในเขตภาคเหนือตอนล่าง กบัภาษาไทย 
     มาตรฐาน  
 

วิธีวิทยาการวิจยั 
การคดัเลือกจดุเกบ็ข้อมลู 
ผูว้จิยัเลอืกเกบ็ขอ้มลูในเขตพืน้ที ่3 จงัหวดัภาคเหนือตอนล่างทีม่กีลุ่มชาตพินัธุไ์ทย ไดแ้ก่ ภาษาลบัแล ไทย

ยวน และลาวเวยีง อาศยัอยูห่นาแน่น ไดแ้ก่ ภาษาลบัแล อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดติถ์ ภาษาไทยวน อ าเภอบา้นตาก 
จงัหวดัตาก และภาษาลาวเวยีง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธาน ี   

การสมัภาษณ์ 
1) สมัภาษณ์ผูบ้อกภาษารวม กลุ่มชาตพินัธุแ์ละ 50 คน ในแต่ละกลุ่มชาตพินัธุแ์บ่งออกเป็น 2 กลุ่มกลุ่มละ 25 

คน กลุ่มที ่1 มอีายุต ่ากวา่ 20 ปี กลุ่มที ่2 มอีายุ 45  ขึน้ไป 
2) ในการสมัภาษณ์ระบบค าเรยีกประสาทสมัผสั มกีารคดัเลอืกตวัแทนผูบ้อกภาษาทีด่ทีีส่ดุ ชาตพินัธุล์ะ 1 คน 

เป็นผูช้่วยในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
 การวิเคราะหข์้อมูล 
              1) ผูว้จิยัน าขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไดม้าจ าแนกค าเรยีกสมัผสัตน้แบบและค าเรยีกสมัผสัทีไ่ม่เป็นตน้แบบตาม
เกณฑข์อง Givon (2001) 
              2) วเิคราะหก์ลวธิกีารสรา้งค าเรยีกสมัผสัทีล่ดความเป็นตน้แบบว่าในแต่ละชาตพินัธุม์กีลวธิใีนการสรา้งค า
เรยีกสมัผสัอย่างไรบา้ง  
              3) วเิคราะหค์วามหมายและโลกทศัน์ของค าเรยีกสมัผสัโดยใชท้ฤษฏภีาษาศาสตรป์รชิาน 
              4) เปรยีบเทยีบระบบค าเรยีกสมัผสัในแต่ละถิน่ และภาษาไทยมาตรฐาน        
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ผลการวิจยั 
1. กลวิธีการสรา้งค าเรียกสมัผสั 

 กลวธิกีารสรา้งค าเรยีกสมัผสัพบว่าแบง่ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะใหญ่ คอื ค าเรยีกสมัผสัตน้แบบ (prototypical 
haptic terms) และค าเรยีกสมัผสัไม่เป็นตน้แบบ (non-prototypical haptic terms) 

1.1. ค าเรียกสมัผสัต้นแบบ 

ค าเรยีกสมัผสัตน้แบบ หมายถงึ การเรยีกสมัผสัจากการสมัผสัทางกาย เช่น ใชม้อื เทา้ หรอืผวิกายสมัผสั 

ถูกตอ้ง แตะตอ้ง หรอืกระทบกบัวตัถุหรอืสะสารภายนอก เช่น แขง็ ขรขุระ รอ้น หนาว ฯลฯ เป็นกลุ่มค าทีม่คีุณสมบตัิ

ดงันี้ 

1) มคีุณสมบตัติรงกบัทีก่ าหนดไวค้อืในความหมายมาตรฐาน เช่น พจนานุกรม สารานุกรม ฯลฯ แห่งชาต ิซึง่

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้หค้วามหมายของสมัผสัทีต่รงกบัขอบเขตของงานวจิยันี้

ไวว้่า  

‚ก. ถูกตอ้ง, แตะตอ้ง, กระทบกนั, เช่น มใีครมาสมัผสัไหล่ พยายามใหเ้ทา้สมัผสัหญา้เสยีบา้ง จะไดม้ี

สขุภาพด ีสมัผสัมอืกนั น. เช่น ประสาทสมัผสั, การแตะตอ้ง, การกระทบกนั, การถูกตอ้งทีใ่หเ้กดิความรูส้กึ 

เช่น พอออกไปขา้งนอกกส็มัผสัอากาศเยน็เฉียบ‛ 

2) เป็นตวัแทนของหมวดหมู่ไดด้ทีีส่ดุ สามารถแสดงคุณสมบตัสิ าคญัของสมาชกิสว่นใหญ่ไดด้ทีีส่ดุ 

3) เป็นค าเรยีกสมัผสัพืน้ฐาน ซึง่มคีุณสมบตัดิงันี้  

- เป็นค าศพัทม์ลูฐาน 

- ความหมายส าคญัของศพัทจ์ะตอ้งไม่รวมกบัศพัทอ์ื่นๆ ทีเ่ป็นค าเรยีกสมัผสั 

- การใชศ้พัทจ์ะตอ้งไมจ่ ากดัเฉพาะกบัวตัถุสิง่ของบางจ าพวก 

- เป็นศพัทท์ีม่คีวามโดดเด่นในความรูส้กึของเจา้ของภาษา 

 ค าเรยีกสมัผสัตน้แบบในภาษาชาตพินัธุไ์ทพบเป็นจ านวนใกลเ้คยีงกนั ดงันี้ ภาษาลบัแลพบจ านวนอย่างน้อย  
32 ค าภาษาไทยวนพบอย่างน้อยจ านวน  32 ค า และภาษาลาวเวยีงพบจ านวนอย่างน้อย  26 ค า ซึง่สว่นใหญ่ใช้

ค าศพัทเ์หมอืนกนั 

รายการเรยีสมัผสัตน้แบบในภาษาไทยถิน่ทัง้ 3 ภาษาแสดงไดด้งัต่อไปนี้   

ภาษาลบัแล 
ค าเรยีกสมัผสั        ไทยมาตรฐาน     วตัถุทีส่มัผสั 

 อุ่น ไหมพรม น ้าอุ่น น ้าชา กาแฟ ค าซ้อน       Y(X)Z(X) 
 

  

 ชืน้ หน้ากาก แท๊ง นามวลี       N(Xy)     

 แฉะ ตวัเปียกฝน กริยาวลี      V(Xy)     

 ฝืด  พืน้ซเีมนต ์กล่องโฟม ผวิเปลอืกมะพรา้ว กระดาษทราย ประโยค/ภาคแสดง     S(X-Y-Z)     

 รอ้น น ้าเดอืด ขา้วสกุใหม่ น ้าตาเทยีน 
 

    

 แหง้ ผา้ตากแดด ขา้วเปล่า ใบไม ้ดนิ 
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 กระดา้ง น ้า 
 

    

 แขง็ เหลก็ ปนู อฐิ ไมอ้ดั หนิ เนย กระจก น ้าตาลกรวด หนิ 
 

    

 ขน้ น ้ากะท ิน ้าตาลเคีย่ว 
 

    

 เกลีย้ง น ้ากระดา้ง 
 

    

 ละเอยีด แป้ง พรกิปน่ ขา้วคัว่ เกลอืละเอยีด 
 

    

 ละมุน กาแฟ นมสด น ้ามะพรา้ว  
 

    

 เหลว น ้าใส น ้าดื่ม น ้ากะท ิดนิโคลน น ้าราดหน้า โจ๊ก ยาสฟีนั 
 

    

 เละ กลว้ยบดสกุ โจ๊ก ทุเรยีนงอม ดนิโคลน น ้าราดหน้า 
 

    

 เรยีบ  สงักะส ีพืน้กระเบือ้ง พืน้ไม ้
 

    

 ลื่น พืน้น ้ามนั ปลาไหล น ้ายาลา้งจาน วุน้เฉาก๊วย แป้งมนั 
 

    

 หมาด ผา้เปียกน ้า ส าลชีุบน ้าบดิออก 
 

    

 มนั น ้ามนั 
 

    

 หนืด น ้าตาลไหม ้จาระบ ียางมะละกอ ยางมะพรา้ว 
 

    

 เหนียว กาวน ้า แป้งเปียก ยางกลว้ย น ้าหวาน น ้าผึง้ จาระบ ี
 

    

 นิ่ม ผลไมส้กุ เตา้หู ้กลว้ยสกุ ส าล ีผา้ขนหนู ไหมพรม เฉากว้ย  
 

    

 นุ่ม ส าล ีผา้ขนหนู ไหมพรม ผา้ก ามะหยี ่
 

    

 นวล ผลไมส้กุ เตา้หู ้กลว้ยสกุ ส าล ีผา้ขนหนู ไหมพรม เฉากว้ย  
 

    

 หยาบ ทรายหยาบ กากมะพรา้ว กระดาษสา พืน้ไมอ้ดั 
 

    

 เปราะ ไสด้นิสอ กิง่ไม ้แกว้ พลาสตกิ 
 

    

 กรอบ ขา้วเกรยีบ ทองมว้น ใบไมแ้หง้ 
  

  

 เปียก น ้า ส าลชีุบน ้า  
 

    

 เรยีบ แผ่นกระจก กระดาษ แผ่นใส หนิอ่อน รบิบิน้ลื่น พืน้กระเบือ้ง 
 

    

 ฝืดสาก พืน้ซเีมนต ์กระดาษทรายหยาบ หนิลบัมดี บวบแหง้ ไมอ้ดั  
 

    

 แหยะ อุจจรระ พืน้ดนิแฉะ 
 

    

 เยน็ น ้าแขง็ น ้าฝน ไอศครมี น ้าขวด 
 

    

 หยุ่น วุน้ เยลลี ่ฟองน ้า เหด็หอมสด เหด็ฟาง 
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ภาษาไทยยวน 
ค าเรยีกสมัผสั        ไทยมาตรฐาน     วตัถุทีส่มัผสั 

 อุน่ ไหมพรม น ้าอุ่น น ้าชา กาแฟ ค าสรอ้ย      XX* 

 โชก ผา้ตากฝน นามวลี       N(Xy) 

 ชุ่ม ผา้เปียกฝน ผา้ตากฝน กริยาวลี      V(Xy) 

  ดา้น หนิลบัมดี หนิขดัตวั   

 ฝืด  พืน้ซเีมนต ์กล่องโฟม ผวิเปลอืกมะพรา้ว กระดาษทราย 
  รอ้น น ้าเดอืด ขา้วสกุใหม่ น ้าตาเทยีน 
  แหง้ ผา้ตากแดด ขา้วเปล่า ใบไม ้ดนิ 
  กรอบ ขา้วเกรยีบ ทองมว้น ใบไมแ้หง้ 
  กระดา้ง น ้า 
  แขง็ เหลก็ ปนู อฐิ ไมอ้ดั หนิ 
  ขน้ น ้ากะท ิน ้าตาลเคีย่ว 
  เกลีย้ง น ้ากระดา้ง 
  ละเอยีด แป้ง พรกิปน่ ขา้วคัว่ เกลอืละเอยีด 
  เหลว แป้งเปียก 
  เละ กลว้ยบดสกุ โจ๊ก ทุเรยีนงอม ดนิโคลน น ้าราดหน้า 
  เรยีบ แผ่นกระจก กระดาษ แผ่นใส หนิอ่อน พืน้กระเบือ้ง 
  ลื่น พืน้น ้ามนั ปลาไหล น ้ายาลา้งจาน วุน้เฉาก๊วย แป้งมนั 
  หมาด ผา้เปียกน ้า ส าลชีุบน ้าบดิออก 
  มนั น ้ามนั 
  หนืด จาระบ ีไอศครมี 
  เหนียว กาวน ้า แป้งเปียก ยางกลว้ย น ้าหวาน น ้าผึง้ จาระบ ี
  เนียน รบิบิน้ แผ่นกระดาษ 
  นวล กาแฟ นมสด น ้ามะพรา้ว  
  หมาด ผา้ตากแดด 
  หยาบ ทรายหยาบ กากมะพรา้ว กระดาษสา พืน้ไมอ้ดั 
  เปียก น ้า ส าลชีุบน ้า  
  สาก กระดาษทรายหยาบ หนิลบัมดี บวบแหง้ ไมอ้ดั ทราย 
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 แหยะ อุจจรระ พืน้ดนิแฉะ 
  เยน็ น ้าแขง็ น ้าฝน ไอศครมี น ้าขวด 
  หยุ่น วุน้ เยลลี ่ฟองน ้า เหด็หอมสด เหด็ฟาง 
 

     

ภาษาลาวเวยีง 
ค าเรยีกสมัผสั        ไทยมาตรฐาน     วตัถุทีส่มัผสั 

 อุ่น ไหมพรม น ้าอุ่น น ้าชา กาแฟ ค าสรอ้ย      XX* 

 ชืน้ หน้ากาก แท๊ง นามวลี       N(Xy) 

 ฝืด  พืน้ซเีมนต ์กล่องโฟม ผวิเปลอืกมะพรา้ว กระดาษทราย  กริยาวลี      V(Xy) 

 รอ้น น ้าเดอืด ขา้วสกุใหม่ น ้าตาเทยีน 
  แหง้ ผา้ตากแดด ขา้วเปล่า ใบไม ้ดนิ 
  กรอบ ขา้วเกรยีบ ทองมว้น ใบไมแ้หง้ 
  กระดา้ง น ้า 
  แขง็ เหลก็ ปนู อฐิ ไมอ้ดั หนิ 
  ขน้ น ้ากะท ิน ้าตาลเคีย่ว 
  เกลีย้ง น ้ากระดา้ง 
  ละเอยีด แป้ง พรกิปน่ ขา้วคัว่ เกลอืละเอยีด 
  เหลว น ้าใส น ้าดื่ม น ้ากะท ิดนิโคลน น ้าราดหน้า โจ๊ก ยาสฟีนั 
  เละ กลว้ยบดสกุ โจ๊ก ทุเรยีนงอม ดนิโคลน น ้าราดหน้า 
  เรยีบ แผ่นกระจก กระดาษ แผ่นใส หนิอ่อน พืน้กระเบือ้ง 
  ลื่น พืน้น ้ามนั ปลาไหล น ้ายาลา้งจาน วุน้เฉาก๊วย แป้งมนั 
  หมาด ผา้เปียกน ้า ส าลชีุบน ้าบดิออก 
  มนั น ้ามนั 
  หนืด น ้าตาลไหม ้จาระบ ี
  เหนียว กาวน ้า แป้งเปียก ยางกลว้ย น ้าหวาน น ้าผึง้ จาระบ ี
  นิ่ม ผลไมส้กุ เตา้หู ้กลว้ยสกุ ส าล ีผา้ขนหนู ไหมพรม เฉากว้ย  
  นุ่ม  ส าล ีผา้ขนหนู ไหมพรม ผา้ก ามะหยี ่นมสด น ้ามะพรา้ว  
  หยาบ ทรายหยาบ กากมะพรา้ว กระดาษสา พืน้ไมอ้ดั 
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 เปราะ ไสด้นิสอ กิง่ไม ้แกว้ พลาสตกิ 
  เปียก น ้า ส าลชีุบน ้า  
  ฝืด  พืน้ซเีมนต ์กล่องโฟม ผวิเปลอืกมะพรา้ว กระดาษทราย 
  ตะปุม่ตะป ่า คางคก มะระขีน้ก น้อยหน่า ฟกัทอง หนงัจระเข ้ลกูยอ 
  แหยะ อุจจรระ พืน้ดนิแฉะ 
  เยน็ น ้าแขง็ น ้าฝน ไอศครมี น ้าขวด 
  

1.2. ค าเรียกสมัผสัท่ีไม่เป็นต้นแบบ 

ค าเรยีกสมัผสัทีไ่ม่เป็นตน้แบบเป็นสมาชกิในสว่นทีอ่ยูใ่นบรเิวณทบัซอ้นกนั จะแสดงคุณสมบตัขิองหมวดหมู่
ไดน้้อยลง ยิง่เป็นสมาชกิทีอ่ยู่ในบรเิวณทีม่กีารทบัซอ้นกนัของจ านวนหมวดหมูม่ากเท่าใด กจ็ะเป็นตวัแทนของ
หมวดหมู่นัน้ไดด้น้ีอยลงไปเท่านัน้ ไล่ระดบัต่อเนื่องจนกระทัง่ไม่สามารถเป็นตวัแทนของหมวดหมู่เดมิได ้ 

กลวธิกีารสรา้งค าเรยีกสมัผสัทีล่ดความเป็นตน้แบบในภาษาลบัแล ไทยยวน และลาวเวยีงกระท าในลกัษณะ
เดยีวกนั โดยการน าค าเรยีกสมัผสัตน้แบบซึง่เป็นค ามลูมาประกอบกนัในลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ การซ ้าค า การเสรมิค า
สรอ้ย การซอ้นค า การประสมค า การประกอบวล ีและการประกอบประโยค/ภาคแสดง ดงันี้ 

1.2.1. การซ า้ค า  

การสรา้งค าเรยีกสมัผสัโดยวธิกีารซ ้าค า เป็นการน าเอาค าเรยีกสมัผสัตน้แบบ 1 ค า มากล่าวซ ้ากนั ในลกัษณะ 
X-X พบใน 2 ลกัษณะ คอื การซ ้าค าโดยไม่เปลีย่นรปู และการซ ้าค าโดยเปลีย่นรปู  

1.2.1.1. การซ า้ค าโดยไม่เปล่ียนรปู 

การสรา้งค าเรยีกสมัผสัโดยวธิกีารซ ้าค าโดยไม่เปลีย่นเสยีงพยญัชนะหรอืสระใดๆ มคีวามหมายในท านอง
เดยีวกนักบัค าทีน่ ามาซ ้าแต่อยูใ่นระดบัน้อยกว่า ตวัอย่างดงันี้ 

ภาษาลบัแล 

ในภาษาลบัแลน าค าว่า ‘ลื่น’ มาซ ้ากนัเป็น  ‘ลื่นๆ’ ใชเ้รยีกการสมัผสัวตัถุ เช่น น ้าบน
พืน้ เป็นตน้  

1.2.1.2. การซ า้ค าโดยเปล่ียนรปู  

การสรา้งค าเรยีกสมัผสัโดยวธิกีารซ ้าค าโดยเปลีย่นรปู ปรากฏใน 2 ลกัษณะ ซึง่มคีวามหมายในลกัษณะที่
แตกต่างกนั ไดแ้ก ่

1) การซ ้าค าโดยเปลีย่นรปูสระ ในค าทา้ย มคีวามหมายเหมอืนค าเดมิ ตวัอย่างดงัต่อไปนี้ 

 ภาษาไทยยวน 

ในภาษาไทยวนน าค าว่า ‘เหนอะ’ มาซ ้ากนัโดยเปลีย่นเสยีงสระ / / เป็น / / เป็น ‘
เหนอะหนะ’ ใชเ้รยีกการสมัผสัวตัถุ เช่น จาระบ ีกาวเหนยีว แป้งเปียก ราดหน้า เป็นตน้  
 ภาษาลาวเวยีง 

ในภาษาลาวเวยีงน าค าว่า ‘ปุม่’ มาซ ้ากนัโดยเปลีย่นเสยีงสระ / / เป็น / / เป็น  ‘ปุม่ป ่า’ 
ใชเ้รยีกการสมัผสัวตัถุ เช่น คางคก มะระขีน้ก น้อยหน่า ฟกัทอง หนงัจระเข ้ลกูยอ เป็นตน้ 

2) การซ ้าค าโดยเปลีย่นรปูวรรณยกุต์ ในค าหน้า มคีวามหมายในระดบัมากกว่าค าเดมิ พบในภาษาลบัแล 

เช่น  ‘อุ่นจดั’ ใชเ้รยีกการสมัผสัวตัถุ เช่น น ้ารอ้น 
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1.2.2. การเสริมค าสรอ้ย 

การสรา้งค าเรยีกสมัผสัโดยวธิกีารเสรมิค าสรอ้ยเป็นการน าค าเรยีกสมัผสัตน้แบบ 1 ค ามาเป็นค าตัง้และเสรมิ
ค าสรอ้ยซึง่มเีสยีงสอดคลอ้งเพื่อสรา้งค าเรยีกสมัผสัค าใหม่ ทีม่คีวามหมายในท านองเดยีวกนักบัค าตน้แบบ ซึง่อาจ

จ าลองเป็นสตูรไดค้อื X-X* ดงัทีพ่บในภาษาไทยวน ซึง่น าค าว่า ‘ตะลุ๊บ’ มาเสรมิค าสรอ้ยซึง่ไมม่คีวามหมาย

คอื  ‘ปุ๊บป ับ๊’ เป็น ‘ตะลุ๊บปุ๊บป ับ๊’ ใชเ้รยีกการสมัผสัวตัถุ เช่น คางคก มะระขีน้ก 
น้อยหน่า ฟกัทอง หนงัจระเข ้ลกูยอ ฯลฯ 

 

1.2.3. การซ้อนค า  

การสรา้งค าเรยีกสมัผสัโดยวธิกีารซอ้นค า เป็นการน าเอาค าเรยีกสมัผสัตน้แบบ 2 ค าทีม่คีวามหมายเหมอืน
หรอืคลา้ยกนัมาประกอบซอ้นกนัเป็นค าเรยีกสมัผสัค าใหม่ ทีม่คีวามหมายเป็นการแสดงประสาทสมัผสัในลกัษณะใด
ลกัษณะหนึ่งเท่านัน้ ซึง่อาจจ าลองเป็นสตูรไดค้อื Y(X)-Z(X) ดงัตวัอย่างในทัง้สามภาษาถิน่ ตวัอย่างภาษาลาวเวยีง 

ภาษาลาวเวยีง 

ในภาษาลาวเวยีงมกีารน าค าเรยีกสมัผสัตน้แบบ เช่น  ‘คนั’ และ ‘คาย’ มาประสมกนัเพื่อ

สรา้งค าเรยีกสมัผสัค าใหม่คอื ‘คนัคาย’ ซึง่มคีวามหมาย ‘คนั’ หรอื ‘คาย’ อย่างใดอย่างหนึ่งในการ
สมัผสัครัง้หนึ่งๆ เพื่อเรยีกสิง่ทีส่มัผสัเช่น กะทกรก หมามุย่ ใบหญา้ เป็นตน้ 

1.2.4. การประสมค า 

การสรา้งค าเรยีกสมัผสัโดยวธิกีารประสมค าเป็นการน าค าเรยีกสมัผสัตน้แบบ 2 ค ามาประสมกนัเพื่อสรา้งค า
เรยีกสมัผสัค าใหม่ ทีม่คีวามหมายเป็นการแสดงประสาทสมัผสัของทัง้สองลกัษณะ ซึง่อาจจ าลองเป็นสตูรไดค้อื X-Y ดงั
ตวัอย่างในทัง้สามภาษา ตวัอย่างภาษาลบัแล 

ภาษาลบัแล 

ในภาษาลบัแลมกีารน าค าเรยีกสมัผสัตน้แบบ เช่น   ‘สาก’ และ  ‘นิ่ม’ มาประสมกนัเพื่อสรา้งค า

เรยีกสมัผสัค าใหม่คอื    ซึง่มคีวามหมายทัง้ ‘สาก’ และ ‘นิ่ม’ รวมอยูใ่นการสมัผสัครัง้หนึ่งๆ เพื่อเรยีกสิง่ที่
สมัผสัเช่น ผา้ลกูไม ้ 

1.2.5. การประกอบเป็นวลี 

การสรา้งค าเรยีกสมัผสัโดยวธิกีารประกอบเป็นวล ีเป็นการเลยีนแบบกรยิาวลปีรากฏใน 2 แบบ ตามลกัษณะ
วากยสมัพนัธไ์ดแ้ก่ กรยิาชว่ย-กรยิาหลกั และ กรยิาหลกั-กรยิาวเิศษณ์  

1) กรยิาช่วง-กรยิาหลกั อาจจ าลองเป็นสตูรไดค้อื y-X มโีครงสรา้งวากยสมัพนัธแ์สดงไดด้งันี้ 

                          กรยิาวล ี

                                          กรยิาชว่ย                 กรยิาหลกั 

ค าเรยีกสมัผสัลกัษณะน้ีพบในภาษาลบัแล ซึง่มกีารน าค าเรยีกสมัผสัตน้แบบหนึ่งค า เช่น   ‘ลื่น’ และมา

ประกอบกบักรยิาช่วย ‘ออก’ เพื่อสรา้งค าเรยีกสมัผสัค าใหม่คอื   ‘ออกลื่น’ ซึง่มคีวามหมายหลกัคอื 
‘ลื่น’ และขยายดว้ยกรยิาชว่ย ‘ออก’ รวมอยูใ่นลกัษณะสมัผสัเดยีวคอื ‘ค่อนไปทางลื่น’ เพื่อเรยีกสิง่ทีส่มัผสัเช่น 
ตะไครน้ ้า พืน้เปียกแฉะ เป็นตน้ 

2) กรยิาหลกั-กรยิาวเิศษณ์ อาจจ าลองเป็นสตูรไดค้อื X-y มโีครงสรา้งวากยสมัพนัธแ์สดงไดด้งันี้ 

                          กรยิาวล ี

                                         กรยิาหลกั              กรยิาวเิศษณ์ 

ภาษาลบัแล 
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ในภาษาลบัแลมกีารน าค าเรยีกสมัผสัตน้แบบหนึ่งค า เช่น   ‘รอ้น’ และมาประกอบกบักรยิาวเิศษณ์ 

‘วบู’ (เป็นค าซ ้า) เพื่อสรา้งค าเรยีกสมัผสัค าใหม่คอื   ‘รอ้นวบู’ ซึง่มี
ความหมายหลกัคอื ‘รอ้น’ และขยายดว้ยกรยิาวเิศษณ์ ‘วบู’ รวมอยู่ในลกัษณะสมัผสัเดยีวคอื ‘รอ้นวบู’ เพื่อเรยีกสิง่ที่
สมัผสัเช่น ไฟปา่ เป็นตน้ 

1.2.6. การประกอบเป็นประโยค 

การสรา้งค าเรยีกสมัผสัโดยวธิกีารประกอบเป็นประโยค เป็นการสรา้งค าโดยการเลยีนแบบประโยคสมัพนัธ
กรยิา (copular verb) ทีป่ระธานไม่ปรากฏ กรยิาวลปีระกอบดว้ยสมัพนัธกรยิาและภาคแสดง อาจจ าลองเป็นสตูรไดค้อื 
Ø-Y-Z  ในโครงสรา้งดงันี้  

    ประโยค 
  ประธาน      กรยิาวล ี
                        สมัพนัธกรยิา          ภาคแสดง 
การสรา้งค าสมัผสัวธินีี้แบ่งเป็น 2 แบบตามความแตกต่างของสมัพนัธกรยิา ไดแ้ก่ สมัพนัธกรยิา  และ 

  

1) สมัพนัธกรยิา  ‘เป็น’ ใชป้ระกอบกบัภาคแสดงนาม (nominal predicate) ตวัอย่าง 

ภาษาลาวเวยีง 

ในภาษาลาวเวยีงมกีารน าสมัพนัธกรยิา  ‘เป็น’ ประกอบกบัค านามเช่น   ‘ค’ู เพื่อสรา้งค าเรยีก

สมัผสัค าใหม่คอื    ‘เป็นค/ูลอน’ ซึง่มคีวามหมายเชงิอุปลกัษณ์อยู่ทีภ่าคแสดงนามคอื ‘ค/ูลอน’ รวมอยูใ่น
ลกัษณะสมัผสัเดยีว เพื่อเรยีกสิง่ทีส่มัผสัเช่น หลงัคาสงักะส ีกระเบือ้ง เป็นตน้ 

3) สมัพนัธกรยิา  ‘คอื’ และ ภาคแสดงนาม ภาคแสดงวเิศษณ์ (นามวเิศษณ์หรอืกรยิาวเิศษณ์กเ็รยีก) 

และภาคแสดงวเิศษณ์แปลงเป็นนาม (nominalized adverb/adjective)  

-  - ภาคแสดงนาม 

ในภาษาลบัแล ไทยยวน และลาวเวยีงมกีารน าสมัพนัธกรยิา ‘คอื’ ประกอบกบัค านามเชน่   ‘ฝุน่’ 

เพื่อสรา้งค าเรยีกสมัผสัค าใหม่คอื   ‘คอืฝุน่’ ซึง่มคีวามหมายเชงิอุปลกัษณ์อยูท่ีภ่าคแสดงนามคอื ‘ฝุน่’ 
รวมอยูใ่นลกัษณะสมัผสัเดยีว เพื่อเรยีกสิง่ทีส่มัผสัเช่น พืน้ถนน เป็นตน้ 

-  - ภาคแสดงวเิศษณ์ 

ในภาษาลาวเวยีงมกีารน าสมัพนัธกรยิา ‘คอื’ ประกอบกบัค าวเิศษณ์เช่น   ‘แหง้’ เพื่อสรา้งค า

เรยีกสมัผสัค าใหม่คอื   ‘คอืแหง้’ ซึง่มคีวามหมายเชงิอุปลกัษณ์อยูท่ีภ่าคแสดงวเิศษณ์คอื ‘แหง้’ รวมอยู่
ในลกัษณะสมัผสัเดยีว เพื่อเรยีกสิง่ทีส่มัผสัเช่น ถว้ยเปล่า เสือ้ผา้ตากแดด เป็นตน้ 

-  - ภาคแสดงวเิศษณ์แปลงเป็นนาม 

ในภาษาลาวเวยีงมกีารน าสมัพนัธกรยิา ‘คอื’ ประกอบกบัค าวเิศษณ์เช่น  ‘ลื่น’ ซึง่แปลงเป็น

นามโดยการเตมิค าบ่งเพศหญงิ  ‘อ’ี ไวห้น้า เป็น อลีื่น’ เพื่อสรา้งค าเรยีกสมัผสัค าใหม่คอื  

  ‘คอืลื่น’ ซึง่มคีวามหมายเชงิอุปลกัษณ์อยู่ทีภ่าคแสดงวเิศษณ์แปลงเป็นนามคอื ‘ลื่น’ รวมอยูใ่น
ลกัษณะสมัผสัเดยีว เพื่อเรยีกสิง่ทีส่มัผสัเช่น ตะไคร่น ้า พืน้เปียกแฉะ เป็นตน้ 

2. ความหมายและโลกทศัน์ 
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ความหมายและโลกทศัน์ของกลุ่มชาตพินัธุไ์ทยในเขตภาคเหนือตอนล่างสะทอ้นใหเ้หน็จากลกัษณะทาง

กายภาพ (physical features) ดา้นต่างๆ ของสิง่ทีถู่กสมัผสัทีป่รากฏในค าเรยีกสมัผสั และชนิดของสิง่ทีถู่กสมัผสั ดงันี้ 

2.1. ลกัษณะทางกายภาพของส่ิงท่ีสมัผสั 

ลกัษณะกายภาพของสิง่ทีถู่กสมัผสัทีป่รากฏในค าเรยีกสมัผสัแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ไดแ้ก ่ลกัษณะ
กายภาพพืน้ฐาน (simple) และลกัษณะกายภาพซบัซอ้น (complex) ดงันี้ 

 
2.1.1. ลกัษณะกายภาพพืน้ฐาน 

ค าเรยีกสมัผสัทีแ่สดงลกัษณะกายภาพพืน้ฐานของสิง่ทีถู่กสมัผสั แสดงลกัษณะกายภาพเพยีงหนึ่งดา้น พบใน
กลวธิกีารสรา้งค าเรยีงสมัผสัแบบทีเ่ป็นการใชค้ าเดีย่ว การซ ้าค า การเสรมิค าสรอ้ย การประกอบวล ีและการประกอบ
ประโยค หรอืกล่าวไดว้่าทุกกลวธิกีารสรา้งค า ยกเวน้ค าประสม แสดงลกัษณะกายภาพพืน้ฐาน  ในภาษาลบัแล ไทย
ยวน และลาวเวยีง พบลกัษณะกายภาพพืน้ฐานอย่างน้อย 11 ดา้น ทีม่นียัส าคญัต่อการพจิารณาไวยากรณ์ค า ระหว่าง
การเป็นค าซอ้นและค าประสมไดแ้ก่ รปูทรง (shape) ความเรยีบ (smoothness) ความละเอยีด (fineness) ความมนัเงา 
(polishedness) ความลื่น (slipperiness) ความแขง็ (hardness) ความเหนียว (stickiness) ความขน้ (condenseness) 
ความเปียก (moistness) อุณหภูม ิ(temperature) และอาการ (symptom)  

 

         2.1.2.ลกัษณะกายภาพซบัซ้อน (complex) 
 

ตารางที ่1 ค าเรยีกสมัผสัลกัษณะกายภาพซบัซอ้น 

                     Y 
 
 
X 1. 

รปู
ทร

ง 

2. 
คว

าม
เรี
ยบ

 

3. 
คว

าม
ละ

เอี
ยด

 

4. 
คว

าม
มนั

 

5. 
คว

าม
ลื่น

 

6. 
คว

าม
แข

ง็ 

7. 
คว

าม
เห
นีย

ว 

8. 
คว

าม
ข้น

 

9. 
คว

าม
เปี
ยก

 

10
. อ

ณุ
หภ

มูิ 

11
. อ

าก
าร

 

1.รปูทรง   
 

    
 

X1-Y6           

2.ความเรียบ 
 

  X2-Y3 X2-Y4 X2-Y5 X2-Y6 
 

  X2-Y9     

3.ความละเอียด   X3-Y2     
 X3-
Y5 X3-Y6           

4.ความมนั   X4-Y2     X4-Y5 X4-Y6 X4-Y7         

5.ความลื่น   X5-Y2   X5-Y4   X5-Y6 X5-Y7         

6.ความแขง็   X6-Y2     X6-Y5   X6-Y7 X6-Y8       

7.ความเหนียว         X7-Y5 X7-Y6   X7-Y8       
8.ความข้น           X8-Y6           

9.ความเปียก             X9-Y7         

10.อณุหภมิู       
 

  
X10-
Y6 

X10-
Y7   

X10-
Y9     

11.อาการ                       
 

2.2. ชนิดของส่ิงท่ีสมัผสั 
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สิ่งที่สมัผัสเป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ควบคู่ไปกับค าเรียกสมัผัส สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัตถุ
สิง่แวดลอ้มของกลุ่มชาตพินัธุไ์ทยทีม่กัไดเ้หน็ไดส้มัผสัในชวีติประจ าวันและฝงัอยู่ในระบบคดิและจติส านึกพร้อมทีจ่ะ
เอ่ยออกมาเป็นค าพดูโดยไม่ลงัเลใชเ้วลาในการนึกคดิ สิง่ทีส่มัผสัในภาษาลบัแล ไทยยวน และลาวเวยีง พบแบ่งอย่าง
น้อยเป็น 10 ชนิดเหมอืนกนั ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ขา้วของเครื่องใช้ ประสบการณ์ พชืผกัผลไม้ วสัดุอุปกรณ์ 
ธรรมชาต ิสิง่ก่อสรา้ง สตัว ์สิง่ปฎกิลูกากเดน และอวยัวะ จ านวนตามล าดบัดงันี้ 

 

2.2.1. อาหารและเครือ่งดืม่  

อาหารคาวหวาน วสัดุประกอบอาหาร เครื่องปรุงรสชาต ิและเครื่องดื่ม ทีม่บีทบาทในชวีติประจ าวนั ในการ
น ามาใชเ้ป็นตวัอย่างค าเรยีกสมัผสัต่างๆ นัน้ สามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึวถิีชวีติ ความนยิม กรรมวธิ ีและประสบการณ์
ในการกนิอยู่และการน าพชืผกัหรอืวสัดุต่างๆ ทีผ่ลติ ซือ้หา หรอืหาไดใ้นทอ้งถิน่ มาประกอบอาหารทัง้คาวและหวาน
ของกลุ่มชาตพินัธุไ์ทยทัง้สามกลุ่ม ทีส่ าคญัไดแ้ก่ กาแฟ  เกลอืละเอยีด ขนมชัน้ ขา้วเกรยีบ ขา้วคัว่ ขา้วตม้ ขา้วเปล่า ไข่
ขาวดบิ  

2.2.2. ข้าวของเครือ่งใช้ 

ขา้วของเครื่องใชท้ีม่บีทบาทใชใ้นชวีติประจ าวนั ในการน ามาใชเ้ป็นตวัอย่างค าเรยีกสมัผสัต่างๆ นัน้ สามารถ
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเป็นอยู่ กจิกรรมการด ารงชวีติ และวสัดุทีห่าไดใ้นทอ้งถิน่ของกลุ่มชาตพินัธุไ์ทยทัง้สามกลุ่ม ทีส่ าคญั
ไดแ้ก่ กระจก กระดาษ กล่องโฟม กาวน ้า กาวใส แกว้พลาสตกิ ครก จาระบ ีแชมพ ูตูเ้ยน็ เตาไฟ น ้ายาลา้งจาน แป้ง  

2.2.3. ประสบการณ์ 

ประสบการณ์แสดงใหเ้หน็ถงึการสมัผสักบัสิง่ทางกายภาพหลายดา้น เช่น ธรรมชาต ิสิง่มชีวีติ พชื สิง่แวดลอ้ม 
วถิชีวีติ กจิกรรม โรคภยัไขเ้จบ็ ฯลฯ ทีก่ลุ่มชาตพินัธุ์ไทยทัง้สามกลุ่มมมปีระสบการณ์ต่อสิง่นัน้ในการด าเนิน
ชวีติประจ าวนั ซึง่น ามาเปรยีบเทยีบในการสมัผสั ทีส่ าคญัไดแ้ก ่กลว้ยบดสกุ กลว้ยสกุ จ า๊ ตวัเปียกฝน ทรายละเอยีด 
ทรายหยาบ ทุเรยีนงอม น ้าตาลไหม ้ 

2.2.4. พืชผกัผลไม้  

พชื ผกั และผลไมท้ีอ่ยู่ในธรรมชาตแิวดลอ้มและมบีทบาททีม่กัใชใ้นชวีติประจ าวนัหรอืเป็นประสบการณ์ ซึง่
ฝงัอยู่ในจติส านึกของกลุ่มชาตพินัธุไ์ท น าไปใชเ้ปรยีบเทยีบในการเรยีกค าสมัผสั นัน้ สามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึพชื
ทอ้งถิน่ สว่นประกอบทีน่ ามาบรโิภคและใชส้อย ตลอดจนกรรมวธิทีีบ่รโิภค ทีส่ าคญัไดแ้ก่ กะทกรก กิง่ไม ้แงมนั ตน้
หมาก แตงโม  

2.2.5. วสัดแุละอปุกรณ์  

    วสัดุและอุปกรณ์ รวมทัง้เครือ่งมอืทีม่บีทบาทใชใ้นชวีติประจ าวนั น าไปใชเ้ปรยีบเทยีบในการเรยีกค า
สมัผสั สามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึกจิกรรมการด ารงชวีติ การประกอบอาชพี ความเชีย่วชาญ และวสัดุทีห่าไดใ้น
ทอ้งถิน่ของกลุ่มชาตพินัธุไ์ทยทัง้สามกลุ่ม ทีส่ าคญัไดแ้ก่ กรด กระดาน กระดาษทรายหยาบ กระดาษมนั กระดาษ
สา  

2.2.6. ธรรมชาติ  

ธรรมชาตแิวดลอ้มทีม่บีทบาทและสมัผสัไดใ้นชวีติประจ าวนัและฝงัอยู่ในจติส านึกของกลุ่มชาตพินัธุไ์ทย 
สามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึธรรมชาตแิวดลอ้มและภมูอิากาศทอ้งถิน่ได ้ทีน่ ามาใชเ้ปรยีบเทยีบกบัการสมัผสัไดแ้ก่ 
กรวด โคลน ดนิ ดนิโคลน ดนิเหนียว น ้า น ้าตก น ้าทะเล น ้าฝน ไฟปา่ ละอองฝน หนิ 

2.2.7. ส่ิงก่อสรา้ง 

สิง่ก่อสรา้งสามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเป็นอยู่ ลกัษณะการด ารงชวีติ ค่านิยม และวสัดุทีห่าไดใ้นทอ้งถิน่ของ
กลุ่มชาตพินัธุไ์ท ทีน่ ามาเปรยีบกบัการสมัผสัไดแ้ก่ ถนน พื้นกระเบื้อง พื้นซเีมนต ์พื้นถนน 
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2.2.8. สตัว ์ 

สตัวแ์ละอวยัวะหรอืผลผลติจากสตัวท์ีอ่ยูใ่นธรรมชาตแิวดลอ้มและมบีทบาทในชวีติประจ าวนั ซึง่ฝงัอยู่

ในจติส านึกของกลุ่มชาตพินัธุไ์ทย สามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึระบบนิเวศทอ้งถิน่ได ้ทีน่ ามาเปรยีบเทยีบกบัการ

สมัผสัไดแ้ก่ คางคก ปลาไหล หนงัจระเข ้

 

2.2.9. ส่ิงปฏิกลูกากเดน 

สิง่ปฏกิลูและกากเดนของเหลอืใชท้ีน่ ามาเปรยีบเทยีบกบัการสมัผสั ไดแ้ก่ อุจจาระ และ เปลอืกไข ่
2.2.10. อวยัวะ  

อวยัวะทีส่มัผสัไดแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบัอวยัวะนัน้ๆ ซึง่ฝงัอยู่ในจติส านึกของกลุ่มชาตพินัธุไ์ทยที่

น ามาเปรยีบเทยีบกบัการสมัผสัไดแ้ก่ หนวดเครา 
   

 

3. การเปรียบเทียบค าเรียกสมัผสัระหว่างกลุม่ชาติพนัธุไ์ทยกบัภาษาไทยมาตรฐาน 
3.1. การเปรียบเทียบค าเรียกสมัผสัต้นแบบ 

 เมื่อเปรยีบเทยีบค าเรยีกสมัผสัตน้แบบพบว่า ภาษาลบัแล ไทยวน และลาวเวยีง มศีพัทท์ีใ่ชเ้รยีกค าเรยีก
สมัผสัตน้แบบทีแ่ตกต่างไปจากภาษาไทยมาตรฐาน ในลกัษณะของการใชศ้พัทค์นละค ากนัประมาณรอ้ยละ 9 ใน
ภาพรวม สว่นอตัราสว่นทีแ่ตกต่างกนัระหว่างกลุ่มชาตพินัธุไ์ทยแต่ละกลุ่มและภาษาไทยมาตรฐานนัน้ พบว่าภาษาลาว
เวยีงแตกต่างมากทีส่ดุ รอ้ยละ 11 รองไปเป็นภาษาลบัแล รอ้ยละ 9 และภาษาไทยยวนแตกต่างน้อยทีส่ดุ รอ้ยละ 6  
 ภาษาลบัแลมคี าเรยีกสมัผสัตน้แบบทีแ่ตกต่างเป็นคนละค ากบัภาษาไทยมาตรฐาน 3 ค า ดงันี้ 
ค าเรยีกสมัผสั        ไทยมาตรฐาน    วตัถุทีส่มัผสั 

 ลื่น พืน้น ้ามนั ปลาไหล น ้ายาลา้งจาน วุน้เฉาก๊วย แป้งมนั 
 

    

 กรอบ ขา้วเกรยีบ ทองมว้น ใบไมแ้หง้ 
  

  

 เรยีบ แผ่นกระจก กระดาษ แผ่นใส หนิอ่อน พืน้กระเบือ้ง 
 

    
 ภาษาไทยยวนมคี าเรยีกสมัผสัตน้แบบทีแ่ตกต่างเป็นคนละค ากบัภาษาไทยมาตรฐาน 2 ค าดงันี้ 
ค าเรยีกสมัผสั        ไทยมาตรฐาน      วตัถุทีส่มัผสั 

 ลื่น พืน้น ้ามนั ปลาไหล น ้ายาลา้งจาน วุน้เฉาก๊วย แป้งมนั 
  หมาด ผา้ตากแดด 
  ภาษาลาวเวยีงมคี าเรยีกสมัผสัตน้แบบทีแ่ตกต่างเป็นคนละค ากบัภาษาไทยมาตรฐาน 3 ค าดงันี้ 

ค าเรยีกสมัผสั         ไทยมาตรฐาน          วตัถุทีส่มัผสั 

 ลื่น พืน้น ้ามนั ปลาไหล น ้ายาลา้งจาน วุน้เฉาก๊วย แป้งมนั 
  ฝืด  พืน้ซเีมนต ์กล่องโฟม ผวิเปลอืกมะพรา้ว กระดาษทราย 
  ตะปุม่ตะป ่า คางคก มะระขีน้ก น้อยหน่า ฟกัทอง หนงัจระเข ้ลกูยอ 
 3.2. การเปรียบเทียบค าเรียกสมัผสัท่ีไม่เป็นต้นแบบ 

 เมื่อเปรยีบเทยีบค าเรยีกสมัผสัทีไ่ม่เป็นตน้แบบพบว่าโดยสว่นใหญ่ ภาษาลบัแล ไทยยวน และลาวเวยีงมี
การหลกัเกณฑใ์นสรา้งศพัทท์ีใ่ชเ้รยีกค าเรยีกสมัผสัในระบบทีไ่มแ่ตกต่างไปจากภาษาไทยมาตรฐาน กล่าวคอื มกีาร
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สรา้งค าเรยีกสมัผสัโดยใชก้ลวธิ ีการซ ้าค า การซอ้นค า การประสมค า การประกอบวล ีและการประกอบประโยค 
เช่นเดยีวกนักบัภาษาไทยมาตรฐาน ดงันี้ 
         ไทยมาตรฐาน ลบัแล  ไทยยวน  ลาวเวยีง 

 การซ ้าค า    อุ่นๆ    
การซอ้นค า          เละเหลว              
การประสมค า         เละลื่น      

การประกอบวล ี         เยน็จดั      

การประกอบประโยค  เป็นลอน           
 ความแตกต่างของค าเรยีกสมัผสัทีไ่ม่เป็นตน้แบบทีพ่บเป็นเรื่องของการใชศ้พัทค์นละค า เช่น 
ไทยมาตรฐาน  ลบัแล   ไทยยวน   ลาวเวยีง 

ตะปุม่ตะป ่า     
ขรุขระ   
รอ้นวาบ   
ลื่นปรีด้       
ออกสาก         


สรปุและอภิปรายผล
 งานวจิยัเรื่อง “ระบบค าเรยีกสมัผสัและทศันคตเิกีย่วกบัค าเรยีกสมัผสัของกลุ่มชาตพิันธุไ์ทยในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง” มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) วเิคราะห์กลวธิกีารสร้างค าเรยีกสัมผสัของกลุ่มชาติพนัธ์ไทย 2) เพื่อวเิคราะห์
ความหมายและโลกทศัน์ของค าเรยีกสมัผสัของกลุ่มชาตพินัธุไ์ทย และ 3) เพื่อเปรยีบเทยีบค าเรยีกสมัผสัระหว่างกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยกับภาษาไทยมาตรฐาน กระท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลค าเรียกสมัผัสจากกลุ่มชาติพันธุ์ไท ย  
3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ภาษาลบัแล ไทยยวน และลาวเวยีง การเกบ็ขอ้มลูกระท าโดยการสมัภาษณ์ 
 ผลการศกึษาเรื่องกลวธิกีารสรา้งค าเรยีกสมัผสัของกลุ่มชาตพินัธุ์ภาษาลบัแล ไทยยวน และลาวเวยีง พบว่า 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คอื ค าเรยีกสมัผสัตน้แบบ และค าเรยีกสมัผสัทีไ่ม่เป็นตน้แบบ ค าเรยีกสมัผสัต้นแบบในภาษา
กลุ่มชาตพินัธุไ์ทยทัง้สามกลุ่มพบในปรมิาณที่ใกลเ้คยีงกนั 26-33 ค า ซึง่ส่วนใหญ่ใชค้ าศพัทเ์หมอืนกนั ส่วนค าเรยีก
สมัผสัทีไ่ม่เป็นต้นแบบในกลุ่มชาตพินัธุไ์ทยทัง้สามกลุ่มพบมกีลวธิใีนการสรา้งค าโดยการซ ้าค า การซอ้นค า การเสรมิ
สรอ้ยค า การประสมค า การประกอบวล ีและการประกอบประโยค (ประโยคสมัพนัธกรยิา)  
 ผลการศกึษาเรื่องความหมายและโลกของค าเรยีกสมัผสั พบว่าความหมายของค าเรยีกสมัผสัแสดงโลกทศัน์
ของกลุ่มชาตพินัธุภ์าษาลบัแล ไทยยวน และลาวเวยีง จากลกัษณะดา้นต่างๆ ของสิง่ทีส่มัผสัทีป่รากฏในค าเรยีกสมัผสั 
และชนิดของสิง่ทีส่มัผสั ลกัษณะของสิง่ทีส่มัผสัพบทัง้ในลกัษณะพืน้ฐานและลกัษณะซบัซอ้น ลกัษณะพืน้ฐานแสดงให้
เหน็ถงึ รูปทรง (shape) ความเรยีบ (smoothness) ความละเอยีด (fineness) ความมนัเงา (polishedness) ความลื่น 
(slipperiness) ความแขง็ (hardness) ความเหนียว (stickiness) ความขน้ (condenseness) ความเปียก (moistness) 
อุณหภูม ิ(temperature) และอาการ (symptom) ส่วนลกัษณะซบัซ้อนแสดงให้เหน็ถึงระบบคดิที่ซบัซ้อน ซึ่งน าเอา
ลกัษณะพืน้ฐานมารวมกนัใชเ้ป็นค าเรยีกสมัผสั พบอย่างหลากหลาย ส าหรบัชนิดของสิง่ทีส่มัผสัเป็นขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการ
สมัภาษณ์ควบคู่ไปกบัค าเรยีกสมัผสั สามารถสะท้อนให้เหน็ถึงวตัถุสิง่แวดล้อมของกลุ่มชาติพนัธุ์ไทที่มกัได้เหน็ได้
สมัผสัในชีวิตประจ าวนัและฝงัอยู่ในระบบคิดและจิตส านึก พบแบ่งโดยกว้างออกเป็น 10 ชนิด ได้แก่ อาหารและ
เครื่องดื่ม ขา้วของเครื่องใช ้ประสบการณ์ พชืผกัผลไม ้และอื่นๆ 
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ผลการศกึษาเรื่องการเปรยีบเทยีบค าเรยีกสมัผสัระหว่างกลุ่มชาตพินัธุไ์ทกบัภาษาไทยมาตรฐานนัน้ พบว่า 
ในภาพรวมภาษาลบัแล ไทยวน และลาวเวียง มีศพัท์ที่ใช้เป็นค าเรียกสมัผสัต้นแบบที่แตกต่างไปจากภาษาไทย
มาตรฐาน ในลกัษณะของการใชศ้พัทค์นละค ากนั โดยแตกต่างประมาณรอ้ยละ 9 โดยเฉลีย่ ส่วนอตัราส่วนทีเ่ป็นความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มชาติพนัธุ์ไทแต่ละกลุ่มและภาษาไทยมาตรฐาน พบว่าภาษาลาวเวยีงแตกต่างจากภาษาไทย
มาตรฐานมากทีสุ่ด รองลงมาเป็นลบัแล และไทยวน ตามล าดบั ส่วนผลการเปรยีบเทยีบค าเรยีกสมัผสัที่ลดความเป็น
ต้นแบบพบว่า ภาษาไททัง้สามถิ่นมกีารหลักเกณฑ์ในสรา้งศพัท์ทีใ่ช้เรยีกค าเรยีกสมัผสัในระบบที่ไม่แตกต่างไปจาก
ภาษาไทยมาตรฐาน กล่าวคือ มีการสร้างค าโดยวิธีการซ ้าค า การซ้อนค า การเสริมค าสร้อย การประสมค า การ
ประกอบวล ีและการประกอบประโยค เช่นเดียวกนักบัที่ปรากฏในภาษาไทยมาตรฐาน มีเพียงค าศพัท์ที่เท่านัน้ที่
แตกต่าง  

ผลการศกึษาเรื่องความหมายและโลกทศัน์ของค าเรยีกสมัผสัในงานวจิยันี้แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธอ์ย่าง
เป็นปฏิภาคระหว่างความหมายและไวยากรณ์ค า กล่าวคืองานวิจยันี้ได้สร้างนัยส าคญัในเรื่องความแตกต่างทาง
ความหมายทีม่ต่ีอการพจิารณาไวยากรณ์ค าว่าเป็นค าซอ้นหรอืค าประสม ซึง่การศกึษาทีผ่่านมาไม่มคีวามชดัเจนว่าค า
ซอ้นและค าประสมนัน้มคีวามแตกต่างกนัอย่างไร เนื่องจากค าเช่น สากหยาบ แต่เดมิอาจมกีารพจิารณาไม่เหมอืนกนั 
บา้งอาจจดัเป็นค าซอ้น เน่ืองจากพจิารณาว่า สาก และ หยาบ มคีวามหมายคลา้ยหรอืสอดคลอ้งไปในท านองเดยีวกนั 
กล่าวคอื สาก แลว้ตอ้ง หยาบ ดว้ย แต่งานวจิยันี้มคี าเรยีกสมัผสัทีแ่สดงหลกัฐานว่า สาก แลว้ไม่จ าเป็นต้อง หยาบ กม็ี
คอื สากละเอยีด ใชเ้รยีกทรายละเอยีด ดงันัน้ค าว่า สากหยาบ ในงานวจิยันี้จงึจดัเป็นค าประสม มากกว่าค าซอ้น ซึง่ค า
ประสมมคีวามหมายของค ามลูไม่สอดคลอ้งคลา้ยกนั ค าในลกัษณะน้ีปรากฏเป็นจ านวนมากในการเรยีกการสมัผสั  

นอกจากนี้ผลการศกึษาเรื่องความหมายและโลกทศัน์ของค าเรยีกสมัผสั สะทอ้นใหเ้หน็ถงึระบบคดิของกลุ่ม
ชาตพินัธุไ์ทในเรื่องของการน าลกัษณะดา้นต่างๆ ของวตัถุทีส่มัผสัมาประกอบเขา้ดว้ยกนัเป็นค าเรยีกสมัผสัทีซ่บัซอ้น 
ซึง่ค่อนขา้งหลากหลายมอีสิระแปลกไปจากค าเรยีกสมัผสัในภาษาไทยมาตรฐาน เช่น สากหยาบ  สากแห้ง สากแขง็ 
สากละเอยีด สากนิ่ม ฯลฯ ซึง่หลายค าในภาษาไทยมาตรฐานผู้พูดอาจคดิว่าค าประกอบดงักล่าวไปด้วยกนัไม่เหมาะ
หรอืไม่ได ้ 

ส่วนชนิดของสิ่งที่สมัผัสนัน้ สะท้อนชีวิตประจ าวันและกิจกรรมที่ไม่ แตกต่างไปจากกลุ่มชาติพันธุ์ไทย
ภาคเหนือทัว่ไปเน่ืองจากอยู่ในทอ้งถิน่เดยีวกนัมสีิง่แวดลอ้มทีเ่หมอืนกนั สิง่ทีน่่าสนใจอกีประเดน็หนึ่งคอื ทศันคตทิีพ่บ
เป็นนยัลบมากกว่านยักลางและนยับวก น่าจะสะทอ้นใหเ้หน็ว่าชวีติความเป็นอยู่ของกลุ่มชาตพินัธุไ์ทในพืน้ทีภ่าคเหนือ
ตอนล่างน้ียงัคงตอ้งการการพฒันาดแูลเอาใจใสจ่ากฝา่ยบรหิารปกครองทอ้งถิน่ หรอืในระดบัชาต ิ
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การพฒันารปูแบบศึกษาบนัเทิงเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในระดบัปริญญาตรี 
Development of an Edutainment for Learning Support of Bachelor Degree 
 

เทยีมยศ ปะสาวะโน1 
Tiamyod Pasawano1 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาแนวคิดการเรียนการสอนแบบศึกษาบันเทิงทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ 2. พฒันารูปแบบศกึษาบนัเทงิเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นระดบัปรญิญาตร ีและ 3) ศกึษาผลการใชร้ปูแบบ
ศกึษาบนัเทงิ กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ เอกสารสิง่พมิพท์างวชิาการจากต่างประเทศ 22 รูปแบบ จากในประเทศ 20 รูปแบบ 
ผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิและรบัรองรปูแบบ 15 ท่าน นกัศกึษาปรญิญาตรไีดจ้ากการสุม่อย่างง่าย 80 คน อาจารยป์ระจ าได้
จากการสุม่แบบเจาะจง 20 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แบบวเิคราะหเ์อกสารรปูแบบ แบบรบัรอง แบบสอบถาม
ความต้องการ แบบประเมนิความคดิเหน็ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์การวเิคราะหข์อ้มลูใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์น้ือหาและ
สถติเิชงิบรรยาย ผลการวจิยัสรุปได้คอื 1. แนวคดิดา้นศกึษาบนัเทงิจากนักการศกึษาในและต่างประเทศ พบว่า ดา้น
เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อส่งเสรมิการศกึษาแบบบนัเทงิ ประกอบด้วย อนิเตอร์เน็ต เกม ภาพยนตร์ ดนตร ีและ
รายการโทรทศัน์ ดา้นปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย กจิกรรมการเล่น การออกแบบชัน้เรยีนและสิง่อ านวยความ
สะดวก 2. รูปแบบศึกษาบันเทิงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี ได้แก่ องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี 
ประกอบด้วย การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สตูดิโอ แสง สี เสียง หุ่นยนต์ อินเตอร์เน็ต เกม 
ภาพยนตร ์ดนตร ีและรายการโทรทศัน์ ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ยเวทกีารแสดง โรงภาพยนตร ์หอ้งเล่น
เกม หอ้งเล่นอนิเตอรเ์น็ตไรส้ายความเรว็สงู กจิกรรมส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์ ดา้นการจดัระบบการเรยีนการสอน
ประกอบดว้ย การพฒันาหลกัสตูรสอดแทรกกจิกรรม การสง่เสรมิการเรยีนทีเ่น้นปฏบิตัลิงมอืท า และการท่องเทีย่วเพื่อ
สาระบนัเทงิ  3. ผลการทดลองใชรู้ปแบบศกึษาบนัเทงิทีพ่ฒันาขึน้ พบว่า ผลการประเมนิอยู่ในระดบัมากทุกประเดน็ 
ความคดิเหน็ต่อการใชร้ปูแบบศกึษาบนัเทงิ พบว่า มผีลการประเมนิในแต่ละดา้นและทุกหวัขอ้อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก 
และเหมาะสมมากทีส่ดุ  
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Abstract  
 

 The purposes of this research were to 1. study notions of teaching and learning by utilizing the 
Edutainment format in both local and foreign countries, 2. develop the Edutainment format to enhance learning 
of bachelor’s degree students, and 3. study the effect of Edutainment format on learning by bachelor’s degree 
students. The samples of this study consisted of printed documents, textbooks, academic journals of which 22 
formats were selected from foreign countries and other 20 formats locally. Fifteen specialists were selected to 
evaluate and approve the formats. The 80 undergraduate student participants were selected by simple random 
sampling method. Purposive sampling was also applied to select 20 teachers. The instruments adopted for this 
research were comprised of analyses derived form of Edutainment format; the approval form for specialists to 
approve said formats; questionnaires regarding students and teachers’ needs to be used with the Edutainment 
format; opinion/ assessment forms for students and teachers to complete after using the Edutainment format; 
and an achievement test. The data were analyzed by content analysis and descriptive statistics. The major 
findings were as follows: 1. The ideas of Edutainment format from educators in both local and foreign countries 
indicated that technology and innovation used to enhance the Edutainment format included internet, game, 
movies, music, and television programs. The environmental factors included play activity, classroom designing, 
2. The Edutainment format to enhance undergraduate learning consisted of technology components including 
high-speed internet access, studio usage, light and sound, games, movies, music and television programs. The 
environmental management, included performance stage, movie theatres, game rooms, and activities to 
enhance creative thinking. The management of teaching and learning comprised activity based curriculum 
development, supporting learning emphasizing “Learning by Doing” approach, and tourism for entertainment, 
3. After implementing the results revealed that all issues were rated at high levels. Concerning the opinions 
toward the Edutainment format implementation, the results in each area and at all items were rated at very 
appropriate level. 
 

Keywords: Edutainment, Play and learn, Educational technology 
 

บทน า 
 

การเรียนรู้แบบศึกษาบันเทิง หรือ Edutainment (Education + Entertainment) เป็นการเรียนการสอนที่
ผสมผสานหลายอย่างเขา้ไวด้ว้ยกนั คอื สื่อมลัตมิเีดยี การจดัสภาพแวดลอ้มหอ้งเรยีน และกจิกรรมทีห่ลากหลายชนิด 
มจีุดประสงคเ์พื่อสรา้งความสขุ และสนุกสนานในการเล่นปนเรยีน (Play & Learn) เปลีย่นบรรยากาศหรอืรปูแบบเดมิๆ 
ทีเ่คยเรยีน ตามแนวคดิทีว่่าสิง่บนัเทงิสามารถสรา้งความสนใจไดม้ากกว่าการเรยีนตามปกติ โดยทีอ่าจารยจ์ะเป็นเพยีง
ผูค้อยอ านวยความสะดวกใหเ้ท่านัน้ มกีารวางแผนล่วงหน้าเป็นการเฉพาะดว้ยการจดักจิกรรม  (Activity) ใหน้ักศกึษา
ท า เมื่อนักศกึษากระท ากจิกรรมใดแล้วเกดิความเพลดิเพลนิ สนุกสนาน นักศกึษาย่อมอยากท ากจิกรรมนัน้ๆ ้ ้าอกี
แน่นอน ผู้สอนจะต้องพจิารณาบทเรยีนต่างๆ ที่มทีัง้ในและนอกหลกัสูตร พยายามให้บทเรยีนแต่ละเนื้อหามคีวาม
เคลื่อนไหวดว้ยกจิกรรม และกระตุน้ความอยากรูอ้ยากเหน็ต่อไปดว้ยการมอบหมายงานใหไ้ปหาความรูเ้พิม่เตมิจากสื่อ
มลัติมีเดียที่ได้จดัเตรียมเอาไว้ล่วงหน้า เป็นสื่อที่ใช้ง่าย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัวิธกีารของผู้สอนที่จะ
มอบหมายงานและกระตุ้นให้นักศกึษา เสาะแสวงหาด้วยตนเอง หรอืช่วยกนัค้นหา และน าความรู้ที่ได้นัน้ไปใช้ ้ึ่ง 
“วธิกีาร” ดงักล่าวนี้แหละคอืหวัใจของการเรยีนรูแ้บบศกึษาบนัเทงิ วธิกีารสง่เสรมิการเรยีนรูแ้บบศกึษาบนัเทงิ มหีลาย
วธิเีช่น การเล่นเกม การแข่งขนัทายปัญหา การให้ครูผู้สอนเป็นวทิยากรทีส่อนสนุก มกีารใชส้ื่อมลัตมิเีดยีที่เรา้ใจทัง้
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ภาพและเสยีง การมอบหมายให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการคิดเกมหรือจดักิจกรรมโดยให้สมัพนัธ์หรอืเกี่ยวขอ้งกบั
เนื้อหาทีเ่รยีน จะช่วยในการจดจ าไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากนี้ยงัมกีารจดัสภาพแวดลอ้มบรเิวณภายนอกหอ้งเรยีน ใหม้ี
สภาพธรรมชาต ิมสีวนหย่อม ร่มไม ้ทีน่ัง่เล่น เป็นต้น ส่วนบรเิวณภายในหอ้งเรยีนมีการจดัมุมประสบการณ์ไวค้รบทุก
มุม โดยให้นักศกึษาเป็นผู้มสี่วนร่วมในการปฏบิตัิ จดับรรยากาศของห้องเรยีนให้มชีวีติชวีาด้วยโต๊ะ เก้าอี้ โ้ฟา ที่
ทนัสมยั ไม่้ ้า้ากจ าเจ เตรยีมสื่อใหเ้ลอืกเรยีนตามความสนใจ เช่น ภาพยนตร ์ดนตร ีเกม อนิเตอรเ์น็ต และรายการ
โทรทศัน์ เป็นต้น จะสามารถช่วยใหผู้เ้รยีน เรยีนรูด้ว้ยตนเองในบรรยากาศที่สนุกสนานเพลดิเพลนิ  เกดิความคดิเชงิ
บวก สนใจทีจ่ะเขา้ชัน้เรยีนมากขึน้  ้ึง่จะส่งผลใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ในทีสุ่ด การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการ
ทางสมองในการรบัรูส้ ิง่เรา้ต่างๆ เขา้มา เมื่อบุคคลรบัสิ่งเรา้เขา้มาแลว้กจ็ะต้องพยายามจดจ าสิง่นัน้ไว ้เพื่อน าไปใชใ้น
โอกาสต่อไป ดงันัน้ผูส้อนจงึจ าเป็นตอ้งใหส้ิง่เรา้กค็อื เน้ือหาสาระต่างๆ แก่ผูเ้รยีน โดยพยายามหาวธิใีหผู้เ้รยีนรบัสิง่เรา้
นัน้เขา้ไป เช่น การสอนในอดตีหากผูเ้รยีนไม่ตัง้ใจฟัง กจ็ะใชว้ธิดีุด่าว่ากล่าว คาดโทษ และลงโทษผูเ้รยีน เมื่อผูเ้รยีนรบั
สิง่เร้าเขา้ไปแล้ว กพ็ยายามใหจ้ดจ าดว้ยวธิกีารต่างๆ เช่น ให้ท่องจ า ให้ท าแบบฝึกหดั เป็นต้น ้ึ่งผู้สอนคาดหวงัว่า
วธิกีารหรอืกระบวนการเรยีนรูด้งักล่าวสามารถช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด้ ในปัจจุบนั ความคดิดงักล่าวไม่เพยีงพอ
ต่อการจดัการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพแลว้ เน่ืองจากมขีอ้มลูเชงิประจกัษ์ทีไ่ดพ้บเหน็กนัโดยทัว่ไปแลว้ว่าการสอนที่ผ่าน
มาในลกัษณะดงักล่าว ไม่ไดช้่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามทีต่้องการ และจากความกา้วหน้าทางวชิาการทีไ่ดม้กีาร
คน้พบขอ้ความรูเ้กีย่วกบัการเรยีนรูอ้กีเป็นจ านวนมาก้ึง่ไดร้บัการพสิจูน์ทดสอบแลว้ว่า สามารถช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการ
เรยีนรูไ้ดด้กีว่า (ทศินา แขมมณี, 2545) ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบร่วมมอื (Cooperative Learning) มกีระบวนการสอนคอื 
ครจูะสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการเรยีนรู ้บรรยากาศทีเ่ป็นมติรและอบอุ่น ปลอดภยั สบายใจ และบรรยากาศทีม่ทีางเลอืก
หลากหลายใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกตามความสนใจ เพราะจะท าใหผู้เ้รยีนมแีรงจูงใจในการคดิ การท า และการเรยีนรูต่้อไป  
แนวทางการศกึษาในปัจจุบนั นักวชิาการ และนักจติวทิยาต่างมมีุมมองในการศกึษาที่คล้ายกนัโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มุมมองที่เน้นสิง่แวดล้อม เชื่อว่าสภาพการจดัการเรยีนการสอน กจิกรรมเสรมิหลกัสูตรกระบวนการสอนที่ยดึผูเ้รยีน
ศูนย์กลาง มสีื่ออุปกรณ์ที่มปีระโยชน์และทนัสมยั บรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกนัเองสามารถเป็นตวัเร่งการเรยีนรู้ มผีล
การศกึษาทีช่่วยส่งเสรมิความสขุเพื่อการเรยีนรู้ เช่น นัยพนิิจ คชภกัด ี(2542) ไดศ้กึษาวจิยัพบว่าพฒันาการทางสมอง
ของเดก็สามารถกระตุน้ดว้ยดนตรคีลาสสกิ เพราะดนตรคีลาสสกิมที านองและจงัหวะที่้ บั้อ้น ช่วยกระตุน้การท างาน
ของสมองส่วนทีร่บัผดิชอบการคดิวเิคราะหเ์หตุผลเชงิความสมัพนัธ์  ้ ึง่มผีลต่อการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 
แรงกดดนัจากสิง่แวดลอ้มทีก่ าลงัเรยีนรู ้เช่น การเกรีย้วกราด การก าหนดการบา้น การบงัคบัใหเ้ดก็เรยีนหลงัเลกิเรยีน 
การขู่เขญ็ การเขม้งวดเกนิไป ดุด่า การบงัคบัให้เรยีน้ ้าๆ ้ากๆ ไม่เหมาะสมอกีต่อไป แต่ควรเปลี่ยนเป็นการให้
สิง่แวดล้อมในการเรยีนรู้ อยู่ในภาวะที่ไร้แรงกดดนั เรยีนอย่างมคีวามสุข สนุกสนาน และได้รบัความรู้ใหม่ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ การจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นสื่อและเทคโนโลยเีป็นศูนยก์ลางในอนาคตแนวโน้มจะมมีากขึน้ เนื่องจาก
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยสีงูขึน้เรื่อยๆ ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านสื่อเหล่านัน้โดยไม่ตอ้งพึง่คร ูหรอืเป็น 
“Instructional without Teacher” โดยการสอนทัง้หลายจะถูกสอดแทรกเข้าไปในสาระและกิจกรรมที่ครูได้จดัเขา้ไป
ล่วงหน้าแล้วในรูปของวสัดุการเรยีนจ าพวก ้อฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ วทิยุ โทรทศัน์ เกมออนไลน์ อนิเตอร์เน็ต และ
หอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ (Virtual Classroom) เป็นต้น (ทศินา แขมมณี, 2545: 39) ดงันัน้ครูยุครูปจะไม่ท าหน้าทีแ่ต่เพยีง
ถ่ายทอดความรูเ้ท่านัน้ แต่จะเป็นผูส้รา้งองคค์วามรู้ กระตุน้และสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ตลอดจน
สร้างประสบการณ์การเรยีนรู้ทัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  (พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ มาตรา 
24(5)) ผู้เรยีนได้เรยีนรู้ภายใต้บรรยากาศ ของความสนุกสนานเพลดิเพลนิ เรยีนรู้จากภาพ แสง ส ีเสยีง เพลง และ
ค าพูด เพื่อให้ผู้เรยีนได้เขา้ถงึองค์ความรูอ้ย่างแท้จรงิ คอื มคีวามเขา้ใจอย่างถ่องแทส้ามารถน าองค์ความรูน้ัน้ไปใช้
แกปั้ญหาของตนและส่วนรวมได ้ตอบสนองนโยบายของรฐับาลทีต่้องการใหผู้เ้รยีน เรยีนด ีเรยีนเก่ง และเรยีนอย่างมี
ความสขุ (เสาวพร เมอืงแกว้ และคณะ, 2548: 4) 
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เมื่อกล่าวถงึการเรยีนรูใ้นบรรยากาศทีส่นุกสนานเพลดิเพลนิ มนีกัวชิาการพบว่าแนวคดิดงักล่าวมผีลดต่ีอการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน ดงัรายงานวจิยัของ Morey (1984) ทีพ่บว่า กจิกรรมรูปแบบศกึษาบนัเทงิจูงใจผูเ้รยีนใหม้คีวามคดิ
วเิคราะห ์ทบทวนความเชื่อ ความรู ้และการรบัรูข้องตนในเชงิการวเิคราะหก์ารวจิารณ์มากขึน้ ้ึง่สอดคลอ้งกบัค ากล่าว
ของ Wood (2004) ผูผ้ลติรายการ Teletubby ของสถานีโทรทศัน์ BBC ประเทศสหรฐัอเมรกิา ว่ารายการโทรทศัน์เป็น
สื่อที่มีพลงัในการจดัการศกึษาในยุคเทคโนโลย ี มีความส าคญัในการพฒันาทกัษะการคดิของเดก็ยุคปัจจุบัน Kjos 
(2004) ้ึง่อา้งถงึบทความ The Transformation of Distance Learning to Distributed Learning ไวว้่า เดก็มธีรรมชาติ
ของความอยากรูอ้ยากเหน็และมจีนิตนาการ ให้เดก็ๆ เหล่านี้ได้รบัความบนัเทงิจาก วดิโีอเกมส์ ภาพยนตร ์รายการ
โทรทศัน์ ทีจ่ดัโดยมอือาชพี้ึง่สรา้งจากจนิตนาการของเดก็ๆ เป็นการสรา้งภาพทีม่คีวามตื่นตาตื่นใจ เสรมิสรา้งความ
อยากรูอ้ยากเหน็ ้ึง่ประสบการณ์นี้จะน าไปสู่การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง White (2004) สนับสนุนแนวคดิรูปแบบ
ศกึษาบนัเทงิ โดยใชก้ลยุทธก์ารจดัการเรยีนรูผ้่านกจิกรรมทีจ่ะชว่ยพกัผ่อนหยอ่นใจในยามวา่ง (เสาวพร เมอืงแกว้ และ
คณะ, 2548)  
   จากความส าคญัดงักล่าวผูว้จิยัจงึมปีระเดน็ค าถามว่าหากน าแนวคดิศกึษาบนัเทงิ (Edutainment) 
มาประยุกตใ์ชก้บันกัศกึษาในมหาวทิยาลยัไดห้รอืไม่อย่างไร หากท าการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนใหเ้อือ้ต่อการเรยีน
ดว้ยการน าเทคโนโลยดีา้นภาพและเสยีงมาประยุกตใ์ชใ้นหอ้งเรยีน จะสามารถสรา้งความสนุกสนานในการเรยีนไดม้าก
น้อยเพยีงใด จงึกลายเป็นสิง่ทา้ทายในการศกึษาวจิยัเพื่ออาศยัเทคโนโลยมีาผสานกบัวธิกีารจดัสภาพแวดลอ้มในการ
เปิดโลกทศัน์ของผู้เรยีนให้คดินอกกรอบ สามารถเรยีนภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนานแต่ในขณะเดยีวกนักส็ามารถ
เขา้ใจเน้ือหาวชิาการไดอ้ย่างถ่องแท ้สามารถน าองคค์วามรูน้ัน้ไปใชแ้กปั้ญหาไดเ้ป็นอย่างดี  

 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

1.  ศกึษาแนวคดิการเรยีนการสอนแบบศกึษาบนัเทงิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
    (ท า Content Analysis) 

  2.  พฒันารปูแบบศกึษาบนัเทงิเพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นระดบัปรญิญาตร ี
 3.  ศกึษาผลการใชร้ปูแบบศกึษาบนัเทงิในการเรยีนรูร้ะดบัปรญิญาตร ี
 

กรอบแนวคิดและสมมติุฐาน 
 

การวจิยัในครัง้นี้ไดน้ าหลกัการและแนวคดิของรูปแบบ TREND มาประยุกต์ใช ้้ึง่ค าว่า TREND เป็นศพัทท์ี่
เกดิใหม่ มาจากการรวมตวัอกัษรที่มแีนวคดิเกี่ยวโยงกบัการเรยีนรู้แบบสนุกสนาน คอื Technology (T), Relax (R), 
Enjoy (E) และ Need (N)  โดยมทีีม่าและความหมายดงัต่อไปนี้ 

1. Technology (T) เป็นการน าเทคโนโลยหีลากหลายรูปแบบ (Variety) มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยส่งเสรมิการ
เรยีนรู ้ไดแ้ก่ คอมพวิเตอร ์ฮารด์แวร ์้อฟต์แวร ์ระบบโครงข่ายอนิเตอร์เน็ต อนิทราเน็ต LAN มลัตมิเีดยี เวบ็บอร์ด 
ฯลฯ เพื่อตอบสนองผูใ้ชบ้รกิารทีม่คีวามชอบแตกต่างกนั  

2. Relax (R) หมายถงึการผ่อนคลาย ตามแนวคดิทีว่่า การผ่อนคลายท าใหเ้กดิสมาธแิละปัญญา ช่วยใหเ้รยีน
อย่างมคีวามสุข ไม่เคร่งเครยีดจนเกนิไป โดยการพกัสายตา พกัอริยิาบถ รวมถึงการนัง่เล่น การฟังเพลง การอ่าน
หนงัสอืในมุมทีเ่งยีบสงบ สิง่เหล่านี้ลว้นท าใหเ้กดิการผ่อนคลายทัง้สิน้ 

3. Enjoy (E) ได้แก่ การน ากิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบที่ประกอบด้วย การ เรียนรู้ + การลงมอื
ปฏบิตั ิ+ ความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ (Learn + Do + Pleasure) ภายใต้การเรยีนรูท้ีเ่ป็นการเรยีนรูต้ามอธัยาศยัโดย
ผสมผสานขอ้มูลข่าวสาร และความรูใ้นดา้นต่างๆ เขา้กบัความบนัเทงิ โดยมเีจตนาเป้าหมายชดัเจน น าเสนอผ่านสื่อ
บนัเทงิรูปแบบต่างๆ โดยมวีตัถุประสงคใ์หบุ้คคลไดร้บัความรู ้มทีศันคต ิและพฤตกิรรมไปในทศิทางทีพ่งึประสงค ์และ
ในขณะเดยีวกนัจะไม่รูส้กึเบื่อหน่ายกบัการบรโิภคขา่วสารดงักล่าว 
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4. Need (N) เป็นการจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นที่ความต้องการของผูเ้รยีนเป็นหลกั โดยจดัไวใ้หม้คีวาม
หลากหลายดงันี้คอื 

 4.1 Visual learning (การเรยีนรู้โดยการใช้สายตา) ้ึ่งรวมถึงการใช้สายตาอ่านเรื่องและการศกึษาแผนผงั 
แผนภูม ิและสือ่ประกอบภาพอื่นๆ เช่น รปูภาพ ป้ายประกาศ วดีทิศัน์ และภาพยนตร ์ 

4.2 Auditory learning (การเรยีนรู้โดยการฟัง) หมายถึง งานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการฟัง เช่น ฟังเพลง ฟัง
การบรรยาย บทสนทนา แถบบนัทกึเสยีง และค าสัง่ 

 4.3 Kinesthetic learning (การเรยีนรู้โดยการปฏบิตัิตนในสถานการณ์ต่างๆ) หมายถึง การเรยีนรู้จากการ
ปฏบิตัตินในสถานการณ์จ าลอง (Simulation) ทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารเคลื่อนไหวในสถานการณ์การเรยีนนัน้ เช่น การแสดง
บทบาท role-play การแสดงละคร และการสัมภาษณ์ รวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง   (experiential 
learning)  และการเรยีนรูโ้ดยการมสีว่นร่วมในกจิกรรมอย่างสมบรูณ์  (total physical involvement in learning)  ดว้ย 

 4.4 Tactile learning (การเรยีนรู้โดยการกระท า) ได้แก่ การเรยีนรู้ด้วยการลงมือกระท างานต่างๆ (hands-
on) เช่น การสรา้งรูปจ าลอง การท าการทดลองในหอ้งทดลอง และการเรยีนจากวตัถุต่างๆ ทีจ่บัต้องได ้เช่น สมุดภาพ 
หรอื บตัรค า 

 4.5 Individual learning (การเรยีนรู้ด้วยตนเอง) หมายถึง การที่ผู้เรยีนเรยีนด้วยตนเอง ทัง้ในชัน้เรยีนและ
นอกชัน้เรยีน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการเรยีน 

 4.6 Group learning (การเรยีนรูด้ว้ยการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม) หมายถงึ สถานการณ์ในการเรยีนทีผู่เ้รยีน
ท างานร่วมกบัเพื่อนหรอืเพื่อนร่วมชัน้ ไม่ว่าจะเป็นคู่หรอืเป็นกลุ่ม                       

5. Design (D) เป็นการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนใหเ้กดิความหลากหลาย ไม่้ ้า้ากจ าเจ ไม่ท า
ใหเ้กดิความเบื่อหน่าย เช่น การจดัวางโต๊ะ เกา้อี ้การเล่นโทนสภีายใน การวางต าแหน่งของแสงไฟ เป็นตน้ โดยจะตอ้ง
ท าการส ารวจความตอ้งการก่อนน ามาสรุปเป็นแบบทีส่ าเรจ็รปูพรอ้มจะน าออกมาใชง้าน (ปัญชล ีวาสนสมสทิธิ,์ 2542) 
 

วิธีวิทยาการวิจยั  แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ 
1.ศกึษาแนวคดิการเรยีนการสอนรปูแบบศกึษาบนัเทงิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
2.พฒันารปูแบบศกึษาบนัเทงิเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูใ้นระดบัปรญิญาตร ี
3.การศกึษาผลการใชร้ปูแบบศกึษาบนัเทงิเพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นระดบัปรญิญาตร ี

 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
ในการวจิยัครัง้นี้ไดก้ าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ตามขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั ดงันี้ 
1. การศึกษาแนวคิดการเรียนการสอนแบบศึกษาบนัเทิงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

ประชากร ไดแ้ก่ 1. เอกสารสิง่พมิพ ์และเอกสารอเีลก็ทรอนิกสท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวคดิของ
รปูแบบศกึษาบนัเทงิ โดยยดึตามกรอบแนวคดิในขอ้ Need และ Design เป็นหลกัส าคญั 
2. ผูท้รงคุณวุฒดิา้นรปูแบบศกึษาบนัเทงิ 
กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 1. เอกสารสิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการสุ่มโดยการคดัสรร (Selection) จากเอกสารตพีมิพจ์ากบุคคลและ
หน่วยงานทีเ่ป็นทีย่อมรบัทางวชิาการ ส าหรบัเอกสารอเีลก็ทรอนิกสจ์ะใชว้ธิกีารสุม่โดยการใชค้ าส าคญั (Keywords) ท า
การสบืคน้จากโปรแกรมช่วยสบืคน้ (Search Engine) จากระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต หลงัจากนัน้สุ่มเลอืกโดยการคดั
สรรเพื่อใหไ้ดเ้อกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. ผูท้รงคุณวุฒดิา้นรปูแบบศกึษาบนัเทงิ จ านวน 15 ท่าน ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Selection)  

2. การพฒันารปูแบบศึกษาบนัเทิงเพื่อส่งเสริมการเรียนรูใ้นระดบัปริญญาตรี 
ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ไดก้ าหนดประชากรเป็น 3 กลุ่ม คอื นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีกลุ่มอาจารยท์ีส่อนในระดบั
ปรญิญาตร ีและกลุ่มผูท้รงคุณวุฒ ิโดยยดึตามกรอบแนวคดิในขอ้ Technology และ Relax 
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กลุ่มตวัอย่าง  1. นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่3 สาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีจ านวน 80 คน ไดม้าโดยการสุม่อย่างง่าย (Simple random sampling)  
        2. กลุ่มอาจารยท์ีส่อนในระดบัปรญิญาตร ี ภาควชิาการศกึษา ภาควชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีจ านวน 20 คน ไดม้าโดยการสุม่อย่างง่าย (Simple 
random sampling) 
       3. กลุ่มผูท้รงคุณวุฒ ิไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒทิีน่กัวจิยัไดเ้ลอืกจากการคดัสรร จ านวนไม่ต ่ากว่า 15 ท่าน โดย
น าผลทัง้สามขอ้ขา้งตน้มาสงัเคราะหแ์ลว้สอบถามผูท้รงคุณวฒุอิกีครัง้หนึ่งก่อนใหก้ารรบัรองผล 

3. การศึกษาผลการใช้รปูแบบศึกษาบนัเทิงเพื่อส่งเสริมการเรียนรูใ้นระดบัปริญญาตรี 
ประชากร ในการวจิยัครัง้นี้ไดก้ าหนดประชากรเป็น 3 กลุ่ม คอื นักศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีท่ าการเรยีนรูด้ว้ยรูปแบบ
ศกึษาบนัเทงิทีพ่ฒันาขึน้  กลุ่มอาจารยท์ีส่อนในระดบัปรญิญาตร ีและกลุ่มผูท้รงคุณวุฒ ิ 
กลุ่มตวัอย่าง 1. นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่3 สาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ที่ลงทะเบยีนเรยีนวชิา การผลติรายการโทรทศัน์การศกึษา จ านวน 80 คน 
ไดม้าโดยการสุม่อย่างง่าย (Simple random sampling)  
      2. กลุ่มอาจารยท์ีส่อนในระดบัปรญิญาตร ี ภาควชิาการศกึษา ภาควชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีจ านวน 20 คน ไดม้าโดยการสุม่อย่างง่าย (Simple 
random sampling) 
       3. กลุ่มผูท้รงคุณวุฒ ิไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒทิีน่ักวจิยัไดเ้ลอืกจากการคดัสรร จ านวนไม่ต ่ากว่า 5 คน   โดย
การศกึษาตามขา้งตน้น้ีไดย้ดึตามกรอบแนวคดิในขอ้ Enjoy เป็นหลกัส าคญั 
 

2. เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 

ในการวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัและพฒันา ผูว้จิยัไดท้ าการก าหนดเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เพือ่ศกึษาแนวคดิการเรยีนการสอนแบบศกึษาบนัเทงิทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ไดแ้ก่ แบบวเิคราะหเ์อกสารการเรยีนดว้ยรปูแบบศกึษาบนัเทงิในประเทศ  และแบบวเิคราะหเ์อกสารการ
เรยีนดว้ยรปูแบบศกึษาบนัเทงิต่างประเทศ และแบบสอบถามผูท้รงคุณวุฒ ิ
 2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เพื่อพฒันารปูแบบศกึษาบนัเทงิเพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นระดบัปรญิญาตร ี
ประกอบดว้ย    
  2.1 เอกสารรปูแบบศกึษาบนัเทงิเพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นระดบัปรญิญาตร ี
  2.2 แบบประเมนิความคดิเหน็ของนกัศกึษา เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั 
  2.3 แบบประเมนิความคดิเหน็ของอาจารย ์เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั 
  2.4 แบบประเมนิรปูแบบศกึษาบนัเทงิเพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นระดบัปรญิญาตรเีป็นแบบมาตราสว่น
ประมาณค่า 5 ระดบั ส าหรบัผูท้รงคุณวุฒ ิ
 3. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเพื่อศกึษาผลการใชร้ปูแบบศกึษาบนัเทงิเพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นระดบัปรญิญาตรี 
ประกอบดว้ย  
  3.1 รปูแบบศกึษาบนัเทงิเพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นระดบัปรญิญาตรทีีพ่ฒันาขึน้ 
  3.2 แบบประเมนิความคดิเหน็ทีม่ต่ีอวธิเีรยีนและสอนรปูแบบศกึษาบนัเทงิ ส าหรบันกัศกึษา เป็น
แบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั 
  3.3 แบบประเมนิความคดิเหน็ทีม่ต่ีอวธิเีรยีนและสอนรปูแบบศกึษาบนัเทงิ ส าหรบัอาจารย ์เป็นแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั 
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  3.4 แบบประเมนิเพื่อรบัรองรปูแบบศกึษาบนัเทงิเพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นระดบัปรญิญาตร ีส าหรบั
ผูท้รงคุณวฒุ ิเป็นแบบวดัค่าความสอดคลอ้ง 3 ระดบั (IOC)  
  3.5 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ส าหรบันกัศกึษา เพื่อเป็นขอ้พสิจูน์ว่ารปูแบบทีส่รา้งขึน้
นี้มปีระสทิธภิาพและสง่ผลดต่ีอการเรยีนการสอน 
 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 

  การวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ดงันี้ 
  1. การศึกษาแนวคิด รูปแบบศึกษาบนัเทิงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ได้ท าการคดัเลือกข้อมูลที่เป็น
เอกสารสิง่พมิพ ์โดยการคน้ควา้จากฐานขอ้มลู สบืคน้ จากแหล่งการเรยีนรูแ้ละหอ้งสมุดของหน่วยงานและมหาวทิยาลยั
ทัง้ของรฐัและเอกชน จากนัน้น ามาบนัทกึในแบบวเิคราะหเ์อกสารรปูแบบศกึษาบนัเทงิทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้เพื่อเตรยีมการ
วเิคราะหต่์อไป ส่วนเอกสารอเีลก็ทรอนิกสน์ัน้ผูว้จิยัไดท้ าการสบืคน้ดว้ยค าส าคญั (Keyword) บนโปรแกรมช่วยสบืคน้ 
(Search Engine) ผ่านระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต เมื่อรวบรวมได้แล้วกค็ดัสรรแนวคดิที่เกี่ยวขอ้งกบัรูปแบบศกึษา
บนัเทงิทัง้ของในประเทศและต่างประเทศ ท าการบนัทกึลงในแบบวเิคราะห์เอกสารรูปแบบศกึษาบนัเทงิ พรอ้มกนัน้ีได้
สอบถามแนวคิดรูปแบบศึกษาบันเทิงจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยท าการส่งแบบสอบถามและจัดเก็บ หลังจากนัน้น า
แบบสอบถามไปวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 
 2. การพฒันารปูแบบศกึษาบนัเทงิ ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
  2.1 การสรา้งรูปแบบศกึษาบนัเทงิ รวบรวมขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหเ์นื้อหาจากเอกสารสิง่พมิพ์ 
เอกสารอเีลก็ทรอนิกส ์และสอบถามจากผูท้รงคุณวุฒ ิโดยยดึหลกัการในรูปแบบ TREND Edutainment เพยีงรูปแบบ
เดยีว 
  2.2  การประเมนิรูปแบบศกึษาบนัเทงิ รวบรวมขอ้มูลจากการประเมนิรูปแบบศกึษาบันเทงิที่สร้าง
ขึน้ตามหลกัการ TREND Edutainment  ด้วยแบบประเมนิผลแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยการประเมนิ
ของผูท้รงคุณวุฒดิา้นรูปแบบศกึษาบนัเทงิ จ านวน 5 ท่าน การรวบรวมขอ้มูลด าเนินการโดยใหผู้ท้รงคุณวุฒพิจิารณา
เอกสารรปูแบบศกึษาบนัเทงิ และท าการประเมนิในแบบประเมนิผล หลงัจากนัน้น ามาวเิคราะหผ์ลและปรบัปรุงรูปแบบ
ศกึษาบนัเทงิตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒ ิ
  2.3  การประเมนิความคดิเหน็ของกลุ่มอาจารยแ์ละกลุ่มนักศกึษา เกี่ยวกบัสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการใชร้ปูแบบศกึษาบนัเทงิ ดว้ยแบบประเมนิผลแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั น ามาวิเคราะหผ์ลเพื่อพฒันา
รปูแบบศกึษาบนัเทงิใหม้คีวามสมบรูณ์ 
 3. การศกึษาผลการใชร้ปูแบบศกึษาบนัเทงิเพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นระดบัปรญิญาตร ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 
  3.1  การทดลองใชรู้ปแบบ  น ารูปแบบ TREND Edutainment  ทีส่รา้งขึน้ไปทดลองใช้จรงิกบักลุ่ม
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่3 จ านวน 80 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาการผลติรายการโทรทศัน์การศกึษา ้ึง่ผูว้จิยั
เป็นผู้สอน ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลโดยจดัสภาพแวดล้อม สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบศึกษาบนัเทงิที่
พฒันาขึ้น ท าการสอนในชัว่โมงสอนตามปกติ เพียงแต่ปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการสอนที่เพิ่มความสนุกสนาน
เพลดิเพลนิใหม้ากยิง่ขึน้ หลงัจากนัน้ใหน้ักศกึษาท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และท าแบบประเมนิผล
ความคดิเหน็รปูแบบศกึษาบนัเทงิ โดยใชแ้บบประเมนิแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั แลว้น าไปวเิคราะหข์้อมลู 
  3.2  การประเมินรูปแบบศึกษาบนัเทิง (TREND Edutainment) ที่ได้จากการจดัสภาพแวดล้อม
ทางการเรยีนในขอ้ ที ่3.1 ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลโดยใหผู้ท้รงคุณวุฒริ่วมสงัเกตการณ์ในชัน้เรยีน พจิารณารูปแบบ
ศกึษาบนัเทงิทีไ่ดส้รุปไว ้หลงัจากพจิารณาแลว้ใหท้ าการประเมนิโดยการแสดงความคดิเหน็ในแบบประเมนิเพื่อน าไป
วเิคราะหข์อ้มลู 
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  3.3  การรบัรองรูปแบบศกึษาบนัเทงิเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นระดบัปรญิญาตรสี าหรบัผูท้รงคุณวุฒ ิ
ด าเนินการรวบรวมขอ้มลูโดยใหผู้ท้รงคุณวุฒจิ านวน 15 ท่าน พจิารณาความเหมาะสมรูปแบบศกึษาบนัเทงิ (TREND 
Edutainment)  และรวบรวมขอ้มลูจากแบบประเมนิเพื่อรบัรองรปูแบบน าไปวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 
 

4. การวิเคราะหข์้อมูล  
 

   การวจิยัครัง้นี้ไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูทัง้เชงิคุณภาพ และเชงิปรมิาณ  ดงันี้ 
 1. การศกึษาแนวคดิ รปูแบบศกึษาบนัเทงิในประเทศและต่างประเทศ ท าการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ ดว้ย
การวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) 
 2. การสอบถามความคดิเหน็รูปแบบศกึษาบนัเทงิส าหรบัผูท้รงคุณวุฒ ิท าการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณโดย
ใชส้ถติคิ่าความถี ่ค่าเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 3. การพฒันารปูแบบศกึษาบนัเทงิเพื่อเสรมิการเรยีนรูร้ะดบัปรญิญาตร ีด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ
ในขัน้ตอนการสรา้งรูปแบบ และด าเนินการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิปรมิาณในขัน้ตอนการประเมนิรปูแบบศกึษาบนัเทงิ โดย
ใชส้ถติคิ่าความถี ่ค่าเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 4. การศกึษาผลการใชร้ปูแบบศกึษาบนัเทงิเพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นระดบัปรญิญาตรทีัง้ข ัน้ตอน 
วเิคราะหข์อ้มลูแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ประเมนิผลความคดิเหน็ของกลุ่มอาจารย ์ความคดิเหน็ของกลุ่ม
นักศกึษา และประเมนิผลรูปแบบโดยกลุ่มผูท้รงคุณวุฒ ิด าเนินการวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติคิ่าความถี่ ค่าเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ 
และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  แบบสอบถามและแบบประเมนิทัง้หมดดงักล่าวขา้งต้น ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลีย่ 5 
ระดบั มดีงัต่อไปนี้ 

4.50 – 5.00  มคีวามหมายว่า   เหมาะสมมากทีส่ดุ 
3.50 – 4.49  มคีวามหมายว่า   เหมาะสมมาก 
2.50 – 3.49  มคีวามหมายว่า   เหมาะสมปานกลาง 
1.50 – 2.49  มคีวามหมายว่า   เหมาะสมน้อย 
1.00 – 1.49  มคีวามหมายว่า   เหมาะสมน้อยทีส่ดุ 

 ส าหรบัการรบัรองรูปแบบศึกษาบนัเทิง ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าเฉลีย่ความสอดคลอ้ง (IOC) โดยเกณฑท์ีใ่ชต้ดัสนิพจิารณาจากคะแนนดชันีความสอดคลอ้ง 
ค่า IOC มคี่าตัง้แต่ .05 ขึน้ไปถอืว่ารปูแบบศกึษาบนัเทงิเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นระดบัปรญิญาตรมีคีวามเหมาะสม 
 

ผลการศึกษา 
 

ผลการวเิคราะหเ์อกสารรูปแบบศกึษาบนัเทงิ การวจิยัในขัน้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร 
งานวจิยั และค้นคว้าจากฐานขอ้มูลต่างๆ เกี่ยวกบัการเรยีนรู้อย่างมคีวามสุขรวบรวมแนวคดิทฤษฎีเล่นปนเรยีน 
ศกึษารูปแบบและวธิกีารสอนแบบเล่นปนเรยีนที่เหมาะสม รวมทัง้การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้เกม การ
ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้ในแหล่งการเรยีนรู้ การสอนภาษาองักฤษให้สนุกด้วยกจิกรรม English Camp รวมถงึ
ศกึษาทฤษฎรีูปแบบการจดัการเรยีนการสอนรูปแบบต่างๆ เช่น การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื (Collaborative Learning) 
การเรยีนแบบกระตือรอืร้น (Active Learning) และการจดัสภาพแวดล้อมการเรยีนในแหล่งศกึษาบนัเทงิ แล้วน ามา
วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหก์ลัน่กรองจนตกผลกึเป็นรปูแบบทีส่มบรูณ์ตามกระบวนการวจิยั สามารถแสดงดงัตารางที ่1 
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เขยีนแผนการสอนใหเ้รยีนปนเล่น               
พฒันาบทเรยีนใหท้นัสมยัเสมอ               
ยดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง               
การเตรยีมสภาพแวดลอ้ม               
เพิม่เตมิแสง ส ีเสยีง ในชัน้เรยีน               
ทาสหีอ้งเรยีน แตม้สสีนัโต๊ะเกา้อี ้               
เรยีนรูแ้บบร่วมมอื               
เรยีนรูแ้บบกระตอืรอืรน้               
สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์               
เปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็               
ส ารวจความตอ้งการของผูเ้รยีน               
จดัประกวดทกัษะวชิาชพี               
เชญิคนเก่งมาถ่ายทอดความรู ้               
หุ่นยนต ์เกม การแขง่ขนั               
เสยีงเพลง และดนตร ี               
การแสดงละคร บทบาทสมมต ิ               
ใชเ้ทคโนโลยลี ้ายุคเพื่อการสอน               
้อฟตแ์วรฮ์ารด์แวรค์อมพวิเตอร ์               
อนิเตอรเ์น็ต อนิทราเน็ต               
3G การสือ่สารไรส้าย               
ภาพนิ่ง ภาพยนตร ์โทรทศัน์               
ทา้ทาย ลองผดิลองถูก               
ท่องเทีย่วแบบเนิบชา้               
เปลีย่นวธิสีอนใหส้นุกสนาน               
ปรบับุคลกิผูส้อนใหร้่าเรงิ               

         

การส ารวจความคดิเหน็ แนวคดิ และความต้องการเรยีนรู้ในรูปแบบศกึษาบนัเทงิ้ึ่งได้ขอ้มูลจากนักศกึษา
และอาจารย ์มผีลการวเิคราะหด์งัตารางที ่2 
 

รายชื่อผูค้ดิคน้
หลกัการแนวคดิ
รปูแบบศกึษา
บนัเทงิ 
 

องคป์ระกอบของ 
รปูแบบศกึษา
บนัเทงิ 
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ข้อที ่ รายการประเมิน X   (S.D.) ระดับ 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

มภีาพยนตรจ์ากแผ่น Blue Ray Disc  
ชมรายการโทรทศัน์แบบทนัทแีละชมยอ้นหลงั 
มเีพลงใหเ้ลอืกฟังหลากหลายชนิดจาก Storage 
มเีครื่องขยายเสยีง ไมโครโฟน ระบบบนัทกึเสยีง 
มเีกมออนไลน์และเล่นจากแผ่น 
มอีนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงู Wi-Fi, 3G, 4G 
เรยีนรูแ้บบไรส้ายทุกทีทุ่กเวลา (Ubiquitous) 
มโีรงภาพยนตร ์และหอ้งชมภาพยนตรข์นาดเลก็ 
มเีวทกีารแสดง เช่น ดนตร ีละครเวท ี
มหีอ้งส าหรบัใชอ้นิเตอรเ์น็ตไรส้ายตลอด 24 ชม. 
หอ้งเรยีนตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศ 
ตกแต่งแบบสตูดโิอ แสง ส ีเสยีง ครบครนั 
จดัวางโต๊ะเกา้อีใ้นชัน้เรยีนไม่้ ้ารปูแบบ 
แต่งเตมิสสีนัของเฟอรน์ิเจอรใ์นหอ้งเรยีน 
สะดวกเรื่องหอ้งน ้า หอ้งอาหาร มุมพกัผ่อน 
จดัสวนหย่อม แมกไมน้านาพนัธุ ์
ใหม้เีวทกีารแสดงออกอย่างสรา้งสรรค ์
เชญิผูเ้ชีย่วชาญมาบรรยาย แลกเปลีย่น 
จดัประกวดโครงงานและมรีางวลัสง่เสรมิก าลงัใจ 
สรา้งบรรยากาศการเรยีนใหเ้หมอืนเกมโชว ์
ทศันศกึษานอกชัน้เรยีนตามแหล่งการเรยีนรู ้
แทรกการเล่นปนเรยีนในทุกรายวชิา 
เน้นการเรยีนปฏบิตัมิากกว่าทฤษฎ ี
ผูส้อนมอีารมณ์ขนั แทรกมขุตลกไดต้ลอด 
แบ่งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ใหเ้รยีนแบบรว่มมอื 

3.41 
3.64 
3.50 
3.50 
3.63 
3.53 
3.59 
3.35 
3.33 
3.60 
3.47 
3.70 
3.43 
3.53 
3.35 
3.63 
3.65 
3.60 
3.80 
3.65 
3.75 
3.65 
3.60 
3.60 
3.50 

0.59 
0.62 
0.50 
0.55 
0.51 
0.51 
0.58 
0.46 
0.55 
0.59 
0.49 
0.45 
0.53 
0.57 
0.45 
0.59 
0.58 
0.45 
0.59 
0.50 
0.60 
0.59 
0.49 
0.49 
0.47 

มาก 
มากทีส่ดุ 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากทีส่ดุ 
มาก 
มาก 

มากทีส่ดุ 
มาก 
มาก 
มาก 

มากทีส่ดุ 
มาก 

มากทีส่ดุ 
มากทีส่ดุ 
มาก 

มากทีส่ดุ 
มาก 

มากทีส่ดุ 
มากทีส่ดุ 
มาก 
มาก 
มาก 

 

สรปุผลและอธิปรายผล 
 

ผลการวเิคราะหเ์อกสารทัง้ในประเทศและต่างประเทศในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดไวท้ีน่กัการศกึษาของ
ไทยจ านวน 6 คน และนกัการศกึษาต่างประเทศอกี 6 คน ้ึง่มหีลกัการทางทฤษฎ ีแนวคดิ และวธิจีดัการเรยีนการสอน
ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ ้ึง่ผสมผสานเขา้กบัโมเดล TREND Edutainment ทีไ่ดข้อ้สรุปก่อนหน้านี้เพื่อเพิม่เตมิสิง่ที่
ยงัขาดใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ ครอบคลุมประเดน็ทีห่ลากหลาย เช่น บุคลกิภาพของผูส้อน การจดัเตรยีมหลกัสตูรใหส้ามารถ
แทรกวธิเีล่นปนเรยีนเขา้ไปได้อย่างลงตวั กจิกรรมกเ็ป็นสิง่ทีข่าดไม่ได ้ในการทีจ่ะช่วยเสรมิวธิเีรยีนในรูปแบบศกึษา
บนัเทงิใหส้มบรูณ์แบบ เช่น จดัประกวดหนงัสัน้ การตดัต่อวดิโีออย่างง่าย การถ่ายภาพนอกสถานที ่เป็นตน้ น ามาผสม
เขา้กบัวธิเีรยีนแบบเขา้ถึงสถานที ่คอืการท่องเทีย่วแบบเนิบช้า จะช่วยท าใหม้เีวลาดื่มด ่ากบัเนื้อหาสาระอย่างเตม็ที ่
ส่วนการหารูปแบบศกึษาบนัเทิงในครัง้นี้ผูว้จิยัไดน้ าเทคโนโลยทีนัสมยัล่าสุดมาเป็นสิง่จดัการไฟลข์อ้มลู เช่น น า้พียีู
ความจุขนาดใหญ่มาจดัเกบ็รายการโทรทศัน์ เกม และภาพยนตรจ์ากแผ่นดวีดีทีีส่ามารถจดัหามาไดแ้ลว้น ามาคดัเอา
เฉพาะทีไ่ดร้บัความนิยมหรอืหนังใหม่ล่าสุดเอามาใหบ้รกิารผ่านระบบอนิทราเน็ตและอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สูง ท าให้
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูเหล่าน้ีได ้ผ่าเครื่องมอืสือ่สารไดห้ลากหลาย เช่น แทป็เลต็พี้  ีสมารท์โฟน เป็นตน้  
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ทัง้นี้ไดเ้ตรยีมเนื้อหาทีจ่ะใชท้ าการทดสอบประสทิธภิาพไวเ้ป็นเนื้อหาในรายวชิา การผลติรายการโทรทศัน์
การศกึษา ท าการเลอืกเฉพาะบทหรอืหน่วยทีเ่กีย่วขอ้ง และเลอืกเล่นบทบาทสมมต ิการแสดง การปรบัเปลีย่นบุคลกิ
ของผูส้อนตามเน้ือหาในบทนัน้ๆ เพื่อใหเ้กดิความหลากหลายของรายการสอน เช่น ถ้าหากบรรยายมาถงึเรื่องรายการ
ประเภทต่างๆ ก็เลือกสื่อที่เป็นดีวีดีประเภท ละคร วาไรตี้  เกมโชว์ คอนเสริ์ต สารคดี กีฬา สาธิตทดลอง มาฉาย
ประกอบการสอน ท าใหเ้กดิความรูส้กึถงึการผ่อนคลาย ความสนุกสนานร่าเรงิของบุคลกิครูผูส้อนช่วยใหบ้รรยากาศใน
ชัน้เรยีนเป็นไปอย่างเป็นกนัเอง เป็นมติร ทุกคนอารมณ์ด ีผูเ้รยีนเกดิทศันคตเิชงิบวก ท าใหอ้ยากมาเรยีน และช่วยให้
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่สงูขึน้ในทีสุ่ด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาชญัญา รตันอุบล (2549) ทีส่รา้งสรรคร์ูปแบบ
ศึกษาบนัเทิงตามหลกัการทางทฤษฎี NET ที่มีการคิดใหม่ คิดสร้างสรรค์ และคิดแจ้งแทงตลอด มีจิตมุ่งคุณภาพ 
มาตรฐาน และความเป็นเลศิ มกีารท างาน การร่วมมอื เป็นทมี และสร้างเครอืข่าย มกีารจดัการ มทีกัษะการแข่งขนั 
อดทน สูส้ ิง่ยาก เหน็แก่ส่วนรวม เป็นธรรม และยัง่ยนื และรกัษ์ความเป็นไทยใฝ่สนัต ิการศกึษาเป็นกลไกทีส่ าคญัทีจ่ะ
ท าใหค้นเราเปลีย่นผ่านไปสูก่ารเป็นบุคคลทีม่ลีกัษณะ 12 ประการดงักล่าวได ้โดยเฉพาะการศกึษาเพื่อเสรมิสรา้งการรู้
สารสนเทศ (Information Literacy) ทีช่่วยพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคคลในการเขา้ถงึสารสนเทศจากทัว่ทุกมุม
โลก และดงึสารสนเทศออกมาเป็น “ความรู”้ เพื่อน ามาใชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพ ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าการมปีฏสิมัพนัธ์
และการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคลเกดิจากการสือ่สารกบัสงัคมรอบขา้งเป็นหลกั โดยหลกัการออกแบบสภาพแวดล้อม
นัน้ผลการวจิยัพบว่าผลทีไ่ด้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชลาภรณ์ สุวรรณสมัฤทธิ ์(2551) ที่ได้ท าการศกึษาวจิยั การ
พฒันาแบบจ าลองศูนย์ความรู้ทางเทคโนโลยแีละสื่อสารการศกึษา ส าหรบัครูมธัยมศกึษา โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ออกแบบสภาพแวดล้อมทางการเรยีนภายในศูนย์ความรู ้อเีลก็ทรอนิกส ์ผลการศกึษาพบว่า องค์ประกอบของ
แบบจ าลองศูนยค์วามรู้ประกอบด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมทางการเรยีน การจดัสรรพื้นทีท่ ัง้ภายในและ
ภายนอกอาคารให้ดงึดูดความสนใจ รวมถึงการน าสื่ออเีลก็ทรอนิกสม์าใชใ้นชัน้เรยีนเพื่อช่วยให้บรรย ากาศในชัน้
เรยีนให้มคีวามหลากหลายยิง่ขึน้ ช่วยท าให้เกดิประสทิธภิาพในการเรยีนรูไ้ด้อย่างดยีิง่ขึน้  โดยมขีอ้เสนอแนะ
ส าหรบัการวจิยัต่อยอดดงัต่อไปนี้ 

 1. วจิยัและพฒันาครูต้นแบบของแต่ละคณะเพื่อเป็นครูตวัอย่างในการสอนอย่างสนุกสนานร่วมกบัสื่อที่
น ามาใช ้เพื่อกระจายวธิสีอนไปใหผู้ส้อนอื่นๆ ใหป้รบัเปลีย่นตนเองใหม้บีุคลกิกระฉบักระเฉง อารมณ์ด ี้ึง่จะช่วยสรา้ง
บรรยากาศในชัน้เรยีนใหค้รืน้เครง สนุกสนาน เป็นสิง่ดงึดดูความสนใจใหแ้ก่ผูเ้รยีนมากยิง่ขึน้ 

 2. ท าการศกึษาวจิยัสภาพแวดลอ้มแต่ละอาคาร ทัง้ภายในและภายนอก ในประเดน็ปัจจยัทีช่่วยสง่เสรมิให้
เกดิการเรยีนรปูแบบศกึษาบนัเทงิ 
              3. จดัท่องเที่ยวเชงิสาระบูรณาการร่วมกบัการสอนผ่านสื่อปกติ เช่น โปสเตอร์ ชุดการสอน แผ่นพบัแสน
สนุก นิทรรศการ เป็นตน้ แลว้เลอืกใชส้ือ่ชนิดและแบบทีเ่หมาะสมทีส่ดุกบันกัศกึษา เพื่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูสดุ 

 4. จดัใหม้งีบประมาณส าหรบัเชญิวทิยากรจากภายนอกมาบรรยายใหค้วามรูแ้ละมุมมองทีแ่ปลกใหม่ จดั
แขง่ขนัทกัษะฝีมอื การประกวดหนงัสัน้ เป็นตน้ 
             5. วจิยัและพฒันาการเขยีนแผนการสอนในรายวชิาใหม้คีวามสนุกแบบเล่นปนเรยีน ท าใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะ
เป็นไปได ้
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บทคดัย่อ 
 

 บทความนี้น าเสนอการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วทิยาศาสตร์ ชัน้ปีที่ 1  ปีการศกึษา 2556  และเพื่อหาแนวทางการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรยีนและ
ส่งเสรมิความสามารถทางการเรยีน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอืนักศกึษาชัน้ปีที ่1 ที่ได้ผ่านค่ายนักวทิยาศาสตร์
ชวีภาพการเกษตร จ านวน 32 คน และผลคะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีน 5 รายวชิา เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบ
ประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 52 ขอ้ และคะแนนเฉลีย่ 5 รายวชิา 
วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติกิารแจกแจงความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และการวเิคราะหเ์นื้อหา จากผลการวจิยัพบว่า  1) 
นักเรยีนในโครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์มอีงคป์ระกอบความฉลาดทางอารมณ์ดา้นด ี(ควบคุมตนเอง 
เหน็ใจผูอ้ื่น รบัผดิชอบ) ด้านเก่ง (มแีรงจูงใจ ตดัสนิและแกปั้ญหา สมัพนัธภาพ) และดา้นสุข (ภูมใิจตนเอง พอใจชวีติ 
สุขสงบ ทางใจ) มคีะแนนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑค์ะแนนปกต ิและสูงกว่าเกณฑป์กติ  2) นักเรยีนในโครงการวทิยาลยั
เทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์เพศชาย และเพศหญงิ มอีงคป์ระกอบความฉลาดทางอารมณ์ ด้านด ี มคีวามแตกต่างกนั
ด้าน ความรบัผดิชอบ กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 3) จากคะแนนค่าเฉลี่ยภาคเรยีนที่1และ2 พบว่าม ี4 
รายวชิาดงันี้ วชิาฟิสกิส ์ วชิาชวีวทิยา วชิาคณิตศาสตร ์และวชิาสงัคมศกึษา มคีะแนนค่าเฉลีย่ภาคเรยีนที่ 2 เพิม่ขึน้
จากภาคเรยีนที ่1 สว่นวชิาเคมมีคีะแนนเฉลีย่ของภาคเรยีนที ่2 น้อยกว่าภาคเรยีนที ่1 
 

ค าส าคญั: ความฉลาดทางอารมณ์  วทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์ ชวีภาพการเกษตร 
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Abstract 
 

 In this paper present was to determine and study emotional quotient (EQ) of the first year class 
students and there are students of Science Based Technology College. The sample in this study composed of 
32 first year class in students. The instrument was the emotional l quotient questionnaires form the mental 
health department the Ministry of Public Health, the test consisted of 52 items and this research found that 
scored of learning 5 curriculums. The data was analyzed by means of arithmetic and T-test. The major are 
finding of this study were as follows 1) students of science based technology showed emotional quotient at 
average level. They had average scores in the categories: goodness, smartness, and happiness. 2) Emotional 
quotient of students in Science Based Technology College between male and female were found significantly 
different at .05 levels. 3) a scores of learning in 4 curriculums means of first semester and second semester 
found that  second  semester in mean of scores is higher than  first semester. For chemical was mean of 
scores in first semester higher than second semesters.  
 

Keywords:  Emotional quotient, Science Based Technology College, Agricultural Biotechnology 
 

บทน า 
 

ประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ที่จะเป็นฐานส าคญัในการพฒันาประเทศ หากแต่ฐาน
การศกึษาของไทย ที่มหีน้าที่ผลติก าลงัคน ยงัไม่สามารถตอบสนองได้ โดยในระบบการศกึษาของไทยนัน้ หากผลติ
บุคลากรทางดา้นวทิยาศาสตร์ กจ็ะเป็นผูท้ีม่คีวามรูท้างดา้นวชิาการเด่น แต่ดอ้ยทางการปฏบิตัิ ตรงกนัขา้มหากผลติ
บุคลากรทางดา้นช่างฝีมอื กจ็ะเป็นผูท้ีม่คีวามรูท้กัษะทางดา้นปฏบิตัแิต่ดอ้ยทางดา้นวชิาการ ไม่สามารถต่อยอดในการ
เรยีนรู้ที่สูงขึน้ไปได้จงึจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมี การเสรมิสร้างพฒันาศกัยภาพให้เกดิการเรยีนรู้ ทัง้ภาคปฏบิตัิและ
ภาคทฤษฎไีปพรอ้ม ๆ กนั เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์นการประดษิฐค์ดิคน้สิง่ใหม่ๆ  ป้อนเขา้สูต่ลาดแรงงาน 

โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมทีจ่ะเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคลื่อนภาคเศรษฐกจิของ ประเทศใหก้า้วทนัในระดบัสากล  
การศกึษาเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ โดยมเีป้าหมายให้บุคคลมคีุณภาพเป็นไปตามที่

สงัคมปรารถนา ดงัเหน็ได้จากพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 หมวดที่ 1 มาตรที่ 6 ที่ว่า การ
จดัการศกึษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปัิญญา ความรูแ้ละคุณธรรม มี
จรยิธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีติ  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข [6] ในการพฒันาประชากรใหม้ี
ลกัษณะครบถ้วน  มคีุณภาพ  สามารถประสบความส าเรจ็ทัง้ในดา้นการเรยีน และความส าเรจ็ในชวีติ นัน้ในปัจจุบนั
สถาบนัการศกึษากลบัมุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนมคีวามเป็นเลศิทางวชิาการ พฒันาแต่เชาวน์ปัญญาเท่านัน้ ซึง่ในความเป็นจรงิ
แลว้เชาวน์ปัญญามคีวามส าคญัหรอืมสี่วนสนับสนุนใหป้ระสบความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานเพยีงรอ้ยละ 20 เท่านัน้ อกี
ทัง้การเรยีนรูต้ามหลกัสตูรขาดการเชื่อมโยงกบัชวีติจรงิ นกัเรยีนตอ้งสอบแขง่ขนั ผลการประเมนิหลกัสตูรกรมวชิาการ
จงึพบว่าหลกัสตูรใหค้วามส าคญักบัการพฒันาจิตใจ อารมณ์ สงัคมน้อยไป หลกัสตูรไม่สามารถสรา้งคนใหม้จีติใจทีด่ ี
จงึก่อใหเ้กดิปัญหาในสงัคมตามมา [2]  ประกอบกบัภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกจิและสงัคมในปัจจุบนั
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและการปรบัตวัของนักศึกษา  นักศึกษาจึงประสบปัญหาเศร้าซมึ 
ปรบัตวัไม่ได ้ขาดความอดทน กา้วรา้ว  

  ในการผลตินักศกึษาที่มคีุณภาพนัน้จะต้องพฒันานักศกึษาใหม้คีวามฉลาดทัง้ทางอารมณ์และทางปัญญา
ควบคู่กนัไป คอืพฒันาศกัยภาพนักศกึษาทีม่ที ัง้ความเก่ง ความด ีและความสุข [7]  โดยนักจติวทิยาและนักการศกึษา
ต่างเหน็พอ้งกนัว่าเชาวปั์ญญาเพยีงอย่างเดยีวไม่เพยีงพอทีจ่ะท าใหบุ้คคลประสบผลส าเรจ็ในชวีติ ความส าเรจ็ในดา้น
การเรยีนหรอืการท างานต้องมอีงคป์ระกอบดา้นการรูจ้กัสงัคม การปรบัตวั การมองโลกในแง่ด ีรวมทัง้สามารถในการ
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แก้ไขปัญหาและความขดัแยง้รวมอยู่ด้วย นักจติวทิยาเรยีกว่า emotional intelligence และภาษาไทยเรยีกว่า ความ
ฉลาดทางอารมณ์หรอืเชาวน์อารมณ์ [5]  

 ส าหรบัประเทศไทย กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข ได้ท าการศกึษาค้นคว้าและพฒันาแนวคดิและ
เกณฑก์ารมองเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ในเดก็ไทยเพื่อสอดคลอ้งกบับรบิทคนไทย โดยแบ่งเป็น 3 ดา้นคอื ดา้นด ี
หมายถงึ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง รูจ้กัเหน็ใจผูอ้ื่นและมคีวามรบัผดิชอบต่อ
ส่วนรวม ด้านเก่ง หมายถงึ ความสามารถในการรู้จกัตนเอง มแีรงจูงใจ สามารถตดัสนิใจแกปั้ญหาและแสดงออกได้
อย่างมปีระสทิธภิาพตลอดจนมสีมัพนัธภาพทีด่กีบัผูอ้ื่นและดา้นสุข หมายถึงความสามารถในการด าเนินชวีติอย่างเป็น
สขุ มคีวามภูมใิจในตนเอง พอใจในชวีติ และมคีวามสขุทางใจ [3]   

แผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที ่9 พ.ศ. 2545- 2549 มกีารปฏริูปการศกึษาโดยใชแ้นวคดิการเรยีนรูแ้บบยดึคน
เป็นศูนยก์ลาง เน้นใหผู้เ้รยีนสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ พฒันาคนใหค้ดิเป็น 
เป็น แก้ปัญหาเป็น พร้อมทัง้มคีุณธรรมและจรยิธรรม  โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ จดักา รศกึษา
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี ( ปวช.) รูปแบบพเิศษ ตามนโยบายของรฐับาล ซึง่อยู่ภายใต้ความร่วมมอืแบบพหุภาค ี
ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สวทช.) และ 
มหาวิทยาลยัเครือข่าย มีวตัถุประสงค์เพื่อผลิตนักเทคโนโลยี ที่มคีวามสามารถในการประดิษฐ์ คิดค้น และสร้าง
นวตักรรม  เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ  ผู้เรยีนจะไดร้บัการ
พัฒนาศักยภาพที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติโครงงาน หรือ Project  Based Learning  สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพในการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวตักรรมที่เป็น
ประโยชน์และใชง้านไดจ้รงิ เพื่อสรา้งแรงงานทีด่แีละมคีุณภาพสนองตอบต่อความตอ้งการของตลาดแรงงานภายใตก้าร
สรา้งคนดทีีม่ฝีีมอื  สะทอ้นใหเ้หน็ถงึแนวคดิทีต่้องการใหผู้ท้ีจ่บหลกัสูตรโครงการวทิยาลยันัน้เป็นผูเ้รยีนที ่เก่ง ด ีและ
ด ารงชวีติอย่างมคีวามสุข อนัเป็นองคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์นัน่เอง แต่ดว้ยปัจจยัทางดา้นเศรษฐกจิและ
สงัคมในปัจจุบนัไดส้ง่ผลกระทบกบันกัศกึษา ก่อนใหเ้กดิปัญหาท าใหน้กัเรยีนไม่ประสบความส าเรจ็ทางการเรยีนตามที่
หวงั จงึเป็นหน้าที่ของโครงการวทิยาลยัฯ ในการให้ค าปรกึษา ช่วยเหลอืตลอดจนจดักจิกรรมการเรยีนการสอนให้
นักศกึษาไดม้โีอกาสพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ตามเป้าหมายคอื เก่ง ด ีและมคีวามสุข ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึมคีวาม
สนใจที่จะศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาในโครงการวิทยาลัยฐานวิทยาศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยลี าพูน เพื่อเสรมิสรา้งใหน้ักศกึษามพีฤติกรรมที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นแนวทางในการส่งเสรมิการจดัการ
เรยีนการสอนความสามารถทางการเรยีน ใน 5 รายวชิาเพื่อให้อาจารยผ์ูส้อนไดม้กีารปรบัใหส้อดคลอ้งความต้องการ 
และความฉลาดทางอารมณ์ของนักศกึษา ซึง่เป็นแนวทางในการจดัการศกึษาอนัสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูเ้รยีนและความตอ้งการในสงัคม  

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 

1. เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศกึษาในโครงการวทิยาลยัเทคโนโลยีฐานวทิยาศาสตร์ วิทยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยลี าพนู ชัน้ปีที ่1 ปีการศกึษา 2556 

2. เพื่อหาความแตกต่างระหว่างคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศกึษาโดยแยกตามเพศ   
3. เพื่อวเิคราะหผ์ลคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศกึษา และผลคะแนนเฉลีย่นกัศกึษาใน 5 รายวชิา   

 

ขอบเขตการศึกษา 
 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้เป็นนักศกึษาในโครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์วทิยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยลี าพนู ชัน้ปีที ่1 ปีการศกึษา 2556 จ านวน 32 คน  ชาย 5 คน และหญงิ 27 คน 
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วิธีวิทยาการวิจยั 
 

 ในการศกึษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรยีนในโครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์ชัน้ปีที ่1        
ปีการศึกษา 2556  และเพื่อหาแนวทางการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนและส่งเสริมความสามารถ
ทางการเรยีน คณะวจิยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาได้ท าการร่วมมอืกบัวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ล าพูน  ในการจดัค่ายนักวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีึน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อคดัสรรนักศกึษาทีม่คีวามสนใจ และมี
การวดัแววความรูด้า้นต่างๆ อาท ิ ดา้นวทิยาศาสตร ์ดา้นคุณธรรม ดา้นเกษตร และดา้นความคดิสรา้งสรรค ์โดยทาง
คณะวิจยัได้สร้างโจทย์ปัญหาหลายๆ ข้อ เพื่อให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมภายในค่าย หลงัจากได้รบัโจทย์แล้วนัน้ 
นกัเรยีนแต่ละกลุ่มในค่ายไดฝึ้กแกไ้ขปัญหาจากโจทยท์ีส่รา้งขึน้ดงัรูปที ่1 ซึง่มขี ัน้ตอน 4 ล าดบัขัน้ คอื 1) การคดัสรรผู้
เขา้ค่าย  2) ใหผู้เ้ขา้ค่ายตอบแบบสอบถามเพื่อวเิคราะหท์กัษะทัง้ 4 ดา้น  3) ใหเ้ขา้ค่ายตอบแบบสอบถามเพื่อวเิคราะห์
ความฉลาดทางอารมณ์           4) ตดิตามผลและวเิคราะหผ์ลการเรยีนหลงัผ่านการเขา้ค่าย 
 

 

 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 แผนภาพกระบวนการจดัการค่ายนกัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี[4]   
 

คณะวิจยัได้ใช้กลไกของ FILA ซึ่งเป็นกระบวนการเรยีนรู้จากโจทย์ปัญหาตามแบบ FILA: F (Facts) เป็น
ขัน้ตอนแรกทีเ่ป็นสว่นส าคญัในการระบุปัญหาใหช้ดัเจนขึน้ โดยการหาขอ้ทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิ  I (Ideas) เป็นความคดิ ขอ้
สมมุตฐิาน จากขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดร้วบรวมมา ในขัน้ตอนนี้แสดงความคดิเหน็ต่อขอ้มลูและความจรงิทีม่อียู่และน าไปสูก่าร
ตัง้สมมุตฐิานทีใ่ชไ้ขค าตอบของปัญหา หรอืใชส้รา้งวธิกีารแกปั้ญหาทีเ่หมาะสมต่อไป L (Learning Issues) เป็นประเดจ็
ทีต่้องเรยีนรู ้เมื่อไดค้วามคดิหรือสมมุตฐิานจากขัน้ตอนทีผ่่านมาแลว้นัน้ ขัน้ตอนต่อไปจะต้องส ารวจว่า การจะพสิจูน์
เพื่อท าการสรุปความถูกต้องของสมมุตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไวน้ัน้ จะต้องเรยีนรูใ้นเรื่องอะไรบา้งรวมทัง้การส ารวจว่า ความคดิ 
ที่ตัง้ขึน้นี้มกีรณีศกึษาทีม่ลีกัษณะคล้ายกนัและน ามาใชไ้ด้หรอืไม่  A (Action Plans) ขัน้ตอนแผนปฏบิตักิารเป็นการ
ประมวลความคดิและแนวทางทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูเ้พิม่เตมิมาก าหนดเป็นแผนปฏบิตักิารหรอืแผนการด าเนินงาน เพื่อ
จดัการปัญหาคน้หาค าตอบ อาท ิการท าการทดลอง และการสอบถามจากผูเ้ชีย่วชาญ เป็นตน้  

 และในครัง้นี้ในการจดัค่ายวิทยาศาสตร์ครัง้ที่ 6 ทางคณะวิจยัในเหน็ถึงความส าคญัของความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักศกึษา และต้องมกีารพฒันาควบคู่ไปกบัความฉลาดทางปัญญา จงึไดม้กีารน าแบบสอบถามและเกณฑ์

1 2 3 4 

คดัสรรผูเ้ขา้ค่าย แบบสอบถามวิเคราะห์
ความฉลาดทางอารมณ์ 

ติดตาม/วิเคราะห์
ผลการเรียน 
 

แบบสอบถามวิเคราะห์
ทกัษะทั้ง 4 ดา้น 
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วดัจากกรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข [1] เพื่อใหน้ักศกึษาชัน้ปีที ่1 ประเมนิตนเอง  โดยใหน้ักศกึษาทีเ่ขา้ร่วม
ค่ายวทิยาศาสตรค์รัง้ที ่6 และได้รบัการคดัเลอืกเขา้เรยีนในโครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์ วทิยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยลี าพูน เป็นจ านวน 32 คน จากรูปที ่2  แสดงไดอะแกรมขัน้ตอนการเกบ็ผลและวเิคราะหผ์ล โดย
การประเมินนัน้อยู่ในรูปแบบของระดบัคะแนนที่ก าหนดไว้โดยกรมสุขภาพจิต แบบสอบถามมีทัง้สิ้น 52 ข้อ โดย
แบ่งแยกเป็น 9 ขอ้ย่อยใน 3 หวัขอ้หลกั ดา้นเก่ง ดา้นด ีและดา้นสขุ  จากหวัขอ้หลกั 3 ดา้น ย่อยอกี 3 หวัขอ้ย่อยในแต่
ละดา้นนัน้ มกีารน ามาประเมนิออกมาในรปูแบบของคะแนน และมกีารน ามาวเิคราะหห์าค่าความแตกต่างโดยแยกตาม
เพศของนกัศกึษา และการวเิคราะหผ์ลจากค่าเฉลีย่ของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ 3 ดา้น และคะแนนเฉลีย่แต่ละ 5 
รายวชิา ซึ่งได้แก่ วชิาฟิสกิส์  วชิาเคม ี วชิาคณิตศาสตร์ วชิาชวีทิยา และวชิาสงัคม  ซึ่งในการวเิคราะหผ์ลระหว่าง
คะแนนของแต่ละสาขาวชิา และคะแนนประเมนิความฉลาดทางอารมณ์  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี  2 ขัน้ตอนการเกบ็ผลและวเิคราะหผ์ล 

ผลการศึกษา 
 

การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศกึษา โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยี
ฐานวทิยาศาสตร ์สาขาเทคโนโลยชีวีภาพการเกษตร โดยมมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เป็นมหาวทิยาลยั
พีเ่ลีย้ง กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชน้ัน้เป็นนกัศกึษาผูเ้ขา้ร่วมค่ายวดัแววจ านวนทัง้หมด  32 คน โดยใชแ้บบประเมนิความฉลาด
ทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข ส าหรบัอายุ 12-17 ปี  ซึ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นการตรวจให้
คะแนนแบบประเมนิ ของกลุ่มตวัอย่างตามเกณฑท์ีก่ าหนด ค านวณค่าเฉลีย่ และมาตรฐานแบบประเมนิความฉลาดทาง
อารมณ์ตามตวัแปรตามทีต่อ้งการ  
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู ของผูเ้ขา้ร่วมวดัแววโครงการฯ มอีงคป์ระกอบความฉลาดทางอารมณ์ ดา้นด ี(ควบคุมตนเอง 
เหน็ใจผูอ้ื่น รบัผดิชอบ) ดา้นเก่ง (มแีรงจงูใจ ตดัสนิและแกปั้ญหา สมัพนัธภาพ) และดา้นสุข (ภูมใิจตนเอง พอใจชวีติ สุขสงบ
ทางใจ)  จากขอ้มลูแบบสอบถามจ านวน 32 ฉบบั พบว่ามนีกัศกึษาเพศหญงิจ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 84.4 นกัศกึษาเพศ

แบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ์ (กรมสขุภาพจิต) 

สอบถามผู้ เข้าคา่ย โดยใช้แบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ์ 

วิเคราะห์ผลทางสถิต ิ
ความถ่ี, อตัราร้อย

ละ, คา่เฉลีย่, 
วิเคราะห์ความ

แปรปรวน 

 
ผลความฉลาดทางอารมณ์เปรียบเทียบผล

การเรียน 

สรุปผล 

วิเคราะห์ผลการเรียน 5 รายวิชา  
และผลคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ 

การวเิคราะห์ผล 

เชิงคณุภาพ 
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ชายจ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.6   จากการวเิคราะหค์ะแนนความฉลาดทางอารมณ์นัน้ซึง่ท าการวเิคราะห ์9 หวัขอ้ย่อย 
ซึง่จะท าการวเิคราะหโ์ดยประเมนิในรปูแบบของคะแนน ซึง่มคี่ามาตรฐานหรอืค่าคะแนนปกต ิโดยสรุปผลและแสดงไวด้งัตาราง
ที ่1 ความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศกึษา  ซึง่จะมคี่าเฉลีย่สว่นใหญ่อยู่ในเกณฑป์กต ิ โดยค่าเฉลีย่รวมไดด้า้นด-ีควบคุมตนเอง 
เฉลีย่รวม 17.81  ดา้น-เหน็ใจผูอ้ื่น เฉลีย่รวม 18.72  และดา้นด-ีความรบัผดิชอบ 19.63   ซึง่มนีักศกึษาบางคนมคี่าฉลาดทาง
อารมณ์ใน 3 ดา้นย่อยสงูกว่าเกณฑป์ระมาณ 1-2 คนจากนกัศกึษาทัง้หมด 32 คน  โดยมคี่าสงูสดุที ่23-24 คะแนน จากคะแนน
ช่วงปกต ิดา้นควบคุมตนเอง 13-18  ดา้นเหน็ใจผูอ้ื่น 16-21  และดา้นความรบัผดิชอบ 17-23  ดงัตารางที ่1  
 

ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มลูผลคะแนนรวมความฉลาดทางอารมณ์ [8]   

หวัข้อ 
คะแนน 
ช่วงปกติ 

คะแนน 
ต า่สุด 

คะแนน 
สูงสุด 

คะแนน 
เฉล่ียรวม 

คะแนนรวมอยู่
ในเกณฑ ์

ด้านดี 
  ควบคมุตนเอง 
  เหน็ใจผูอ้ื่น 
  รบัผดิชอบ 
ด้านเก่ง 
  มแีรงจงูใจ 
  ตดัสนิใจและแกไ้ขปัญหา 
  สมัพนัธภาพ 
ด้านสุข 
  ภูมใิจในชวีติ 
  พอใจในชวีติ 
  สขุสงบทางใจ 

 
13-18 
16-21 
17-23 

 
15-21 
14-20 
15-20 

 
9-14 
16-22 
15-21 

 
13 
13 
13 
 

13 
13 
11 
 
9 
12 
13 

 
23 
23 
23 
 

26 
23 
22 
 

15 
24 
24 

 
18 
19 
20 
 

19 
17 
17 
 

12 
19 
18 

 
ปกต ิ
ปกต ิ
ปกต ิ

 
ปกต ิ
ปกต ิ
ปกต ิ

 
ปกต ิ
ปกต ิ
ปกต ิ

 

วิเคราะหก์ารเปรียบเทียบระหว่างผลคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี เก่ง สุข แยกตามเพศนักศึกษา    
 

ตารางท่ี 2 สรุปตารางเปรยีบเทยีบระหว่างผลคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศกึษาแยกตามเพศ [8]   
ความฉลาดทางอารมณ์ 

 
เพศชาย เพศหญิง Equal variances Not Assumed 
ค่าเฉล่ีย  ค่าเฉล่ีย Mean Difference t Sig.(2 tailed) 

ด้านดี 
   ดา้นควบคมุตนเอง 
   ดา้นเหน็ใจผูอ้ื่น 
   ดา้นรบัผดิชอบ 

 
18.40 
18.20 
17.00 

 
17.70 
18.81 
20.11 

 
.6963 
-.6148 
-3.711 

 
.596 
-.614 
-3.203 

 
.556 
.544 
.003* 

ด้านเก่ง 
   ดา้นมแีรงจงูใจ 
   ดา้นตดัสนิใจและแกปั้ญหา 
   ดา้นสมัพนัธภาพ 

 
19.20 
15.80 
16.40 

 
18.89 
16.70 
16.85 

 
.3111 
-.9037 
-.4518 

 
.240 
-.698 
-.347 

 
.812 
.491 
.731 

ด้านสุข 
   ดา้นภูมใิจตนเอง 
   ดา้นพอใจชวีติ 
   ดา้นสขุสงบทางใจ 

 
11.20 
18.20 
17.00 

 
12.18 
19.63 
18.26 

 
-.9852 
-1.429 
-1.259 

 
-1.655 
-.881 
-.883 

 
.108 
.385 
.384 

*Sig 2 tailed ≥ 0.05 
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 การวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของนักศกึษา โดยจ าแนกตามเพศ พบว่า
คะแนนค่าความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศกึษามคีวามแตกต่างกนั ในดา้นดี-ความรบัผดิชอบ ค่า Sig เท่ากบั .003 ซึง่
มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ .05 ดังนัน้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ โดยเพศหญิงมีความดีด้านความ
รบัผดิชอบมากกว่าเพศชาย โดยทีเ่พศหญงิมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 20 ของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ในดา้นด-ีดา้นความ
รบัผดิชอบสูงกว่าเพศชาย ดงัตารางที ่2  ส าหรบัด้านดี-รู้จกัควบคุมตนเอง และด้านดี-รบัผดิชอบ นัน้เพศไม่มคีวาม
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั  
 

วิเคราะหก์ารเปรียบเทียบระหว่างผลคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี เก่ง สุข แยกตามรายวิชา    
ตารางท่ี  3  เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ผลคะแนน 5 รายวชิา ภาคเรยีนที ่1 และภาคเรยีนที ่2  

รายวิชา 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

ค่าเฉล่ีย SD ค่าเฉล่ีย SD 

ฟิสกิส ์
เคม ี
ชวีวทิยา 
คณิตศาสตร ์
สงัคมศกึษา 

2.00 
2.33 
2.20 
2.33 
3.36 

1.06256 
1.02870 
.60721 
.88545 
.51171 

2.77 
2.09 
2.34 
2.36 
3.45 

.53858 

.80760 

.79755 

.92662 

.43503 

*SD = ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 
 จากตารางที่ 3  แสดงถึงคะแนนของค่าเฉลี่ย 5 รายวิชา ของนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 ภาคเรียนที่1และ2 ของ
นักศกึษาทัง้หมด 32 คน ซึ่ง 5 รายวชิาประกอบด้วย วชิาฟิสกิส ์ วชิาเคม ี วชิาชวีวทิยา วชิาคณิตศาสตร์ และวชิา
สงัคมศกึษา พบว่านักศกึษาจ านวน 32 คน มคี่าเฉลี่ยคะแนนวชิาฟิสกิสข์องภาคเรยีนที่ 2 เพิม่ขึน้จากภาคเรยีนที่ 1 
(2.77>2.00)  คะแนนเฉลีย่วชิาเคมขีองภาคเรยีนที ่2 ลดลงจากภาคเรยีนที่ 1 (2.09<2.33)  คะแนนเฉลีย่วชิาชวีวทิยา
ของภาคเรยีนที ่2 เพิม่ขึน้จากภาคเรยีนที ่1 (2.34>2.20)  คะแนนเฉลีย่วชิาคณิตศาสตรข์องภาคเรยีนที ่2 เพิม่ขึน้จาก
ภาคเรยีนที ่1 (2.36>2.33)  และคะแนนเฉลีย่วชิาสงัคมศกึษาของภาคเรยีนที ่2 เพิม่ขึน้จากภาคเรยีนที ่1 (3.36>3.45)  
จากคะแนนค่าเฉลีย่ภาคเรยีนที่1และ2 พบว่าม ี4 รายวชิาดงันี้ วชิาฟิสกิส ์ วชิาชวีวทิยา วชิาคณิตศาสตร ์วชิาสงัคม
ศกึษา มคีะแนนค่าเฉลี่ยภาคเรยีนที่ 2  เพิม่จากคะแนนค่าเฉลี่ยภาคเรยีนที่ 1 ส่วนวชิาเคมมีคีะแนนเฉลี่ยรวมของ
นกัศกึษาภาคเรยีนที ่1 มากกว่าค่าเฉลีย่ภาคเรยีนที ่2  
 

วิเคราะหค์วามสามารถในการเรียนการสอน จากผลคะแนน 5 รายวิชา และคะแนนความฉลาดทางอารมณ์  
 คะแนนผลทัง้ 5 รายวชิา  ประกอบด้วย วชิาฟิสกิส ์ วชิาเคม ีวชิาชวีวทิยา วชิาคณิตศาสตร์ และวชิาสงัคม
ศกึษา จากการศกึษาผลคะแนนเฉลีย่ของนกัศกึษากลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 32 คน พบว่า คะแนนเฉลีย่ในภาคเรยีนที ่1 มี
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดบัเกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.00 – 2.33  และมีคะแนนวิชาสงัคมที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ 3.36  
ดงันัน้ทางคณะผูจ้ดัท าจงึมกีารน าผลของค่าคะแนนความฉลาดทางอารมณ์มาวเิคราะห ์เพื่อปรบัปรุงการเรยีนการสอน
ในภาคเรยีนที ่2 โดยการเน้นในเรื่องของการเหน็คุณค่าดา้นความฉลาดทางอารมณ์ของนักศกึษาดา้นด ีดา้นเก่ง ดา้น
สุข เขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเรยีนการสอน ก่อนทีอ่าจารยผ์ูส้อนจะสอนใหน้ักศกึษามคีวามเก่ง และมคีวามรูใ้นเรื่อง
ของรายวชิา จากงานวจิยัพบว่าคะแนนค่าความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มตวัอย่างพบว่า นักศกึษามคี่าด้านด ีด้าน
ความรบัผดิชอบ ในเรื่องความรบัผดิชอบเมื่อแยกเพศออกมาแล้วนัน้มคีวามแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทีน้่อยกว่า 
0.05  ดงัแสดงในตารางที ่2 ดงันัน้ในดา้นดนีัน้จดัเป็นหวัใจส าคญัเรื่องแรก ทีค่วรใหค้วามส าคญัเพื่อใหน้ักศกึษา เป็น
คนด ีมคีวามรบัผดิชอบในตนเองเองก่อน ดงันัน้ทางคณะวจิยัจงึไดม้กีารวางแผนและประชุมร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนและ
ไดเ้ลง็เหน็ถงึการสอนใหน้ักศกึษาเป็นคนด ีการมคีุณธรรมและจรยิธรรมก่อน ทีจ่ะสอนใหผู้เ้รยีนนัน้เก่ง ดงันัน้จงึไดม้ี
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การสมัภาษณ์แนวทางการส่งเสรมิและพฒันาการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิาโดยมีการน าคะแนน
ความฉลาดทางอารมณ์ ไปปรบัใชใ้นการเรยีนการสอนอย่างไรและไดข้อ้สรุปผลดงัตารางที ่3  
 

ตารางท่ี  4   ตารางวเิคราะหแ์นวทางการสง่เสรมิการเรยีนการสอน 5 รายวชิา 
ความฉลาด
ทางอารมณ์ 

แนวทางการส่งเสริมและพฒันาทางการเรียนการสอน 5 รายวิชา 

ด้านดี  
 ควบคุมตนเอง 
 เหน็ใจผูอ้ื่น 
 รบัผดิชอบ 

 
1. สิง่หนึ่งที่ผู้สอน ส่งเสริมและพฒันาทางการเรียนนัน้ ต้องเน้นด้านดี หรือการเป็นคนดีของ

นกัศกึษา ถอืเป็นเรื่องทีท่างคณะวจิยัใหค้วามส าคญัสิง่แรก เน่ืองจาก ตอ้งการสอนนกัศกึษาเรยีนใหเ้ก่ง
นัน้ สิง่แรกครผููส้อนตอ้งสรา้งใหน้กัศกึษาเป็นคนดขีองสงัคม  สรา้งนกัศกึษามบีุคลกิภาพทีด่ ีทศันคตทิีด่ ี 
โดยการสรา้งกจิกรรมดา้นการรูจ้กัตนเอง และการประเมนิตนเอง เพื่อศกึษาลกัษณะนิสยัทีพ่งึไดร้บัการ
พฒันา ผ่านการทดสอบ และการยกตวัอย่างกรณีศกึษา จากข่าวสาร ในชวีติประจ าวนัก่อนขึน้บทเรยีน
ในแต่ละครัง้ 

2. ในการสร้างคนใหเ้ป็นคนดนีัน้ มุ่งเน้นความสุข ความไม่เหน็แก่ตวั การมคีุณธรรมจรยิธรรม
ควบคู่ เพื่อเป็นแรงผลกัดนั ให้นักศกึษาได้รู้จกัเหน็ใจผูอ้ื่น  และสิง่ส าคญั  อาจารย์ผู้สอน (ครูด)ี เป็น
ปัจจยัส าคญัทีส่ดุ โดยในการพดูนัน้อาจารย์ผูส้อนต้องพดูทุกอย่างออกมาจากใจ เพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจ
ใหก้บัผูฟั้ง  

3. รายวิชาสังคมนัน้ ควรมีการจัดกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวกับท้องถิ่น และชุมชน เพื่อให้
นกัศกึษาเรยีนรูก้ารช่วยรูผู้อ้ ื่น และการท างานร่วมกนัในการรบัผดิชอบในสิง่ทีต่นท า และหน้าทีข่องตน 

4. สง่เสรมิใหม้กีารจดัหลกัสตูรพฒันาความฉลาดทางอารมณ์หรอืสง่เสรมิกจิกรรมต่างๆตลอดจน 
พฒันาการมปีฏสิมัพนัธแ์ละการท างานเป็นทมีของนกัศกึษา   

 
ด้านเก่ง 
 มแีรงจงูใจ 
 ตดัสนิใจแกปั้ญหา  
 สมัพนัธภาพ 

 
1. การพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรู้วชิาเคม ีฟิสกิส ์ ตามแนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เป็นต้น เพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิค้นแกปั้ญหาของนักศกึษา  ซึง่ประกอบด้วย 
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทกัษะกระบวนการ กิจรรมการเรียนรู้    สื่อ 
อุปกรณ์ เพื่อใหน้ักศกึษาไดม้แีรงจงูใจในการเรยีนจากการทดลอง  และการตดัสนิใจแกปั้ญหาจากการ
ทดลอง หรอืการลงปฏบิตัจิรงิ  

2. มกีารส่งเสรมิทกัษะการคดิแก้ปัญหาจากโจทย์  ที่นักศกึษาได้เรยีนรู้จากบทเรยีน  และการ
แกปั้ญหาโจทย ์ ร่วมกบัเพื่อนเพื่อสรา้งสมัพนัธภาพที่ต่อกนัและกนัภายในหอ้งเรยีน และร่วมกนัแกไ้ข 
ตดัสนิใจ แกปั้ญหา ในโจทยท์ีศ่กึษา  

3. รายวชิาคณิตศาสตร ์ ผูส้อนควรมแีรงจงูใจในลกัษณะ การน ากรณีศกึษาทางดา้น อาชพีต่างๆ 
ทีไ่ดน้ าวชิาคณิตศาสตรไ์ปปรบัใช ้เพื่อใหน้กัศกึษาไดม้องภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์ในอนาคต  และ
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นัน้ควรมีการกระท าซ ้าๆ  การท าแบบฝึกหดัซ ้าๆ เพื่อให้นักศึกษาได้
คุน้เคยและรูจ้กัมกีารใชก้ระบวนการคดิอยู่ตลอดเวลา นักศกึษาจะเกดิการเคยชนิ และเรยีนรูใ้นการคดิ
ค านวณ ในการใชว้ธิกีระท าซ ้าๆ นัน้ช่วยสรา้งทกัษะ และพฒันาความมัน่ใจของนักศกึษาได ้เนื่องจาก
นักศึกษาบางคนสามารถเร่งการเรียนรู้ และเติมเต็มช่องว่างด้านทกัษะคณิตศาสตร์ให้เท่าเทยีมกบั
นกัศกึษาในกลุ่มเดยีวกนัได ้และอาจารยจ์ะมกีารพฒันาการท าแบบฝึกหดัทีเ่ขม้ขน้ยิง่ขึน้ 
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ด้านสุข 
ภมูใิจในชวีติ 
พอใจในชวีติ  
สงบทางใจ 

1. ในการเรยีนวชิาทางวทิยาศาสตร ์ ฟิสกิส ์ ควรมกีารพฒันาความสามารถในการคดิแกปั้ญหา 
โดยเพิม่จติส านึกในการอนุรกัษ์พฒันาสิง่แวดลอ้ม จติสาธารณะทีมุ่่งท าประโยชน์และอยู่ร่วมกนัในสงัคม
อย่างมีความสุข  โดยมีการจัดท าแผน กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ สังคม และ
สิง่แวดลอ้ม  ในการบรูณาการเทคนิควธิกีารสอนทีห่ลากหลาย  เพื่อช่วยสง่เสรมิทกัษะความคดิ ภายใต้
การใหค้ าแนะน าจากอาจารยท์ีป่รกึษา  จนเกดิความเขา้ใจ  สง่ผลใหน้กัศกึษาไดรู้จ้กัคดิ และไดเ้ป็นสว่น
หนึ่งในการคดิแกไ้ขปัญหา พฒันาสิง่แวดลอ้ม ส่งผลใหน้ักศกึษาเกดิความภาคภูมใิจในชวีติทีไ่ดรู้จ้กัน า
วชิาทีเ่รยีนมาปรบัใช ้เพื่อพฒันาและช่วยแกไ้ขปัญหาได ้ 

2. ในรายวชิาสงัคม  มีการเรียนการสอนบูรณาการระหว่างบทเรียน และการเสรมิการสอนใน
ลกัษณะของการเรยีนรูต้นเอง ประเมนิตนเองโดยใชเ้ครื่องมอืวดันิสยั บุคลกิในแบบต่างๆ และร่วมกนัหา
แนวทางในการปรบัปรุง  โดยการพฒันาจากภายใน อาท ิสุขภาพจติ ความเครยีดกบัสุขภาพ  โดยการ
จดักิจกรรม ให้สอดคล้องกบับทเรียน เพื่อให้นักศึกษามีการสร้างมนุษย์สมัพนัธ์กบัเพื่อน และการ
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากสิ่งแวดล้อมภายนอก  ซึ่งในการท ากิจกรรม หรือการเห็นตัวอย่างจาก
สถานการณ์จรงิ ส่งผลให้นักศกึษาได้เกดิการสร้างความเชื่อมัน่ให้กบัตนเอง และความภาคภูมใิจใน
ตนเอง การนบัถอืตนเอง ตลอดจนสขุภาพจติ และการปรบัตวั 

3. การเสริมการเรียนรู้ก่อนเริม่เขา้สู่บทเรยีน ในการท ากิจกรรมการค้นหาลกัษณะที่นักศกึษา
ภูมใิจ  ในการฝึกใหน้กัศกึษาคดิบวก มองตนเองในทางด ีเหน็ขอ้ด ีสิง่ทีน่่าภาคภูมใิจของตนเอง อาจท า
กิจกรรมการการคิดบวก และมองตนเองว่าชอบบทเรียน บทไหนมากที่สุด เพราะเหตุใด  หรือการ
ช่วยเหลอืผูอ้ื่นทีผ่่านมาอาทติยห์นึ่งนัน้ โดยอาจารยผ์ูส้อนมกีารก าหนดกจิกรรมใหน้ักศกึษาเป็นประจ า 
ดว้ยความสนุกสนานก่อนเขา้สู่บทเรยีน และต้องมกีารปฏบิตัเิป็นนิสยั ในการกล่าวค าชื่นชม ใหก้ าลงัใจ
ซึง่กนัและกนัอยู่เสมอภายในหอ้งเรยีน ไดแ้ก่ การท างานร่วมกบัเพื่อน  

4. ใน 5 รายวชิาล้วนมคีวามส าคญัต่อการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขได้ โดยการเปิด
โอกาสใหน้ักศกึษาได้ท ากจิกรรมกลุ่มบ่อยๆ เป็นการเสรมิสรา้งทกัษะการเขา้ใจตนอง และเขา้ใจผูอ้ื่น 
โดยผ่านการทดลองใหน้ักศกึษาได้ตระหนักรู้ว่าตนเองมลีกัษณะเป็นอย่างไร  มคีวามสามารถดา้นใด 
ขณะเดยีวกนัไดเ้รยีนรูใ้นสิง่ทีต่นชอบและไม่ชอบ ทีจ่ะเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น ดงันัน้ อาจารยผ์ูส้อนควรมกีาร
จดัโครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน  ส่งเสริมให้เด็กอาสาเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
วทิยาลยัฯ มคีวามรบัผดิชอบท ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชนต่อสว่นรวม 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 

บทความนี้ได้น าเสนอการวเิคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศกึษา โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีาน
วทิยาศาสตร ์จงัหวดัล าพนู  ซึง่มวีธิกีารศกึษาดว้ยการใชแ้บบสอบถามของกรมสขุภาพจติและท าการประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมทางสถติแิละใชเ้ครื่องมอืทางสถติใินการวเิคราะห ์ผลวจิยัดา้นความฉลาดทางอารมณ์ของนักศกึษาทีเ่ขา้ร่วม
ค่ายวทิยาศาสตรพ์บว่านกัศกึษาทีผ่่านการเขา้ค่ายวทิยาศาสตรจ์ านวน 32 คน  พบว่าคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ 3 
ดา้น โดยมขีอ้ย่อยอกีดา้นละ 3 ขอ้นัน้  มคีวามฉลาดอารมณ์ดา้นด ี(ดา้นความรบัผดิชอบ) มคีวามแตกต่างกนัโดยแยก
ตามเพศ ซึง่เพศหญงิมคีวามรบัผดิชอบมากกว่าเพศชาย และผลการวเิคราะหแ์นวทางการสง่เสรมิ เพื่อพฒันาการเรยีน
การสอนทัง้ 5 รายวชิา โดยการศกึษาค่าคะแนนเฉลีย่ทัง้  5 รายวชิา โดยภาคเรยีนที1่ ไดม้กีารเรยีนการสอนเป็นแบบ
ปกต ิ และภาคเรยีนที ่2 มกีารเรยีนการสอนโดยการน าความฉลาดทางอารมณ์มาปรบัใชใ้นการเรยีนการสอนในแต่ละ 
5 รายวชิา  สรุปไดว้่าคะแนนเฉลีย่ภาคเรยีนที ่2   มกีารผลคะแนนทีส่งูขึน้ แต่มเีพยีงแค่ 1 รายวชิาคอื วชิาเคม ีทีม่ผีล
คะแนนจดัอยู่ในระดบัทีย่งัไม่สงู ดงันัน้ควรมกีารส่งเสรมิมากยิง่ขึน้ โดยอาจมกีารท าแบบสอบถามความต้องการของ
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ผูเ้รยีน และลงปฏบิตั ิทดลองมากยิง่ขึน้ เพื่อชกัจูง จูงใจใหน้ักศกึษาไดม้สี่วนร่วมในการเรยีน พรอ้มทัง้สรา้งกจิกรรม 
หรอืงานเพื่อใหน้กัศกึษาไดรู้จ้กัความรบัผดิชอบมากยิง่ขึน้    

 ซึง่ในการท าวจิยันครัง้นี้ต้องการศกึษาถงึผลการเรยีนทีเ่น้นในเรื่องของการน าความฉลาดทางอารมณ์เขา้มา
ปรบัใชใ้นการเรยีนรูข้องนักศกึษาทีเ่รยีกว่า การเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงินัน้คอื  ผูเ้รยีนต้องมโีอกาสน าความรูท้ีเ่รยีนมาไปใชใ้น
การด าเนินชวีติประจ าวนั สิง่ที่เรยีนรู้กบัชวีติจรงินัน้ต้องเป็นเรื่องเดยีวกนั ดงันัน้อาจารย์ผู้สอนควรจดักจิกรรมเพื่อ
ส่งเสริมในแต่ละรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ได้ โดยการสร้างโจทย์ในร ายวิชา อาทิ ฟิสกิส์ เคมี 
วทิยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ หรอืวชิาสงัคม ไดม้กีารสรา้งโจทย์สถานการณ์ใหผู้้เรยีนไดม้กีารแกไ้ขปัญหา และน า
ความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้  หรือให้ผู้เรียนแสดงความรู้นัน้ออกมาลกัษณะต่างๆ อาทิ  ให้ใช้การวาดภาพแสดง
รายละเอยีดเป็นต้น  ซึง่ในแต่ละรายวชิา โดยเฉพาะวชิาคณิตศาสตรท์ีม่เีนื้อหาของการปฏบิตัผิ่านกจิกรรม การเรยีนรู้
แลว้นัน้ อาจารยผ์ูส้อนใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กใหท้ างานปฏบิตัซิ ้าๆเพื่อใหเ้กดิความช านาญ  

จากการศกึษาผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะว่าควรมกีารศกึษาถงึปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งนอกจากเพศหญงิ และเพศชาย 
อาทเิช่น ภูมลิ าเนา เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีช่ดัเจนและเป็นแนวทางในการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศกึษาทีเ่ขา้
ศึกษาในโครงการ  และควรมีการติดตามคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ในระยะเวลาที่แตกต่างกนั ที่ศึกษาอยู่ใน
โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์  อกีทัง้ควรมกีารเปรยีบเทยีบวิเคราะหค์วามฉลาดทางอารมณ์ในแต่ละ
ชัน้ปีทีผ่่านเขา้ค่ายและเขา้ศกึษาในโครงการทุกชัน้ปี ซึง่ในโครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์จงัหวดัล าพนู 
มีอิทธิพลมากต่อชีวติของนักศกึษา เพราะสถาบนัการศึกษามสี่วนช่วยในการพฒันานักศกึษาให้มคีวามฉลาดทาง
อารมณ์ มคีวามรบัผดิชอบ มคีวามสามารถควบคุมตนเองและมคีุณธรรม การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคม ซึง่นักศกึษาอยู่
ในช่วงวยัที่จะต้องมกีารพฒันาตนเองในด้านความฉลาดทางอารมณ์และทางด้านวชิาชพีควบคู่ไปพร้อมกนั ดงันัน้
วทิยาลยัจงึควรมกีารพฒันาและจดัสิง่แวดล้อมทางการศกึษา และสิง่แวดล้อมภายนอกในด้านสถานที่เรยีน เพื่อให้
นกัศกึษาไดม้ปีระสบการณ์ และชวีติความเป็นอยู่ในรัว้วทิยาลยัไดอ้ย่างมคีวามสขุ   

 ในมุมของอาจารย์ผู้สอนควรมกีารพฒันาและส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ และการท ากิจกรรม เน้น
ปฏบิตัิ ผ่านการเรยีนรู้ทีเ่น้นความฉลาดทางอารมณ์ทัง้ 3 ด้าน ดงันัน้ควรมกีารศกึษาโดยการน า การทดสอบความรู้
ก่อน และหลงัการเรยีนรู ้เพื่อน ามาปรบัปรุงและพฒันาต่อไป อกีทัง้ควรมกีารสอบถามความพึง่พอใจ  และทศันคตต่ิอ
การเรยีนในแต่ละรายวชิาเพื่อน ามาปรบัปรุงการสอนเพื่อตอบสนองความตอ้งการต่อผูเ้รยีน  
 

กิตติกรรมประกาศ 
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ลา้นนา ประจ าปี 2557  
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ความสามารถในการให้เหตผุลของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัโดยใช้การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบการสืบคิดค้น 
The ability to reason   Of Students in Early Childhood Education The teaching 
activities and Reproductive invented 

 

ประวชิญา  แขง่ขนั1 
Prawitchaya  KhaengKhun1 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มเีพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเ้หตุผลของนกัศกึษาก่อนและหลงัการจดัการเรยีนการ
สอนแบบการสบืคดิคน้  ประชาการและกลุ่มเป้าหมาย คอื นักศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั  มหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนดุสติ ศนูยก์ารศกึษานอกทีต่ัง้ ล าปาง จ านวน 73 คน ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้
นี้คอื รายละเอยีดรายวชิาการคดิและการตดัสนิใจ และแบบทดสอบวดัความสามรถในการใหเ้หตุผล สถติทิีใ่ชส้ถติเิชงิ
พรรณาได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติในการทดสอบสมมุติฐาน
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของประชากรก่อนและหลงัการทดลอง 

ผลการวจิยัพบว่า การเปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเ้หตุผลของนกัศกึษาก่อนและหลงัการจดัการเรยีน
การสอนแบบการสบืคดิคน้ พบว่านกัศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั มคีวามสามารถในการใหเ้หตุผลสงูขึน้ โดยการ
ใหเ้หตุผลแบบอุปรนยั มคี่าเฉลีย่ทีร่ะดบั 16.43 และการใหเ้หตุผลแบบนิรนยั  มคี่าเฉลีย่ทีร่ะดบั 7.93 
 

ค าส าคญั: การใหเ้หตุผล  การสอนแบบคดิสบืคน้  
 

Abstract  
 

 The objective of the researched to compare the pre learning and post learning and teaching using 
exploring approach and It’s corresponded ability to provide feedback and reasons the population and target 
groups consisted of Suan Dusit Rajabhat University  Early Childhood Education’s selected 73 students. The 
tools used were  useful content in thinking and decision making subject and questionnaires on reasons diving 
ability the statically criteria used comprised of mean, Standard deviation and pre learning and post learning 
hypothetical statistics of population means. 
 The research outcome indicated that the comparisons of Students ability on providing feedback and 
reasons was increased in which deductive avenged 16.43 and Inductive averaged 7.93. 
 

Keywords: The ability to reason, The teaching activities and Reproductive invented 
 

 

                                                 
1 หมวดการศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ ศนูยก์ารศกึษานอกทีต่ ัง้ ล าปาง 52000 
1 General Educational Curriculum Suan Dusit Rajabhat University Lampang, 52000. 
*Corresponding Author : Prawitchaya_sdu@hotmail.co.th 
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บทน า 
 

ในสงัคมปัจจุบนัได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ จะเห็นได้จากภาวะเศรษฐกจิ สภาพสงัคม วฒันธรรม 
ความเจรญิกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยกี่อใหเ้กดิผลกระทบมากมาย ทัง้ต่อสงัคม และตวับุคคล โดยเฉพาะโลก
ปัจจุบนัเป็นโลกทีไ่รพ้รมแดนเน่ืองจากมกีารสื่อสารทีท่นัสมยั มนุษยต์อ้งเผชญิปัญหาต่างๆ อย่างหลากหลาย ซบัซอ้น
มากขึน้ ดงันัน้การที่มนุษย์จะอยู่ในสงัคมได้อย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ จะต้องรูจ้กัการคดิวเิคราะห์ ในการรบัรูข้่าวสาร 
และปัญหาในชวีติประจ าวนั โดยการใช้เหตุผลต่างๆ มาประกอบการแก้ปัญหาให้ส าเรจ็ได้ด้วยด ี [2] “การคิด” เป็น
ความสามารถทีอ่ยู่ในตวัของมนุษยท์ุกคน แต่จะมคีวามแตกต่างกนัในแง่ของคุณภาพในการคดิ บางคนคดิแลว้ไดส้ิง่ทีม่ ี
ประโยชน์ บางคนคดิแล้วได้สิง่ที่เป็นโทษ คนที่คดิแล้วได้สิง่ที่เป็นประโยชน์เรยีกได้ว่าคนคนนัน้คดิเป็น การคดิเป็น 
เป็นศกัยภาพทีม่อียู่ในมนุษยท์ุกคน ความสามารถในการคดิของมนุษยไ์ม่ใช่พรสวรรค ์ไม่ใช่ความเป็นอจัฉรยิะทีต่ดิตวั
มาตัง้แต่เกดิ แต่เป็นศกัยภาพที่สามารถเรยีนรู ้และพฒันาไดอ้ย่างไม่สิน้สุด การคดิเป็นกลไกส าคญัของสติปัญญาที่
สรา้งความเจรญิอกงามขององคค์วามรูแ้ละผลติผลทางสตปัิญญาทีเ่กดิคุณอนันต์ คนคดิเป็น คดิแยบยลจะท างานไดม้ี
ประสทิธภิาพมากกว่าคนคดิไม่เป็น คดิหยาบ คดิไม่มเีหตุผล  

รายวชิาการคิดและการตดัสนิใจ มุ่งเน้นให้ผู้เรยีน มคีวามรู้ความเขา้ใจในเนื้อวชิาที่เรยีนมุ่งศกึษาเกี่ยวกบั
หลกัการและกระบวนการคดิของมนุษย ์ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ความคดิสร้างสรรค์ ขอ้มูลและการวเิคราะห์
ขอ้มลู กระบวนการตดัสนิใจ การคดิแกปั้ญหา เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถใชว้จิารณญาณในการคดิเพื่อการตดัสนิใจไดอ้ย่าง
มเีหตุผล สามารถแกปั้ญหาโดยใชร้ากฐานการคดิทีเ่ป็นระบบ เชื่อมโยงความรูสู้่ชวีติประจ าวนั  เพื่อการดารงชวีติใน
สงัคมอย่างชาญฉลาด มทีศันคตทิีด่ต่ีอการดารงชวีติ มีคุณธรรม จรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม มุ่ง
สรา้งตนเองและสงัคมให้มคีวามสุขอย่างยัง่ยนื ซึ่งพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ [ฉบบัที ่2] พ.ศ. 2545 ก าหนดแนวทางการจดัการศกึษาของชาต ิไวใ้นหมวด 4 แนวการจดัการศกึษา มาตรา
22 การจดัการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคญัที่สุด กระบวนการจดัการ การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรยีนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ และมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ สถานศึกษาจะต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสทิธภิาพ และจดักระบวนการเรยีนรู ้โดยจดัเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของ
ผูเ้รยีน โดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์และการประยุกต์
ความรูม้าใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา โดยจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหท้ า
ได ้ท าเป็น รกัการอ่านและเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง [กระทรวงศกึษาธกิาร.2546] 

การสอนแบบคดิสบืคน้ (Inquiry Method) เป็นการสอนทีเ่น้นการพฒันาความสามารถของผูเ้รยีน ดว้ยวธิกีาร
ฝึกใหผู้้เรยีนรูจ้กัคน้ควา้หาความรู ้โดยใชก้ระบวนการคดิหาเหตุผล จนคน้พบความรูห้รอืแนวทางแก้ปัญหาทีถู่กต้อง
ด้วยตนเอง โดยครูตัง้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรยีนใช้ความคดิหาวธิกีารแก้ปัญหาและสามารถน าวธิกีารแก้ปัญหานัน้มา
แกปั้ญหา[2] จากผลงานวจิยั พบว่าหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบสบืคดิคน้นักศกึษาสาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยัมทีกัษะกระบวนการคดิแกปั้ญหาโดยภาพรวมสงูขึน้ และขอ้สงัเกตทีไ่ดร้บัจากการศกึษาคน้ควา้ดงันี้ 

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ให้ความส าคญักบักจิกรรมที่ปฏบิตัิ และมกีารรายงานผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อด าเนินโครงการเสรจ็สิน้พบว่านักศกึษากลุ่มนี้สามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถคดิและ
ตดัสนิใจโดยใชเ้หตุผลประกอบไดร้อบครอบมากขึน้ในการใชช้วีติในปัจจุบนั  

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ให้ความส าคญักบักิจกรรมในระยะแรก และมีการรายงายผลการด าเนินเป็น
บางครัง้ และผูส้อนต้องติดตามงานบ่อยครัง้ เมื่อด าเนินโครงการเสรจ็สิน้พบว่านักศกึษากลุ่มนี้ สามารถแก้ปัญหาได้
เพยีงบา้งเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนั  
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            กลุ่มที ่3 เป็นกลุ่มทีไ่ม่ใหค้วามส าคญักบักจิกรรมทีป่ฏบิตั ิไม่มกีารรายงานผลแก่ผูส้อนแมจ้ะไดร้บั
การติดตามงานจากผู้สอนก็ตาม เมื่อการด าเนินโครงการเสรจ็สิ้นพบว่า  นักศึกษากลุ่มนี้ใช้อารมณ์และความรู้สกึ
สว่นตวัในการตดัสนิใจแกปั้ญหาในชวีติประจ าวนั  

จากเหตุผลขา้งตน้ผูว้จิยัในฐานะอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาการคดิและการตดัสนิใจ ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของ
กระบวนการคดิจึงมีความต้องการที่จะจดักิจกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญัแบบการสบืคดิค้น เพื่อ
เปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเ้หตุผลแก่นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ ศนูยก์ารศกึษานอกทีต่ัง้ ล าปาง  

 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเ้หตุผลของนักศกึษาก่อนและหลงัการจดัการเรยีนการสอนแบบการ
สบืคดิคน้ 
 

กรอบแนวคิดและสมมติุฐาน 
 
 
 
 

วิธีวิทยาการวิจยั 
 

ประชากรและการสุ่มตวัอย่าง 
นักศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ ศูนย์การศกึษานอกทีต่ัง้ล าปาง จ านวน 

73 คน ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวจิยัครัง้นี้เป็นวจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research) ซึง่ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองแบบแผนการวจิยั

แบบ pretest – posttest Design ตามตาราง 
 

ตารางท่ี 1 แบบแผนการทดลอง 
กลุ่ม สอบก่อน ทดสอบ สอบหลงั 

E T1 X T2 
 

   ความหมายของสญัลกัษณ์ 
   X     แทน การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบการสบืคดิคน้ 
   T1     แทน      การสอบก่อนการทดลอง (Pretest)  

โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลของนกัศกึษา 
   T2    แทน     การสอบหลงัการทดลอง (Posttest) 

โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลของนกัศกึษา 
   E      แทน     กลุ่มทดลอง 
   
 
 

 

การจดัการเรยีนการสอนแบบการสบืคดิคน้ 
 
 

ความสามารถในการให้เหตผุล 
- การใหเ้หตุผลแบบอุปรนยั [Deductive]  
- การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั [Inductive] 
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เครือ่งมือในการวิจยัและการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั                                                                                            
1. รายละเอยีดของรายวชิาการคดิและการตดัสนิใจ 

 2. แบบบนัทกึพฤตกิรรมการเรยีนรู ้
           3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผล 
 

การสรา้งและการหาคณุภาพของเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
   1.การสรา้งรายละเอยีดของรายวชิาการคดิและการตดัสนิใจซึง่ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสรา้งดงันี้ 

1.1 ศกึษารายละเอยีดรายวชิาการคดิและการตดัสนิใจที่หลกัสูตรก าหนดและปรบัให้สอดคลอ้งกบั
บรบิทของศนูยก์ารศกึษาฯ  

1.2 สร้างรายละเอยีดรายวชิาการคดิและการตดัสนิใจ และออกแบบแผนการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนแบบคดิสบืคน้จ านวน 16 สปัดาห ์โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ใหผู้เ้รยีนพฒันาความรูแ้ละทกัษะ จาก
การคน้ควา้และน าไปใชใ้นชวีติจรงิ  

             2. การสรา้งแบบบนัทกึพฤตกิรรมการเรยีนรู ้
2.1 ศกึษาจุดประสงคก์ารจดัการเรยีนการสอนแต่ละสปัดาห ์
2.2 ศกึษาการสรา้งและวธิกีารใชแ้บบบนัทกึพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
2.3 สร้างแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนเป็นผู้บันทึก โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับ

คุณลกัษณะของบณัฑติ 5 ดา้นและจุดประการเรยีนรูข้องรายวชิาการคดิและการตดัสนิใจ 
   3. การสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผล 

3.1 ศกึษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้
เหตุผล 

3.2 สรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผล โดยแบ่งเป็นการใหเ้หตุผลแบบอุปรนยั และ
การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั จ านวน 40 ขอ้ แบ่งเป็นปรนยัแบบเลอืกตอบ 30 ขอ้ และอตันยั 10 ขอ้   
4. น าเครื่องมอืทัง้ 3 เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่านเพื่อหาดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และคดัเลอืกขอ้ทีม่ดีชันี

ความสอดคลอ้งตัง้แต่ .05 ขึน้ไป เพื่อน าไปใชใ้นการทดลอง  
5. ปรบัปรุงเครื่องมอืตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ  

  6. น าเครื่องมอืทีส่รา้งสมบรูณ์แลว้ ไปทดลองกบักลุ่มประชากร 
 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     1. ทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลของนกัศกึษาก่อนการจดัการเรยีนการสอน 

2. ผู้ ส อ น อภิ บ าย ถึ ง ร าย ล ะ เอี ย ด เกี่ ย ว กั บ ก ารจัด ท า โค ร งก ารพั ฒ น าต น เอ งแ ก่ นั ก ศึ ก ษ า                                     
3. นักศกึษาวเิคราะห์ปัญหา ออกแบบเครื่องมอืหรอืวธิกีาร และวางแผนการด าเนินโครงการพฒันาตนเอง 
โดยผูส้อนดแูลและใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการด าเนินโครงการ                   
4. นกัศกึษาด าเนินโครงการฯตามทีว่างแผนไว ้โดยรายงานความคบืหน้าของโครงการแก่ผูส้อนเป็นรายบุคคล                                                                                   
5. นกัศกึษาวเิคราะห ์ สรุปผลการด าเนินโครงการ และน าเสนอการด าเนินโครงการ  

    6. ทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลของนกัศกึษาหลงัการจดัการเรยีนการสอน 
     7. น าขอ้มูลการทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลก่อนและหลงัการจดัการเรยีนการสอนไปวเิคราะห์
ขอ้มลูทางสถติ ิ
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การวิเคราะหข์้อมูล 
สถิติท่ีใช้วิเคราะหข์้อมูล 

      1.สถติขิ ัน้เชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
            2. สถติใินการทดสอบสมมุตฐิาน เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง 
 

ผลการศึกษา 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเ้หตุผลของนกัศกึษาก่อนและหลงัการจดัการเรยีนการสอน
แบบการสบืคดิคน้ 

 
ความสามารถในการใหเ้หตุผล 

    
N 

 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง  
t 

µ σ µ σ  
 การใหเ้หตุผลแบบอุปรนยั 73 11.20 1.78 16.43 0.99 33.92 
การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั 73 4.37 .93 7.93 .90 40.84 

รวม 73 15.57 2.71 24.36 1.89 74.76 
 

จากตารางที่ 2 แสดงการเปรยีบเทยีบความสามารถในการให้เหตุผลของนักศกึษาก่อนและหลงัการจดัการ
เรยีนการสอนแบบการสบืคดิคน้ พบว่านกัศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั มคีวามสามารถในการใหเ้หตุผลสงูขึน้ โดย
การให้เหตุผลแบบอุปรนัย มคี่าเฉลีย่ที่ระดบั 16.43 และการใหเ้หตุผลแบบนิรนัย  มคี่าเฉลี่ยที่ระดบั 7.93 ซึง่เป็นไป
ตามสมมุตฐิานทีผู่ว้จิยัสรา้งไว ้  
 

สรปุผลและอธิปรายผล 
 

การเปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเ้หตุผลของนักศกึษาก่อนและหลงัการจดัการเรยีนการสอนแบบการ
สบืคดิคน้สามารถอธบิายไดด้งันี้ 

ความสารถในการใหเ้หตุผลของนักศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนแบบการสบืคดิค้น พบว่าพบว่านักศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั มคีวามสามารถในการให้เหตุผลสูงขึน้ 
โดยการใหเ้หตุผลแบบอุปรนยั มคี่าเฉลีย่ทีร่ะดบั 16.43 และการใหเ้หตุผลแบบนิรนยั  มคี่าเฉลีย่ทีร่ะดบั 7.93 เน่ืองจาก
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบคดิสบืค้น เป็นการจดัการจดัการเรยีนรูท้ี่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั ช่วยให้ผู้เรยีน
พฒันาทัง้ความรูแ้ละทกัษะผ่านการท างานทีม่กีารคน้ควา้และใชค้วามรูใ้นชวีติจรงิโดยมผีลงานทีแ่สดงถงึการเรยีนรู ้ซึง่
รายวิชาการคิดและการตัดสนิใจนักศึกษาจดัท าโครงการเดี่ยว โดยมี 5 ขัน้ตอนได้แก่ 1. เรื่อง หมายถึง การเลือก
ประเด็นปัญหาที่จะจดัท าโครงการ ซึ่งเป็นเรื่องที่นักศึกษาสนใจ สงสยั ต้องการหาค าตอบ และตัง้จุดประสงค์ของ
โครงการ 2. วธิกีารหรอืเครื่องมอื หมายถงึ กระบวนการทีม่รีะบบและสามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ ซึง่อาจใชเ้ครื่องมอื
หรอืวธิกีารหลายวธิรี่วมกนัหรอืใชเ้พยีงวธิเีดยีว 3. การลงมอืปฏบิตั ิหมายถงึ การด าเนินโครงการตามกระบวนการที่
วางแผนไว ้และมกีารจดบนัทกึการปฏบิตั ิ4. การสรุป หมายถงึ การเขยีนสรุปผลการด าเนินโครงการตามจุดประสงคท์ี่
วางไวด้ว้ยรูปแบบทีเ่หมาะสม 5. การน าเสนอ หมายถงึ การน าเสนอด าเนินโครงการ เกีย่วกบัรายละเอยีดของโครงการ
ได้แก่ ชื่อโครงการ จุดประสงค์ วธิกีารหรอืเครื่องมือ การลงมอืปฏบิตัิ ตลอดจนผลการด าเนินโครงการ โดยสามารถ
น าเสนอด้วยวธิกีารที่หลากหลาย ตามความถนัดของนักศกึษาซึ่งจากการสงัเกตพฤติกรรมของนักศกึษาในชัน้เรยีน
พบว่านักศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั ในการเรยีนนกัศกึษายงัไม่มัน่ใจเกีย่วกบัปัญหาทีต่นเองก าลงัศกึษา และยงั
ไม่สามารถวเิคราะห์สาเหตุที่แท้จรงิของปัญหาได้ และมีการเข้าพบผู้สอนเพื่อปรกึษาเกี่ยวกบัปัญหาที่ตนเองก าลงั
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ศกึษาท าให้นักศกึษามคีวามมัน่ใจในการด าเนินการมากขึน้ และจากการสงัเกตพบว่าสมารถแบ่งการด าเนินงานของ
นกัศกึษาออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม  

กลุ่มที ่1 เป็นกลุ่มทีใ่หค้วามส าคญักบักจิกรรมทีป่ฏบิตั ิและมกีารรายงานผลกด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
ด าเนินโครงการเสรจ็สิน้พบว่านักศกึษากลุ่มนี้สามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถคดิและตดัสนิใจโดยใช้
เหตุผลประกอบไดร้อบครอบมากขึน้ในการใชช้วีติในปัจจุบนั  

กลุ่มที ่2 เป็นกลุ่มทีใ่ห้ความส าคญักบักจิกรรมในระยะแรก และมกีารรายงายผลการด าเนินเป็นบางครัง้ และ
ผูส้อนตอ้งตดิตามงานบ่อยครัง้ เมื่อด าเนินโครงการเสรจ็สิน้พบว่านักศกึษากลุ่มนี้ สามารถแกปั้ญหาไดเ้พยีงบา้งเรื่องที่
เกีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนั  

กลุ่มที ่3 เป็นกลุ่มทีไ่ม่ใหค้วามส าคญักบักจิกรรมทีป่ฏบิตั ิไม่มกีารรายงานผลแก่ผูส้อนแมจ้ะไดร้บัการตดิตาม
งานจากผู้สอนกต็าม เมื่อการด าเนินโครงการเสรจ็สิน้พบว่า นักศกึษากลุ่มนี้ใช้อารมณ์และความรู้สกึส่วนตวัในการ
ตดัสนิใจแกปั้ญหาในชวีติประจ าวนั 

นักศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั มพีื้นฐานความรูด้้านทกัษะทางคณิตศาสตรท์ี่แตกต่างกนั เมื่อจดัการ
เรยีนการสอนนกัศกึษา ผูส้อนจงึออกแบบกจิกรรมเป็นกลุ่มย่อยเพื่อใหน้ักศกึษาคละกลุ่มระดบัความรู ้และใหผู้ท้ีเ่ขา้ใจ
เน้ือหาและมทีกัษะทางคณิตศาสตรต์รวจสอบแนะใหค้ าแนะน าแก่เพื่อนในกลุ่ม หรอืนอกกลุ่ม ก่อนน าเสนอต่อผูส้อนซึง่
การจดัการในชัน้เรยีนลกัษณะน้ีท าใหผู้เ้รยีนเกดิปฏสิมัพนัธก์นัระหว่างกลุ่ม เกดิการถ่ายทอดความรูจ้ากเพื่อนสูเ่พื่อ ท า
ให้ผู้สอนดูแลในภาพรวมได้ดขีึน้จากผลงานวจิยัสอดคล้องกบัค ากล่าวของ ภพ เลาหไพบูลย์ [2537: 126] ที่ว่า การ
จดัการเรียนรู้แบบสบืสวนสอบสวนนักเรียนมีโอกาสได้ฝึกความคิดและฝึกการกระท า ท าให้ได้เรียนรู้วิธีจดัระบบ
ความคดิและวธิสีบืสวนสอบสวนด้วยตนเอง ท าให้ความรูค้งทนและถ่ายโยงการเรยีนรูไ้ด้ด ีกล่าวคือ ท าให้สามารถ
จดจ าไดน้านและน าไปใชใ้นสถานการณ์ใหมอ่กีดว้ย และสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของบลมู [Bloom.1976: 4] ทีว่่า วธิกีารที่
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการคน้พบดว้ยตนเองนัน้ เป็นวธิกีารเรยีนการสอนทีไ่ดผ้ลดกีว่าการอภปิราย สาธติ แสดงกฎหรอื
สตูรและวธิอีื่นๆ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอญัชล ีบุญถนอม [4] จากผลการศกึษาค้นคว้าครัง้นี้ จะเหน็ได้ว่า การ
สอนแบบสืบสวนสอบสวนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ มีผลส่งเสริมทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีการพัฒนาทักษะ 
ความคิด และมเีจตคติที่ดีทางคณิตศาสตร์ และมีกระบวนการพฒันาตนเองและแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้เกิดความ
เตรยีมพรอ้มในการเรยีนรูค้ณิตศาสตรแ์ละมคีวามส าเรจ็ในทางการเรยีนสงูขึน้ไดแ้ละงานวจิยัของกชกร รุ่งหวัไผ่ [1] ซึง่
ท าการวจิยัเรื่อง ผลของการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืสวนสอบสวนทีม่ต่ีอความสามารถในการคดิสรา้งสรรคแ์ละผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชา
คณิตศาสตรส์งูกว่าก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวจิยัเรื่องนี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยดโีดยไดร้บัทุนอุดหนุนจากมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ และไดร้บัความ
ช่วยเหลอือย่างดยีิง่จาก  ดร.ขวญันภา  สขุคร ผูอ้ านวยการศนูยก์ารศกึษานอกทีต่ัง้ ล าปาง   ทีป่รกึษางานวจิยั ที่ไดใ้ห้
ค าปรกึษา  ค าแนะน า ขอ้คดิ และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใสเ่ป็นอย่างดี 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยม์ุกเหรยีญ สตีะลานุชติ  อาจารยว์ราภรณ์ อ ่าอน้  และอาจารย ์ชนิสรา ใจชยัภูม ิ
ทีก่รุณาพจิารณาตรวจและใหค้ าแนะน าในการปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืใชใ้นการทดลองและเกบ็ขอ้มลูในการวจิยัครัง้นี้   
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะครุศาสตร์ และคณาจารย์ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้ ล าปาง ทุกท่านที่ให้ความ
ช่วยเหลอื ใหก้ าลงัใจ  ใหค้วามรู ้สนบัสนุน ตลอดจนประสบความการณ์ทีม่คี่ายิง่แก่ผูว้จิยั  
ขอบคุณนกัศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยัทีใ่หข้อ้มลูในการด าเนินงานวจิยัเพื่อใหง้านวจิยัส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
   ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อก๋องแก้ว  แข่งขนั  คุณแม่สนิ  แข่งขนั ที่สนับสนุนทุนส่งเสริมด้านการงาน 
ตลอดจนใหก้ าลงัใจเสมอมา 
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   คุณค่าและคุณประโยชน์ของงานวจิยัฉบบันี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบดิา มารดา ตลอดจนครอูาจารย ์
และผูม้พีระคุณทุกท่าน ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสานวชิาความรูแ้ก่ผูว้จิยั 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

1.  กชกร รุ่งหัวไผ่. ผลของการจดัการเรียนรู้แบบสบืสวนสอบสวนที่มีต่อความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทาง
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ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทศันคติของนักศึกษาต่อการจดักิจกรรมพฒันาการเรียน
การสอนแบบโครงการประกอบการบนัทึกการเรียนรู้ 
Achievement and attitudes of students to development activities Teaching and 
learning programs of record 
 

ชนิสรา  ใจชยัภมู1ิ 
Chanidsara  Jaichaiyaphum1 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ ดงันี้ (1) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาก่อน
และหลังการจดักิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงการประกอบการบันทึกการเรียนรู้ (2) เพื่อศึกษาและ
เปรยีบเทียบทศันคติของนักศึกษาก่อนและหลังการจดักิจกรรมพฒันาการเรยีนการสอนแบบโครงการประกอบการ
บนัทกึการเรยีนรู้ ประชากรเป้าหมาย คอืนักศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสติ ศูนย์
การศกึษานอกทีต่ัง้ล าปาง จ านวน 71 คน ทีก่ าลงัเรยีนรายวชิานิทานและวรรณกรรม เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้
ได้แก่ (1) รายละเอียดของรายวิชา (2) แบบบันทึกผลการเรียนรู้ประจ าสปัดาห์ (3) แบบทดสอบวัดทัศนคติของ
นักศกึษา (4) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สถิติที่ใช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ (Present) ค่าเฉลี่ยของ
ประชากรเป้าหมาย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรเป้าหมาย (Standard deviation) และ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของประชากรเป้าหมายก่อนและหลงัการทดลอง 

ผลการวจิยัพบว่า 
1. การเปรยีบเทยีบทศันคตขิองนักศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยัรายวชิานิทานและวรรณกรรมก่อนและ

หลงัการจดักจิกรรมพฒันาการเรยีนการสอนแบบโครงการประกอบการบนัทกึการเรยีนรูโ้ดยภาพรวม พบว่าก่อนการ
เรยีนนักศกึษามทีศันคติด้านแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ย 3.85 ทศันคติด้านความคดิ มี
ค่าเฉลีย่ 1.82 และดา้นความรูส้กึ มคี่าเฉลีย่ 3.32 อยู่ในระดบัปานกลาง หลงัเรยีนนักศกึษามทีศันคตต่ิอรายวชิานิทาน
และวรรณกรรมโดยภาพรวมสูงขึน้อยู่ในระดบัด ีสามารถจ าแนกตามล าดบัได้ดงันี้ ทศันคติด้านแนวโน้มที่จะแสดง
พฤตกิรรม ทศันคตดิา้นความรูส้กึ และทศันคตดิา้นความคดิ ตามล าดบั 

2. การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรยีน การกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงการ
ประกอบการบนัทกึการเรยีนรู ้รายวชิานิทานและวรรณกรรม พบว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนมคี่าเท่ากบั 14.81 และหลงั
การเรยีนมคี่าเท่ากบั 25.40 ซึ่งคะแนนมคีวามแตกต่างกนั โดยค่าเฉลีย่ของคะแนนหลงัเรยีนสูงกว่าคะแนนก่อนเรยีน 
และวเิคราะห์ความน่าจะเป็นที่ได้จากการทดสอบ t-test ชนิดคู่ โดยการแจกแจงแบบ 2 ด้าน ซึ่งแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

ค าส าคญั: ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ทศันคตขิองนกัศกึษา  การสอนแบบโครงการ  การบนัทกึการเรยีนรู ้
 

 

                                                 
1 สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ ศนูยก์ารศกึษานอกทีต่ ัง้ล าปาง 52100 
1 Early Childhood Education Curriculum Suan Dusit Rajabhat University, Lampang, 52100. 
*Corresponding Author : Chanidsara_jai@hotmail.com 
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Abstract  
 

 This aims of this research were (1) to study and compare the achievement of students before and 
after the development of learning and teaching activities of the learning record (2) to study and compare the 
attitudes of students before and after development of learning and teaching activities of the learning record 
.Target Population Students are 71 Early Childhood Education students of Suan Dusit Rajabhat University, 
Lampang Campus, who are the students learning in Tales and Literatures The instruments used in this 
research are: 1. Course Description 2. Weekly course Record for Learning 3. Attitude test 4. Achievement 
tests. The statistics used in this study were persentage, the average (mean) of target population, the 
standard deviation of the target population, comparison of the target population before and after the 
experiment. 
The results of the study were as follows: 

1. A comparison of the attitudes of Early Childhood Education students in the course of Tales and 
Literatures before and after the development of learning and teaching activities of the learning project found 
that in the pre-learning the students were more likely to exhibit behavioral attitudes at the moderate level with 
an average of 3.85, cognitive attitude with an average of 1.82, emotional attitude with an average of 3.32. For 
the post-learning, the students' attitudes towards the course of Tales and Literatures overall was good. The 
results can be classified as follows: behavioral attitude, emotional attitude, cognitive attitude, respectively. 

2. Comparison between pre-learning and post-learning, instructional development activities and 
projects in the learning record in the course of Tales and Literatures found the mean 14.81 for the pre-
learning and the mean 25.40 for the post-learning. Obviously, the scores of pre-post learning were different. 
The mean scores of post-learning were higher than pre-learning. Moreover, the probability from paired t-test 
by which the two distributions were different at a statistically significant at level. 01. 
 

Keywords: chievement, Attitudes, Teaching and learning programs of record 
 

บทน า 
 

การศกึษาระดบัอุดมศกึษาในประเทศไทยมพีฒันาการมาอย่างต่อเนื่อง สถาบนัการศกึษา ทุกแห่งพยายาม
พฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนใหท้นัสมยั ใหค้วามส าคญักบัผูเ้รยีน (Student Center) การจดัการเรยีนการสอนตาม
หลกัสตูรต่างๆ ของแต่ละรายวชิาอาจมวีธิกีารและรายละเอยีดทีแ่ตกต่างกนั แต่กม็กัมจีุดมุ่งหมายเดยีวกนั คอื การมุ่ง
ให้ผู้เรยีนได้รบัความรู้ และสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ตามการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส า คัญ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที2่) พ.ศ. 2545 ก าหนด
แนวทางการจดัการศึกษาของชาติ ไว้ในหมวด 4 แนวการจดัการศกึษา มาตรา22 การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัว่า 
ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้และถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด กระบวนการจดัการศกึษา
ต้องส่งเสรมิให้ผู้เรยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ ซึ่งสอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552    ทีมุ่่งเน้นกลยุทธก์ารสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั (Student Centered) ดว้ย 
การใชว้ธิกีารเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย เช่น การฝึกปฏบิตั ิสถานการณ์จ าลอง การแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองเพื่อให้
ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาใหม้มีาตรฐานการเรยีนรูต้ามทีก่ าหนดไวใ้นกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

การจดักจิกรรมหรอืประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) เป็นรูปแบบการจดัประสบการณ์ทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั เป็นการสบืคน้หาขอ้มลูอย่างลกึตามหวัขอ้ทีเ่ดก็สนใจควรแก่การเรยีนรู ้เป็นการทากจิกรรมเพื่อทีจ่ะ
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เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาหาความรู ้คน้ควา้ และลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองโดยการส ารวจสงัเกต และลงมอืปฏบิตังิาน
ตามแผนงานทีว่างไวจ้นไดข้อ้คน้พบ ระยะเวลาทาโครงการแต่ละโครงการขึน้อยู่กบัความลกึซึง้ของเรื่องทีเ่ดก็สนใจ ซึง่
สอดคล้องกบั เคทและ ชารด์ [7] การศกึษาอย่างลุ่มลกึในเรื่องที่เดก็สนใจและต้องการค้นหาค าตอบจากค าถาม และ
เป็นการบูรณาการทุกวชิาเขา้ดว้ยกนั โดยเฉพาะครูเป็นผู้ชีแ้นะและที่ปรกึษาในการท าโครงการ การจดัประสบการณ์
แบบโครงการ (Project Approach) มาจากแนวคดิจาก จอหน์ ดวิอี ้(John Dewey) ผูเ้รยีนตอ้งไปคน้หาเน้ือหาวชิาและ
ขอ้มูลต่างๆ ด้วยตนเองผู้เรยีนย่อมเกิดความเขา้ใจดยีิง่เพราะได้ท าการค้นควา้ด้วยตนเอง และมีการจดบนัเพื่อการ
เรยีนรูข้องตนเองอย่างต่อเน่ือง ซึง่การจดบนัทกึการเรยีนรูเ้ป็นสว่นหนึ่งทีแ่สดงถงึความสนใจ ความเขา้ใจในเรื่องนัน้ๆ 
และผูบ้นัทกึยงัสามารถน ากลบัมาทบทวนความเขา้ใจของตนเองไดอ้กีดว้ย 

การจดบนัทกึกเ็ป็นเรื่องส าคญั ผูเ้รยีนยงัตองพฒันาทกัษะการเขยีนเชงิวชิาการต่างๆ เช่น การเขยีนบนัทกึย่อ 
(Memo) การเขยีนสรุปความ การเขยีนอ้างองิ การเขยีนเปรยีบเทียบ การเขยีน บรรยายขัน้ตอน การเขยีนบรรยาย
ตาราง แผนภูม ิการเขยีนตอบค าถามแบบความเรยีง การเขยีนเพื่อแสดงความคดิเหน็แบบความเรยีง การเขยีนเพื่อ
แสดงความคดิเหน็ และการเขยีนรายงาน เป็นต้น  เนื่องจากการเขยีนเป็นทกัษะสือสาร (Productive skill) และการ
เขยีนเป็นกระบวนการคดิที่มคีวามยุงยากสลบัซบัซ้อนและเกี่ยวข้องกบัขัน้ตอนหลายขัน้ตอน กล่าวคอื ในการเขยีน
ผูเ้ขยีนจะ ต้องผ่านกระบวนการคดิ โดยเริม่ตัง้แต่ก่อนการเขยีน (Pre-writing) ผูเ้ขยีนจะต้องคดิก่อนว่า ตนต้องการ 
เขยีน หรอืสื่อความหมายอะไรก่อนทีจ่ะน าแนวคดิเหล่านัน้มาเขยีนเพื่อสื่อความหมายต่อไปยงั ผู้อาน จากนัน้ ผูเ้ขยีน
จะต้องรวบรวมความคดิหรอืน าขอ้มูลมาล าดบัด้วยการเรยีบเรยีงเป็นตวัอกัษร ค า และประโยค จากระดบัประโยค
ต่อเน่ืองเป็นระดบัขอความ หรอืสูงก่วาขอ้ความในขัน้การรายงานเขยีน (Writing/Drafting) ต่อจากนัน้ ผู้เขยีนจะต้อง
ปรบัปรุงงานเขยีน ในขัน้แก้ไขร่าง 2 งานเขยีน (Rewriting) จนถงึขัน้สุดทาย ทีง่านเขยีนสามารถเผยแพรสู่ผูอ่้านได ้
(Publishing) หลงัจากผ่านการตรวจอย่างละเอยีด (Proofreading/Editing) 

จากเหตุผลขา้งตน้ในฐานนะทีผู่ว้จิยัเป็นผูส้อนจงึตระหนกัถงึความส าคญัในการจดัประสบการณ์การเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนจงึมคีวามสนใจทีพ่ฒันาการเรยีนการสอนแบบโครงการเพื่อเปรยีบเทยีบทศันคตแิละผลสมัฤทธิท์ีเ่กดิกบัผูเ้รยีน 

 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

1. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาก่อนและหลงัการจดักจิกรรมพฒันาการ
เรยีนการสอนแบบโครงการประกอบการบนัทกึการเรยีนรู ้

2. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตขิองนกัศกึษาก่อนและหลงัการจดักจิกรรมพฒันาการเรยีนการสอนแบบ
โครงการประกอบการบนัทกึการเรยีนรู ้

 

กรอบแนวคิดและสมมติุฐาน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

กจิกรรมการเรยีนการสอนแบบโครงการ
ประกอบการบนัทกึการเรยีนรู ้

ทศันคต ิ

- ดา้นความคดิ 

- ดา้นความรูส้กึ 

- ดา้นแนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรม 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
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วิธีวิทยาการวิจยั 
 

ประช ากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
นักศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ ศูนยก์ารศกึษานอกทีต่ัง้ ล าปาง ทีก่ าลงั

เรยีนรายวชิานิทานและวรรณกรรม ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2557 จานวน 71 คน ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวจิยัครัง้นี้เป็นวจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research) ซึง่ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองแบบแผนการวจิยั

แบบ pretest – posttest Design 
เครือ่งมือในการวิจยัและการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  
1. รายละเอยีดรายวชิา 
2. แบบบนัทกึผลการเรยีนรูป้ระจ าสปัดาห ์ 
3. แบบทดสอบวดัทศันคตขิองนกัศกึษา 
4. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
การสรา้งและการหาคณุภาพของเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
1. การสรา้งรายละเอยีดของรายวชิาซึง่ผูว้จิยัไดด้าเนินการสรา้งดงันี้ 

1.1 ศกึษาเอกสารเกีย่วกบัการเขยีนรายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3) แผนบรหิารการสอนประจ า
สปัดาห ์

1.2 ศกึษาเอกสารค าอธบิายรายวชิาจากหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 
(หลกัสตูรฉบบัปรบัปรุง 2554) 

1.3 เขยีนรายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3) ร่วมกบัผูส้อนรายวชิานิทานและวรรณกรรมสาหรบัเดก็
ปฐมวยั ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรฯก าหนดและบรบิทของศนูยก์ารศกึษา 
2. สรา้งแบบบนัทกึผลการเรยีนรูป้ระจ าสปัดาห ์

2.1 ศกึษาการพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา จากรายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3) 
2.2 สรา้งแบบบนัทกึผลการเรยีนรูป้ระจ าสปัดาห ์โดยแบบเป็น 4 หวัขอ้ไดแ้ก่ สิง่ที่ตนเองไดร้บัจาก

การเรยีนรู ้การน าความรูไ้ปใช ้ปัญหาหรอือุปสรรคต่อการเรยีนรู ้และสิง่ทีต่อ้งการพฒันาตนเอง 
3. แบบสอบถามวดัทศันคตขิองนกัศกึษา 

3.1 ศกึษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบทดสอบวดัทศันคตขิองนกัศกึษา 
3.2 สรา้งแบบทดสอบวดัทศัตนคตขิองนกัศกึษา โดยใชค้ าถามเชงิสถานการณ์ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นความคดิ ดา้นความรูส้กึ และดา้นแนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรม 
4. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

4.1 ศกึษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน 

4.2 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศึกษา โดยใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 
ตวัเลอืก 
5. น าเครื่องมอืทัง้ 3 เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบและพจิารณากระบวนการและความเหมาะสมของ
เน้ือหา 
6. ปรบัปรุงเครื่องมอืตามค าแนะนาของผูเ้ชีย่วชาญ 
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7. น าเครื่องมอืทีส่รา้งสมบูรณ์แลว้ ไปจดักจิกรรมพฒันาการเรยีนการสอนแบบโครงการประกอบการบนัทกึ
การเรยีนรู ้กบันกัศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 
การวิเคราะหข์้อมูล 
สถิติที่ใช้วเิคราะห์ขอ้มูล 1.สถิติข ัน้พื้นฐานได้แก่  ค่าร้อยละ (Present) ค่าเฉลี่ยของประชากร (Mean)  ค่า

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของประชากร (Standard deviation) 2. สถติใินการทดสอบสมมุตฐิานเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของ
ประชากรก่อนและหลงัการทดลอง 
 

ผลการศึกษา 
 

ตารางท่ี 1 เปรยีบเทยีบทศันคติ ดา้นความคดิของนักศกึษาต่อการจดักจิกรรมพฒันาการเรยีนการสอนแบบโครงการ
ประกอบการบนัทกึการเรยีนรู ้ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

 
ขอ้ 

 
ทศันคต ิดา้นความคดิ 

 
N 

ก่อนการ
ทดลอง 

หลงัการ 
ทดลอง 

 

µ σ µ σ 
1 รายวชิานทิานและวรรณกรรมไม่เรยีนกท็ าได ้ 71 1.83 0.77 3.35 1.18 1.52 
2 รายวชิานทิานและวรรณกรรมไม่จ าเป็นต่อราย

วชิาชพีคร ู
 
71 

 
1.42 

 
0.62 

 
3.33 

 
1.18 

 
1.91 

3 การเล่านิทานใหเ้ดก็ฟังท าใหเ้สยีเวลาส าหรบั
กจิกรรมอื่น 

 

71 
 
1.42 

 
0.62 

 
3.32 

 
1.25 

 
1.90 

4 ครตูอ้งเล่านิทานเก่ง 71 1.30 1.27 3.97 0.52 2.67 
5 รายวชิานทิานและวรรณกรรมมเีนื้อหาซบัซอ้น 71 1.52 0.77 2.96 1.12 1.44 
6 รายวชิานทิานและวรรณกรรมไม่จ าเป็นตอ้งผลติสือ่

ประกอบการเล่านิทาน 
 

71 
 

1.67 
 

0.77 
 

2.58 
 

0.99 
 

0.91 
7 รายวชิานทิานและวรรณกรรมไม่จ าเป็นตอ้งเชื่อมโยง

กบัแนวคดิหรอืทฤษฏกีารเรยีนรูต่้างๆ 
 

71 
 
1.67 

 
0.77 

 
3.79 

 
1.32 

 
2.12 

8 รายวชิานทิานและวรรณกรรมเป็นวชิาทีท่ าใหผู้เ้รยีน
ขาดอสิระทางความคดิ 

 
71 

 
1.67 

 
0.77 

 
3.03 

 
1.21 

 
1.36 

9 รายวชิานทิานและวรรณกรรมไม่สามารถน าไป
เชื่อมโยงกบัรายวชิาอื่นได ้

 
71 

 
1.47 

 
0.60 

 
3.00 

 
1.29 

 
1.53 

10 รายวชิานทิานและวรรณกรรมจะท าใหเ้ราเป็นครู
จะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถเกีย่วกบันิทานและ
วรรณกรรม 

 
 
71 

 
3.42 

 
1.47 

 
4.22 

 
0.75 

 
 
0.80 

รวม 71 1.82 0.46 3.22 0.64 1.40 
 

จากตารางที่ 1 เปรยีบเทยีบทศันคติ ด้านความคดิของนักศกึษาต่อการจดักจิกรรมพฒันาการเรยีนการสอน
แบบโครงการประกอบการบนัทกึการเรยีนรู ้ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน พบว่า ก่อนการจดักจิกรรม 
นักศึกษามีทัศนคติด้านความคิดระดับดี ได้แก่รายวิชานิทานและวรรณกรรมจะท าให้เราเป็นครูจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความสามารถเกีย่วกบันิทานและวรรณกรรม และระดบัปานกลาง ไดแ้ก่รายวชิานิทานและวรรณกรรมไม่เรยีนกท็ าได้, 
รายวชิานิทานและวรรณกรรมไม่จ าเป็นตอ้งผลติสือ่ประกอบการเล่านิทาน, รายวชิานิทานและวรรณกรรมไม่จ าเป็นตอ้ง
เชื่อมโยงกบัแนวคดิหรอืทฤษฏกีารเรยีนรูต่้างๆ, รายวชิานิทานและวรรณกรรมเป็นวชิาที่ท าให้ผู้เรยีนขาดอสิระทาง

D
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ความคดิ, รายวชิานิทานและวรรณกรรมมเีน้ือหาซบัซอ้น, รายวชิานิทานและวรรณกรรมไม่สามารถน าไปเชื่อมโยงกบั
รายวชิาอื่นได,้ รายวชิานิทานและวรรณกรรมไม่จ าเป็นต่อรายวชิาชพีครู, การเล่านิทานใหเ้ดก็ฟังท าใหเ้สยีเวลาส าหรบั
กจิกรรมอื่น, รายวชิานิทานและวรรณกรรม คนที่เป็นครูต้องเล่านิทานเก่ง และหลงักจิกรรมพฒันาการเรยีนการสอน
แบบโครงการประกอบการบนัทกึการเรยีนรูน้กัศกึษามทีศันคตดิา้นความคดิทุกขอ้อยู่ในระดบัดี 
 

ตารางท่ี 2 เปรยีบเทยีบทศันคต ิดา้นความรูส้กึของนกัศกึษาต่อการจดักจิกรรมพฒันาการเรยีนการสอนแบบโครงการ
ประกอบการบนัทกึการเรยีนรู ้ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมพฒันาการเรยีนการสอน 

 
ขอ้ 

 
ทศันคต ิดา้นความรูส้กึ 

 
N 

ก่อนการ
ทดลอง 

หลงั 
การทดลอง 

 

µ σ µ σ 
1 รายวชิานทิานและวรรณกรรมท าใหเ้ขา้ใจบทบาทของคร ู 71 4.00 1.02 4.39 0.68 0.39 
2 รายวชิานทิานและวรรณกรรม ท าใหเ้ขา้ใจความตอ้งการ

ของเดก็ปฐมวยัมาก 
 

71 
 
3.95 

 
0.96 

 
4.42 

 
0.73 

 
0.47 

3 รายวชิานทิานและวรรณกรรมสามารถน าไปเชื่อมโยงกบั
แนวคดิของนกัการศกึษาต่างๆได ้

 
71 

 
3.46 

 
1.12 

 
4.42 

 
0.73 

 
0.96 

4 รายวชิานทิานและวรรณกรรมเป็นวชิาทีเ่รยีนไดไ้ม่สิน้สดุ 71 3.59 1.15 4.49 0.77 0.90 
5 รายวชิานทิานวรรณกรรม ไม่สามารถน าไปประกอบ

วชิาชพีครไูด ้
 

71 
 

1.56 
 

0.55 
 

2.23 
 

0.74 
 

0.67 
6 การผลติสือ่ในรายวชิานิทานและวรรณกรรมไมม่คีวาม

จ าเป็นเพราะมขีายทัว่ไป 
 

71 
 

1.63 
 

0.72 
 

2.52 
 

1.15 
 

0.89 
7 รายวชิานทิานและวรรณกรรมสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 71 2.47 1.03 4.40 0.66 1.93 
8 กจิกรรมนิทานและวรรณกรรมเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัคร ู 71 4.00 1.02 4.40 0.66 0.40 
9 เน้ือหา และเทคนิคการเล่านิทานเป็นสิง่จ าเป็นมาก 71 3.46 1.11 4.40 0.66 0.94 
10 รายวชิานทิานและวรรณกรรมท าใหอ้ยากเป็นครมูากขึน้ 71 3.60 1.15 4.39 0.68 0.79 

รวม 71 3.32 0.52 3.85 0.29 0.53 
 

จากตารางที ่2 เปรยีบเทยีบทศันคต ิดา้นความรูส้กึของนักศกึษาต่อการจดักจิกรรมพฒันาการเรยีนการสอน
แบบโครงการประกอบการบนัทกึการเรยีนรู ้ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมพฒันาการเรยีนการสอน พบว่านักศกึษา มี
ทศันคติด้านความรู้สกึระดบัด ีได้แก่รายวชิานิทานและวรรณกรรมท าให้เข้าใจบทบาทของครู , กจิกรรมนิทานและ
วรรณกรรมเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัครู, รายวชิานิทานและวรรณกรรม ท าให้เข้าใจความต้องการของเด็กปฐมวยัมาก , 
รายวชิานิทานและวรรณกรรมท าให้อยากเป็นครูมากขึน้ , รายวชิานิทานและวรรณกรรมเป็นวชิาที่เรยีนได้ไม่สิน้สุด , 
รายวชิานิทานและวรรณกรรมสามารถน าไปเชื่อมโยงกบัแนวคดิของนกัการศกึษาต่างๆได,้ เน้ือหา และเทคนิคการเล่า
นิทานเป็นสิง่จ าเป็นมาก และละดบัปานกลาง ไดแ้ก่ รายวชิานิทานและวรรณกรรมสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ, การผลติสื่อ
ในรายวิชานิทานและวรรณกรรมไม่มีความจ าเป็นเพราะมีขายทัว่ไป , รายวิชานิทานวรรณกรรม ไม่สามารถน าไป
ประกอบวิชาชีพครูได้ และหลงัการจดักิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนประกอบการบนัทึกการเรยีนรู้ นักศึกษามี
ทศันคตดิา้นความรูส้กึอยู่ในระดบัด ีและระดบัปานกลางคอืรายวชิานิทานวรรณกรรม ไม่สามารถน าไปประกอบวชิาชพี
ครไูด ้
 
 

D
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ตารางท่ี 3 เปรยีบเทยีบทศันคต ิดา้นแนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมของนกัศกึษาต่อการจดักจิกรรมพฒันาการเรยีนการ
สอนแบบโครงการประกอบการบนัทกึการเรยีนรู ้ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมพฒันาการเรยีนการสอน 
 

ทศันคต ิดา้นแนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรม 
 
N 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง  
µ σ µ σ 

1 ขา้พเจา้จะตัง้ใจเรยีนวชิาชพีครใูหด้ทีีส่ดุ 71 4.18 0.91 4.71 0.56 0.53 
2 ขา้พเจา้จะอยูใ่นระเบยีบวนิยัทีว่ชิาชพีครกู าหนด 71 1.77 0.75 4.71 0.56 2.94 
3 ขา้พเจา้จะเกบ็เกีย่วประสบการณ์ความรูเ้กีย่วกบัวชิาชพีครใูห้

มากทีส่ดุ 
 

71 
 

4.18 
 

0.79 
 

4.71 
 

0.56 
 

0.53 
4 ขา้พเจา้จะศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิจากสิง่ทีไ่ดเ้รยีนใหค้รบรอบดา้น 71 4.18 0.76 4.57 0.66 0.39 
5 ขา้พเจา้จะเสยีสละและเหน็ประโยชน์ของสว่นร่วมก่อนเสมอ 71 4.00 1.03 4.42 0.73 0.42 
6 ขา้พเจา้จะประพฤตตินใหอ้ยู่ในกรอบจรรยาบรรณคร ู 71 3.66 0.92 4.22 0.75 0.56 
7 ขา้พเจา้จะมคีวามรบัผดิชอบต่อรายวชิาทีเ่รยีนใหด้ทีีส่ดุ 71 4.10 0.94 4.22 0.76 0.12 
8 ขา้พเจา้จะปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัหมอบหมายดว้ยความตัง้ใจ 71 4.04 0.76 4.72 0.56 0.68 
9 ขา้พเจา้จะฝึกฝนตนเองใหม้คีวามเชีย่วชาญในงานปฏบิตั ิ 71 4.22 0.75 4.71 0.56 0.49 
10 ขา้พเจา้จะเป็นสรา้งทีถ่นดัทัง้วชิาการและปฏบิตังิานครใูหด้ทีีส่ดุ 71 4.22 0.75 4.71 0.56 0.49 

รวม 71 3.85 0.58 4.62 0.52 0.77 
 

จากตารางที่ 3 เปรยีบเทียบทศันคติ ด้านแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมของนักศึกษาต่อการจดักิจกรรม
พฒันาการเรยีนการสอนแบบโครงการประกอบการบนัทกึการเรยีนรู ้ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมพฒันาการเรยีนการ
สอน พบว่านักศึกษามีทัศนคติด้านแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรม ระดับดีและระดบัปานกลางคือ ข้าพเจ้าจะอยู่ใน
ระเบยีบวนิัยที่วชิาชพีครูก าหนด หลงัการจดักจิกรรมพฒันาการเรยีนการสอนแบบโครงการประกอบการบนัทกึการ
เรยีนรู ้นกัศกึษามทีศันคตดิา้นแนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมทุกขอ้อยู่ในระดบัด ี

 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการเปรยีบเทยีบทศันคตขิองนักศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยัรายวชิานิทานและวรรณกรรม
ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมพฒันาการเรยีนการสอนแบบโครงการประกอบการบนัทกึการเรยีนรู้ 

 
ทศันคต ิ

    
N 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง  
 µ σ µ σ 

  
1. ดา้นความคดิ 

 
71 

 
1.82 

 
0.468 

 
3.22 

 
0.65 

 
1.40 

2. ดา้นความรูส้กึ 71 3.32 0.52 3.85 0.29 0.53 

 3. ดา้นแนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรม 71 3.85 0.58 4.62 0.52 0.77 
       

รวม 71 3.47 0.22 3.43 0.26 0.04 
จากตารางที ่4 แสดงผลการเปรยีบเทยีบทศันคตขิองนักศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยัรายวชิานิทานและ

วรรณกรรมก่อนและหลงัการจดักิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงการประกอบการบนัทึกการเรียนรู้โดย
ภาพรวม พบว่าก่อนการเรยีนนักศกึษามทีศันคติด้านแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ย 3.85 
ทศันคตดิา้นความคดิ มคี่าเฉลี่ย 1.82 และดา้นความรูส้กึ มคี่าเฉลีย่ 3.32 อยู่ในระดบัปานกลาง หลงัเรยีนนักศกึษามี
ทศันคติต่อรายวชิานิทานและวรรณกรรมโดยภาพรวมสูงขึน้อยู่ในระดบัด ีสามารถจ าแนกตามล าดบัได้ดงันี้ ทศันคติ
ดา้นแนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรม ทศันคตดิา้นความรูส้กึ และทศันคตดิา้นความคดิ ตามล าดบั 

 

D

D
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ตารางท่ี 5 ตารางแสดงผลผลการวเิคราะหข์อ้มลูเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

การวจิยั 
ก่อนการทดลอง  

T1 
หลงัการทดลอง 

T2 t-test 
µ σ µ σ 

 
แบบประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 
14.81 

 
2.19 

 
25.40 

 
1.61 

 
52.13** 

 11.83 1.72 22.33 1.21  
 

**p<0.01 
 

 จากตารางที ่4.5  แสดงการเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน การกจิกรรมพฒันาการเรยีนการสอน
แบบโครงการประกอบการบนัทกึการเรยีนรู้ รายวชิานิทานและวรรณกรรม พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีนมคี่าเท่ากบั 
14.81 (ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 2.19) และหลงัการเรยีนมคี่าเท่ากบั 25.40 (ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.61 ) ซึง่คะแนนมี
ความแตกต่างกนั โดยค่าเฉลีย่ของคะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าคะแนนก่อนเรยีน และวเิคราะหค์วามน่าจะเป็นทีไ่ดจ้ากการ
ทดสอบ t-test ชนิดคู่ โดยการแจกแจงแบบ 2 ดา้น ซึง่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

สรปุผลและอธิปรายผล 
 

1. การเปรยีบเทยีบทศันคตขิองนักศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยัรายวชิานิทานและวรรณกรรมก่อนและ
หลงัการจดักจิกรรมพฒันาการเรยีนการสอนแบบโครงการประกอบการบนัทกึการเรยีนรูโ้ดยภาพรวม พบว่าก่อนการ
เรยีนนักศกึษามทีศันคติด้านแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ย 3.85 ทศันคติด้านความคดิ มี
ค่าเฉลีย่ 1.82 และดา้นความรูส้กึ มคี่าเฉลีย่ 3.32 อยู่ในระดบัปานกลาง หลงัเรยีนนักศกึษามทีศันคตต่ิอรายวชิานิทาน
และวรรณกรรมโดยภาพรวมสูงขึน้อยู่ในระดบัด ีสามารถจ าแนกตามล าดบัได้ดังนี้ ทศันคติด้านแนวโน้มที่จะแสดง
พฤตกิรรม ทศันคตดิา้นความรูส้กึ และทศันคตดิา้นความคดิ ตามล าดบัอธปิรายผลไดด้งันี้ 
    1.1 นักศึกษามีความสนใจต่อรายวชิานิทานและวรรณกรรม ทัง้ในด้านเนื้อหาวิชา ด้านการปฏิบตัิ ซึ่งใน

ระยะแรกนักศกึษามคีวามกงัวลในเรื่องการเลอืกหนังสือนิทานส าหรบัเดก็แต่ละวยั การเล่านิทานเมื่ออยู่หน้า
ชัน้เรยีนกบัเดก็ๆ การตอบค าถามของเดก็ซึง่บา้งครัง้เดก็ถามค าถามเกีย่วกบัรายละเอยีดของภาพประกอบใน
หนังสอื ซึง่นักศกึษาบางคนกก็งัวลและตอบค าถามละเอยีดจนลมืเน้ือหาของนิทานและกจิกรรมหรอืค าถามที่
ตนเองเตรยีมไว้ และหลังจากที่นักศึกษาได้ฝึกเล่านิทานด้วยเทคนิคต่างๆ และฝึกตัง้ค าถามเพื่อส่งเสริม
คุณลกัษณะทีพ่ึง่ประสงคจ์ากการเล่านิทานเรื่องนัน้ๆ พบว่านกัศกึษามคีวามมัน่ใจในการเล่านิทาน สามารถใช้
น ้าเสยีงทีแ่ตกต่างกนัของตวัละครที่แสดงถงึอารมณ์ ความรูส้กึ ทีต่วัละครในนิทานต้องการถ่ายทอดหรอืสื่อ
กบัผูฟั้ง   
1.2 นกัศกึษาหลายคนไม่มคีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นงานฝีมอื เช่นการเยบ็ เพราะนกัศกึษาตอ้งผลติสื่อประกอบการ
เล่านิทาน ซึ่งท าให้ผู้สอนต้องเข้าไปดูแลนักศึกษาเป็นรายบุคคล ท าให้เกิดความล้าช้าในการผลิตสื่อ
ประกอบการเล่านิทานในชิ้นงานนัน้ๆ และสื่อประกอบการเล่านิทานบ้างชิ้นจะเป็นพื้นฐานในการผลติหรอื
พฒันาสื่อส าหรบัเดก็ปฐมวยัต่อไป ในระยะหลงัผู้สอนได้แบ่งนักศกึษาออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อให้นักศกึษามี
หวัหน้ากลุ่มและเป็นผูช้่วยอาจารยใ์นการสอนผลติสื่อ ซึง่นักศกึษากลุ่มนี้จะมคีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นงานฝีมอื ซึง่
ต้องเขา้มาเรยีนงานอย่างละเอยีดจากผูส้อนและสามารถสื่อสารศพัท์เทคนิคในระดบัพืน้ฐานกบัผูส้อนได้และ
ผูส้อนดแูล ควบคุม้การท างานโดยภาพรวม ซึง่การจดัการในชัน้เรยีนลกัษณะน้ีท าใหผู้เ้รยีนเกดิปฏสิมัพนัธก์นั
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ระหว่างกลุ่ม เกดิการถ่านทอดความรูจ้ากเพื่อนสูเ่พื่อ ท าใหผู้ส้อนดูแลในภาพรวมไดด้ขี ัน้และดูแลนกัศกึษาที่
ไม่มคีวามช านาญในเรื่องงานฝีมอืไดม้ากขึน้    
1.3 การบนัทึกผลการเรยีนรู้นักศกึษาบางคนไม่สามารถ ไม่สามารถอธิบายเมื่อเรยีนในชัว่โมงนี้นักศกึษา
ต้องการพฒันาตนเองในดา้นใดบ้าง และสามารถน าสื่อประกอบการเล่านิทานไปพฒันาต่อได้อย่างไร และมี
ความกังวลในเรื่องการบันทึกองค์ความรู้ของตนเอง เช่น คนอื่นอ่านแล้วจะเข้าใจไหม สิ่งที่บันทึกนัน้ใช่
ประเดน็ส าคญัหรอืไม่ วธิีการบนัทึกแบบไหนดีที่สุด การบนัทึกต้องบนัทึกอย่างละเอยีดทุกขัน้ตอนตามที่
ผูส้อนถ่ายทอดหรอืไม่ เป็นต้น ผูส้อนจงึให้นักศกึษาอ่านสิ่งที่ต้นเองบนัทกึ เช่นการผลติสื่อประกอบการเล่า
นิทาน หลงัจากที่อ่านแล้วสามารถผลติได้หรอืไม่ นักศกึษาส่วนใหญ่อ่านแล้วสามารถผลติชิ้นงานได ้ระยะ
ต่อมานกัศกึษาจงึมกีารบนัทกึผลงานในรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั บางคนถนดัทีจ่ะท างานเป็นสามมติปิระกอบค า
บรรยาย บางคนใช้วธิีการวาดภาพประกอบค าบรรยาย บางคนวาดภาพและระบายสใีนส่วนที่เป็นเทคนิค
ส าคญั 

 

            จากขอ้ความขา้งตนทีก่ล่าวมาสรุปได้ว่า ลกัษณะทางกายภาพและจติวทิยาของการเรยีนที่ด ีส่งผลการรบัรู้
และการแสดงพฤตกิรรมของผูเ้รยีน อนัไดแ้ก่ บรรยากาศในชัน้เรยีน สือ่ อุปกรณ์ และการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนร่วม
ชัน้ และระหว่างผู้เรยีนกบัผูส้อน ที่คอยใหค้ าแนะน า ปรกึษา ช่วยเหลอืและให้ก าลงัใจ ดงัที่ ลอว์เรนส ์[9] ที่กล่าวว่า 
บรรยากาศในการเรยีนการสอนนัน้เป็นสภาพทางจติวทิยาทีส่ง่ผลต่อสภาพจติใจ อารมณ์ ความรูส้กึทีจ่ะท าใหน้ักเรยีน
สนใจการเรยีนและเกดิการเรยีนรูท้ีด่ ีผลการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้สอดคลอ้งงานศกึษาคน้คว้าของ ชนิกา จงึเจรญิพานิชย ์
[2]  ที่ศกึษาตวัแปรที่เกี่ยวขอ้งกบัทศันคติต่อวชิาชพีครูของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรคีณะครุศาสตร ์สถาบนัราชภฏั
พระนคร กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาค้นคว้าพบว่า บรรยากาศในการเรยีนการสอนมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั
ทศันคตต่ิอวชิาชพีครขูองนักศกึษาระดบัปรญิญาตรคีณะครุศาสตร ์สถาบนัราชภฏัพระนคร กรุงเทพมหานคร และดงัที ่
ประทปี อึง้ทรงธรรม [5] ไดก้ล่าวถงึความส าคญัของการเป็นครผููม้บีทบาทหน้าทีส่อนสัง่และใหค้วามรูแ้ก่นกัเรยีนไวว้่า 
การเรยีนการสอนนักเรยีนนัน้ต้องไม่เพยีงแต่สอนและให้ความรูแ้ก่นักเรยีนภายในห้องเรยีนหรอืโรงเรยีนเพยีงอย่าง
เดยีว แต่ครตูอ้งพรอ้มทีจ่ะเป็นผูพ้ลแีรงกายแรงใจต่อการมอบเน้ือหาความรูท้ ัง้ในและนอกบทเรยีนในต่างสถานที่ไดอ้กี
ดว้ย สอดคลอ้งกบั รอทแมน [Rothman. 1968: 34-36] ทีก่ล่าวว่า สิง่ทีค่วรค านึงถงึมากทีส่ดุในระบบการเรยีนการสอน
คอืสมัพนัธภาพทีด่ขีองอาจารยผ์ูส้อนกบัผูเ้รยีน อาจารยต์้องยอมรบัและเขา้ใจ มคีวามเป็นกนัเอง ตลอดจนส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนรูจ้กัพฒันาตนเอง ผลการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้สอดคลอ้งกบังานศกึษาคน้ควา้ของ ชุลกีร โชตดิ ี[3] ทีศ่กึษาตวัแปร
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทศันคตต่ิอวชิาชพีครขูองนักศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนาม
จนัทร์ จงัหวดันครปฐม ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างอาจารย์กบันักศึกษาส่งผลต่อทศันคติต่อ
วชิาชพีครขูองนกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทรจ์งัหวดันครปฐม และ
ผลงานวจิยัของทศันีย ์จติต์ชื่นมชียั [4] ซึง่ศกึษาองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อวนิัยในตนเองด้านการเรยีนของนักศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีคณะมนุษยศาสตรม์หาวทิยาลยัรามค าแหง ผลการศกึษาค้นควา้พบว่า นักเรยีนทีม่สีมัพันธภาพกบั
เพื่อนด ีซึ่งได้แก่มกีารพึง่พาอาศยักนั ให้ความช่วยเหลอืกนั ยอมรบัฟังความคดิเหน็ ห่วงใยซึ่งกนัและกนั กระท าสิง่
ต่างๆ ร่วมกนัแลกเปลีย่นความรู ้และร่วมกนัทบทวนบทเรยีนร่วมกนั      จะเป็นการสรา้งใหเ้กดิพฤตกิรรมการเรยีนที่
เหมาะสม 

2. การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรยีน การกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงการ
ประกอบการบันทึกการเรยีนรู้ รายวิชานิทานและวรรณกรรม พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีนมีค่าเท่ากบั 14.81 (ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.19) และหลงัการเรียนมีค่าเท่ากับ 25.40 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.61 ) ซึ่งคะแนนมีความ
แตกต่างกนั โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลงัเรยีนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน และวิเคราะห์ความน่าจะเป็นที่ได้จากการ
ทดสอบ t-test ชนิดคู่ โดยการแจกแจงแบบ 2 ดา้น ซึง่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01อธปิรายผลได้
ดงันี้ นกัศกึษามคีวามความชอบ และความภาคภูมใิจ การเหน็คุณค่า ความส าคญั และประโยชน์ของรายวชิา ตลอดจน
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มพีฤติกรรมในการแสดงความรบัผดิชอบต่อบทบาทหน้าที่ การเสรมิสร้างบุคลกิภาพ จรรยาบรรณวชิาชพี และการ
พฒันาตนเองทางด้านวชิาการและการปฏิบตัิวิชาชีพครู ดงัที่ พาสนา จุลรตัน์ [6] กล่าวว่า ทศันคติเป็นดชันีที่จะชี้
แนวทางในการแสดงพฤตกิรรม กล่าวคอื ถ้าบุคคลมทีศันคตทิางบวกต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง บุคคลนัน้มแีนวโน้มทีจ่ ะเขา้หา
หรอื สุรางค ์โคว้ตระกูล [8] ได้กล่าวถงึลกัษณะของทศันคตวิ่า ทศันคตเิป็นสิง่ที่เปลีย่นแปลงไดง้่าย การเปลีย่นแปลง
ของทศันคตอิาจจะเปลีย่นแปลงจากบวกเป็นลบ หรอืจากลบเป็น บวก ซึง่บางครัง้เรยีกว่าการเปลีย่นแปลงทศิทางของ
ทศันคต ิหรอือาจจะเปลีย่นแปลงความเขม้ขน้ (Intensity) หรอืความมากน้อย ทศันคติบางอย่างอาจจะหยุดเลกิไปได ้
[3] ไดก้ล่าวว่า ทศันคตเิกดิจากอทิธพิลจากประสบการณ์สว่นตวัประสบการณ์ทีรุ่นแรง หรอืกระทบกระเทอืนจติใจ หรือ
ประสบการณ์ของความส าเรจ็ ซึ่งจะท าใหค้นมทีศันคตทิีแ่ตกต่างกนัไป ดงันัน้การที่นิสติมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนใน
วชิาชพีครสูงู กอ็าจสรา้งใหเ้กดิความรูส้กึภาคภูมใิจในความส าเรจ็ทีต่นเองไดทุ้่มเทและเพยีรพยายามมา เป็นผลท าให้
นิสติเกดิการเปลีย่นแปลงทศันคต ิ
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวจิยัเรื่องนี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยดโีดยไดร้บัทุนอุดหนุนจากมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติและไดร้บัความ
ช่วยเหลอือย่างดยีิง่จาก  ดร.ขวญันภา  สขุคร  ผูอ้ านวยการศนูยก์ารศกึษานอกทีต่ัง้ ล าปาง  และอาจารยน์พพร แพทย์
รตัน์ รองผูอ้ านวยการศนูยก์ารศกึษานอกทีต่ัง้ล าปาง ทีป่รกึษางานวจิยั ทีไ่ดใ้หค้ าปรกึษา  ค าแนะน า ขอ้คดิ และตรวจ
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใสเ่ป็นอย่างด ี

ขอขอบพระคุณผูช้่วยศาตราจารย์สุทธพิรรณ  ธรีพงศ ์ อาจารยว์ราภรณ์  อ ่าอน้ อาจารยก์รณิศ  ทองสอาด  
ทีก่รุณาพจิารณาตรวจและใหค้ าแนะน าในการปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมอืใชใ้นการทดลองและเกบ็ขอ้มูลในการวจิยัครัง้นี้ 
และคุณผูท้รงคุณวุฒทิุกท่านทีก่รุณาพจิารณาตรวจ และใหค้ าเสนอแนะในการปรบัปรุง แกไ้ขงานวจิยัใหม้คีวามสมบรูณ์
มากยิง่ขึน้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะครุศาสตร ์และคณาจารยศ์ูนย์การศกึษานอกที่ตัง้ล าปาง ทุกท่านที่ให้ความ
ช่วยเหลอื ใหก้ าลงัใจ  ใหค้วามรู ้สนบัสนุน ตลอดจนประสบความการณ์ทีม่คี่ายิง่แก่ผูว้จิยั  

ขอบคุณนกัศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยัทีใ่หข้อ้มลูในการด าเนินงานวจิยัเพื่อใหง้านวจิยัส าเรจ็ลุล่วงดว้ยดี 
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อโอภาส  ใจชยัภูม ิ คุณแม่สมภาร  ทะนาร ีคุณเรวนิ  พนัทะสมภาร  และคุณระพี

พนัธุ ์ ใจชยัภูม ิทีส่นบัสนุนทุนสง่เสรมิดา้นการงาน ตลอดจนใหก้ าลงัใจเสมอมา 
   คุณค่าและคุณประโยชน์ของงานวจิยัฉบบันี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบดิา มารดา ตลอดจนครอูาจารย ์
และผูม้พีระคุณทุกท่าน ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสานวชิาความรูแ้ก่ผูว้จิยั 
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การศึกษาความคิดสร้างสรรคด้์านวิทยาศาสตร ์ของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ท่ีได้รบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเน้นทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรข์ ัน้ผสม 
Study on Scientific Creativity for Students of Secondary Education Grade 8 
Gaining Integrated Scientific Process-Based Collaborative Learning 
Management  
 

น ้ำเพชร  นำสำรยี1์ 
Namphet Nasaree1 
 

บทคดัย่อ  
 

กำรวิจยัครัง้นี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษำควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์โดยรวม  และแยกตำม
องคป์ระกอบทัง้หมด 4 ดำ้น คอื  ควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็  จนิตนำกำรประสำนควำมคดิ  ชอบแกปั้ญหำและควำมมุ่งมัน่
พยำยำม  ของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษำปีที่ 2  ได้รบักำรจดักำรเรยีนรู้แบบร่วมมือโดยเน้นทกัษะกระบวนกำร
วทิยำศำสตร์ข ัน้ผสม 2) เพื่อเปรยีบเทียบควำมคดิสร้ำงสรรค์ด้ำนวทิยำศำสตร์โดยรวม  และแยกตำมองค์ประกอบ
ทัง้หมด 4 ดำ้น คอื ควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็  จนิตนำกำรประสำนควำมคดิ  ชอบแกปั้ญหำและควำมมุ่งมัน่พยำยำม ก่อน
และหลงัไดร้บักำรจดักำรเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยเน้นทกัษะกระบวนกำรวทิยำศำสตรข์ ัน้ผสม 

กลุ่มประชำกรเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่2 ภำคเรยีนที ่1 ปี กำรศกึษำ 2557 โรงเรยีนสำธติมหำวทิยำลยั
รำมค ำแหง  กลุ่มตวัอย่ำง คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที่ 2  จ ำนวน 1 หอ้งเรยีน รวม 39 คน ไดม้ำโดยกำรสุ่มแบบ
กลุ่ม(Cluster Random Sampling)  แบบแผนกำรทดลองเป็นแบบ One  Group Pretest Posttest Design ใชเ้วลำใน
กำรทดลอง 12 คำบ  คำบละ 50 นำท ี เครื่องมอืทีใ่ชใ้นกำรวจิยัประกอบดว้ย 1) แผนกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดย
ใช ้โดยเน้นทกัษะกระบวนกำรวทิยำศำสตรข์ ัน้ผสมจ ำนวน 6 แผน จ ำนวน 12  คำบ 2) แบบวดัควำมคดิสรำ้งสรรคด์ำ้น
วทิยำศำสตรข์องกรมสขุภำพจติ จ ำนวน 77 ขอ้มคี่ำควำมเชื่อมัน่ 0.91 สถติทิีใ่ชใ้นกำรวเิครำะหข์อ้มลูคอืค่ำเฉลีย่  สว่น
เบีย่งเบนมำตรฐำน  และ t-test  one sample  group  ผลกำรวจิยัพบว่ำ 

1. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์โดยรวมของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนสำธิต
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง อยู่ในระดบัด ี( X = 271.62) และแยกเมื่อตำมองคป์ระกอบทัง้หมด 4 ดำ้น คอื ควำมอยำกรู้
อยำกเห็น ( X =61.31)   จินตนำกำรประสำนควำมคิด( X =67.05) ชอบแก้ปัญหำ ( X =42.77) และควำมมุ่งมัน่
พยำยำม( X =100.49) อยู่ในระดบัสงูเมื่อเทยีบกบัเกณฑป์กต ิในช่วงอำยุกลุ่มตวัอย่ำง 15 – 25 ปี  
 2. หลงัไดร้บักำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยเน้นทกัษะกระบวนกำรวทิยำศำสตรข์ ัน้ผสม นกัเรยีนมี
ควำมคดิสรำ้งสรรคด์ำ้นวทิยำศำสตรโ์ดยรวม ควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็ จนิตนำกำรประสำนควำมคดิ ชอบแก้ปัญหำและ
ควำมมุ่งมัน่พยำยำมสงูขึน้อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .05 
 

 

ค าส าคญั:  ควำมคดิสรำ้งสรรค์ด้ำนวทิยำศำสตร์  กำรเรยีนรูแ้บบร่วมมอื ทกัษะกระบวนกำรวทิยำศำสตร์ข ัน้
ผสม 

                                           
1 โรงเรยีนสำธติมหำวทิยำลยัรำมค ำแหง  คณะศกึษำศำสตร ์ มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง  กรุงเทพมหำนคร 10240 
1 The Demonstration School of Ramkhamhaeng University, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Bangkok 10240. 
*Corresponding  author  : a.mintra@hotmail.com 
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Abstract 
 

The objective of this research is 1) to study separate and overall scientific creativity according to all 
four elements including curiosity, thinking-linked reflection, problem solving preference, and determination and 
diligence for students of Secondary Education Grade 8gaining integrated scientific process skill-based 
collaborative learning management; 2 ) to compare separate and overall scientific creativity according to all 
four elements including curiosity, thinking-linked reflection, problem solving preference and determination and 
diligence before and after gaining integrated scientific process skill-based collaborative learning management. 

The population group included the students of Secondary EducationGrade 8, First Semester, and 
2014 Academic Year in the Demonstration School of Ramkhamhaeng University. The samples were the 
students of Secondary EducationGrade 8 for 1 classroom with total of 3 9  students acquired by Cluster 
Random Sampling, and the experimental design was One Group Pretest Posttest Design taking experimental 
time for 12 periods and 50 minutes per each period. The instruments used in the research included1 )  6 
integrated scientific process skill-based collaborative learning management plans for 12 periods, 2) scientific 
creativity measurement form of Department of Mental Health for 77 items in 5-rating scale with validity at 
0.91 The statistics applied in data analysis consisted of mean, standard deviation and one-sample t-test. 

Research Result Finding 
1 .  The overall scientific creativity for the students of Secondary Education Grade 8 in the 

Demonstration School of Ramkhamhaeng University was in good level ( X =  271 .62  ) and the separated 
scientific creativity according to all four elements including curiosity ( X = 6 1 .3 1 ) , thinking-linked reflection 
( X =67.05 ), problem solving preference ( X =42.77 ) and determination and diligence ( X =100.49 ) was in 
high level when compared with normal criteria in 15-25 years old of age span of the samples.  

2. After being arranged for integrated scientific process skill-based collaborative learning activity, the 
students possessed higher overall scientific creativity; and curiosity, thinking-linked reflection, problem solving 
preference and determination and diligence at statistically significance level of .05 
 

Keywords:  Scientific Creativity, Collaborative Learning, Integrated Scientific Process Skill 
 

บทน า 
 

ในโลกปัจจุบันควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ต่ำงก็เข้ำมำมีบทบำทกับกำร
ด ำรงชวีติของทุกคนในสงัคม  ไม่ว่ำจะเป็นดำ้นอำหำร  เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู่อำศยั  สุขภำพอนำมยั  และดำ้นอื่นๆลว้น
เป็นผลจำกควำมคดิและกำรกระท ำทัง้สิน้  นอกจำกนี้ควำมเจรญิกำ้วหน้ำทำงดำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยยีงัเป็นตวั
บ่งชี้ถึงควำมเจรญิก้ำวหน้ำของประเทศนัน้ๆ ด้วย อนัเนื่องมำจำกประชำชนที่มีควำมคดิสร้ำงสรรค์  กล้ำคดิกล้ำใช้
จนิตนำกำรจนสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนที่แปลกใหม่และเป็นประโยชน์  จึงจ ำเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้ที่จ ะ
ปรบัตัวให้ ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลำ ดังนัน้กำรศึกษำจึงมีบทบำทและหน้ำที่ในกำรพัฒนำ
ประชำกรใหม้ปีระสทิธภิำพและควำมสำมำรถตำมควำมตอ้งกำรของสงัคม [1] 
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ควำมคดิสรำ้งสรรค์เป็นปัจจยัที่ส ำคญัยิง่ในกำรสนับสนุนและส่งเสรมิให้ประเทศชำติเจรญิก้ำวหน้ำ  พฒันำ
อย่ำงไม่หยุดยัง้ ซึง่สอดคลอ้งกบัค ำกล่ำวของอำรี พนัธม์ณี [2]  ทีก่ล่ำวว่ำ “ควำมคดิสรำ้งสรรคเ์ป็น คุณภำพทีม่อียู่ใน
มนุษย์ทุกคนหำกได้รบักำรส่งเสริมพฒันำ และน ำไปใช้ให้เหมำะสมก็จะเกิดประโยชน์อย่ำง  มหำศำล ดงันัน้ หำก
ประชำชนในสงัคมใดมีทรพัยำกรมนุษย์ที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์สูงก็ย่อมจะเป็นแรง ขบัเคลื่อนให้สงัคมนัน้พัฒนำ
กำ้วหน้ำไปอย่ำงรวดเรว็” หำกไดร้บักำรพฒันำศกัยภำพของสมองในส่วนของ ควำมคดิสรำ้งสรรคใ์หม้ปีระสทิธภิำพจะ
พบว่ำทุกๆปัญหำมีค ำตอบที่สำมำรถปฏิบตัิได้อย่ำงเหมำะสม  ในปัจจุบัน มีนักจิตวิทยำหลำยคนได้ท ำกำรศึกษำ
คน้คว้ำวจิยัเกี่ยวกบัควำมคดิสรำ้งสรรค์พบว่ำมนุษย์ทุกคนมีควำมสำมำรถ  ในกำรคดิสร้ำงสรรค์และสำมำรถพฒันำ
ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์ให้สูงขึ้นได้ด้วยกำรสอน  ฝึกฝนและกำรฝึกปฏิบตัิที่ถูกวิธี ประกอบกับ
มำตรฐำนกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนทีใ่ชเ้ป็นกรอบในกำรประเมนิ คุณภำพสถำนศกึษำภำยนอกมมีำตรฐำนที่4 ดำ้นผูเ้รยีน 
ทีก่ ำหนดไวช้ดัเจนว่ำให้ผูเ้รยีนมคีวำมสำมำรถในกำร คดิวเิครำะห์ คดิสงัเครำะห์  คดิอย่ำงมวีจิำรณญำณ มคีวำมคดิ
สรำ้งสรรค ์คดิไตร่ตรองและมวีสิยัทศัน์ 

ระบบกำรศึกษำในหลำยประเทศได้พัฒนำหลกัสูตรกำรศึกษำที่เน้นสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นให้ผู้เรยีนมทีกัษะกำรเรยีนรูแ้ละควำมคดิสร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำงสรรค์นวตักรรม เพื่อส่งเสรมิกำร
เจรญิเตบิโตทำงเศรษฐกจิทีย่ ัง่ยนืในอนำคต อนัเป็นทีม่ำของทศิทำงในกำรจดักำรศกึษำใหม่ทีเ่น้นกระบวนกำรเรยีนรู้
ส ำคญักว่ำควำมรู ้  ดงันัน้ กำรจดักำรเรยีนกำรสอนในสภำพปัจจุบนั ผูส้อนตอ้งปรบัเปลีย่นวธิกีำรสอนทีน่่ำเบื่อใหเ้ป็น
กำรสอนทีส่รำ้งสรรค ์และสรำ้งผูเ้รยีนใหม้คีวำมเก่ง ด ีมสีขุ[3] 
 กำรจดักำรเรยีนรูแ้บบร่วมมอืนับว่ำเป็นกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส ำคญั โดยใชก้ระบวนกำร
กลุ่มใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกำสท ำงำนร่วมกนัเพื่อผลประโยชน์และเกดิควำมส ำเรจ็ร่วมกนัของกลุ่ม ซึง่กำรเรยีนแบบร่วมมอื
มใิช่เป็นเพยีงจดัให้ผูเ้รยีนท ำงำนเป็นกลุ่ม เช่น ท ำรำยงำน ท ำกจิกรรมประดษิฐห์รอืสรำ้งชิน้งำน  อภปิรำย ตลอดจน
ปฏบิตักิำรทดลองแลว้ ผูส้อนท ำหน้ำทีส่รุปควำมรูด้ว้ยตนเองเท่ำนัน้ แต่ผูส้อนจะตอ้งพยำยำมใชก้ลยุทธว์ธิใีหผู้เ้รยีนได้
ใชก้ระบวนกำรประมวลสิง่ทีม่ำจำกกำรท ำกจิกรรมต่ำงๆ จดัระบบควำมรูส้รุปเป็นองคค์วำมรูด้ว้ยตนเองเป็นหลกักำร
ส ำคญั[4]  ดงันัน้ กำรจดักำรเรยีนรู้แบบร่วมมอืผู้สอนจะต้องเลอืกเทคนิคกำรจดักำรเรยีนที่เหมำะสมกบัผู้เรยีน และ
ผูเ้รยีนจะต้องมคีวำมพรอ้มทีจ่ะร่วมกนัท ำกจิกรรม รบัผดิชอบงำนของกลุ่มร่วมกนั โดยทีก่ลุ่มจะประสบควำมส ำเรจ็ได ้
เมื่อสมำชกิทุกคนไดเ้รยีนรูบ้รรลุตำมจุดมุ่งหมำยเดยีวกนั นัน่คอื กำรเรยีนเป็นกลุ่มหรอืเป็นทมีอย่ำงมปีระสทิธภิำพ
นัน่เอง 

กำรเรยีนแบบร่วมมอืกนัหรอืวธิสีอนแบบร่วมมอืกนัท ำใหน้กัเรยีนมผีลกำรเรยีนสงูขึน้  และยงั 
ช่วยส่งเสรมิใหน้ักเรยีนมพีฤตกิรรมกำรท ำงำนกลุ่ม  มคีวำมสำมคัค ี ช่วยเหลอืเกือ้กูลกัน  และพฒันำกระบวนกำรคดิ  
ดงัผลกำรวจิยัของอจัฉรำ ไชโย[5]  ที่พบว่ำผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที่  1  ที่ได้รบักำร
จดักำรเรยีนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิคแบ่งกลุ่มสมัฤทธิห์ลงัเรยีนสงูกว่ำก่อนเรยีนอย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติริะดบั .01  

สภำพกำรจดักำรเรยีนกำรสอนในปัจจุบนัพบว่ำครูบำงส่วนยงัมพีฤติกรรมกำรสอนแบบเดมิ คอื สอนแบบ
บรรยำยควำมรู้มำกกว่ำจดักิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและกิจกรรมที่จ ัดขึ้นไม่เน้นทักษะกระบวนกำรทำง
วทิยำศำสตร์  ไม่ส่งเสริมให้นักเรยีนแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง สอนให้นักเรยีนได้ปฏิบตัิกำรทดลองโดยครูเป็นผู้
ตดัสนิใจทัง้หมด  ตัง้แต่กำรเลอืกหวัขอ้ ตัง้ค ำถำม จดัวสัดุ อุปกรณ์  ออกแบบกำรทดลอง วเิครำะห ์และสรุปผล จงึท ำ
ใหน้ักเรยีนมทีกัษะกระบวนกำรวทิยำศำสตรต์ ่ำ  ดงันัน้กำรจดักำรเรยีนกำรสอนในวชิำวทิยำศำสตรค์วรมุ่งเน้นสง่เสรมิ
พฒันำทกัษะกระบวนกำรทำงวทิยำศำสตรด์ว้ย [6] 

ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษำควำมคดิสรำ้งสรรคด์ำ้นวทิยำศำสตร ์ของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษำปีที่ 2 ทีไ่ดร้บักำร
จดักำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเน้นทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ข ัน้ผสม ซึ่งน่ำจะท ำให้กำรเรียนกำรสอนวิชำ
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วทิยำศำสตร์มีประสทิธภิำพขึน้  และจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำกำรเรยีนกำรสอนวทิยำศำสตร์ในโรงเรยีนให้มี
คุณภำพยิง่ขึน้ 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 

1. เพื่อศึกษำควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์โดยรวม และแยกตำมองค์ประกอบทัง้หมด 4 ด้ำน คือ  
ควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็  จนิตนำกำรประสำนควำมคดิ  ชอบแกปั้ญหำและควำมมุ่งมัน่พยำยำม  ของนักเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษำปีที ่2  ไดร้บักำรจดักำรเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยเน้นทกัษะกระบวนกำรวทิยำศำสตรข์ ัน้ผสม  

2. เพื่อเปรยีบเทยีบควำมคดิสรำ้งสรรค์ดำ้นวทิยำศำสตร์โดยรวม และแยกตำมองคป์ระกอบทัง้หมด 4 ดำ้น 
คอื ควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็ จนิตนำกำรประสำนควำมคดิ ชอบแกปั้ญหำและควำมมุ่งมัน่พยำยำม    ก่อนและหลงัไดร้บั
กำรจดักำรเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยเน้นทกัษะกระบวนกำรวทิยำศำสตรข์ ัน้ผสม 
 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 

1. กำรเรยีนรูแ้บบร่วมมือ หมำยถึง กำรจดักจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนที่เน้นกำรจดัสภำพแวดล้อมทำงกำร
เรยีนให้แก่ผู้เรยีนเป็นกลุ่มเลก็ ๆ แต่ละกลุ่มมสีมำชกิที่มคีวำมสำมำรถแตกต่ำงกนั  สมำชกิทุกคนมสี่วนร่วมในกำร
เรยีนรู้  คนที่เรยีนเก่งจะต้องช่วยเหลอืคนที่เรยีนอ่อนกว่ำ  สมำชกิแต่ละคนไม่เพยีงแต่รบัผดิชอบต่อกำรเรยีนรู้ของ
ตนเองเท่ำนัน้  หำกแต่ตอ้งรบัผดิชอบต่อกำรเรยีนรูข้องเพื่อนสมำชกิในกลุ่มดว้ย 
 2. ควำมคดิสรำ้งสรรคด์้ำนวทิยำศำสตร์  หมำยถงึ  เป็นกระบวนกำรคดิและกำรกระท ำในกำรแกปั้ญหำทำง
วทิยำศำสตร์ โดยใช้กระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร ์ซึ่งประกอบด้วยวธิีกำรทำงวทิยำศำสตร์ทกัษะกระบวนกำรทำง
วทิยำศำสตรแ์ละเจตคตทิำงวทิยำศำสตรอ์นัจะก่อใหเ้กดิผลผลติทำงวทิยำศำสตรท์ัง้เป็นนำมธรรม หรอืรปูธรรม มี
องคป์ระกอบทัง้หมด 4 ดำ้น ไดแ้ก่ 

     ควำมอยำกรู้อยำกเหน็  หมำยถงึ  มแีรงจูงใจทีจ่ะรู้  สนใจใฝ่รูเ้รื่องแปลกใหม่  ช่ำงสงสยัและชอบคดิตัง้
ค ำถำม 

     จนิตนำกำรประสำนควำมคดิ  หมำยถงึ  จนิตนำกำรโดยใชค้วำมเป็นเหตุเป็นผลในกำรคดิ  เพื่อสำมำรถ
น ำไปใชป้ระโยชน์ได ้

     ชอบแกปั้ญหำ  หมำยถงึ  ชอบคดิถงึควำมสมเหตุสมผล มองปัญหำเป็นเรื่องสนุกและทำ้ทำย 
     ควำมมุ่งมัน่พยำยำม  หมำยถงึ  ท ำอะไรอย่ำงต่อเน่ือง  มุ่งมัน่กบักำรท ำงำนโดยไม่ไดค้ดิถงึประโยชน์ที่

จะไดร้บั  ไม่หยุดอยู่ทีผ่ลส ำเรจ็ปัจจุบนั  แต่จะคดิต่อยอดไปเรื่อยๆและท ำอย่ำงสม ่ำเสมอ 
3. ทกัษะกระบวนกำรวทิยำศำสตรข์ ัน้ผสม  หมำยถงึ  พฤตกิรรมทีเ่กดิจำกกำรปฏบิตัแิละกำรฝึกฝนควำมคดิ

อย่ำงเป็นระบบ ซึ่งก่อให้เกิดกำรพัฒนำทำงด้ำนสติปัญญำ กำรแก้ปัญหำและกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ใหม่อย่ำงมี
ประสทิธภิำพและเชื่อถอืได ้ ม ี5 ทกัษะดงันี้ 

     3.1 ทกัษะกำรตัง้สมมุตฐิำน ( Formulating Hypthesis ) หมำยถงึ กำรคดิหำค ำตอบล่วงหน้ำ 
ก่อนทีจ่ะท ำกำรทดลอง โดยอำศยักำรสงัเกต ควำมรู ้ประสบกำรณ์เดมิเป็นพืน้ฐำน ค ำตอบทีค่ดิล่วงหน้ำนี้ยงัไม่ทรำบ
หรอืเป็นหลกักำร กฎ หรอืทฤษฎมีำก่อน สมมติฐำนหรอืค ำตอบทีค่ดิไวล่้วงหน้ำมกัเป็นขอ้ควำมที่บอกควำมสมัพนัธ์
ระหว่ำงตวัแปรตน้กบัตวัแปรตำม ซึง่อำจผดิหรอืถูกกไ็ด ้

     3.2  ทกัษะกำรควบคุมตวัแปร ( Controlling Variables )  หมำยถงึ  กำรชีบ้่งตวัแปรตน้ ตวั 
แปรตำม และ ตวัแปรทีต่อ้งควบคุมในสมมตฐิำนหนึ่ง ๆ  
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     ตวัแปรต้น คอื สิง่ทีเ่ป็นสำเหตุที่ท ำให้เกดิผลต่ำง ๆ หรอืสิง่ที่เรำต้องกำรทดลองดูว่ำเป็นสำเหตุที่
ก่อใหเ้กดิผลเช่นนัน้จรงิหรอืไม่  
     ตวัแปรตำม คอื สิง่ทีเ่ป็นผลเน่ืองมำจำกตวัแปรต้น เมื่อตวัแปรตน้หรอืสิง่ทีเ่ป็นสำเหตุเปลีย่นไป ตวั
แปรตำมหรอืสิง่ทีเ่ป็นผลจะเปลีย่นตำมไปดว้ย 
     ตวัแปรที่ต้องควบคุม คอื สิง่อื่น ๆ นอกเหนือจำกตวัแปรต้นที่มีผลต่อกำรทดลองด้วย ซึ่ งจะต้อง
ควบคุมใหเ้หมอืน ๆ กนั มเิช่นนัน้อำจท ำใหผ้ลกำรทดลองคลำดเคลื่อนควำมสำมำรถทีแ่สดงว่ำเกดิทกัษะแลว้ คอื ชีบ้่ง
และก ำหนดตวัแปรตน้ ตวัแปรตำม และตวัแปรทีต่อ้งควบคุมได้ 

     3.3  ทกัษะกำรตคีวำมและลงขอ้สรุป ( Interpreting data )  หมำยถงึ  ควำมช ำนำญในกำรหำรปูแบบของ
ควำมสมัพนัธจ์ำกขอ้มูลเพื่ออธบิำยและน ำไปสู่กำรลงควำมคดิเหน็ กำรท ำนำย และกำรตัง้สมมตฐิำน โดยแบ่งเป็น 2 
ลกัษณะ คอื   

กำรแปลควำมหมำยข้อมูล  หมำยถึง เป็นกำรอธิบำยลักษณะและสมบัติของข้อมูลโดยตรง 
         กำรลงขอ้สรุป หมำยถงึ เป็นกำรบอกควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงขอ้มูลทีม่อียู่  
     3.4  ทักษะกำรก ำหนดนิยำมเชิงปฏิบัติกำร ( Defining Operationally ) หมำยถึง  กำรก ำหนด

ควำมหมำยและขอบเขตของค ำต่ำงๆ ในสมมติฐำนที่ต้องกำรทดลองให้เขำ้ใจตรงกนั และสำมำรถสงัเกตหรอืวดัได ้
ควำมสำมำรถที่แสดงว่ำเกิดทกัษะแล้ว คือ สำมำรถก ำหนดควำมหมำยและขอบเขตของค ำหรอื ตัวแปรต่ำง ๆ ให้
สงัเกตและวดัได ้

     3.5 ทกัษะกำรทดลอง ( Experimenting )หมำยถงึ กระบวนกำรปฏบิตักิำรเพื่อหำค ำตอบของสมมติฐำน
ทีต่ัง้ไว ้หรอืควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรตรวจสมมตฐิำนโดยกำรทดลอง โดยเริม่ตัง้แต่  
กำรออกแบบ กำรทดลอง กำรปฏบิตักิำรทดลองตำมขัน้ตอนทีอ่อกแบบไว ้ตลอดจนกำรใชว้สัดุอุปกรณ์ไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง
และกำรบนัทกึผลกำรทดลอง  
 

วิธีวิทยาการวิจยั  
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มประชำกร  คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่2 โรงเรยีนสำธติมหำวทิยำลยัรำมค ำแหง   
ภำคเรยีนที ่1 ปี กำรศกึษำ 2557 
กลุ่มตวัอย่ำง ไดแ้ก่ นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษำปีที ่2 โรงเรยีนสำธติมหำวทิยำลยัรำมค ำแหง ภำคเรยีนที ่1   
ปีกำรศกึษำ 2557 จ ำนวน 1 หอ้งเรยีน รวม 39 คน  ไดม้ำโดยกำรสุม่แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
1) แผนกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยใช ้โดยเน้นทักษะกระบวนกำรวทิยำศำสตรข์ ัน้ผสมจ ำนวน 6 แผน  

รวม 12 ชัว่โมง  ดงัต่อไปนี้ 
แผนกำรจดักำรเรยีนรูท้ี ่1 เรื่อง  กำรระบุปัญหำ 
แผนกำรจดักำรเรยีนรูท้ี ่2 เรื่อง  ทกัษะกำรตัง้สมมตฐิำน 
แผนกำรจดักำรเรยีนรูท้ี ่3 เรื่อง  ทกัษะกำรควบคุมตวัแปร 
แผนกำรจดักำรเรยีนรูท้ี ่4 เรื่อง  ทกัษะกำรตคีวำมและลงขอ้สรุป 
แผนกำรจดักำรเรยีนรูท้ี ่5 เรื่อง  ทกัษะกำรก ำหนดนิยำมเชงิปฏบิตักิำร 
แผนกำรจดักำรเรยีนรูท้ี ่6 เรื่อง  ทกัษะกำรทดลอง 

 ภำยในแผนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้ มกีำรจดักจิกรรมทีห่ลำกหลำยดงัตำรำงที ่1 
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ตารางท่ี 1 กจิกรรมกำรเรยีนกำรสอน  เพื่อเป็นกำรกระตุน้ควำมรูแ้ละควำมคดิสรำ้งสรรคข์องนกัเรยีน  
 

กิจกรรม กระบวนการ 
1. กำรฝึกทกัษะกระบวนกำรทำง
วทิยำศำสตรข์ ัน้ผสม ไดแ้ก ่
     -กำรตัง้ปัญหำ 
     -ทกัษะกำรตัง้สมมตฐิำน 
     -ทกัษะกำรควบคุมตวัแปร 
     -ทกัษะกำรตคีวำมและลงขอ้สรุป 
     -ทกัษะกำรก ำหนดนยิำมเชงิ 
      ปฏบิตักิำร 
     -ทกัษะกำรทดลอง 
 

 
 

1. ให้นักเรยีนร่วมกนัท ำงำนเป็นกลุ่ม  เน้นกำรสื่อสำร  กำรแสดงควำมคิด 
จนได้ขอ้สรุป  จำกนัน้ส่งตวัแทนมำอภปิรำยหน้ำห้อง  โดยครูเป็นผู้กระตุ้น
และใหร้ำงวลั  เช่น  กลุ่มใดทีค่ดิต่ำงและสรำ้งสรรคจ์ำกกลุ่มอื่น  จะมคีะแนน
พเิศษใหท้ัง้นี้ใหเ้พื่อนร่วมหอ้งเป็นผูร้่วมตดัสนิ 
2. มสีถำนกำรณ์จ ำลองใหน้กัเรยีนร่วมกนัคดิอย่ำงสรำ้งสรรค ์เช่น  
     - ใหน้กัเรยีน ตัง้ปัญหำเกีย่วกบั “ปลำรำ้” มำ 4 ขอ้ 
      - ในวชิำพลศกึษำมกีำรทดสอบวิง่จบัเวลำ ในระยะทำง  500  เมตร ของ
นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษำปีที ่ 2  จ ำนวน 160 คน  นักเรยีนแต่ละคนใช้
เวลำในกำรวิง่แตกต่ำงกนั   นักเรยีนคดิว่ำอะไรเป็นสำเหตุ ทีท่ ำใหน้ักเรยีน
แต่ละคนใชเ้วลำในกำรวิง่แตกต่ำงกนั ระบุมำ 3 สำเหตุ 
     - นกัเรยีนระบุว่ำ นิยำมใดเหมำะสมทีจ่ะเป็นนิยำมเชงิปฏบิตักิำร  เพรำะ
เหตุใดจงึเป็นเช่นนัน้   

     คำรบ์อนไดออกไซด ์(CO2) 
ก. ก๊ำซชนิดหนึ่งมคีุณสมบตัไิม่ช่วยใหไ้ฟตดิ ถำ้จุดไฟแหย่ลงไป 

ในกระบอกแกว้ทีม่กี๊ำซนี้บรรจุอยู่ ไฟจะดบัอย่ำงรวดเรว็ 
ข. สำรประกอบชนิดหนึ่ง แต่ละโมเลกุลประกอบดว้ยธำตุคำรบ์อน

หนึ่งอะตอมกบัธำตุออกซเิจนสองอะตอม 
2. กำรสร้ำงเกมส์ จำกเนื้ อหำเรื่องระบบ
ต่ำงๆภำยในร่ำงกำย 

1. ใหน้กัเรยีนเลอืกระบบทีก่ลุ่มของนกัเรยีนสนใจ 
2. นักเรียนร่วมกันหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ เช่น หนังสือเรียน  
หอ้งสมุด อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ จำกนัน้สรุปควำมรูท้ีไ่ดใ้สส่มุด 
3. ภำยในกลุ่มช่วยกนัคดิเกมสอ์อกมำ  โดยครมูบีทบำทสนบัสนุนดงันี้   
 -    ใหน้กัเรยีนคดิเกมสท์ีใ่หค้วำมรูแ้ละควำมสนุก  ไม่ควรซ ้ำกบัผูอ้ื่น 
- อุปกรณ์ทีใ่ชม้คีวำมสวยงำม  คงทนและสะดุดตำ 
- นกัเรยีนภำยในกลุ่มตอ้มสีว่นร่วมในกำรน ำเสนอกำรเล่นเกมส ์
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ตารางท่ี 1 กจิกรรมกำรเรยีนกำรสอน  เพื่อเป็นกำรกระตุน้ควำมรูแ้ละควำมคดิสรำ้งสรรคข์องนกัเรยีน (ต่อ)  

กิจกรรม กระบวนการ 
3. ศกึษำกำรเจรญิเตบิโตของตน้ขำ้วโพด 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มปรึกษำกันเพื่อระบุตัวแปรต้น  และตัวแปรควบคุม    

อกีทัง้ออกแบบกำรทดลอง  และกำรตดิตำมกำรเจรญิเตบิโตของตน้ขำ้วโพด 
2. น ำแผนกำรทดลองมำเสนอต่อคร ู จำกนัน้อภปิรำยหน้ำหอ้งเรยีน 
3. ครูมีบทบำทสนับสนุน โดยแนะน ำนักเรียนให้เลือกตัวแปรที่ศึกษำที่
แตกต่ำงกนั  และชมเชยกลุ่มทีค่ดิต่ำงและสำมำรถใหค้วำมรูใ้หม่ๆ แก่เพื่อน 
4. นักเรยีนถ่ำยภำพ  บนัทกึผลกำรเจรญิเตบิโตของต้นขำ้วโพดทุกสปัดำห ์ 
และออกแบบกำรบนัทกึผลกำรทดลองใหม้รีะเบยีบเรยีบรอ้ยสวยงำม 

4.  ภำพเล่ำเรื่อง ครนู ำภำพมำแสดงผ่ำน visual ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
ให้นักเรียนจินตนำกำรและเล่ำเรื่องจำกภำพหน้ำชัน้เรียน  ด้วยวิธีกำร
อำสำสมคัร  จำกนัน้มกีำรใหร้ำงวลัโดยกำรกล่ำวชมเชย   

 

2) แบบวดัควำมคดิสรำ้งสรรคด์ำ้นวทิยำศำสตร์ ของกรมสุขภำพจติ กระทรวงสำธำรณะสุข [10]  เป็นมำตร
สว่นประมำณค่ำ 5 ระดบั จ ำนวน 77 ขอ้ มคี่ำควำมเชื่อมัน่ 0.91 ส ำหรบักำรใหค้ะแนน  มเีกณฑด์งันี้ 

ตรงกบัตวัเรำ     =   5     
มสีว่นใหญ่ทีต่รงกบัตวัเรำ     =   4  
ตรงกบัตวัเรำบำ้งบำงครัง้    =    3   
ตรงกบัตวัเรำน้อยมำก    =   2  
ไม่ตรงกบัตวัเรำ    =   1    

ยกเวน้ขอ้16  46  48  58  60  61  63  
      ใหค้ะแนน ดงันี้ 

ตรงกบัตวัเรำ     =   1     
มสีว่นใหญ่ที ่ตรงกบัตวัเรำ     =   2  
ตรงกบัตวัเรำบำ้งบำงครัง้    =    3   
ตรงกบัตวัเรำน้อยมำก    =   4  
ไม่ตรงกบัตวัเรำ    =   5  

รวมคะแนนทัง้หมดแลว้   ให้เทยีบคะแนนกบัตำรำง  คะแนนมำตรฐำน T ตำมช่วงอำยุ   และดูกำรแปลผล  
จำกนัน้ใหร้วมคะแนนขอ้1-18  ขอ้19-37  ขอ้38-49  และขอ้ 50-77 ซึ ่งเป็นคะแนนดำ้นต่ำงๆ ดงันี้ 

ขอ้   1-18   ดำ้นควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็ (คะแนนสงูสดุ 90 คะแนน)  
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ขอ้   19-37  ดำ้นจนิตนำกำรประสำนควำมคดิ (คะแนนสงูสดุ 95 คะแนน)  
ขอ้   38-49  ดำ้นชอบแกปั้ญหำ (คะแนนสงูสดุ  60 คะแนน)  
ขอ้   50-77  ดำ้นควำมมุ่งมัน่พยำยำม (คะแนนสงูสดุ 140 คะแนน) 

ถ้ำได้คะแนนรวมข้อ  1-18  มำก  คือได้เกิน  60  คะแนนขึ้นไป(คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ  60.06  คะแนน  
คะแนนสงูสดุ  90  คะแนน) แสดงว่ำนกัเรยีนเป็นคนทีม่คีวำมอยำกรูอ้ยำกเหน็สงู ซึง่น ำไปสู่กำร 
สงัเกต  คน้ควำ้ แสวงหำและทดลองเพื่อหำค ำตอบทีส่งสยั 

ถ้ำนักเรียนได้คะแนนรวมข้อ  19-37  มำก  คือได้เกิน  58  คะแนนขึ้นไป(คะแนนเฉลี่ยเท่ำกบั  58.24  
คะแนน    คะแนนสงูสุด  95  คะแนน)   แสดงว่ำนักเรยีนเป็นคนทีม่จีนิตนำกำรและมคีวำมคดิรเิริม่  คดิเชื่อมโยง  ต่อ
ยอด  คดิหลำกหลำย และคดินอกกรอบสงู 

ถ้ำนักเรียนได้คะแนนรวมข้อ  38-49  มำก  คือได้เกิน  40  คะแนนขึ้นไป(คะแนนเฉลี่ยเท่ำกบั  40.74  
คะแนน  คะแนนสูงสุด  60  คะแนน) แสดงว่ำนักเรยีนเป็นคนที่มองปัญหำเป็นเรื่องท้ำทำย  ชอบและสนุกกบักำร
แกปั้ญหำ  

ถ้ำนักเรียนได้คะแนนรวมข้อ  50-77  มำก  คือได้เกิน  92 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยเท่ำกบั  92.85  
คะแนนสงูสดุ  140  คะแนน)  แสดงว่ำนกัเรยีนเป็นคนทีม่คีวำมมุ่งมัน่พยำยำมสงู 

ในกำรแปลผลคะแนนมำตรฐำน T (T– Score) ส ำหรบัควำมคดิสรำ้งสรรคด์ำ้นวทิยำศำสตรโ์ดยรวม   
อำจก ำหนดระดบัคุณภำพเป็น 5 ระดบัดงันี้ 

ตัง้แต่   T 67 ขึน้ไป  แปลว่ำ   มคีวำมคดิสรำ้งสรรคด์ำ้นวทิยำศำสตรอ์ยู่ในระดบัดเียีย่ม 
ตัง้แต่   T 53 – 66   แปลว่ำ   มคีวำมคดิสรำ้งสรรคด์ำ้นวทิยำศำสตรอ์ยู่ในระดบัด ี
ตัง้แต่   T 39 – 52   แปลว่ำ   มคีวำมคดิสรำ้งสรรคด์ำ้นวทิยำศำสตรอ์ยู่ในระดบัปำนกลำง 
ตัง้แต่   T 25 – 38   แปลว่ำ   มคีวำมคดิสรำ้งสรรคด์ำ้นวทิยำศำสตรอ์ยู่ในระดบัค่อนขำ้งน้อย 
ต ่ำกว่ำ  T 25        แปลว่ำ   มคีวำมคดิสรำ้งสรรค ์ดำ้นวทิยำศำสตรอ์ยู่ในระดบัน้อย 
คนทีม่คีวำมคดิสรำ้งสรรคด์้ำนวทิยำศำสตร ์  จะมคีุณลกัษณะเด่น คอื  เป็นคนทีม่จีนิตนำกำร  และสนุกกบั

กำรคดิ  มคีวำมคดิรเิริม่  คดิเชื่อมโยง  ต่อยอด  คดิหลำกหลำย และคดินอกกรอบสงู 
 

การด าเนินการทดลอง 
 แบบแผนกำรทดลองเป็นแบบ One  Group Pretest Posttest Design   เป็นกำรทดลองที่มกีำรวดัก่อนกำร
ทดลอง 1 ครัง้ หลงักำรทดลอง โดยด ำเนินกำรทดลองดงันี้   

1. น ำแบบวดัควำมคดิสรำ้งสรรคด์้ำนวทิยำศำสตร์ ด ำเนินกำรทดสอบก่อนกำรทดลองกบักลุ่มตวัอย่ำง  และ
ผูว้จิยัเป็นผูค้วบคุมกำรทดสอบดว้ยตนเอง 

2. ด ำเนินกำรทดลองตำมแผนกำรจดักิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ได้ก ำหนดไว้  โดยมีระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร
ทดลอง  ดงันี้  ระยะเวลำทีใ่ชใ้นกำรทดลองกระท ำในภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ  2557  โดยใชเ้วลำในกำรทดลอง 12 
คำบ คำบละ 50 นำท ีเป็นกำรจดักำรเรยีนรู้แบบร่วมมอืโดยเน้นทกัษะกระบวนกำรวทิยำศำสตรข์ ัน้ผสมทีผู่้ วจิยัเป็น
ผูด้ ำเนินกำรจดักจิกรรมดว้ยตนเอง   

3. น ำแบบกำรจดักำรเรยีนรู้แบบร่วมมอืโดยเน้นทกัษะกระบวนกำรวทิยำศำสตรข์ ัน้ผสมด ำเนินกำรทดสอบ
หลงักำรทดลองกบักลุ่มตวัอย่ำง  และผูว้จิยัเป็นผูค้วบคุมกำรทดสอบดว้ยตนเอง 
 4.  น ำคะแนนที่ได้จำกกำรทดสอบก่อนกำรทดลองและหลังกำรทดลองมำวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบ
สมมตฐิำนต่อไป 
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การวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้จิยัวเิครำะหข์อ้มูลตำมวธิกีำรทำงสถติดิว้ยคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมส ำเรจ็รูป SPSS (Statistical Package for 
the Social Science) ดงันี้ 
 1. ค่ำสถติพิืน้ฐำนไดแ้ก่  ค่ำเฉลีย่  (X )  ค่ำสว่นเบีย่งเบนมำตรฐำน  (S.D.) 
           2. เปรยีบเทยีบทกัษะกำรเขยีนเรยีงควำมและทกัษะกำรคดิวเิครำะหก์่อนและหลงัไดร้บักำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู้
แบบร่วมมอืโดยใชแ้ผนผงัควำมคดิโดยใชส้ถติ ิ t-test   แบบ (dependent)   
 

ผลการศึกษา  
 

ผลกำรศกึษำควำมคดิสรำ้งสรรคด์ำ้นวทิยำศำสตร ์ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษำปีที ่2 ทีไ่ดร้บักำรจดักำร
เรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยเน้นทกัษะกระบวนกำรวทิยำศำสตรข์ ัน้ผสม เป็นดงันี้ 

1.ควำมคดิสรำ้งสรรค์ดำ้นวทิยำศำสตร์โดยรวม และแยกตำมองค์ประกอบทัง้หมด 4 ด้ำน คอื ควำมอยำกรู้
อยำกเหน็จนิตนำกำรประสำนควำมคดิ ชอบแกปั้ญหำและควำมมุ่งมัน่พยำยำมของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษำปีที ่2 
โรงเรยีนสำธติมหำวทิยำลยัรำมค ำแหง จดัอยู่ในระดบัสงูกว่ำปกต ิ  เมื่อเทยีบกบัเกณฑป์กต ิในช่วงอำยุกลุ่มตวัอย่ำง 
12 – 17 ปี  
 

ตารางท่ี 2  ภำพรวมของควำมคดิสรำ้งสรรคด์้ำนวทิยำศำสตร ์และแยกตำมองค์ประกอบทัง้หมด 4 ด้ำน คอื  ควำม
อยำกรู้อยำกเห็น  จินตนำกำรประสำนควำมคิด  ชอบแก้ปัญหำและควำมมุ่งมัน่พยำยำม  ของนักเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษำปีที่ 2  กบัเกณฑ์ปกตขิองคะแนนควำมคดิสรำ้งสรรค์ด้ำนวทิยำศำสตร์รวม   และแยกตำมองค์ประกอบ
ทัง้หมด 4 ดำ้นช่วงอำยุกลุ่มตวัอย่ำง 12 – 17 ปี 

องคป์ระกอบความคิดสรา้งสรรคท์าง  
            วิทยาศาสตร ์

คะแนนของ
กลุ่ม

ตวัอยา่ง 

คะแนน
มาตรฐาน T (T– 

Score) 
การแปลผล 

1. ควำมคดิสรำ้งสรรคด์ำ้นวทิยำศำสตร ์ 271.62 55 ระดบัด ี

2. องคป์ระกอบดำ้นควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็ 61.31 - 

นักเรียนเป็นคนที่มีควำมอยำกรู้
อยำกเหน็สงู ซึง่น ำไปสูก่ำรสงัเกต  
ค้นคว้ำ แสวงหำและทดลองเพื่อ
หำค ำตอบทีส่งสยั 

3. องคป์ระกอบดำ้น จนิตนำกำรประสำน 
ควำมคดิ 

67.05 - 

นักเรียนเป็นคนที่มีจินตนำกำร
และมีควำมคิดรเิริม่ คิดเชื่อมโยง  
ต่อยอด  คิดหลำกหลำย และคิด
นอกกรอบสงู 

4. องคป์ระกอบดำ้นชอบแกปั้ญหำ 42.77 - 
นักเรยีนเป็นคนที่มองปัญหำเป็น
เรื่องทำ้ทำย  ชอบและสนุกกบักำร
แกปั้ญหำ  

5. องคป์ระกอบดำ้นควำมมุ่งมัน่พยำยำม 100.49 - 
นักเรียนเป็นคนที่มีควำมมุ่งมัน่
พยำยำมสงู 
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จำกตำรำงที ่ 2 พบว่ำ  ควำมคดิสรำ้งสรรคด์ำ้นวทิยำศำสตรข์องนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษำ 
ปีที่ 2 มคีะแนนเฉลีย่เท่ำกบั 271.62  คะแนนมำตรฐำน T (T– Score) เท่ำกบั 55    เมื่อคะแนนเทยีบกบัเกณฑ์ปกติ
ของคะแนนควำมคดิสรำ้งสรรคด์ำ้นวทิยำศำสตร์ ช่วงอำยุกลุ่มตวัอย่ำง 15 - 25ปี ทีม่คีะแนน ตัง้แต่ T 53 – 66   แปล
ควำมหมำยไดว้่ำนกัเรยีนมคีวำมคดิสรำ้งสรรค ์ดำ้นวทิยำศำสตรอ์ยู่ในระดบัด ี

องค์ประกอบด้ำนควำมอยำกรู้อยำกเห็น  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกบั 61.31  เมื่อเทียบเกณฑ์ปกติพบว่ำที่ 60  
คะแนนขึน้ไป  นักเรยีนเป็นคนทีม่คีวำมอยำกรูอ้ยำกเหน็สงู ซึง่น ำไปสู่กำรสงัเกต  คน้ควำ้ แสวงหำและทดลองเพื่อหำ
ค ำตอบทีส่งสยั 

องค์ประกอบด้ำนจนิตนำกำรประสำนควำมคดิ  มคีะแนนเฉลี่ยเท่ำกบั 67.05 เมื่อเทยีบเกณฑ์ปกติพบว่ำที ่  
คะแนนขึ้นไป 58 คะแนนขึ้นไป  นักเรียนเป็นคนที่มีจินตนำกำรและมีควำมคิดริเริ่ม  คิดเชื่อมโยง  ต่อยอด  คิด
หลำกหลำย และคดินอกกรอบสงู 

องคป์ระกอบดำ้นชอบแกปั้ญหำ   มคีะแนนเฉลีย่เท่ำกบั  42.77  เมื่อเทยีบเกณฑป์กตพิบว่ำที่คะแนนขึน้ไป  
40 คะแนนขึน้ไป  นกัเรยีนเป็นคนทีม่องปัญหำเป็นเรื่องทำ้ทำย  ชอบและสนุกกบักำรแกปั้ญหำ  

องค์ประกอบด้ำนควำมมุ่งมัน่พยำยำม  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกบั    100.49  เมื่อเทียบเกณฑ์ปกติพบว่ำที่
คะแนนขึน้ไป  92 คะแนนขึน้ไป  นกัเรยีนเป็นคนทีม่คีวำมมุ่งมัน่พยำยำมสงู 
 

ตารางท่ี 3  ค่ำเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  และเปรยีบเทยีบควำมคดิสรำ้งสรรค์ด้ำนวทิยำศำสตร์โดยรวม  และ
แยกตำมองค์ประกอบทัง้หมด 4 ดำ้น คอื  ควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็  จนิตนำกำรประสำนควำมคดิ  ชอบแกปั้ญหำและ
ควำมมุ่งมัน่พยำยำม    ก่อนและหลงัได้รบักำรจดักำรเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยเน้นทกัษะกระบวนกำรวทิยำศำสตรข์ ัน้
ผสม  ดว้ยวธิกีำรวเิครำะห ์t-test 

ควำมคดิสรำ้งสรรคด์ำ้นวทิยำศำสตร ์
ก่อน / หลงั 

กำรจดักำรเรยีนรู ้
N X  S.D. t sig 

1. ควำมคดิสรำ้งสรรคด์ำ้นวทิยำศำสตร ์
ก่อน 39 242.85 36.92 41.07 .00 
หลงั 39 271.62 34.63 48.98 .00 

2. องคป์ระกอบดำ้นควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็ 
ก่อน 39 55.28 10.91 31.64 .00 

หลงั 39 61.31 10.00 38.28 .00 

3. องค์ประกอบด้ำนจินตนำกำรประสำน
ควำมคดิ 

ก่อน 39 54.41 11.36 29.91 .00 

หลงั 39 67.05 12.09 34.64 .00 

4. องคป์ระกอบดำ้นชอบแกปั้ญหำ 
ก่อน 39 39.41 6.01 40.97 .00 

หลงั 39 42.77 4.54 58.84 .00 

5. องคป์ระกอบดำ้นควำมมุ่งมัน่พยำยำม 
ก่อน 39 93.74 15.95 36.71 .00 

หลงั 39 100.49 12.94 48.51 .00 
 

จำกตำรำงที่  3 พบว่ำ  ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้ำนวทิยำศำสตร์โดยรวม  และแยกตำม
องคป์ระกอบทัง้หมด 4 ดำ้น คอื  ควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็  จนิตนำกำรประสำนควำมคดิ  ชอบแกปั้ญหำและควำมมุ่งมัน่
พยำยำม    ก่อนและหลงัได้รบักำรจดักำรเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยเน้นทกัษะกระบวนกำรวทิยำศำสตรข์ ัน้ผสม  ด้วย
วธิกีำรวเิครำะห ์t-test  แตกต่ำงอย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั.00 
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สรปุและอภิปรายผล 
 

 ผลกำรวจิยัสรุปไดด้งันี้ 
1 .ควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์โดยรวมของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนสำธิต

มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง อยู่ในระดบัดี โดยและแยกเมื่อตำมองคป์ระกอบทัง้หมด 4 ด้ำน คอื ควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็  
จนิตนำกำรประสำนควำมคดิ  ชอบแกปั้ญหำและควำมมุ่งมัน่พยำยำม  อยู่ในระดบัสงู เมื่อเทยีบกบัเกณฑป์กต ิในช่วง
อำยุกลุ่มตวัอย่ำง 15 – 25ปี  
 2. หลงัไดร้บักำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยเน้นทกัษะกระบวนกำรวทิยำศำสตรข์ ัน้ผสม นกัเรยีนมี
ควำมคดิสรำ้งสรรคด์้ำนวทิยำศำสตรโ์ดยรวม  ควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็  จนิตนำกำรประสำนควำมคดิ  ชอบแกปั้ญหำ
และควำมมุ่งมัน่พยำยำม   สงูขึน้อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .05 
  อภิปรายผลการวิจยั 

จำกผลกำรวจิยัเรื่องกำรศกึษำควำมคดิสรำ้งสรรคด์ำ้นวทิยำศำสตร ์ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษำปีที ่2 ที่
ได้รบักำรจดักำรเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยเน้นทกัษะกระบวนกำรวทิยำศำสตร์ข ัน้ผสม  มีประเดน็ส ำคญัและน่ำสนใจที่
สำมำรถน ำมำอภปิรำยผลไดด้งันี้ 

1. นกัเรยีนจะไดร้บักำรจดักำรเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยเน้นทกัษะกระบวนกำรวทิยำศำสตรข์ ัน้ผสมนัน้  นกัเรยีน
มคีะแนนเฉลีย่ของควำมคดิสรำ้งสรรคด์ำ้นวทิยำศำสตร์โดยรวมและรำยดำ้นสงูขึน้  ทัง้นี้เพรำะกำรเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 
เป็นเทคนิคกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูท้ีใ่หน้ักเรยีนไดเ้รยีนรูร้่วมกนัเป็นกลุ่มเลก็ ๆ แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมำชกิที่มี
ควำมรูค้วำมสำมำรถแตกต่ำงกนั แต่ละคนมสีว่นร่วมอย่ำงแทจ้รงิในกำรเรยีนรู ้ในกลุ่มจะมกีำรแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็   
แต่ละคนมีอิสระในกำรแสดงควำมคิด  เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ที่ท ำให้ผู้เรียนเกิดทักษะกำรมีปฏิสมัพันธ์กบักลุ่ม  
(Interpersonal Skills) ในกำรท ำงำนกลุ่ม บรรยำกำศของกำรท ำงำนเป็นปัจจยัส ำคญั เช่น กำรมมีนุษยสมัพนัธท์ี่ดต่ีอ
กนั กำรยิ้มแย้มแจ่มใส กำรยอมรบัซึ่งกนัและกนั กล่ำวค ำชมเชยและกำรติเพื่อก่อให้กนัและกนั  สิง่เหล่ำนี้ล้วนเป็น
แรงจงูใจในกำรท ำงำนร่วมกนั สมำชกิทุกคนควรจะตอ้งมทีกัษะในกำรจงูใจอื่นๆ ประกอบดว้ย เช่น กำรใชค้ ำพูดท่ำทำง
ทีเ่ป็นมติร กำรพดูดว้ยเหตุผล ไม่ใช่กำรบงัคบั ขม่ขู ่มคีวำมจรงิใจต่อกนั ตลอดจนรูล้กัษณะกำรใหค้ ำตชิมทีเ่หมำะสมแก่
กนั   สิง่เหล่ำนี้ลว้นท ำใหเ้กดิควำมคดิสรำ้งสรรค ์[7]  ยกตวัอย่ำงกจิกรรมทีผู่ว้จิยัจดัขึน้ในชัน้เรยีน  ในหน่วยกำรเรยีนรู ้ 
เรื่อง  ทกัษะกำรก ำหนดและควบคุมตวัแปร   มแีบบฝึกหดัให้นักเรยีนร่วมกนัท ำเป็นกลุ่มจำกนัน้มำอภิปรำยหน้ำชัน้
เรยีน  โดยมสีถำนกำรณ์ว่ำ    นำยทองเลีย้งไก่เพื่อน ำไข่ไปขำย นำยทองคดิว่ำอำหำรน่ำจะมผีลต่อจ ำนวนกำรออกไข่
ของไก่ จงึท ำกำรทดลองเลีย้งแม่ไก่ 3 ตวั  แม่ไก่ตวัที ่1  เลีย้งดว้ยอำหำรเมด็  แม่ไกต้วัที ่2 เลีย้งดว้ยขำ้วเปลอืก แม่ไก่
ตวัที ่3 เลีย้งดว้ยเมลด็ขำ้วโพด  ใหน้กัเรยีนก ำหนดตวัแปรตน้  ตวัแปรตำมและตวัแปลควบคมุ  ผลกำรอภปิรำยร่วมกนั  
สรุปได้ว่ำตัวแปรต้น คือ  ชนิดของอำหำรเลี้ยงไก่  ตัวแปรตำมคือ  ปรมิำณไข่ที่ออกได้  ตัวแปรควบคุม  คือเวลำ 
ปรมิำณอำหำรและน ้ำไก่  พนัธแ์ละน ้ำหนักของแม่ไก่  สถำนทีเ่ลีย้งไก่   แต่กลบัมนีกัเรยีนคนหนึ่งยกมอืขึน้และบอกว่ำ
มตีวัแปรควบคุมที่เพื่อนกลุ่มอื่นไม่ม ี คอื  สุขภำพของแม่ไก่    จำกค ำตอบดงักล่ำวที่แตกต่ำงจำก มีแรงจูงใจที่จะรู ้ 
สนใจใฝ่รูเ้รื่องแปลกใหม่  ช่ำงสงสยัและชอบคดิตัง้ค ำถำม  เกดิจนิตนำกำรโดยใชค้วำมเป็นเหตุเป็นผลในกำรคดินัน่เอง   
 2.  ส ำหรบัองคป์ระกอบดำ้นควำมมุ่งมัน่พยำยำม ก่อนที่นักเรยีนจะได้รบักำรจดักำรเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดย
เน้นทกัษะกระบวนกำรวทิยำศำสตรข์ ัน้ผสม นักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่เท่ำกบั 93.74  ซึง่สงูเกณฑ์ปกติ  ทัง้นี้เพรำะกลุ่ม
ตวัอย่ำงเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่2 หอ้ง 6  เป็นหอ้งทีอ่ยู่ในกลุ่มแผนกำรเรยีนทีเ่น้นวทิยำศำสตร ์ จงึเป็นกลุ่ม
เดก็นักเรยีนทีต่ัง้ใจเรยีน และเมื่อพจิำรณำภูมหิลงัของนักเรยีนพบว่ำ  นักเรยีนส่วนหนึ่งมำจำกมธัยมศกึษำปีที ่1 หอ้ง 
6      แต่มนีกัเรยีนบำงส่วนทีต่อนอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษำปีที ่1 ไม่ไดเ้รยีนแผนกำรเรยีนนี้  แต่มุ่งมัน่พยำยำมท ำให้
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เกรดของตนเองใรรำยวชิำวทิยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ดีขึ้น  จงึได้ปรบัเปลี่ยนแผนกำรเรยีน ด้วยเหตุผลนี้ท ำให้
ควำมคดิสรำ้งสรรคท์ำงวทิยำศำสตร ์ ดำ้นควำมมุ่งมัน่พยำยำมจงึสงูตัง้แต่เริม่ตน้ 
 3.  บทบำทของครตู่อกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูแ้บบร่วมมอื ช่วยสนบัสนุนใหเ้กดิควำมคดิสรำ้งสรรคแ์ละกำร
จดักำรเรยีนกำรสอนโดยเน้นนักเรยีนเป็นศูนยก์ลำงจะเกดิประโยชน์สงูสุดแก่นักเรยีนได้ ครูยงัคงเป็นองค์ประกอบที่
ส ำคญัในกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยมบีทบำทเป็นผูช้่วยเหลอืแนะน ำนักเรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของวชิยั วงษ์ใหญ่ [8]  
ซึง่กล่ำวว่ำ บทบำทของครทูีส่่งเสรมิกำรเรยีนรูท้ีเ่น้นนกัเรยีนเป็นส ำคญัว่ำ ควรเน้นกระบวนกำรมำกกว่ำเน้ือหำโดยจดั
กระบวนกำรเรยีนรู้ดงันี้ 1) กระตุ้นควำมรู้เดิมของนักเรยีน 2) ใหน้ักเรยีนได้รบัขอ้มูลใหม่โดยกำรแสวงหำรวบรวม
ขอ้มูลด้วยตนเอง 3) ให้นักเรยีนได้ศกึษำวเิครำะห์ท ำควำมเขำ้ใจขอ้มูลโดยใช้ ทกัษะกระบวนกำรต่ำงๆ และ 4) ให้
นักเรยีนสรุปควำมรูท้ี่ได้ด้วยตนเองและแสดงออกถึงสิง่ที่ค้นพบด้วยวธิกีำรต่ำงๆ ดงันัน้บทบำทของครู ได้แก่  คอย
สงัเกตสนบัสนุน สรำ้งบรรยำกำศทำงสงัคมให ้นกัเรยีนมปีฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนสมำชกิของนักเรยีน ซึง่จะท ำให ้นกัเรยีน
ไดร้บัควำมหมำยและประโยชน์ของกำรเรยีนรูอ้นัเป็นพืน้ฐำนกำรพฒันำควำมสำมำรถทำงควำมคดิ  
 ตวัอย่ำงบทบำทของครูทีช่่วยพฒันำควำมคดิสรำ้งสรรค์ของนักเรยีน  เช่น  นักเรยีนต้องส่งเค้ำโครงกำรท ำ
โครงงำนเพื่อจะท ำจรงิในภำคกำรศกึษำถดัไป  มนีกัเรยีนกลุ่มหนึ่งเสนออยำกท ำมะม่วงดอง  ครูจงึตัง้ค ำถำมว่ำกำรท ำ
มะม่วงดองมคีวำมสมัพนัธก์บัวทิยำศำสตรอ์ย่ำงไร  กระบวนกำรใดเป็นกระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร ์ มะม่วงดองของ
นกัเรยีนแตกต่ำงจำกตลำดและรำ้นคำ้อย่ำงไร  กำรท ำมะม่วงใหก้รอบมวีธิกีำรทำงวทิยำศำสตรอ์ย่ำงไร ฯลฯ  จะเหน็ได้
ว่ำครูตัง้ค ำถำมให้นักเรียนคิดหำค ำตอบและกลบัมำน ำเสนอใหม่ในครัง้ต่อไป  นักเรียนต้องร่วมด้วยช่วยกนัคิดให้
โครงงำนของกลุ่มตนเองมลีกัษณะโดดเด่นและมคีวำมเฉพำะตน  ทัง้นี้ครูกใ็ห้ก ำลงัใจแก่นักเรียนว่ำเป็นเรื่องที่ดมีำก  
อย่ำไปคดิว่ำเป็นเรื่องง่ำย  เพรำะกำรถนอมอำหำรนอกจำกจะเป็นภูมปัิญญำของคนไทย ล้วยงัเป็นวทิยำศำสตรใ์น
ครวัเรอืนอกีดว้ย  

4.  กำรเลอืกกจิกรรมทีเ่หมำะสมส ำหรบัพฒันำควำมคดิสรำ้งสรรค์ทำงวทิยำศำสตร์ไดน้ัน้   ผูว้จิยัเน้นทกัษะ
กระบวนกำรทำงวทิยำศำสตรข์ ัน้ผสม  ประกอบดว้ย 5 ทกัษะคอืกำรตัง้สมมตฐิำน  กำรควบคุมตวัแปร  กำรตคีวำมและ
ลงขอ้สรุป   กำรก ำหนดนิยำมเชงิปฏบิตัิกำร    โดยนิศำรตัน์ แซ่ซ้ง ได้กล่ำวถึงควำมส ำคญั ของทกัษะกระบวนกำร
วทิยำศำสตรไ์วว้่ำ กำรพฒันำทกัษะกระบวนกำรวทิยำศำสตรใ์ห้เกดิในตวัเดก็เป็นวัตถุประสงคท์ีส่ ำคญัทำงกำรศกึษำ
และเป็นกำรแกไ้ขปัญหำใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิฝึกปฏบิตัคิดิเป็นท ำเป็น [9] 

ตวัอย่ำงกจิกรรมที่สนับสนุนให้นักเรยีนพฒันำควำมคดิสร้ำงสรรค์  เช่น  ให้นักเรยีนศกึษำกำรเจรญิเติบโต
ของตน้ขำ้วโพด  ทัง้นี้  นกัเรยีนแต่ละกลุ่มต้องช่วยกนัคดิหำตวัแปรตน้และตวัแปรควบคุมทีจ่ะศกึษำ  โดยครกู ำหนดให้
ตวัแปรตำมคอืกำรเจรญิเตบิโตของต้นขำ้วโพด  เมื่อครใูหเ้วลำนักเรยีนร่วมกนัคดิและปรกึษำกนั  แลว้ใหต้วัแทนกลุ่ม
มำอภปิรำยหน้ำหอ้งเรยีนว่ำเลอืกตวัแปรต้นเป็นอะไร  เพรำะเหตุใดจงึเลอืก  ผลกำรอภปิรำยพบว่ำนกัเรยีน ไดต้วัแปร
ต้นที่น่ำสนใจและแตกต่ำงกนัเช่น  กลุ่มที่ 1  เลอืกศกึษำชนิดของดนิ  โดยเลอืก  ดนิร่วน  และดนิร่วนผสมใบกำ้มป ู  
กลุ่มที่ 2  เลือกศึกษำกำรใช้น ้ำธรรมดำและน ้ำซำวข้ำวรดเมล็ดข้ำวโพด  กลุ่มที่ 3  เลือกศึกษำกำรปลูกข้ำวโพด
เชงิเดีย่วกบัปลกูขำ้วโพดร่วมกบัปลกูถัว่  เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 



 

1406 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

งำนวจิยัเรื่องนี้ส ำเรจ็ลุล่วงไปดว้ยดว้ยควำมกรุณำของผู้ช่วยศำสตรำจำรยท์พิย์  หำสำสน์ศรี  ที่ ที่กรุณำให้
ค ำปรกึษำและสนนัสนุนใหท้ ำงำนทีใ่จรกั   

ขอบพระคุณโรงเรยีนสำธติมหำวทิยำลยัทีผู่ว้จิยัรกัและปรำรถนำสรำ้งสรรคผ์ลงำน  เพื่อพฒันำนักเรยีนให้ดี
ทีส่ดุ และเป็นทีต่ัง้ของแรงบนัดำลใจในกำรท ำวจิยัครัง้นี้ 

ขอบพระคุณผูร้่วมงำน  กลุ่มสำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร ์ ทีค่อยรบัฟัง  และใหก้ ำลงัใจดว้ยควำมจรงิใจ 
ขอบพระคุณครอบครวัช่วงทอง  และครอบครวันำสำรยี ์ ทีเ่ป็นก ำลงัใจส ำคญั  ในกำรท ำวจิยัจนส ำเรจ็ลุล่วง 
สุดทำ้ยขอขอบพระคุณมหำวทิยำลยัรำมค ำแหงที่ใหโ้อกำสในกำรพฒันำตนเองครัง้นี้  ท ำใหผู้ว้จิยัไดพ้ฒันำ

ศกัยภำพตนเองใหเ้ป็นผูท้ีพ่รอ้มละเหมำะสมในกำรถ่ำยทอดควำมรูใ้หแ้ก่ลกูศษิยต่์อไป 
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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลของการใชก้ารสอนแบบหอ้งเรยีนยอ้นกลบัร่วมกบัการใชก้รณีศกึษา
เป็นฐานเพื่อส่งเสรมิการคดิเชงิสถิติของนักศกึษาในระดบัอุดมศกึษา   กลุ่มเป้าหมาย คอื นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 
สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ  คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่  ที่ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาการ
วจิยัทางคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2557 จ านวน 35 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 
แผนการจดัการเรยีนรู ้ เกณฑก์ารประเมนิระดบัการคดิเชงิสถติ ิ แบบบนัทกึผลการประเมนิระดบัการคดิเชงิสถติิ  และ
แบบบันทึกสนาม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการคิดเชิงสถิติโดยใช้การวิเคราะห์ความถี่  ร้อยละ เพื่อ
เปรยีบเทยีบความเปลี่ยนแปลงของพฒันาการของระดบัการคดิเชงิสถิติของผู้เรยีนในช่วงก่อนเรยีนในชัน้เรยีนและ
ระหว่างเรยีนในชัน้เรยีน  ท าการวเิคราะหข์อ้มูลทีไ่ดจ้ากการสงัเกต  สมัภาษณ์และการสะท้อนคดิของผูเ้รยีน โดยใช้
การวเิคราะหเ์ชงิเนื้อหา  ผลการวจิยัพบว่า 

1. นกัศกึษากลุ่มเป้าหมายสว่นใหญ่มรีะดบัการคดิเชงิสถติสิงูขึน้หลงัจากใชก้ารสอนแบบหอ้งเรยีนยอ้นกลบั
ร่วมกบัการใชก้รณีศกึษาเป็นฐาน  โดยในดา้นตระหนกัถงึความตอ้งการของขอ้มลูอยู่ในระดบัขัน้เปลีย่นผา่นในชว่งก่อน
เรยีนในชัน้เรยีน  และเพิ่มขึน้เป็นระดบัขัน้ปรมิาณระหว่างเรยีนในชัน้เรยีน  และด้านการพจิารณาในเรื่องของความ
แปรปรวนอยู่ในระดบัขัน้ยดึตดิในช่วงก่อนเรยีนในชัน้เรยีน เพิม่ขึน้เป็นระดบัขัน้เปลีย่นผ่านในระหว่างเรยีนในชัน้เรยีน   

2. นักศึกษากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่สามารถเรยีนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการเรยีนการสอนบนเครือข่าย
อนิเทอรเ์น็ต  สามารถใชค้วามรูท้ีไ่ดช้่วยแกไ้ขปัญหาในกรณีศกึษาทีก่ าหนดใหไ้ด้ดโีดยมกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็
ผ่านเครอืข่ายออนไลน์ก่อนเขา้ชัน้เรยีน  และในชัน้เรยีนมกีารระดมความคดิเหน็ภายในกลุ่ม  มกีารร่วมมอืกนัภายใน
กลุ่มและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกนัระหว่างกลุ่ม  นักศกึษาสามารถแบ่งงานกนัท าภายในกลุ่มและเรยีนรู้การท างาน
ร่วมกนัเป็นทมีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. ปัญหาทีพ่บในการวจิยั คอื การทีน่ักศกึษาไม่มพีืน้ฐานทางสถติทิีด่ ีและไม่สามารถใชค้อมพวิเตอรช์่วยใน
การวเิคราะหข์อ้มูลเบือ้งต้นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  ท าใหก้ารส่งเสรมิการคดิเชงิสถติใินด้านการพจิารณาในเรื่องของ
ความแปรปรวนยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย  จึงต้องมีการทบทวนความรู้ทางด้านสถิติและการใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอรเ์พิม่เตมิ   
 

ค าส าคญั: หอ้งเรยีนยอ้นกลบั กรณีศกึษาเป็นฐาน การคดิเชงิสถติ ิ
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Abstract  
 

 The purpose of this research was to study the effect of using flip classroom and case-based learning 
for enhancing statistical thinking of students in higher education. Target group were 35 undergraduate 
students of the management sciences faculty, majoring business computer, Chiangmai Rajabhat University, 
who enrolled research of business computer course (BCOM3201) in the 1st Semester, academic year 2014. 
The instruments used in this research were 1) lesson plan 2) the statistical thinking level evaluating criteria 3) 
the statistical thinking level record form and 4) field note. Data about the level of statistical thinking were 
analyzed using frequency and percentage to compare the changing of the student’s statistical thinking level 
between online-classroom and in-classroom. Data obtained from observations, interviews and reflective 
thinking of learners were analyzed using content analysis.  

The results were as follow: 
1. Most students of the target group were higher statistical thinking level after learning in flip 

classroom and case-based learning. Recognition of the need for the data aspect: most students of the target 
group were idiosyncratic level in online-classroom and increase to Quantitative level in in-classroom. 
Consideration of Variation aspect:  most students of the target group were idiosyncratic level in online-
classroom and increase to transitional level in in-classroom. 

2. Most students of the target group could learn by themselves through online-classroom, use 
knowledge to solve problems in the case studies and exchange the ideas through social network before 
going to in-classroom. In-classroom, there were brainstorming groups and collaborating within the group and 
knowledge-sharing among the group. Students shared the work within the group and learned to work 
together as a team effectively. 

3. Problems found in research were 1) students have not well enough statistical basis and 2) they 
could not use computer programs to analyze the information effectively. The cause of enhancing the 
statistical thinking in consideration of variation aspect was still not on the target. The target group needed to 
review their knowledge in statistics and the use of computer programs. 

 

Keywords: Flip Classroom, Case-based Learning, Statistical Thinking 
 

บทน า 
 

การจดัการเรยีนรูใ้นระดบัอุดมศกึษานัน้จ าเป็นต้องมกีารเปลีย่นแปลงโดยสอดคลอ้งกบับรบิทของผูเ้รยีนและ
สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยใีนปัจจุบนั  ซึง่แนวทางการจดัการเรยีนรูแ้บบใหม่ทีน่่าสนใจ คอื การจดัการเรยีนรูแ้บบ
ห้องเรยีนย้อนกลบัซึ่งเป็นวธิกีารจดัการเรยีนรู้แนวใหม่ส าหรบัศตวรรษที่ 21 ที่ฉีกต าราการสอนแบบเดิมๆ ไปโดย
สิน้เชงิ [2]  โดย Jonathan Bergmann  และ Aaron Sams ครผููส้อนวทิยาศาสตร ์ ชาวสหรฐัอเมรกิา  ผูพ้ฒันาแนวคดิ
การจดัการเรยีนรูแ้บบห้องเรยีนย้อนกลบัไดเ้ลง็เหน็ถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการส่งเสรมิการ
เรยีนรูแ้ละจดัการปัญหาของนักเรยีนของเขาทีต่้องขาดเรยีนเน่ืองจากไปแขง่ขนักฬีาหรอืท ากจิกรรมอื่นๆ และนักเรยีน
ทีเ่รยีนรูไ้ดช้า้กว่าคนอื่น  รวมถงึเนื้อหาวชิาทีใ่ชเ้วลาในการท าความเขา้ใจมากๆ จนไม่สามารถจดัการเรยีนการสอนได้
หมดในชัว่โมงเรยีน  โดยหลกัการส าคญัของการจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนยอ้นกลบั คอื  การเปลีย่นรูปแบบวธิกีาร
สอนจากแบบเดมิทีเ่ริม่จากครเูป็นผูส้อนในหอ้งเรยีนและใหน้กัเรยีนกลบัไปท าการบา้นสง่เป็นนักเรยีนเป็นผูค้น้ควา้หา
ความรูด้ว้ยตนเองผ่านเทคโนโลยทีีค่รูจดัหาใหก้่อนเขา้ชัน้เรยีน [17]  เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถน าบทเรยีนขึน้มาเรยีนได้
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ขณะเดนิทาง หรอืในเวลาว่าง จากอุปกรณ์เครื่องมอืต่างๆ ทีน่กัเรยีนม ีเช่น คอมพวิเตอร์  แทบ็เลต็  สมารท์โฟน หรอื
แลบ็ทอ็ป เป็นตน้ และมาท ากจิกรรมโดยมคีรคูอยใหค้ าแนะน าในชัน้เรยีนแทน  นอกเหนือจากการเรยีนในชัน้เรยีนแลว้
ยงัมกีารท ากจิกรรมร่วมกนั เช่น การรบั-สง่อเีมลจ์ากผูเ้รยีนทีม่ขีอ้สงสยั  ใชอ้เีมลจ์ากครูผูส้อนตัง้ค าถามไปยงันักเรยีน  
การจดัท าบทความหรอืเนื้อหาต่างๆ เกีย่วกบัเน้ือหาวชิาใหอ้ยู่บนเวบ็ไซด์  ซึง่นักเรยีนทีข่าดเรยีนสามารถเขา้ไปเรยีน
ได้  ส่วนนักเรยีนที่เรยีนรูช้้ากส็ามารถเขา้ไปทบทวนเรยีนซ ้าได้ตามต้องการ  โดยที่ครูไม่ต้องเสยีเวลาไปสอนซ ้าใน
หอ้งเรยีน [2,7,9]  วธิกีารจดัการเรยีนการสอนตามหลกัการนี้ถูกมองว่าเน้นการสรา้งหรอืบนัทกึวดีทีศัน์การสอนของครู
แลว้น าไปให้ผูเ้รยีนดู/ศกึษาดว้ยตนเอง  ซึ่งในความเป็นจรงิแลว้สิง่ส าคญัทีสุ่ด คอื การเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน  ครูจะต้อง
ประเมนิคุณค่าของเวลาช่วงนี้และออกแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมเพื่อใหเ้ป็นเวลาทีม่คีุณค่าต่อการ เรยีนรูส้งูสุด
ของเดก็คอืเกดิการเรยีนรูใ้นมติิทีล่กึและเชื่อมโยงมากกว่าการเรยีนแบบเดมิ  เวลาในการจดักจิกรรมในห้องเรยีนที่มี
มากขึน้ท าให้มเีวลาใหผู้เ้รยีนมโีอกาสฝึกปฏบิตัมิากขึน้  ช่วยเปิดโอกาสใหไ้ดใ้ชเ้วลาในหอ้งเรยีนเชื่อมโยงทฤษฎหีรอื
ความรูเ้หล่านัน้เขา้กบัสถานการณ์จรงิของโลก หรอืสถานการณ์ในบา้นเมอืงหรอืในชุมชนใกลต้วั    

การท าวจิยัในระดบัปรญิญาตร ี นักศกึษาไม่สามารถอธบิายเหตุผลในการเลอืกใชส้ถิติและการปฏเิสธหรอื
ยอมรบัสมมตฐิานการวจิยัได ้ รวมทัง้ไม่สามารถน าเสนอกระบวนการทางสถติติัง้แต่เริม่ต้น คอื การวางแผนไปจนถึง
การสรุปผลได ้ ทัง้นี้การแปลความหมายและการสรุปผลการศกึษาคน้ควา้  จ าเป็นตอ้งเรยีนรูค้่าสถติแิละระเบยีบวธิกีาร
ทางสถิติเพื่อประโยชน์ในการใช้ขอ้มูลให้คุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพมากที่สุด [10] ปัญหาเหล่านี้สะท้อนให้เหน็ว่าการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นไปทีเ่นื้อหาวชิาท าใหน้ักศกึษาขาดทกัษะทางสถติแิละความสามารถทีถู่กต้องในการใชข้อ้สรุปทีไ่ด้
จากระเบียบวิธทีางสถิติในการปฏิบตัิงานในวชิาชพีของตนเองให้เกิดประสทิธิภาพ  ผลที่ตามมาคือเมื่อน าสถิติไป
ประยุกตใ์ชเ้พื่อจดัท าขอ้สรุปในหลายกรณีจงึขาดการคดิเชงิสถติ ิ[8]   

การคดิเชงิสถิตเิป็นกระบวนการที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการทางสถิต ิ ตัง้แต่การก าหนดประเดน็ปัญหา การ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู การตรวจสอบขอ้มลู  การน าเสนอขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูลและแปลความหมายของขอ้มูล รวมทัง้
การน าขอ้สรุปไปใช้เพื่อตดัสนิใจในสถานการณ์ปัญหา [8]  กอรปกบัมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ พ ศ  
2552 [16]  ทีไ่ดก้ าหนดมาตรฐานผลการเรยีนรูร้ะดบัปรญิญาตรใีนดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข  การสื่อสารและ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  คอื  “สามารถศกึษาและท าความเขา้ใจในประเดน็ปัญหา  สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคนิคทาง
สถิติหรอืคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งอย่างเหมาะสมในการศกึษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา  ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ประมวลผล  แปลความหมาย  และน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศอย่าง
สม ่าเสมอ  สามารถสื่อสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ในการพูด  การเขยีน  สามารถเลอืกใชรู้ปแบบของการน าเสนอที่
เหมาะสมส าหรบักลุ่มบุคคลทีแ่ตกต่างกนัได้”  และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในยุคปัจจุบนัที่ต้องใชเ้ทคนิคทางสถติใิน
การจดัการขอ้มูลขา่วสารทีม่จี านวนมหาศาลโดยผลทีไ่ดจ้ะใชใ้นการอา้งองิเพื่อประกอบการตดัสนิใจ  ถอืไดว้่าสถติเิป็น
เทคโนโลยขีองวธิกีารทางวทิยาศาสตรอ์ย่างหนึ่งเพราะสถติถิูกใชเ้ป็นเครื่องมอืในการตดัสนิใจแกปั้ญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้
ทัง้ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์  และในช่วง 20 ปี ทีผ่่านมามกีารใหค้วามส าคญักบัการจดัการเรยีนการสอน
สถติศิาสตรเ์พิม่มากขึน้เรื่อยๆ [19,26,27,38,39]    ดงันัน้ การส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมีความสามารถในการคดิเชงิสถตินิัน้
เป็นสิง่ส าคญัที่จะช่วยให้บรรลุมาตรฐานผลการเรยีนรู้ในด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและสอดคล้องกบัเป้าหมายในการเรยีนการสอนเกี่ยวกบัสถิติ [11] และช่วยส่งเสรมิให้การท า
โครงงานหรอืวจิยัไดอ้ย่างมคีุณภาพมากยิง่ขึน้ [6]  ซึง่ McGillivray and Pereira-Mendoza (2011)  กล่าวว่า  การคดิ
เชงิสถติติอ้งค่อยๆ สรา้งขึน้จากความคดิรวบยอด  ความเขา้ใจและการใชท้กัษะทีผู่เ้รยีนสะสมมาประกอบกบับรบิทจรงิ
และประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่แทจ้รงิ  ดงันัน้ ครูควรจะกระตุ้นใหผู้้ เรยีนเกดิความเขา้ใจแนวคดิทางสถติโิดยภาพรวม  
และใหค้วามส าคญักบัการสอนกระบวนการทางสถติกิ่อนที่จะใหน้ักเรยีนใชเ้ครื่องมอืทางสถติ ิ เน้นใหผู้้เรยีนใชข้อ้มูล
จรงิ  ใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัแิละมสี่วนร่วมในการเรยีนรู ้ ส่งเสรมิให้ใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาความเขา้ใจความคดิ
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รวบยอดและการวเิคราะหข์อ้มลู  และใชก้รณีศกึษาทีเ่ป็นรปูธรรมช่วยกระตุน้ใหน้กัเรยีนพฒันาการคดิเชงิสถติพิรอ้มทัง้
พฒันาทกัษะทางสถติ ิ[20,23,30,37,43]  

Tishkovskaya and Lancaster (2012) ได้สรุปแนวทางของการปฏิรูปการสอนสถิติที่ประกอบด้วย 1) การ
ปฏริูปการจดัการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการพฒันากระบวนทศัน์ดา้นความเขา้ใจและการสอนการคดิและการใชเ้หตุผลเชงิสถติ ิ 
2) การเปลีย่นแปลงสาระการเรยีนรูใ้นกระบวนวชิาสถติิโดยเฉพาะในกระบวนวชิาระดบัสถติิเบือ้งต้น  3) การพฒันา
เทคนิคการจดัการเรยีนการสอนในกระบวนวชิาสถติ ิ และ 4) การบูรณาการเทคโนโลยแีละคอมพวิเตอรเ์ป็นฐานเขา้กบั
การสอนสถิติโดยใช้เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการส่งเสริมการสอนและกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้การใช้กรณีศึกษาที่หลากหลายทัง้กรณีที่เป็นจรงิและสถานการณ์จ าลองเพื่อให้เกิดการอภิปรายโต้แย้ง  
กระตุ้นใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างผูเ้รยีนในการหาทางแกไ้ขปัญหาทัง้ในชัน้เรยีนและนอกชัน้เรยีน  จะช่วยใหผู้เ้รยีนมี
ทกัษะการคดิสงูขึน้ การก าหนดใหน้กัศกึษาไดท้ดลองเกบ็รวบรวมขอ้มูลในบรบิทจรงิและใหน้กัศกึษาใชโ้ปรแกรมทาง
สถิตใินการวเิคราะหข์อ้มูลโดยจดัท าคู่มอืการใชโ้ปรแกรมทางสถติิ  ให้นักศกึษาไดส้รา้งกรณีศกึษาใหม่ดว้ยตนเองจะ
ช่วยสง่เสรมิการคดิเชงิสถติใิหน้กัศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ [20,21,29,49]  ทัง้นี้การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้รณีศกึษา
เป็นวธิกีารจดัการเรยีนรูท้ีใ่หผ้ลดกีว่าการสอนปกตแิบบบรรยาย [34]  โดยสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนแสวงหาความรูด้้วยวธิกีาร
หลากหลาย [12] และใชก้ระบวนการแกปั้ญหา [36] เพื่อกระตุ้นและเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดอ้ภปิรายกลุ่มย่อย  เน้นการ
ท างานเป็นทมีมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนกบัผูส้อนและระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนัเอง  มกีารเชื่อมโยงเน้ือหาการเรยีนกบั
ชวีติจรงิหรอืการท างานซึง่มปีระโยชน์อย่างมากต่อการเรยีนการสอนโดยเฉพาะในระดบัอุดมศกึษา  เพราะเป็นวธิกีารที่
ช่วยให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของเนื้อหาเหล่านัน้  [1,3,5,40,46]     ช่วยท าให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิด  หลกัการ 
ทฤษฎ ี เสรมิสรา้งใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการและทกัษะในเรื่องของการคดิวเิคราะห์  ตดัสนิใจ  การใหเ้หตุผล  ช่วยเพิม่พูน
ทกัษะในการแกปั้ญหาของผูเ้รยีน [30]  และสามารถประยุกตใ์ชก้บัการแกปั้ญหาในสถานการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ใหม่ไดโ้ดย
อาศยักระบวนการคดิ  วเิคราะหแ์ละสรา้งความเขา้ใจ [15,22,24,33]  สามารถเชื่อมโยงความรูเ้ดมิกบัความรูใ้หม่หรอื
เสรมิสรา้งความรูใ้หก้วา้งขวางและน าไปใชแ้กปั้ญหาในชวีติประจ าวนัได้  เกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงค ์ จากเหตุผล
ที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นนัน้ท าให้ผู้วจิยัเชื่อว่าการจดัการเรยีนรู้โดยใช้การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรยีนแบบ
ย้อนกลับร่วมกับการใช้กรณีศึกษาเป็นฐานจะสามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
ระดบัอุดมศกึษาและช่วยสง่เสรมิการคดิเชงิสถติใินระดบัอุดมศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ   
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

เพื่อศกึษาผลของการใชก้ารสอนแบบหอ้งเรยีนยอ้นกลบัร่วมกบัการใชก้รณีศกึษาเป็นฐานเพื่อส่งเสรมิการคดิ
เชงิสถติขิองนกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษา 
 

กรอบแนวคิด 
 

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชห้อ้งเรยีนยอ้นกลบัร่วมกบัการใชก้รณีศกึษาเป็นฐานเพื่อส่งเสรมิการคดิเชงิสถติขิอง
นกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษา จะแบ่งออกเป็น 2 สว่น ดว้ยกนั คอื  1) สว่นทีเ่ป็นการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน และ 2) สว่นที่
เป็นการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน 

การจดัการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนโดยออกแบบบทเรยีนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตเพื่อส่งเสรมิการคดิเชงิสถิติ
ก าลงัไดร้บัความนิยมเป็นอย่างสูง [48] นักการศกึษาไดใ้ห้ความสนใจกบัการน ากรณีศกึษามาใชใ้นการออกแบบการ
เรยีนการสอนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อพฒันาผลการเรยีนรู้ของผู้เรียน  ซึ่งกรณีศึกษาเป็นการจ าลองสภาพที่
เหมอืนจรงิ หรอืการน าเสนอปัญหาทีเ่ป็นจรงิ เพื่อจดัสถานการณ์ใหก้บัผูเ้รยีนตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการ
เรยีน โดยให้ผูเ้รยีนไดเ้กดิการคดิวเิคราะห์  สงัเคราะห ์ ประยุกต์แนวคดิทฤษฎีในการวเิคราะห์ และตดัสนิใจโดยน า
กรณีศกึษามาเป็นวธิกีารเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ [50]   มผีลงานวจิยัจ านวนมากทีศ่กึษา
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ถงึความสมัพนัธข์องการน ากรณีศกึษามาใชใ้นการเรยีนการสอนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต พบว่าช่วยใหผู้เ้รยีนมผีลการ
เรยีนรู้ที่ดขี ึ้น [25] โดยกรณีศึกษาที่จดัเตรยีมให้แก่ผู้เรยีนบนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตนัน้ประกอบด้วยคุณสมบตัิที่
สามารถสนองตอบความต้องการของผูเ้รยีนทีห่ลากหลายรูปแบบ ซึง่จ าลองความสามารถทางสมองของมนุษยใ์นการ
เกบ็และเรยีกใชข้อ้มลูต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเรว็และสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ย่างกวา้งขวาง [35] การสบืคน้ขอ้มลูทีร่วดเรว็
ของเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตออกแบบมาเพื่อสนับสนุนกระบวนการในการเสาะหาขอ้มูลเพื่อการแก้ปัญหาที่เหมอืนกบั
สภาพความเป็นจรงิซึ่งผู้สอนจะต้องค านึงถึงการจดัเตรยีมข้อมูลต่างๆ  เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นหา และดึงความรู้จาก
บทเรยีนทีน่ าเสนอการแกปั้ญหาหรอืกรณีศกึษา [47] 

การเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนจะใชว้ธิกีารจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้รณีศกึษาเป็นฐาน  โดยเน้นการจดักจิกรรมกลุ่มเพื่อ
อภปิรายเกีย่วกบักรณีศกึษาและร่วมกนัสรา้งกรณีศกึษาใหม่ดว้ยตนเอง  รวมถงึการไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิตามสถานการณ์
ต่างๆ  ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิทฤษฎีการสรา้งสรรค์ความรู้เชงิสงัคม  และแนวคดิทฤษฎีการเรยีนรู้กลุ่มพุทธินิยม
(Cognitivism)  ที่มคีวามเชื่อว่าการเรยีนรู้ของผู้เรยีนได้รบัอทิธพิลจากสภาพแวดลอ้มทางสงัคม  และการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนไม่ใช่เรื่องของพฤตกิรรมทีเ่กดิจากกระบวนการตอบสนองต่อสิง่เรา้เพยีงเท่านัน้  การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการทาง
ความคดิทีเ่กดิจากการสะสมขอ้มูล  การสรา้งความหมายและความสมัพนัธข์องขอ้มลูและการดงึขอ้มูลออกมาใชใ้นการ
กระท าและการแกปั้ญหาต่างๆ  การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการทางสตปัิญญาของมนุษยใ์นการทีจ่ะสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
ใหแ้ก่ตนเองดว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนั 

สว่นการจดัการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนจะใชห้ลกัการของหอ้งเรยีนยอ้นกลบัร่วมการใชก้รณีศกึษาเป็นฐานผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตทัง้ก่อนเรียนในชัน้เรียนและหลังการเรียนในชัน้เรียน  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและใช้
กรณีศกึษาเป็นตวัเชื่อมโยงการเรยีนในชัน้เรยีนก่อนเขา้ชัน้เรยีน  และเป็นการพฒันาความสามารถในการคดิเชงิสถติิ
ใหส้งูขึน้หลงัจากการเรยีนในชัน้เรยีน 
 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  ในต่างประเทศไดม้กีารศกึษาเพื่อส่งเสรมิการคดิเชงิสถติ ิ โดยใชโ้ครงงาน [20] และใชส้ถานการณ์
จรงิ เช่น  สถติกิารเกดิการตาย  แผนที ่ การเกดิโรค  [21] หอเกยีรตยิศของกฬีาเบสบอล [49]  ซึง่จากการศกึษาโดย
ใชว้ธิกีารต่างๆ พบว่า  โครงงานมปีระโยชน์อย่างมาก โดยการทีน่ักเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัิในประเดน็ทีค่รูก าหนดท าให้
นกัเรยีนตอ้งคดิแลว้ท าใหก้ารเรยีนรูข้องพวกเขาดขีึน้  สว่นการใชบ้รบิทจริงจะช่วยใหน้กัเรยีนเหน็ความส าคญัของสถติ ิ 
โดยเมื่อจบการเรยีนการสอนนักเรยีนสามารถที่จะโต้เถียงและอภิปรายกนัในเชิงสถิติ  อีกทัง้ยงัเกิดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเกี่ยวกับข้อมูล  และการใช้ข้อมูลจริงจะเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนสามารถหาข้อสรุปอีกทัง้การใช้
เทคโนโลยทีางคอมพวิเตอรม์สีว่นช่วยในการวเิคราะหข์อ้มลูและเขยีนรายงานสะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้  

จากการศกึษาของ Powell (1994)  พบว่า  การจดัการเรยีนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานนัน้ผู้สอน
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดในระดับสูงได้   และเหมาะกับการเรียนในเนื้อหาที่มีความ
ต่อเนื่องกนั [18] แต่จะไม่สามารถครอบคลุมการสอนให้ไดเ้นื้อหามากๆ เท่ากบัวธิกีารสอนแบบบรรยายที่นิยมใช้กนั  
ซึ่งผู้สอนจะต้องได้รบัการอบรมในด้านการสอนวธินีี้อย่างมปีระสทิธภิาพเสยีก่อน  เนื่องจากผู้สอนส่วนใหญ่มกัจะใช้
ประสบการณ์และอารมณ์ความรูส้กึของตนเองในการก าหนดหรอือภปิรายกรณีศกึษา ซึง่อาจจะไม่ตรงกบัประสบการณ์
ของผูเ้รยีน  ดงันัน้จะตอ้งมกีารศกึษาความตอ้งการของผูเ้รยีนเมื่อใชว้ธิกีรณีศกึษาดว้ย  มกีารเตรยีมความพรอ้มผูเ้รยีน
ในแต่ละบทเรยีน การมสี่วนร่วมในกจิกรรมเพื่อทีจ่ะแกปั้ญหาในแต่ละกรณีตวัอย่าง การอภปิรายในชัน้เรยีนจะตอ้งให้
ผูเ้รยีนมกีารตอบสนองแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัในชัน้  ทัง้นี้การจดัการเรยีนการสอนโดยใชว้ธิกีารกรณีศกึษาท าให้
เกดิประโยชน์ต่อการเรยีนรูท้ีจ่ะมกีารแกปั้ญหา มกีารคดิไตร่ตรองเพิม่ขึน้อย่างเหน็ไดช้ดั  นอกจากน้ียงัเกดิปฏสิมัพนัธ์
ทัง้ในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ในการอภิปรายกลุ่มร่วมกัน ผู้เรียนจะต้องมีการน า ความรู้ในเนื้อหาและทักษะการ
แกปั้ญหามาใชใ้นการแกปั้ญหาในกรณีศกึษาดว้ยจงึจะสมบรูณ์ 
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การจดัการการสอนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตนัน้  กจิกรรมเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการจดัการ
เรียนรู้ [13] ซึ่งการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตช่วยท าให้เกิดความสะดวกต่อกิจกรรมการเรียนของ
นักศกึษา [28]   และการใชก้รณีศกึษาช่วยใหก้ารจดักจิกรรมผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  ดงั
เหน็ไดจ้ากการศกึษาของ [4] ทีไ่ดศ้กึษาผลการใชก้ารสอนแนะในการเรยีนรูด้ว้ยกรณีศกึษาบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทีม่ี
ต่อการแกปั้ญหาของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีม่รีูปแบบการคดิต่างกนั  ซึ่งพบว่า  นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีน
กรณีศึกษาบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีการสอนแนะมีคะแนนการแก้ปัญหาสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
กรณีศกึษาบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทีไ่ม่มกีารสอนแนะ  เช่นเดยีวกบั [14] ทีไ่ดพ้ฒันารูปแบบการเรยีนแบบผสมผสาน
โดยใช้เทคนิคการเรยีนร่วมกนัดว้ยกรณีศกึษา 2 แบบ ได้แก่  กรณีศกึษาแบบสถานการณ์และแบบตดัสนิใจ  และใช้
เทคโนโลยกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 2 แบบ ไดแ้ก่  บลอ็กและเวบ็บอรด์  เพื่อพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาและ
การเรยีนรูเ้ป็นทมีของนิสติปรญิญาบณัฑติ  ซึง่พบว่า  กรณีศกึษาทัง้สองแบบมผีลต่อการพฒันาความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหาและการเรยีนรูเ้ป็นทมีของนิสติปรญิญาบณัฑติไดด้ทีัง้คู่  สว่นในกรณีทีผู่เ้รยีนทีม่รีปูแบบการเรยีนรูต่้างกนั 
พบว่า  ผูเ้รยีนทีม่กีารเรยีนแบบรูล้กึมคีวามกระตอืรอืรน้  ความร่วมมอืและความสามารถทางการเรยีนดกีว่าผูเ้รยีนทีม่ี
แบบการเรยีนแบบรู้ตื้นทุกรายวชิา [50] และผู้เรยีนที่มปีระสบการณ์ในการเรยีนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตสามารถ
เรยีนรู้ในระดบัสูงได้ดีกว่าผู้เรยีนที่ไม่มีประสบการณ์ [41]  ทัง้นี้ผู้สอนจะต้องคอยช่วยเหลือแนะน าให้ผู้เรียนเข้าใจ
ความคดิรวบยอดของกรณีศกึษาและแนะน าให้ผูเ้รยีนพจิารณาสภาวะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแกปั้ญหาในกรณีศกึษานัน้ๆ 
ดว้ย [45] 
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กรอบแนวคิดในการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้ห้องเรียนย้อนกลบัรว่มกบัการใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 
 

ชีแ้จงวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้ละสรา้งขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน 
  

การจดัการเรียนรูน้อกชัน้เรียน 1 

 

การจดัการเรยีนรูน้อกชัน้เรยีน 1  เป็นการเรยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านระบบ
อนิเทอรเ์น็ตดว้ยอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ีห่ลากหลาย  มขี ัน้ตอนการจดัการ
เรยีนรู ้5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  ขัน้ที ่1  การรบัรูว้ตัถุประสงค ์  ขัน้ที ่2  การ
เรยีนรูผ้่านสือ่ทีห่ลากหลาย ขัน้ที ่3  การวเิคราะหก์รณีศกึษา   ขัน้ที ่4  ขัน้
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ และ ขัน้ที ่5  ขัน้วดัและประเมนิผล 

  
การจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียน  

 

การจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน  เป็นการจดัการเรยีนในชัน้เรยีนที่ผูเ้รยีนและ
ผู้เรียนสอนมีปฏิสมัพันธ์กนั  โดยมีขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ 6 ขัน้ตอน 
ได้แก่  ขัน้ที่ 1  ทบทวนความรู้  ขัน้ที่ 2. วิเคราะห์กรณีศึกษา   ขัน้ที่ 3  
อภิปรายประเด็นปัญหาและหาทางเลือก  ขัน้ที่ 4  อภิปรายแนวทางการ
แกไ้ขปัญหา  ขัน้ที ่5  วเิคราะหส์รุปและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ข ัน้ที ่6  วดัและ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้

  
การจดัการเรียนรูน้อกชัน้เรียน 2 

 

การจดัการเรยีนรูน้อกชัน้เรยีน 2  เป็นการเรยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านระบบ
อนิเทอรเ์น็ตตามระดบัการคดิเชงิสถติขิองแต่ละคน  โดยมขีัน้ตอนการ
จดัการเรยีนรู ้3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่   
ขัน้ที ่1  การรบัรูร้ะดบัการคดิเชงิสถติขิองตนเอง  
ขัน้ที ่2  การเรยีนรูผ้่านสือ่ทีห่ลากหลาย 
ขัน้ที ่3  ขัน้วดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้

  

ทบทวนผลการจดัการเรยีนรู(้Reflection) จากการสะทอ้นความคดิเหน็ของผูเ้รยีนและผูส้อน   

ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ 

สรุปผลการสง่เสรมิการคดิเชงิสถติใินระดบัอุดมศกึษา 
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วิธีวิทยาการวิจยั 
 

การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร(Action Research) เพื่อส่งเสรมิระดบัการคดิเชงิสถติิ 2 ดา้น ไดแ้ก่  
ดา้นตระหนักถงึความต้องการของขอ้มลูและดา้นการพจิารณาในเรื่องของความแปรปรวน  โดยมกีรอบแนวคดิการวจิยั
ดงัภาพ 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

โดยมรีายละเอยีดของวธิดี าเนินการวจิยัดงัต่อไปนี้ 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยั 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะ
วทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่  ทีล่งทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาการวจิยัทางคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ใน
ภาคเรยีนที ่1    ปีการศกึษา 2557 จ านวน 35 คน 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
1. แผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อสง่เสรมิการคดิเชงิสถติใินระดบัอุดมศกึษาจ านวน 2 หน่วยการเรยีน  
2. เกณฑก์ารประเมนิระดบัการคดิเชงิสถติ ิ

3. แบบบนัทกึผลการประเมนิระดบัการคดิเชงิสถติ ิ

4. แบบบนัทกึสนาม  ใชส้ าหรบับนัทกึการสงัเกต  สมัภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อยและการสะทอ้น
คดิของผูเ้รยีนและผูส้อน 

ส่ือและอปุกรณ์ประกอบการเรียน 
1. บ ท เรี ย น บ น เค รือ ข่ า ย อ อ น ไล น์  http://elearning.satiti4u.com, facebook group แ ล ะ 

youtube.com  
2. กรณีศกึษา 2 เรื่อง ไดแ้ก่  ใครแม่นทีส่ดุ และตวัแทนทีด่ ี

แต่ละหน่วยการเรียนรู ้

 

A : Act & O : Observe  จดักิจกรรมและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R : Reflect ทบทวนปัญหาและอุปสรรค  หาแนวทาง
แกไ้ขเพื่อวางแผนการจดัการเรยีนรูใ้นหน่วยถดัไป 

เรียนรู้ด้วยตนเองผา่นระบบอินเตอรเ์น็ต 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ในชัน้เรียน 
โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 

 
เรียนรู้ด้วยตนเองผา่นระบบอินเตอรเ์น็ตตาม

ระดบัการคิดเชิงสถิติของตนเอง 

 

P : Plan 

วางแผน/ปรบัปรุงวธิกีารจดัการเรยีนรูใ้ห้
เหมาะสมกบัผูเ้รยีนและเป้าหมายการเรยีนรู ้

 

การใช้การสอนแบบห้องเรียนย้อนกลบัรว่มกบั
การใช้กรณีศึกษาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิง

สถิติของนักศึกษาในระดบัอดุมศึกษา 
 
 
 
 
 

ประเมนิระดบัการคดิเชงิสถติแิละความคดิเหน็ของ
ผูเ้รยีนในทุกหน่วยการเรยีนรู ้ และหลงัจากเรยีนครบ

ทุกหน่วยการเรยีนรู ้

P-A-O-R หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 P-A-O-R 
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3. กล่องบรรจุลกูปัดสขีาวจ านวน 4,000 เมด็ และสแีดงจ านวน 1,000 เมด็ พรอ้มไมต้กเจาะร ู50 รู 
4. กล่องบรรจุลูกปัดสเีหลืองและสเีขยีวจ านวนสลีะ 300 เม็ด สแีดงและสดี าสลีะ 900เม็ด  และ

ลกูปัดสแีดงจ านวน 2,100 เมด็ พรอ้มไมต้กัลกูปัดเจาะร ู45 รู 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กล่องบรรจุลกูปัดทีใ่ชจ้ดักจิกรรมร่วมกบักรณีศกึษา 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 

ในการด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ผู้วิจยัจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการ
ประเมนิระดบัการคดิเชงิสถติโิดยใชว้ธิกีารประเมนิแบบสามเสา้  คอื  ผูป้ระเมนิต่างกนั  วธิกีารวดัแตกต่างกนัและเวลา
ทีว่ดัแตกต่างกนั  โดยท าการบนัทกึขอ้มลูลงในแบบบนัทกึผลการประเมนิความสามารถในการคดิเชงิสถติิ  และท าการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสงัเกต  สมัภาษณ์แบบกึง่ทางการและการสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ  การสนทนากลุ่ม
ย่อย (Focus group)  และการสะทอ้นคดิของผูเ้รยีนโดยท าการบนัทกึในแบบบนัทกึสนาม 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยแบ่งเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 

สว่นที ่1 การวเิคราะหร์ะดบัการคดิเชงิสถติขิองผูเ้รยีน  แบ่งเป็น 2 ช่วง  คอื  ช่วงก่อนเรยีนในชัน้เรยีน  และ
ช่วงการเรยีนในชัน้เรยีน  จ าแนกตามหน่วยการเรยีนรูแ้ละในภาพรวมทัง้หมด  ท าการวเิคราะหข์อ้มูลทีไ่ดจ้ากการการ
ประเมนิตามสภาพจรงิเพื่อแปลผลระดบัการคดิเชงิสถติใินแต่ละกระบวนการย่อย  โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามถี ่ รอ้ยละ 
เพื่อเปรยีบเทยีบความเปลี่ยนแปลงของพฒันาการของระดบัการคดิเชงิสถิติของผู้เรยีนในช่วงก่อนเรยีนในชัน้เรยีน  
และระหว่างเรยีนในชัน้เรยีน 

ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์ผลกระทบจากการจดัการเรยีนรู้เพื่อส่งเสรมิการคดิเชงิสถิติ  โดยขอ้มูลที่ได้จากการ
สงัเกต  สมัภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อยและการสะท้อนคิดของผู้เรียน การสะท้อนคิดของผู้สอน  จะน ามาท าการ
วเิคราะหโ์ดยใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์น้ือหาเพื่อเปรยีบเทยีบและท าการตคีวามเพื่อสรา้งขอ้สรุป 

เกณฑก์ารแปลผลระดบัการคิดเชิงสถิติ 
  ในการแปลผลการประเมนิระดบัการคดิเชงิสถติติามกรอบแนวคดิของการคดิเชงิสถติทิีพ่ฒันาขึน้
โดยบรูณาการแนวคดิของ [44,51]   ซึง่แบ่งเป็นระดบัขัน้การคดิ 4 ระดบั  ประกอบดว้ย  ระดบัที ่1 ขัน้ยดึตดิ  ระดบัที ่
2 ขัน้เปลีย่นผ่าน  ระดบัที ่3 ขัน้ปรมิาณ และ ระดบัที ่4 ขัน้วเิคราะห ์  
 

 
ผลการศึกษา 
 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลของการใชก้ารสอนแบบหอ้งเรยีนยอ้นกลบัร่วมกบัการใชก้รณีศกึษา
เป็นฐานเพื่อสง่เสรมิการคดิเชงิสถติขิองนกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษา  โดยผลการวจิยัแบ่งเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่   
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ส่วนท่ี 1 ระดบัการคิดเชิงสถิติของนักศึกษาในระดบัอดุมศึกษา   
ท าการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัระดบัการคดิเชงิสถิติโดยใช้การวเิคราะห์ความถี่  ร้อยละ เพื่อเปรยีบเทียบ

ความเปลีย่นแปลงของพฒันาการของระดบัการคดิเชงิสถติขิองผูเ้รยีนในช่วงก่อนเรยีนในชัน้เรยีนและระหว่างเรยีนใน
ชัน้เรยีน  ปรากฏรายละเอยีดดงัตารางที ่1 และ 2 
 

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวน  ความถีแ่ละรอ้ยละของระดบัการคดิเชงิสถติดิา้นตระหนกัถงึความตอ้งการของขอ้มลูจ าแนก
ตามช่วงเวลาทีป่ระเมนิ  
 

ช่วงเวลาท่ีประเมิน N 
ระดบัการคิดเชิงสถิติ 

ขัน้ยึดติด ขัน้เปล่ียนผา่น ขัน้ปริมาณ ขัน้วิเคราะห ์
ก่อนเรยีนในชัน้เรยีน 
(Online-classroom) 

35 33 
(94.29%) 

2 
(5.71%) 

- - 

ระหว่างการเรยีนในชัน้เรยีน 
(In-classroom)  

35 - - 35 
(100%) 

- 

 

จากตาราง 1 พบว่า นักศกึษากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่รอ้ยละ 94.29 มรีะดบัการคดิเชงิสถิตดิา้นตระหนักถึง
ความต้องการของขอ้มูลในช่วงก่อนเรยีนในชัน้เรยีนอยู่ในระดบัขัน้ยดึติด และทัง้หมดเพิ่มขึ้นเป็นระดบัขัน้ปรมิาณ
ในช่วงระหว่างการเรยีนในชัน้เรยีน 
 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวน  ความถี่และรอ้ยละของระดบัการคดิเชงิสถิตดิ้านการพจิารณาในเรื่องของความแปรปรวน
จ าแนกตามช่วงเวลาทีป่ระเมนิ 
 

ช่วงเวลาท่ีประเมิน N 
ระดบัการคิดเชิงสถิติ 

ขัน้ยึดติด ขัน้เปล่ียนผา่น ขัน้ปริมาณ ขัน้วิเคราะห ์
ก่อนเรยีนในชัน้เรยีน 
(Online-classroom) 

35 34 
(97.14%) 

1 
(2.86%) 

- - 

ระหว่างการเรยีนในชัน้เรยีน 
(In-classroom)  

35 - 35 
(100%) 

- - 

 

จากตารางที ่2 พบว่า นกัศกึษากลุ่มเป้าหมายสว่นใหญ่รอ้ยละ 97.14 มรีะดบัการคดิเชงิสถติดิา้นการพจิารณา
ในเรื่องของความแปรปรวนในช่วงก่อนเรยีนในชัน้เรยีนอยู่ในระดบัขัน้ยดึตดิ  และทัง้หมดเพิม่ขึน้เป็นระดบัขัน้เปลีย่น
ผ่านในช่วงระหว่างการเรยีนในชัน้เรยีน 
 

ส่วนท่ี 2  ผลกระทบจากการใช้การสอนแบบห้องเรียนย้อนกลบัรว่มกบัการใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากการสงัเกต  สมัภาษณ์และการสะท้อนคิดของผู้เรยีน โดยใช้การ

วเิคราะหเ์ชงิเนื้อหา  ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
ขัน้วางแผน  ในการเตรียมผู้เรยีนให้มีความพร้อมในการเรียนทัง้นอกชัน้เรียน และในชัน้เรียน  

ผูว้จิยัไดส้รา้งขอ้ตกลงร่วมกนักบัผูเ้รยีน  มกีารแบ่งงานกนัท าภายในกลุ่มตัง้แต่คาบแรก  ซึง่ช่วยใหก้ารท ากจิกรรมใน
ชัน้เรยีนสามารถด าเนินการไดต้ามแผนทีก่ าหนดไว ้    

ขัน้จดักจิกรรมและประเมินผล  ผู้เรยีนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนเรยีนในชัน้เรยีนผ่านระบบ
ออนไลน์  มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ผ่านกรณีศึกษาก่อนเข้าชัน้เรยีนผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ท าให้ผู้เรยีนเตรยีม
ความพรอ้มเบือ้งต้น  และมปีระเดน็ส าหรบัอภิปรายร่วมกนัภายในกลุ่ม  มกีารร่วมมอืกนัภายในกลุ่มและแลกเปลีย่น
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เรยีนรูร้่วมกนัระหว่างกลุ่ม  นักศกึษาสามารถแบ่งงานกนัท าภายในกลุ่มและเรยีนรูก้ารท างานร่วมกนัเป็นทมีไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ  พร้อมกบัสร้างขอ้สรุปเพื่อน าเสนอในชัน้เรยีนได้  ซึ่งช่วยให้ผู้สอนสามารถประเมนิผลการคดิเชงิสถิติ
ของผูเ้รยีนไดก้่อนเรยีนในชัน้เรยีนเพื่อวางแผนการจดักจิกรรมในชัน้เรยีน  และการประเมนิผลระหว่างเรยีนในชัน้เรยีน
ช่วยใหผู้ส้อนสามารถวางแผนการสง่เสรมิการคดิเชงิสถติหิลงัเรยีนในชัน้เรยีนได้   

ขัน้ทบทวนปัญหา อุปสรรคและหาแนวทางแกไ้ขเพื่อวางแผนการจดัการเรยีนรูใ้นหน่วยถดัไป  พบว่า  ในการ
เรยีนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  มีปัญหา คอื นักศกึษาจ ารหสัผ่านไม่ได้ เนื่องจากมคีวามยาวถงึ 8 อกัขระ  ทัง้
ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่  พิมพ์เล็ก สญัลักษณ์และตัวเลข   กอรปกับนักศึกษาประมาณครึ่งหนึ่งของทัง้หมดไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการเรยีนดว้ยตนเองผ่านระบบออนไลน์มาก่อน  จงึต้องการช่องทางทีส่ามารถตดิต่อสอบถามเกีย่วกบั
เน้ือหาทีเ่รยีนกบัผูส้อนไดโ้ดยตรงเหมอืนอยู่ในชัน้เรยีน  ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเพิม่ช่องทางในการตดิต่อสือ่สารระหว่างผูเ้รยีน
กบัผู้สอนทัง้ในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ได้แก่ facebook ซึ่งช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้เรยีนและผู้สอนเพิ่มมากขึ้น  
และการทีน่กัศกึษาไม่มพีืน้ฐานทางสถติทิีด่ ีและไม่สามารถใชค้อมพวิเตอรช์่วยในการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ  ท าให้การส่งเสรมิการคดิเชงิสถิติในด้านการพิจารณาในเรื่องของความแปรปรวนยงัไม่ได้เป็นไปตาม
เป้าหมาย  จงึตอ้งมกีารทบทวนความรูท้างดา้นสถติแิละการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พิม่เตมิ 
 

 
 

ภาพท่ี 2 บรรยากาศการเรยีนในชัน้เรยีน  ตวัอย่างสือ่และแหล่งเรยีนรูน้อกชัน้เรยีน 
 

สรปุผลและอธิปรายผล 
 

 จากการที่นักศกึษากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มรีะดบัการคดิเชงิสถิติสูงขึน้หลงัจากใช้การสอนแบบห้องเรยีน
ย้อนกลบัร่วมกับการใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน  ซี่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ [20,21,42]  ที่การจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศกึษาเป็นฐานนัน้ผู้สอนสามารถพฒันาผู้เรยีนให้มคีวามสามารถด้านการคดิในระดบัสูงได้   โดยพบว่า ผู้เรยีน
สามารถทีจ่ะโต้เถยีงและอภปิรายกนัในเชงิสถติ ิ อกีทัง้ยงัเกดิการคดิอย่างมวีจิารณญาณเกีย่วกบัขอ้มลู  และการไดล้ง
มอืปฏบิตัเิพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลจรงิเป็นแรงผลกัดนัใหน้ักเรยีนสามารถหาขอ้สรุปอกีทัง้การใชเ้ทคโนโลยทีางคอมพวิเตอรม์ี
สว่นช่วยในการวเิคราะหข์อ้มูลและเขยีนรายงานสะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้  แต่ปัญหาทีพ่บในการวจิยัครัง้นี้ คอื การที่
นักศึกษาไม่มีพื้นฐานทางสถิติที่ดี และไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  ท าให้การส่งเสรมิการคดิเชงิสถิติในด้านการพิจารณาในเรื่องของความแปรปรวนยงัไม่ได้เป็นไปตาม
เป้าหมาย  จงึต้องมกีารทบทวนความรูท้างดา้นสถติแิละการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อการวเิคราะหข์อ้มูลเพิม่เตมิ
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ผ่านระบบออนไลน์  ซึง่การใชร้ะบบการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูใ้นเนื้อหาไดค้รบถ้วน
ร่วมกบัการใชก้รณีศกึษาไดด้ชี่วยแกไ้ขปัญหาที ่[18] พบได ้
 การเรยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านระบบการเรยีนการสอนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต  นักศกึษาสามารถใชค้วามรูท้ีไ่ด้
ช่วยแกไ้ขปัญหาในกรณีศกึษาทีก่ าหนดใหไ้ดด้ ี สอดคลอ้งกบั [13,28] ทีพ่บว่าการใชก้รณีศกึษาช่วยใหก้ารจดักจิกรรม
ผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  โดยมกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ผ่านเครอืขา่ยออนไลน์ก่อนเขา้
ชัน้เรยีน  และในชัน้เรยีนมีการระดมความคดิเห็นภายในกลุ่ม  มีการร่วมมือกนัภายในกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกนัระหว่างกลุ่ม  นักศึกษาสามารถแบ่งงานกนัท าภายในกลุ่มและเรยีนรู้การท างานร่วมกนัเป็นทีมได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  ทัง้นี้นักศกึษาทีม่ปีระสบการณ์ในการเรียนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตมาก่อนมแีนวโน้มจะเป็นกลุ่มคนที่
สามารถใหเ้หตุผลเชงิสถติไิดด้กีว่านักศกึษาทีไ่ม่ประสบการณ์ในการเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต  สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ [28] ดังนัน้ ผู้สอนจึงต้องมีบทบาทในการช่วยเหลือแนะน าให้ผู้เรียนเข้าใจความคิดรวบยอดของ
กรณีศกึษาและแนะน าใหผู้เ้รยีนพจิารณาสภาวะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกปั้ญหาในกรณีศกึษานัน้ๆ ดว้ยทัง้ในและนอกชัน้
เรยีน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
1. การใชก้รณีศกึษาเป็นสือ่เชื่อมโยงใหน้กัศกึษารว่มแลกเปลีย่นหรอืแสดงความคดิเหน็ในการแกไ้ข

ปัญหาจากกรณีศกึษาผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ล่วงหน้าก่อนการเรยีนในชัน้เรยีน  ช่วยใหน้กัศกึษามปีระเดน็ในการ
หาแนวทางการแกไ้ขปัญหารว่มกนัในกลุ่ม  และสามารถท ากจิกรรมในชัน้เรยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. ผูส้อนจะตอ้งใหค้วามส าคญักบันกัศกึษาทีไ่ม่มปีระสบการณ์หรอืไม่มคีวามพรอ้มในการเรยีนบน
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต  เพราะจะท าใหเ้กดิความไม่เท่าเทยีมกนั 

3. การท ากจิกรรมกลุ่ม  ตอ้งมกีารแบ่งหน้าทีข่องนกัศกึษาไวอ้ย่างชดัเจน  เพื่อใหก้ารท ากจิกรรมกลุ่ม
สามารถด าเนินไปไดอ้ย่างเหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารศกึษาโดยใชว้ธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบอื่นๆ บรูณาการรว่มกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ
หอ้งเรยีนยอ้นกลบัและการใชก้รณีศกึษาเป็นฐาน 

2. ควรมกีารศกึษาหาแนวทางในการช่วยใหน้กัศกึษาสามารถน าความรูห้รอืประสบการณ์เดมิจากการ
เรยีนกระบวนวชิาก่อนหน้ามาใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ทพิย์รตัน์ นพฤทธิ ์ ที่กรุณาให้ความช่วยเหลอื  แนะน า  ตรวจทานแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่างดว้ยความเอาใจใสเ่ป็นอย่างด ี จนท าใหส้ามารถท าใหง้านวจิยัเรื่องนี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยความเรยีบรอ้ย 
 ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร.ทว ี ตนัฆศริ ิ และรองศาสตราจารย ์ไพฑรูย ์ ตนัฆศริ ิ พ่อตาและแม่
ยายทีค่อยสนับสนุนทัง้ในเรื่องส่วนตวั  งาน  และการศกึษามาโดยตลอด  รวมทัง้ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบังานวจิยัเรื่องนี้
มาโดยตลอด 
 ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพ่อวลิาศ  คุณแม่บวัค า  ทีค่อยใหก้ าลงัใจในการท างานเสมอมา 
 ขอขอบคุณนักศกึษาสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ  ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายในการวจิยัครัง้นี้  และใหค้วามร่วมมอื
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นอย่างด ี
 สดุทา้ยขอขอบคุณน้องพร  ภรรยาทีร่กั  และน้องรกัลกูสาวแสนซน  ผูเ้ป็นก าลงัใจทีส่ าคญัใหส้ามารถท างานนี้
ส าเรจ็ได ้
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บทคดัย่อ 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้มจีุดประสงคเ์พื่อ ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน กลุ่มตวัอย่างเป็นครูระดบัมธัยมศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา 2555 
ในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จงัหวดั จ านวน 640 คน ที่ได้มาโดยวธิกีารสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage random 
sampling) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็  ลกัษณะเป็นมาตรสว่นประมาณค่า 
5 ระดับ  ก ารวิ เค ราะห์ ข้อมู ล ใช้ สถิ ติ วิ เค ราะห์  SEM โป รแก รม  LISREL 8.72 ผลการวิจัย สรุป ได้ ดั งนี้ 
การสงัเคราะหเ์อกสารเกีย่วกบัตวัแปรทีส่ง่ผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน พบตวัแปรแฝง จ านวน 5 ตวัแปร และตวัแปร
ทีส่งัเกตได้ จ านวน 15 ตวัแปร ตามล าดบัดงันี้ 1) ตวัแปรผูบ้รหิารสถานศกึษา วดัจากตวัแปรภาวะผูน้ าดา้นวชิาการ
และความรบัผดิชอบทางการศกึษา 2) ตวัแปรครูผูส้อน วดัจากตวัแปรคุณภาพการสอน การจดัการชัน้เรยีน  และการ
จดัการเรยีนรู้ 3) ตวัแปรผูเ้รยีน วดัจากตวัแปรเจตคตต่ิอการเรยีน เวลาทีใ่ชใ้นการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์
ความรูพ้ืน้ฐานเดมิ และความตัง้ใจเรยีน 4) ตวัแปรครอบครวั วดัจากตวัแปรเศรษฐกจิของครอบครวั บรรยากาศภายใน
ครอบครวั และ  ความรบัผดิชอบของครอบครวั 5) ตวัแปรชุมชน วดัจากตวัแปรการมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษา และ
ความสมัพนัธข์องชุมชนกบัสถานศกึษา การวดัความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสรา้งปัจจยัทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน กบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ พบอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมคี่าไค-สแคว์ ( 2 ) เท่ากบั 
38.053  ค่าองศาอสิระ (df) เท่ากบั 29 ค่านัยส าคญัทางสถติ ิ(P-Value) เท่ากบั 0.121 ค่าไค-สแควต่์อองศาอสิระ

df

x )( 2

เท่ากบั 1.31 ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคล้อง (GFI) เท่ากบั 0.993  ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคล้องที่ปรบัแก้แล้ว 
(AGFI) เท่ากบั 0.965  ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเปรยีบเทยีบ (CFI) เท่ากบั  1.000  ค่ารากของค่าเฉลีย่ก าลงัสอง
ของความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (RMSEA) เท่ากับ 0.022 และค่าขนาดตัวอย่างวิกฤติ (CN)  เท่ากับ  819.915 
การศกึษาอทิธพิลของปัจจยัทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบปัจจยัทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ม ี3 ปัจจยั คอื 1) ครผููส้อน 2) ผูเ้รยีน 3) ครอบครวั  สว่นปัจจยัทีม่ี
อทิธพิลทางออ้มม ี2 ปัจจยั คอื 1) ปัจจยัผูบ้รหิารสถานศกึษาส่งผ่านครูผูส้อนและผูเ้รยีนไปยงัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
2) ชุมชนสง่ผ่านผูบ้รหิารสถานศกึษา ครผููส้อนและผูเ้รยีนไปยงัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ตามล าดบั    
 
ค าส าคญั   ปัจจยัทีม่อีทิธพิล  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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Abstract 
 

 The objective of this research was to study the factors effecting to achievement of basic education. 
The sample of study consisted of 640 high school teachers in Northern 8 Province of Thailand in the 
academic year 2012. They were selected by multi-state sampling. The research tool for data collection was 
5-level rating scale questionnaire with the survey statistical analysis data was analyzed using SEM, LISREL 
8.72 program. Results of the study were. 
 Synthesis document on the variable that effecting to achievement found 5 latent variable and 15 
observed variables were as following: 1) Administrator variable measurement by academic leadership and 
accountability in education 2) Teacher variable measurement by the quality of teaching, classroom 
management and learning  management  3) Student  variable  measurement by attitude towards learning, 
more time spent on learning, motivation, knowledge background and intention to learning 4) Family variable 
measurement by economic, family climate and family responsibilities 5) Community variables measurement 
by involvement in education and relationship of  the community with education. As for the structural equation 
model of factors effecting to achievement of basic education, developed by the researcher, included 
goodness of fit with empirical data ( 2 = 38.053,  df = 29, P-Value = 0.121, 

df

x )( 2   = 1.31, GFI = 0.993, AGFI 

= 0.965,  CFI = 1.000, RMSEA = 0.022 and CN = 819.915).  Factors effecting directly to achievement of 
basic education, are 3 factors:  1) Teacher 2) Student and 3) Family. The Factors effecting indirectly to 
achievement of basic education, are 2 factors: 1) Administrator influence that was teacher and student 2) 
Community influence that was Administrators, teacher and student. 

 

Keywords:   Factors Effecting, Achievement, Basic Education. 
 

บทน า 
 โลกแห่งอนาคตเป็นโลกทีเ่ต็มไปด้วยการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้อย่างรวดเรว็ และรุนแรง ผูค้นมกัจะเรยีกว่า 
โลกแห่งยุคโลกาภวิตัน์  ประเทศไทยเองกต็้องมกีารปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของโลกดว้ย ยิง่ในปี พ.ศ. 2558 
กลุ่มประเทศอาเซยีนจะเปิดเสร ีกา้วเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซยีน จะน ามาซึง่การเคลื่อนยา้ยแรงงานและการลงทุน
ในภูมภิาคมากขึน้ โอกาสจะเกดิขึน้กบัประเทศไทย ถ้าหากเรามปีระชากรวยัแรงงานที่มคีุณภาพ สามารถแข่งขนักบั
ประเทศ    เพื่อนบ้านได้ในอนาคต และจะเกดิวิกฤติขึ้นถ้าเราขาดประชากรวยัแรงงานที่ไม่มีคุณภาพ ขาดความรู้
ความสามารถ ขาดคุณลกัษณะที่เหมาะสม การศกึษาเป็นกระบวนการส าคญัที่ช่วยให้คนรู้จกัพฒันาตนเอง เพื่อให้
ประเทศไทยมศีกัยภาพในการแขง่ขนัและสามารถยนืหยดัอยู่ไดอ้ย่างมัน่คง จงึตอ้งพฒันาใหค้นไทยใหเ้ป็นคนคุณภาพ   
     พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดเป้าหมายหลกั
ของการจดัการการศกึษาไวอ้ย่างชดัเจน คอื การจดัการศกึษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้
ร่างกาย จติใจ สตปัิญญา ความรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข หรือ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จึงจัดให้มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีขึ้น โดยมอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เป็นผูข้บัเคลื่อนใหเ้ดก็ไทยมคีุณลกัษณะดงักล่าว  
       ด้วยเหตุผลนี้จึงท าให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทัง้ระบบตัง้แต่ ปี  พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา เป้าหมายของ       
การปฏริปูการศกึษา เพื่อการจดัการศกึษาใหม้คีุณภาพอย่างทัว่ถงึ ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาเป็นหน่วยงานที่
ไดต้ดิตามความกา้วหน้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของการปฏริปูการศกึษา พบว่า ยงัไม่บรรลุประสทิธภิาพ และ
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ประสิทธิผลตามที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรบัรองมาตรฐานและ        
การประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) ที่พบว่า ในการประเมนิรอบแรก โดยภาพรวมรอ้ยละ 55 ของสถานศกึษายงั
ไม่ไดม้าตรฐาน ทัง้ดา้นผูเ้รยีน ดา้นผูบ้รหิาร และดา้นครู[1]  ท าใหเ้กดิการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552 
ถงึ 2561) หากนับระยะเวลาการด าเนินการปฏริูปการศกึษาของประเทศไทย  ตัง้แต่รอบแรกในปี พ.ศ. 2542 จนถึง
ปัจจุบนั พ.ศ.2555 นบัเป็นเวลา 13 ปี ภายใต้งบประมาณทีเ่พิม่มากขึน้ทุกปี เช่นในปี พ.ศ. 2554 สดัส่วนงบประมาณ
ดา้นการศกึษาต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ  (GDP) และงบประมาณดา้นการศกึษาต่องบประมาณรวมของไทยอยู่
ที่ร้อยละ 4 และร้อยละ 20 ตามล าดับ ซึ่งไม่ต ่ ากว่าประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน แต่ผลที่ได้ปรากฏว่า 
สมรรถนะของประเทศไทยด้อยกว่านานาชาติ เห็นได้จากผลการจัดอันดับของ International Institute for 
Management Development (IMD) ประเทศไทยอยู่อันดับ 27 จาก 59 ประเทศที่เข้าร่วมจัดอันดับทัว่โลก เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัประเทศในภูมภิาคเอเชยีดว้ยกนั ประเทศไทยอยู่อนัดบัต ่ากว่า  ฮ่องกง สงิคโปร ์ไตห้วนั  มาเลเซยี จนี 
เกาหลี และญี่ปุ่ น แต่เหนือกว่า  อินเดีย  อินโดนีเซีย และฟิลปิปินส์ ได้มีนักวิชาการศึกษาหลายท่าน แสดงความ
คิดเห็นตรงกันว่า การลงทุนครัง้นี้ เป็นเพียงการลงทุนเชิงปริมาณ สัง่การ และควบรวมศูนย์ มากกว่าค านึงถึง
รายละเอียดการมีส่วนร่วม หรืออาจเรยีกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน เท่านัน้ ไม่ได้ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการเรยีนการสอนให้ดขีึน้และแตกต่างจากเดมิ  นี่เป็นความล้มเหลวของ การปฏริูปการศกึษารอบแรก 
นอกจากนี้ยงัมเีสยีงวพิากษ์วจิารณ์ของสงัคมทีม่ต่ีอการศกึษาไทยว่า “เดก็ไทยยิง่เรยีนยิง่โง่” เพราะผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนรู้ของเดก็ไทยตกต ่าลงอย่างต่อเนื่อง เยาวชนคดิไม่เป็น มปัีญหาพฤติกรรมรุมเร้า สอดคลอ้งกบัผลการประเมนิ
คุณภาพการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานรอบแรก พบว่า เพยีงรอ้ยละ 11.4 ทีไ่ดม้าตรฐานผลสมัฤทธิ ์เช่นเดยีวกบั
รายงานผลการเปรยีบเทยีบคะแนนการสอบ O-NET ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 และ มธัยมศกึษาปีที ่6 ระหว่างปี พ.ศ. 
2551 -2553 ทีพ่บว่า ทุกกลุ่มสาระวชิา      มคีะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ทุกปี  โดยเฉพาะ 
5 วชิาหลกัมคีะแนนต ่าลงทุกปี เช่น วชิาคณิตศาสตร ์และภาษาองักฤษ ที่มคีะแนนเฉลี่ยต ่ากว่าร้อยละ 20 [2]  หรอื
พิจารณาผลการทดสอบจากข้อสอบมาตรฐานระหว่างประเทศเช่น  Programme for International Student 
Assessment (PISA) โดยองคก์าร OECD       ทีพ่บว่า มนีกัเรยีนไทยถงึรอ้ยละ 47 รูว้ทิยาศาสตรต์ ่ากว่าระดบัพืน้ฐาน 
สอดคล้องกบัผลการประเมนิขององค์กรยูเนสโก (UNESCO) ที่พบว่า ประเทศไทยควรปรบัปรุงคุณภาพการศกึษา
ตัง้แต่ปฐมวยัจนถึงอุดมศกึษา เช่นเดยีวกบัผลการประเมนิของTrends in International Mathematics and Science 
Study (TIMSS) ทีพ่บว่า ด้านวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ในช่วงแรกของการเขา้
ร่วมโครงการ มคีะแนนเฉลีย่ใกลเ้คยีงกนัทัง้สองวชิาและสงูกว่าค่าเฉลีย่ระดบันานาชาต ิ  หลงัจากนัน้คะแนนเฉลีย่ทัง้
สองวชิาลดลงอย่างต่อเนื่อง  
 จากผลการประเมินการศึกษาของไทย โดยหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศชี้ชัดว่าคุณภาพ
การศกึษาไทยมปัีญหา กล่าวคอื ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน ซึ่งเป็นตวัชี้วดัส าคญัของคุณภาพการศกึษา
โดยรวม ลดต ่ าลงอย่างต่อเนื่ อง หากปล่อยเช่นนี้ ต่อไป ทรัพยากรบุคคลของประเทศจะด้อยคุณภาพลงเรื่อยๆ   
นักวชิาการดา้นศกึษาหลายๆท่าน ไดว้เิคราะหถ์งึตวัแปรหรอืปัจจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รยีน ดงันี้ ส านักทดสอบ
ทางการศกึษา[3] ไดว้เิคราะหต์วัแปรปัจจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ปีการศกึษา 2550 
พบว่า ตวัแปรภาวะผู้น าของผู้บรหิาร และ การบรหิารจดัการที่เป็นระบบ  ส่งผลต่อคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ เช่นเดยีวกบั รุ่ง แก้วแดง[4] ได้เสนอแนวคดิว่า  ระบบทุกระบบถ้าจะให้ด ีต้องมผีู้น าที่ให้
ความส าคญั สนใจตดิตามงาน แต่ระบบการศกึษาไทยตดิตามเป็นครัง้คราว สอดคลอ้งกบัวจิติร ศรสีะอา้น[5] ไดเ้สนอ
แนวคดิว่า สงัคมไทย ขาดแคลนผู้น าทางการศกึษาที่เป็นคนกล้าคดิ กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยนแปลง  และยงัขาด
แคลนผู้ขบัเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ไม่สามารถท างานอย่างเป็นระบบ เพราะฉะนัน้  ในยุคที่เราต้องเร่งรัดพัฒนา
การศกึษา เราตอ้งเร่งสรา้งผูน้ าการเปลีย่นแปลง หรอื Change Agent  อุทุมพร จามรมาน[6] ไดเ้สนอแนวคดิว่า การที่
นักเรยีนมีผลการประเมิน O-NET และ A-NET ต ่าต่อเนื่อง มีสาเหตุ คือ ระบบการเรยีนการสอนที่มุ่งพฒันาเป็นจุด 
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ไม่ได้มองภาพรวมทัง้ประเทศ กลิน่  สระทองเนียม [7] ได้เสนอแนวคิดว่า ปัญหาครูขาดคุณภาพ คือการที่ ครูขาด
ความรู ้ขาดความเขา้ใจในหลกัสตูรการศกึษา การออกแบบการเรยีนรู ้ หรอืยงัไม่ปรบัวธิเีรยีนเปลีย่นวธิสีอน  รวมถึง
การขาดความเอาใส่ใจ  ขาดความมุ่งมัน่ทุ่มเท ในการท างาน ครูจงึเป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหก้ารศกึษาไทยพฒันาไดช้า้  
เช่นเดียวกับศิริพร  บุญญานันต์ [8] ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ได้เสนอแนวคิดว่า ตัวแปรหนึ่งที่ท าให้ระบบ
สถานศกึษาดขีึน้คอื คุณภาพของครู คอื ครูที่ด ีและเก่ง ยกระดบัผลสมัฤทธิข์องเดก็ได้ สอดคลอ้งกบัไพฑูรย์  สนิลา
รตัน์ [9] ทีเ่สนอแนวคดิว่า การจดักระบวนการเรยีนรู ้ ครตูอ้งใหค้วามส าคญักบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนเป็นเสมอืนภารกจิหลกัที่
ครตู้องดูแล และใหค้วามส าคญักบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และจดัให้มกีารเรยีนรูต้ลอดเวลา ใหน้ักเรยีนไดร้บัการศกึษา
อย่างเท่าเทยีมกนั โดยเชื่อว่าทุกคนสามารถพฒันาได ้เช่นเดยีวกบัเกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์[10] ไดเ้สนอแนวคดิว่า 
แนวทางส าคญัในการเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของเดก็ไทยโดยตรง คอื หลกัสตูรการศกึษาควรมุ่งเน้นพฒันาทกัษะ
การคดิ ไม่เน้นแต่  การท่องจ า รวมถงึความสามารถในการแกไ้ขปัญหา โดยให้ผู้เรยีนไดม้โีอกาสท าโครงการต่าง ๆ 
ตามศกัยภาพและความสนใจของตนเองเป็นฐาน นอกจากนี้ผลการประเมนิในระดบันานาชาต ิ(TIMSS และ PISA) ที่
พบว่า มปัีจจยั       3 ประการ ทีส่ง่ผลต่อความสามารถของผูเ้รยีนดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละการอ่าน ไดแ้ก่ 1) 
ตัวครู การขาดแคลนครูที่มีคุณวุฒิโดยตรง และครูขาดความสามารถในการสอนส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัด
การศกึษาทุกระดบั โดยเฉพาะในการจดัการศกึษาภาคบงัคบั   2) ลกัษณะส าคญัของตวัผู้เรยีน อนัได ้แก่ แรงจูงใจ 
ความสนใจ สถานะทางเศรษฐกจิและสงัคมของผู้เรยีน และ 3) ปัจจยัส่งเสรมิสนับสนุน ได้แก่ การขาดทรพัยากรการ
เรยีนทีม่คีุณภาพ       พร้อมพไิล บวัสุวรรณ[2]  ได้เสนอแนวคดิว่า ครอบครวัมอีทิธพิลต่อการเรยีนรูข้องบุตรหลาน 
เพราะ คุณภาพของผูเ้รยีน ขึน้อยู่กบัการแสดงความรบัผดิชอบร่วมกนัของครอบครวัและสถานศกึษา  การมสี่วนร่วม
ของครอบครวัแบบ   การเป็นผู้สนับสนุนการด าเนินงานต่างๆ ของสถานศกึษาไม่เพยีงต่อความส าเรจ็ ในการพฒันา
คุณภาพของผู้เรยีนได้แต่ต้องเป็นการมสี่วนร่วมแบบเป็นหุ้นส่วน ที่อยู่บนพื้นฐานของการมเีป้าหมายร่วมกนัในการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รยีน สอดคลอ้งกบั ไพฑูรย ์ สนิลารตัน์ [9] ไดเ้สนอแนวคดิว่า ชุมชนมคีวามส าคญัอย่างมากต่อการ
จดัการศึกษาในสถานศกึษา ชุมชนในที่นี้นับตัง้แต่พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นกลุ่มแรก ที่เขา้มามีบทบาทเกี่ยวกบัการจดั
การศกึษาในสถานศกึษา จากนัน้จงึเป็นการใหค้วามร่วมมอืของสมาชกิชุมชนส่วนอื่น ๆ ไดแ้ก่ วดั ตลาด โรงพยาบาล 
อนามยั สถานราชการต่างๆ ฯลฯ ลว้นเป็นแหล่งเรยีนรูส้ าหรบัผูเ้รยีนไดท้ัง้สิน้  หากความสมัพนัธร์ะหว่างสถานศกึษา
กบัชุมชน เป็นไปอย่างเกื้อกูลซึ่งกนัและกนั คุณภาพของการจดัการทางวชิาการของสถานศกึษากจ็ะเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ สง่ผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนเป็นไปตามเป้าหมายของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ 
ดงันัน้ ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้บรหิาร ครู นักเรยีน ครอบครวั และชุมชน ต่างมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รยีนโดยเฉพาะเรื่องผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
         ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ.2551-2555 ก าหนดไว้  6 ด้าน ดงันี้      
1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2) การพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง การศึกษา 3) การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษา 4) การจดัระบบการศกึษาทีส่ง่ผลต่อคุณภาพการศกึษา 5) การสรา้งความเขม้แขง็
ของสถานศกึษา และ 6) การส่งเสรมิการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสงัคม  ในยุทธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รยีน กระทรวงศกึษาธกิารก าหนดเป้าหมายไวด้งันี้  ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพและเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวยั มคีวามพรอ้มในการเรยีนรู้ มีนิสยั ใฝ่รู้ ใฝ่เรยีน มคีวามสามารถคดิ วเิคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ      
มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นทัง้ทางวิชาการและวิชาชีพ  มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้นในทุกระดบัและทุกประเภท
การศกึษา ในปีพ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบการจดัการศกึษา
ระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนขึ้น ทัง้หมด 6 ยุทธศาสตร์ ดงันี้             
1) ยุทธศาสตร์คุณธรรมน าความรู้น้อมน าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสทาง
การศึกษาขัน้พื้นฐานอย่างกว้างขวางและทัว่ถึง  3)ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ          
4) ยุทธศาสตร์กระจายอ านาจและส่งเสริมความเข้มแข็งให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา   5) 
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ยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการมสีว่นร่วมของผูป้กครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทอ้งถิน่ในการจดัการศกึษา และ 6) ยุทธศาสตร์
เร่งพฒันาการศกึษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้   กระบวนการจดัการเพื่อขบัเคลื่อน  การ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดบัในยุทธศาสตร์ ที ่3 ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ทีผ่่านมาโดยรวมเป็นกจิกรรมทีก่ระท าโดยตรงต่อตวัผูเ้รยีน  ต่อตวัครู  ต่อผูป้กครอง และ ต่อสถานศกึษา ในลกัษณะ
การแยกสว่นขาดกระบวนการจดัการพฒันางานทีส่ง่ผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนอย่างเป็นระบบ จงึเป็นความจ าเป็น
อย่างยิง่ที่สถานศกึษาต้องมกีระบวนการจดัการพฒันางานทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของสถานศกึษาไดม้าตรฐาน และโรงเรยีนไดร้บัความเชื่อถอืและยอมรบัจากสาธารณชน  

         จากสภาพปัญหา ผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เป็นปัจจยัที่ท าให้ผลสมัฤทธิท์าง       
การเรยีนต ่า อนัได้แก่ ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการจดัการศึกษา การขาดกระบวนการจดัการพัฒนางานที่ส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนอย่างเป็นระบบ  ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งต้น ผูว้จิยัจงึเกดิค าถามการวจิยั ดงันี้ 1)ปัจจยัใดบา้งที่มี
อทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน 2) ยุทธศาสตรด์้านกระบวนการจดัการเพื่อยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นอย่างไร 3)ผลการประเมนิความเป็นไปไดข้องยุทธศาสตรด์า้น
กระบวนการจดัการเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรียน ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐานเป็นอย่างไร ประโยชน์เพื่อ
หน่วยงานตน้สงักดั ใชเ้ป็นขอ้มลูสารสนเทศส าหรบัก าหนดทศิทาง หรอืนโยบายในการแกปั้ญหาคุณภาพการศกึษาของ
ไทย หรอืเพื่อเป็นแนวทางส าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา ใชใ้นการยกผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ต่อไป 
 
วิธีการศึกษา 

 ในการศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 
 ขัน้ท่ี1 การศึกษาสภาพของปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
   1.1 สงัเคราะหเ์อกสาร เกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยั  
       1.1.1 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎรีปูแบบการเรยีนทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จากทศันะของนกัวชิาการ
ไทยและต่างประเทศ แล้วสงัเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แต่เป็นตัวแปรที่ไม่สามารถวดัได ้
เรยีกว่าตวัแปรแฝง (Latent Variables) 

  1.1.2 ศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จากแนวคดิและงานวจิยัของนักวชิาการไทยและ
ต่างประเทศ แลว้สงัเคราะหต์วัแปรทีส่งัเกตได ้(Observed Variables) ตามตวัแปรแฝง  
  1.2 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นตารางการสงัเคราะหเ์น้ือหา  
  1.3 เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ โดยครอบคลุม รูปแบบ     
การเรยีนรูแ้ละปัจจยัทีส่ง่ผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
  1.4 การวเิคราะหข์อ้มลู ใชก้ารสงัเคราะหเ์อกสาร (Content Analysis) 
 
 ขัน้ท่ี 2 การศึกษาเส้นทางอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
 2.1 สงัเคราะหเ์อกสาร เกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยั  
     2.1.1 ศกึษาแนวคดิ เสน้ทางอทิธพิลของตวัแปรต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จากทศันะของนักวชิาการ
ไทย แลว้สงัเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปัจจยัทีส่่งผลทีต่่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามตวัแปร น าเสนอในรูป
ตาราง การสงัเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปัจจยัทีส่ง่ผลทีต่่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
  2.1.2 น าผลการสงัเคราะห์ที่ได้จาก ข้อ 1.1 และ2.1.1 มาวิเคราะห์เส้นทาง (path) สร้างเป็นโมเดล 
สมาการโครงสรา้ง ทีม่ตีวัแปรแฝง ซึง่เป็นตวัแปรทีไ่ม่สามารถวดัไดโ้ดยตรง แต่จะประมาณค่าไดจ้ากตวัแปรทีส่งัเกตได ้
ของแต่ละตวัแปรแฝง 
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         2.1.3 ยนืยนั (Confirm) โมเดลเชงิสาเหตุ (Causal Model) กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ผูว้จิยัด าเนินการดงันี้ 
        ประชากรไดแ้ก่ครูระดบัมธัยมศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ปีการศกึษา 
2555 ในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จงัหวดั จ านวน 7,996 คน  
        กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน              
ปีการศกึษา 2555 ในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จงัหวดั จ านวน 381 คน การค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยสตูรยามาเน่   

  การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง  
  ในการวจิยัครัง้นี้ ประชากรที่ศกึษาเป็นครูระดบัมธัยมศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรมการการศึกษา     

ขัน้พืน้ฐาน ทีส่อนในโรงเรยีนขนาดเลก็  ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาทีต่่างกนั แต่ท า
หน้าที่เหมือนกนั คือ ปฏิบตัิการสอนในชัน้เรยีน  การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง จะเป็นการเลือกโดยวธิีการสุ่มแบบหลาย
ขัน้ตอน (Multi-Stage Random Sampling) ดังนี้ ข ัน้แรก สุ่มจังหวดัในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา       
ขัน้สองสุม่สถานศกึษาในจงัหวดั และขัน้สามสุม่ครใูนสถานศกึษา 
  2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ(Likert Scale) เนื้อหาของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี้  
   สว่นที ่1 ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
   สว่นที ่2 แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
   สว่นที ่3ขอ้เสนอแนะ 
  2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจยัด าเนินการ ดังนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจกัษ์โดยขอหนังสอืความ
ร่วมมอืในการเกบ็ขอ้มูลจาก มหาวทิยาลยัพะเยา แลว้สง่หนงัสอื พรอ้มส่งแบบสอบถามถงึโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง
ทางไปรษณีย ์ตรวจสอบและคดัแยกแบบสอบถามทีส่มบรูณ์เพื่อน าแบบสอบถามทีไ่ดร้บั  น าไปวเิคราะหข์อ้มลู 
  2.4  การวเิคราะหข์อ้มลูใช ้สถติ ิวเิคราะห ์SEM โปรแกรม LISREL 
 

ผลการศึกษา 
1. ผลการสงัเคราะหเ์อกสารแนวคิด ทฤษฎีรปูแบบการเรียนรู ้ท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

 การสงัเคราะหเ์อกสารเกีย่วกบัรปูแบบการเรยีนรูท้ีส่ง่ผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนพบตวัแปรแฝง จ านวน  
5 ตวัแปร และตวัแปรทีส่งัเกตได ้จ านวน 15 ตวัแปร ตามตารางที ่1 
 
 

ตารางท่ี 1 ตวัแปรแฝงและตวัแปรทีส่งัเกตได ้ทีส่ง่ผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

ตวัแปรแฝง ตวัแปรสงัเกตได ้

ผูบ้รหิาร 
ภาวะผูน้ าดา้นวชิาการ 

ความรบัผดิชอบทางการศกึษา 

คร ู

คุณภาพการสอน 

การจดัการชัน้เรยีน 

การจดัการเรยีนรู ้

ผูเ้รยีน 
เจตคตต่ิอการเรยีน 

เวลาทีใ่ชใ้นการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 
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ตวัแปรแฝง ตวัแปรสงัเกตได ้
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์

ความรูพ้ืน้ฐานเดมิ 

ความตัง้ใจเรยีน 

ครอบครวั 

เศรษฐกจิของครอบครวั 

บรรยากาศภายในครอบครวั 

ความรบัผดิชอบของครอบครวั 

ชุมชน 
การมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

ความสมัพนัธข์องชุมชนกบัสถานศกึษา 

 
2.  ผลการวิเคราะหข์้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม 
  แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ที่ได้รบักลบัคนืมาจ านวน 640 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 91.00 ของแบบสอบถาม
จ านวนทัง้หมดทีส่่งไป ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูมาวเิคราะห์ พบว่า ครทูีต่อบแบบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 441 คน 
เป็นเพศชาย จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00, 31.00  ตามล าดับ จ าแนกครูตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่อายุ
ระหว่าง 41-50 ปีจ านวน 288 คน  รองลงมาอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 212 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.00, 33.13  
ตามล าดบั เมื่อจ าแนกครตูามวุฒกิารศกึษา พบว่า สว่นใหญ่ครมูวีุฒกิารศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 381 คน และ
ระดบัปรญิญาโท จ านวน 259 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.53, 40.47  ตามล าดบั  ส าหรบัประสบการณ์สอนของคร ูพบว่า ครู
สว่นใหญ่มปีระสบการณ์สอนในช่วงระยะเวลา 21-30 ปี จ านวน 272 คน  รองลงมา11-20 ปี จ านวน 225 คน  คดิเป็น
ร้อยละ 42.50, 35.16 ตามล าดบั และพบว่าครูส่วนใหญ่สอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 332 คน  และ
มธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 332 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 51.87, 48.13 ตามล าดบั 
 
3.   ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิจยักบัข้อมูลเชิงประจกัษ์  
       เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนัในการน าเสนอและการแปรความหมายผลการวเิคราะหข์อ้มลูผูว้จิยัไดก้ าหนด
สญัลกัษณ์และอกัษรย่อทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้         

1. 2  แทน  ค่าสถติไิค-สแควร ์
2. df แทน  องศาอสิระ 
3. P-value แทน ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ
4. GFI แทน  ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเหมาะสม 
5. AGFI แทน  ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเหมาะสมทีป่รบัแก ้
6. RMR แทน  ดชันีรากก าลงัสองเฉลีย่ของสว่นทีเ่หลอื 
7. RMSEA แทน ดชันีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามเิตอร ์
8. R-SQUARE  แทน ความสมัพนัธข์องตวัแปรแฝงแต่ละตวั 
9. **, * แทน  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01, 0.05 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 2 ค่าสถติทิีใ่ชว้ดัความสอดคลอ้งของโมเดลการวจิยักบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์  
 

ค่าดชัน ี เกณฑ ์ ค่าสถติ ิ ผลการพจิารณา 
1. ค่า p-value of 2  >0.05 0.121 ผ่านเกณฑ ์

2. ค่าสดัสว่น 
df

x )( 2

 
<2.00 38.053/29 = 1.310 ผ่านเกณฑ ์

3. ค่า GFI >0.90 0.993 ผ่านเกณฑ ์

4. ค่า AGFI >0.90 0.965 ผ่านเกณฑ ์

5. ค่าCFI >0.90 1.000 ผ่านเกณฑ ์

6. ค่า SRMR <0.50 0.014 ผ่านเกณฑ ์

7. ค่า RMSEA <0.50 0.022 ผ่านเกณฑ ์

8. ค่า CN ≥ 200 819.915 ผ่านเกณฑ ์

 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางที ่2 พบว่า โมเดลสมการโครงสรา้งปัจจยัทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์อยู่ในเกณฑด์ ีโดยพจิารณาค่า  ค่า ไค-สแคว์

( 2 ) เท่ากบั 38.053  ค่าองศาอสิระ (df) เท่ากบั 29 ค่านยัส าคญัทางสถติ ิ(P-Value) เท่ากบั 0.121 ค่าไค-สแควต่์อ
องศาอสิระ 

df

x )( 2   มคี่าเท่ากบั 1.31 สว่นค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI)  มคี่าเท่ากบั 0.993  มคี่าดชันีวดัระดบั

ความสอดคล้องที่ปรบัแก้แล้ว (AGFI) เท่ากบั 0.965 ดชันีวดัระดบัความสอดคล้องเปรยีบเทียบ (CFI)  มคี่าเท่ากบั  
1.000      มีค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (RMSEA) เท่ากบั 0.022   และมีขนาด
ตวัอย่างวกิฤต ิ(CN)  เท่ากบั  819.915 ซึง่ค่าสถติเิหล่าน้ีผ่านเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ดงัภาพที ่3 
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ภาพท่ี  1  ความสอดคลอ้งของโมเดลสมาการโครงสรา้งปัจจยัทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

0.84 

ชุมชน 

ผูบ้รหิาร 

ครอบครวั 

คร ู

     

ผูเ้รยีน 

ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 

ความสมัพนัธข์องชุมชนกบั  

    

การมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

ภาวะผูน้ าดา้นวชิาการ 

ความรบัผดิชอบทางการศกึษา 

บรรยากาศภายในครอบครวั 

ความรบัผดิชอบของครอบครวั 

เศรษฐกจิของครอบครวั 

การจดัการชัน้เรยีน 

คุณภาพการสอน 

การจดัการเรยีนรู ้

ความตัง้ใจเรยีน 

เจตคตติ่อการเรยีน 

เวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาเพิม่เตมิ 

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์

ความรูพ้ืน้ฐานเดมิ 

0.87 

0.84 

0.87 

0.76 

0.77 

0.86 

 0.99 

0.85 

0.74 

0.82 

0.86 

 0.89 

0.81 

0.59 0.40 -0.12 

-0.56 

0.66 0.50 

0.53 

0.25 

-0.03 

0.66 

0.44 

0.38 
0.93 
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ตารางท่ี 3  น ้าหนกัอทิธพิลรวม อทิธพิลทางออ้ม และอทิธพิลทางตรง ของตวัแปรในโมเดลเชงิสาเหตุของปัจจยัทีส่ง่ผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
               ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ตวัแปรเหตุ ชุมชน ครอบครวั ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครผููส้อน ผูเ้รยีน 
ตวัแปรผล TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE 
ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา 

0.429** 

(0.036) 
12.060 

- 0.429** 

(0.036) 
12.060 

- - - - - - - - - - -  

ครผููส้อน 0.545** 

(0.109) 
4.989 

0.240** 

(0.033) 
7.179 

0.306** 

(0.117) 
2.614 

-0.020 
(0.098) 
-0.206 

- -0.020 
(0.098) 
-0.206 

0.559** 

(0.064) 
8.675 

- 0.559** 

(0.064) 
8.675 

- - - - -  

ผูเ้รยีน 0.149* 

(0.061) 
2.439 

0.024** 

(0.043) 
5.621 

-0.091 
(0.075) 
-1.209 

0.482** 

(0.062) 
7.836 

-0.005 
(0.024) 
-0.202 

0.487** 

(0.062) 
7.859 

0.391** 

(0.046) 
8.543 

0.132** 

(0.033) 
3.944 

0.259** 

(0.059) 
4.368 

0.236** 

(0.065) 
3.608 

- 0.236** 

(0.065) 
3.608 

- -  

ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 

-4.848 
(2.583) 
-1.877 

4.758 
(2.573) 
1.849 

-9.605* 

(4.253) 
-2.258 

2.928 
(2.383) 
1.228 

-4.382 
(2.335) 
-1.877 

7.310* 

(3.728) 
1.961 

2.822 
(1.536) 
1.837 

2.822 
(1.536) 
1.837 

0 9.055* 

(3.891) 
2.327 

-2.032 
(1.079) 
-1.883 

11.087* 

(4.594) 
2.413 

8.622* 

(3.762) 
2.292 

- 8.622* 

(3.762) 
2.292 

 
ตวัแปรแฝง 

 
ผลสมัฤทธิฯ์ 

 
ผูบ้รหิารฯ 

Correlation Matrix 
ครผููส้อน 

 
ผูเ้รยีน 

 
ชุมชน 

 
ครอบครวั 

ผลสมัฤทธิฯ์            1.000      
ผูบ้รหิารฯ    0.002 1.000     
ครผููส้อน            0.031 0.749 1.000    
ผูเ้รยีน            0.108 0.703  0.741 1.000   
ชุมชน            0.131 0.587          0.684 0.772 1.000  
ครอบครวั            0.072 0.511          0.589   0.831 0.871 1.00 

    *p < .05,  **p< .01 
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4   ผลการวิเคราะหอิ์ทธิพลทางตรง และอิทธิพล ทางอ้อม ของตวัแปรในโมเดลเชิงสาเหตขุองปัจจยัท่ีส่งผลต่อ  
     ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 การวเิคราะหข์อ้มลูในตารางที ่3 น ามาเขยีนตารางที ่4 

ตารางท่ี  4   อทิธพิลทางตรง และอทิธพิล ทางออ้ม ของตวัแปรในโมเดลเชงิสาเหตุและระดบันยัส าคญั 
 
ตวัแปรเหต ุ ตวัแปรผล อิทธิพลของตวัแปร 

อิทธิพลทางตรง 
(น ้าหนักอิทธิพล) 

ระดบั
นัยส าคญั 

อิทธิพลทางอ้อม 
(น ้าหนักอิทธิพล) 

ระดบั
นัยส าคญั 

ชุมชน ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน   (4.758) - 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา (0.429) .01 - - 
ครผููส้อน (0.036) .01 (0.240) .01 
ผูเ้รยีน - - (0.024) .01 

ครอบครวั ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (7.310) .05 - - 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา - - - - 
ครผููส้อน - - - - 
ผูเ้รยีน (0.487) .01 - - 

ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน - - - - 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา - - - - 
ครผููส้อน (0.559) .01 - - 
ผูเ้รยีน (0.259) .01 (0.132) .01 

ครผููส้อน 
 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (11.087) .05 - - 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา - - - - 
ครผููส้อน - - - - 
ผูเ้รยีน (0.236) .01 - - 

ผูเ้รียน ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (8.622) 0.1 - - 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา - - - - 
ครผููส้อน - - - - 
ผูเ้รยีน - - - - 

หมายเหต ุ แสดงอทิธพิลของตวัแปร ทีม่คี่าน ้าหนกัอทิธพิลเป็นทศิทางบวกเท่านัน้ 

 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูในตารางที ่4  พบดงันี้ 
 ตวัแปรผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ซึ่งเป็นตัวแปรตามในสมการโครงสร้างการวจิยั ได้รบัอิทธพิลของ    
ตวัแปรดงันี้ อทิธพิลทางตรงจากตวัแปรครูผูส้อนมากทีสุ่ด  มคี่าน ้าหนักอทิธพิลเท่ากบั 11.087 อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 รองลงมาจากตวัแปรผูเ้รยีน มคี่าน ้าหนกัอทิธพิลเท่ากบั 8.622 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และจาก
ตวัแปรครอบครวั มคี่าน ้าหนักอทิธพิล เท่ากบั 7.310 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 ส่วนอทิธพิลทางออ้มไดร้บั
จากตวัแปรชุมชน มคี่าน ้าหนกัอทิธพิลเท่ากบั 4.758 อย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ
 ตวัแปรผู้บริหารสถานศึกษา  ซึง่เป็นตวัแปรเหตุ ในสมการโครงสรา้งการวจิยั ได้รบัอทิธพิลของตวัแปร
ดงันี้  อทิธพิลทางตรง จากตวัแปรชุมชน มคี่าน ้าหนกัอทิธพิลเท่ากบั 0.429 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   
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 ตวัแปรครผูู้สอน  ซึง่เป็นตวัแปรเหตุในสมการโครงสรา้งการวจิยั ไดร้บัอทิธพิลของตวัแปรดงันี้   อทิธพิล
ทางตรง จากตวัแปรผูบ้รหิารสถานศกึษามากทีส่ดุ มคี่าน ้าหนกัอทิธพิลเท่ากบั 0.559อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   
รองลงมาจากตวัแปรชุมชน มคี่าน ้าหนกัอทิธพิลเท่ากบั 0.306 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สว่นอทิธพิลทางออ้ม 
จากตวัแปรชุมชน มคี่าน ้าหนกัอทิธพิลเท่ากบั 0.240 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 ตวัแปรผู้เรียน  ซึ่งเป็นตัวแปรเหตุ ในสมการโครงสร้างการวจิยั ได้รบัอิทธพิลของตัวแปรดงันี้  อทิธพิล
ทางตรง จากตัวแปรครอบครัวมากที่สุด มีค่าน ้ าหนักอิทธิพลเท่ากับ 0.487 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
รองลงมาจากตวัแปรผูบ้รหิารสถานศกึษา  มคี่าน ้าหนักอทิธพิลเท่ากบั 0.259 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ
ได้รบัจากปัจจยัครูผู้สอน โดยมีค่าน ้าหนักอิทธพิล เท่ากบั 0.236 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ส่วนอิทธิพล
ทางออ้ม จากตวัแปรผูบ้รหิารสถานศกึษา  มคี่าน ้าหนักอทิธพิลเท่ากบั 0.132 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ
จากตวัแปรชุมชน มคี่าน ้าหนกัอทิธพิลเท่ากบั 0.024 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

เมื่อน าขอ้มูลการวเิคราะหข์า้งต้นมาเขยีนเสน้ทางอทิธพิลทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานไดด้งันี้  

 1. อทิธพิลทางตรง 
ครผููส้อน     ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ผูเ้รยีน     ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ครอบครวั      ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

2. อทิธพิลทางออ้ม 
ผูบ้รหิารฯ      ครผููส้อน     ผูเ้รยีน      ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ชุมชน     ผูบ้รหิารฯ     ครผููส้อน    ผูเ้รยีน     ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน                    

 
วิจารณ์และสรปุผล 
 สรุปผลการวจิยั 
  การสงัเคราะห์เอกสารเกี่ยวกบัตวัแปรที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน พบตวัแปรแฝง จ านวน 5 ตวัแปร 
และตวัแปรทีส่งัเกตได ้จ านวน 15 ตวัแปร ตามล าดบัดงันี้  1) ตวัแปรผูบ้รหิารสถานศกึษา วดัจากตวัแปรภาวะผูน้ าดา้น
วชิาการและความรบัผดิชอบทางการศกึษา  2) ตวัแปรครูผู้สอน วดัจากตวัแปรคุณภาพการสอน  การจดัการชัน้เรยีน   
และการจดัการเรยีนรู้  3) ตวัแปรผูเ้รยีน วดัจากตวัแปรเจตคติต่อการเรยีน เวลาที่ใชใ้นการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ แรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธิ ์ความรูพ้ืน้ฐานเดมิ และความตัง้ใจเรยีน  4) ตวัแปรครอบครวั วดัจากตวัแปรเศรษฐกจิของครอบครวั บรรยากาศ
ภายในครอบครวั และ  ความรบัผดิชอบของครอบครวั 5) ตวัแปรชุมชน วดัจากตวัแปรการมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษา 
และความสมัพนัธข์องชุมชนกบัสถานศกึษา การวดัความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสรา้งปัจจยัทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ พบอยู่ในเกณฑด์ ีโดยมคี่าไค-สแคว ์( 2 ) เท่ากบั 38.053  
ค่าองศาอสิระ (df) เท่ากบั 29 ค่านยัส าคญัทางสถติ ิ(P-Value) เท่ากบั 0.121 ค่าไค-สแควต่์อองศาอสิระ

df

x )( 2 มคี่าเท่ากบั 

1.31 สว่น    ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI)  มคี่าเท่ากบั 0.993  มคี่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งทีป่รบัแกแ้ลว้ 
(AGFI) เท่ากบั 0.965  ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเปรยีบเทยีบ (CFI)  มคี่าเท่ากบั  1.000  มคี่ารากของค่าเฉลีย่ก าลงั
สองของความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (RMSEA) เท่ากับ 0.022 และมีขนาดตัวอย่างวิกฤติ (CN)  เท่ากับ  819.915 
การศกึษาอทิธพิลของปัจจยัที่มต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบปัจจยัที่มอีทิธพิลทางตรงต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ม ี3 ปัจจยั คอื 1) ครูผูส้อน 2) ผู้เรยีน 3) ครอบครวั  ส่วนปัจจยัที่มี
อทิธพิลทางอ้อมมี 2 ปัจจยั คือ 1) ปัจจยัผู้บรหิารสถานศึกษาส่งผ่านครูผู้สอนและผู้เรยีน  2) ชุมชนส่งผ่านผู้บรหิาร
สถานศกึษา ครผููส้อนและผูเ้รยีน ตามล าดบั จากผลการวจิยัมปีระเดน็ส าคญัทีน่ ามาอภปิรายผล ดงันี้ 
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1.ปัจจยัที่มีอิทธพิลทางตรงต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ได้แก่ ปัจจยั ครูผู้สอน 
ผูเ้รยีน และครอบครวั อภปิรายดงันี้ 
  ครูผู้สอน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญมากที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน น าไปสู่ผลสัมฤทธิท์าง             
การเรียน  งานวิจัยของ McKinsey & Company พบ ตัวหลกัส าคัญในการสร้างการศึกษาที่ดี  คือ การมีครูที่ดีที่สุด 
สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของศริพิร บุญญานันต์ [8]  พบว่าคุณภาพของครู เป็นตวัแปรใหญ่ทีจ่ะขบัเคลื่อนระบบสถานศกึษา
ให้ดีขึ้นได้นัน้ต้องเริม่ที่คุณภาพของครู  ครูที่ดีที่เก่ง สามารถยกระดบัผลสมัฤทธิข์องเด็กได้ เช่นเดียวกบัคารอล[11]     
ใหค้วามส าคญัของคุณภาพการสอนของครู โดยเชื่อว่าคุณภาพการสอนของครูเป็นกลไกล ท าใหผู้เ้รยีนประสบผลส าเ รจ็
ในการเรียนรู้ สุวฒัน์ วิวฒันานนท์[12] ท าการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการสอนของครูมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และ อนงค ์อนิตาพรหม[13] ท าการศกึษา พบว่า ปัจจยัระดบัครูส่งผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
คณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน     
  ผูเ้รยีน  เป็นบุคคลที่ส าคญัในการพฒันาการเรยีนรู ้และคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ ของตนเอง สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของจุฑา บุรภีักดี[14] ที่เสนอว่า ตัวผู้เรยีนเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรยีนมากที่สุด การพฒันา
คุณภาพของการเรยีนการสอนโดยการพฒันาพฤตกิรรมการเรยีนของผูเ้รยีน  เป็นวธิกีารแก้ปัญหาทีต่รงประเดน็ และเป็น
การพฒันาทีย่ ัง่ยนื เช่นเดยีวกบัแดนสวรรค ์ สกุทน[15] ท าการวจิยัพบว่า สาเหตุของการไดร้ะดบัผลการเรยีนต ่า เกดิจาก
ตวัผูเ้รยีนเองมากทีส่ดุ สอดคลอ้งกบัสวุฒัน์  ววิฒันานนท[์12] ท าการศกึษาปัจจยัระดบัผูเ้รยีน พบว่า พฤตกิรรมการเรยีน
มอีทิธพิลทางตรงเชงิบวกต่อคุณธรรม ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของ
ผู้เรียน และมณเฑียร ชมดอกไม้[16] ท าการศึกษา พบว่า ตัวแปรระดับผู้เรียนอิทธิพลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรียน
ภาษาองักฤษ 
 ครอบครัว เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนความส าเร็จทางการเรียนรู้ของผู้เรียน เพราะครอบครวัมีอิทธิพลต่อ        
การเรยีนรูข้องบุตรหลาน[2]  สอดคล้องกบั กฤษฎา  ศรพีานิชย์[17]  และ มณิภา เรอืงสนิชยัวาณิช[18] ทีศ่กึษาพบว่า 
ความเอาใจใส่ของผูป้กครองเป็นปัจจยัเชงิสาเหตุทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เช่นเดยีวกบั มานะ  สนิธุวงษา[19]  
ศกึษาถึงปัจจยัส่งเสรมิการจดัการศกึษาที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรยีนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า บรรยากาศใน
ครอบครวัเป็นปัจจยัระดบันกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน และนวลพรรณ วรรณสธุ[ี20] ไดศ้กึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน พบว่า อาชพีผูป้กครองเป็นปัจจยัระดบันกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน  

2.ปัจจยัที่มีอทิธพิลทางอ้อมต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ได้แก่ ปัจจยั ผู้บริหาร
สถานศกึษา และชุมชน อภปิรายดงันี้  

ผู้บรหิารสถานศึกษา มีอทิธพิลทางอ้อมต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน โดยส่งผ่าน
ครูผูส้อน และ ผูเ้รยีน เน่ืองจากในสถานศกึษาผูบ้รหิารเป็นผูน้ าของครู  มหีน้าทีส่่งเสรมิสนับสนุนการเรยีนการสอน โดย
อ านวยความสะดวกและประสานงานกบัครเูพื่อใหด้ าเนินการจดัการเรยีนรูแ้ละการพฒันาผูเ้รยีนสมัฤทธิผ์ล  มคีุณลกัษณะ
ทีพ่งึประสงคต์ามเป้าหมายของการจดัการศกึษา สอดคลอ้งกบั ธรีะ  รุญเจรญิ[1]  ไดเ้สนอแนวคดิว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษา
เป็นบุคลากรหลกัทีส่ าคญัต่อการบรหิาร และการจดัการศกึษา ผลงานของสถานศกึษาจะเป็นอย่างไร  ขึน้อยู่กบัผูบ้รหิาร
เป็นส าคญั เช่นเดยีวกบั ไพฑูรย ์ สนิลารตัน์[9] ทีก่ล่าวว่า ความเป็นผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา เป็นปัจจยัทีส่นับสนุน
งานดา้นวชิาการ เพราะผูบ้รหิารเป็นผูม้บีทบาทสงูในการบรหิารจดัการใหค้รูมคีวามกระตอืรอืรน้ มคีวามสนใจงานดา้น
วิชาการ จดักระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งผู้บริหารจะต้องคอยติดตามก ากับดูแล เพื่อช่วย
แกปั้ญหาใหค้รดู าเนินการพฒันาผูเ้รยีนเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัหลกัสตูร  
 ชุมชน มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิท์าง การเรียนของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน โดยส่งผ่านผู้บริหาร
สถานศกึษา ครูผูส้อน  และผูเ้รยีน อภิปรายดงันี้ ไพฑูรย ์ สนิลารตัน์[9] เสนอแนวคดิว่า ชุมชน ต้องใหค้วามร่วมมอืกบั
สถานศกึษาในการส่งเสรมิสนับสนุน เพื่อสรา้งโอกาสในการเรยีนรู้ของผู้เรยีนให้เพิม่มากขึน้ โดยชุมชนอาจร่วมมอืกบั
สถานศกึษาในการเขา้ไปเพิม่เสรมิเติมความรูใ้นดา้นต่างๆ ตามความถนัด รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนสามารถเขา้ไป
เรยีนรูใ้นแหล่งของตน เพื่อเพิม่พูนประสบการณ์นอกโรงเรยีน เรยีนรูโ้ลกกวา้งจากสภาพแวดลอ้มรอบตวัเขา เหน็โอกาส
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ในการประกอบอาชพี และมองเหน็ว่าพวกเขาต้องการความรูแ้ละทกัษะใด เพื่อใหต้นเองบรรลุวตัถุประสงค์ในการเรยีน
ระดบัทีส่งูขึน้เพื่อไปประกอบอาชพีตามความสนใจและความถนดั เช่นเดยีวกบั เมตต ์ เมตตก์ารุณ์จติ[21] เสนอแนวคดิว่า 
ชุมชนระดมสรรพก าลงัช่วยเหลอืสถานศกึษา  ส่งเสรมิสนับสนุนกจิกรรมการเรยีนรู ้ และสถานศกึษาจดักจิกรรมร่วมกบั
ชุมชน เพื่อพบปะกนับ่อยๆ เป็นการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสงักดัในการพฒันาคุณภาพการศกึษา 

สามารถน าผลการวจิยัไปเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพผู้เรยีน โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัมอีิทธพิลทางตรงต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่ ปัจจยั ครผููส้อน ผูเ้รยีน และครอบครวั  

1.2 ควรวจิยัและพฒันายุทธศาสตรก์ารยกผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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มหาวิทยาลยัพะเยา 
Development of critical evaluation and examination systems in School of 
Medicine at University of Phayao. 

เมธนิี หลา้นามวงศ1์* และรตันา ทรพัยบ์ าเรอ1 

Maythinee Lanamwong1* and Ratana Sapbamrer1 
 

บทคดัย่อ 

 การศกึษาวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เป็นการส ารวจสภาพปัญหาที่เกดิจากการวพิากษ์ผลการเรยีน และ 
การวพิากษ์ขอ้สอบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา (2) น ามาพฒันาระบบการวพิากษ์ผลการเรยีนและ 
การวิพากษ์ข้อสอบ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 
แบบสอบถามสภาพปัญหาของการวพิากษ์ผลการเรยีน และการวพิากษ์ขอ้สอบ และแบบประเมนิความพงึพอใจ ซึง่ใช้
ประเมนิภายหลงัการพฒันาระบบแลว้  

ผลการวจิยัพบว่า (1) อาจารยไ์ม่เขา้ใจเกณฑ์ทีใ่ชพ้จิารณาการวดั ประเมนิผล (2) เกณฑ์ทีใ่ช้ยงัไม่สามารถ
ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ เพราะจ านวนนิสิตในชัน้เรียนมีมาก และส่งผลต่อการกรอกผลคะแนนหรือผลการเรียน 
และการประเมินผล (3) ชัว่โมงสอนของอาจารย์แต่ละคนมจี านวนมากเกนิไป ท าให้ไม่มเีวลาในการวพิากษ์ขอ้สอบ
ร่วมกนั ภายหลงัการพฒันาระบบการวพิากษ์ผลการเรยีนและการวพิากษ์ขอ้สอบ มผีลประเมนิความพงึพอใจของการ
วพิากษ์  ผลการเรยีน อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.96, S.D. = 0.74) และการวพิากษ์ขอ้สอบ อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.71, 
S.D. = 0.81) 

 

ค าส าคญั: การวพิากษ์ผลการเรยีน การวพิากษ์ขอ้สอบ  
 

Abstract  
 This study aims to (1 ) survey problems of critical evaluation and examination systems, School of 
Medicine, University of Phayao; (2) develop critical evaluation and examination systems. Thirty teachers were 
studied sample. Tools used for the study were questionnaires regarding problems of critical evaluation and 
examination, and satisfaction assessment after developing the critical evaluation and examination systems.      
The results found that (1 )  teachers did not understand the criteria for evaluation, (2) the criteria used in           
this semester is not practical because the numbers of students in class were too big, and resulting in error of 
score filling in online system and evaluation, (3) teaching hours of each teacher were overload, so they had       
no more time to discuss the tests. After developing critical evaluation and examination systems, The 
Satisfaction Assessment for critical evaluation is in good level ( X = 3.96, S.D. = 0.74) and critical 
examination is good level ( X = 3.71, S.D. = 0.81)         
 

Keywords: critical evaluation, examination system  
                                                 
1คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา พะเยา 56000 
1School of Medicine, University of Phayao, Phayao, 56000. 
*Corresponding author : cutie.minime@yahoo.com 
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บทน า 

 คณะแพทยศาสตร์ จดัการเรียนการสอนทัง้ในระดับปริญญาตร ีและปริญญาโท โดยเปิดสอนหลกัสูตรที่
เกีย่วขอ้งกบัทางสาธารณสุข และดา้นการแพทย์ จ านวนทัง้หมด 7 หลกัสตูร เป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี จ านวน 6 
หลกัสตูร      และระดบัปรญิญาโท จ านวน 1 หลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอนทัง้ 7 หลกัสตูร มกีารด าเนินงานอย่าง
ครอบคลุมและต่อเนื่องตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศกึษา (สกอ.) และส านักงานรบัรองมาตรฐานและการประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) ซึง่เกณฑ์
ดงักล่าว มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการวัดผล ประเมนิผลของทุกหลกัสตูร และการประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อนทุกรายวชิาในแต่ละภาคการศกึษาดว้ย ดงันัน้ คณะแพทยศาสตรจ์งึใหค้วามส าคญั   กบัการวดัผล และ
ประเมนิผล โดยการวดัผล ประเมนิผลนัน้ เกดิจากองคป์ระกอบทีห่ลากหลาย ขึน้อยู่กบัเกณฑก์ารวดัที่อาจารยผ์ูส้อนจะ
เป็นผู้ก าหนดไวใ้นรายละเอยีดรายวชิา พรอ้มทัง้เกณฑด์งักล่าว ต้องมคีวามสอดคลอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ด้วย 
ผลการเรยีนและขอ้สอบเป็นส่วนส าคญัในการแสดงถึงการประเมนิผลของรายวชิา อาจารย์ผูส้อน และหลกัสตูร ว่า มี
ความเป็นมาตรฐานตรงตามเกณฑ ์และตรงตามเน้ือหา [1] รวมทัง้เป็นการประเมนิผลนิสติดว้ยว่า มคีวามเขา้ใจเนื้อหา 
และสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด ้    

ผลการเรียน เกิดจากการวัดผล ประเมินผลจากองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละ 
ภาคการศกึษา ทุกรายวชิาตอ้งมกีารวดัผล ประเมนิผล เพื่อเป็นการตรวจสอบผลส าเรจ็ของทัง้อาจารย ์และนิสติ ซึง่การ
วดั ประเมินผลเป็นกระบวนการหนึ่งในการจดัการเรยีนการสอน [2] การวดัผล ประเมินผลการเรยีนจะเป็นไปตาม
เกณฑ์ตวัชีว้ดัที่อาจารย์ได้ก าหนดไวต้ามรายละเอยีดของรายวชิา (มคอ 3 หรอื 4) โดยเกณฑ์ทีก่ าหนดนัน้ แบ่งเป็น
เกณฑ์กลาง ตามมาตรฐานของหลักสูตร และเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละรายวชิา ซึ่งน ามาจากการจดัการความรู ้
(Knowledge Management) ของคณะแพทยศาสตร ์เพื่อหาแนวทางการปฏบิตัทิีด่ ีมมีาตรฐาน และเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนัและเพื่อใหก้ารด าเนินการวดัผล ประเมนิผลการเรยีนมปีระสทิธภิาพ จงึไดน้ าการวพิากษ์ผลการเรยีนมาใชใ้น
การพจิารณาการประเมนิผลการเรยีนทุกรายวชิา โดยมวีธิกีารน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ใหค้วาม
เหน็ชอบการวดั ประเมนิผลการเรยีนทีค่ณะแพทยศาสตรจ์ดัการเรยีนการสอนในทุกรายวชิา ทัง้ระดบัปรญิญาตร ีและ
ระดบัปรญิญาโท     และด าเนินการทุกภาคการศกึษา แต่เนื่องจากการวพิากษ์ผลการเรยีน เกดิปัญหาในการกรอก
ขอ้มูล ท าให้การวดัผล ประเมนิผลผดิพลาด จงึน ามาสู่การหาแนวทางเพื่อพฒันาให้การวพิากษ์ผลการเรยีนมคีวาม
ชดัเจน มคีวามถูกตอ้ง  

ขอ้สอบ เป็นวธิกีารวดัผล ประเมนิผลหลกัทีน่ ามาใช ้ขอ้สอบมหีลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสอบปฏบิตั ิการ
สอบปากเปล่า และการสอบขอ้เขยีนในรูปแบบปรนัย และอตันัย [2] ซึ่งการออกขอ้สอบนัน้ อาจารย์ผู้สอนทุกคนใน
รายวชิานัน้ๆ ตอ้งมสีว่นร่วมในการออกขอ้สอบ เพื่อใหไ้ดเ้น้ือหาทีค่รอบคลุม และมคีวามชดัเจนของขอ้ค าถาม จงึจดัให้
มกีารวพิากษ์ขอ้สอบใหม้คีวามตรงตามเน้ือหา และตรงตามเกณฑ ์ในระยะเวลาทีผ่่าน เน่ืองจากมนีิสติจ านวนมาก ท า
ใหอ้าจารย ์         มชีัว่โมงสอนมากดว้ย สง่ผลใหร้ะยะเวลาในการน าเสนอขอ้ค าถาม ร่วมกนัวพิากษ์ขอ้ค าถามลดลง 

การวจิยันี้ จงึมุ่งศกึษาสภาพปัญหาทีเ่กดิจากการด าเนินการวพิากษ์ผลการเรยีน และการวพิากษ์ขอ้สอบ เพื่อ
น าผลของปัญหาที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทัง้ให้เป็นเกณฑ์
มาตรฐานของคณะแพทยศาสตรใ์นการด าเนินการในภาคการศกึษาต่อไป   

 

 
วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาสภาพปัญหาการวพิากษ์ผลการเรยีน และการวพิากษ์ขอ้สอบ 
2. เพื่อพฒันาระบบการวพิากษ์ผลการเรยีนและการวพิากษ์ขอ้สอบของคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 
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กรอบแนวคิดและสมมติุฐาน(ถ้ามี) 
 

                                                     
 
          พฒันา  
 
 
 

วิธีวิทยาการวิจยั 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

- ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา 
   ประชากรทีศ่กึษา คอื อาจารยค์ณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา    
   กลุ่มตวัอย่าง ท าการสุม่ตวัอย่างโดยวธิเีจาะจง (purposive sampling) โดยคดัเลอืกจากอาจารยผ์ูส้อน

ทีป่ฏบิตักิารสอนจรงิ ในภาคการศกึษาปลายปีการศกึษา 2556 จ านวน 30 คน  
       
- เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู 
   1. แบบสอบถามสภาพปัญหาการวพิากษ์ผลการเรยีนและการวพิากษ์ขอ้สอบ 
   2. แบบประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน 

 

2. วธิกีารเกบ็ขอ้มลู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพปัญหาการวพิากษผ์ลการเรยีน 

สภาพปัญหาการวพิากษข์อ้สอบ 

ระบบการวพิากษผ์ลการเรยีนรปูแบบใหม ่

ระบบการวพิากษข์อ้สอบรปูแบบใหม ่
 

ศึกษาสภาพปัญหา 
- การวพิากษ์ผลการเรยีนและการวพิากษ์ขอ้สอบโดยการใชแ้บบสอบถาม 
- วเิคราะหส์ภาพปัญหาจากแบบสอบถาม 
 
 

ประชมุสรปุปัญหาและพฒันาระบบแบบมีส่วนรว่ม 
     - รายงานผลการวเิคราะหส์ภาพปัญหา 
     - ออกแบบแบบฟอรม์ในการใชร้ะบบการวพิากษ์ผลการเรยีนและการวพิากษ์ขอ้สอบ 

ทดลองใชร้ะบบการวพิากษ์ผลการเรยีนและการวพิากษข์อ้สอบ (pilot study) 

ประเมนิความพงึพอใจจากการทดลองใช ้
ระบบการวพิากษผ์ลการเรยีนและการวพิากษ์ขอ้สอบ 

ประชมุสรปุผลและพฒันาระบบแบบมีส่วนรว่ม 
- รายงานผลความพงึพอใจของการใชร้ะบบการวพิากษ์ผลการเรยีนและการวพิากษข์อ้สอบ 
- สรุปแบบฟอรม์การใชร้ะบบการวพิากษ์ผลการเรยีนและการวพิากษ์ขอ้สอบ 
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3. สรุปผลการด าเนินงาน 
4. จดัท ารายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 
 

ผลการศึกษา 
จากการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามการพฒันาระบบการวพิากษ์ผลการเรยีนและการวพิากษ์ขอ้สอบ ซึง่เป็น

การศกึษาจากสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้นัน้ พบว่า 
1. ปัญหาทีเ่กดิจากการวพิากษ์ผลการเรยีน 
 1.1 กรรมการวพิากษ์เกรดเขา้รว่มประชุมไม่ครบ 
 1.2 ไม่สามารถตดัสนิผลการเรยีนใหเ้ป็นแนวทางเดยีวกนัได ้
 1.3 อาจารยไ์ม่รูแ้นวทางวพิากษ์ชดัเจน กฎ/เกณฑ ์ทีค่ณะท าความตกลงกนัไวแ้ลว้ 
 1.4 ชัว่โมงสอนเยอะ มีนิสิตจ านวนมาก ท าให้ไม่มีเวลาพูดคุย ในการวางแผนการประเมินผล
การศกึษาของรายวชิาทีส่อนกบัอาจารยผ์ูร้่วมสอน 
 1.5 ไม่สามารถประเมนินิสติในส่วนของการปฏบิตัิได้ (เพราะนิสติในแต่ละหมู่เรยีนมจี านวนมาก) ถ้ามี
การสอบปฏบิตัจิรงิ จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาสอนอย่างน้อย 2 สปัดาห ์

1.6 ตอ้งการใหท้ีค่ณะ/ผูบ้รหิาร เน้นผลตินิสติในเรื่องคุณภาพ 
 

2. ปัญหาทีเ่กดิจากการวพิากษข์อ้สอบ 
2.1 ขัน้ตอนวพิากษ์ขอ้สอบยงัไม่รดักุม 
2.2 การวพิากษ์ข้อสอบยงัไม่เคร่งครดัอย่างแท้จรงิ แม้มีการวิพากษ์ข้อสอบ ก็ยังมีข้อผิดพลาด

ระหว่าง      การสอน  
2.3 การวพิากษ์ขอ้สอบยงัไม่ชดัเจนในเนื้อหา ท าใหป้ระเมนิไม่ไดว้่า ขอ้สอบสะทอ้นถงึประสทิธภิาพ       

การออกขอ้สอบหรอืไม่  
  

 3. ขอ้เสนอแนะ 
3.1 อยากใหม้กีารจดัอบรมแนวทางการออกขอ้สอบ การวพิากษ์ขอ้สอบ 
3.2 การวพิากษ์ผลการเรยีนควรจดัใหม้กีารวพิากษ์หลายๆ ครัง้ หากยงัหาขอ้สรุปไม่ได ้ 
3.3 แนวทางในการวพิากษ์ทีช่ดัเจนควรก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อดวู่า มเีกณฑอ์ย่างไรบา้ง 
3.4 ควรมกีารวพิากษ์ขอ้สอบอย่างจรงิจงัมากขึน้  
3.5 กรรมการวพิากษ์ตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัเนื้อหาของขอ้สอบอย่างแทจ้รงิ  
3.6 มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการวพิากษ์ขอ้สอบแต่ละรายวชิาอย่างชดัเจน 
3.7 อาจารยผ์ูร้่วมสอนทุกท่านในรายวชิานัน้ๆ ควรมกีารประชุมวพิากษ์ขอ้สอบร่วมกนัก่อน เพราะ

ส าหรบัรายวชิาที่มเีนื้อหาใกลเ้คยีงกนั และขอ้สอบบางขอ้อาจจะซ ้าซ้อน และบางขอ้อาจจะเป็นเฉลยให้กบั
ขอ้สอบรายวชิาอื่น  

3.8 ควรมกีารก าหนดจ านวนขอ้สอบทีเ่หมาะสมในการสอน และตามหน่วยกติทีส่อนอย่างเหมาะสม       
(ยงัไม่มกีารท าการศกึษา/วจิยัเพิม่เตมิ)  

ผลลพัธ ์: ไดร้ะบบการวพิากษ์ผลการเรยีนและการวพิากษข์อ้สอบ 
 



 

1442 
 

3.9 การวพิากษ์ผลการเรยีน ในแต่ละรายวชิาไม่สามารถน ามาเปรยีบเทียบกนัได ้ควรน าขอ้มูลของ
รายวชิานัน้ๆ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มาเปรยีบเทยีบ หากอาจารย์ผู้สอน การสอนและการวดัประเมินผล
คลา้ยคลงึกนัมากทีส่ดุ  

3.10 การวพิากษ์ผลการเรยีน ควรจดัระบบใหม้กีารวพิากษ์จากอาจารยผ์ูส้อนทุกท่านจากสาขาวชิา 
และคณะกรรมการ ตามล าดบั 

3.11 อยากใหเ้พิม่ระบบ หรอืผูร้บัผดิชอบในการตรวจเชค็การสง่ผลการเรยีนทีร่ดักุม 
3.12 ควรมกีารวพิากษ์ระดบัสาขาวชิา 

 

สรปุผลและอธิปรายผล 
จากการสอบถามสภาพปัญหาของการวพิากษ์ผลการเรยีนและการวพิากษ์ขอ้สอบ ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้่า        

ควรมกีารจดัอบรมเพื่อรบัทราบแนวทาง และเกณฑท์ีใ่ชเ้ป็นมาตรฐานของคณะ ในการวพิากษ์ผลการเรยีน และขอ้สอบ      
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีการก าหนดเกณฑ์การวดัผล ประเมินผล และข้อสอบ เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้
กรรมการวพิากษ์ต้องมคีวามรู ้ความเขา้ใจเนื้อหารายวชิา และวธิกีารวดัผล ประเมนิผล และมกีารตรวจสอบให้รดักุม
มากขึน้  เพื่อไม่ใหเ้กดิความผดิพลาดในการประเมนิผลการเรยีน ผูว้จิยัไดน้ าสภาพปัญหามาพฒันาระบบการวพิากษ์
ผลการเรยีน โดยการออกแบบแบบฟอรม์การวพิากษ์ผลการเรยีนใหม่ใหม้จี านวนแผ่นน้อยลง และใหค้รอบคลุมในการ
แสดงผลการวดัผล ประเมนิผล มขี ัน้ตอนการด าเนินงานที่รดักุมมากขึน้ ส าหรบัการพฒันาระบบการวพิากษ์ขอ้สอบอยู่
ในขัน้ตอนด าเนินการจดัท าค าสัง่แต่งตัง้กรรมการวพิากษ์เป็นรายวชิา  
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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ และเพื่อเปรยีบเทยีบความ
คดิเหน็ของบุคลากรต่อปัจจยัทีม่ผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานมหาวทิยาลยัพะเยา  จ าแนกตามลกัษณะ
ส่วนบุคคล ซึง่เป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื พนักงานมหาวทิยาลยัพะเยา จ านวน 310 คน 
วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา และสถติเิชงิอนุมาน แบบ Independent samples หาค่าสถติ ิt-test และค่าสถติ ิ
f-test เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของตวัแปรอสิระเพื่ออภปิรายผล สรุปผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่าง 
สว่นใหญ่เป็นเพศ หญิง สถานภาพโสด มชี่วงอายุระหว่าง 31- 40 ปี วุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมรีายไดต่้อเดอืน
อยู่ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท อายุงานระหว่าง 1 – 5 ปี โดยปัจจยัทีใ่ห้ความส าคญัมากที่สุด ไดแ้ก่ ด้านปัจจยั
ลกัษณะของบทบาท รองลงมา ได้แก่ ด้านปัจจยัโครงสร้างขององค์การ และด้านปัจจยัประสบการณ์ในการท า งาน 
ตามล าดบั และผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ จ าแนกตามลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อายุ วุฒกิารศกึษา 
รายได้ และอายุงานที่แตกต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน
มหาวทิยาลยัพะเยาไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติเิท่ากบั 0.05 ในส่วนของความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจาก
พนักงานต่อมหาวทิยาลยั ควรมคีวามเท่าเทยีมกนั ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ผู้บริหารควรให้ความส าคญักบั
ทุกคณะอย่างเท่าเทียมกนั ควรจดัระบบรบัเขา้ทีม่คีนตรงกบังาน จดัอบรมพฒันาบุคลากร จดัใหม้คีวามกา้วหน้าสาย
บริการ ควรปรับฐานเงินเดือนอิงหลักความสามารถ ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ สิ่งที่ส าคัญ คือ 
มหาวทิยาลยัควรสรา้งความเท่าเทยีมใหป้ระจกัษ์ และเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นพนักงานไม่ว่าจะอยู่สายวชิาการ หรอื
สายบริการ ปลูกจิตส านึก สร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลยัให้ความร่วมมือน าพาองค์การสู่ความส าเร็จ 
เสมอืนเป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั อกีทัง้องคก์ารต้องจดัใหม้สีิง่เกือ้หนุนต่างๆทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของ
พนกังานมหาวทิยาลยัพะเยา ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษาปัจจยัที่ช่วยสรา้งความผูกพนัต่อองคก์าร มี
การก ากบัดูแลและใหค้วามส าคญัเกี่ยวกบัการปลูกจติส านึกรกัองคก์าร มคีวามรบัผดิชอบ ตลอดจนดูแลพนักงานใน
องคก์ารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลเน้นกระบวนการการมสีว่นร่วม 
 

ค าส าคญั: ความผกูพนัต่อองคก์าร 
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Abstract  
 

The objective of this research was to study the factors that affect the organizational commitment 
and to compare the views of the university staff on factors affecting organizational commitment. The 
population of this research is 310 staff of University of Phayao and analyzed by descriptive statistics, the 
inferential statistics, t-test and F-test. The Compare of the difference between the averages of the 
independent variable to discuss the results of this research found that the samples, mainly female, aged 
between 31 - 40 years and single. The total is between 10 001 -, 15 000 baht and they have working 
experience between 1 - 5 years. The factor that the sample focuses mostly is the factors of the role and 
followed by the factor of the organization structure and then the factor of working experience, respectively. 
The results of the comparison, by personal style, including sex, marital status, age, Education, income and 
working experience has the difference Opinions about the factors that affect the organizational commitment of 
the staff of university of phayao was not different at the level of 0.05. in the section of the opinions and 
suggestions from employees towards the university that should have equality Between administrators and 
workers. The administrators should pay attention to every faculty equally. The recruitment system must match 
with the job and personnel. It should organize the training program for personnel development. Should adjust 
the base salary based on core ability. The Suggestions for using the result of this research finding that the 
most important thing is the staff of University of Phayao must cooperate and have intention to promote the 
organizational commitment of staff of University of Phayao and the organization must provide various 
supportive things affecting the organizational commitment of staff of University of Phayao. 
 

Keywords: Organizational Commitment 
 

บทน า 

มหาวทิยาลยัมบีทบาทส าคญัต่อการพฒันาก าลงัคน เพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาดา้นต่างๆ และพฒันา
องค์ความรู้ให้ประเทศและสงัคม ท าให้สามารถใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาได้ เพราะฉะนัน้ มหาวิทยาลัยจึงมี
ความส าคญัในการพฒันาอย่างยิง่ ซึง่ดชันีทีช่ ีค้วามเจรญิ ความกา้วหน้า และระดบัสตปัิญญาของคนในประเทศกม็กัจะ
ดทูีค่วามเจรญิกา้วหน้าของมหาวทิยาลยัเป็นส าคญั[9] มหาวทิยาลยัจงึเป็นมนัสมองของประเทศในการช่วยผลติคนชัน้
น าเขา้มาอยู่ในระบบต่างๆ ของสงัคมไทย ถอืเป็นเป็นเครื่องมอืส าคญัในการเสรมิสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนักบันานา
ประเทศ จงึต้องมกีารปรบัตวัอยู่เสมอ[3] สาระส าคญัทีเ่ป็นหวัใจหลกัคงหนีไม่พ้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ซึ่งเป็น
เรื่องกระบวนการที่ผูบ้รหิารใชศ้ลิปะและกลยุทธด์ าเนินการสรรหา การคดัเลอืก และการบรรจุบุคลากร ทีม่คีุณสมบตัิ
เหมาะสมเข้าปฏบิตัิงานในองค์การ พร้อมทัง้ใส่ใจพฒันา บ ารุงรกัษาให้บุคลากรที่ปฏิบตัิงานในองค์การได้เพิ่มพูน
ความรู ้ความสามารถ มสีุขภาพร่างกายและจติใจทีด่ใีนการปฏบิตังิาน และยงัหมายความรวมถงึการแสวงหาวธิกีารที่
ท าใหบุ้คลากรในองคก์ารทีต่อ้งพน้จากการปฏบิตังิานดว้ยเหตุทุพพลภาพ เกษยีณอายุ หรอืเหตุอื่นใดในงานใหบุ้คลากร
เหล่านัน้สามารถด ารงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข[8] และ สอดคลอ้งกบั ดนัย เทยีนพุฒ ทีไ่ดก้ล่าวถงึการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยว์่าเป็นการจดัการในเรื่องทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ร ทัง้ในเรื่องการสรรหา การพฒันา การธ ารงรกัษา 
และการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรบุคคลใหส้ามารถพฒันาไดท้นักบัการเปลีย่นแปลงของโลกธุรกจิและเทคโนโลยยีุค
ใหม่ รวมถงึการตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคลากรใหม้ากทีส่ดุด้วยเทคโนโลยแีละวทิยาการดา้นต่างๆ[5] 

ดงันัน้ สิง่ทีอ่งคก์ารจะตอ้งค านึงถงึอยู่เสมอคอื องคก์ารจะตอ้งพฒันาอย่างไรเพื่อจงูใจ และสง่เสรมิใหบุ้คลากร
ภายในองคก์ารเกดิความจงรกัภกัด ีความผูกพนั และยอมรบัเป้าหมายขององคก์าร ซึง่องคก์ารจะต้องสรา้งเจตคตทิีด่ี
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ต่อองค์การ ใคร่ที่จะเห็นความก้าวหน้าขององค์การตราบเท่าที่องค์การยงัสามารถเสรมิสร้างความพึงพอใจให้กับ
บุคลากรอยู่ แต่เมื่อไรความไม่พอใจขยายไปทัว่ทัง้องค์การ บุคลากรกม็แีนวโน้มที่จะลาออกจากองค์การไดม้าก[10] 
ดงันัน้การแกปั้ญหาทีแ่ทจ้รงิในเรื่องของความผกูพนัองคก์ารของพนกังาน จงึอยู่ทีว่่าจะท าอย่างไรใหส้มาชกิในองคก์าร
มกีารอุทิศพลงักาย พลงัใจอย่างเต็มที่ให้องค์การ และถือเสมือนว่าตัวเองเป็นเจ้าขององค์การ มสี่วนได้ส่วนเสยีกับ
องคก์ารอย่างแทจ้รงิหรอืมคีวามจงรกัภกัด ีผกูพนัต่อองคก์ารนัน่เอง ผูป้ฏบิตังิานทีม่คีวามผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสงู
สงูนัน้ จะสามารถปฏบิตัิงานได้ดกีว่าผู้ที่มคีวามผูกพนัต่อองค์การต ่า และยงัเป็นเครื่องวดัประสทิธผิลขององค์การที่
ส าคญัอย่างหนึ่งดว้ยเช่นกนั[11]   

กองการเจ้าหน้าที่ งานบรหิารต าแหน่งและอตัราก าลงั มหีน้าที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัการสรรหา การคดัเลอืก 
การบรรจุและแต่งตัง้ การโอนย้าย และการลาออกของบุคลากร ซึ่งขอ้มูลจากการสรุปผล งานวจิยัสถาบนัของงาน
บรหิารต าแหน่งและอตัราก าลงั ในปี พ.ศ. 2555 เรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจลาออกของบุคลากรมหาวทิยาลยั
พะเยา พบว่าบุคลากรมีความคิดที่จะลาออก คดิเป็นร้อยละ 23.18 เป็นดชันีที่ถือได้ว่ายงัมีบุคลากรที่มคีวามคดิที่จะ
ลาออกยงัอยู่ในสดัส่วนทีส่งูมาก และมจี านวนเกนิกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนบุคลากรทัง้หมด ซึง่หากมกีารลาออกจรงิจะ
สง่ผลต่อการบรหิารงานบุคคล และการจดัการทรพัยากรมนุษยอ์ย่างหลกีเลีย่งไม่ได[้1] 

ด้วยเหตุนี้ งานบรหิารต าแหน่งและอตัราก าลงั จงึได้สนใจศึกษา ปัจจยัที่มผีลต่อความผูกพนัองค์การของ
พนักงานมหาวิทยาลยัพะเยา เพื่อได้ข้อมูลน าเสนอต่อผู้บริหารสถาบนัใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสนิใ จ ในการ
วางแผนด าเนินงาน การบริหารงานบุคคลและการจดัการทรพัยากรมนุษย์ ให้คุ้มค่ากบังบประมาณที่ใช้ ในการสรร
หา การใช้ประโยชน์ การพฒันา และและการธ ารงรกัษาพนกังานไวก้บัองคก์ารอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
1. เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานมหาวทิยาลยัพะเยา 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ

พนกังานมหาวทิยาลยัพะเยา จ าแนกตามลกัษณะสว่นบุคคล 
 

กรอบแนวคิด 
         ตวัแปรอสิระ                      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

สถานภาพส่วนบุคคล                   
1. เพศ  
2. อาย ุ
3. ระดบัการศกึษา 
4. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
5. ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
1. ปัจจยัโครงสรา้งขององคก์าร  

1. องคก์ารมเีป้าหมาย นโยบาย 
2. องคก์ารมกีารกระจายอ านาจ 
3. องคก์ารมกีารบรหิารแบบมสีว่นร่วม 

2. ปัจจยัลกัษณะของบทบาท  
1. บทบาทงานทีเ่ด่นชดั 
2. คุณค่าความส าคญัของงาน  
3. ความกา้วหน้าในการท างาน 

3. ปัจจยัประสบการณ์ในการท างาน                
1. ความมัน่คง น่าเชื่อถอืขององคก์าร 
2. การรูส้กึว่าตนมคีวามส าคญัต่อองคก์าร   
3. ความรูส้กึว่าองคก์ารพึง่พงิได ้
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วิธีวิทยาการวิจยั 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื พนักงานมหาวทิยาลยัพะเยาทัง้หมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวม 

36 หน่วยงาน จ านวน 1,374 คน[2] 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ พนกังานมหาวทิยาลยัพะเยา จ านวน 310 คน ทัง้หมด รวม
จ านวน 36 หน่วยงาน ซึ่งไดม้าจากการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยค านวณจากสตูรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 90 หรอืนัยส าคญั 0.05 ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling) 
เพื่อใหม้กีารกระจายของกลุ่มตวัอย่างทัว่ถงึ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยัครัง้นี้ คือ แบบสอบถามที่คณะผู้วิจ ัยสร้างขึ้น ตาม
วตัถุประสงค์ของการศกึษา เพื่อใช้ในการศกึษาถึงปัจจยัที่มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานมหาวทิยาลยั
พะเยา โดยลกัษณะของแบบสอบถาม ม ี1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
 ตอนที ่1 เป็นขอ้ค าถามเกีย่วกบัปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลยั
พะเยา ข้อค าถามเกี่ยวกบัปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัโครงสรา้งของ
องคก์าร ปัจจยัลกัษณะของบทบาท ปัจจยัประสบการณ์ในการท างาน ซึง่ผูศ้กึษาสรา้งขึน้จากแนวคดิของ Steers, R.M. 
และ L.W.Porter อา้งองิใน ชาญวุฒ ิบุญชม, 2553 [4] 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของพนักงานมหาวทิยาลยัพะเยา เกี่ยวกบัปัจจยัที่มีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์าร เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Form) 
การสรา้งและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ 
 ผูศ้กึษาไดด้ าเนินการสรา้งเครื่องมอืในการศกึษาคน้ควา้ขึน้เอง โดยมขีัน้ตอนในการสรา้งตามล าดบั ดงันี้  

1) ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับ  ปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
มหาวทิยาลยัพะเยา เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม  
  2) ศึกษาวธิกีารสร้างแบบสอบถามจากชาญวุฒิ บุญชม [4] เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
ศกึษา ความหมาย ทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิ เพื่อท านิยามศพัทเ์ฉพาะและน ามาเป็นแนวทางในการสรา้งค าถามก าหนด
กรอบขอบขา่ยในการสรา้งเครื่องมอืสอบถามปัจจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานมหาวทิยาลยัพะเยา 3 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 
  1. ปัจจยัโครงสรา้งขององคก์าร  
  2. ปัจจยัลกัษณะของบทบาท  
  3. ปัจจยัประสบการณ์ในการท างาน  
 3) พฒันาเป็นแบบสอบถามตามมาตราประมาณค่า 5 ระดบั ของลคิเคริท์ (Likert’s Rating Scale) ใชใ้นการ
รวบรวมปัจจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานมหาวทิยาลยัพะเยา  
 4) น าร่างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษางานวจิยัสถาบนัเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใช้ใน
แบบสอบถาม และน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ข 

 5) น าร่างแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. รองศาสตราจารยเ์ปรมวทิย ์ ววิฒันเศรษฐ ์  อาจารยท์ีป่รกึษา 

 2. ดร.ปิยะพงษ์  แสงแกว้      อาจารยท์ีป่รกึษา 
 3. นายสทิธธิ ี จนีเอยีด    ผูอ้ านวยการกองการเจา้หน้าที ่
 ตรวจสอบแบบสอบถามในเรื่องความถูกต้องของเน้ือหาและภาษาทีใ่ช ้เพื่อหาค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา 
(Content Validity) แลว้น ามาหาค่า IOC แลว้น าขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ มาปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม แลว้น าไป
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หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้สูตร  - Coefficient ของครอนบาค (Cronbach) พบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ 
เท่ากบั 0.77 แลว้น าแบบสอบถามความผกูพนัทีไ่ดไ้ปใชก้บัประชากรมหาวทิยาลยัพะเยา 

6) น าเสนออาจารยท์ีป่รกึษางานวจิยัสถาบนัเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถามแลว้น าไปจดัพมิพเ์ป็นเครื่องมอื
ทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป  

ผูศ้กึษาไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยวธิกีารแจกแบบสอบถาม ซึง่มขี ัน้ตอนดงันี้ 
 1. ขอหนังสอืจาก กองการเจา้หน้าที ่มหาวทิยาลยัพะเยา ถึงหน่วยงานภายใน มหาวทิยาลยัพะเยา เพื่อขอ
อนุญาตและขอความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  2. ผูศ้กึษาส่งแบบสอบถาม น าส่งแบบสอบถามดว้ยตนเองถงึประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั รวม 36 หน่วยงาน 
จ านวน 310 ชุด 
 3. ตดิตามแบบสอบถามคนืหลงัจากทีส่ง่ใหก้บักลุ่มตวัอย่างแลว้ 2 สปัดาห ์ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืและ
ตรวจสอบความสมบรูณ์อยู่ในสภาพสมบรูณ์ จ านวน 310 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 4. น าคะแนนทีไ่ดจ้ดัพมิพล์งในเครื่องคอมพวิเตอร ์เพื่อเตรยีมการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมค านวณ
ส าเรจ็รปูทางสถติ ิSPSS น ามาวเิคราะหห์าขอ้มลูโดยโปรแกรมค านวณทางสถติต่ิอไป 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 
 จากการศึกษาครัง้นี้  คณะผู้วิจ ัยได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS (statistical Package for the 
Social Science) ในการประมวลผล และจดัท าตารางวเิคราะห์ทางสถิติ เพื่อน าเสนอขอ้มูลและสรุปผลการศกึษา 
สว่นสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์มรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน วเิคราะหส์ถานภาพสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

2. สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
มหาวทิยาลยัพะเยา การหาค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยรวมรายดา้นและรายขอ้ 

3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยเปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตวัแปร 2 
กลุ่ม ด้วยค่าสถิติ t-test และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตวัแปรที่มากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยค่าสถิติ f-test 
(One way Analysis of Variance : ANOVA) 

 

ผลการศึกษา 
1. สรปุผลการวิเคราะหข์้อมูลด้านปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล  

1.1 เพศ พบว่าพนักงานมหาวทิยาลยัทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิจ านวน 180 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 58.10 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 130 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.90  

1.2 สถานภาพ พบว่าพนักงานมหาวทิยาลยัทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มสีถานภาพโสด จ านวน 196 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.60 รองลงมาตามล าดบั คอื สมรส จ านวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.40 และหย่า/หมา้ย/แยกกนั
อยู่ จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.90 

1.3 อายุ พบว่าพนักงานมหาวทิยาลยัทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มชี่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มากทีสุ่ด 
โดยมจี านวน 170 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.80 รองลงมาตามล าดบั คอื อายุน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 109 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 35.20 ช่วงอายุระหว่าง 41- 50 ปี จ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.40 และอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 1 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 0.30 

1.4 วุฒกิารศกึษา พบว่าพนักงานมหาวทิยาลยัทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ีจ านวน 184 คน คดิเป็นร้อยละ 59.40 รองลงมาตามล าดบั คอื ระดบัปรญิญาโท  จ านวน 107 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
34.50 และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.90 
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1.5 รายได ้พบว่าพนักงานมหาวทิยาลยัทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มรีายไดต่้อเดอืนอยู่ระหว่าง 10,001 
– 15,000 บาท เป็นจ านวน 135 คน คดิเป็นร้อยละ 44.40 รองลงมาตามล าดบั คอื ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท 
จ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.90 ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.80 ต ่ากว่า 
10,000 บาท จ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.90 และมากกว่า 30,000 บาท จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.90 

1.6 อายุงาน พบว่าพนักงานมหาวทิยาลยัที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มชี่วงอายุงานระหว่าง 1 – 5 ปี 
จ านวน 175 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.10 รองลงมาตามล าดบั คอื ช่วงอายุงานระหว่าง 6 – 10 ปี จ านวน 58 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 20.60 ช่วงอายุงานน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.00 จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.70 และ
ช่วงอายุงานระหว่าง 16 – 20 ปี ซึง่เท่ากบั อายุงานมากกว่า 20 ปี ขึน้ไป จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.40 
 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลยั
พะเยา 

ผลการศกึษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัที่มคีวามผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน
มหาวทิยาลยัพะเยา โดยปัจจยัที่ให้ความส าคญัมากที่สุด ได้แก่ ด้านปัจจยัลกัษณะของบทบาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.68 รองลงมา ได้แก่ ด้านปัจจยัโครงสร้างขององค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  3.57 และด้านปัจจยัประสบการณ์ใน
การท างาน มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.56 ตามล าดบั โดยแสดงรายละเอยีดดงันี้ 
 2.1 ด้านปัจจยัโครงสร้างขององค์การ 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัด้านปัจจยัโครงสร้างขององค์การ พบว่า พนักงานมหาวทิยาลยัทีต่อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านมหาวทิยาลยัมกีารก าหนดเป้าหมาย นโยบาย อย่างชดัเจนในระดบัมาก 
รองลงมาคอื เป้าหมาย นโยบาย ของมหาวทิยาลยัท าให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ มหาวทิยาลยัมีการกระจายอ านาจตาม
โครงสร้างของมหาวทิยาลยัลดหลัน่กนัลงมาอย่างเหมาะสม มหาวทิยาลยัมกีารก าหนดอ านาจการด าเนินงานให้กบั
พนกังานแต่ละระดบั และ มหาวทิยาลยัเปิดโอกาสใหท้่านมสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างอสิระ ตามล าดบั 
 2.2 ด้านปัจจยัลกัษณะของบทบาท 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด ้านปัจจยัลกัษณะของบทบาท  พน ักงานมหาวิทยาลัยที่ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยังานในหน้าทีม่คีุณค่าความส าคญัต่อมหาวทิยาลยัในระดบัมาก รองลงมาคอื ท่าน
ทราบบทบาทหน้าที่ในต าแหน่งงานของตนเองอย่างชดัเจน งานในปัจจุบนัตรงกบัความรู้ความสามารถของท่าน ท่าน
ทราบขัน้ตอนการท างานตามบทบาทหน้าทีภ่ายในมหาวทิยาลยัอย่างชดัเจน และมหาวทิยาลยัเปิดโอกาสใหพ้นกังานผู้
มคีวามรูค้วามสามารถไดเ้ลื่อนต าแหน่งสงูขึน้ ตามล าดบั 
 2.3 ด้านปัจจยัประสบการณ์ในการท างาน 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจยัประสบการณ์ในการท างาน พบว่า พนักงานมหาวิทยาลยัที่ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัมหาวทิยาลยัมีความมัน่คงและน่าเชื่อถือในระดบัมาก รองลงมาคือ ท่านเกิด
ความรูส้กึว่ามหาวทิยาลยัเป็นทีพ่ึง่ได ้และท่านเกดิความรูส้กึว่าตนมคีวามส าคญัต่อมหาวทิยาลยั ท่านเกดิความรูส้กึว่า
มหาวทิยาลยัสามารถตอบสนองความต้องการขัน้พื้นฐานของชีวติได้ และ มหาวิทยาลยัเปิดโอกาสให้พนักงานผู้มี
ความรูค้วามสามารถไดเ้ลื่อนต าแหน่งสงูขึน้  
3. สรปุผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความคิดเหน็ของพนักงานต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนักงานมหาวิทยาลยัพะเยา จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 

3.1 เพศแตกต่างกนั ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ โดยแสดงการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของระดบั
ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนักงานมหาวิทยาลยัพะเยา จ าแนกตามเพศ ดงันี้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนของระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร
ของพนักงานมหาวิทยาลยัพะเยา จ าแนกตามเพศ 

เพศ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั ค่า ค่า 

x̄   S.D. t Sig. 
ชาย 3.66 0.923 

1.213 0.210 
หญงิ 3.56 1.213 

 

จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนโดยใชส้ถติ ิt-test เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่โดยตวัแปร
อสิระ ทีม่คี าตอบ 2 กลุ่ม คอื เพศชายและเพศหญงิ พบว่าไดค้่า t เท่ากบั 1.213 และค่า Sig. เท่ากบั 0.210 ซึง่มากกว่า
ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 แสดงว่าปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศที่ต่างกนัของพนักงานมหาวทิยาลยัพะเยา มี
ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานมหาวทิยาลยัพะเยาทีไ่ม่แตกต่างกนั 

3.2 สถานภาพแตกต่างกนั ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ โดยแสดงการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานมหาวทิยาลยัพะเยา จ าแนกตาม
สถานภาพ ดงันี้ 

 

ตารางท่ี 2 แสดงการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัที่มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์การ
ของพนกังานมหาวทิยาลยัพะเยา จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั ค่า ค่า 

x̄   S.D. f Sig. 
โสด 3.59 3.235 

0.225 0.799 สมรส 3.62 2.624 
หย่า/หมา้ย/แยกกนัอยู ่ 3.73 1.955 

 

จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนโดยใชส้ถติ ิf-test เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่โดยตวัแปร
อสิระ ทีม่คี าตอบมากกว่า 2 กลุ่ม คอื สถานภาพ พบว่าไดค้่าสถติทิีค่ านวณ ค่า f เท่ากบั 0.225 ค่า Sig. เท่ากบั 0.799 
ที่ระดับนัยส าคญัทางสถติเิท่ากบั 0.05 แสดงว่าปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัของพนักงาน
มหาวทิยาลยัพะเยา มีระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัที่มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานมหาวทิยาลยั
พะเยาไม่แตกต่างกนั 

3.3 อายุแตกต่างกนั ซึง่สามารถแสดงการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัทีม่ี
ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานมหาวทิยาลยัพะเยา จ าแนกตามอายุ ดงันี้ 
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ตารางท่ี 3 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนของระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร
ของพนกังานมหาวทิยาลยัพะเยา จ าแนกตามอายุ 

อายุ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั ค่า ค่า 

x̄   S.D. f Sig. 
น้อยกว่า 30 ปี 3.58 2.858 

1.314 0.270 
31-40 ปี 3.61 3.155 
41-50 ปี 3.56 2.602 

51 ปีขึน้ไป 3.92 3.056 
 

จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนโดยใชส้ถติ ิf-test เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่โดยตวัแปร
อสิระ ที่มคี าตอบมากกว่า 2 กลุ่ม คือ อายุ พบว่าได้ค่าสถิติที่ค านวณ ค่า f เท่ากบั 1.314 ค่า Sig. เท่ากบั 0.270 ที่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 แสดงว่าปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุที่แตกต่างกนัของพนักงานมหาวทิยาลยั
พะเยา ม ีระดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานมหาวทิยาลยัพะเยาไม่
แตกต่างกนั 

3.4 วุฒ ิการศ ึกษาแตกต่างกัน ซึ่งสามารถแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดบัความคิดเห็น
เกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานมหาวทิยาลยัพะเยา จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ดงันี้ 

 

ตารางท่ี 4 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนของระดับความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร
ของพนกังานมหาวทิยาลยัพะเยา จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วฒิุการศึกษา 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั ค่า ค่า 

x̄   S.D. f Sig. 
ต ากว่าปรญิญาตร ี 3.79 2.349 

1.314 0.270 
ปรญิญาตร ี 3.58 3.229 
ปรญิญาโท 3.60 2.612 
ปรญิญาเอก 3.93 3.426 

จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนโดยใชส้ถติ ิf-test เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่โดยตวัแปร
อสิระ ที่ม ีค าตอบมากกว่า 2 กลุ่ม คือ วุฒ ิการศึกษา พบว่าได้ค่าสถิติที ่ค านวณ ค่า f เท่ากบั 1.314 ค่า Sig. 
เท่ากบั 0.270 ที่ระดบันยัส าคญัทางสถติเิท่ากบั 0.05 แสดงว่าปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ วุฒิการศึกษาทีแ่ตกต่างกนัของ
พนักงานมหาวิทยาลยัพะเยา มีระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
มหาวทิยาลยัพะเยาไม่แตกต่างกนั 

3.5 รายได้แตกต่างกนั ซึง่สามารถแสดงการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยั
ทีม่ผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานมหาวทิยาลยัพะเยา จ าแนกตามรายได้ ดงันี้ 
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ตารางท่ี 5 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนของระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร
ของพนกังานมหาวทิยาลยัพะเยา จ าแนกตามรายได้ 

รายได ้
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั ค่า ค่า 

x̄   S.D. f Sig. 
ต ่ากว่า 10000 บาท 3.59 3.853 

1.260 0.286 
10001-15000 บาท 3.54 2.776 
15001-20000 บาท 3.65 3.297 
20001-30000 บาท 3.57 2.953 
มากกว่า 30000 บาท 3.90 2.736 

 

จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนโดยใชส้ถติ ิf-test เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่โดยตวัแปร
อสิระ ทีม่คี าตอบมากกว่า 2 กลุ่ม คอื รายได้ พบว่าไดค้่าสถติทิีค่ านวณ ค่า f เท่ากบั 1.260 ค่า Sig. เท่ากบั 0.286 ที่
ระดับนัยส าคญัทางสถ ิต ิเท ่ากบั 0.05 แสดงว่าปั จจยัส่วนบุคคล ได ้แก่ รายได ้ที ่แตกต่างกนัของพนักงาน
มหาวทิยาลยัพะเยา มีระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัที่มผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานมหาวทิยาลยั
พะเยาไม่แตกต่างกนั 

3.6 อายุงานแตกต่างกนั ซึ่งสามารถแสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนของระดบัความคดิเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานมหาวทิยาลยัพะเยา จ าแนกตามอายุงาน ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 6 แสดงการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร
ของพนกังานมหาวทิยาลยัพะเยา จ าแนกตามอายุงาน 

อายุงาน 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั ค่า ค่า 

x̄   S.D. f Sig. 

น้อยกว่า 1 ปี 3.52 2.491 

0.373 0.867 
1-5 ปี 3.63 3.265 
6-10 ปี 3.58 2.162 
11-15 ปี 3.47 3.637 

 

จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนโดยใชส้ถติ ิf-test เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่โดยตวัแปร
อสิระ ทีม่คี าตอบมากกว่า 2 กลุ่ม คอื อายุงาน พบว่าไดค้่าสถติทิีค่ านวณ ค่า f เท่ากบั 0.373 ค่า Sig. เท่ากบั 0.867 ที่
ระดับนัยส าคญัทางสถ ิต ิเท่ากบั 0.05 แสดงว่าปัจจยัส่วนบุคคล ได ้แก่ อายุงานที ่แตกต่างกนัของพนักงาน
มหาวทิยาลยัพะเยา มีระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานมหาวทิยาลยั
พะเยาไม่แตกต่างกนั 
 

4. สรปุผลการวิเคราะหค์วามคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ผูว้จิยัไดว้เิคราะหค์วามคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของพนกังานมหาวทิยาลยัพะเยา เกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อ

ความผกูพนัต่อองคก์าร ในประเดน็ต่าง ๆ โดยรวบรวมได ้ดงัตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 7 วเิคราะหค์วามคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของพนกังานมหาวทิยาลยัพะเยา 

ท่ี ข้อเสนอแนะ จ านวนประชากร (ความถ่ี) 
1. ความเท่าเทยีมภายในองคก์ร 5 
2. บทบาทหน้าที ่และการแบ่งงาน 4 

3. พฒันาระบบสวสัดกิาร 3 
4. รายไดค้วรเป็นไปตามหลกัความสามารถ 2 
5. จดัอบรมพฒันาบุคลากร 1 

6. ความสอดคลอ้งกนัในเรื่องนโยบายและการปฏบิตั ิ 1 
7. ปรบัปรุงแผนพฒันา กลยุทธอ์งคก์รใหช้ดัเจน วดัผลได ้ 1 

8. จดัใหม้คีวามกา้วหน้าสายบรกิาร 1 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัที่มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานมหาวทิยาลยั
พะเยา โดยใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัควรมคีวามเท่าเทยีมภายในองคก์าร ทัง้ความเท่าเทยีมระหว่าง
ผูบ้รหิารและพนกังาน ผูบ้รหิารควรใหค้วามส าคญักบัทุกคณะอย่างเท่าเทยีมกนั นโยบายกบัการปฏบิตัสิวนทางกนัเกดิ
ความ สบัสน และควรมนีโยบายโปร่งใส ปกครองแบบครอบครวั ยุตธิรรม เป็นแบบอย่างที่ดกีบัลูกน้อง รวมถึงความ
เท่าเทยีมในเรื่องของทุนลาศกึษาต่อ สวสัดกิาร รายได้ ระบบเงนิรายไดค้วรเป็นไปตามหลกัความสามารถมกีารพฒันา
ระบบสวสัดกิาร จดัอบรมพฒันาบุคลากร โดยในล าดบัความส าคญัรองลงมา ได้แก่ บทบาทหน้าที่ และการแบ่งงาน 
ควรจดัระบบรบัเขา้ที่มคีน ตรงกบังาน ก าหนดหน้าทีอ่ย่างชดัเจน การแบ่งงาน ปรมิาณงานใหพ้อดจี านวนคน รวมทัง้
การที่พนักงานสายบรกิารท างานหลายด้านซึ่งนอกเหนือหน้าที่หลกั มีการปรบัปรุงแผนพฒันา กลยุทธ์องค์ก ารให้
ชดัเจน วดัผลได ้และจดัใหม้คีวามกา้วหน้าสายบรกิาร 

ซึง่ผูว้จิยัมขีอ้คดิเหน็โดยสรุป กล่าวคอื มหาวทิยาลยัควรค านึงถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังานมหาวทิยาลยัพะเยา เน่ืองดว้ยความผกูพนัทีม่ต่ีอองคก์ารของบุคคลถอืว่าเป็นสิง่ทีส่ าคญัอย่างยิง่ เพราะความ
ผูกพนัเป็นทีส่ิง่ที่แสดงออกหรอืเป็นตวับ่งชีถ้งึความรัก ความภาคภูมใิจ การยอมรบัและการยดึมัน่ในจุดมุ่งหมายและ
อุดมการณ์ขององคก์าร อนัเป็นผลใหบุ้คลากรทีม่คีวามเตม็ใจทีจ่ะท างานเพื่อความกา้วหน้าและประโยชน์ขององคก์าร 
ตลอดจนมคีวามปรารถนาทีจ่ะเป็นสมาชกิตลอดไป โดยหวัใจหลกัทีม่คีวามส าคญัยิง่ยวดทีต่อ้งเร่งสรา้ง เร่งท า และตอ้ง
ท าอย่างต่อเนื่อง คงหลีกไม่พ้น “ความเท่าเทียม” ภายในองค์การอันเป็นพื้นฐานการเปิดใจยอมรบัซึ่งกนัและกัน 
ระหว่าง พนักงานกบัองค์การ ท าให้อยู่ร่วมกนัในองค์กรอย่างมคีวามสุข ตรงวตัถุประสงค์ของการพฒันาทรพัยากร
บุคคล และเป้าประสงคข์องมหาวทิยาลยั 



 

1453 
 

สรปุผลและอธิปรายผล 
จากการสรุปผลการวจิยัเรื่องปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานมหาวทิยาลยัพะเยา ผู้

ศกึษาได้พบขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ โดยอภิปรายจากทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของ Steers, R.M. 
และ L.W.Porter, 1983 [12] ไดด้งัต่อไปนี้ 

1. จากการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานมหาวทิยาลยัพะเยา พบว่า ด้าน

โครงสรา้งขององคก์าร (Structural Characteristic) ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นมหาวทิยาลยัมกีารก าหนดเป้าหมาย 

นโยบาย อย่างชดัเจน ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิเกีย่วกบัความผูกพนัต่อองคก์าร : ศกึษาเฉพาะกรณี พนักงาน บรษิัท

ไทยพานิชยน์ิวยอรค์ไลฟ์ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)  [7] มกีารยอมรบัเป้าหมายและนโยบายการบรหิารขององค์กร 

การทุ่มเทความพยายามในการปฏบิตัิงานเพื่อองค์กร ความภาคภูมใิจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรความห่วงใยใน

อนาคตขององคก์ร และความตอ้งการทีจ่ะด ารงความเป็นสมาชกิขององคก์รตลอดไป 

2. จากการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานมหาวทิยาลยัพะเยา พบว่า ลกัษณะ

ของบทบาท (Role – related Characteristic) ให ้ความส าคญักบัปัจจยังานในหน้าที ่มคี ุณค่าความส าคญัต่อ

มหาวทิยาลยั ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิเกีย่วกบัความผกูพนัต่อองคก์าร[12] ลกัษณะงานทีผู่ป้ฏบิตังิานไดร้บัมอบหมาย

ใหร้บัผดิชอบอยู่ ไดแ้ก่ งานทีม่คีวามทา้ทาย ความกา้วหน้าในการท างาน และมคีวามพยายามของงานทีท่ าเป็นงานทีม่ี

คุณค่า 

3. จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า 

ประสบการณ์ในการท างาน (Work Experience) ให้ความส าคญักบัปัจจยัมหาวทิยาลยัมคีวามมัน่คงและน่าเชื่อถอื ซึ่ง

สอดคล้องกบัแนวคดิปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อความผูกพนัของสมาชกิในองค์การศกึษาเฉพาะกรณีส านักงานปลดัส านัก

นายกรฐัมนตรขีอง นภาเพญ็ โหมาศวนิ[6] และ สอดคลอ้งกบัแนวคดิปัจจยัจงูใจทีม่ผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์รและผล

การปฏบิตัิงาน ศกึษาเฉพาะมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติของประนอม ละอองนวล [4] โดยสิง่ที่บุคคลไดร้บั

ทราบและเรยีนรู้เมื่อเข้าไปท างานในองค์การ ได้แก่ ทศันคติของกลุ่มท างานที่มีผลต่อองค์การ ความน่าเชื่อถือของ

องคก์าร การรูส้กึว่าตนเองเป็นบุคคลส าคญั ความสามารถในการพึง่พาได ้
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

 การน าผลการวจิยั เรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานมหาวทิยาลยัพะเยา  ทัง้นี้
มหาวทิยาลยัควรสร้างความเท่าเทยีมให้ประจกัษ์ และเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นพนักงานไม่ว่าจะอยู่สายวชิาการ 
หรอืสายบรกิาร อีกทัง้ปลูกจิตส านึก สร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลยัให้ความร่วมมือน าพาองค์การสู่
ความส าเรจ็ เสมอืนเป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั รูทุ้กข ์รูส้ขุ และทุกสว่นงาน ทุกคนในมหาวทิยาลยัมคีวามตัง้ใจในการ
ส่งเสรมิให้เกดิความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานมหาวทิยาลยัพะเยา อกีทัง้องค์การต้องเป็นผู้ให้ เช่น จดัให้มีสิง่
เกือ้หนุนต่างๆทีส่ง่ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานมหาวทิยาลยัพะเยาอย่างเตม็ที ่เมื่อเกดิความไวว้างใจซึง่
กนัและกนั  อนัเป็นบ่อเกดิของแรงผลกัดนั พลงัสู่ความส าเร็จร่วมกนั มคี่านิยมร่วม มวีฒันธรรมองคก์รทีด่งีามร่วมกนั
ตลอดไป 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรศกึษาปัจจยัทีช่่วยสรา้งความผกูพนัต่อองคก์าร โดยใชร้ปูแบบอื่น ๆ  
2. ควรม ีการศ ึกษาเปรียบเท ียบปัจจยัที ่สร้างความผูกพนัต่อองค์การ โดยเปรียบเท ียบระหว่าง

พนักงานสายวชิาการและพนกังานสายบรกิาร 
3. ควรมีการก ากับดูแลและให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปลูกจิตส านึกรักองค์ก าร มีความรับผิดชอบ 

ตลอดจนดแูลพนกังานในองคก์าร โดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลเน้นกระบวนการการมสีว่นร่วม 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ได้รบัทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา และเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก

ผูอ้ านวยการกองการเจา้หน้าที ่ตลอดจนอาจารยท์ีป่รกึษา ไดแ้ก่ รองศาสตราจารยเ์ปรมวทิย ์ววิฒันเศรษฐ์ และดร.ปิยะ
พงษ์ แสงแกว้ ซึง่กรุณาสละเวลาใหค้วามรูแ้ละค าแนะน า แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ จงึขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ 
โอกาสนี้ 
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บทคดัย่อ 
 

 กำรวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษำสมรรถนะหลกั และแนวทำงกำรพฒันำสมรรถนะหลกัของพนักงำน
มหำวิทยำลัยพะเยำ จ ำแนกตำมลักษณะส่วนบุคคล  ซึ่งเป็นกำรศึกษำเชิงปริมำณ ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย  
คอื พนักงำนมหำวทิยำลยัพะเยำ จ ำนวน 306 คน วเิครำะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส ำเรจ็รูปทำงสถิติ SPSS ในกำร
ประมวลผล น ำเสนอขอ้มูลและสรุปผลกำรศกึษำโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนำ พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำง ส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง 
มีช่วงอำยุระหว่ำง 31- 40 ปี สถำนภำพโสด วุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนใน 
มหำวทิยำลยัพะเยำ หรอืมหำวทิยำลยันเรศวร วิทยำเขตสำรสนเทศพะเยำ มชี่วงอำยุงำนระหว่ำง 1 – 5 ปี ซึง่ผูต้อบ
แบบสอบถำมใหค้วำมส ำคญัต่อระดบัสมรรถนะของพนกังำนมหำวทิยำลยัพะเยำดำ้นควำมรู ้(Knowledge) โดยรวมอยู่
ในระดับมำก ด้ำนทักษะ (Skill) โดยรวมอยู่ในระดับมำก และให้ควำมส ำคัญต่อระดับสมรรถนะของพนักงำน
มหำวทิยำลยัพะเยำดำ้นคุณลกัษณะ (Attribute) โดยรวมอยู่ในระดบัมำก ตำมล ำดบั สว่นควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ
จำกพนักงำนเกี่ยวกบัแนวทำงและวธิกีำรพฒันำสมรรถนะหลกัของพนักงำนมหำวทิยำลยัพะเยำ เห็นว่ำควรส ำรวจ
ควำมต้องกำรในกำรพฒันำตนเองของบุคลำกร จดัอบรม จดักจิกรรมแบ่งปันควำมรู้ ทกัษะกำรท ำงำน แลกเปลี่ยน
ขอ้มูลข่ำวสำร ระหว่ำงผู้ปฏบิตัิงำนด้วยกนัและจดัสอบด้ำนต่ำงๆเพื่อวดัผล เช่น กำรสอบภำษำองักฤษประจ ำปี จดั
หลกัสตูรทีใ่ชก้บักำรท ำงำนทีถู่กตอ้งกบัลกัษณะงำนและเสรมิสรำ้งระบบคุณธรรม และควรส่งเสรมิทกัษะดำ้นอื่นๆดว้ย 
เช่น กำรท ำสมำธ ิหรอืกำรใชจ้ิตวทิยำ เน้นกำรใชท้กัษะทีด่อ้ยเพื่อพฒันำและยกระดบักำรท ำงำน ขอ้เสนอแนะในกำร
น ำผลกำรวจิยัไปใช้ จดัอบรม หรอืกจิกรรมอื่นใดทีเ่ป็นกำรส่งเสรมิใหค้วำมรูเ้กีย่วกบัภำระหน้ำที ่กระบวนกำรท ำงำน 
กำรศึกษำค้นคว้ำหรือหำควำมรู้ทัว่ไป ควำมรู้นอกกรอบ ควำมเข้ำใจในระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบตัิงำน รวมถึงกำรเป็นผู้ให้บริกำรที่ดี อีกทัง้ควรจดักิจกรรมส่งเสรมิ เสรมิสร้ำง พฒันำสมรรถนะ และต้องเป็น
กระบวนกำรหรอืกจิกรรมทีช่่วยสรำ้งคน พฒันำคน พฒันำตัง้แต่กระบวนกำรเรยีนรู ้กระบวนกำรทำงควำมคดิ และกำร
ปฏบิตัิ โดยเริม่จำกตวัของผู้รบักำรพฒันำ ใหส้ำมำรถสรำ้งวธิกีำรแก้ปัญหำ แนวทำงกำรปฏบิตัิ/วธิกีำร ตลอดจนสรำ้ง
องค์ควำมรู้ใหม่ๆ เพื่ อพัฒนำตนเอง สำมำรถน ำไปปฏิบัติ  และอธิบำยกระบวนกำรพัฒนำ ได้โดยละเอียด 
ในทุกขัน้ตอน ขอ้เสนอแนะเพื่อกำรวจิยัครัง้ต่อไป ควรศกึษำสมรรถนะทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้ำที่ (Functional Competency) 
โดยแยกตำมสำยงำนของพนกังำนมหำวทิยำลยั (สำยวชิำกำรและสำยบรกิำร) 

ค าส าคญั: สมรรถนะหลกั 
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Abstract  
The objective of this research was to examine the core competencies and the guideline for the 

development of the core competency of the staff of University of Phayao which categorized by personal 
characteristics. The population is 306 staff of University of Phayao. The tool which use for analysis and 
presentation in descriptive was statistical software “SPSS” (statistical Package for the Social Science). The 
research found that the samples, mainly female, aged between 31 - 40 years and single. The educational 
background of them was bachelor degree and they have working experience at University of Phayao or 
Naresuan university Phayao campus between 1 - 5 years. The sample emphasize for the level of the 
competency of the university staff (Knowledge) at a high level. The skills competency was also at a high 
level. Moreover, they emphasize for the level of the Attribute competency at a high level also.  

The opinions and suggestions from university staff about the guideline and methods to develop the 
core competency of the university staff are: It has to survey the needs of self-development. The university 
staff has to attend the test to measure, such as the English exam annually. The university staff has to attend 
the curriculum that used in the work. And should encourage other skills, such as meditation, or the use of 
psychology focuses on using weak skills to develop and enhance work. The Suggestions for using the result 
of this research are funding the training activities to share knowledge and work skills, exchanging information 
between workers. The Suggestions for further research is should study the Functional Competency which 
classify by the characteristic of the work of university staff. 
 

Keywords: Competencies 
 

บทน า 

มหำวทิยำลยัเป็นสถำบนักำรศกึษำระดบัอุดมศกึษำทีม่บีทบำทส ำคญัทัง้ในดำ้นกำรพฒันำก ำลงัคนเพื่อเป็น
ก ำลงัส ำคญัในกำรพฒันำดำ้นต่ำงๆ และเป็นสว่นผลติและพฒันำองคค์วำมรูเ้พื่อทีจ่ะใหป้ระเทศและสงัคมนัน้ๆ สำมำรถ
ใช้องค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำ เพรำะฉะนัน้ มหำวิทยำลยัจงึมีควำมส ำคญัในกำรพฒันำอย่ำงยิ่ง ดชันีที่ชี้ควำมเจริญ 
ควำมก้ำวหน้ำและระดับสติปัญญำของประเทศก็มักจะดูที่ควำมเจริญก้ำวหน้ำของมหำวิทยำลัยเป็นส ำคัญ [6] ซึ่ง
มหำวทิยำลยัเป็นมนัสมองของประเทศในกำรช่วยผลติคนชัน้น ำมำอยู่ในระบบต่ำงๆ ของสงัคมไทยเป็นเครื่องมอืส ำคญั
ในกำรเสรมิสรำ้งศกัยภำพในกำรแข่งขนักบันำนำประเทศ มหำวทิยำลยัจงึจ ำเป็นทีจ่ะต้องมกีำรปรบัตวัอยู่เสมอ [1] กำร
พฒันำทรพัยำกรบุคคลให้เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและพฒันำกำรปฏบิตังิำนอย่ำงมคีุณภำพนัน้ องค์กรโดยทัว่ไป
มักจะประสบปัญหำเกี่ยวกับประสิทธิผลอยู่ในระดับต ่ ำ  จ ำแนกได้ 3 ระดับ คือ ระดับบุคคลซึ่งได้แก่  ควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ทศันคต ิทกัษะต่ำง ๆ แรงจงูใจและควำมจรงิจงั เอำใจใส่ในกำรท ำงำนของผูป้ฏบิตังิำน ระดบัทีส่อง คอื 
ระดบักลุ่มหรอืทมีงำนในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิำพของกลุ่มกค็อื ภำวะผูน้ ำของหวัหน้ำ โครงสรำ้ง
กำรแบ่งงำนสถำนภำพและบทบำทของสมำชกิ รวมทัง้ปทสัถำนของกลุ่ม และ ระดบัที่สำม คอื ระดบัองค์กร ได้แก่ 
สิง่แวดลอ้ม เทคโนโลย ีกลยุทธห์รอืทำงเลอืกใหม่ ๆ โครงสรำ้งกำรบรหิำร กระบวนกำรท ำงำน และวฒันธรรมองคก์ร 
ปัญหำขององคก์รทีม่ปีระสทิธผิลต ่ำนี้มคีวำมเกีย่วพนักบัปัจจยัทัง้สำมระดบั กล่ำวคอื หำกผูป้ฏบิตังิำนเกดิควำมทอ้แท ้
สิน้หวงัในกำรท ำงำนเป็นทีม และกำรที่ไม่ได้รบักำรสนองตอบจำกองค์กรในกำรท ำงำนและกำรด ำรงชวีิต  ทัง้นี้นัก
บรหิำรตอ้งกำรขจดัปัญหำเรือ้รงัทีซ่่อนอยู่ภำยในและเน้นหลกักำรทีจ่ะน ำผลดรีะยะยำวมำสูอ่งคก์ร[6] 

ทัง้นี้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทัศนคติ ทักษะต่ำง ๆ แรงจูงใจและควำมจริงจงั  เอำใจใส่ในกำรท ำงำนของ
ผูป้ฏบิตังิำนนัน้ สอดคลอ้งกบัองค์ประกอบของสมรรถนะที ่McClelland (1973) ไดส้รุปองค์ประกอบของสมรรถนะ 5 
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สว่น ไดแ้ก่ 1) Skills คอื สิง่ทีบุ่คคลกระท ำไดแ้ละฝึกปฏบิตัเิป็นประจ ำจนเกดิควำมช ำนำญ 2) Knowledge คอื ควำมรู้
เฉพำะด้ำนของบุคคล 3) Self-concept คือ ทศันคติ ค่ำนิยมและควำมคดิเห็นเกี่ยวกบัภำพลกัษณ์ของตน หรอืสิง่ที่
บุคคลเชื่อว่ำตนเองเป็น 4) Trait คือ บุคลิกประจ ำตัวของบุคคล เป็นสิง่ที่อธบิำยถึงบุคคลผู้นัน้ และ 5) Motive คือ 
แรงจูงใจหรือแรงขับภำยใน  ซึ่งท ำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่สิ่งที่เป็นเป้ำหมำยของเขำ [3] นอกจำกนี้ 
McClelland ยังได้แสดงควำมเห็นว่ำ ควำมรู้ ควำมฉลำดทำงสติปัญญำหรือ IQ ไม่ใช่ตัวชี้ว ัดที่ดีของผลงำนและ
ควำมส ำเรจ็โดยรวม แต่ สมรรถนะ หรอื Competency เป็นสิง่ทีส่ำมำรถคำดหมำยหรอืท ำนำยควำมส ำเรจ็ในงำนได้
ดกีว่ำ IQ ซึง่เป็นกำรสะทอ้นใหเ้หน็อย่ำงชดัเจนว่ำ ผูท้ีท่ ำงำนเก่ง มไิดห้มำยถงึผูท้ีเ่รยีนเก่ง แต่ผูท้ีป่ระสบควำมส ำเรจ็
ในกำรท ำงำนตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใชห้ลกักำรหรอืวชิำทีม่อียู่ในตวัเอง เพื่อประโยชน์ในงำนทีต่น
ท ำ จงึเรยีกไดว้่ำบุคคลนัน้ม ีCompetency[8]  

ดงันัน้ ผูว้จิยั สงักดั งำนบรหิำรต ำแหน่งและอตัรำก ำลงั กองกำรเจ้ำหน้ำที ่จงึได้สนใจศกึษำสมรรถนะหลกั 
และแนวทำงกำรพฒันำสมรรถนะหลกัของพนักงำนมหำวทิยำลัยพะเยำ เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลสมรรถนะหลกั และ
แนวทำงกำรพฒันำสมรรถนะหลกัของพนกังำนมหำวทิยำลยัพะเยำต่อไป 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
เพื่อศกึษำสมรรถนะหลกั และแนวทำงกำรพฒันำสมรรถนะหลกัของพนกังำนมหำวทิยำลยัพะเยำ 

 

กรอบแนวคิด 
          ตวัแปรอิสระ                               ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

สถานภาพส่วนบุคคล                   
1. เพศ  
2. อำย ุ
3. สถำนภำพ 
4. ระดบักำรศกึษำ 
5. อำยุงำน 

สมรรถนะหลกั และแนวทางการพฒันาสมรรถนะหลกั 
ของบุคลากรมหาวิทยาลยัพะเยา ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
1. สมรรถนะดำ้นควำมรู ้(Knowledge)  

1) ควำมตระหนกัในผูร้บับรกิำร 
 2) ควำมตระหนกัในกำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรทีด่ ี
 3) ควำมตระหนกัในกำรแขง่ขนั 
 4) ควำมเขำ้ใจในระบบกำรท ำงำน 
 5) ควำมเขำ้ใจในกระบวนกำรท ำงำน 
2. สมรรถนะดำ้นทกัษะ (Skill)  
 1) กำรสรำ้งเครอืขำ่ยและภำค ี
 2) กำรวจิยัพฒันำงำนอย่ำงสรำ้งสรรค ์
 3) กำรท ำงำนเป็นทมี 
 4) ท ำหน้ำทีข่องตนเพื่อพฒันำกำรท ำงำนเป็นทมี 
 5) กำรอ ำนวยควำมสะดวก 
3. สมรรถนะดำ้นคุณลกัษณะ (Attribute)  
 1) กำรเรยีนรูเ้พื่อปรบัปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
 2) มคีวำมร่วมมอื รบัผดิชอบ จติส ำนึกควำมผกูพนัต่อองคก์ร 
 3) มจีติส ำนึกธรรมำภบิำล 
 4) มจีติบรกิำร 
 5) กำรมุ่งเน้นคุณภำพโดยใสใ่จในผลลพัธ ์
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วิธีวิทยาการวิจยั 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรศกึษำครัง้นี้ คอื พนักงำนมหำวทิยำลยัพะเยำที่รบัผดิชอบงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2557 ทัง้หมดรวม 39 หน่วยงำน จ ำนวน 1,306 คน[2]  

กลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ชใ้นกำรศกึษำวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ พนักงำนมหำวทิยำลยัพะเยำ จ ำนวน 306 คน ซึง่ไดม้ำจำก
กำรก ำหนดขนำดกลุ่มตวัอย่ำงโดยค ำนวณจำกสตูรของทำโร่ ยำมำเน่ (Taro Yamane) ที่ระดบัควำมเชื่อมัน่ 95 หรอื
นยัส ำคญั 0.05 ใชว้ธิกีำรสุม่กลุ่มตวัอย่ำงอย่ำงง่ำย(Simple Random Sampling) 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูในกำรวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถำมทีผู่ว้จิยัสรำ้งขึน้ ตำมวตัถุประสงค์
ของกำรศกึษำ เพื่อใช้ในกำรศกึษำสมรรถนะหลกั และแนวทำงกำรพฒันำสมรรถนะหลกัของพนักงำนมหำวทิยำลยั
พะเยำโดยลกัษณะของแบบสอบถำม ม ี1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
 กำรสรำ้งและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมอื ผู้ศกึษำไดด้ ำเนินกำรสรำ้งเครื่องมอืในกำรศกึษำค้นคว้ำขึน้เอง 
โดยมขีัน้ตอนในกำรสรำ้งตำมล ำดบั ดงันี้  

1) ศกึษำคน้ควำ้เอกสำรงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมรรถนะหลกั และแนวทำงกำรพฒันำสมรรถนะหลกั
ของพนกังำนมหำวทิยำลยัพะเยำ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรสรำ้งแบบสอบถำม  
  2) ศกึษำวธิกีำรสร้ำงแบบสอบถำมจำกของณรงคว์ทิย์ แสนทอง [4] เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรสรำ้ง
แบบสอบถำม ศกึษำ ควำมหมำย ทฤษฎ ีหลกักำร แนวคดิ เพื่อท ำนิยำมศพัทเ์ฉพำะและน ำมำเป็นแนวทำงในกำรสรำ้ง
ค ำถำมก ำหนดกรอบขอบข่ำยในกำรสรำ้งเครื่องมอืสอบถำมสมรรถนะหลกั และแนวทำงกำรพฒันำสมรรถนะหลกัของ
พนกังำนมหำวทิยำลยัพะเยำ 
  3) พฒันำเป็นแบบสอบถำมตำมมำตรำประมำณค่ำ 5 ระดบั ของลคิเคริท์ (Likert’s Rating Scale) 
ใชใ้นกำรรวบรวมปัจจยัทีม่ผีลต่อควำมผกูพนัต่อองคก์ำรของพนกังำนมหำวทิยำลยัพะเยำ  
  4) น ำร่ำงแบบสอบถำมเสนอต่ออำจำรยท์ีป่รกึษำงำนวจิยัสถำบนัเพื่อตรวจสอบเน้ือหำและภำษำทีใ่ช้
ในแบบสอบถำม และน ำขอ้เสนอแนะมำปรบัปรุงแกไ้ข 

  5) น ำร่ำงแบบสอบถำมทีส่รำ้งขึน้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชำญจ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก่ 
1. รองศำสตรำจำรยเ์ปรมวทิย ์ ววิฒันเศรษฐ ์ อำจำรยท์ีป่รกึษำ 
2. ดร.ปิยะพงษ์   แสงแกว้    อำจำรยท์ีป่รกึษำ 
3. นำยสทิธธิ ี   จนีเอยีด   ผูอ้ ำนวยกำรกองกำรเจำ้หน้ำที ่

6) น ำเสนออำจำรยท์ีป่รกึษำงำนวจิยัสถำบนัเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถำมแลว้น ำไปจดัพมิพเ์ป็น
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป ผูศ้กึษำไดด้ ำเนินกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยวธิกีำรแจกแบบสอบถำม 

กำรวเิครำะหข์อ้มลูจำกกำรศกึษำครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ชโ้ปรแกรมส ำเรจ็รปูทำงสถติ ิSPSS  ในกำรประมวลผล 
และจดัท ำตำรำงวเิครำะหท์ำงสถติ ิเพื่อน ำเสนอขอ้มลูและสรุปผลกำรศกึษำ สว่นสถติทิีใ่ชใ้ชส้ถติเิชงิพรรณนำ ในกำร
วเิครำะหข์อ้มลูสว่นบุคคลของกลุ่มประชำกร ไดแ้ก่ ค่ำควำมถี ่ค่ำรอ้ยละ ค่ำเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 
 

ผลการศึกษา 
กำรศึกษำวิจัยเรื่อง กำรศึกษำสมรรถนะหลัก และแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะหลักของพนักงำน

มหำวทิยำลยัพะเยำ ในครัง้นี้มจีุดประสงคเ์พื่อศกึษำปัจจยัทีม่ผีลต่อควำมผูกพนัต่อองคก์ำรของพนักงำนมหำวทิยำลยั
พะเยำ ในครัง้นี้ผู้วิจ ัย ได้น ำเสนอในรูปแบบของตำรำงประกอบค ำอธิบำย  โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตำมล ำดับ 
ดงัต่อไปนี้ 

ส่วนที ่1 ผลกำรวเิครำะหปั์จจยัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถำม 
ส่วนที่  2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะและแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะหลัก  (Core 

Competency) ของพนักงำนมหำวทิยำลยัพะเยำ แบ่งออกเป็น 3 ดำ้น ไดแ้ก่ 
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1. สมรรถนะดำ้นควำมรู ้(Knowledge) 
2. สมรรถนะดำ้นทกัษะ (Skill) 
3. สมรรถนะดำ้นคุณลกัษณะ (Attribute) 

ส่วนที ่3 ควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัแนวทำงและวธิกีำรพฒันำ 
ผลกำรศึกษำวิจยันี้เพื่อวเิครำะห์ถึงระดบัของสมรรถนะหลกั และแนวทำงกำรพฒันำสมรรถนะหลักของ

พนกังำนมหำวทิยำลยัพะเยำ ซึง่ผ่ำนกำรประมวลผลจำกโปรแกรม SPSS โดยกำรหำค่ำเฉลีย่มำตรฐำนของแต่ละกลุ่ม
ตวัอย่ำงทีใ่ชใ้นกำรศกึษำวจิยั ตำมจ ำนวนชุดของแบบสอบถำม ปรำกฏผลดงันี้ 
 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหปั์จจยัลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยแจกแจงจ ำนวน ควำมถี่ และค่ำร้อยละ ของลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถำม ได้แก่ ต ำแหน่ง สำยงำน เพศ อำยุ สถำนภำพ วุฒกิำรศกึษำชัน้สูงสุด ประสบกำรณ์ในกำรปฏบิตังิำน 
พบว่ำพนกังำนมหำวทิยำลยัพะเยำ ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่ำงมคีุณลกัษณะสว่นบุคคลดงันี้ 

1. เพศ พบว่ำ พนักงำนมหำวทิยำลยัทีต่อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ จ ำนวน 175 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 59.30 รองลงมำเป็นเพศชำย จ ำนวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.70 

2. อำยุ พบว่ำ พนักงำนมหำวทิยำลยัที่ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มชี่วงอำยุระหว่ำง 31- 40 ปี มำก
ทีส่ดุ โดยมจี ำนวน 157 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52 รองลงมำตำมล ำดบั คอื อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี จ ำนวน 116 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 38.40 ช่วงอำยุระหว่ำง 41- 50 ปี จ ำนวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.20 และอำยุมำกกว่ำ 50 ปีขึน้ไป จ ำนวน 4 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 1.30 

3. สถำนภำพ พบว่ำ พนกังำนมหำวทิยำลยัทีต่อบแบบสอบถำมสว่นใหญ่ มสีถำนภำพโสด จ ำนวน 202 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.00 รองลงมำตำมล ำดบั คอื สถำนภำพสมรส จ ำนวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.00 และสถำนภำพ
อื่นๆ จ ำนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.90 

4. วุฒกิำรศกึษำชัน้สงูสุด พบว่ำ พนักงำนมหำวทิยำลยัทีต่อบแบบสอบถำมสว่นใหญ่ส ำเรจ็กำรศกึษำ
ระดบัปรญิญำตร ีจ ำนวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.80 รองลงมำตำมล ำดบั คอื ระดบัปรญิญำโท จ ำนวน 116 คน 
คดิเป็นร้อยละ 40.10 ระดบัปรญิญำเอก จ ำนวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.00 และระดบัต ่ำกว่ำปรญิญำตร ีจ ำนวน 12 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.20 

5. ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนใน มหำวิทยำลัยพะเยำ หรือมหำวิทยำลัยนเรศวร วิทยำเขต
สำรสนเทศพะเยำ พบว่ำพนักงำนมหำวทิยำลยัที่ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มชี่วงอำยุงำนระหว่ำง 1 – 5 ปี จ ำนวน 
161 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.70 รองลงมำตำมล ำดบั คอื ช่วงอำยุงำนระหว่ำง 6 – 10 ปี จ ำนวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
17.60 ช่วงอำยุงำนเกนิกว่ำ 10 ปี จ ำนวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.60 และน้อยกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
8.20  
 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัสมรรถนะหลกั (Core Competency) ของพนักงานมหาวิทยาลยัพะเยา 
 กำรวเิครำะหข์อ้มูลโดยแสดงค่ำเฉลีย่ ค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำน และระดบัสมรรถนะของพนักงำนมหำวทิยำลยั
พะเยำ โดยแบ่งออกเป็น 3 ดำ้น ไดแ้ก่ สมรรถนะดำ้นควำมรู ้สมรรถนะดำ้นทกัษะ และสมรรถนะดำ้นคุณลกัษณะ ดงันี้  

1. สมรรถนะด้ำนควำมรู ้(Knowledge) พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมส ำคญัต่อระดบัสมรรถนะของ
พนักงำนมหำวทิยำลยัพะเยำด้ำนควำมรู้ (Knowledge) โดยรวมอยู่ในระดบัมำก ม ีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.99 โดย
สมรรถนะทีใ่หค้วำมส ำคญัในระดบัมำก ไดแ้ก่ มคีวำมตระหนกัในผูร้บับรกิำรว่ำมคีวำมส ำคญั มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.23 มี
ควำมตระหนักในกำรเป็นผูใ้ห้บรกิำรทีด่ ีมคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.10 มคีวำมเขำ้ใจในระบบ กระบวนกำรกำรท ำงำน และมี
ควำมเข้ำใจในระเบยีบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก ับกำรปฏิบ ัติงำนอยู่ในระด ับเดียวกัน ม ีค่ำเฉลี่ยเท่ำก ับ 3.89 
และมีควำมตระหนกัในกำรแขง่ขนัเพื่อพฒันำงำน มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.83 ตำมล ำดบั 
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2. สมรรถนะดำ้นทกัษะ (Skill) พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมใหค้วำมส ำคญัต่อระดบัสมรรถนะของพนักงำน
มหำวทิยำลยัพะเยำดำ้นทกัษะ (Skill) โดยรวมอยู่ในระดบัมำก มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.84 โดยสมรรถนะที่ให้ควำมส ำคญั
ในระดบัมำก ได้แก่ ม ีควำมรบัผิดชอบต่อหน้ำที่ของตน เพื่อพ ัฒนำทีมงำน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำก ับ 4.08 ม ีกำร
อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ร ับบริกำร มีค่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.02 มรีะบบกำรท ำงำนเป็นทมี มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.85 มี
กำรสร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอืประสำนงำน มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.81 และมกีำรวจิยัเพื่อพฒันำงำนอย่ำงสรำ้งสรรค์  มี
ค่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.47 ตำมล ำดบั 

3. สมรรถนะดำ้นคุณลกัษณะ (Attribute) พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมใหค้วำมส ำคญัต่อระดบัสมรรถนะของ
พนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำด้ำนคุณลักษณะ (Attribute) โดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.00 โดย
สมรรถนะที่ให้ควำมส ำคญัในระดบัมำก ได้แก่  มกีำรเรยีนรูเ้พื่อปรบัปรุงอย่ำงต่อเนื่อง มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.05 มคีวำม
ร่วมมือ รบัผิดชอบ จตึส ำนึก ควำมผูกพนัต่อองค์กร มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดบัเดียวกนัเท่ำกบั 4.04 ม ีจ ิตบริกำรให้
ค ำแนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ มีค่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.01 มกีำรมุ่งเน้นคุณภำพโดยใสใ่จในผลลพัธ ์มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.98 และมี
จติส ำนึกธรรมมำภบิำล มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.93 ตำมล ำดบั 
 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางและวิธีการพฒันาสมรรถนะหลกัของพนักงาน
มหาวิทยาลยัพะเยา 

1. สมรรถนะดำ้นควำมรู ้(Knowledge) 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลกำรวเิครำะหค์วำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ ดำ้นสมรรถนะดำ้นควำมรู ้(Knowledge) 
ท่ี ข้อเสนอแนะ จ านวนประชากร (ความถ่ี) 

1. จดัอบรม สมัมนำ  4 

2. สง่เสรมิควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบังำนทีท่ ำ 4 

3. สง่เสรมิควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัควำมรูใ้หม่ 2 

4. จดัศกึษำดงูำนใหม้ำกยิง่ขึน้ 1 

5. มกีำรจดัสอบดำ้นต่ำงๆเพื่อวดัผล 1 

6. จดัใหม้ทีีป่รกึษำเฉพำะทำง Expert 1 

7. ส ำรวจควำมตอ้งกำรในกำรพฒันำตนเองของบุคลำกร 1 

8. จดัหลกัสตูรทีใ่ชก้บักำรท ำงำนทีถู่กตอ้งกบัลกัษณะงำน 1 

9. จดัหลกัสตูรทีเ่สรมิสรำ้งระบบคุณธรรม 1 

10 ระเบยีบกำรขอทุนมขีอ้ยุ่งยำกท ำใหอ้ำจำรยไ์ม่สนใจอยำกพฒันำ 1 

ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมส ำคัญต่อแนวทำงและวิธีกำรพัฒนำสมรรถนะหลักของพนักงำน
มหำวิทยำลยัพะเยำ ในสมรรถนะด้ำนควำมรู้ (Knowledge) โดยแนวทำงและวิธีกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนควำมรู ้
(Knowledge) ที่ให้ควำมส ำคัญมำกที่สุด ได้แก่ มหำวิทยำลัยควรมีกำรจัดอบรม สมัมนำ เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้
สอดคล้องวตัถุประสงค์ของต ำแหน่งงำน หรอืหน่วยงำนนัน้ๆ ในล ำดบัควำมส ำคญัรองลงมำมหำวทิยำลยัควรให้กำร
สง่เสรมิ พฒันำควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบังำนทีท่ ำ และใหค้วำมรูใ้นภำระหน้ำทีข่องบุคลำกรอย่ำงทัว่ถงึ สง่เสรมิควำมรู้
ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัควำมรูใ้หม่ เช่น องคค์วำมรูใ้หม่ เช่น กำรเตรยีมกำรสู่ AEC ส ำหรบัมหำวทิยำลยัพะเยำ จดัศกึษำดู
งำนใหม้ำกยิง่ขึน้ มกีำรจดัสอบดำ้นต่ำงๆเพื่อวดัผล เช่น กำรสอบภำษำองักฤษทุกๆปี เพื่อให้รู้ว่ำจรงิๆแล้วอำจำรย์มี
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ควำมรู้มำกน้อยเพยีงใด จดัให้มทีีป่รกึษำเฉพำะทำง Expert จดัหลกัสูตรที่ใช้กบักำรท ำงำนทีถู่กตอ้งกบัลกัษณะงำน 
จดัหลกัสตูรทีเ่สรมิสรำ้งระบบคุณธรรม เผยแพร่และพฒันำควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัระเบยีบกำรขอทุนซึง่มขีอ้ยุ่งยำกท ำให้
อำจำรยไ์ม่สนใจอยำกพฒันำ และส ำรวจควำมตอ้งกำรในกำรพฒันำตนเองของบุคลำกร 
 

2. สมรรถนะดำ้นทกัษะ (Skill) 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลกำรวเิครำะหค์วำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ ดำ้นสมรรถนะดำ้นทกัษะ (Skill) 

 

ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมส ำคัญต่อแนวทำงและวิธีกำรพัฒนำสมรรถนะหลักของพนักงำน
มหำวทิยำลยัพะเยำ ในสมรรถนะด้ำนทกัษะ (Skill) โดยแนวทำงและวธิกีำรพฒันำสมรรถนะด้ำนทกัษะ (Skill) ที่ให้
ควำมส ำคญัมำกทีสุ่ด ไดแ้ก่ มหำวทิยำลยัควรมกีำรส่งเสรมิควำมรู้และพฒันำทกัษะที่เกี่ยวกบังำน ทกัษะปฏบิตัิใน
งำน ทกัษะบรกิำร ทกัษะชวีติ ควรส่งเสรมิทกัษะดำ้นอื่นๆดว้ย เช่น กำรท ำสมำธ ิกำรฝึกควำมอดทน กำรใชจ้ติวทิยำ 
และเน้นกำรพฒันำทกัษะทีด่้อยเพื่อยกระดบักำรท ำงำน โดยในล ำดบัควำมส ำคญัรองลงมำมหำวทิยำลยัควรจดัอบรม 
สมัมนำ รวมทัง้จดัใหม้กีำรแลกเปลีย่นบุคลำกรเพื่อไปฝึกงำนมหำวทิยำลยัอื่น ฝึกกำรท ำงำนเป็นทมี สง่เสรมิกำรเรยีน
ต่อเฉพำะทำงให้เกดิควำมเชีย่วชำญขัน้สูง จดัสดัส่วนของอำจำรยท์ี่มปีระสบกำรณ์กบัอำจำรยใ์หม่ควรมสีดัส่วนของ
อำจำรยท์ีม่ปีระสบกำรณ์ในกำรท ำงำนใหเ้พิม่ขึน้บำ้ง บำงคนท ำไดจ้ำกกำรเรยีนจงึขำดประสบกำรณ์ท ำใหเ้ดก็เขำ้ใจ แต่
ไม่สำมำรถยกตวัอย่ำงและอธบิำยใหน้ิสติเหน็ภำพได้ จดัระบบกำรประเมนิเพื่อพฒันำรำยดำ้นตำมภำระงำน และควร
จดัท ำกำรส ำรวจโดยออกแบบสอบถำมทกัษะแต่ละสำยงำนจะไดท้รำบจุดอ่อน จุดแขง็ ของทกัษะทีม่อียู่ในตวัพนกังำน
มหำวทิยำลยัในแต่ละสำยงำน เพื่อน ำไปพฒันำสมรรถนะไดอ้ย่ำงมคีวำมเหมำะสมต่อไป 

 

3. สมรรถนะดำ้นคุณลกัษณะ (Attribute) 

ตารางท่ี 3 แสดงผลกำรวเิครำะหค์วำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ ดำ้นสมรรถนะดำ้นคุณลกัษณะ (Attribute) 
ท่ี ข้อเสนอแนะ จ านวนประชากร (ความถ่ี) 
1. จดัอบรม สมัมนำ  3 

2. สรำ้งควำมเขำ้ใจ แนวทำงแกไ้ขปัญหำงำนในทุกๆ สภำวกำรณ์ 2 
3. พฒันำจติส ำนึกในกำรใหบ้รกิำร 2 

4. พฒันำควำมมุ่งมัน่ เสยีสละ รกัองคก์ร 1 
5. จดัโครงกำรเสรมิสรำ้งขวญัก ำลงัใจ 1 
6. มกีจิกรรมเสรมิคุณลกัษณะประจ ำปี  1 

7. จดักจิกรรมเน้นกำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่แีละสรำ้งภำคเีครอืขำ่ย 1 

ท่ี ข้อเสนอแนะ จ านวนประชากร (ความถ่ี) 

1. สง่เสรมิควำมรูแ้ละพฒันำทกัษะทีเ่กีย่วกบังำน  5 

2. จดัอบรม สมัมนำ 4 

3. แลกเปลีย่นบุคลำกรเพื่อไปฝึกงำนมหำวทิยำลยัอื่น 2 

4. ฝึกกำรท ำงำนเป็นทมี 1 

5. สง่เสรมิกำรเรยีนต่อเฉพำะทำงใหเ้กดิควำมเชีย่วชำญขัน้สงู 1 

6. จดัสดัสว่นของอำจำรยท์ีม่ปีระสบกำรณ์กบัอำจำรยใ์หม่ 1 
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ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมส ำคญัต่อแนวทำงและวธิกีำรพฒันำสมรรถนะหลกัของพนักงำนมหำวทิยำลยั
พะเยำ ในสมรรถนะดำ้นคุณลกัษณะ (Attribute) โดยแนวทำงและวธิกีำรพฒันำสมรรถนะดำ้นคุณลกัษณะ (Attribute) ที่
ให้ควำมส ำคัญมำกที่สุด ได้แก่ มหำวิทยำลยัควรมีกำรจดัอบรม สมัมนำด้ำนคุณลกัษณะ เพื่อควำมสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคแ์ละควำมต้องกำรของมหำวทิยำลยั โดยในล ำดบัควำมส ำคญัรองลงมำมหำวทิยำลยัควรสรำ้งควำมเขำ้ใจ 
แนวทำงแกไ้ขปัญหำงำนในทุกๆ สภำวกำรณ์ เช่น กำรอบรมเรื่องกำรมจีติส ำนึกในกำรปฏบิตังิำน พรอ้มทัง้ควรมรีะบบ
กำรประเมนิทีเ่ป็นรูปธรรม รวมทัง้มบีทลงโทษทีจ่ะท ำให้เหน็ว่ำถ้ำมกีำรท ำผดิแลว้จะต้องถูกลงโทษ  จดัฝึกอบรมด้ำน
คุณลกัษณะเพื่อกำรเรยีนรู้ และปรบัปรุงอย่ำงต่อเนื่อง มกีำรจดักจิกรรมเสรมิคุณลกัษณะประจ ำปี และจดัโครงกำร
เสรมิสรำ้งขวญัก ำลงัใจ เช่น คนดศีร ีมพ. รวมทัง้พฒันำควำมมุ่งมัน่ เสยีสละ รกัองคก์ร มกีำรแบ่งปันควำมรู ้ทกัษะใน
งำนของตนเองใหแ้ก่บุคคลอื่นไดร้บัรูว้่ำ มภีำระหน้ำทีป่ฏบิตัเิกีย่วกบัอะไรบำ้งจำกกำรไดร้บัรูข้อ้มลูข่ำวสำร ทีเ่กดิจำก
กำรเปลี่ยนแปลงในภำระงำนของตนเอง ส่งเสรมิให้มกีำรชี้แจงหำแนวทำงแก้ไขปัญหำในงำนที่เกดิขึน้ ตำมสภำวะที่
เปลี่ยนไป ทัง้กฎ ระเบยีบ ประกำศต่ำงๆ ที่มอียู่ในภำระหน้ำทีเ่กี่ยวขอ้ง สรำ้งควำมมัน่คงในหน้ำที่กำรงำน เน้นกำร
สรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่แีบบจรงิจงั ทัง้ภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ปลกูฝังกำรรูจ้กัเสยีสละ กำรช่วยเหลอืผูอ้ื่น กำรท ำ
ใหเ้กดิควำมสำมคัคปีรองดอง ไม่เหน็แก่ตวั 

ซึง่ผู้วจิยัมขีอ้คดิเหน็โดยสรุป กล่ำวคอื มหำวทิยำลยัควรมกีำรพฒันำสมรรถนะของพนักงำน จดัหำวธิกีำร
พฒันำทีม่คีวำมเหมำะสมกบัพนกังำน และบรบิทของมหำวทิยำลยัอย่ำงต่อเนื่อง โดยเริม่จำกกำรใชบุ้คลำกรทีม่คีวำมรู้
ควำมสำมำรถภำยในมหำวทิยำลยัมำให้ควำมรูใ้นรูปแบบต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรประหยดัและใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ 
สำมำรถใชท้รพัยำกรบุคคลสง่เสรมิซึง่กนัและกนั อนัก่อประโยชน์ในเรื่องของกำรมสีว่นร่วม ภำคเีครอืขำ่ย ควำมผกูพนั
ต่อองคก์ำรและเพื่อนร่วมงำน ท ำใหอ้ยู่ร่วมกนัในองคก์รอย่ำงมคีวำมสขุ และตรงวตัถุประสงคข์องกำรพฒันำทรพัยำกร
บุคคล 
 

สรปุผลและอธิปรายผล 
จำกกำรสรุปผลกำรวจิยัเรื่องกำรศกึษำสมรรถนะหลกั และแนวทำงกำรพฒันำสมรรถนะหลกัของพนักงำน

มหำวิทยำลัยพะเยำ ผู้วิจ ัยได้พบข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ โดยอภิปรำยจำกแนวค ิดของ ทฤษฎ ีของ David 
C’Meclelland อ้ำงถึงในณรงค์ว ิทย์ แสนทอง [4] โดยแบ่งสมรรถนะหลกั และแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะของ
บุคลำกร ออกเป็น 3 ดำ้นไดด้งัต่อไปนี้ 

1. สมรรถนะดำ้นควำมรู ้(Knowledge) พนกังำนมหำวทิยำลยัพะเยำใหค้วำมส ำคญักบักำรมคีวำมตระหนัก

ในผู้รบับรกิำรว่ำมคีวำมส ำคญั กำรเป็นผู้ให้บรกิำรทีด่ี ควำมเขำ้ใจในระบบ กระบวนกำรกำรท ำงำน และมีควำม

เข้ำใจในระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับเดียวกัน และมีควำมตระหนักในกำร

แข่งข ันเพื่อพ ัฒนำงำน ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิเกี่ยวกบั สมรรถนะ (Competency) หลกักำรและแนวปฏบิตัิ ของ

เทือ้น ทองแกว้[5] ทัง้นี้ จะเหน็ว่ำ สิง่ทีแ่สดงออกถงึสมรรถนะหลกัในดำ้นควำมรูข้องพนักงำนมหำวทิยำลยัพะเยำ คอื 

ควำมตระหนักในผู้รบับรกิำร ในขณะที่ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทำงและวธิกีำรพฒันำสมรรถนะหลกัของพนักงำน

มหำวทิยำลยัพะเยำ มีควำมต้องกำรจดัอบรมให้ควำมรู้ในภำระหน้ำที่ของบุคลำกรอย่ำงทัว่ถึง จดักำรอบรมตำม

ลกัษณะสำยงำนของมหำวทิยำลยั เพื่อจะไดม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจ และปฏบิตังิำนไดต้รงกบัแนวทำงกำรบรหิำรงำนของ

มหำวทิยำลยั และองคค์วำมรูใ้หม่ ควำมรูใ้นหน้ำทีร่บัผดิชอบหลกั ควำมเขำ้ใจในกระบวนกำรท ำงำน 

2. สมรรถนะด้ำนทกัษะ (Skill) พนักงำนมหำวทิยำลยัพะเยำให้ควำมส ำคญักบัควำมรบัผิดชอบต่อ

หน้ำที่ของตน เพื่อพฒันำทีมงำน กำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผู ้รบับริกำร ม ีระบบกำรท ำงำนเป็นกำรสร้ำง

เครอืขำ่ยควำมร่วมมอืประสำนงำน และกำรวจิยัเพื่อพฒันำงำนอย่ำงสรำ้งสรรค ์ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิเกีย่วกบัควำม
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คิดเห็นเกี่ยวกบั สมรรถนะหลกัของพนักงำนมหำวิทยำลยั ของสมฤทัย อยู่รอต[9] โดยยงัพบอีกว่ำ ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกบัแนวทำงและวธิกีำรพฒันำสมรรถนะหลกัของพนักงำนมหำวทิยำลยัพะเยำ พนักงำนมหำวทิยำลยัส่วนใหญ่ 

ตอ้งกำรใหจ้ดัโครงกำรฝึกทกัษะปฏบิตัใินงำนทีร่บัผดิชอบ ทกัษะบรกิำร ทกัษะชวีติ รวมถงึสง่เสรมิทกัษะดำ้นอื่นๆดว้ย 

เช่น กำรท ำสมำธ ิกำรฝึกควำมอดทน หรอืกำรใช้จติวทิยำ และเน้นกำรใช้ทกัษะที่ด้อย เพื่อพฒันำและยกระดบักำร

ท ำงำน 

สมรรถนะดำ้นคุณลกัษณะ (Attribute) พนกังำนมหำวทิยำลยัพะเยำใหค้วำมส ำคญักบักำรเรยีนรูเ้พื่อปรบัปรุง
อย่ำงต่อเนื่อง ควำมร่วมมอื รบัผดิชอบ จิตส ำนึก ควำมผูกพนัต่อองค์กร มจีติบรกิำรให้ค ำแนะน ำ ให้ค ำปรกึษำ กำร
มุ่งเน้นคุณภำพโดยใส่ใจในผลลพัธ์ และมีจิตส ำนึกธรรมมำภิบำล ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดเกี่ยวกบัควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับสมรรถนะหลักของอำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ของสุภำพร ตันติสันติสม และกระมล 
ทองธรรมชำติ[10] ส่วนขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัแนวทำงและวธิกีำรพฒันำสมรรถนะหลกัของพนักงำนมหำวทิยำลยั
พะเยำ คอื ควรมคีวำมมุ่งมัน่ เสยีสละ รกัองคก์ร ควรมกีำรแบ่งปันควำมรู้ ทกัษะในงำนของตนเองให้แก่บุคคลอื่น
ได้รบัรู้ว่ำ มีภำระหน้ำทีป่ฏบิตัเิกีย่วกบัอะไรบำ้งจำกกำรไดร้บัรูข้อ้มูลข่ำวสำร ทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงในภำระงำน
ของตนเอง ส่งเสริมให้มีกำรชี้แจงหำแนวทำงแก้ไขปัญหำในงำนที่เกิดขึ้นตำมสภำวะที่เปลี่ยนไป ทัง้กฎ ระเบียบ 
ประกำศต่ำงๆ ที่มอียู่ในภำระหน้ำที่เกี่ยวขอ้ง สร้ำงควำมมัน่คงในหน้ำที่กำรงำนเพื่อที่จะให้บุคลำกร เน้นกำรสร้ำง
ควำมสมัพนัธท์ีด่แีบบจรงิจงั ทัง้ภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ปลูกฝังกำรรูจ้กัเสยีสละ กำรช่วยเหลอืผูอ้ื่น กำรท ำให้
เกดิควำมสำมคัคปีรองดอง ไม่เหน็แก่ตวั 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
1. จดัอบรม หรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นกำรส่งเสริมให้ควำมรู้เกี่ยวกับภำระหน้ำที่ กระบวนกำรท ำงำน 

กำรศกึษำค้นคว้ำหรือหำควำมรู้ทัว่ไป ควำมรู้นอกกรอบ ควำมเขำ้ใจในระเบยีบ หลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกบักำร
ปฏบิตังิำน รวมถงึกำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรทีด่ ี

2. ควรมกีำรก ำกบัดูแลให้ควำมส ำคญัอย่ำงจรงิจงัในกำรพฒันำสมรรถนะ รวมถึงกำรวดัและประเมนิผล 
กำรจดักจิกรรมแบ่งปันควำมรู ้ทกัษะกำรท ำงำน แลกเปลี่ยนขอ้มลูขำ่วสำร ระหว่ำงผูป้ฏบิตัิงำนด้วยกนั และเกบ็รวม
รวบขอ้มลูเพื่อน ำไปสูก่ำรพฒันำรุ่นหลงัต่อไป 

3. ควรจดักจิกรรมส่งเสรมิ เสรมิสรำ้ง พฒันำสมรรถนะ และต้องเป็นกระบวนกำรหรอืกจิกรรมที่ช่วยสรำ้ง
คน พฒันำคน กล่ำวคอื พฒันำตัง้แต่กระบวนกำรเรยีนรู ้กระบวนกำรทำงควำมคดิ และกำรปฏบิตั ิโดยเริม่จำกตวั
ของผูร้บักำรพฒันำ ให้สำมำรถสรำ้งวธิกีำรแกปั้ญหำ แนวทำงกำรปฏบิตั/ิวธิกีำร ตลอดจนสรำ้งองคค์วำมรูใ้หม่ๆ เพื่อ
พฒันำตนเอง สำมำรถน ำไปปฏบิตั ิและอธบิำยกระบวนกำรพฒันำไดทุ้กขัน้ตอนโดยละเอยีด 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรศึกษำสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกบัหน้ำที่ (Functional Competency) แยกตำมสำยงำนของพนักงำน

มหำวทิยำลยั (สำยวชิำกำรและสำยบรกิำร) 
2. ควรมกีำรศกึษำแนวทำงในกำรพฒันำกรอบแนวคดิ หรอืตวัแบบสมรรถนะของพนกังำนมหำวทิยำลยัพะเยำ 
3. ควรศกึษำวธิกีำรพฒันำทีท่นัต่อยุคสมยั และมกีระบวนกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง 
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รูปแบบการบริหารจัดการตามแนวธรรมาภบิาลที่ดีตามการรับรู้ของบุคลากร 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
 

ด ำเนิน ไชยแสน1 

Dumnoen Chaisaen1 

 

บทคดัย่อ 
กำรวจิยัมวีตัถุประสงค์เพื่อ  (1) เพื่อเปรยีบเทยีบควำมคดิเห็นของบุคลำกรในคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม 

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ที่สนับสนุนกำรบรหิำรจดักำรตำมแนวธรรมำภิบำลที่ดี ระหว่ำงกลุ่ม
ผูบ้รหิำร กลุ่มวชิำกำรและกลุ่มบุคลำกรสำยสนบัสนุน (2) เพื่อศกึษำกำรน ำหลกักำรกำรบรหิำรจดักำรตำมแนวธรรมำภิ
บำลทีด่ ีเขำ้มำประยุกตใ์ชใ้นคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลสวุรรณภูม ิ

ผลกำรวจิยัพบว่ำ ควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรตำมแนวธรรมำภิบำลที่ด ีในคณะคณะครุศำสตร์
อุตสำหกรรม เน้นเรื่องกำรให้บรกิำรวชิำกำรแก่สงัคมมำกว่ำควำมเป็นเลศิทำงวชิำกำร มคีวำมต้องกำรพฒันำในกำร
สรำ้งบณัฑติเฉพำะทำงครุศำสตร์อุตสำหกรรม ทีม่เีอกลกัษณ์เด่น และมคีวำมเป็นเลศิในวชิำชพีครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม 
ตอ้งกำรใหน้ักศกึษำมจีุดเด่นทีแ่ตกต่ำงจำกบณัฑติในสำขำอื่น ในสว่นของหลกัธรรมำภบิำลมคีวำมต้องควำมเป็นธรรม
ในคณะมำกกว่ำประเดน็อื่นๆ ส่วนกำรบรหิำรงำนบุคคล ต้องกำรใหม้กีำรจ่ำยผลตอบแทนบุคลำกรตำมวุฒกิำรศกึษำ 
และค่ำควำมช ำนำญพเิศษตำมชัน้มำตรฐำนวชิำชพีนัน้ๆ ก ำหนด กำรคดัเลอืกบุคลำกรควรเป็นหน้ำทีห่วัหน้ำงำน ที่
ต้องกำรบุคลำกรใชง้ำนจรงิตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ ดำ้นกำรบรหิำรเงนิและทรพัยส์นิ ทัง้ 3 กลุ่ม คอื กลุ่มผูบ้รหิำร 
กลุ่มวชิำกำร และกลุ่มบุคลำกรสำยสนับสนุนเหน็ว่ำอ ำนำจในกำรตดัสนิใจดำ้นกำรเงนิเป็นเรื่องของทมีงำนบรหิำรและ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ กำรอนุมตัต่ิำง ๆ ผ่ำนควำมเหน็ชอบคณะกรรมกำร กำรตดัสนิใจเชงินโยบำยดำ้นกำรเงนิ
ตอ้งเป็นไปตำมกรอบทีม่หำวทิยำลยัก ำหนด  
 

ค ำส ำคญั:  คณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลสวุรรณภูม ิ
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Abstract  
 The research aims: (1)  to compare the opinions of the staff in the Faculty of Industrial Education, 
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi that support good governance compare among all levels 
of administrators academic and support staff And (2) to study the principles of good governance. and apply 
them to the Industrial Education at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. 
 The results showed that the good governance of the Faculty. Should focus on academic social 
services than academic excellence. There is a need to develop and produce specialized Industrial Education. 
Graduates with unique identity and with excellence in their profession. There is also a need to have some 
outstanding students with a traits in graduates. In terms of good governance, there is a need of more equitable 
than other repeats. The management of remuneration should take personnel qualification and the special 
expertise to the professional standards in to accounts. The recruitment of academic staff and support staff 
should be selected by the head of department on basis of practicality, ability knowledge. Regarding the financial 
and assets management, financial decision and approval should put forward to the management team and the 
faculty’s board. Monetary policy decisions must be based on the University’s lows and regulations. 
 

Keywords: Industrial Education at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 
 

บทน ำ 

นโยบำยกำรจดักำรอุดมศกึษำมกีำรปรบัเปลี่ยนโดยมหีลกักำรที่ส ำคญั คอื ให้มหำวทิยำลยัของรฐัเป็นมหำวทิยำลยัใน
ก ำกบั เริม่ด ำเนินกำรตัง้แต่ปีพ.ศ. 2545 เป็นต้นมำและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำได้น ำหลกักำรดงักล่ำวมำ
พัฒนำเป็นแผนอุดมศึกษำ 15 ปี [1]  ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542  หมวดที่  6 ได้กล่ำวถึงวิธีกำรประเมิน
คุณภำพทัง้ภำยในและภำยนอก [2] โดยวำงกรอบให้กำรบรหิำรและกำรจดักำรที่ดไีว้ในองค์ประกอบที่ 7 ด้ำนบรหิำร
จดักำรตัง้แต่ตวับ่งชีท้ี ่7.1-7.4 ซึง่คณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลสวุรรณภูม ิตอ้งน ำตวั
บ่งชีด้งักล่ำวมำจดัท ำรำยงำนประเมนิตนเอง และรำยงำนใหม้หำวทิยำลยัรบัทรำบ และตำมมตคิณะรฐัมนตร ีในปี 2543 
ก ำหนดใหห้น่วยงำนของรฐัทุกแห่งด ำเนินกำรโดยน ำหลกักำรบรหิำรและกำรจดักำรที่ด ีGood Governance มำใช้ใน
กำรปรบับทบำทองคก์ร เน้นกำรมสีว่นร่วมของบุคลำกรทุกภำคสว่นในหน่วยงำน ใหม้คีวำมร่วมมอืในกำรบรหิำรและให้
ขอ้เสนอแนะอย่ำงสรำ้งสรรค์จำกหลกักำรดงักล่ำวท ำใหเ้กดิกำรตื่นตวัของบุคลำกรภำยในคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม 
และหนัมำสนใจเรื่องบรหิำรกำรจดักำรทีด่ทีุกภำคสว่นอย่ำงจรงิจงั เป็นกำรเริม่ตน้ของกำรบรหิำรและกำรจดักำรทีด่ ี 

งำนวิจัยในเรื่องนี้  เพื่อต้องกำรให้ทรำบควำมคิดเห็นของบุคลำกรของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลสุวรรณภูม ิในกำรน ำเสนอขอ้มูลเพื่อกำรพฒันำคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม ให้มี
กำ้วหน้ำและพฒันำตำมกรอบหลกักำรบรหิำรจดักำรตำมแนวธรรมำภบิำลทีด่ที ัง้ 10 ประเดน็ของแนวทำงกำรบรหิำร
กำรจดักำรทีด่ ีคลุมโครงสรำ้งทัง้หมดของคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม ในด้ำนวชิำกำรดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคล ด้ำน
กำรบรหิำรงำนกำรเงนิและทรพัยส์นิ ซึง่ผลกำรวจิยั สำมำรถน ำไปปรบัใช้เป็นขอ้มลูหรอืแนวทำงในกำรบรหิำรคณะครุ
ศำสตรอ์ุตสำหกรรม ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อไป 
 

วตัถปุระสงคใ์นกำรศึกษำ 
1. เพื่อเปรยีบเทียบควำมคดิเห็นของบุคลำกรในคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม มหำวทิยำลยัเทคโนโลยีรำช

มงคลสุวรรณภูมิ ที่สนับสนุนกำรบรหิำรจดักำรตำมแนวธรรมำภิบำลที่ดรีะหว่ำงกลุ่มผู้บรหิำร กลุ่มวชิำกำรและกลุ่ม
บุคลำกรสำยสนบัสนุน 
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2. เพื่อศึกษำกำรน ำหลักกำรกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวธรรมำภิบำลที่ดี เข้ำมำประยุกต์ใช้ในคณะครุศำสตร์
อุตสำหกรรมมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลสวุรรณภูม ิ
 

กรอบแนวคิด 
 ภำยใต้ภำวกำรณ์ในปัจจุบนัที่สงัคมเปลี่ยนแปลงไป สถำนประกอบกำรภำคเอกชนมกีำรตื่นตวัอย่ำงมำกใน
กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว เน่ืองจำกกำรแขง่ขนักนัในเชงิธรุกจิและมกีำรขยำยฐำนกำรผลติขำ้มชำตขิำ้มวฒันำธรรม กำร
บรหิำรภำครฐัย่อมต้องมีกำรพัฒนำเช่นกนั รฐับำลที่มีอ ำนำจในกำรบรหิำรงำนตระหนักว่ำ กลไกของรฐัต้องมีกำร
เปลี่ยนแปลง  รฐับำลได้ให้กรอบแนวคดิด้ำนกำรบรหิำรขึน้มำ และมอบหมำยให้หน่วยงำนทุกภำคส่วนน ำไปปฏบิตั ิ
เพื่อเสรมิสรำ้งระบบบรหิำรจดักำรทีด่ใีนทุกภำคส่วน ใหเ้ป็นพืน้ฐำนส ำคญัในกำรฟ้ืนฟูและพฒันำประเทศสูค่วำมสมดุล
และยัง่ยืน มีประสิทธิภำพ ยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชนโปร่งใส กำรกระจำยอ ำนำจ และเพื่อเสริมสร้ำง
กระบวนกำรตรวจสอบและถ่วงดุลบนพืน้ฐำนของสทิธแิละหน้ำที่ จำกแนวทำงดงักล่ำวหน่วยที่อยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัของ
รฐับำล ตอ้งน ำเรื่องหลกักำรบรหิำรและจดักำรทีด่ไีปสูก่ำรปฏบิตังิำนและตอ้งรำยงำนผลกำรกำรปฏบิตังิำนตำมล ำดบั 
 

สมมติุฐำน 
1. บุคลำกรสงักดัคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลสวุรรณภูม ิรบัรูก้ำรบรหิำร

จดักำรตำมแนวธรรมำภบิำลทีด่ไีดอ้ย่ำงด ี
2. บุคลำกรสงักดัคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลสวุรรณภูม ิสำมำรถน ำกำร

บรหิำรจดักำรตำมแนวธรรมำภบิำลทีด่นี ำมำปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
 

วิธีวิทยำกำรวิจยั 
กำรวจิยัในครัง้นี้เป็นกำรกำรวจิยัเชงิส ำรวจกำรบรหิำรจดักำรตำมแนวธรรมำภิบำลที่ดใีนมุมมองของบุคลำกร

คณะ ครุศำสตร์อุตสำหกรรมมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลสุวรรณภูม ิกลุ่มประชำกรกำรวจิยั คอื ผู้บรหิำร กลุ่ม
วิชำกำรและบุคลำกรสำยสนับสนุนทัง้หมดของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ที่ปฏิบัติงำนในปีกำรศึกษำ 2556 
ครอบคลุมงำนดำ้นโครงสรำ้งของกำรบรหิำรด้ำนวชิำกำร ดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคล ดำ้นกำรบรหิำรงำนกำรเงนิและ
ทรพัยส์นิ 
 

ขัน้ตอนกำรวิจยั 
1.  ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง    

       1.1 ประชำกร คอื บุคลำกรคณะครุสำสตรอ์ุตสำหกรรม มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลสวุรรณภูม ิทัง้ 3 
พืน้ทีใ่นกำรจดักำรเรยีนกำรสอน ไดแ้ก่ศูนยน์นทบุร ีศูนยส์พุรรณบุร ีและศูนยห์นัตรำ จ ำนวน 102 คน เป็นขำ้รำชกำร
พนกังำนมหำวทิยำลยั 83 คน (สำยบรหิำรและสำยวชิำกำร) และสำยสนบัสนุน 19 คน 
     1.2 กลุ่มตัวอย่ำง คอื ก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงตำมตำรำงของ Krejcie and Morgan (1970: 608-
609) และใชว้ธิกีำรสุม่แบบแบบง่ำย (Simple random sampling) จ ำนวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.64             
 2.  เครือ่งมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 

     เครื่องมอืทีใ่ชใ้นกำรวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถำม (Questionnaire) กำรบรหิำรจดักำรตำมแนวธรรมำภบิำล
ทีด่ ีตำมกำรรบัรูข้องบุคลำกรคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลสุวรรณภูม ิครอบคลุมงำน
ด้ำนโครงสร้ำงของกำรบริหำรด้ำนวชิำกำร ด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบรหิำรงำนกำรเงนิและทรพัย์สนิ มี
ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรำยกำร (Check List) จ ำนวน  5 ระดบั ดงันี้ 
5 หมำยถงึ เหน็ดว้ย/กำรปฏบิตัมิำกทีส่ดุ 4 หมำยถงึ เหน็ดว้ย/กำรปฏบิตัมิำก 3 หมำยถงึ เหน็ดว้ย/กำรปฏบิตัปิำน
กลำง 2 หมำยถงึ เหน็ดว้ย/กำรปฏบิตัน้ิอย 1 หมำยถงึ เหน็ดว้ย/กำรปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 
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3.  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

       3.1 ผูว้จิยัขอหนงัสอืจำกคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม เพื่อแจกแบบสอบถำมงำนวจิยั 
              3.2 ผูว้จิยัจดัสง่แบบสอบถำมพรอ้มค ำชีแ้จงดว้ยตนเองและสง่กลบัทำงไปรษณียโ์ดยขอควำมร่วมมอืจำก
บุคลำกรของคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม 

4.  กำรวิเครำะหข์้อมูล  
     ผูว้จิยัไดด้ ำเนินกำรวเิครำะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส ำเรจ็รปูเพื่อวเิครำะหข์อ้มลูเป็นค่ำควำมถี ่
(Frequency) ค่ำรอ้ยละ (Percentage) ค่ำเฉลีย่ ( X ) ค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำน (S.D.) และทดสอบค่ำควำมแตกต่ำงดว้ย 
t-test  ระดบัควำมเชื่อมัน่เท่ำกบั 0.95 
 

ผลกำรศึกษำ 
กำรวจิยัครัง้นี้ ไดด้ ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคข์องกำรวจิยัทีก่ ำหนดไว ้มรีำยละเอยีดดงันี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 
จ ำนวนของผูต้อบแบบสอบถำม จ ำนวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.64 แบ่งเป็นเพศชำย  65 คน รอ้ยละ 66.30 

และเป็นเพศหญิง 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.34 ระยะเวลำที่ท ำงำนนำนที่สุด จ ำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 44.88 มี
สถำนภำพมำกทีส่ดุ คอืขำ้รำชกำร 50 คน รอ้ยละ 51.00 ระดบักำรศกึษำมำกทีส่ดุคอื ปรญิญำโท 63 คน รอ้ยละ 64.26 
ต ำแหน่งทำงวชิำกำรทีม่ำกทีส่ดุคอื อำจำรย ์69 คน คดิเป็นรอ้ยละ70.38 
 

ตอนท่ี 2 ควำมคิดเหน็เก่ียวกำรบริหำรจดักำรตำมแนวธรรมำภิบำลท่ีดีในคณะครศุำสตรอ์ตุสำหกรรม 
ตำรำงท่ี 2.1 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบัเป้ำหมำยในกำรพฒันำคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม ควรเป็นอย่ำงไร  
 กลุ่ม                                      ควำมคดิเหน็                                                       s.d.
                
1) กลุ่มผูบ้รหิำร       ควำมสำมำรถในกำรพึง่พำตนเองดำ้นกำรเงนิ   3.88  .941 
2) กลุ่มสำยวชิำกำร   กำรบรกิำรวชิำกำรแก่สงัคม     4.17  .619 
3) กลุ่มสำยสนบัสนุน กำรพฒันำกำรสรำ้งบณัฑติเฉพำะทำงครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม  4.53  .518  

 

จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรยีบเทยีบกลุ่มผูต้อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่มโดย 1) กลุ่มผูบ้รหิำรสนใจในเรื่อง 
ควำมสำมำรถในกำรพึง่พำตนเองดำ้นกำรเงนิ 2) กลุ่มสำยวชิำกำสนใจใจเรื่องกำรบรกิำรวชิำกำรแก่สงัคม และ3) กลุ่ม
สำยสนบัสนุนสนใจในเรื่องกำรพฒันำกำรสรำ้งบณัฑติเฉพำะทำงครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม 
 

ตำรำงท่ี 2.2 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบัคุณลกัษณ์ของคณบดคีณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม 
 กลุ่ม                                          ควำมคดิเหน็                                       s.d.       
1) กลุ่มผูบ้รหิำร        วสิยัทศัน์ทำงเศรษฐกจิ กำรเมอืง สงัคม 3.68  .873 
2) กลุ่มสำยวชิำกำร   ควำมเขำ้ใจวฒันธรรมองคก์ร     4.29  .855 
3) กลุ่มสำยสนบัสนุน มคีวำมเขำ้ใจในระบบกำรวจิยั/บรกิำรวชิำกำร   4.84  .375 

 

จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดย 1) กลุ่มผู้บริหำรให้
ควำมส ำคัญเรื่อง วิสยัทัศน์ทำงเศรษฐกิจ กำรเมืองสงัคม  2) กลุ่มสำยวิชำกำรให้ควำมส ำคัญเรื่อง ควำมเข้ำใจ
วฒันธรรมองคก์ร 3) กลุ่มสำยสนบัสนุน ใหค้วำมส ำคญัเรื่องมคีวำมเขำ้ใจในระบบกำรวจิยั/บรกิำรวชิำกำรและวสินัทศัน์
ทำงวชิำกำร  
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ตำรำงท่ี 2.3 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรบรหิำรคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม  

กลุ่ม ควำมคิดเหน็  �̅� s.d  

1) กลุ่มผูบ้รหิำร 
คณบดตีอ้งกำรเลอืกทมีงำนบรหิำรทีม่ผีูแ้ทนจำกตวัแทน
คณำจำรย ์ผูน้ ำชุมชน ผูท้รงคุณวุฒจิำกภำยนอก     

3.87 1.024 

2) กลุ่มสำยวชิำกำร คณบดตีอ้งกำรเลอืกทมีงำนบรหิำรทีม่ผีูแ้ทนจำกตวัแทน
คณำจำรย ์ผูน้ ำชุมชน ผูท้รงคุณวุฒจิำกภำยนอก  

3.89 1.088 

3) กลุ่มสำยสนบัสนุน  กลุ่มสำยสนบัสนุน คณบดตีอ้งกำรเลอืกทมีงำนบรหิำรทีม่ผีูแ้ทน
จำกตวัแทนคณำจำรย ์ผูน้ ำชุมชน ผูท้รงคุณวฒุจิำกภำยนอก 

4.33 0.651 

 

จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรยีบเทยีบกลุ่มผูต้อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม คอื ผูบ้รหิำร กลุ่มสำยวชิำกำรและ
กลุ่มสำยสนับสนุน ใหค้วำมส ำคญัเรื่องคณบดตี้องกำรเลอืกทมีงำนบรหิำรทีม่ผีู้แทนจำกตวัแทนคณำจำรย์ ผูน้ ำชุมชน 
ผูท้รงคุณวุฒจิำกภำยนอก 
ตำรำงท่ี 2.4 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบัทีม่ำของคณบดคีณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม 

กลุ่ม ควำมคิดเหน็  �̅� s.d  

1) กลุ่มผูบ้รหิำร กำรสรรหำคณบดคีวรมำจำกกำรเลอืกตัง้โดยตรง 4.43 0.727 

2) กลุ่มสำยวชิำกำร กำรสรรหำคณบดคีวรมำจำกกำรเลอืกตัง้โดยตรง 4.16 1.067 

3) กลุ่มสำยสนบัสนุน  กำรสรรหำคณบดคีวรมำจำกกำรเลอืกตัง้โดยตรง 4.76 0.438 
 

จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรยีบเทยีบกลุ่มผูต้อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดยทัง้ 3 กลุ่มใหค้วำมส ำคญัเรื่อง
ควรมำจำกกำรเลอืกตัง้โดยตรง 
ตำรำงท่ี 2.5 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรเลอืกสรรหรอืคดัสรรคบ์ุคคลภำยนอกมำเป็นคณะกรรมกำรบรหิำร
คณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม 

  กลุ่ม                                  ควำมคดิเหน็                                                         s.d  
1) กลุ่มผูบ้รหิำร        ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งทนุสนบัสนุนกจิกรรม   4.68  .478 
2) กลุ่มสำยวชิำกำร กำรอุทศิเวลำใหก้บัคณะคณะครศุำสตรอ์ุตสำหกรรม   4.43  .934 
3) กลุ่มสำยสนบัสนุน เป็นผูน้ ำทำงวชิำกำร      4.83  .375 

 

จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรยีบเทยีบกลุ่มผูต้อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดย 1) กลุ่มผูบ้รหิำรใหค้วำมสน
ในเรื่องควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งทุนสนับสนุนกจิกรรม 2) กลุ่มสำยวชิำกำร ให้ควำมสนในในเรื่อง และกำรอุทิศ
เวลำใหก้บัคณะคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม 3) กลุ่มสำยสนบัสนุนใหค้วำมสนในเรื่องเป็นผูน้ ำทำงวชิำกำร  
 

ตำรำงท่ี 2.6 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรตรวจสอบกำรท ำงำนของทมีบรหิำรคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม 
กลุ่ม                                       ควำมคดิเหน็                                                     s.d.        

1) กลุ่มผูบ้รหิำร        องคก์รอสิระทีถู่กตอ้งตำมกฎหมำย    4.50 1.032  
2) กลุ่มสำยวชิำกำร บุคลำกรทัง้หมดมรคณะตำมหวัขอ้ทีต่กลงกนัไว ้   4.12 1.040  
3) กลุ่มสำยสนบัสนุน บุคลำกรทัง้หมดมรคณะตำมหวัขอ้ทีต่กลงกนัไว ้   4.53 .518 
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 จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรยีบเทยีบกลุ่มผูต้อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดย 1) กลุ่มผูบ้รหิำร ใหค้วำมสน
ในเรื่ององค์กรอสิรพที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 2) และ3) กลุ่มสำยวชิำกำรและกลุ่มสำยสนับสนุน ให้ควำมสนใจในเรื่อง
บุคลำกรทัง้หมดทีส่งักดัคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนของทมีงำนบรหิำรได ้ 
ตำรำงท่ี 2.7 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมหลกัธรรมำภบิำล ควรเป็นอย่ำงไร 
            กลุ่ม                                     ควำมคดิเหน็                                                          s.d.         
1) กลุ่มผูบ้รหิำร        ควำมเป็นธรรม       4.93  .250 
2) กลุ่มสำยวชิำกำร ควำมโปร่งใส       4.39  .999 
3) กลุ่มสำยสนบัสนุน ควำมโปร่งใส       4.88  .333 

 

 จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรยีบเทยีบกลุ่มผูต้อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดย 1) และ 2) กลุ่มผูบ้รหิำรและ
กลุ่มสำยวชิำกำร ใหค้วำมสนใจเรื่องควำมเป็นธรรม 3) กลุ่มสำยสนบัสนุน ใหค้วำมสนใจเรื่องควำมโปร่งใส  
ตำรำงท่ี 2.8 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัิตำมบทบำทของบุคลำกรในคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมตำม
หลกัธรรมำภบิำล  

 กลุ่ม                                    ควำมคดิเหน็                                                          s.d 
1) กลุ่มผูบ้รหิำร        กำรมสีว่นร่วมรบัรูน้โยบำยและแผนงำน ขอ้มลูต่ำง ๆ   4.40  .736 
2) กลุ่มสำยวชิำกำร กำรไดร้บักำรดแูลและตอบสนองจำกฎระเบยีนต่ำง ๆ   4.24  .947 
3) กลุ่มสำยสนบัสนุน เป็นผูใ้หข้อ้มลูเพื่อประกอบจดัท ำแผนประจ ำปี   4.76  .599 

 

จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรยีบเทียบกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดย 1) กลุ่มผู้บรหิำร ให้ควำม
สนใจเรื่องกำรมสี่วนร่วมรบัรูน้โยบำยและแผนงำน ขอ้มูลต่ำง ๆ 2) กลุ่มสำยวชิำกำร ใหค้วำมสนใจเรื่องกำรได้รบักำร
ดแูลและตอบสนองจำกฎระเบยีนต่ำง ๆ 3) กลุ่มสำยสนบัสนุน ใหค้วำมสนใจเรื่องเป็นผูใ้หข้อ้มลูเพื่อประกอบจดัท ำแผน
ประจ ำปี 

 

ตอน 3 กำรบริหำรงำนบุคคล  
ตำรำงท่ี 3.1 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรบรหิำรงำนวชิำกำรคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม 
 กลุ่ม                  ควำมคดิเหน็                                s.d.        
1) กลุ่มผูบ้รหิำร        กำรแบ่งกลุ่มบุคลำกรเป็นสำยวชิำกำรและสำยสนบัสนุน 4.50  .516  
2) กลุ่มสำยวชิำกำร กำรแบ่งกลุ่มบุคลำกรเป็นสำยวชิำกำรและสำยสนบัสนุน 3.93  1.183  
3) กลุ่มสำยสนบัสนุน กำรแบ่งกลุ่มบุคลำกรเป็นสำยวชิำกำรและสำยสนบัสนุน 4.60    .527  

 

 จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรยีบเทยีบกลุ่มผูต้อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม คอื โดยทัง้ 3 กลุ่ม ใหค้วำมสนใจ
เรื่องในกำรแบ่งกลุ่มบุคลำกรเป็นสำยวชิำกำรและสำยสนบัสนุน  
ตำรำงท่ี 3.2 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรบรหิำรงำนวชิำกำรคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม 
 กลุ่ม                                   ควำมคดิเหน็                s.d.     
1) กลุ่มผูบ้รหิำร        กำรบรหิำรวชิำกำรควรเป็นสำขำวชิำ    4.50 .516  
2) กลุ่มสำยวชิำกำร กำรบรหิำรวชิำกำรควรเป็นสำขำวชิำ    3.93 1.183  
3) กลุ่มสำยสนบัสนุน กำรบรหิำรวชิำกำรควรเป็นภำควชิำ    4.60 .527 

 

จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรยีบเทยีบกลุ่มผูต้อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดยทัง้ 3 กลุ่ม ใหค้วำมสนใจเรื่อง
ในกำรแบ่งกลุ่มบุคลำกรเป็นสำยวชิำกำรและสำยสนบัสนุน  
 

X
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ตำรำงท่ี 3.3 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนบุคลำกรในอนำคต  
กลุ่ม                                         ควำมคดิเหน็                                                     s.d.      

1) กลุ่มผูบ้รหิำร        กำรก ำหนดค่ำตอบแทนบุคลำกรในอนำคตควรค่ำตอบแทนตำมวุฒ ิ 2.85  0.516
 กำรศกึษำ 
2) กลุ่มสำยวชิำกำร กำรก ำหนดค่ำตอบแทนบุคลำกรในอนำคตควรค่ำตอบแทนตำมวุฒ ิ 2.85 1.183 
                            กำรศกึษำ 
3) กลุ่มสำยสนบัสนุน กำรก ำหนดค่ำตอบแทนบุคลำกรในอนำคตควรค่ำตอบแทน  4.69 0.894 

                ค่ำควำมช ำนำญพเิศษ   
 

 จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรยีบเทยีบกลุ่มผูต้อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดยทัง้ 3 กลุ่ม มคีวำมสนในใน
เรื่องกำรก ำหนดค่ำตอบแทนบุคลำกรในอนำคต ควรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมวุฒกิำรศกึษำและค่ำควำมช ำนำญพเิศษและ
ตำมชัน้มำตรฐำนวชิำชพี 
ตำรำงท่ี 3.4 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบับทบำทในกำรคดัเลอืกบุคลำกร  

        กลุ่ม                                       ควำมคดิเหน็                                                 s.d.      
1) กลุ่มผูบ้รหิำร        กำรคดัเลอืกบุคลำกรต่ำง ๆ ควรเป็นหน้ำทีห่วัหน้ำสำขำ/หวัหน้ำงำน 4.60  .736     
2) กลุ่มสำยวชิำกำร กำรคดัเลอืกบุคลำกรต่ำง ๆ ควรเป็นหน้ำทีห่วัหน้ำสำขำ/หวัหน้ำงำน 4.60           1.229 
3) กลุ่มสำยสนบัสนุน กำรคดัเลอืกบุคลำกรต่ำง ๆ ควรเป็นหน้ำทีห่วัหน้ำสำขำ/หวัหน้ำงำน 4.90  .447  

 

 จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรยีบเทยีบกลุ่มผูต้อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดยทัง้ 3 กลุ่ม มคีวำมสนในเรื่อง
กำรคดัเลอืกบุคลำกรต่ำง ๆ ควรเป็นหน้ำทีห่วัหน้ำสำขำ/  
 

ตอน 4 กำรบริหำรเงินและทรพัยสิ์น 
ตำรำงท่ี 4.1 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบับุคคลทีม่อี ำนำจในกำรตดัสนิในดำ้นกำรเงนิระดบัคณะ  

กลุ่ม                                        ควำมคดิเหน็                                                        s.d.       
1) กลุ่มผูบ้รหิำร        คณะกรรมกำรโดยควำมเหน็ชอบจำกคณบด ี   4.33  .723     
2) กลุ่มสำยวชิำกำร คณะกรรมกำรโดยควำมเหน็ชอบจำกคณบด ี   3.97           1.389 
3) กลุ่มสำยสนบัสนุน คณะกรรมกำรโดยควำมเหน็ชอบจำกคณบด ี   4.37  .744 

 

 จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรยีบเทยีบกลุ่มผูต้อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดยทัง้ 3 กลุ่ม ใหค้วำมสนใจใน
เรื่องคณะกรรมกำรโดยควำมเหน็ชอบจำกคณบด ี
 

ตำรำงท่ี 4.2 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบัทีม่ำของรำยไดข้องคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม 
กลุ่ม                                        ควำมคดิเหน็                                                        s.d.       

1) กลุ่มผูบ้รหิำร        ค่ำลงทะเบยีนของนกัศกึษำ     4.06  .883   
2) กลุ่มสำยวชิำกำร งบประมำณแผ่นดนิ      3.77           1.259 
3) กลุ่มสำยสนบัสนุน ค่ำลงทะเบยีนของนกัศกึษำ     4.90  .316 

 

 จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรยีบเทยีบกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดย 1) กลุ่มผู้บรหิำร ให้ควำม
สนใจค่ำลงทะเบยีนของนักศกึษำ 2) กลุ่มสำยวชิำกำร ใหค้วำมสนใจเรื่องงบประมำณแผ่นดนิ 3) กลุ่มสำยสนับสนุน ให้
ควำมสนใจเรื่องค่ำลงทะเบยีนนกัศกึษำ  
 
 

X

X

X

X
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ตำรำงท่ี 4.3 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรจดัสรรงบประมำณของคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม 
 กลุ่ม                                          ควำมคดิเหน็                                                       s.d.       
1) กลุ่มผูบ้รหิำร        พจิำรณำตำมพนัธกจิกำรศกึษำ     4.42   .513      
2) กลุ่มสำยวชิำกำร พจิำรณำตำมพนัธกจิกำรศกึษำ     3.95           1.116 
3) กลุ่มสำยสนบัสนุน พจิำรณำตำมพนัธกจิกำรศกึษำ     4.83    .408   

 

 จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรยีบเทยีบกลุ่มผูต้อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดยทัง้ 3 กลุ่ม มคีวำมสนในเรื่อง
กลุ่มผูบ้รหิำรใหค้วำมส ำคญัเรื่องพจิำรณำตำมพนัธกจิกำรศกึษำ  
ตำรำงงท่ี 4.4 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบัควำมโปร่งใสทำงกำรเงนิของคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม 

 กลุ่ม                                       ควำมคดิเหน็                                                        s.d.      
1) กลุ่มผูบ้รหิำร              มกีำรตรวจสอบอย่ำงเปิดเผยและเสนอต่อสำธำรณชน  4.75  .447 
2) กลุ่มสำยวชิำกำร มแีผนกำรใชเ้งนิตำมวตัถุประสงคท์ีว่ำงเอำไว ้   4.27           1.221 
3) กลุ่มสำยสนบัสนุน มแีผนกำรใชเ้งนิตำมวตัถุประสงคท์ีว่ำงเอำไว ้   4.83    .408 

 

 จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรยีบเทยีบกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดย 1) กลุ่มผู้บรหิำรให้ควำม
สนใจในเรื่อง มกีำรตรวจสอบอย่ำงเปิดเผยและเสนอต่อสำธำรณชน 2)และ 3) กลุ่มสำยวชิำกำรและกลุ่มสำยสนับสนุน 
ใหค้วำมสนใจในเรื่อง มแีผนกำรใชเ้งนิตำมวตัถุประสงคท์ีว่ำงเอำไว ้ 
ตำรำงท่ี 4.5 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรทำงกำรเงนิของคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม 

กลุ่ม                                     ควำมคดิเหน็                                                           s.d.       
1) กลุ่มผูบ้รหิำร        ควำมซื่อสตัยข์องทมีผูบ้รหิำรคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม  4.07   .474 
2) กลุ่มสำยวชิำกำร ควำมซื่อสตัยข์องทมีผูบ้รหิำรคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม  3.78           1.172     
3) กลุ่มสำยสนบัสนุน ฐำนขอ้มลูแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ     5.00           0.000 

 

 จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรยีบเทยีบกลุ่มผูต้อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดย 1) และ 2) ให้ควำมสนใจใน
เรื่องควำมซื่อสตัยข์องทมีผูบ้รหิำรคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม 2) กลุ่มสำยสนบัสนุนใหค้วำมส ำคญัเรื่องมฐีำนขอ้มลูแสดง
ฐำนะทำงกำรเงนิ 
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สรปุผลและอธิปรำยผล 
สรปุผล 
 ผูว้จิยั ไดส้รุปผลตำมวตัถุประสงคท์ี ่1และที ่2 ควำมคดิเหน็เกีย่วกำรบรหิำรจดักำรตำมแนวธรรมำภบิำลทีด่ ี
ตำมกำรรบัรูข้องบุคลำกรของคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 1 ควำมคิดเหน็เก่ียวกำรบริหำรจดักำรตำมแนวธรรมำภิบำลท่ีดีในคณะครศุำสตรอ์ตุสำหกรรม 
 

มหำวิทยำลยั 
  เป็นกำรมอบนโยบำยจำกสภำมหำวทิยำลยัใหค้ณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรมรบัไปด ำเนินกำรในรปูแบบกำรกระ
จ่ำยอ ำนำจ ในรปูของนโยบำย วสิยัทศัน์ แผนงำน กลยุทธเพื่อให้น ำไปเป็นแนวทำงกำรบรหิำรทีส่อดคลอ้งกบันโยบำย
มหำวทิยำลยัต่อไป ตำมพระรำชบญัญตัจิดัตัง้มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล พ.ศ. 2548 (มหำวทิยำลยัเทคโนโลยี
รำชมงคลสวุรรณภูม.ิ พระรำชบญัญตัจิดัตัง้มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล พ.ศ. 2548) 
 

เป้ำหมำยกำรพฒันำ 
 คณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรมต้องด ำเนินงำนภำยใต้ภำรกจิอุดมศกึษำทัง้ 4 ดำ้น จำกศกึษำขอ้มูลแสดงว่ำกำร
จดักำรศกึษำของคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรมมุ่งเน้นไปทีชุ่มชม ไดค้่ำเฉลีย่คะแนนในระดบัสงู เนื่องจำกทีต่ัง้คณะครุศำสตร์
อุตสำหกรรมอยู่ในพื้นที่ต่ำงจงัหวดั บุคลำกรส่วนใหญ่มพีื้นฐำนควำมรูท้ำงช่ำงอุตสำหกรรม ใกลช้ดิกบัสงัคมโดยรอบ 
ดงันัน้กำรมองกำรพฒันำชุมชนยงัเป็นเป้ำประสงคใ์นล ำดบัตน้ของคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรมในปัจจุบนั ซึง่สอดคลอ้ง
กบัรำยงำนประเมนิตนเองในปีกำรศกึษำทีผ่่ำนมำ ซึง่เป็นไปตำมมุดมุ่งหมำยของกำรจดัตัง้มหำวทิยำลยัดำ้นเทคโนโลยีรำช
มงคล พ.ศ. 2548  
 

 
 
 

หวัหน้ำงำน 

เป้ำหมำยกำรพฒันำ 

คณะกรรมกำร 
ประจ ำคณะ 

กำรตรวจสอบกำรท ำงำน 

หน่วยงำนตำมกฎหมำย ตรวจสอบดว้ยหน่วยงำนภำยใน 

กำรเรยีนกำรสอน 

วจิยั/งำนสรำ้งสรรค์ 

บรกิำรวชิำกำรแก่สงัคม 

ท ำนุบ ำรุงศลิปะและวฒันธรรม 

ผูท้รงคุณวฒุภิำยนอก 

ตวัแทนคณำจำรย์ 

ผูแ้ทนชมุชน 
คณบด ีทมีบรหิำร 

วสิยัทศัน์ 

ภำวะผูน้ ำ 

แหล่งทุน 

ควำมรู/้ควำมสำมำรถ 

อุทศิเวลำ 

รองคณบด ี

มหำวทิยำลยั 
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คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
จำกพระรำชบัญญัติจัดตัง้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 2548  มำตรำ 26 ถึง มำตรำ 34 ได้

ก ำหนดใหม้คีณะกรรมกำรประจ ำคณะ สอดคลอ้งกบัเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบญัญตัจิดัตัง้มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำช
มงคล พ.ศ. 2548  ที่มตีวัแทนจำกสงัคม ชุมชน มำเป็นคณะกรรมกำรบรหิำรคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม ทีม่คีวำมรู้
ควำมสำมำรถทัง้คุณวุฒแิละวยัวุฒ ิมวีสิยัทศัน์ทำงเศรษฐกจิ สงัคม กำรเมอืง สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนทีโ่ปร่งใสได ้
สำมำรถในกำรหำแหล่งทุนสนบัสนุนกจิกรรมคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม ดงันัน้กำรไดม้ำซึง่ผูท้รงคุณวุฒจิำกภำยนอก
นัน้ หำกสำมำรถคดัสรรผูม้ศีกัยภำพในกำรแสวงหำแหล่งทุนมำสนบัสนุนกจิกรรมของคณะครุศำสตรอุ์ตสำกรรม  

 

คณบดี 
จำกขอ้มูลแสดงว่ำผูท้ีจ่ะเขำ้มำเป็นคณบดตีอ้งเขำ้ใจวฒันธรรมองคก์ร คณบดคีณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรมควร

มำจำกกำรเลือกตัง้โดยตรง เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทัง้คุณวุฒิและวัยวุฒิ มีวิสยัทัศน์ทำงเศรษฐกิจ สงัคม 
กำรเมอืง สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนทีโ่ปร่งใสได ้ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัพระรำชบญัญตัจิดัตัง้มหำวทิยำลยัเทคโนโลยี
รำชมงคล พ.ศ. 2548 ดงันัน้กำรไดม้ำซึง่คณบดหีำกสำมำรถคดัสรรผูม้ศีกัยภำพได้อย่ำงเหมำะสมจะเป็นช่องทำงกำร
พฒันำคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรมได ้ 
 

ทีมงำนบริหำร 
กำรแบ่งทมีงำนบรหิำรคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม ตำมพระรำชบญัญตัทิีด่ ำเนินกำรมำมคีวำมเหมำะสมอยู่

แลว้ ซึง่สอดคลอ้งกบัพระรำชบญัญตัจิดัตัง้มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล พ.ศ. 2548 แต่ควรเพิม่เตมิหำกพจิำรณำ
เหน็ว่ำปรมิำณของงำนมำก ควรมกีำรแบ่งหน่วยงำนภำยในตำมทีพ่ระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัก ำหนด  

 

กำรตรวจสอบกำรท ำงำน 
ในเรื่องกำรตรวจสอบกำรท ำงำนมอีงคอ์สิระทีถู่กตอ้งตำมกฎหมำย เช่น ส ำนกังำนตรวจสอบเงนิแผ่นดนิมกีำร

ตรวจเป็นระยะ ๆ หำกน ำเอำน ำหลกัธรรมำภบิำลมำปฏบิตัไิดอ้ย่ำงสมัฤทธิผ์ลแลว้ จะท ำใหก้ำรท ำงำนมปีระสทิธภิำพ 
ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกับรหิำรกจิกำรบ้ำนเมอืงที่ด ีพ.ศ. 2542 หลกักำรขอ้ที่ 1 หลกันิติธรรม และหลกักำรขอ้ที ่3 หลกั
ควำมโปร่งใส  
 

กำรบริหำรงำนบุคคล 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 2 กำรบริหำรงำนบุคลคณะครศุำสตรอ์ตุสำหกรรม 
 

 
 
 
 

กำรคดัเลอืกบุคลำกร 
หน่วยงำนคดัเลอืก/คดัสรร 

ส ำนกังำนขำ้รำชกำรพลเรอืน 

กำรแบ่งสำยงำน สำยวชิำกำร สำยสนบัสนุน 

ทรพัยำกรบุคคล 

กำรปกครอง 

ระบบประเมนิผลงำน 

ควำมกำ้วหน้ำ 

กำรสนบัสนุนกจิกรรม 

สวสัดกิำร 
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กำรแบ่งสำยงำน 
กำรแบ่งสำยงำนท ำตำมพระรำชบญัญตักิำรจดัตัง้มหำวทิยำลยั ทีด่ ำเนินกำรมคีวำมเหมำะสมอยู่แลว้ เป็นสำย

วชิำกำรและสำยสนับสนุน ซึง่สอดคลอ้งกบัพระรำชบญัญตัจิดัตัง้มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล พ.ศ. 2548 มำตรำ 
39  
 

กำรคดัเลือกบุคลำกร 
กำรคดัเลอืกบุคลำกรควรเป็นเรื่องของคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม กำรคดัเลอืกบุคลำกรต่ำง ๆ ควรเป็นหน้ำที่

หวัหน้ำสำขำ/หวัหน้ำงำนต้องกำร เพรำะสำมำรถไดบุ้คลำกรตำมที่ต้องกำรใช้งำนจรงิ ตำมควำมรูค้วำมสำมำรถและ 
ตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนทีต่้องกำรบุคลำกรนัน้ ๆ ควรคดัเลอืกมำจำกผูท้ี่สอบผ่ำนกำรคดัเลอืกจำกส ำนักงำน
ขำ้รำชกำรพลเรอืน  
 

ด้ำนกำรปกครอง 
กำรประเมินงำนต่ำง ๆ ควรเป็นไปตำมกฎหมำยก ำหนด คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมมีหน้ำที่สนับสนุน

บุคลำกรใหม้คีวำมเจรญิกำ้วหน้ำตำมสำยงำน ทัง้สำนวชิำกำรและสำยสนบัสนุน ดำ้นสำยวชิำกำร เช่น ผลงำนวชิำกำร 
งำนวจิยัและกำรบรกิำรทำงวชิำกำรแก่สงัคม เป็นกำรบรหิำรงำนตำมโครงสรำ้งและภำรกจิและมสีวสัดกิำร เพื่อใหเ้กดิ
ควำมผำสกุในกำรท ำงำน ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนพฒันำกำรศกึษำระดบัอุดมศกึษำ ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559)  

 

กำรบริหำรเงินและทรพัยสิ์น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 3 กำรบริหำรำยได้คณะครศุำสตรอ์ตุสำหกรรม 
กำรจดัสรรรำยได ้
 ในกำรบรหิำรรำยได้ควรมกีำรด ำเนินกำรคอื กำรจดัสรรงบประมำณควรยดึหลกัเกณฑ์กำรพจิำรณำตำมพนัธ
กิจกำรศึกษำ ทัง้ 4 ด้ำน กำรจัดสรรงบประมำณต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยก ำหนด กำรจัดสรรงบประมำณควรยึด
หลกัเกณฑพ์จิำรณำตำมคุณภำพงำน  
 

ท่ีมำของรำยได้ 
 ในกำรหำรำยได้มำใช้บริหำรงำนในคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม รำยได้หลกัมำจำกงบประมำณแผ่นดิน 
เน่ืองจำกเป็นหน่วยงำนทำงรำชกำร ยงัมรีำยไดอ้ื่นเช่น ค่ำลงทะเบยีนนักศกึษำ เป็นรำยได้อกีดำ้นหนึ่งที่คณะครุศำสตร์
อุตสำหกรรม 
สำมำรถน ำมำบรหิำรจดักำรได ้นอกเหนือจำกนัน้ รำยไดจ้ำกกำรบรกิำรวชิำกำร หรอืมำจำกงำนวจิยัทีม่หำวทิยำลยัมี
ระเบยีบรองรบั  
 

 
 

การจดัสรร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 

ตำมคุณภำพงำนหน่วยงำน 

จดัสรรตำมสดัส่วนนกัศกึษำ 

กำรใชจ้่ำย บรหิำรกำรตำมรำยได้ ตำมกฎหมำย 

กำรบรหิำรรำยได้ 

ทีม่ำรำยได้ 

ค่ำลงทะเบยีน 

ทรพัยส์นิ 

บรกิำรวชิำกำร/วจิยั 

อื่น ๆ 
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กำรใช้จ่ำย 
ควรมกีระบวนกำรตรวจสอบฐำนนะทำงกำรเงนิอย่ำงเปิดเผยและเสนอต่อสำธำรณชนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  

ตำมหลกัธรรมำภิบำลที่รฐับำลก ำหนด เพรำะกำรท ำงำนต้องโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ มีกฎ ระเบียบรองรบั 
แผนกำรใช้เงนิตำมวตัถุประสงคท์ี่วำงเอำไว้ มคีวำมยดืหยุ่นสอดคลอ้งกบันโยบำยวตัถุประสงค์แผนงำนประจ ำปี  ใน
แผนระยะสัน้ ระยะยำวโครงงำนกจิกรรมต่ำง ๆ ทีห่น่วยงำนก ำหนด  
 

อธิปรำยผล 
2.1 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบัเป้ำหมำยในกำรพฒันำคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม ควรเป็นอย่ำงไร 1) 

กลุ่มผูบ้รหิำร ใหค้วำมสนใจในเรื่องควำมสำมำรถในกำรพึง่พำตนเองดำ้นกำรเงนิ สอดคลอ้งกบัเกษม สุวรรณกุล กล่ำว
ว่ำให้มหำวิทยำลยัสำมำรถเลี้ยงตนเองและบรหิำรงบประมำณเองได้ 2) กลุ่มสำยวิชำกำร ให้ควำมสนใจในเรื่องกำร
บรกิำรวชิำกำรแก่สงัคม เนื่องจำกพื้นฐำนเป็นกำรจดักำรเรยีนกำรสอนในสำยวชิำชพีมำอย่ำงยำวนำน มีบุคลำกรสำย
วชิำชีพด้ำนช่ำงอุตสำหกรรมเป็นจ ำนวนมำก (คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม. ประวตัิและควำมเป็นมำคณะ. รำยงำน
ประกนัคุณภำพกำรศกึษำ. 2557 : 3) ผลกำรประเมนิกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำในทุกปีกำรศกึษำ พบว่ำผลงำนดำ้น
กำรใหบ้รกิำรวชิำกำรแก่สงัคม มคี่ำเฉลีย่ทีส่งู 3) กลุ่มสำยสนับสนุนใหค้วำมสนใจในเรื่อง กำรพฒันำกำรสรำ้งบณัฑติ
เฉพำะทำงเน่ืองจำกต้องพฒันำนักศึกษำให้โดดเด่นเป็นที่ยอมรบัในสงัคมในด้ำนครุศำสตร์อุตสำหกรรม สอดคล้องกบั
ผลกำรวจิยัของ พรรณี บุญประกอบ และคณะ ทีร่ะบุว่ำกลุ่มผูบ้รหิำรเน้นควำมเป็นเลกิในดำ้นวชิำกำรและควำมเป็นอสิระ
ดำ้นวชิำกำร มำกกว่ำดำ้นอื่น ๆ 

2.2 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบัคุณลกัษณ์ของคณบดคีณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม  1) กลุ่มผูบ้รหิำร ให้
ควำมสนใจในเรื่องมวีสิยัทศัน์ทำงเศรษฐกจิ กำรเมอืง สงัคม ซึง่สอดคลอ้กบัแผนพฒันำกำรศกึษำระดบัอุดมศกึษำ ฉบบั
ที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ในยุทธศำสตร์ที่ 2 กลุ่มของสำยวิชำกำร ให้ควำมสนใจในเรื่องควำมเข้ำใจวฒันธรรมองค์กร 
สอดคล้องกบั พรรตัน์ รตันศริวิงศ.์ กล่ำวว่ำกำรท ำงำนบุคลำกรต้องวฒันธรรมองค์กรจะช่วยปรบัแนวคดิของแต่ละคนให้
ตดัสนิใจไปในทำงเดยีวกนัมำกขึน้ (พรรตัน์ รตันศริวิงศ์. 2557; 1) 3) กลุ่มสำยสนับสนุน ให้ควำมสนใจในเรื่องมีควำม
เขำ้ใจในระบบกำรวจิยั/บรกิำรวชิำกำร และวสิัยทศัน์ทำงวชิำกำรเนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ของคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม
เป็นบุคลำกรใหม่ ยงัต้องกำรทีจ่ะใหฝ่้ำยบรหิำรใหค้วำมรูเ้รื่องกำรพฒันำงำนวชิำกำร (ณรงคศ์กัดิ ์แสงป้อม. รองคณะ
บดฝ่ีำยบรหิำร; สมัภำษณ์)  

2.3 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรบรหิำรคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม ผูต้อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม 
ให้ควำมสนใจเรื่องของบุคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งคณบด ีคณบดีต้องกำรเลอืกทีมงำนบรหิำรที่มผีู้แทนจำกตัวแทน
คณำจำรย์มำร่วมด้วย ตลอดจนผู้น ำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกเพรำะกำรบรหิำรงำนต้องอำศยัหน่วยงำน
สนับสนุน จำกศษิย์เก่ำ ผู้ปกครอง และชุมชน ควำมคดิเหน็ดงักล่ำวสอดคลอ้กบัพระรำชบญัญัติจดัตัง้มหำวทิยำลยั
เทคโนโลยรีำชมงคล พ.ศ. 2548  

2.4 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบัทีม่ำของคณบดคีณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม ผูต้อบแบบสอบถำมทัง้ 3 
กลุ่ม ให้ควำมสนใจเรื่องกำรสรรหำคณบดีควรมำจำกกำรเลือกตัง้โดยตรง สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติจัดตัง้
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง พ.ศ. 2541 (มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง. พระรำชบญัญตัิจดัตัง้มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง พ.ศ. 
2541) กำรไดม้ำซึง้ผูบ้รหิำรผ่ำนกระบวนกำรเลอืกตัง้โดยตรง  

2.5 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรเลอืกสรรหรอืคดัสรรคบ์ุคคลภำยนอกมำเป็นคณะกรรมกำรบรหิำร
คณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม 1) กลุ่มผูบ้รหิำร ใหค้วำมสนในในเรื่องควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งทุนสนับสนุนกจิกรรม 
เน่ืองจำกมขีอ้จ ำกดัตำมระเบยีบทำงรำชกำรเน่ืองเป็นหน่วยงำนของรฐับำล ผลคะแนนเฉลีย่ควำมต้องกำรผูท้รงคุณวุฒิ
เขำ้มำช่วยเหลอืด้ำนงบประมำณเพื่อกำรพฒันำในด้ำนอื่น ๆ ดงันัน้หำกสำมำรถคดัสรรผู้มศีกัยภำพในกำรแสวงหำ
แหล่งทุนมำสนับสนุนกจิกรรมต่ำง ๆ ได ้2) กลุ่มสำยวชิำกำร ใหค้วำมสนในในเรื่อง และกำรอุทศิเวลำใหก้บัคณะคณะ
ครุศำสตร์อุตสำหกรรม อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ สำมำรถให้กำรปรึกษำชี้แนะไปในทิศทำงที่เหมำะสม 3) กลุ่มสำย
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สนับสนุน ใหค้วำมสนในเรื่อง เป็นผูน้ ำทำงวชิำกำร สอดคลอ้งกบัผลงำนวจิยัของ พรรณี บุญประกอบ และคณะ ทีร่ะบุ
ว่ำมหำวทิยำลยัควรเน้นควำมเป็นเลกิในด้ำนวชิำกำร และควำมเป็นอสิระด้ำนวชิำกำร และคุณภำพบณัฑติมำกกว่ำ
ดำ้นอื่น ๆ  

2.6 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรตรวจสอบกำรท ำงำนของทมีบรหิำรคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม 1) 
กลุ่มผู้บริหำร ให้ควำมสนในเรื่องมีควำมรู้ในด้ำนกฎหมำย หำกได้ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกฎหมำยและสนองตอบควำม
ต้องกำรของบุคลำกรได้อย่ำงดี ซึ่งสอดคล้องกบัพนัธกิจในแผนพัฒนำกำรศึกษำระดบัอุดมศึกษำ ฉบบัที่ 11(พ.ศ. 
2555-2559) ขอ้ที ่1 สรำ้งสงัคมเป็นธรรมและเป็นสงัคมทีม่คีุณภำพ ทุกคนมคีวำมมัน่คงในชวีติ ไดร้บักำรคุม้ครองทำงสงัคมที่
มคีุณภำพอย่ำงทัว่ถึงและเท่ำเทยีม มีโอกำสเขำ้ถึงทรพัยำกรและกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเสมอภำค   2) กลุ่มสำย
วชิำกำรและกลุ่มสำยสนับสนุน ใหค้วำมสนใจในเรื่องบุคลำกรทัง้หมด สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนของทมีงำนบรหิำร
ไดต้ำมขอบเขต แสดงถงึกำรทีบุ่คลำกรไดร้บักำรดแูลและตอบสนองจำกกฎหมำย ระเบยีบและประกำศอย่ำงทัว่ถงึและ
สำมำรถสือ่สำรกนัได ้สำมำรถน ำมำปฏบิตัไิดอ้ย่ำงด ีและมกีำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงตรงไปตรงมำ  
 

2.7 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมหลกัธรรมำภิบำล ควรเป็นอย่ำงไร 1) กลุ่มผู้บรหิำรและ
กลุ่มสำยวชิำกำร ใหค้วำมสนใจเรื่องควำมเป็นธรรม ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกับรหิำรกจิกำรบำ้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2542 ขอ้ที ่1 
หลกันิตธิรรม และ 2) กลุ่มสำยสนบัสนุน ใหค้วำมสนใจเรื่องควำมโปร่งใส ซึง่สอดคลอ้งกบัระบบบรหิำรกจิกำรบำ้นเมอืง
ทีด่ ีพ.ศ. 2542 ขอ้ที ่3 หลกัควำมโปร่งใส 

2.8 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมบทบำทของบุคลำกรตำมหลักธรรมำภิบำล ผู้ตอบ
แบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม ใหค้วำมสนใจเรื่องต้องกำรให้บุคลำกรมสี่วนร่วมรบัรูใ้นนโยบำยแผนงำน ขอ้มูลต่ำง ๆ ไดร้บั
กำรดูแลและตอบสนองจำกกฎระเบียบกำรบรหิำรอย่ำงสม ่ำเสมอกำรให้ขอ้มูลด้ำนต่ำง ๆ เพื่อประกอบกำรท ำแผน
ประจ ำปี และกำรมสีว่นร่วมในกำรบรหิำรงำนภำยใน 
ตอน 3 กำรบริหำรงำนบุคคล  

 3.1 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรบรหิำรงำนวชิำกำรคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม ผูต้อบแบบสอบถำม
ทัง้ 3 กลุ่ม ให้ควำมสนใจเรื่องในกำรแบ่งแยกบุคลำกร สอดคลอ้งกบัพระรำชบญัญตัจิดัตัง้มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำช
มงคล พ.ศ. 2548 ทีใ่หแ้บ่งกลุ่มบุคลำกรเป็นสำยวชิำกำรและสำยสนบัสนุน และยงัสอดคลอ้งกบัผลงำนวจิยัของ พรรณี 
บุญประกอบ และคณะ ทีร่ะบุว่ำกำรบรหิำรงำนควรแบ่งเป็นสำยวชิำกำรและสำย  

3.2 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรบรหิำรงำนวชิำกำรคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม 1) กลุ่มผูบ้รหิำรและ
กลุ่มสำยวชิำกำร ใหค้วำมสนใจเรื่องกำรบรหิำรวชิำกำรควรเป็นสำขำวชิำ 2) กลุ่มสำยสนับสนุน ใหค้วำมสนใจเรื่องกำร
บรหิำรวชิำกำรควรเป็นภำควชิำ ควำมคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถำมสอดคลอ้งกบัเจตนำรมณ์ของพระรำชบญัญตัจิดัตัง้
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล พ.ศ. 2548 มำตรำ 39  

3.3 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนบุคลำกรในอนำคต  ผู้ตอบแบบสอบถำมทัง้ 3 
กลุ่ม มีควำมสนในในเรื่องกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมวุฒิกำรศึกษำและค่ำควำมช ำนำญพิเศษและตำมชัน้มำตรฐำน
วชิำชพีนัน้ ๆ และจ่ำยค่ำตอบแทนตำมชัว่โมงสอน/ชัว่โมงวจิยั/ชัว่โมงบรกิำรวชิำกำร  

3.4 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบับทบำทในกำรคดัเลอืกบุคลำกร ผูต้อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม มคีวำม
สนในเรื่องกำรคดัเลอืกบุคลำกรต่ำง ๆ ควรเป็นหน้ำทีห่วัหน้ำสำขำ/หวัหน้ำงำนเพรำะสำมำรถไดบุ้คลำกรตำมทีต่อ้งกำร
ใชง้ำนจรงิตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนทีต่อ้งกำรบุคลำกรนัน้ ๆ ควรมำจำกผูท้ีส่อบผ่ำนกำรคดัเลอืกจำกส ำนกังำน
ขำ้รำชกำรพลเรอืน และยงัสอดคลอ้งกบัผลงำนวจิยัของ พรรณี บุญประกอบ และคณะ ทีร่ะบุว่ำกำรคดัเลอืกบุคลำกร
ควรเป็นหน้ำทีข่องหน่วยงำนตน้สงักดั  
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ตอน 4 กำรบริหำรเงินและทรพัยสิ์น 
4.1 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่มีอ ำนำจในกำรตัดสินในด้ำนกำรเงินระดับคณะ  ผู้ตอบ

แบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม ให้ควำมสนใจในเรื่อง ควำมคดิเหน็ด้ำนกำรเงนิอ ำนำจในกำรตดัสนิใจดำ้นกำรเงนิ ควรแบ่ง
ระดบัควำมรบัผิดชอบ ผ่ำนจำกคณะกรรมกำรประจ ำที่มีกำรคดัสรรจำกผู้ทรงคุณวุฒิ โดยควำมเห็นชอบคณบดี กำร
ตดัสนิใจเชงินโยบำยดำ้นกำรเงนิ ควรเป็นหน้ำที่คณบดแีละทมีบรหิำรรองคณบดฝ่ีำยต่ำง ๆ ทีม่กีำรมอบหมำยหน้ำที่
ถูกตอ้งตำมระเบยีบทำงรำชกำรมคีวำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนได ้กำรมกีฎระเบยีบ กำรก ำหนดกฎเกณฑ ์
และระเบยีบต่ำง ๆ ไว้เป็นแนวปฏิบตัิอย่ำงชดัเจน ซึ่งขอ้มูลจำกแบบประเมนิสอดคล้องกบั ยุทธศำสตรท์ี่ 4 ปฏริูปกำร
บรหิำรกำรเงนิอุดมศกึษำ เพื่อขบัเคลื่อนสถำบนัอุดมศกึษำสู่ควำมเป็นเลศิ ตำมแผนพฒันำกำรศกึษำระดบัอุดมศกึษำ
ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559)  

 4.2 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบัทีม่ำของรำยไดข้องคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม 1) กลุ่มผูบ้รหิำร ใหค้วำม
สนใจเรื่องรำยไดม้ำจำกค่ำลงทะเบยีนของนกัศกึษำ ควรมกีำรหำรำยไดจ้ำกทรพัยส์นิ งำนวจิยั บรกิำรวชิำกำร เงนิบรจิำค 
กำรจดัสรร 
งบประมำณควรยดึหลกัเกณฑ ์พจิำรณำตำมพนัธกจิกำรศกึษำ ทัง้ 4 ดำ้น ตำมกรอบอุดมศกึษำ  2) กลุ่มสำยวชิำกำรให้
ควำม 
สนใจเรื่องรำยไดม้ำจำกงบประมำณแผ่นดนิ แสดงใหเ้หน็ว่ำบุคลำกรสำยวชิำกำรยงัไมม่องถงึรำยไดจ้ำกแหล่งอื่น 3) 
กลุ่มสำยสนบัสนุน ใหค้วำมสนใจเรื่องค่ำลงทะเบยีนนกัศกึษำ  

4.3 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดสรรงบประมำณของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม  ผู้ตอบ
แบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม มคีวำมสนในเรื่องกลุ่มผูบ้รหิำรให้ควำมส ำคญัเรื่องพจิำรณำตำมพนัธกจิ มกีำรวำงแผนระยะ
ยำวในเรื่องกำรเงนิ (คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม. แผนพฒันำคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม พ.ศ. 2555-2559. 2555) 
ควรจดัสรรงบประมำณตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำยก ำหนด กำรจดัสรรงบประมำณควรยดึหลกัเกณฑพ์จิำรณำตำมคุณภำพ
งำน 

4.4 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกบัควำมโปร่งใสทำงกำรเงนิของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 1) กลุ่ม
ผู้บริหำรให้ควำมสนใจในเรื่อง มีกำรตรวจสอบอย่ำงเปิดเผยและเสนอต่อสำธำรณชน โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ มีกฎ 
ระเบยีบรองรบั มแีผนกำรใชเ้งนิตำมวตัถุประสงคท์ีว่ำงเอำไวอ้ย่ำงรดักุม ซึง่สอดคลอ้งกบัระบบบรหิำรกจิกำรบำ้นเมอืง
ที่ด ีพ.ศ. 2542 ข้อที่ 3 หลกัควำมโปร่งใส และ 2) กลุ่มสำยวชิำกำรและกลุ่มสำยสนับสนุน ให้ควำมสนใจในเรื่อง มี
แผนกำรใชเ้งนิตำมวตัถุประสงคท์ีว่ำงเอำไว้และมคีวำมยดืหยุ่นสอดคลอ้งกบันโยบำยและวตัถุประสงค์  ซึง่สอดคลอ้งกบั
ยุทธศำสตรท์ี ่4 ปฏริูปกำรบรหิำรกำรเงนิอุดมศกึษำ เพื่อขบัเคลื่อนสถำบนัอุดมศกึษำสูค่วำมเป็นเลศิ กลยุทธข์อ้ที ่4.2 
จดัท ำแผนกลยุทธก์ำรเงนิใหส้อดคลอ้งกบัเป้ำหมำยของสถำบนัอุดมศกึษำ และแผนพฒันำกำรศกึษำระดบัอุดมศกึษำ 
ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559)  

4.5 ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรทำงกำรเงนิของคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม  ผู้ตอบ
แบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม กลุ่มผูบ้รหิำรและกลุ่มสำยวชิำกำรใหค้วำมสนใจในเรื่องควำมซื่อสตัย์ของทมีผู้บรหิำร มกีฎ 
ระเบยีบทีร่ดักุม ละเอยีดรอบครอบ และมคีวำมยดืหยุ่นสอดคลอ้งกบันโยบำยและวตัถุประสงคก์ำรท ำงำนในกำรบรหิำร 
กำรมสี่วนร่วมของบุคลำกรในกำรแสดงควำมคดิเหน็ ในกำรตดัสนิใจที่ส ำคญัและมีบทบำทร่วมในกำรวำงแผน กำร
ด ำเนินงำนในกจิกรรมต่ำงๆ เกดิควำมเป็นธรรม บุคลำกรได้รบักำรดูแลตอบสนองจำกกฎระเบยีบ กำรบรหิำรอย่ำง
สม ่ำเสมอและยุติธรรม ฐำนะข้อมูลแสดงฐำนะทำงกำรเงนิของคณะรวมถึงกำรเขม็งวดในกำรจ่ำยเงนิตำมแผนงำน
โครงกำรต่ำง ๆ ทีก่ ำหนด 
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การพัฒนาแนวทางการจัดเก็บเอกสารด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา 
A development of Education Quality Assurance Document Guideline, School of 
Science, University of Phayao 

 

ภทัรภรณ์ ผลดี1 
Phataraporn Phondee1 

 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัเชงิคุณภาพนี้ มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัญหาและหาแนวทางการด าเนินงานจดัเก็บเอกสารด้าน
ประกนัคุณภาพการศกึษา กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื เจา้หน้าทีส่ านกังาน คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 
11 คน เกบ็ขอ้มลูดว้ย รายงานการประชุม แบบบนัทกึการระดมสมอง แบบบนัทกึหลงัการปฏบิตังิาน และ แบบบนัทกึ
การสรุปบทเรยีน ระหว่างวนัที่ 31 กรกฎาคม 2556 ถึง วนัที่ 31 พฤษภาคม 2557 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
พบว่า ปัญหาของการด าเนินงานจดัเก็บเอกสาร คือ ความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง ความไม่ครบถ้วน และ ความไม่
ทนัเวลา โดยมสีาเหตุหลกัจากเจา้หน้าที่ส านักงาน คณะวทิยาศาสตร ์ยงัไม่เขา้ใจในเนื้องานของงานประกนัคุณภาพ
การศกึษา ตวับ่งชี ้และ ระบบขอ้มูลข่าวสาร  จงึไม่สามารถเชื่อมโยงการด าเนินงานกบัเอกสารหลกัฐานทีม่อียู่ไดอ้ย่าง
ถูกต้อง ได้ร่วมกนัพฒันาแนวทางในการจดัเกบ็เอกสารด้านการประกนัคุณภาพการศกึษา ที่มีข ัน้ตอนชดัเจนถึงวธิี
ปฏิบตัิที่ท าได้จรงิ ด้วยกระบวนการจดัการความรู้โดยผ่านกระบวนการสื่อสารของคณะวิทยาศาสตร์ เสนอแนะให้
พัฒนางานนี้ ต่อไป เพื่อให้เป็นตัวอย่างและแบบอย่างของการพัฒนางานของคณะวิทยาศาสตร์ และ น าความรู้
ประสบการณ์ ที่ได้จากการวจิยัครัง้นี้ ไปขยายผลในการท าวจิยัเรื่องอื่นๆ ทัง้ภายในและภายนอกคณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัพะเยา. 
 

ค าส าคญั: การจดัเกบ็เอกสาร, การประกนัคุณภาพการศกึษา, การจดัการความรู,้ การทบทวนหลงัการปฏบิตังิาน 
 

Abstract  
 The aims and objectives of this qualitative research was to investigate the problem and to explore 
ways of the standards and guidelines for educational quality assurance document filing.  The population of 
this research was included 11 administration officer staffs from the school of science, University of Phayao. 
During the 31th of July 2013 to the 31th of May 2014, the data collection was fulfil with Meeting minutes 
brainstorming form, after action review (AAR), and Lesson Learned and Best Practice Record. Data analysis 
was performed with content analysis. However, it was found that, the problem of educational quality 
assurance document filing are deceleration, inappropriateness, incompleteness and suspended animation.  
The main cause of its problem was that all staffs could not well understand in the contents of educational 
quality assurance, indicators and information technology system. All above was disturbed and gave the 
wrong direction to work connection and the total documents.  This was lead to prepare and develop an action 

                                                 
1ส านกังาน  คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา พะเยา 56000 
1 Office of the Secretary School of  Science, University of Phayao, 56000. 
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plan for educational quality assurance document reservation which corresponding to the possibly visible 
methods. This guidelines need the sharing and exchanging knowledge acquired systematically via 
communication process of this bureau. Furthermore, this standards should develop like a model of work 
development and should apply this research to the others including Ex situ and In situ of the school of 
science, University of phayao. 
 

Keywords: Filing, Educational quality assurance, Knowledge management, AAR 
 

บทน า 

 ตามความในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุให้สถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศกึษาภายใน โดยใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการบรหิารจดัการการศกึษาเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพ
การศกึษาอย่างต่อเนื่อง คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา ไดด้ าเนินการด้านการประกนัคุณภาพการศกึษามา
ตัง้แต่ปีการศกึษา 2546 [1] 
 งานประกนัคุณภาพการศกึษาภายในถอืเป็นงานทีส่ าคญัของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา เน่ืองจาก
เป็นการสร้างความมัน่ใจใหผู้้รบับรกิารทางการศกึษา (ผู้เรยีน ผู้ปกครอง ผู้ใช้บณัฑติ ประชาชน และสงัคม) ว่า  การ
ด าเนินงานของคณะวทิยาศาสตรม์ปีระสทิธภิาพ ท าใหผู้เ้รยีน (บณัฑติ) มคีุณภาพและมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์าม
มาตรฐานการศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาและมีการจัด
โครงการเพิม่ศกัยภาพงานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาใหแ้ก่บุคลากรมาอย่างต่อเน่ือง แต่ยงัพบปัญหาบ่อยครัง้ 
ในการรบัการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คือ บุคลากรสายสนับสนุนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ส านักงานคณะวทิยาศาสตร ์ผูซ้ึง่รบัผดิชอบจดัเกบ็เอกสารของตวับ่งชีโ้ดยตรงยงัไม่สามารถเขา้ใจถงึความสอดคลอ้ง
ของผลการด าเนินงานกบัเอกสารหลกัฐานอย่างถูกต้อง สง่ผลใหก้ารจดัเกบ็หลกัฐานไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารประเมนิ 
นอกจากนี้การไม่เขา้ใจในเนื้องานของงานประกนัคุณภาพการศกึษาของเจา้หน้าทีด่งักล่าวจะเป็นการเพิม่ภาระงานโดย
ไม่จ าเป็นทัง้ทีก่ารเกบ็หลกัฐานงานดา้นประกนัคุณภาพนัน้สามารถผนวกเขา้กบัการท างานในชวีติประจ าวนัได ้ 
 ผูว้จิยัซึง่มที าหน้าทีป่ฏบิตังิานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา  ของคณะวทิยาศาสตร ์จงึตัง้ใจทีจ่ะท าวจิยั
เพื่อพัฒนางานจัดเก็บเอกสารด้านประกนัคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางของการท างานประจ าสู่การวิจยั ด้วย
ทรพัยากรทีม่อียู่เพื่อน าผลการวจิยัดงักล่าวไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรบัปรุงระบบและกลไก การจดัเกบ็เอกสารของงาน
ประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยัพะเยา 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
เพื่อศกึษาปัญหาและพฒันาแนวทางการด าเนินงานจดัเกบ็เอกสาร ด้านงานประกนัคุณภาพการศกึษา ของ

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา ดว้ยทรพัยากรทีม่อียู่ 
 

วิธีวิทยาการวิจยั 
แบบการวิจยั (Research design) 
การวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) 

 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
คอื เจา้หน้าทีส่ านกังานทัง้หมด ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา จ านวน 11 คน 

 

ระยะเวลาในการศึกษา 
ระหว่างวนัที ่31 กรกฎาคม 2556 ถงึ วนัที ่31 พฤษภาคม 2557   
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ขัน้ตอนในการศึกษา 
แบ่งเป็น 3 ระยะ 9 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  
1.  ระยะก่อนด าเนินการพฒันา ม ี2 ขัน้ตอน คอื 
 1.1 การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ปัญหาการจดัเก็บเอกสารงานประกนัคุณภาพการศึกษา ร่วมกบัทีม

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมสภากาแฟ หลังจากรบัการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศกึษา 2555 

 1.2 การจดัท าแผนปฏิบัติการ ในการด าเนินการพัฒนา ที่สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ด้านการจดัการ
ความรู ้ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา ประจ าปีการศกึษา 2554-2557 

2.  ระยะด าเนินการพฒันา ม ี5 ขัน้ตอน คอื 
 2.1 การประชุมระดมสมอง “แนวทางในการจดัเกบ็เอกสารตามตวับ่งชีข้องเกณฑม์าตรฐานการประกนั

คุณภาพการศกึษา” ดว้ยกระบวนการจดัการความรู ้(Knowledge Management: KM) ใหก้บัเจา้หน้าทีส่ านักงาน คณะ
วทิยาศาสตร ์
 2.2 การพฒันาระบบการจดัเกบ็เอกสารตามตวับ่งชีข้องเกณฑม์าตรฐานการประกนัคุณภาพการศกึษา 
โดยใชห้ลกัการและกระบวนการบรหิารแบบมสีว่นร่วม (Management by Participation: MBP) 
 2.3 การน าระบบการจดัเกบ็เอกสารที่พฒันาขึน้ ไปด าเนินการ โดยมกีารติดตาม ส่งเสรมิ และ พฒันา 
อย่างต่อเนื่อง ดว้ยหลกัการและกระบวนการ Empowerment Evaluation และ PDCA  
 2.4 การจดัประชุมเพื่อร่วมถอดบทเรยีน (Lesion Learned) จากการด าเนินงาน แลว้จดัท าเป็นเอกสาร
สรุปความรู ้ทีเ่ป็น Explicit Knowledge  
 2.5 การเผยแพร่และร่วมแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู ้โดยผ่านกระบวนการสือ่สารของคณะวทิยาศาสตร์ 

3.  ระยะหลงัด าเนินการพฒันา ม ี2 ขัน้ตอน คอื 
 3.1 การวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานร่วมกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 3.2 การจดัท าแนวทางการจดัเก็บเอกสาร ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัพะเยา 
 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัครัง้นี้ ประกอบดวัย 
1.  แบบบนัทกึขอ้มลูการระดมสมอง (Brainstorming) ดว้ยการเขยีนแผนผงัความคดิ  

 2.  แบบบนัทกึหลงัการปฏบิตังิาน (After Action Review:  AAR) 
3.  แบบบนัทกึกจิกรรมการจดัการความรู ้ 
4.  แบบบนัทกึการสรุปบทเรยีน (Lesson Learned and Best Practice) 
 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิเน้ือหา (Content Analysis) 
ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลและน าเสนอผลสรุปแต่ละประเดน็ ด้วยการบรรยายและวธิวีเิคราะห์เชงิเนื้อหา โดยน า

ขอ้มูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลและวเิคราะห์ร่วมกนั ดว้ยการเชื่อมโยงความสอดคล้องของเนื้อหาทัง้หมดกบั
แนวคดิทฤษฎี แปลความหมายในภาพรวม และน าเสนอเป็นแผนผงั ร่วมกบัเจา้หน้าที่ส านักงาน คณะวทิยาศาสตร ์
ดว้ยกระบวนการจดัการความรู ้ทีเ่ป็นระบบอย่างครบวงจร 
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ผลการวิจยั 
ผูว้จิยัขอน าเสนอผลการศกึษา เป็น 4 สว่น ดงันี้ 

 1. ผลการวเิคราะห์ปัญหาร่วมกบัทมีผู้บรหิารคณะวทิยาศาสตร์ ในการประชุมสภากาแฟ หลงัจากรบัการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 พบว่า บุคลากรสาย
สนับสนุนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะวทิยาศาสตร์ ผู้ซึ่งรบัผิดชอบจดัเกบ็เอกสารของตวับ่งชี้โดยตรงยงัไม่
สามารถเขา้ใจถงึความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานกบัเอกสารหลกัฐานอย่างถูกต้อง ส่งผลใหก้ารจดัเกบ็หลกัฐาน
ไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารประเมนิ นอกจากนี้การไม่เขา้ใจในเน้ืองานของงานประกนัคุณภาพการศกึษาของเจา้หน้าที่
ดงักล่าว จะเป็นการเพิม่ภาระงานโดยไม่จ าเป็น ทัง้ๆทีก่ารเกบ็หลกัฐานงานดา้นประกนัคุณภาพนัน้สามารถผนวกเขา้
กบัการท างานในชวีติประจ าวนัได ้
 2. แผนปฏบิตักิารการจดัการความรู ้คณะวทิยาศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 2557 [2] เรื่อง “แนวทางในการ
จดัเกบ็เอกสารตามตวับ่งชีข้องเกณฑม์าตรฐานการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัอุดมศกึษา”  ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบั
แผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2554-2557) [3] ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อ
พฒันาการจดัระบบความรู้ โดยมีกระบวนการของการจดัการความรู้ (Knowledge Management Processes) เป็น
เครื่องมอืในการด าเนินงานดงักล่าว มรีะยะเวลาตัง้แต่ วนัที ่31 กรกฎาคม 2556 ถงึ วนัที ่31 พฤษภาคม 2557 และมี
หน่วยวดัทีเ่ป็นรปูธรรม จงึไดแ้นวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการจดัเกบ็เอกสารตามตวับ่งชีข้องเกณฑม์าตรฐานการประกนั
คุณภาพการศกึษา 
 3. ผลการใชก้ารประเมนิแบบมสีว่นร่วม (Empowerment Evaluation) และ PDCA ในการจดัระบบความรูก้บั
เจา้หน้าทีส่ านกังาน คณะวทิยาศาสตร ์ดว้ยการใชเ้ทคนิควธิกีารเชงิคุณภาพในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดผ้ลดงันี้ 
  3.1 การสรา้งและแสวงหาความรูเ้พื่อหาแนวทางในการจดัเกบ็เอกสารตามตวับ่งชีข้องเกณฑ์มาตรฐาน
การประกนัคุณภาพการศกึษา ดว้ยกจิกรรมประชุมระดมสมอง “แนวทางในการจดัเกบ็เอกสารตามตวับ่งชีข้องเกณฑ์
มาตรฐานการประกนัคุณภาพการศกึษา” เมื่อวนัที ่5 สงิหาคม 2556 มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม คอื เจา้หน้าทีส่ านักงาน คณะ
วทิยาศาสตร1์1 คน ไดบ้นัทกึหลงัการปฏบิตังิาน (After Action Review: AAR) [4]  จ านวน 11 แผ่น 
  3.2 ผลการน าขอ้มูล ความรู ้และ ประสบการณ์ ทีไ่ดจ้ากการด าเนินงาน ตัง้แต่ เดอืนสงิหาคม 2556 ถงึ 
เดอืนกุมภาพนัธ์ 2557 มาจดัท าเป็นเอกสารสรุปแนวทางในการจดัเกบ็เอกสารตามตวับ่งชี้ของเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาจ านวน 1 ชุด โดยมรีะบบงานและกจิกรรมหลกั คอื 
   3.2.1 รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีที่รบัผิดชอบแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
องคป์ระกอบคุณภาพ ตวับ่งชี ้และ เกณฑก์ารประเมนิ แก่เจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบองคป์ระกอบคุณภาพนัน้ๆ 
   3.2.2 รองคณบดแีละผูช้่วยคณบดี เขยีนผลการด าเนินงานตามองคป์ระกอบคุณภาพทีร่บัผดิชอบ 
พรอ้มทัง้ระบุเอกสารทีใ่ชเ้ป็นหลกัฐานอา้งองิ 
   3.2.3 เจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบต้องอ่านผลการด าเนินงานดงักล่าวใหเ้ขา้ใจ แลว้จดัเกบ็เอกสารทีเ่ป็น
หลกัฐานตามทีร่ะบุไวอ้ย่างครบถว้น ในกรณีทีผ่ลการด าเนินงานและหลกัฐานไม่สอดคลอ้งกนั เจา้หน้าทีต่้องแจง้ใหก้บั
รองคณบดแีละผูช้่วยคณบดทีีร่บัผดิชอบ เพื่อแกไ้ขผลการด าเนินงานหรอืหลกัฐานใหส้อดคลอ้งโดยเริม่ขอ้ 3.2.2 ใหม ่
   3.2.4 เจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบ รวบรวมผลการด าเนินงานเพื่อจดัท ารายงานการประเมินตนเอง 
พรอ้มทัง้จดัเกบ็หลกัฐานใสแ่ฟ้มเพื่อรอรบัการประเมนิจากคณะกรรมการ 
  3.3 ผลการน าความรู้ที่ได้จากการสร้างและแสวงหาความรู้ ที่มีการจดัเก็บไว้อย่างเป็นระบบ มา
เผยแพร่และร่วมแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู ้โดยผ่านกระบวนการสื่อสารของคณะวทิยาศาสตร ์ในเดอืนมนีาคม 2557 
ไดเ้อกสารประชาสมัพนัธค์วามรู ้1 ฉบบั เอกสารความรูบ้นเวบ็ไซต ์1 ชิน้งาน [5] และ จดหมายขา่ว 1 ฉบบั [6] ความรู้
บนเวบ็ไซตค์ณะวทิยาศาสตรท์ี ่http://www.science.up.ac.th/qa/index.php?option=com_content&view=article&id= 
17&Itemid=17 และจดหมายขา่วคณะวทิยาศาสตร ์ปีที ่2 ฉบบัที ่8 ประจ าเดอืน กุมภาพนัธ-์มนีาคม 2557  
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  3.4  ผลการจัดประชุม เพื่อร่วมถอดบทเรียน (Lesion Learned) จากการด าเนินงาน การแบ่งปัน
แลกเปลีย่นความรู ้แลว้น าความรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ทีไ่ดร้บัมาปรบัปรุงแนวทางการจดัเกบ็เอกสารดา้นการประกนั
คุณภาพการศกึษา ของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา ประจ าปีการศกึษา 2556 โดยใช้แบบบนัทกึการสรุป
บทเรยีนจากกจิกรรมการจดัการความรูใ้นเดอืนเมษายน ถงึ เดอืนพฤษภาคม 2557 มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 11 คน ไดแ้นว
ปฏบิตัทิีด่ ี(Good Practice) 1 เรื่อง [7]  และ เอกสารสรุปบทเรยีน 11 ฉบบั เป็น Explicit Knowledge  
 4. ได้แนวทางการจดัเกบ็เอกสาร ด้านการประกนัคุณภาพการศกึษา ของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
พะเยา ทีม่ขี ัน้ตอนการปฏบิตั ิดงันี้ 
  4.1   คณบดมีอบนโยบายเรื่องการประกนัคุณภาพการศกึษา ใหร้องคณบด ีผูช้่วยคณบดี และ เจา้หน้าที่
ส านักงาน คณะวทิยาศาสตร ์พรอ้มแต่งตัง้คณะกรรมการรบัผดิชอบองคป์ระกอบและตวับ่งชี ้โดยแบ่งหน้าทีต่ามงานที่
รบัผดิชอบ 

 4.2   การจดัเกบ็เอกสารใสแ่ฟ้ม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงันี้ 
  4.2.1  หนงัสอืรบัเขา้ เสนอคณบด ีหรอื รองคณบดทีีร่กัษาการ พจิารณา  

4.2.2  หนงัสอืสง่ออก เสนอคณบด ีหรอื รองคณบดทีีร่กัษาการ ลงนาม   
    4.2.3  เอกสารอื่น ๆ เช่น เล่มแผน โครงการ ผลการประเมิน ค าสัง่แต่งตัง้ กรณีเป็นผลลพัธ์ ให้
จดัท าตารางแลว้กรอกขอ้มลู ก่อนจดัเกบ็เขา้แฟ้ม 
  4.3   ถ่ายส าเนาจดัเกบ็เขา้แฟ้มตามตวับ่งชี ้แจง้บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
  4.4  รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบตัวบ่งชี้นัน้ เพื่อเขียนผลการ
ด าเนินงานพรอ้มระบุชิน้หลกัฐาน 

 4.5 เจา้หน้าที ่อ่านผลการด าเนินงาน พรอ้มจดัเกบ็เอกสารใสแ่ฟ้มใหม่ พรอ้มระบุตวัเลขหน้าแรกดา้นมุม
ขวาบนสุดของหลกัฐาน และเจ้าหน้าที่รายงานผลการด าเนินงาน ตามตวับ่งชี้ทีร่บัผดิชอบ ให้คณบดแีละผู้บรหิารให้
รบัทราบและใหข้อ้เสนอแนะ กรณีมกีารแกไ้ข ใหย้อ้นกลบัไปขอ้ 4.4 ใหม ่
  4.6 ผูร้บัผดิชอบตวับ่งชีจ้ดัสง่ผลการด าเนินงานพรอ้มแฟ้มหลกัฐานใหง้านประกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง 
กรณีมกีารแกไ้ข ใหย้อ้นกลบัไปขอ้ 4.4 ใหม ่

 4.7 เจา้หน้าที ่สแกนหลกัฐาน ลงในระบบคอมพวิเตอรข์องคณะวทิยาศาสตร ์ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
   4.7.1 สรา้ง Folder หลกั ตัง้ชื่อ Folder ว่า ตวับ่งชีท้ี ่... อาทเิช่น ตวับ่งชีท้ี ่1.1 ดงัรปูที ่1 
 

 
 

ภาพท่ี 1  แสดงการตัง้ชื่อ Folder หลกัของตวับง่ชี ้
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   4.7.2 สรา้ง Folder ย่อยเท่ากบัจ านวนขอ้ เช่น ถ้าม ี8 ขอ้ กม็ ี8 Folder ตัง้ชื่อ Folder ว่า ขอ้ที ่1, 
ขอ้ที ่2, ขอ้ที ่3, ขอ้ที ่4, ขอ้ที ่5 …….ตามล าดบั ดงัรปูที ่2  

 
 

ภาพท่ี 2  แสดงการตัง้ชื่อ Folder ย่อยเท่ากบัจ านวนขอ้ 
 

   4.7.3 เจา้หน้าทีแ่สกนหลกัฐาน เป็นไฟล ์pdf 
   4.7.4 กรณีอา้งหลกัฐานเป็นตาราง เช่น สกอ.2.2, 2.3, 4.3 และ สมศ.5, 6, 7, 8 ให้สแกนเอกสาร
อยู่ใน Folder ด้วย โดยตัง้ชื่อไฟล์ ใหต้รงกบัชื่อในตารางที่ใชใ้นการอ้างองิ อาทเิช่น 1. งานวจิยัเรื่อง........ ดงัรูปที่ 3 
และ 4 
 

 
 

ภาพท่ี 3  แสดงการตัง้ชื่อหลกัฐานเอกสารแนบ 
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ภาพท่ี 4  แสดงการตัง้ชื่อหลกัฐานเอกสารแนบตามล าดบัทีป่รากฏในตาราง 
   4.7.5 บนัทกึชื่อไฟลเ์ป็นชื่อเดยีวกบัชื่อชิน้หลกัฐาน ทีต่รงกบัชื่อชิน้หลกัฐานในเล่ม SAR ที่ยนืยนั
กบัหน่วยประกนั 

 4.8 จดัส่งไฟล์หลกัฐานใหห้น่วยงานคอมพวิเตอร ์ตรวจสอบว่าครบจ านวนขอ้หรอืไม่ ชื่อตรงกบัชื่อชิ้น
หลกัฐานหรอืไม่ ไฟลเ์ปิดไดห้รอืไม่ โดย Print เล่มมาตรวจสอบ หากมกีารแกไ้ขหน่วยงานคอมพวิเตอรแ์จง้ให้เจ้าหน้าที่
แกไ้ขอกีครัง้  
  4.9 หน่วยงานคอมพวิเตอรอ์พัโหลดหลกัฐาน 

 

สรปุและอภิปรายผล 
การวจิยัในครัง้นี้ เป็นการด าเนินงานเชงิระบบ (System Approach) ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เพื่อน าไปสูก่าร

จดัระบบความรู ้(Knowledge System) ขององคก์าร สอดคลอ้งกบั บุตด ีบุญญากจิ[8] กล่าวว่า การจดัการความรูเ้ป็น
กระบวนการในการน าความรูท้ีม่อียู่หรอืเรยีนรูม้าใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อองคก์าร โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น 
การสรา้ง การรวบรวม แลกเปลีย่น และใชค้วามรู ้เป็นตน้ ช่วยใหเ้กดิองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้(Learning Organization: 
LO) ที่เน้นพฒันาการเรยีนรูท้ี่มคีนเป็นศูนยก์ลาง (People Centered) สอดคลอ้งกบัวจิารณ์ พาณิช [9] กล่าวว่า การ
จดัการความรู้ คือ เครื่องมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่ บรรลุเป้ าหมายของงาน บรรลุ
เป้าหมายการพฒันาคน บรรลุเป้าหมายการพฒันาองคก์รไปเป็นองคก์รเรยีนรู ้และบรรลุความเป็นชุมชนเป็นหมู่คณะ 
ความเอือ้อาทรระหว่างกนัในทีท่ างาน ในลกัษณะของการกระท าร่วมกนั สอดคลอ้งกบัหลกัการพฒันาองคก์ารของ ปรยี
นุช ชยักองเกยีรติ และคณะ [10]  การจดัการความรูใ้นการประกนัคุณภาพการศกึษาของวทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนียะลา มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องคณาจารยแ์ละเจา้หน้าทีอ่ย่างต่อเนื่องและน าไปปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ โดย
ใชก้ระบวนการจดัการความรูใ้นรปูแบบที ่ไม่เป็นทางการ เป็นขัน้ตอนการท างานได ้9 ขัน้ตอน ) ผลการศกึษาความพงึ
พอใจต่อระบบและกลไก การประกนัคุณภาพการศกึษาวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนียะลาพบว่า มคี่าเฉลีย่ความพงึ
พอใจต่อระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาดา้นปัจจยัน าเขา้และดา้นกระบวนการอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้น
ผลลพัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง ขอ้เสนอแนะวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนียะลา ควรด าเนินการจดัการความรู้ในการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง และปรบัปรุงการสือ่สารใหท้ัว่ถงึทัง้องคก์ร 

การพฒันาแนวทางการจดัเกบ็เอกสารด้านประกนัคุณภาพการศกึษา ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
พะเยา ไดน้ ากระบวนการด าเนินงานจดัการความรู ้(Knowledge Management Processes) ของ สราวุฒ ิ พงษ์พพิฒัน์ 
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[11] ที่ไดศ้กึษาการพฒันารูปแบบการจัดการความรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีา ในมหาวทิยาลยัพะเยา 
เป็นเครื่องมอืประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คอื  

 ขัน้ตอนที ่1 การสรา้งและแสวงหาความรู ้
 ขัน้ตอนที ่2 การจดัระบบความรู ้
 ขัน้ตอนที ่3 การแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู ้
 ขัน้ตอนที ่4 การเรยีนรู ้
ท าให้ได้แนวทางการจดัเกบ็เอกสารด้านประกนัคุณภาพการศึกษา ที่ชดัเจน เหมาะสมกบับรบิทของคณะ

วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา และ ปฏบิตัไิดจ้รงิ สอดคลอ้งกบั แนวปฏบิตักิารจดัเกบ็เอกสารประกนัคุณภาพ คณะ
เภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี [12] 
 ปัญหาการจัดเก็บเอกสารด้านประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่พบว่า บุคลากรสาย
สนับสนุนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะวทิยาศาสตร์ ผู้ซึ่งรบัผิดชอบจดัเกบ็เอกสารของตวับ่งชี้โดยตรงยงัไม่
สามารถเขา้ใจถงึความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานกบัเอกสารหลกัฐานอย่างถูกต้อง ส่งผลใหก้ารจดัเกบ็หลกัฐาน
ไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารประเมนิ นอกจากนี้การไม่เขา้ใจในเน้ืองานของงานประกนัคุณภาพการศกึษาของเจา้หน้าที่
ดงักล่าว จะเป็นการเพิม่ภาระงานโดยไม่จ าเป็น ทัง้ๆทีก่ารเกบ็หลกัฐานงานดา้นประกนัคุณภาพนัน้สามารถผนวกเขา้
กบัการท างานในชวีติประจ าวนัได้ เป็นขอ้คน้พบที่ชดัเจน ตรงประเดน็ และมปีระสทิธภิาพ เนื่องจากใชเ้ทคนิควธิกีาร
เชงิคุณภาพในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จากผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง คอื ทมีผู้บรหิารคณะวทิยาศาสตร ์ในบรรยากาศทีส่บายๆไม่
เป็นทางการ คือ ในการประชุมสภากาแฟ และในช่วงจงัหวะเวลาที่เหมาะสม คือ หลงัจากรบัการประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2555 ทีผ่่านมา สอดคลอ้งกบั โอเดล (O’Del.) [13] กล่าวถงึปัจจยัทีท่ าใหอ้งคก์ร
จดัการความรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธผิล ได้แก่  วฒันธรรมองค์กร โดยได้รบัการสนับสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสูง การสรา้ง
บรรยากาศใหบุ้คลากรกลา้คดิ มกีารท างานเป็นทมี และท าใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องบุคลากรเป็นสว่นหนึ่งของ
ระบบการประเมนิผลและพฒันาบุคลากร  
 การวิจัยครัง้นี้  ใช้การประเมินแบบมีส่วนร่วม (Empowerment Evaluation) และ PDCA ในการจัดระบบ
ความรูก้บัผูป้ฏบิตัิงาน เป็นกระบวนการพฒันาที่ก่อให้เกดิการเรยีนรูท้ี่ด ีสอดคลอ้งกบัหลกัการเรยีนรูด้้วยการปฏบิตัิ
ของ วรวรรณ วาณิชยเ์จรญิชยั [14] ที่ว่า การเรยีนรูผ้่านการปฏบิตัทิีแ่ต่ละบุคคลเรยีนรูร้่วมกนัในการวเิคราะหปั์ญหา
ผ่านกระบวนการของการเรยีนรูแ้ละการสะทอ้นกลบัอย่างต่อเนื่อง โดยการท างานบนปัญหาจรงิ และสะทอ้นกลบับน
ประสบการณ์ของตนเอง เสนอแน่วทางการแกปั้ญหา และน าแนวทางการแกปั้ญหาทีผ่่านการพจิารณาแลว้ปฏบิตัิ 
 การน าเทคนิคการบนัทกึหลงัการปฏบิตัิงาน (After Action Review: AAR) มาใช้ในกระบวนการด าเนินงาน 
อย่างต่อเนื่อง เป็นเทคนิคทีด่ ีไม่ยุ่งยาก ใชเ้วลาและทรพัยากรน้อย สอดคลอ้งกบั สราวุฒ ิ พงษ์พพิฒัน์ [15] ระบุว่า ผูม้ ี
สว่นไดส้่วนเสยีต้องร่วมด าเนินการตดิตามและสงัเกตไปพรอ้มกบัการด าเนินงานการจดัการความรูแ้ละประเมนิผลตาม
ตวัชีว้ดัทีก่ าหนดไว ้ดว้ยการร่วมด าเนินกจิกรรมการสมัมนาถอดบทเรยีนหลกัการปฏบิตัจิรงิทีผ่่านกระบวนการเรยีนรู้
ของชุมชนนกัปฏบิตั ิเพื่อสรุปและรายงานผลการจดัการความรูใ้หม้หาวทิยาลยัทราบ  
 ระบบงานและกจิกรรมหลกั ของแนวทางในการจดัเกบ็เอกสารตามตวับ่งชี้ของเกณฑ์มาตรฐานการประกนั
คุณภาพการศกึษา ที่พฒันาขึน้ เป็นระบบงานที่ด ีคอื ชดัเจน เป็นล าดบัขัน้ มกีิจกรรมการทวนสอบและแก้ไขอย่าง
ครบถว้น สอดคลอ้งกบั ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบขา้ราชการ [16] ระบุว่า  ควรท าใหก้ารเรยีนรูเ้ป็นสว่นหนึ่ง
ของงาน ให้เกิดระบบการเรียนรู้จากการสร้างความรู้ น าความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และ
หมุนเวยีนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะในการน าส่ิงท่ีได้จากการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
 สิง่ทีไ่ดจ้ากการวจิยัครัง้นี้ คอื 
 1. ได้ระบบงานและวธิีการ ของการจดัเก็บเอกสารด้านประกนัคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ของเกณฑ์
มาตรฐานการประกนัคุณภาพการศกึษา ทีไ่ดผ้่านการน าไปใชจ้รงิในพืน้ทีแ่ลว้  
 2. ไดป้ระสบการณ์ในการด าเนินงานพฒันางานทีร่บัผดิชอบอย่างต่อเนื่อง 
 3. ไดข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง ในการพฒันางานทีร่บัผดิชอบ 
 4. ได้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การก าหนดตัวชี้ว ัด การสร้างเครื่องมือวัดและการวัดผลการ
ด าเนินงาน การประเมนิผลการด าเนินงาน และ การพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
 5. ไดค้วามคดิทีส่รา้งสรรค ์และประสบการณ์จรงิ ในการพฒันางานดว้ยทรพัยากรทีม่อียู่  
 6. ไดป้ระสบการณ์ การท าวจิยัเพื่อการแกปั้ญหาทีไ่ดผ้ลจรงิ 
 

 ขอ้เสนอแนะส าหรบัคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 
 1. สามารถน าระบบงานและวธิกีารของการจดัเกบ็เอกสารด้านประกนัคุณภาพการศึกษาตามตวับ่งชี้ของ
เกณฑม์าตรฐานการประกนัคุณภาพการศกึษา มาใชใ้นงานประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะวทิยาศาสตร์เพื่อใหเ้ป็น
ตวัอย่างและแบบอย่างของการพฒันางานของคณะวทิยาศาสตร ์และ น าความรู้ประสบการณ์ ที่ไดจ้ากการวจิยัครัง้นี้ 
ไปขยายผลในการท าวจิยัเรื่องอื่นๆ ทัง้ภายในและภายนอกคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 
 2. ควรพฒันางานน้ีต่อไป เพื่อใหเ้ป็นตวัอย่างและแบบอย่างของการพฒันางานของคณะวทิยาศาสตร์  
 ขอ้เสนอแนะส าหรบังานประกนัคุณภาพการศกึษา 
 สามารถน าสิ่งที่ได้จากการวิจยัครัง้นี้ ไปโดยเฉพาะระบบและวิธีการของการจัดเก็บเอกสารด้านประกัน
คุณภาพการศกึษาตามตัวบ่งชี้ของเกณฑ์มาตรฐานการประกนัคุณภาพการศกึษา โดยมกีารก าหนดผู้รบัผิดชอบให้
ชดัเจน และตดิตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 ขอ้เสนอแนะส าหรบัมหาวทิยาลยัพะเยา 
 สามารถน าสิง่ที่ได้จากการวจิยัครัง้นี้ ไปเผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอกคณะ เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการ
จดัเกบ็เอกสารดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา 
 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไปในเรื่องเดมิ 
 ควรขยายการศกึษาวจิยั ใหค้รอบคลุมทัง้ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง และ ขอบเขต ทัง้ดา้นทฤษฎ ีและ การปฏบิตั ิ
 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไปในเรื่องใหม่ 
 สามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์ ทีไ่ดจ้ากการวจิยัครัง้นี้ ไปขยายผลในการท าวจิยัเรื่องอื่นๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอกคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา  
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บทคดัย่อ 
 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาสภาพปัจจุบนัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาของนิสติ มหาวทิยาลยัพะเยา 
เพื่อเปรยีบเทยีบความคดิเหน็สภาพปัจจุบนัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาของนิสติมหาวทิยาลยัพะเยา โดยจ าแนกตามเพศ 
เพื่อศกึษาปัญหาขอ้เสนอแนะในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาของนิสติ มหาวทิยาลยัพะเยา และเพื่อศกึษาแนวทางการพฒันา
หอ้งปฏบิตักิารภาษาใหม้ปีระสทิธภิาพส าหรบัการเรยีนการสอน 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื นิสติมหาวทิยาลยัพะเยาที่ใช้ห้องปฏบิตัิการภาษา ภาคการศึกษาที่ 1     
ปีการศกึษา 2556 จ านวน 181 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถาม งานวจิยันี้วเิคราะหผ์ลการวจิยั
ด้วยค่าสถิติ ได้แก่ การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
สถติ ิt-test Independents  
 ผลการวจิยัพบว่า นิสติมรีะดบัความคดิเหน็ต่อดา้นอาคารสถานที ่ดา้นการใชอุ้ปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรยีนการสอน 
ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกอยูใ่นระดบัมาก และนิสติมรีะดบัความคดิเหน็ต่อดา้นวสัดุอุปกรณ์อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อ เปรยีบเทยีบ
ความคดิเหน็สภาพปัจจุบนัในการใช้ห้องปฏบิตัิการภาษาของนิสติ มหาวทิยาลยัพะเยา โดยจ าแนกตามเพศ  ผลการวจิยั
พบว่า นิสติชายและนิสติหญิงมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพปัจจุบนัในการใชห้้องปฏบิตัิการภาษาโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า นิสติชายและนิสติหญงิมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพปัจจุบนัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษา
ทัง้ 4 ดา้นไม่แตกต่างกนั 
 ปัญหาที่พบมากที่สุดคอื การเดนิทางไปใช้บรกิารห้องปฏิบตัิการภาษาค่อนข้างไกล  จอคอมพิวเตอร์ไม่ชดัเจน 
ล าโพง หูฟังและไมโครโฟนบางอันเสียงแตกได้ยินไม่ชัดเจน  นิสิตไม่สามารถใช้อุปกรณ์ได้ด้วยตนเองเนื่องจากใน
ห้องปฏิบัติการภาษามีอุปกรณ์ที่สามารถควบคุม หรอืใช้คอมพิวเตอร์ได้เฉพาะอาจารย์ผู้สอน รวมถึ งการขาดแคลน
โปรแกรม หรอืซอฟแวรท์างภาษาทีท่นัสมยั และคอมพวิเตอรใ์นหอ้งปฏบิตักิารภาษาไม่สามารถใชส้บืคน้ขอ้มลูได ้ 
 ส าหรบัแนวทางการพฒันาหอ้งปฏบิตักิารภาษาคอื การจดัใหม้คีอมพวิเตอรส์ าหรบัการสบืคน้ และมโีปรมแกรม
ทางภาษาทีท่นัสมยัต่อสภาพปัจจุบนั เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะทางภาษาของผูใ้ชบ้รกิาร รวมถงึการจดัพืน้ทีใ่หเ้ป็น Self-Access 
creative area ทีน่ิสติสามารถท ากจิกรรมเสรมิทกัษะทางภาษา และเคลื่อนไหวไดอ้ย่างอสิรเสร ีซึ่งจะช่วยพฒันาความคดิ
สรา้งสรรคใ์หเ้กดิขึน้กบันิสติ และสามารถพฒันาการเรยีนการสอนในหอ้งปฏบิตักิารภาษาอย่างมปีระสทิธภิาพได ้
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Abstract  
 This research aimed   to study students’ current issues in using the sound laboratory at the University of 
Phayao, to compare students’ opinions on current conditions in using the sound laboratory at University of 
Phayao by gender, to study problems and suggestions in using the sound laboratory, and to explore guidelines 
for developing the sound laboratory to be an effective for teaching and learning. 
 The sample employed in this study was the University of Phayao students who were serviced by the 
sound laboratory in the semester 1 academic year 2013 numbering 181. Questionnaire was used as a tool for 
data collection and analyzed by statistics including the Percentage, Average (Mean), Standard Deviation, and 
Statistical t-test Independents. 
 The results showed that students' opinion on building, equipment for teaching and learning, and 
facilities on a large scale and view on materials at moderate level. In comparing the current issues in using the 
sound laboratory, male and female students, in overall, no difference was found. When each aspect was 
considered, no difference of opinion in using the sound laboratory in four aspects was detected. 
 The most common problems were a rather far distance, unclear computer monitor, speakers, 
headphones and microphone, controlling device limited of for only instructor, a shortage of  modern language 
software and data inaccessibility from computers  in the sound laboratory. 
 With regard to guidelines for developing a sound laboratory, there should be an adequate provision of 
computers for accessing and modern language software to enhance the language skills of the users, including an 
area for the Self-Access creative area in which the student can perform the language skills and move freely and 
that would develop students' creativity and to improve teaching and learning in the sound laboratory effectively. 
 

Keywords: current issues and problems, sound laboratory 
 

บทน า 
การศกึษาเป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่ในสงัคมไทย มหาวทิยาลยัจงึเป็นองค์กรส าคญัที่จะผลกัดนัให้เกดิประสทิธผิล

ทางการศึกษา และต้องอาศัยการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นองค์กร ซึ่งให้
ความส าคญัของการศกึษา และมุ่งพฒันาองคป์ระกอบทางการศกึษาทุก ๆ ดา้นใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุต่อผูเ้รยีน  

มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ
มหาวทิยาลยันเรศวร ซึ่งได้ตระหนักถึงความส าคญัของการกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
ประกอบมหาวทิยาลยัได้พิจารณาร่วมกบัผู้ว่าราชการจงัหวดัและสมาชิกผู้แทนราษฎรจงัหวดัพะเยา รวมทัง้ผู้แทนจาก
ภาครฐัและเอกชน ในการแกปั้ญหาเรื่องรายไดแ้ละการศกึษาของประชากรในจงัหวดัพะเยา โดยเฉลีย่อยู่ในระดบัต ่า จงึได้
จดัโครงการกระจายโอกาสทางการศกึษาสูจ่งัหวดัพะเยาขึน้ เพื่อตอบสนองนโยบายของทบวงมหาวทิยาลยั ทีส่นบัสนุนให้
มหาวทิยาลยัขยายเขตการศกึษาออกสู่ภูมภิาค โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อยกฐานะเป็นมหาวทิยาลยัเอกเทศในอนาคต 
ทบวงมหาวทิยาลยัจงึไดพ้จิารณาน าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ต่อมาคณะรฐัมนตรใีนคราวประชุมเมื่อ
วนัที ่8 ตุลาคม 2539 ไดม้มีตใิหใ้ชช้ื่อว่า วทิยาเขตสารสนเทศพะเยา การจดัการเรยีนการสอนระยะเริม่แรกไดใ้ชอ้าคารของ
โรงเรยีนพะเยาพทิยาคมเป็นการชัว่คราว ส าหรบัสถานที่ตัง้ถาวร มหาวทิยาลนันเรศวรไดร้่วมกบัทางจงัหวดัพะเยาจดัหา
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สถานทีต่ัง้ ณ บรเิวณ ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา ประกอบดว้ยทีด่นิจ านวน 5,727 ไร่ เมื่อการก่อสรา้งไดแ้ลว้
เสรจ็ จงึไดย้า้ยมาสถานทีต่ัง้ถาวรและเปิดการเรยีนการสอนตัง้แต่ปี 2542 เป็นตน้มา 
      ต่อมา เมื่อวนัที ่21  กรกฎาคม 2550 ในคราวประชุมครัง้ที ่13  (4/2550)  สภามหาวทิยาลยันเรศวรไดม้มีตใิหเ้ปลีย่น
ชื่อ “มหาวทิยาลยันเรศวรวทิยาเขตสารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวทิยาลยันเรศวร พะเยา” 

เมื่อวนัที ่12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช ไดม้พีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 
ใหต้ราพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ.2553 ขึน้ และประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เมื่อวนัที ่16 กรกฎาคม 2553 
จงึถือได้ว่า มหาวิทยาลยัพะเยา ได้แยกออกจากมหาวิทยาลยันเรศวร เป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั  ที่ไม่เป็นส่วน
ราชการ อย่างเต็มรูปแบบ  ถือไดว้่าเป็นข่าวที่น่ายนิดสี าหรบัชาวจงัหวดัพะเยาที่มสีถาบนัอุดมศกึษาที่มคีุณภาพผ่านการ
ผลติบณัฑติและมหาบณัฑติออกมารบัใชส้งัคมและประเทศชาตอิย่างมากมาย ดว้ยการน าของอธกิารบดแีละคณะผูบ้รหิารที่
มปีระสบการณ์และวสิยัทศัน์ทีรุ่ดไปขา้งหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ เพื่อใหม้หาวทิยาลยัพะเยาเป็นมหาวทิยาลยัสมบรูณ์แบบอย่าง
แทจ้รงิ [1] 

มหาวิทยาลยัมีองค์ประกอบที่ส าคญัในการขบัเคลื่อนให้มหาวทิยาลยัเจรญิก้าวหน้านัน่คือ คณะทุกคณะใน
มหาวทิยาลยั คณะศลิปศาสตรเ์ป็นหนึ่งคณะทีเ่ป็นแรงขบัเคลื่อนทีส่ าคญัของมหาวทิยาลยัพะเยา ทีจ่ะสง่เสรมิใหเ้กดิความ
เจรญิก้าวหน้า และการพฒันาในทุก ๆ ด้าน คณะศิลปศาสตร์เริม่ก่อตัง้ครัง้แรกเมื่อ พ.ศ. 2538 ชื่อเดิมเป็นส านักวชิา    
ศลิปศาสตร์ ซึ่งเดมิได้ท าการเรยีนการสอนที่โรงเรยีนพะเยาพิทยาคม และต่อมา พ.ศ. 2542 ได้ย้ายมายงัต าบลแม่กา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา และส านักวิชาศลิปศาสตร์ได้รบัการยกฐานะเป็นคณะศิลปศาสตร์ เมื่อ 16 กรกฎาคม 2553 
จากนัน้เป็นตน้มา [2] ซึง่คณะศลิปศาสตรไ์ดมุ้่งผลติบณัฑติสูอ่งคก์รภายนอกโดยค านึงถงึคุณภาพของนิสติเป็นหลกั จงึไดม้ี
การสง่เสรมิทางดา้นการเรยีนการสอนทุกดา้น เช่น หอ้งปฏบิตักิารภาษา เป็นตน้ 

หอ้งปฏบิตัิการภาษามคีวามส าคญัในยุคปัจจุบนั เนื่องจากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนของประเทศ
ไทย สถาบนัการศกึษาไดต้ระหนกัในเรื่องดงักล่าว ฯ เป็นอย่างมาก หอ้งปฏบิตักิารภาษาเป็นหอ้งทีน่ าเทคโนโลยมีาใชใ้ห้
เกดิการปฏสิมัพนัธท์างดา้นการเรยีนการสอนของนิสติและผูส้อนรวมถงึการท ากจิกรรมเสรมิทกัษะทางภาษา ซึง่สามารถ
น ามาประยุกตใ์ชใ้นการปรบัเปลีย่นการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนเป็นผูแ้สวงหาความรูโ้ดยการฝึกฝนดว้ยตนเอง อนัจะสง่ผล
ให้ผู้เรยีนได้พัฒนาตนเองได้เต็มศกัยภาพ นอกเหนือจากที่กล่าวมานัน้ ห้องปฏิบตัิการภาษายงัเป็นแหล่งที่สามารถ
ปลกูฝังกระบวนการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองใหก้บันิสติได ้คณะศลิปศาสตรแ์ละมหาวทิยาลยัพะเยาไดใ้หค้วามส าคญักบั
หอ้งปฏบิตักิารภาษาเป็นอย่างมาก แต่ดว้ยจ านวนนิสติที่เพิม่ขึน้ในแต่ละปีท าใหคุ้ณภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ ลดน้อยลง   
และอุปกรณ์ในหอ้งปฏบิตักิารภาษาในปัจจุบนัมคีวามลา้สมยัไม่ทนัต่อโลกปัจจุบนั ซึง่เป็นผลต่อการพฒันาคุณภาพของ
นิสติ และการรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในอนาคต 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษา สภาพปัจจุบนัและปัญหาในการใชห้้องปฏบิตักิารภาษาของนิสติ มหาวทิยาลยั
พะเยา ประกอบดว้ย สภาพปัจจุบนัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษา ปัญหารวมถงึขอ้เสนอแนะในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษา 
และแนวทางในการพฒันาห้องปฏบิตัิการภาษา เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาวางแผนในการพฒันาคุณภาพและ
ประสทิธภิาพของห้องปฏิบตัิการภาษาคณะศลิปศาสตร์ รวมถึงแนวทางการพฒันาการศกึษาของนิสติคณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัพะเยา และระดบัชาตต่ิอไป  
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วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
1. เพื่อศกึษาสภาพปัจจุบนัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาของนิสติ มหาวทิยาลยัพะเยา 
2. เพื่อเปรยีบเทยีบความคดิเหน็สภาพปัจจุบนัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาของนิสติมหาวทิยาลยัพะเยา  

โดยจ าแนกตามเพศ 
3. เพื่อศกึษาปัญหา ขอ้เสนอแนะในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาของนิสติ มหาวทิยาลยัพะเยา 
4. เพื่อศกึษาแนวทางการพฒันาหอ้งปฏบิตักิารภาษาใหม้ปีระสทิธภิาพส าหรบัการเรยีนการสอน 

 

กรอบแนวคิดและสมมติุฐานงานวิจยั 
 

กรอบแนวความคิดงานวิจยั  
ตวัแปรต้น     ตวัแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานของการวิจยั 
 ความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพปัจจบุนัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาโดยรวมและรายดา้นทัง้ 4 ดา้น คอื ดา้นอาคาร
สถานที ่ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ดา้นการใชอุ้ปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรยีนการสอน และดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ของนิสติ
ชายและนิสติหญงิมคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกนั 
 

วิธีวิทยาการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ นิสติมหาวทิยาลยัพะเยาที่ใช้ห้องปฏิบตัิการภาษา ภาคการศกึษาที่ 1      

ปีการศกึษา 2556 จ านวน 339 คน 
กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื นิสติมหาวทิยาลยัพะเยา ที่ใชห้้องปฏบิตัิการภาษา ภาคการศกึษาที่ 1    

ปีการศึกษา 2556 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie และMorgan ใช้กลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 181 คน โดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  

 
 
 
 

เพศ สภาพปัจจุบนัและปัญหาในการใช้
หอ้งปฏบิตักิารภาษาของนิสติ 
มหาวทิยาลยัพะเยาทัง้ 4 ดา้น 

1. ดา้นอาคารสถานที ่
2. ดา้นวสัดุอุปกรณ์ 
3. ดา้นการใชอุ้ปกรณ์เพือ่ประโยชน์

ในการเรยีนการสอน 
4. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
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 เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมลู 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้นี้คอื แบบสอบถามสภาพปัจจุบนั และปัญหาในการใชห้อ้งปฏบิตักิาร

ภาษาของนิสติ มหาวทิยาลยัพะเยา แบ่งเป็น 4 ตอน คอื  
 

 ตอนท่ี 1 ถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ สงักดัคณะฯ เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
และเตมิค าลงในช่องว่าง 

ตอนท่ี 2 ถามเกีย่วกบัสภาพปัจจุบนัในการใชห้อ้งปฏบิตัิการภาษาของนิสติมหาวทิยาลยัพะเยา  4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นอาคารสถานที ่ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ดา้นการใชอุ้ปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรยีนการสอน และดา้นสิง่อ านวยความสะดวก  

ซึ่งแบบสอบถามสร้างขึน้จากผู้วจิยัเอง โดยผู้วจิยัท าเครื่องมอืให้เหมาะสมกบัสภาพนิสติมหาวทิยาลยัพะเยา 
แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คอื 

  5 หมายถงึ มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
  4 หมายถงึ มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาอยู่ในระดบัมาก 
   3  หมายถงึ  มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาอยู่ในระดบัปานกลาง 
  2  หมายถงึ  มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาอยู่ในระดบัน้อย 
  1  หมายถงึ  มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาอยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ 

ตอนท่ี 3 ถามเกีย่วกบัปัญหา ขอ้เสนอแนะในการใชห้อ้งปฏบิตัิการภาษาทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอาคารสถานที่ 
ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ดา้นการใชอุ้ปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรยีนการสอน และดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ลกัษณะของค าถาม
เป็นแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) 

ตอนท่ี 4 ถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการภาษา  ลักษณะของค าถามเป็นแบบปลายเปิด    
(Open-ended Questionnaire) 

 

  การวิเคราะหข์้อมลู 
การวเิคราะหข์อ้มลูวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมสถติสิ าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอรม์ขี ัน้ตอนดงันี้ 

 ตอนท่ี  1 วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ท าการ
วเิคราะห ์โดยการหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ตอนท่ี 2  วเิคราะหข์อ้มูลความคดิเหน็สภาพปัจจุบนัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาของนิสติ มหาวทิยาลยัพะเยา 
โดยแบ่งการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 

2.1  วเิคราะหข์อ้มูลความคดิเหน็สภาพปัจจุบนัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาของนิสติ มหาวทิยาลยั
พะเยาทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านวสัดุอุปกรณ์ ด้านการใช้อุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรยีนการสอน และ
ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ทีเ่ป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) โดยการหาค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ 
(Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมหีลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 

ค่าเฉลีย่ระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถงึ มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถงึ มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาอยู่ในระดบัมาก 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถงึ มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาอยู่ในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถงึ มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาอยู่ในระดบัน้อย 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถงึ มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาอยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ 

บุญชม ศรสีะอาด [3] 
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2.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นสภาพปัจจุบันในการใช้ห้องปฏิบัติการภาษาของนิสิต 
มหาวทิยาลยัพะเยา โดยจ าแนกตามเพศ วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติ ิt-test Independents  

ตอนท่ี 3 วเิคราะหข์อ้มลูปัญหา ขอ้เสนอแนะในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอาคารสถานที ่
ด้านวสัดุอุปกรณ์ ด้านการใช้อุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรยีนการสอน  และด้านสิง่อ านวยความสะดวก จากขอ้ค าถาม
ปลายเปิด (Open-ended) โดยใชว้ธิกีารจดัหมวดหมู่ขอ้มลูของการตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 4 วเิคราะหแ์นวทางการพฒันาห้องปฏบิตักิารภาษาเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) 
โดยใชว้ธิกีารจดัหมวดหมู่ขอ้มลูของการตอบแบบสอบถาม 

 

ผลการศึกษา 
 จากงานวจิยัสภาพปัจจุบนัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาของนิสติ มหาวทิยาลยัพะเยามผีลการวจิยัเป็นล าดบัดงันี้ 
 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจ านวน และรอ้ยละของขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามรายละเอยีดแสดง ในตาราง 1-2 
 

ตาราง 1 แสดงจ านวนและรอ้ยละขอ้มลูเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
1)  ชาย 84 46.4 
2)  หญงิ 97 53.6 

รวม 181 100.00 
 

 จากตาราง 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจ านวนและร้อยละ ด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง  
สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.6 และ เพศชาย 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.4 
 
ตาราง 2 แสดงจ านวนและรอ้ยละข้อมูลสงักดัคณะฯ ของผูต้อบแบบสอบถาม 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
สงักดัคณะ   

1) คณะศลิปศาสตร ์ 122 67.4 
2) คณะวทิยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร ์ 30 16.6 

3) คณะนิตศิาสตร ์ 29 16.0 
รวม 181 100.00 

  

จากตาราง  2 ผลการวเิคราะหจ์ านวน และรอ้ยละ ดา้นการสงักดัคณะของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่สงักัดคณะศิลปศาสตร์ จ านวน  122 คน  คิดเป็นร้อยละ 67.4 รองลงมาเป็นนิสิตคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร ์จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.6 และคณะนิตศิาสตร ์จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.0 ตามล าดบั 
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ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็สภาพปัจจบุนัในการใชห้อ้งปฏบิตัิการภาษาของนิสติมหาวทิยาลยัพะเยาโดยน าเสนอ
ในรปูตารางและความเรยีง 

  2.1 ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็สภาพปัจจุบนัในการใช้ห้องปฏบิตัิการภาษาของนิสติ มหาวทิยาลยัพะเยาทัง้    
4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอาคารสถานที ่ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ดา้นการใชอุ้ปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรยีนการสอน และดา้นสิง่อ านวย
ความสะดวก  
 

ตาราง 3 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัความคดิเหน็สภาพปัจจุบนัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาของนิสติ 
มหาวทิยาลยัพะเยา โดยรวม 

ข้อ รายการประเมิน (N=357) ระดบั 
ความคิดเหน็ 

ล าดบั 
ท่ี 

X  S.D. 

1 
2 
3 
4 

ดา้นอาคารสถานที ่
ดา้นวสัดุอุปกรณ์ 
ดา้นการใชอุ้ปกรณ์เพือ่ประโยชน์ในการเรยีนการสอน 
ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 

4.20 
3.46 
3.72 
3.71 

0.750 
0.970 
0.940 
0.920 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

1 
4 
2 
3 

 เฉลีย่รวม 3.77 0.900 มาก  

 

 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นสภาพปัจจุบันในการใช้ห้องปฏิบัติการภาษาของนิสิต 
มหาวทิยาลยัพะเยา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 3.77 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความ
คดิเหน็ดา้นอาคารสถานทีอ่ยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.20 รองลงมาเป็น ดา้นการใชอุ้ปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรยีนการ
สอนมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 3.72 ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก มีระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 
มคี่าเฉลีย่ 3.71 และดา้นวสัดุอุปกรณ์ มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่ 3.46 ตามล าดบั 
 

ตาราง 4 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็สภาพปัจจุบนัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาของ
นิสติ มหาวทิยาลยัพะเยา ดา้นอาคารสถานที ่

ข้อ           รายการประเมิน 
(N=357) 

X       S.D. 

  ระดบั 
ความคิดเหน็ 

ล าดบั 
ท่ี 

1 
 
2 
3 
4 
 5 

การเดนิทางไปใชบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิารภาษามคีวาม
สะดวก 
พืน้ทีภ่ายในหอ้งปฏบิตักิารภาษามคีวามเหมาะสม 
การจดัเรยีงโต๊ะ เกา้อี้มคีวามเหมาะสม 
หอ้งปฏบิตักิารภาษามแีสงสว่างเพยีงพอ 
หอ้งปฏบิตักิารภาษามคีวามสะอาด เป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย 

 
3.86 
4.15 
4.25 
4.45 

 
4.31 

 
0.889 
0.721 
0.754 
0.618 

 
0.763 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
5 
4 
3 
1 
 
2 

 เฉลีย่รวม 4.20 0.750 มาก  
 

 จากตาราง 4 ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็สภาพปัจจุบนัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาของนิสติ มหาวทิยาลยั
พะเยา ดา้นอาคารสถานทีข่องผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
มคี่าเฉลีย่ 4.20 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า หอ้งปฏบิตักิารภาษามแีสงสว่างเพยีงพอ มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบั
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มาก มคี่าเฉลีย่ 4.45 รองลงมาเป็น หอ้งปฏบิตักิารภาษามคีวามสะอาด เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย 4.31 การจดัเรยีงโต๊ะ เก้าอี้มีความเหมาะสม  มีระดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย 4.25 
พืน้ทีภ่ายในหอ้งปฏบิตักิารภาษามคีวามเหมาะสม มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.15 และการเดนิทางไป
ใชบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิารภาษามคีวามสะดวก มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 3.86 ตามล าดบั 
 

ตาราง 5 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็สภาพปัจจุบนัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาของ
นิสติ มหาวทิยาลยัพะเยา ดา้นวสัดุอุปกรณ์ 

ข้อ           รายการประเมิน 
(N=357) 

X       S.D. 

  ระดบั 
ความคิดเหน็ 

ล าดบั 
ท่ี 

1 
2 
3 
4 
5 

อุปกรณ์หฟัูงภายในหอ้งปฏบิตักิารภาษาใชง้านไดด้ ี
จอคอมพวิเตอรภ์ายในหอ้งปฏบิตักิารภาษาใชง้านไดด้ ี
ล าโพงภายในหอ้งเรยีนใชง้านไดด้ ี
จอ Projector ภายในหอ้งปฏบิตักิารภาษาใชง้านไดด้ ี
ความเพยีงพอของวสัดุ ครุภณัฑ ์อุปกรณ์ใน
หอ้งปฏบิตักิารภาษา 

3.35 
3.38 
3.50 
3.57 

 
3.48 

0.941 
0.996 
0.958 
0.995 

 
0.964 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

 
ปานกลาง 

5 
4 
2 
1 
 
3 

 เฉลีย่รวม 3.46 0.970 ปานกลาง  

  

 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นสภาพปัจจุบันในการใช้ห้องปฏิบัติการภาษาของนิสิต 
มหาวทิยาลยัพะเยา ดา้นวสัดุอุปกรณ์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า  กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ย 3.46 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า จอ Projector ภายในห้องปฏบิตัิการภาษาใชง้านได้ดี       
มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 3.57 รองลงมาเป็น ล าโพงภายในหอ้งเรยีนใชง้านไดด้ ีมรีะดบัความคดิเหน็
อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.50 ความเพียงพอของวสัดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบตัิการภาษา มีระดบัความ
คดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่ 3.48 จอคอมพวิเตอรภ์ายในหอ้งปฏบิตักิารภาษาใชง้านไดด้ี มรีะดบัความคดิเหน็
อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่ 3.38 และอุปกรณ์หูฟังภายในห้องปฏบิตักิารภาษาใช้งานไดด้ี  มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่ 3.35 ตามล าดบั 
 

ตาราง 6 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็สภาพปัจจุบนัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาของ
นิสติ มหาวทิยาลยัพะเยา ดา้นการใชอุ้ปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรยีนการสอน 

ข้อ           รายการประเมิน 
(N=357) 

X       S.D. 

  ระดบั 
ความคิดเหน็ 

ล าดบั 
ท่ี 

1 
2 
3 
 
4 
 
5 

การใชอุ้ปกรณ์หฟัูงชว่ยในการเรยีนการสอน 
การใชจ้อคอมพวิเตอรช์ว่ยในการเรยีนการสอน 
ผูเ้รยีนใชส้ือ่/หฟัูง/คอมพวิเตอรช์่วยในการน าเสนองาน 
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
ผูเ้รยีนสามารถใชค้อมพวิเตอรใ์นการคน้ควา้ขอ้มลู 
เพือ่การเรยีนการสอนได ้
ผูเ้รยีนสามารถใชส้ือ่ อุปกรณ์ภายในหอ้ง ฯ  
เพือ่เพิม่ทกัษะทางการเรยีน 

4.02 
3.97 

 
3.81 

 
3.22 

 
3.56 

0.830 
0.915 

 
0.971 

 
0.981 

 
0.996 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

1 
2 
 
3 
 
5 
 
4 

 เฉลีย่รวม 3.72 0.940 มาก  
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 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นสภาพปัจจุบันในการใช้ห้องปฏิบัติการภาษาของนิสิต 
มหาวทิยาลยัพะเยา ดา้นการใชอุ้ปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรยีนการสอนของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า  กลุ่มตวัอย่างสว่น
ใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 3.72 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การใชอุ้ปกรณ์หูฟังช่วย
ในการเรยีนการสอนมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก  มคี่าเฉลีย่ 4.02 รองลงมาเป็น การใชจ้อคอมพวิเตอรช์่วยในการ
เรยีนการสอน มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 3.97 ผูเ้รยีนใชส้ือ่/หฟัูง/คอมพวิเตอรช์่วยในการน าเสนองานที่
ไดร้บัมอบหมายมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก  มคี่าเฉลีย่ 3.81 ผูเ้รยีนสามารถใชส้ื่อ อุปกรณ์ภายในหอ้ง ฯ เพื่อเพิม่
ทกัษะทางการเรยีนมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก  มคี่าเฉลีย่ 3.56 และผูเ้รยีนสามารถใช้คอมพวิเตอรใ์นการคน้คว้า
ขอ้มลูเพื่อการเรยีนการสอนได ้มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่ 3.22 ตามล าดบั 
 

ตาราง 7  แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็สภาพปัจจุบนัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาของนิสติ 
มหาวทิยาลยัพะเยา ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 

ข้อ           รายการประเมิน 
(N=357) 

X       S.D. 

  ระดบั 
ความคิดเหน็ 

ล าดบั 
ท่ี 

1 
2 
 
3 
4 
 
5 

มสีือ่ภาษาต่างประเทศทีท่นัสมยั 
มซีอฟแวรใ์นการพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศ 
ทีท่นัสมยั 
มคีอมพวิเตอรบ์รกิารเพือ่การคน้ควา้ขอ้มลู 
การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการใชห้อ้ง ฯ  
(แผนผงั/ระเบยีบการใชห้อ้ง ฯลฯ) 
การใหบ้รกิารของเจา้หน้าที ่

3.74 
 

3.49 
3.13 

 
3.86 
4.32 

0.957 
 

0.987 
0.995 

 
0.967 
0.713 

มาก 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
มาก 
มาก 

3 
 
4 
5 
 
2 
1 

 เฉลีย่รวม 3.71 0.920 มาก  

 

 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นสภาพปัจจุบันในการใช้ห้องปฏิบัติการภาษาของนิสิต 
มหาวทิยาลยัพะเยา ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า  กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 3.71 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การใหบ้รกิารของเจา้หน้าที ่มรีะดบัความคดิเหน็
อยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.32 รองลงมาเป็น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ห้อง ฯ (แผนผงั/ระเบียบการใช้ห้อง ฯลฯ)         
มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก  มคี่าเฉลีย่ 3.86 มสีื่อภาษาต่างประเทศทีท่นัสมยั มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 
มีค่าเฉลี่ย 3.74 มีซอฟแวร์ในการพัฒนาทกัษะภาษาต่างประเทศที่ทนัสมยั มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง       
มคี่าเฉลีย่ 3.49 และมคีอมพวิเตอรบ์รกิารเพื่อการคน้ควา้ขอ้มูล มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่ 3.13 
ตามล าดบั 
 

 2.2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นสภาพปัจจุบันในการใช้ห้องปฏิบัติการภาษาของนิสิต 
มหาวทิยาลยัพะเยา โดยจ าแนกตามเพศ น าเสนอผลโดยรวม และรายดา้น (ผลการทดสอบสมมตฐิาน) 
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ตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นสภาพปัจจุบันในการใช้ห้องปฏิบัติการภาษาของนิสิต 
มหาวทิยาลยัพะเยา โดยจ าแนกตามเพศ น าเสนอผลโดยรวมและรายดา้น 

รายการ เพศ จ านวน Mean SD t Sig 
1.  ดา้นอาคารสถานที ่

 

2. ดา้นวสัดุอุปกรณ์ 

3. ดา้นการใชอุ้ปกรณ์เพือ่ประโยชน์ใน

การเรยีนการสอน 

4.  ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 

ชาย 
หญงิ 

 

ชาย 
หญงิ 

 

ชาย 
หญงิ 

 

ชาย 
หญงิ 

84 
97 

 

84 
97 

 

84 
97 

 

84 
97 

4.22 
4.19 

 

3.48 
3.44 

 

3.72 
3.71 

 

3.73 
3.69 

0.261 
0.190 

 

0.058 
0.124 

 

0.344 
0.320 

 

0.411 
0.478 

-.180 
 
 

-.586 
 
 

-.048 
 
 

-.128 
 

0.862 
 
 

0.574 
 
 

0.963 
 
 

0.902 

รวม ชาย 
หญงิ 

84 
97 

3.79 
3.76 

   0.311 
   0.313 

 -.136 
 

   0.896 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 
 

 จากตาราง 8 ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทียบความคดิเหน็สภาพปัจจุบนัในการใช้ห้องปฏิบตัิการภาษาของนิสติ 
มหาวิทยาลยัพะเยา โดยจ าแนกตามเพศ  พบว่า นิสติชายและนิสติหญิงมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัสภาพปัจจุบนัในการใช้
หอ้งปฏบิตักิารภาษาโดยรวมไมแ่ตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า นิสติชายและนิสติหญงิมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั
สภาพปัจจุบนัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาทัง้ 4 ดา้นไม่แตกต่างกนั 

 

ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูปัญหา ขอ้เสนอแนะในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาทัง้ 4 ดา้น ผลการวจิยัพบว่า 
ดา้นอาคารสถานที ่นิสติมคีวามคดิเหน็ว่า การเดนิทางไปใชบ้รกิารหอ้งปฏิบตักิารภาษาค่อนขา้งไกล เน่ืองจาก

การปรบัภูมทิศัน์ของทางมหาวทิยาลยั เป็นปัญหาในการใชบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิารภาษา และมขีอ้เสนอแนะดงันี้ ควรปรบัปรุง
เสน้ทางอย่างเร่งด่วน เพื่อให้การเดนิทางไปใช้บรกิารห้องปฏิบตัิการภาษาสะดวกยิง่ขึ้น  ควรจดัตัง้ห้องปฏิบตัิการภาษา     
ณ สถานทีซ่ึง่สามารถเดนิทางไปใชบ้รกิารไดส้ะดวก 
 ดา้นวสัดุอุปกรณ์ นิสติมคีวามคดิเหน็ว่า จอคอมพวิเตอรไ์ม่ชดัเจน ล าโพง หูฟังและไมโครโฟนบางอนัเสยีงแตก
ไดย้นิไม่ชดัเจน เป็นปัญหาในการใชบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิารภาษา และมขีอ้เสนอแนะดงันี้ ควรปรบัเปลีย่นจอคอมพวิเตอรใ์ห้
ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพมากขึน้  ควรปรบัปรุงอุปกรณ์ให้ทนัสมยัต่อการเรยีนการสอนปัจจุบนั เพื่อให้นิสติสามารถใช้
อุปกรณ์อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึควรใหน้ิสติไดใ้ชใ้นวสัดุอุปกรณ์ดว้ยตนเอง  เพื่อการเรยีนรูอ้ย่างตรงจุดของตวันิสติเอง 

ด้านการใช้อุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรยีนการสอน นิสติมคีวามเหน็ว่า นิสติไม่สามารถใช้อุปกรณ์ได้ด้วย
ตนเองเน่ืองจากในหอ้งปฏบิตักิารภาษามอีุปกรณ์ทีส่ามารถควบคุม หรอืใชค้อมพวิเตอรไ์ดเ้ฉพาะอาจารยผ์ูส้อน รวมถงึการ
ขาดแคลนโปรแกรม หรอืซอฟแวรท์างภาษาทีท่นัสมยัเป็นในการใชบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิารภาษา และมขีอ้เสนอแนะดงันี้ ควร
จดัตัง้ หรอืปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารภาษาใหอ้ยู่ในรปูแบบใชค้น้ควา้ เรยีนรูด้ว้ยตนเองของนิสติ เพื่อประโยชน์โดยตรงกบัตวั
นิสติ และมโีปรแกรม ซอฟแวรท์างดา้นภาษาทีม่คีวามทนัสมยัมากขึน้ เพื่อการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก นิสติมคีวามคดิเหน็ว่า ห้องปฏบิตักิารภาษาไม่มสีื่อการเรยีนการสอนเพยีงพอ เพื่อ
อ านวยความสะดวกทางการเรยีนการสอน หรอืการเสรมิสรา้งทกัษะใหก้บันิสติ รวมถงึคอมพวิเตอรใ์นหอ้งปฏบิตักิารภาษา
ไม่สามารถใชส้บืคน้ขอ้มูลได ้เป็นปัญหาในการใชบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิารภาษา มขีอ้เสนอแนะดงันี้ ควรเพิม่เตมิสือ่การเรยีน
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การสอนทางภาษาที่ทนัสมยัให้บรกิารนิสติ  ควรเพิม่คอมพวิเตอรส์ าหรบัการสบืค้นให้กบันิสติได้สามารถใช้คน้ควา้ขอ้มูล
ส าหรบัการเรยีนการสอน เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพทางดา้นการเรยีน และการเสรมิสรา้งทกัษะทางภาษา และควรมกีารบรกิาร
ใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาในการคน้ควา้ขอ้มลู หรอืเรยีนรูท้กัษะภาษาตลอดทัง้วนั เพื่ออ านวยความสะดวกต่อนิสติมากขึน้ 
  

ตอนท่ี 4  ผลการวเิคราะหแ์นวทางการพฒันาหอ้งปฏบิตักิารภาษา ผลการวจิยัพบว่า 
  ควรปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ ของผู้ร ับบริการ 
หอ้งปฏบิตักิารภาษาควรมคีอมพวิเตอรส์ าหรบัการสบืคน้ขอ้มูลใหบ้รกิารนิสติ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการเรยีนรูใ้หก้บันิสติ  
รวมถงึควรจดัหอ้งปฏบิตักิารภาษาในรปูแบบหอ้งทีส่ามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองของนิสติ  เหมอืนกบัหลาย ๆ มหาวทิยาลยั ควร
มสีือ่การเรยีนการสอน โปรแกรมทางภาษา เพิม่ใหม้ากกว่าเดมิ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีน และเสรมิสรา้งทกัษะทางภาษา
ของผูใ้ชบ้รกิารมากขึน้ และหอ้งปฏบิตักิารภาษามจี านวนทีน่ัง่น้อยเกนิไปไม่เพยีงพอส าหรบัการใชบ้รกิารของนิสติ 
 

สรปุผลและอธิปรายผล 
ดา้นอาคารสถานที ่จากงานวจิยัพบว่า  ระดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมากเมื่อศกึษารายขอ้พบว่า ความ

คดิเหน็สภาพการใชง้านหอ้งปฏบิตักิารภาษาทีว่่า หอ้งปฏบิตักิารภาษามแีสงสว่างเพยีงพอ มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบั
มากเป็นล าดบั 1 แสดงความเหน็ว่า ห้องปฏบิตัิการภาษาปัจจุบนัมแีสงสว่างเพยีงพอต่อการใช้บรกิาร และการเรยีนการ
สอน ควรรักษาคุณภาพในข้อดังกล่าว ฯ ต่อไป  นอกจากนี้  ผลการศึกษาด้านดังกล่าว ฯ ยังพบว่า สภาพการใช้
หอ้งปฏบิตักิารภาษาดา้นอาคารสถานที ่มรีะดบัคะแนนเฉลีย่เป็นล าดบัสุดทา้ย คอืการเดนิทางไปใชบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิาร
ภาษามคีวามสะดวก แสดงใหเ้หน็ว่า การเดนิทางไปใชบ้รกิารอาจเป็นปัญหาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบัปัญหาของ
นิสติในดา้นดงักล่าว ฯ ทีว่่า การเดนิทางไปใชบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิารภาษาค่อนขา้งไกล เน่ืองจากการปรบัภูมทิศัน์ของทาง
มหาวทิยาลยั ต้องเร่งปรบัปรุงในเรื่องดงักล่าว ฯ เพื่อใหเ้กดิความสะดวกในการใชบ้รกิาร และนิสติมขีอ้เสนอแนะดงันี้ ควร
ปรับปรุงเส้นทางอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การเดินทางไปใช้บริการห้องปฏิบัติการภาษาสะดวกยิ่งขึ้น  และควรจัดตัง้
หอ้งปฏบิตักิารภาษา ณ สถานทีซ่ึง่สามารถเดนิทางไปใชบ้รกิารไดส้ะดวก 
 เมื่อน าความคิดเหน็สภาพปัจจุบนัในการใช้ห้องปฏิบตัิการภาษาด้านดงักล่าวฯมาเปรยีบเทยีบความคิดเห็น
ระหว่างนิสติชายและนิสติหญิง ผลการวจิยัพบว่า ความคดิเห็นสภาพปัจจุบนัในการใช้ห้องปฏิบตัิการภาษาด้านอาคาร
สถานทีข่องนิสติชายและนิสติหญงิไม่แตกต่างกนั     
 ดา้นวสัดุอุปกรณ์ จากงานวจิยัพบว่า ระดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อศกึษารายขอ้พบว่า 
จอ Projector ภายในหอ้งปฏบิตักิารภาษาใชง้านไดด้มีรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากเป็นล าดบั 1 แสดงใหเ้หน็ว่า จอ 
Projector ในหอ้งปฏบิตักิารภาษายงัสามารถใชง้านไดด้ ีและเป็นอุปกรณ์ทีส่นบัสนุนการใชบ้รกิารของหอ้งปฏบิตักิารภาษา      
ใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป นอกจากนี้  ผลการวจิยัดา้นดงักล่าว ฯ ยงัพบว่า สภาพการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาดา้นวสัดุอุปกรณ์
มรีะดบัคะแนนเฉลีย่เป็นล าดบัสุดทา้ย คอื อุปกรณ์หูฟังภายในห้องปฏบิตักิารภาษาใชง้านไดด้ ีมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัปานกลาง แสดงให้เหน็ว่า อุปกรณ์หูฟังในห้องปฏบิตัิการภาษาอาจเป็นปัญหาส าหรบัการใชบ้รกิาร ควรต้องมกีาร
พฒันาอุปกรณ์ใหใ้ช้งานไดด้ขีึน้ต่อไป ซึง่สอดคลอ้งกบัปัญหาของนิสติในด้านดงักล่าวฯ ที่ว่า ล าโพง หูฟังและไมโครโฟน
บางอนัเสยีงแตกได้ยนิไม่ชดัเจน และนิสติมขีอ้เสนอแนะดงันี้ ควรมกีารปรบัปรุงอุปกรณ์ให้ทนัสมยัต่อการเรยีนการสอน
ปัจจุบนั เพื่อใหน้ิสติสามารถใช้อุปกรณ์อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งสอดคลอ้งกบัประเทอืง ธนิยผล [4] ที่ศกึษาความต้องการ
ของนักศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหง ในการใช้บรกิารห้องปฏบิตัิการภาษาของคณะมนุษยศาสตร ์ผลการศกึษาพบว่า 
นกัศกึษาตอ้งการใหป้รบัปรุงเครื่องมอื-อุปกรณ์ใหท้นัสมยั และควรมชีัน้วางของในแต่ละ Booth  
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 เมื่อน าความคดิเห็นสภาพปัจจุบนัในการใช้ห้องปฏบิตัิการภาษาด้านดงักล่าวฯ มาเปรยีบเทยีบความคดิเห็น
ระหว่างนิสติชายและนิสติหญงิ ผลการวจิยัพบว่า ความคดิเหน็สภาพปัจจุบนัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาดา้นวสัดุอุปกรณ์
ของนิสติชายและนิสติหญงิไม่แตกต่างกนั  

ดา้นการใชอุ้ปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรยีนการสอน จากงานวจิยัพบว่า ระดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อศกึษารายขอ้พบว่า การใชอุ้ปกรณ์หฟัูงช่วยในการเรยีนการสอน มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากเป็นล าดับ 1 
แสดงใหเ้หน็ว่า นิสติสามารถใชอุ้ปกรณ์หฟัูงช่วยในการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ ช่วยเสรมิสรา้งความเขา้ใจทางการ
เรยีน ก่อให้เกดิการพฒันาตนเองอย่างมีประสทิธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกบั ส านักนิเทศและพฒันามาตรฐานการศกึษา [5]       
ทีก่ล่าวถงึการจดัการเรยีนการสอนโดยใชห้อ้งปฏบิตักิารทางภาษาว่าวธิกีารสอนโดยใชก้ารใชห้อ้งปฏบิตักิารทางภาษาเป็น
วิธีการหนึ่งที่มีจุดเน้นส าคัญคือ การให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางให้นักเรียนได้เกิดลงมือปฏิบัติ และแสวงหาความรู ้
หอ้งปฏบิตักิารทางภาษาเป็นหอ้งปฏบิตักิารทีส่ามารถช่วยพฒันาดา้นการเรยีนการสอนภาษาใหเ้กดิประสทิธภิาพไดอ้ย่าง
สมบูรณ์ และสอดคล้องกบัเทวนิทร์ จนิดารกัษ์ [6] ที่ศึกษาการใช้ห้องปฏิบตัิการทางภาษาของครูและนักเรยีน ในกลุ่ม
โรงเรียนดอยหล่อส านักงานการประถมศึกษากิ่งอ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผลการใช้
หอ้งปฏบิตัิการภาษา ประชากรส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า นักเรยีนมรีะเบยีบวนิัยดขีึน้ มคีวามสนุกสนานกลา้แสดงออก 
สนใจที่จะเข้าเรียนในห้องปฏิบัติการทางภาษาทุกครัง้ และมีความเข้าใจในบทเรียนดีขึ้น ส าหรบัครูผู้สอนจะมีความ
กระตอืรอืรน้ในการแสวงหาสื่อประเภทซอฟต์แวร ์ซดีแีละสื่ออื่นๆมาจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในหอ้งปฏบิตักิารภาษา
และแสวงหารูปแบบการสอนทีห่ลากหลายขึน้นอกจากนี้ยงัพบว่า ครูและนักเรยีนมทีกัษะในการเรยีนรู ้การใชว้สัดุอุปกรณ์
ในหอ้งปฏบิตักิารทางภาษาและพบว่านกัเรยีนไดท้ ากจิกรรมทีห่ลากหลาย  

นอกจากนี้  ผลการวิจัยด้านดงักล่าว ฯ ยังพบว่า สภาพการใช้ห้องปฏิบัติการภาษาด้านการใช้อุปกรณ์เพื่อ
ประโยชน์ในการเรยีนการสอน มีระดบัคะแนนเฉลี่ยเป็นล าดบัสุดท้าย คือ ผู้เรยีนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้า
ขอ้มูลเพื่อการเรยีนการสอนได ้มรีะดบัความคดิเหน็เฉลีย่อยู่ในระดบัปานกลาง แสดงใหเ้หน็ว่า การใชค้อมพวิเตอรเ์พื่อการ
ค้นคว้าข้อมูลอาจเป็นปัญหาในการใช้บรกิาร ซึ่งสอดคล้องกบัปัญหาของนิสติในด้านดงักล่าวฯ ที่ว่า นิสติไม่สามารถใช้
อุปกรณ์ไดด้้วยตนเองเน่ืองจากในห้องปฏบิตักิารภาษามอีุปกรณ์ทีส่ามารถควบคุม หรอืใช้คอมพวิเตอรไ์ด้เฉพาะอาจารย์
ผูส้อน รวมถงึการขาดแคลนโปรแกรม หรอืซอฟแวรท์างภาษาทีท่นัสมยั ซึง่สอดคลอ้งกบัค าตา อว้นสาเล [7] ทีศ่กึษาสภาพ
ปัจจุบนัและปัญหาการใช้สื่อการสอนประจ าห้องปฏบิตัิการทางภาษา ในโรงเรยีนปฏริูปการศกึษา สงักดัส านักงานการ
ประถมศกึษาจงัหวดัหนองบวัล าภู ผลการศกึษาพบว่า สภาพการใชห้อ้งปฏบิตักิารทางภาษา พบว่า สว่นมากจะมปัีญหาเรื่อง
การขาดแคลนสื่อประเภทซอฟท์แวร์  และวัสดุครุภัณฑ์และสอดคล้องกับมณทิรา กุลสมัพันธมิตร [8] ที่ศึกษาการใช้
หอ้งปฏบิตักิารทางภาษาของโรงเรยีนในสงักดัส านักงานการประถมศกึษาอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการศกึษา
พบว่า อุปสรรคในการใช้ห้องปฏบิตัิการทางภาษา ครูมขีอ้จ ากดัด้านเวลา ด้านความรู ้ทกัษะ ทศันคติของครูผู้สอน ด้าน
ความพร้อมของวสัดุอุปกรณ์ และการขาดสื่อประเภทซอฟแวร์ที่ใช้สนับสนุนการสอน และด้านงบประมาณ  และนิสติมี
ขอ้เสนอแนะดงันี้ ควรจดัตัง้ หรอืปรบัปรุงห้องปฏบิตัิการภาษาใหอ้ยู่ในรูปแบบใชค้้นควา้ เรยีนรู้ดว้ยตนเองของนิสติ เพื่อ
ประโยชน์โดยตรงกบัตัวนิสติ และมีโปรแกรม ซอฟแวร์ทางด้านภาษาที่มีความทนัสมัยมากขึ้น  เพื่อการเรยีนรู้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  

เมื่อน าความคดิเห็นสภาพปัจจุบนัในการใช้ห้องปฏบิตัิการภาษาด้านดงักล่าวฯ มาเปรยีบเทยีบความคดิเห็น
ระหว่างนิสติชายและนิสิตหญิง ผลการวจิยัพบว่า ความคิดเห็นสภาพปัจจุบนัในการใช้ห้องปฏบิตัิการภาษาด้านการใช้
อุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรยีนการสอนของนิสติชายและนิสติหญงิไม่แตกต่างกนั 
 ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก จากงานวจิยัพบว่า ระดบัความคดิเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อศกึษารายขอ้
พบว่า การใหบ้รกิารของเจา้หน้าที ่มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากเป็นล าดบั 1 แสดงใหเ้หน็ว่า การบรกิารดา้น ดงักล่าว
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ควรรกัษาคุณภาพและพฒันาใหด้ขีึน้ต่อไป นอกจากนี้  ผลการศกึษาดา้นดงักล่าว ฯ ยงัพบว่า สภาพการใชห้้องปฏบิตักิาร
ภาษาด้านสิง่อ านวยความสะดวก มรีะดบัคะแนนเฉลีย่เป็นล าดบัสุดท้าย คอื มคีอมพวิเตอรบ์รกิารเพื่อการค้นคว้าขอ้มูล    
มรีะดบัความคิดเหน็เฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง แสดงให้เหน็ว่า  นิสติไม่ได้รบัความสะดวกในการใช้คอมพวิเตอร์ในการ
คน้ควา้ขอ้มลู ซึง่สอดคลอ้งกบัปัญหาของนิสติดา้นดงักล่าวฯ ทีว่่า คอมพวิเตอรใ์นหอ้งปฏบิตัิการภาษาไม่สามารถใชส้บืคน้
ขอ้มูลได ้และนิสติมขีอ้เสนอแนะดงันี้ ควรเพิม่คอมพวิเตอรส์ าหรบัการสบืคน้ใหก้บันิสติไดส้ามารถใชค้น้ควา้ขอ้มูลส าหรบั
การเรยีนการสอน เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพทางดา้นการเรยีน และการเสรมิสรา้งทกัษะทางภาษา 
 เมื่อน าความคดิเห็นสภาพปัจจุบนัในการใช้ห้องปฏบิตัิการภาษาด้านดงักล่าวฯ มาเปรยีบเทยีบความคดิเห็น
ระหว่างนิสติชายและนิสติหญงิ ผลการวจิยัพบว่า ความคดิเหน็สภาพปัจจุบนัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาดา้นสิง่อ านวย
ความสะดวกของนิสติชายและนิสติหญงิไม่แตกต่างกนั 
 จากงานวจิยัสภาพปัจจุบนัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษามแีนวทางการพฒันาหอ้งปฏบิตักิารภาษาดงัต่อไปนี้  
  ควรปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารภาษาใหม้อีุปกรณ์ทีท่นัสมยั เพื่อประโยชน์ในการเรยีนรู้ 
ของผู้รบับรกิาร ห้องปฏบิตักิารภาษาควรมคีอมพวิเตอรส์ าหรบัการสบืคน้ขอ้มูลให้บรกิารนิสติ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการ
เรยีนรูใ้หก้บันิสติ รวมถงึควรจดัหอ้งปฏบิตักิารภาษาในรปูแบบหอ้งทีส่ามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองของนิสติ เหมอืนกบัหลาย ๆ 
มหาวิทยาลยั  ควรมีสื่อการเรียนการสอน โปรแกรมทางภาษา เพิ่มให้มากกว่าเดิม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน  และ
เสรมิสรา้งทกัษะทางภาษาของผูใ้ชบ้รกิารมากขึน้ และหอ้งปฏบิตักิารภาษามจี านวนทีน่ัง่น้อยเกนิไปไม่เพยีงพอส าหรบัการ
ใชบ้รกิารของนิสติ ซึง่สอดคลอ้งกบัทศันีย ์หาวาร ี[9] ทีศ่กึษาการประเมนิผลการด าเนินงานหอ้งปฏบิตักิารภาษาในโรงเรยีน
ประถมศกึษา สงักดัส านักงานการประถมศกึษาจงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศกึษาพบว่า การประเมนิผลด้านปัจจยั ด้าน
สถานทีพ่บว่า โรงเรยีนสว่นใหญ่มจี านวนคหูาในหอ้งปฏบิตักิารภาษาไม่เพยีงพอกบัจ านวนนกัเรยีนต่อหอ้งเรยีน  
 ผูว้จิยัเหน็ว่า มหาวทิยาลยัควรเพิม่จ านวนทีน่ัง่ในหอ้งปฏบิตักิารภาษาใหเ้พยีงพอกบัการใชบ้รกิารของนิสติ และ
ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารภาษาใหต้รงตามความตอ้งการของผูร้บับรกิาร เพื่อประสทิธภิาพของการใชบ้รกิารต่อไป 
 

 จากสรปุและอภิปรายผลดงักล่าว สรปุได้ดงัน้ี  
1.  สภาพปัจจุบนัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาของนิสติมหาวทิยาลยัพะเยา ผลการวจิยัพบว่า ความคดิเหน็ทัง้ 4 ดา้น

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการวจิยัรายด้านเป็นล าดบัดงันี้ ด้านอาคารสถานที่ มีระดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก และพบว่า 
หอ้งปฏบิตักิารภาษามแีสงสว่างเพยีงพอ มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากเป็นล าดบั 1 ในดา้นดงักล่าวฯ ดา้นการใชอุ้ปกรณ์เพื่อ
ประโยชน์ในการเรยีนการสอน มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก และพบว่า การใชอุ้ปกรณ์หูฟังช่วยในการเรยีนการสอน มรีะดบั
ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากเป็นล าดบั 1 ในด้านดงักล่าวฯ ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก และ
พบว่า การใหบ้รกิารของเจา้หน้าที ่มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากเป็นล าดบั 1 ในดา้นดงักล่าวฯ และดา้นวสัดุอุปกรณ์ มรีะดบั
ความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง และพบว่า จอ Projector ภายในหอ้งปฏบิตักิารภาษาใชง้านไดด้ ีมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบั
มาก เป็นล าดบั 1 ในดา้นดงักล่าวฯ 

2. การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็สภาพปัจจุบนัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาของนิสติ มหาวทิยาลยัพะเยา โดย
จ าแนกตามเพศ ผลการวจิยัพบว่า นิสติชายและนิสติหญิงมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัสภาพปัจจุบนัในการใช้ห้องปฏิบตัิการ
ภาษาโดยรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า นิสติชายและนิสติหญงิมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพปัจจุบนั
ในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษาทัง้ 4 ดา้นไม่แตกต่างกนั 

3. ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษา ผลการวจิยัพบว่า หอ้งปฏบิตักิารภาษามปัีญหาดา้นอาคาร
สถานที่ คือการเดนิทางไปใช้บรกิารห้องปฏิบตัิการภาษาค่อนข้างไกล  เนื่องจากการปรบัภูมิทศัน์ของทางมหาวทิยาลยั       
มีข้อเสนอแนะคือ ควรปรบัปรุงเส้นทางอย่างเร่งด่วน เพื่อให้การเดินทางไปใช้บริการห้องปฏิบตัิการภาษาสะดวกยิ่งขึ้น    
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ดา้นวสัดุอุปกรณ์ คอืจอคอมพวิเตอรไ์ม่ชดัเจน ล าโพง และหูฟังบางอนัเสยีงแตกไดย้นิไม่ชดัเจน และไมโครโฟนเสยีงแตก
ได้ยินไม่ชดัเจน  มีข้อเสนอแนะคือ ควรปรบัปรุงอุปกรณ์ให้ทนัสมยัต่อการเรยีนการสอนปัจจุบัน เพื่อให้นิสติสามารถใช้
อุปกรณ์อย่างมปีระสทิธภิาพ ดา้นการใช้อุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรยีนการสอน  คอื นิสติไม่สามารถใช้อุปกรณ์ไดด้ว้ย
ตนเองเน่ืองจากในหอ้งปฏบิตักิารภาษามอีุปกรณ์ทีส่ามารถควบคุม หรอืใชค้อมพวิเตอรไ์ดเ้ฉพาะอาจารยผ์ูส้อน และนิสติมี
แต่จอคอมพวิเตอร์ใช้ส าหรบัดูภาพจากหน้าจอเท่านัน้  รวมถึงการขาดแคลนโปรแกรม หรอืซอฟแวรท์างภาษาที่ทนัสมยั        
มขีอ้เสนอแนะคอืควรจดัตัง้ หรอืปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการภาษาใหอ้ยู่ในรูปแบบใชค้้นควา้ เรยีนรูด้ว้ยตนเองของนิสติ เพื่อ
ประโยชน์โดยตรงกบัตัวนิสติ และมีโปรแกรม ซอฟแวร์ทางด้านภาษาที่มีความทันสมยัมากขึ้นเพื่อการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คือคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการภาษาไม่สามารถใช้สืบค้นข้อมูลได้           
มขีอ้เสนอแนะคอื ควรเพิม่คอมพวิเตอรส์ าหรบัการสบืคน้ให้กบันิสติได้สามารถใช้คน้ควา้ขอ้มูลส าหรบัการเรยีนการสอน 
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพทางดา้นการเรยีนและการเสรมิสรา้งทกัษะทางภาษา 

4. แนวทางการพฒันาห้องปฏบิตัิการภาษา  ผลการวจิยัพบว่า ควรปรบัปรุงห้องปฏบิตักิารภาษาให้มอีุปกรณ์   
ที่ทนัสมยั เพื่อประโยชน์ในการเรยีนรู้ของผู้รบับรกิาร  ห้องปฏิบตัิการภาษาควรมีคอมพิวเตอร์ส าหรบัการสบืค้นข้อมูล
ให้บรกิารนิสติ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการเรยีนรู้ให้กบันิสติ  รวมถึงควรจดัห้องปฏบิตัิการภาษาในรูปแบบห้องที่สามารถ
เรยีนรู้ดว้ยตนเองของนิสติ  เหมอืนกบัหลาย ๆ มหาวทิยาลยั  ควรมสีื่อการเรยีนการสอน โปรแกรมทางภาษา เพิม่ให้มาก
กว่าเดิม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน  และเสริมสร้างทักษะทางภาษาของผู้ใช้บรกิารมากขึ้น  และห้องปฏิบตัิการภาษา        
มจี านวนทีน่ัง่น้อยเกนิไปไม่เพยีงพอส าหรบัการใชบ้รกิารของนิสติ 

ผูว้จิยัเหน็ว่า การจดัใหม้คีอมพวิเตอรส์ าหรบัการสบืคน้ และมโีปรมแกรมทางภาษาทีท่นัสมยัต่อสภาพปัจจุบัน 
เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะทางภาษาของผู้ใช้บรกิาร รวมถึงการจดัพื้นที่ให้เป็น Self-Access creative area ที่นิสติสามารถท า
กจิกรรมเสรมิทกัษะทางภาษา และเคลื่อนไหวไดอ้ย่างอสิรเสร ีซึง่จะช่วยพฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์หเ้กดิขึน้กบันิสติ และ
สามารถพฒันาการเรยีนการสอนในหอ้งปฏบิตักิารภาษาอย่างมปีระสทิธภิาพได ้เพื่อใหบ้รกิารกบัผูร้บับรกิารอย่างตรงจุด 
แล้วจะเกดิประสทิธภิาพในการใช้บรกิาร นิสติจะได้รบัประโยชน์ และสามารถพฒันาการเรยีนการสอนในห้องปฏบิตัิการ
ภาษา คณะศลิปศาสตร ์และมหาวทิยาลยัพะเยาใหม้คีุณภาพต่อไป  

 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ผลจากงานวจิยัสภาพปัจจุบนัในการใช้ห้องปฏิบตัิการภาษาของนิสติ มหาวทิยาลยัพะเยา  ได้ขอ้มูลความ

คดิเหน็ของผูร้บับรกิารทีม่ต่ีอดา้นวสัดุอุปกรณ์ ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ดา้นการใชอุ้ปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรยีนการสอน 
และด้านอาคารสถานที่ เพื่อประกอบการพัฒนาห้องปฏิบัติการภาษาอย่างตรงตามความต้องการของผู้รบับริการ และ
เสรมิสรา้งคุณภาพของนิสติคณะศลิปศาสตร ์และมหาวทิยาลยัพะเยาต่อไป 

2. ไดข้อ้มูลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็สภาพปัจจุบนัในการใช้หอ้งปฏบิตักิารภาษาของนิสติ มหาวทิยาลยั
พะเยา โดยจ าแนกตามเพศเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการภาษาของคณะศิลปศาสตร์ และ
มหาวทิยาลยัพะเยาต่อไป 

3. ไดข้อ้มลูปัญหา ขอ้เสนอแนะในการใชห้อ้งปฏบิตักิารภาษา เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพฒันาหอ้งปฏบิตักิาร
ภาษาอย่างยัง่ยนืต่อไป 

4. ไดแ้นวทางการพฒันาหอ้งปฏบิตักิารภาษา คอืการจดัใหม้คีอมพวิเตอรส์ าหรบัการสบืคน้ และมโีปรมแกรม
ทางภาษาทีท่นัสมยัต่อสภาพปัจจุบนั เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะทางภาษาของผูใ้ชบ้รกิาร รวมถงึการจดัพืน้ทีใ่หเ้ป็น Self-Access 
creative area ทีน่ิสติสามารถท ากจิกรรมเสรมิทกัษะทางภาษา และเคลื่อนไหวไดอ้ย่างอสิรเสร ีซึ่งจะช่วยพฒันาความคดิ
สรา้งสรรคใ์หเ้กดิขึน้กบันิสติ และสามารถพฒันาการเรยีนการสอนในหอ้งปฏบิตักิารภาษาอย่างมปีระสทิธภิาพได ้
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บทคดัย่อ 
 

ระบบการก าหนดเอกสารและหลกัฐานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ตามแนวทางปฏบิตัเิพื่อใหเ้ป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ได้พฒันาขึน้เพื่อจดัการและรวบรวมขอ้มูลด้าน
ประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะ ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏบิตัเิพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ระบบสามารถสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และประการณ์ดา้นการประกนัคุณภาพ
การศกึษา ให้แก่ผู้รบัผิดชอบและผู้ปฏิบตัิงานในการจดัท าและรวบรวมขอ้มูลและหลกัฐานด้านการประกนัคุณภาพ
การศกึษา ดว้ยวธิกีารทีใ่ชร้ะยะเวลาทีน้่อยทีสุ่ด แมว้่าจะมกีารผลดัเปลีย่นหน้าที่  ผู้รบัผดิชอบ หรอืผูป้ฏบิตังิาน และ/
หรอื เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาจ ากดั การวจิยัครัง้นี้มุ่งเน้นใหเ้ป็นระบบที่
น าไปใชง้านไดจ้รงิ            มปีระโยชน์ต่อผูร้บัผดิชอบและผูป้ฏบิตังิานดา้นการจดัท าและรวบรวมเอกสาร / หลกัฐาน
การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ตามตวับ่งชี้ต่างๆ นอกจากนี้ ระบบยงัช่วยประหยดัเวลาในการศกึษาและท า
ความเขา้ใจเกณฑม์าตรฐานตามตวับ่งชีร้ะหว่างปฏบิตังิาน ท าใหก้ารด าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน
ของหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะ ICT   มคีวามสะดวก รวดเรว็ และมีประสทิธภิาพดยีิ่งขึ้น รวมถึงสอดคล้องไปใน
ทศิทางเดยีวกบันโยบายดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของคณะ ICT และมหาวทิยาลยัพะเยา 

  

ค าส าคญั: ระบบการก าหนดเอกสารและหลกัฐาน  การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน  แนวทางปฏบิตัิเพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
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Abstract  

 Systems documentation and evidence of Internal Quality Assurance evidence within guidelines for 
compliance with the standard of School of Information and Communication Technology (ICT), University of 
Phayao has been developed to manage and collect data on the quality assurance of School of ICT according 
to the standards of the Office of the Higher Education Commission. This system can create awareness, 
understanding and direct experience in Internal Quality Assurance to responsible man and practitioners for 
the preparation and collection of data and evidence of Internal Quality Assurance in short time, although 
there is a shifting of responsibility, workers and / or work with knowledge and experience of Internal Quality 
Assurance limited. This research focus on a system that actually works, benefits for responsible man and 
practitioners to preparation and documentation / evidence of Internal Quality Assurance in each indicator. 
Beside this system can save the time to study and understand the indicators during performance benchmark. 
Its makes the implementation of Internal Quality Assurance within the various departments in the School of 
ICT fast and efficient even better. 
 

Keywords: Systems Documentation and Evidence, Internal Quality Assurance, Guidelines for 
Compliance with the Standard 
 

บทน า 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นระบบการวัดและประเมินผลการ
ด าเนินงานรอบ 1 ปีการศึกษา ของสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ภายใน โดยมีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา (สกอ.)   เป็นผู้ก าหนดองคป์ระกอบและตวับ่งชี้ ซึ่งจะมกีารเปลี่ยนแปลงไปตามบรบิทต่างๆ ที่ครอบคลุม
ภารกจิทีค่วรปฏบิตั ิ ของสถาบนั จ านวน 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) การผลติบณัฑติ 2) การวจิยั 3) การใหบ้รกิารวชิาการแก่
สงัคม และ 4) การท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม รวมถงึเป็นเครื่องมอืในการก าหนดแนวทางการวางแผนกลยุทธ ์และ
แผนปฏิบัติการของสถาบัน เพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าว  และสิง่ส าคัญที่ควบคู่กับระบบการการประกันคุณภาพ
การศกึษาภายในสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา คอื การจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (Self – Assessment Report, 
SAR) โดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ไดพ้ฒันาระบบ CHE QA on-line Version III เพื่อใหส้ถาบนั
สามารถกรอกข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของตัวบ่งชี้ต่างๆ อ านวยความสะดวกให้
คณะกรรมการประเมนิสามารถเขา้ไปตรวจสอบเอกสาร และยงัเป็นวธิกีารรายงานผลการด าเนินงานของสถาบนัในรอบ 
1 ปีการศกึษา ใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ทราบอย่างเป็นทางการ 

แต่ปัญหาที่หน่วยงานส่วนใหญ่ภายในสถาบัน โดยเฉพาะในระดบัคณะพบระหว่างด าเนินการรวบรวมขอ้มูล 
เอกสาร และหลักฐานเพื่อใช้อ้างอิงในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report, SAR) 
 คอื ผู้รบัผดิชอบและผู้ปฏิบตัิงานที่เกี่ยวขอ้งยงัมคีวามรู้และประสบการณ์ที่ค่อนขา้งจ ากดัเกี่ยวกบัเกณฑ์มาตรฐาน  
ในองคป์ระกอบและตวับ่งชีต่้างๆ ตามคู่มอืการประกนัคุณภาพศกึษาภายในสถานศกึษา ระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2553
ของ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) จงึท าใหก้ารตคีวามเพื่อวางแผนการด าเนินงานตามภารกจิสถาบนั
ไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานในองคป์ระกอบและตวับ่งชีต่้างๆ มผีลท าใหก้ารด าเนินงานของสถาบนัมคีวามซ ้าซอ้น 
หลงลมืการปฏบิตับิางขัน้ตอนทีม่คีวามจ าเป็น หรอืด าเนินงานแบบไรท้ศิทาง ท าใหส้ิน้เปลอืงทรพัยากรต่างๆ และผลที่
ตามมา คือ เมื่อถึงก าหนดที่สถาบันจะต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report, SAR) 
 เพื่อรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศกึษา ต่อมหาวทิยาลยัและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 
การน าเอกสาร / หลกัฐานมาอา้งองิ กม็คีวามคลาดเคลื่อน ไม่ถูกตอ้ง และมผีลต่อการประเมนิโดยคณะกรรมการ ท าให้
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สถาบนัไดค้ะแนนการประเมนิไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ซึง่บ่อยครัง้มกัจะเสยีคะแนนไปเพราะความไม่ชดัเจนหรอืความ
คลาดเคลื่อนของเอกสาร / หลกัฐานทีน่ ามาใชอ้า้งองิ ทัง้ที่ตลอดปีการศกึษาทีผ่่านมาสถาบนัมกีารด าเนินงานเรยีบรอ้ย
แลว้ 

 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการและรวบรวมข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร มหาวทิยาลยัพะเยา ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏบิตัเิพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 

2. เพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และประการณ์ดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา ดว้ยวธิกีารทีใ่ชร้ะยะเวลาที่
น้อยที่สุด ให้แก่ผู้รบัผิดชอบและผู้ปฏิบตัิงานในการจดัท าและรวบรวมขอ้มูลและหลกัฐานด้านการประกนัคุณภาพ
การศกึษา แมว้่าจะมกีารตอ้งผลดัเปลีย่นหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบหรอืผูป้ฏบิตังิาน และ/หรอื เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์
เกีย่วกบั การประกนัคุณภาพการศกึษาทีย่งัจ ากดั 

 

กรอบแนวคิดและสมมติุฐาน  
การประกนัคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพฒันา ติดตามตรวจสอบ และประเมนิการ

ด าเนินงานของสถานศกึษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดบัคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย
สถานศกึษาและหรอืหน่วยงานต้นสงักดั และให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บรหิารการศกึษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มกีารจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายใน
เสนอต่อสภาสถาบนั หน่วยงานต้นสงักดั และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อพจิารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อ
น าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาและเพื่อรองรบัการประกนัคุณภาพภายนอก โดยให้สอดคล้อง
กบัเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 
2545 ส่วนการติดตามตรวจสอบของต้นสงักดั ก าหนดให้หน่วยงานต้นสงักดัของสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษาจดัให้
มกีารต ิดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษานัน้อย่างน้อยหนึ ่งครัง้ในท ุกสามปี  และแจ ้งผลให ้สถานศกึษา
ระดบัอุดมศกึษาทราบ รวมทัง้เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาต่อสาธารณชน โดยมอบหมายให้
หน่วยงานหรอืคณะกรรมการรบัผดิชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิ และกระตุ้นให้เกดิกา รพฒันาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง [1] ระบบประกนัคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกดิคุณภาพของการปฏบิตัิงาน ตัง้แต่ระดบั
บุคคล ระดบัภาควชิาหรอืสาขาวชิา ระดบัคณะวชิาไปจนถึงระดบัสถาบนั โดยอาจจ าเป็นต้องจดัท าคู่มอืคุณภาพใน
แต่ละระดบัเพื่อก ากบัการด าเนินงาน แต่ที่ส าคญัคณะกรรมการหรอืหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลกัดนัให้เกดิ
ระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศที่มปีระสทิธภิาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกนัได้ในทุกระดบั  ซึ่งระบบฐานขอ้มูลและ
ระบบสารสนเทศ มคีวามส าคญัในกระบวนการวเิคราะห์และวดัผลด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพ ส่งผลให้การ
ด าเนินงานท าได้อย่างประสทิธภิาพและถูกต้องตรงกนัทุกระดับ ตลอดจนเป็นขอ้มูลที่สามารถเรยีกใช้ได้อย่าง
รวดเรว็ ดงันัน้ ระบบสารสนเทศที่ด ีมปีระสทิธภิาพจงึเป็นปัจจยัส าคญัยิง่ที่จะส่งผลต่อความส าเรจ็ของการประกนั
คุณภาพการศกึษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขัน้ตอนการด าเนินงานตัง้แต่  การวางแผน การปฏบิตัิงานประจ า 
การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรบัปรุงและพฒันา [2] 

 

วิธีวิทยาการวิจยั 
1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  ของ ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 
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2. ข้อมูลต่างๆ จากระบบบนัทึกการเรยีนรู้ (Learning Log) ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวทิยาลยัพะเยา และจากการเขา้ร่วมกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(KM Workshop) ซึ่งจดัโดยหน่วยงานต่างๆ ทัง้
ภายในและภายนอกคณะ 

3. รายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report, SAR) ประจ าปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 
2554 – 31 พฤษภาคม 2555) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และมหาวทิยาลยัพะเยา 

4. (ร่าง) เอกสารแนบทา้ยประกาศการมอบหมายภาระงาน การก าหนดตวัผูร้บัผดิชอบตวับ่งชีคุ้ณภาพภายใน 
(สกอ.) และภายนอก (สมศ.)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวทิยาลยัพะเยา 

5. แบบส ารวจความพงึพอใจ ความต้องการ และสิง่สนับสนุนในการด าเนินงาน และแบบประเมนิระดบัความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศกึษา ภายใตโ้ครงการวจิยัฯ 

6. แบบประเมนิประสทิธภิาพและความพงึพอใจต่อระบบการก าหนดเอกสารและหลกัฐานการประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายใน ตามแนวทางปฏบิตัเิพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
มหาวทิยาลยัพะเยา 

 

ผลการศึกษา 
ผู้วจิยัได้จ าแนกบุคลากรสายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร จ านวนทัง้สิน้ 24 คน 

ออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อความชดัเจนในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการวจิยัตามขัน้ตอน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 
บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งอย่างชดัเจนในการจดัท าและรวบรวมขอ้มูลและหลกัฐานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้การประกนัคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ. จ านวนทัง้สิ้น 11 คน และกลุ่มที่ 2 
บุคลากรสายสนบัสนุนของคณะ ทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัภารกจิดงักล่าว จ านวนทัง้สิน้ 13 คน  

ต่อมาผูว้จิยัไดจ้ าแนกภาระงานของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที ่1 จ านวนทัง้สิน้ 11 คน ให้สอดคล้องกบัเกณฑก์าร
ประกนัคุณภาพการศกึษา ตามเกณฑ ์สกอ. ซึง่มทีัง้สิน้จ านวน 9 องคป์ระกอบ โดยอา้งองิจาก (ร่าง) เอกสารแนบทา้ย
ประกาศการมอบหมายภาระงาน การก าหนดตัวผู้รบัผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพภายใน (สกอ.) และภายนอก (สมศ.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลยัพะเยา [3] มรีายละเอยีด
ดงันี้ 

 

ตารางท่ี 1 แสดงภาระงานของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที ่1 คอื บุคลากรสายสนบัสนุนของคณะ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง
อย่างชดัเจนในการจดัท าและรวบรวมขอ้มูลและหลกัฐานด้านการประกนัคุณภาพการศกึษา  ตามตวับ่งชี้การประกนั
คุณภาพ ตามเกณฑ ์สกอ. จ านวนทัง้สิน้ 11 คน 

 

ตวับ่งช้ี ผูร้บัผิดชอบ หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
ผูบ้ริหาร บุคลากรสายสนับสนุน 

1.1 รองคณบดฝ่ีายวางแผนและ
ประกนัคุณภาพการศกึษา 

โกลญัญา ตายะ ด าเนินการตามตวับ่งชี ้จดัท า/
รวบรวมเอกสารหลกัฐาน และเขยีน 
SAR 

    
2.1 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ วราพงษ์ คล่องแคล่ว 

นภท้ร ไชยมงคล 
กติตคิุณ นุผดั 

ด าเนินการตามตวับ่งชี ้จดัท า/
รวบรวมเอกสารหลกัฐาน และเขยีน 
SAR 

2.2 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ วราพงษ์ คล่องแคล่ว ด าเนินการตามตวับ่งชี ้จดัท า/
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ตวับ่งช้ี ผูร้บัผิดชอบ หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
ผูบ้ริหาร บุคลากรสายสนับสนุน 

นภท้ร ไชยมงคล 
กติตคิุณ นุผดั 

รวบรวมเอกสารหลกัฐาน และเขยีน 
SAR 

2.3 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ รณชยั ทพิยม์ณฑา ด าเนินการตามตวับ่งชี ้จดัท า/
รวบรวมเอกสารหลกัฐาน และเขยีน 
SAR 

2.4 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ รณชยั ทพิยม์ณฑา ด าเนินการตามตวับ่งชี ้จดัท า/
รวบรวมเอกสารหลกัฐาน และเขยีน 
SAR 

2.5 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ วราพงษ์ คล่องแคล่ว 
นภท้ร ไชยมงคล 
กติตคิุณ นุผดั 

ด าเนินการตามตวับ่งชี ้จดัท า/
รวบรวมเอกสารหลกัฐาน และเขยีน 
SAR 

2.6 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ วราพงษ์ คล่องแคล่ว 
นภท้ร ไชยมงคล 
กติตคิุณ นุผดั 

ด าเนินการตามตวับ่งชี ้จดัท า/
รวบรวมเอกสารหลกัฐาน และเขยีน 
SAR 

2.7 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ วราพงษ์ คล่องแคล่ว 
นภท้ร ไชยมงคล 
กติตคิุณ นุผดั 

ด าเนินการตามตวับ่งชี ้จดัท า/
รวบรวมเอกสารหลกัฐาน และเขยีน 
SAR 

2.8 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ 
รองคณบดฝ่ีายกจิการนิสติ 

วราพงษ์ คล่องแคล่ว 
นภท้ร ไชยมงคล 
กติตคิุณ นุผดั 
ณฎัฐ ์กรธีาชาต ิ
เกศนิี อตัถะกาศ 

ด าเนินการตามตวับ่งชี ้จดัท า/
รวบรวมเอกสารหลกัฐาน และเขยีน 
SAR 

3.1 รองคณบดฝ่ีายกจิการนิสติ ณฎัฐ ์กรธีาชาต ิ
เกศนิี อตัถะกาศ 

ด าเนินการตามตวับ่งชี ้จดัท า/
รวบรวมเอกสารหลกัฐาน และเขยีน 
SAR 

3.2 รองคณบดฝ่ีายกจิการนิสติ ณฎัฐ ์กรธีาชาต ิ
เกศนิี อตัถะกาศ 

ด าเนินการตามตวับ่งชี ้จดัท า/
รวบรวมเอกสารหลกัฐาน และเขยีน 
SAR 

4.1 ผูช้่วยคณบดฝ่ีายวจิยั นุชรารตัน์ ยะชะระ ด าเนินการตามตวับ่งชี ้จดัท า/
รวบรวมเอกสารหลกัฐาน และเขยีน 
SAR 

4.2 ผูช้่วยคณบดฝ่ีายวจิยั นุชรารตัน์ ยะชะระ ด าเนินการตามตวับ่งชี ้จดัท า/
รวบรวมเอกสารหลกัฐาน และเขยีน 
SAR 

4.3 ผูช้่วยคณบดฝ่ีายวจิยั นุชรารตัน์ ยะชะระ ด าเนินการตามตวับ่งชี ้จดัท า/
รวบรวมเอกสารหลกัฐาน และเขยีน 
SAR 
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ตวับ่งช้ี ผูร้บัผิดชอบ หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
ผูบ้ริหาร บุคลากรสายสนับสนุน 

5.1 รองคณบดฝ่ีายวางแผนและ
ประกนัคุณภาพการศกึษา 

กมลทพิย ์รกัเป็นไทย ด าเนินการตามตวับ่งชี ้จดัท า/
รวบรวมเอกสารหลกัฐาน และเขยีน 
SAR 

5.2 รองคณบดฝ่ีายวางแผนและ
ประกนัคุณภาพการศกึษา 

กมลทพิย ์รกัเป็นไทย ด าเนินการตามตวับ่งชี ้จดัท า/
รวบรวมเอกสารหลกัฐาน และเขยีน 
SAR 

6.1 รองคณบดฝ่ีายกจิการนิสติ ณฎัฐ ์กรธีาชาต ิ
เกศนิี อตัถะกาศ 

ด าเนินการตามตวับ่งชี ้จดัท า/
รวบรวมเอกสารหลกัฐาน และเขยีน 
SAR 

7.1 คณบด ี โกลญัญา ตายะ ด าเนินการตามตวับ่งชี ้จดัท า/
รวบรวมเอกสารหลกัฐาน และเขยีน 
SAR 

7.2 รองคณบดฝ่ีายวางแผนและ
ประกนัคุณภาพการศกึษา 

กมลทพิย ์รกัเป็นไทย ด าเนินการตามตวับ่งชี ้จดัท า/
รวบรวมเอกสารหลกัฐาน และเขยีน 
SAR 

7.3 รองคณบดฝ่ีายวางแผนและ
ประกนัคุณภาพการศกึษา 

วรนิทร  ซอกหอม ด าเนินการตามตวับ่งชี ้จดัท า/
รวบรวมเอกสารหลกัฐาน และเขยีน 
SAR 

7.4 รองคณบดฝ่ีายบรหิาร สธุดิา เดชะตา ด าเนินการตามตวับ่งชี ้จดัท า/
รวบรวมเอกสารหลกัฐาน และเขยีน 
SAR 

8.1 รองคณบดฝ่ีายบรหิาร สธุดิา เดชะตา ด าเนินการตามตวับ่งชี ้จดัท า/
รวบรวมเอกสารหลกัฐาน และเขยีน 
SAR 

9.1 รองคณบดฝ่ีายวางแผนและ
ประกนัคุณภาพการศกึษา 

กมลทพิย ์รกัเป็นไทย ด าเนินการตามตวับ่งชี ้จดัท า/
รวบรวมเอกสารหลกัฐาน และเขยีน 
SAR 

 

 จากนัน้ผู้วจิยัได้ด าเนินการสอบถามขอ้มูลต่างๆ จากกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 1 จ านวนทัง้สิน้ 11 คน ดว้ยแบบ
ส ารวจและแบบประเมนิต่างๆ ตามขัน้ตอนการวจิยั โดยใชเ้ครื่องมอืการวจิยั ไดแ้ก่ 1) แบบส ารวจความพงึพอใจ ความ
ต้องการ และสิง่สนับสนุนในการด าเนินงานและแบบประเมินระดบัความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพ
การศกึษา และ 2) แบบประเมนิประสทิธภิาพและความพงึพอใจต่อระบบการก าหนดเอกสารและหลกัฐานการประกนั
คุณภาพการศกึษาภายใน ตามแนวทางปฏบิตัเิพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร มหาวทิยาลยัพะเยา พบว่า  

 

ผลการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ และส่ิงสนับสนุนในการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการประกนั
คณุภาพการศึกษา  
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1. กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 1 คอื บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งอย่างชดัเจนในการจดัท า
และรวบรวมขอ้มูลและหลกัฐานด้านการประกนัคุณภาพการศกึษา ตามตวับ่งชีก้ารประกนัคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ. 
จ านวนทัง้สิน้ 11 คน มผีูต้อบแบบส ารวจความพงึพอใจ ความตอ้งการ และสิง่สนบัสนุนในการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การประกนัคุณภาพการศกึษา จ านวนทัง้สิน้ 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.73 และมผีู้ไม่ตอบแบบส ารวจดงักล่าว จ านวน
ทัง้สิน้ 3 คน      คดิเป็นรอ้ยละ 27.27 / จากผู้ตอบแบบส ารวจความพงึพอใจ ความต้องการ และสิง่สนับสนุนในการ
ด าเนินงานเกีย่วขอ้งกบัการประกนัคุณภาพการศกึษา จ านวนทัง้สิน้ 8 คน จ าแนกออกเป็นเพศชาย จ านวนทัง้สิน้ 2 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 และเป็นเพศหญงิ จ านวนทัง้สิน้ 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.00 / สามารถแบ่งภาระงานของบุคลากร  
สายสนบัสนุนดงักล่าว    ตามตวับ่งชีก้ารประกนัคุณภาพการศกึษา ตามเกณฑ ์สกอ. ซึง่มทีัง้สิน้จ านวน 9 องคป์ระกอบ 
ดงันี้ 

 

 ตารางท่ี 2 แสดงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 1 คอื บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งอย่าง
ชดัเจนในการจดัท าและรวบรวมขอ้มูลและหลกัฐานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา ตามตวับ่งชีก้ารประกนัคุณภาพ 
ตามเกณฑ ์สกอ. ทีต่อบแบบส ารวจความพงึพอใจ ความตอ้งการ และสิง่สนบัสนุนในการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา จ านวนทัง้สิน้ 8 คน 

 

ภาระงาน รายช่ือ ต าแหน่ง 
งานบริหาร (เกีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบที ่7) 
งานแผนและนโยบาย (เกีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบที ่1) 

โกลญัญา ตายะ นกัวเิคราะหน์โยบาย 
และแผน 

งานวิชาการ (เกีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบ 2) นภทัร ไชยมงคล 
วราพงษ์ คล่องแคล่ว 

นกัวชิาการศกึษา 
นกัวชิาการศกึษา 

งานกิจการนิสิต (เกีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบที ่3) 
งานท านุบ ารงุศิลปะฯ (เกีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบที ่6) 

ณฐั กรฑีาชาต ิ
เกศนิี อตัถะกาศ 

นกัวชิาการศกึษา 
เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

งานวิจยั (เกีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบที ่4) นุชรารตัน์ ยะชะระ เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 
งานการเงินการคลงั (เกีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบที ่8) สธุดิา เดชะตา นกัวชิาการเงนิและบญัช ี
งานบริการวิชาการ (เกีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบที ่5) 
งานประกนัคณุภาพ (เกีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบที ่9) 

กมลทพิย ์รกัเป็นไทย นกัวชิาการศกึษา 

 

2. ระดบัความพงึพอใจต่อสิง่สนับสนุนในการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกนัคุณภาพการศกึษา พบว่า        
มคี่าเฉลีย่ในภาพรวมอยู่ที ่3.93 มคีวามพงึพอใจในระดบั มาก  

3. ระดบัความต้องการและสิง่สนับสนุนในการด าเนินงานที่เกีย่วขอ้งกบัการประกนัคุณภาพการศกึษา พบว่า       
มคี่าเฉลีย่ในภาพรวมอยู่ที ่4.05 มคีวามตอ้งการในระดบั มาก  

4. ระดับและความส าคัญของปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศกึษา พบว่า มคี่าเฉลีย่ในภาพรวมอยู่ที ่3.80 มคีวามส าคญัของปัญหาและอุปสรรคในระดบั มาก  

5. ระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศกึษา พบว่า มคี่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที ่3.71 มี
ความรูค้วามเขา้ใจในระดบั มาก  
 

รปูแบบของระบบการก าหนดเอกสารและหลกัฐานการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทางปฏิบติั
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัพะเยา 

จากการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ และสิง่สนับสนุนในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัการประกนั
คุณภาพการศกึษา จากบุคลากรสายสนบัสนุนของคณะ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งอย่างชดัเจนในการจดัท าและรวบรวมขอ้มูล
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และหลกัฐานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา ตามตวับ่งชีก้ารประกนัคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ. ผูว้จิยัไดน้ าผลการ
ส ารวจและขอ้มลูต่างๆ ทีไ่ดร้บั มาวเิคราะห ์ออกแบบ และสรา้งรปูแบบก าหนดรายการเอกสาร และหลกัฐาน ทีส่ามารถ
น ามาใชอ้า้งองิในการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (Self – Assessment Report, SAR) ตามเกณฑ์ของ สกอ. ดงั
ภาพนี้ 
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ภาพท่ี 1 แสดงตวัอย่างรปูแบบก าหนดรายการเอกสาร และหลกัฐานทีส่ามารถใชอ้า้งองิในการจดัท า 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self – Assessment Report, SAR) ตามเกณฑข์อง สกอ.
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จากภาพที ่1 สามารถอธบิายส่วนประกอบต่างๆ ของรูปแบบก าหนดรายการเอกสาร และหลกัฐาน เพื่อใชอ้า้งองิ
ในการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (Self – Assessment Report, SAR) ตามเกณฑข์อง สกอ. ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกโดย
ย่อว่า “รปูแบบ” ดงันี้ 
 

1. ชื่อรปูแบบ: อยู่บรเิวณแถวแนวนอนดา้นบนสดุ ในแถวที ่1 - 2 
 

2. วนั เดอืน ปี ทีท่ าการจดัท า รวบรวม และ/หรอื ปรบัปรุงขอ้มูลในรูปแบบ: อยู่บรเิวณแถวแนวนอน ในแถวที ่3 
บรเิวณดา้นซา้ยมอืใตแ้ถบชื่อรูปแบบ เป็นสว่นทีแ่สดงใหท้ราบว่าขอ้มลู เอกสาร และหลกัฐานการประกนัคุณภาพการศกึษา 
ทีป่รากฏในรปูแบบนี้ ผูร้บัผดิชอบไดก้รอกขอ้มลูไวใ้นรปูแบบเมื่อไหร่ 

3. ชื่อองคป์ระกอบ: อยู่บรเิวณแถวแนวนอน ในแถวที ่5 ระบุขอ้มลูทีท่ าใหท้ราบว่าก าลงัจดัท า รวบรวม และ/หรอื 
ปรบัปรุง ข้อมูล เอกสาร และหลักฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. ในองค์ประกอบใด โดย
ก าหนดใหม้ ี1 องคป์ระกอบ ต่อ 1 หน้างานในไฟลร์ปูแบบ  

4. ชื่อตัวบ่งชี้: อยู่บรเิวณแถวแนวนอน ในแถวที่ 6 ระบุข้อมูลที่ท าให้ทราบว่าก าลงัจดัท า รวบรวม และ/หรือ 
ปรบัปรุง ขอ้มูล เอกสาร และหลกัฐานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา ตามเกณฑ์ สกอ. ในตวับ่งชีใ้ด โดยก าหนดให้มี
จ านวนตวับ่งชีใ้น 1 หน้างานในไฟลร์ปูแบบ ตามจ านวนตวับ่งชีท้ีเ่กณฑ ์สกอ. ก าหนดไวใ้นแต่ละองคป์ระกอบ 

5. เป้าหมายการไดค้ะแนนจากมหาวทิยาลยั อยู่บรเิวณแถวที ่7 ในคอลมัภผ์สาน A ถงึ C และมหาวทิยาลยัพะเยา
มีเป้าหมายที่คะแนน อยู่บริเวณแถวที่ 7 ในคอลัมภ์ผสาน D ถึง E ระบุข้อมูลที่ท าให้ทราบค่าคะแนนเป้าหมายที่
มหาวทิยาลยัพะเยาก าหนดไวใ้หค้ณะด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 

6. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศฯ มเีป้าหมายที่ คะแนน อยู่บรแิถวที ่7 ในคอลมัภ์ผสาน F ถึง G และคะแนนทีไ่ด้
จรงิ คะแนน อยู่บรเิวณแถวที ่7 ในคอลมัภผ์สาน H ถงึ K ระบุขอ้มลูทีท่ าใหท้ราบค่าคะแนนเป้าหมายทีค่ณะก าหนด และค่า
คะแนนทีค่ณะไดร้บัจรงิภายหลงัจากการจดัท าและรวบรวมขอ้มูล เอกสาร และหลกัฐาน ตามตวับ่งชีข้องเกณฑ ์สกอ. แลว้
เสรจ็ 

7. ชื่อคอลมัภ์ต่างๆ: อยู่บริเวณแถวแนวนอน ในแถวที่ 4 ประกอบด้วยชื่อคอลมัภ์ต่างๆ เรียงตามล าดบัจาก
คอลมัภ ์A ถงึ K ดงันี้ 

- องค์ประกอบ : อยู่ในคอลมัภ์ A เป็นส่วนที่แสดงให้ทราบว่า รูปแบบที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดท าและ
รวบรวมขอ้มูล เอกสาร และหลกัฐานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา ตามตวับ่งชีก้ารประกนัคุณภาพตามเกณฑ ์สกอ.  
ใช้งานอยู่นัน้ เป็นองค์ประกอบใด ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน ที่จะน ามาอ้างอิงจะต้องเป็นไปตามปีการศึกษา หรือ
ปีงบประมาณ และองค์ประกอบนัน้ๆ มสีถานะเป็น ปัจจยัน าเขา้ ( Input) กระบวนการ (Process) หรอื ผลผลติ (Output)  
ซึง่การจดัเตรยีมขอ้มลูในสว่นนี้ จะเป็นความรบัผดิชอบของเจ้าหน้าทีป่ระกนัคุณภาพการศกึษาของคณะ 

- ตวับ่งชี้ : อยู่ในคอลมัภ์ B เป็นส่วนที่แสดงให้ทราบว่า รูปแบบที่ผู้เกี่ยวข้องกบัการจดัท าและรวบรวม
ขอ้มูล เอกสาร และหลกัฐานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา ตามตวับ่งชีก้ารประกนัคุณภาพตามเกณฑ ์สกอ. ใชง้านอยู่
นัน้ เป็นตวับ่งชีใ้ด ซึง่การจดัเตรยีมขอ้มลูในสว่นนี้ จะเป็นความรบัผดิชอบของเจา้หน้าทีป่ระกนัคุณภาพการศกึษาของคณะ 

- (1) เกณฑ์การประเมนิ: อยู่ในคอลมัภ์ C เป็นส่วนที่แสดงใหท้ราบว่า รูปแบบที่ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการจดัท า
และรวบรวมขอ้มูล เอกสาร และหลกัฐานด้านการประกนัคุณภาพการศกึษา ตามตัวบ่งชี้การประกนัคุณภาพตามเกณฑ ์
สกอ. ใช้งานอยู่นัน้ มีรายละเอียดการประเมินตามเกณฑ์ สกอ. อย่างไร ซึ่งการจดัเตรยีมข้อมูลในส่วนนี้ จะเป็นความ
รบัผดิชอบของเจา้หน้าทีป่ระกนัคุณภาพการศกึษาของคณะ 
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- (2) ข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเอง (SAR) โดยคณะกรรมการประเมิน ในปีการศึกษาที่ผ่านมา: 
 อยู่ในคอลมัภ์ D เป็นส่วนที่แสดงขอ้มูลเกีย่วกบัขอ้เสนอแนะต่างๆ ในแต่ละเกณฑ์ของ สกอ. ตามตวับ่งชี้ทีไ่ดร้บัจากการ
ตรวจประเมนิโดยคณะกรรมการการประเมิน ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ข้อมูลในส่วนนี้ อ้างองิมาจากรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self – Assessment Report, SAR) ในปีการศกึษาที่ผ่านมา มจีุดประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางในการพจิารณา จดัท า 
รวบรวม และ/หรอื ปรบัปรุง ขอ้มูล เอกสาร และหลกัฐาน ให้แก่ผู้เกี่ยวขอ้งกบัการจดัท าและรวบรวมขอ้มูล เอกสาร และ
หลกัฐานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา ตามตวับ่งชีก้ารประกนัคุณภาพตามเกณฑ ์สกอ. ซึง่การจดัเตรยีมขอ้มลูในสว่น
นี้ จะเป็นความรบัผดิชอบของเจา้หน้าทีป่ระกนัคุณภาพการศกึษาของคณะ 

- (3) ขอ้มลูจากการประเมนิตนเอง (SAR) ปีการศกึษาทีผ่่านมา จากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวทิยาลยั
พะเยา : อยู่ในคอลมัภ์ E เป็นส่วนทีแ่สดงรายการขอ้มูล เอกสาร และ/หรอื หลักฐาน ตามเกณฑต่์างๆ ของ สกอ. ในแต่ละ
ตวับ่งชี้ขององค์ประกอบต่างๆ มจีุดประสงค์เป็นแนวทางในการพิจารณา จดัท า รวบรวม และ/หรอื ปรบัปรุง ขอ้มูลและ
หลกัฐาน ใหแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการจดัท าและรวบรวมขอ้มลู เอกสาร และหลกัฐานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา ตามตวั
บ่งชี้การประกนัคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. โดยขอ้มูล และ/หรอื หลกัฐาน ในส่วนนี้อา้งองิจากรายงานการประเมนิตนเอง 
(SAR) ในปีการศกึษาทีผ่่านมา) จากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวทิยาลยัพะเยา ซึ่งการจดัเตรยีมขอ้มูลในส่วนนี้ จะเป็น
ความรบัผดิชอบของเจา้หน้าทีป่ระกนัคุณภาพการศกึษาของคณะ 

- (4) แนวปฏบิตัิที่ดจีากกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(KM Workshop) ด้านการประกนัคุณภาพการศกึษา 
จากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั : อยู่ในคอลมัภ์ F เป็นส่วนที่แสดงขอ้มูลเกี่ยวกบัแนวปฏบิตัิที่ดี (Best Practice) 
ทีไ่ดม้าจากการเขา้ร่วมกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(KM Workshop) ดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาในวาระต่างๆ ตลอด
ปีการศกึษา ระหว่างคณะและหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เป็นขอ้มูลที่มีความส าคญัมากที่สุด 
ทีจ่ะช่วยใหผู้เ้กีย่วขอ้งกบัการจดัท าและรวบรวมขอ้มลู เอกสาร และหลกัฐานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา ตามตวับ่งชี้
การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. สามารถพิจารณา จดัท า รวบรวม และ/หรือ ปรบัปรุง ข้อมูลและหลกัฐานต่างๆ 
ได้ค่อนขา้งชดัเจน ตรงประเดน็ และสอดคล้องกบัรายละเอยีดตามเกณฑ์แต่ละขอ้ที่ก าหนดไวใ้นแต่ละตวับ่งชี้ของ สกอ. 
โดยการจดัเตรยีมขอ้มลูในสว่นนี้ จะเป็นความรบัผดิชอบของเจา้หน้าทีป่ระกนัคุณภาพการศกึษาของคณะ 

- (5) รายการเอกสาร / หลกัฐานอา้งองิ ทีใ่ชใ้นการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ในปีการศกึษา
ปัจจุบนั ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มหาวทิยาลยัพะเยา: อยู่ในคอลมัภ ์G เป็นส่วนทีผู่เ้กีย่วขอ้งกบัการ
จดัท าและรวบรวมขอ้มูล เอกสาร และหลกัฐานด้านการประกนัคุณภาพการศกึษา ตามตวับ่งชี้การประกนัคุณภาพตาม
เกณฑ ์สกอ. จะต้องด าเนินการกรอกขอ้มูลรายการเอกสาร / หลกัฐานอา้งองิ ทีใ่ชใ้นการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง 
(SAR) ตามทีร่ะบุไวใ้นเกณฑข์องตวับ่งชีต่้างๆ แต่ละขอ้ตามองคป์ระกอบของ สกอ. พรอ้มทัง้จดัเตรยีมขอ้มลูไวใ้นรูปแบบ
เอกสาร / ไฟลค์อมพวิเตอร ์เพื่อเตรยีมรบัการตรวจประเมนิการด าเนินงานของคณะ จากคณะกรรมการประเมนิ จงึนบัไดว้่า
เป็นสว่นของขอ้มลูทีม่คีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ต่อกระบวนการจดัท ารายงานการประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะ 

- (6) ผูร้บัผดิชอบ : อยู่ในคอลมัภ์ H เป็นขอ้มูลทีท่ าใหท้ราบว่า ผูบ้รหิาร และเจา้หน้าทีส่ายสนับสนุนของ
คณะท่านใด เป็นผูท้ีร่บัผดิชอบในการด าเนินการจดัท า รวบรวม และ/หรอื ปรบัปรุง เอกสาร และ/หรอื หลกัฐาน ตามเกณฑ์
ของ สกอ. ขอ้ต่างๆ ในแต่ละตวับ่งชี ้ 

- ช่องตรวจสอบสถานะเอกสาร / หลกัฐาน “มีแล้ว” และ “ท าเพิ่ม” และช่องหมายเหตุ : อยู่ในคอลมัภ์ 
I, J และ K  ตามล าดับ เป็นข้อมูลที่ท าให้ทราบสถานะของเอกสาร / หลกัฐาน แต่ละรายการ ซึ่งหากท าเครื่องหมาย 
ในช่อง “มแีล้ว” จะหมายถึง เอกสาร / หลกัฐาน ในรายการนัน้มีเรยีบรอ้ยแล้ว หรอืหากท าเครื่องหมายในช่อง “ท าเพิม่” 
 จะมายถึง เอกสาร / หลกัฐาน ยงัไม่ม ีมแีลว้แต่ยงัไม่เรยีบรอ้ย ต้องค้นหาเพิม่เติม ต้องปรบัปรุง หรอืต้องเพิม่เตมิขอ้มูล 
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถระบุขอ้ความเพิ่มเติมได้ในช่อง “หมายเหตุ” เพื่อเตือนความจ า หรอืก าหนดวธิกีารด าเนินการ ต่อไป 
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ขอ้มูลในคอลมัภน์ี้เป็นขัน้ตอนในส่วนทีท่ าใหผู้บ้รหิาร และเจา้หน้าทีส่ายสนับสนุนของคณะทีร่บัผดิชอบ สามารถตรวจสอบ
ความพรอ้มของเอกสาร / หลกัฐาน เพื่อเตรยีมรบัการตรวจประเมนิจากคณะกรรมการ 
 

ผลการทดลองการใช้ระบบ และการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อระบบการก าหนดเอกสารและ
หลกัฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัพะเยา 

1. กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 1 บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ ที่มีความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนในการจัดท าและ
รวบรวมขอ้มูลและหลกัฐานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา ตามตวับ่งชี้การประกนัคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ. จ านวน
ทัง้สิ้น 11 คน มีผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ และสิง่สนับสนุนในท างานที่เกี่ยวข้องกบัการประกัน
คุณภาพการศึกษา จ านวนทัง้สิ้น 8 คน คิดเป็นร้อยละ 72.73 และมีผู้ไม่ตอบแบบส ารวจดงักล่าว จ านวนทัง้สิ้น 3 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 27.27 / จากผูต้อบแบบส ารวจฯ จ านวนทัง้สิน้ 8 คน จ าแนกออกเป็นเพศชาย จ านวนทัง้สิน้ 2 คน คดิเป็น
ร้อยละ 25.00 และเป็นเพศหญิง จ านวนทัง้สิ้น 6 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 / สามารถแบ่งภาระงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนดงักล่าว ตามตวับ่งชี้การประกนัคุณภาพการศกึษา ตามเกณฑ์ สกอ. ซึ่งมีทัง้สิน้จ านวน 9 องค์ประกอบ (ดูใน 
ผลการส ารวจความพงึพอใจ ความตอ้งการ และสิง่สนบัสนุนในการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกนัคุณภาพการศกึษา) 

2. ค่าเฉลีย่การประเมนิประสทิธภิาพระบบการก าหนดเอกสารและหลกัฐานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 
ตามแนวทางปฏบิตัเิพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลยัพะเยา 
พบว่า มคี่าเฉลีย่ในภาพรวมอยู่ที ่4.18 มปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบั มาก   

3. ค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจต่อระบบการก าหนดเอกสารและหลกัฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามแนวทางปฏบิตัเิพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มหาวทิยาลยั
พะเยา พบว่า มคี่าเฉลีย่ในภาพรวมอยู่ที ่4.16 มคีวามพงึพอใจในระดบั มาก    
 

สรปุผลและอธิปรายผล 
ก่อนเริม่ต้นการออกแบบระบบการก าหนดเอกสารและหลกัฐานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ตามแนวทาง

ปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลยัพะเยา ผู้วจิยัได้
ด าเนินการส ารวจความต้องการจ าเป็นจากกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที ่1 คอื บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง
อย่างชดัเจนในการจดัท าและรวบรวมขอ้มูลและหลกัฐานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา ตามตวับ่งชีก้ารประกนัคุณภาพ 
ตามเกณฑ์ สกอ. เพื่อรบัทราบปัญหาและอุปสรรคในการจดัท า และรวบรวมข้อมูลและหลกัฐาน รวมถึงรบัทราบความ
ต้องการ และสิ่งสนับสนุนในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเครื่องมือที่ ใช้ในการส ารวจ คือ 
แบบส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ และสิง่สนับสนุนในการด าเนินงาน และแบบประเมินระดบัความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศกึษา ภายใตโ้ครงการวจิยันี้  

จากนัน้ผู้วิจ ัยจึงได้ออกแบบและน าระบบจากงานวิจัยนี้  ไปให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 1 ได้ทดลองใช้ในการ
ปฏบิตังิานจรงิ เพื่อจดัท าและรวบรวมขอ้มลูและหลกัฐานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา ตามตวับ่งชีก้ารประกนัคุณภาพ
ตามเกณฑ ์สกอ. ในปีการศกึษา 2555 (1 มถุินายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ตามภาระงานทีก่ลุ่มเป้าหมายกลุ่มที ่1 
รบัผดิชอบในแต่ละสว่นงาน และจดัท าออกมาเป็นรปูเล่มรายงานการประกนัคุณภาพการศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2555 (1 
มถุินายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลยัพะเยา เพื่อรบัการ
ตรวจประเมนิจากคณะกรรมการ เมื่อวนัที ่  5 – 6 สงิหาคม 2556 โดยขอ้มลูและหลกัฐานทีร่วบรวมไวใ้นระบบจากงานวจิยั
นี้ ท าใหผู้บ้รหิารทีร่บัผดิชอบผลการด าเนินงานในแต่ละตวับ่งชีต้ามเกณฑ ์สกอ. มคีวามสะดวกในการพจิารณา ตรวจสอบ 
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ตรวจทาน และแก้ไข ซึ่งมีผลท าให้ผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสือ่สาร มหาวทิยาลยัพะเยา ปีการศกึษา 2555 (1 มถุินายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ตามเกณฑ ์สกอ. มคีะแนน
อยู่ที ่4.62 จากคะแนนเตม็ 5.00 [4] และหลงัจากการทดลองใชร้ะบบจากงานวจิยันี้โดยกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที ่1 คอื บุคลากร
สายสนบัสนุนของคณะ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งอย่างชดัเจนในการจดัท าและรวบรวมขอ้มลูและหลกัฐานดา้นการประกนัคุณภาพ
การศกึษา ตามตวับ่งชีก้ารประกนัคุณภาพ ตามเกณฑ ์สกอ. ผูว้จิยัไดท้ าการประเมนิประสทิธภิาพและความพงึพอใจต่อการ
ใชง้านระบบจากงานวจิยันี้ โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ คอื แบบประเมนิประสทิธภิาพ และความพงึพอใจต่อระบบการ
ก าหนดเอกสารและหลกัฐานการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ตามแนวทางปฏบิตัิเพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มหาวทิยาลยัพะเยา  

อย่างไรกต็ามการใชง้านระบบการก าหนดเอกสารและหลกัฐานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ตามแนวทาง
ปฏบิตัเิพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มหาวทิยาลยัพะเยา ยงัคงมคีวาม
ไม่สะดวกบางประการส าหรบัผู้ใช้งาน กล่าวคอื ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะ ยงัคงต้องให้
ค าแนะน าและค าปรกึษาอย่างใกลช้ดิในการคดัเลอืกขอ้มูล เอกสาร หรอืหลกัฐาน ในบางเกณฑ ์เนื่องจากรายละเอยีดของ
เกณฑ์และขอ้มูลประกอบทัง้จากการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั และ
ขอ้มลูจากรายงานการประกนัคุณภาพการศกึษา ทัง้จากมหาวทิยาลยัและคณะ (ในปีการศกึษาก่อน) ยงัไม่ชดัเจนพอทีจ่ะท า
ให้บุคลากรสายสนับสนุนที่รบัผิดชอบการประกนัคุณภาพการศึกษาในแต่ละตัวบ่งชี้ ตดัสนิใจเลอืกขอ้มูล เอกสาร หรอื
หลกัฐาน ไดด้ว้ยตนเอง ประกอบกบัรปูแบบระบบจากงานวจิยันี้ ยงัมคีวามซบัซอ้นและใชง้านไดไ้ม่สะดวกนัก หากไม่ไดร้บั
การแนะน าหรอือบรมการใชง้านรปูแบบอย่างละเอยีดจากนกัวจิยัทีอ่อกแบบ  

เพื่อปรบัปรุงระบบจากงานวจิยันี้ใหม้คีวามสะดวกมากยิง่ขึน้กบัการใชง้านของบุคลากรสายสนบัสนุนของคณะ ทีม่ี
ความเกีย่วขอ้งอย่างชดัเจนในการจดัท าและรวบรวมขอ้มลูและหลกัฐานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา ตามตวับ่งชีก้าร
ประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ. ผู้วิจ ัยเห็นว่า ควรจะพัฒนาและออกแบบระบบให้อยู่ในลักษณะระบบปฏิบัติการ
คอมพวิเตอร์ ซึ่งจะท าให้ใชง้านได้สะดวกมากยิง่ขึน้ แต่กย็งัมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องอาศยัทกัษะจากผูม้คีวามรูท้างดา้น IT 
เขา้มาช่วยสนบัสนุนในการพฒันาโปรแกรมร่วมกบันกัวจิยั  

อกีประการหนึ่ง อาจจ าเป็นต้องหาวธิกีารที่จะท าให้บุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละส่วนงาน จดัท าและรวบรวม
ขอ้มูล เอกสาร หรอืหลกัฐานต่างๆ ในรูปแบบอื่นๆ โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงการประกนัคุณภาพการศกึษา ตามเกณฑ ์
สกอ. เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก ลดภาระหน้าที ่ลดความกงัวลใจ และความซบัซอ้น ในการปฏบิตังิานตามภาระงานที่
รบัผิดชอบ แต่จ าเป็นต้องเป็นระบบที่ท าให้ผู้บรหิารและเจา้หน้าที่ประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะ สามารถน าขอ้มูล 
เอกสาร หรอืหลกัฐานต่างๆ มาใช้หรอือ้างองิเพื่อจดัท ารายงานการประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะ และเตรยีมความ
พรอ้มส าหรบัรบัการตรวจประเมนิจากคณะกรรมการการประเมนิ ไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพดว้ย 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ผูว้จิยัขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลยัพะเยา ที่สนับสนุนงบประมาณรายได ้

ประจ าปี พ.ศ. 2556 ใหแ้ก่การท าวจิยัมา ณ โอกาสนี้  
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แนวทางพฒันาการเงินและบญัชีของคณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา 
The Guidelines For The Development Of Finance And Accounting Of The School 
Of Liberal Arts, University Of Phayao 

 

บุษยมาส กอกน้อย1 
Budsayamas Koknoi1 
 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัเรื่องแนวทางพฒันาการเงนิและบญัชขีองคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยาครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อ
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการปฏิบ ัติงานการเงินและบัญชีของคณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา ซึง่เป็น
การวจิยัโดยกลุ่มตวัอย่าง 70 คน เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม และท าการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติโิดยใชส้ถติิ
เชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ผลการวจิยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 21  ปี ถึง 30 ปี ระดบัการศกึษา 
ปรญิญาโท ต าแหน่งอาจารย ์และประสบการณ์การท างานอยู่ระหว่างที่ 1 ปี ถงึ 5 ปี โดยภาพรวมประเดน็ปัญหาของ
ความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิงานการเงนิและบญัชขีองคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา  
อยู่ในระดบัปานกลาง ซึง่ผูว้จิยัไดจ้ดัล าดบัทีม่ผีลค่าเฉลีย่รวมมากทีส่ดุก่อนตามล าดบั ไดแ้ก่ ปัญหาด้านโครงสรา้งและ
การจดัองค์กร ได้มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 3.15 รองลงมาคือ ปัญหาด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน ได้มี
ค่าเฉลีย่รวมเป็น 2.71 รองลงมาเป็น ปัญหาดา้นอุปกรณ์และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน ไดม้คี่าเฉลีย่รวมเป็น 2.64 
รองลงมาเป็น ปัญหาดา้นบุคลากร ไดม้คี่าเฉลีย่รวมเป็น 2.52 และปัญหาดา้นอื่น ๆ ไดม้คี่าเฉลีย่รวมเป็น 2.52  
 

ค าส าคญั: หน่วยการเงนิและบญัช ีการบรหิารจดัการ ผูป้ฏบิตังิาน ผูร้บับรกิาร แนวทางการพฒันาการเงนิและบญัช ี 
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1School of Liberal Art, Universith of Phayao, Phayao, 56000. 
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Abstract  
 The purpose of the study was to study the ways to improve the operation of finance and accounts of 
the School of Liberal Arts, University of Phayao. The sampling group consisted of administrators, instructors 
and staff numbering 70. The data collection was carried out by using questionnaire and data were analyzed 
with descriptive statistics, frequency, means and standard deviation. Findings indicated that major of 
participants were females aged between 21 to 30 with master degree and in post of instructor with 1 to 5 
year experience. In overall aspect, an opinion on factors related to the operation on finance and accounting 
of School of Liberal Arts, University of Phayao was in average level. The researcher arranged the highest 
average respectively, that was 3.15 for structure and organization management whereas the problem of 
following up and working assessment was at 2.71. The problem on equipment and tools for working was at 
2.64 while problem on personnel was at 2.52 and 2.52 was from other problems. 

 

Keywords: Finance and Accounting Unit, management, officer, service recipient, guidelines for 
developing finance and accounting  
 

บทน า 

 ในปัจจุบัน ตัง้แต่เดือนตุลาคม 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยาได้รับการยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลยัพะเยา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐับาล ตามประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2553 และไดม้กีารประกาศโครงสรา้งใหม่ของสว่นงานวชิาการแยกเป็นคณะ ส านกัวชิาศลิปศาสตรไ์ดร้บัการ
ยกฐานะเป็น “คณะศลิปศาสตร”์ ประกอบดว้ย สาขาวชิาพฒันาสงัคม สาขาวชิาภาษาจนี ภาษาญี่ปุ่ น ภาษาไทย ภาษา
ฝรัง่เศส ภาษาองักฤษ รฐัศาสตร ์โดย สาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑแ์ละบรรจุภัณฑท์ีแ่ต่เดมิเคยสงักดัอยู่ในส านักวชิา
ศลิปศาสตร ์ไดแ้ยกออกไปสงักดัอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศลิปกรรมศาสตร์ 
 คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา เป็นหน่วยงานในก ากบัของรฐั วธิกีารเบกิจ่าย การบนัทกึบญัช ีและการ
รายงานขอ้มูลทางการเงนิและบญัช ีต้องปฏบิตัติามระเบยีบค าสัง่ของมหาวทิยาลยั ซึง่มกัเน้นในด้านการควบคุมการ
เบกิจ่าย ยงัมกีารล่าชา้บา้ง แต่ในปัจจุบนังานดา้นการเงนิและบญัชไีดม้กีารพฒันาเป็นอย่างมาก ทัง้ในดา้นเทคนิคการ
ประมวลผล การวเิคราะห์และการรายงาน ท าให้ได้รบัขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุม และที่ส าคญัคอืด้านการ
วางแผนและการตดัสนิใจ 
 จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะศกึษาแนวทางพฒันางานการเงินและบญัชีของคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยั
พะเยา ซึง่เป็นหน่วยงานในก ากบัของรฐั ในดา้นวธิกีารท างาน การบนัทกึบญัช ีการวเิคราะหแ์ละการรายงานขอ้มลู โดย
ยงัคงปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลงัหากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา สามารถพัฒนาการ
บรหิารงานดา้นการเงนิและบญัชใีหม้ปีระสทิธภิาพแลว้ กจ็ะสามารถท าประโยชน์ใหแ้ก่คณะศลิปศาสตร ์เป็นอย่างมาก
ในการด าเนินงานให้บรรลุตามแผนงาน หรือโครงการที่วางไว้ และยงัสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปก าหนดนโยบาย 
วางแผนจดัท าแผนปฏบิตังิาน ช่วยในการตดัสนิใจ ตลอดจนพฒันาคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยาใหเ้จรญิเตบิโต 
ไดอ้ย่างมมีาตรฐาน 
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วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
1. เพื่อศ ึกษาปัญหาการปฏิบ ัติงานการเง ินและบ ัญชีสู ่แนวทางการพ ัฒนาของคณะศิลปศาสตร ์

มหาวทิยาลยัพะเยา 
 

กรอบแนวคิด 
จากการศกึษาแนวคดิงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งแนวทางการพฒันาการปฏบิตังิานดา้นการเงนิและบญัชขีองคณะ

ศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 
 

   ตวัแปรต้น                                                                          ตวัแปรตาม 

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรา้งการบริหารของคณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา 
 คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยามกีารการแบง่หน่วยงานภายในเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่7 กลุ่มสาขาวชิา ไดแ้ก่ 
1. สาขาวิชารฐัศาสตร์ 2. สาขาวิชาพัฒนาสงัคม 3. สาขาวิชาภาษาองักฤษ 4. สาขาวิชาภ าษาจีน 5. สาขาวิชา
ภาษาไทย 6. สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่ น 7. สาขาวชิาภาษาฝรัง่เศสและสว่นงานของส านักงานของคณะ ซึง่แบ่งเป็น 4 งาน 
ไดแ้ก่ 1. งานธุรการ 2. งานบรกิารการศกึษา 3. งานการเงนิและพสัดุ 4. งานนโยบายและแผน งานทุกส่วนขึน้ตรงต่อ
คณบดี คณะศิลปศาสตร์ โครงสร้างดังกล่าวจะแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานการเงินและพัสดุของคณะศิลปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัพะเยา มขีอบขา่ยองคก์รทีจ่ะตอ้งใหบ้รกิารตามโครงสรา้งของคณะศลิปศาสตร์ 
 

ภาพท่ี   1 โครงสรา้งองคก์รของคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 
 

แนวทางการพัฒ นาการ
ปฏิบัติ งานด้านการเงินและ
บั ญ ชี  ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์
มหาวทิยาลยัพะเยา 

การศกึษาแนวทางการพฒันา 
-ดา้นบุคลากร 
-ดา้นโครงสรา้งการจดัองคก์ร 
-ดา้นอุปกรณ์และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน 
-ดา้นการตดิตามและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
-ดา้นอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ภาพท่ี 2 โครงสรา้งองคก์ร 
 การศกึษาหาแนวทางการพฒันาการเงนิและบญัชขีองคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา ผูว้จิยัขอเสนอ
แผนภูมโิครงสร้างการบรหิารของหน่วยงานการเงนิและพสัดุ ของคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา เพื่อให้เห็น
ลกัษณะโครงสร้างที่มีผลต่อการบรหิารจดัการผู้วจิยัยงัได้พฒันาในการจดัท าล าดบัขัน้นตอนการด าเนินงานการยื่น
เอกสารเงนิใหก้บับุคลากรภายในคณะศลิปศาสตร ์ 
 

โครงสรา้งการบริหารของหน่วยงานการเงินและพสัด ุของคณะศิลปศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 นกัวชิาการเงนิและบญัช ี1 อตัรา นกัวชิาการพสัดุ 1 อตัรา 
 เจา้หน้าทีป่ระจ าคณะหน่วยการเงนิ 1 อตัรา 
 
สภาพแวดล้อมในการปฏิบติังาน 
  1. ความหมายของสภาพแวดล้อมในการท างานนับว่ามีความส าคัญและส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
ผูป้ฏบิตังิาน ไดม้ผีูใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้มไดด้งันี้ 
 วนิัย วรีะวฒันานนท์[1]  กล่าวถึงสภาพแวดล้อมตามความหมายที่ยูเนสโก (Unesco) หมายถึง สิง่ที่อยู่
รอบตวัมนุษยท์ัง้ทีเ่ป็นธรรมชาตแิละสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้และรวมทัง้สิง่แวดลอ้มทางสมัคมมนุษยด์ว้ย สภาพแวดลอ้มใน

คณบดี 

หน่วยการเงินและบญัชี หน่วยพสัด ุ

เลขานุการ

คณะ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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การท างาน หมายถึงทุกสิง่ทุกอย่างที่อยู่รอบตวัมนุษย์ ทัง้ที่มชีวีติและไม่มชีวีติ ทัง้ที่เกดิขึน้เองตามธรรมชาติและที่
มนุษยส์รา้งขึน้ทัง้ทีม่องเหน็และไม่สามารถมองเหน็ได ้  
  สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมในการท างานการปฏบิตัิงานการเงนิ จะประกอบด้วยสิง่ต่าง ๆ ที่อยู่ในรอบตวัของ
ผูป้ฏบิตังิาน ทัง้การมองเหน็และมองไม่เหน็ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบต่อการปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิานในคณะ 
 2. สภาพแวดลอ้มในการท างานจะเป็นองคป์ระกอบต่าง ๆ ภายในหน่วยงานทีจ่ะส่งผลต่อการปฏบิตังิานให้
เอือ้อ านวยต่อการปฏบิตังิานใหด้ าเนินไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ประกอบดว้ยบรรยากาศในการท างาน การมสี่วน
ร่วม สิง่อ านวยความสะดวกสบาย วธิีการส่งเสรมิการท างานและขบัข้องใจของผู้ปฏิบัติงาน ดงันัน้การบริหารงาน
สมยัใหม่ควรมุ่งไปที่การจดัสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขที่คนจะท างานได้อย่างมีความสุขและมปีระสทิธภิาพในการ
ท างาน ใหอ้งคก์ารประสบผลความส าเรจ็ นอกจากนี้สิง่อ านวยความสะดวกควรมบีทบาทอย่างมากต่อการปฏบิตัิงาน 
และไดม้ผีูใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้มในการท างานไดด้งันี้ 
 ศริอินันต์ จูฑะเตมยี[์2] สภาพแวดลอ้มในการงาน หมายถงึ สิง่ต่าง ๆ ทีอ่ยู่รอบตวัผูท้ างานในองคก์าร เป็น
สิง่สะทอ้นถึงความรูส้กึของคนทีม่ต่ีองาน และผูร้่วมงาน ถ้าทุกคนมคีวามรูส้กึที่ดต่ีองาน ทุ่มเทก าลงัใจก าลงัความคดิ
และก าลงักายท างานร่วมกนัและช่วยกนัแกไ้ขปัญหาในการท างาน การท างานกจ็ะมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ แต่ในทางตรง
ขา้ม สภาพแวดลอ้มในการท างานอาจเป็นปัจจยัที ่สง่ผลใหเ้กดิภาวะกดดนั และสง่ผลใหเ้กดิความเหนื่อยลา้  
 ชลธชิา สว่างเนตร[3] สรุปความหมายของสภาพแวดลอ้มในการท างาน หมายถงึ สิง่ต่าง ๆ จะเป็นอะไรกไ็ด้
ทัง้ทีม่ชีวีติ ไม่มชีวีติ มองเหน็ไดห้รอืไม่สามารถมองเหน็ไดท้ีอ่ยู่รอบตวัคนท างานในขณะท างาน และมผีลต่อการท างาน 
รวมทัง้ มผีลต่อคุณภาพชวีติของคนท างานดว้ย  
   

ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิบติังาน 
 ในการปฏบิตังิานโดยทัว่ ๆ ไปพบปัญหาสว่นใหญ่ทีม่กัเกดิขึน้จากการปฏบิตังิานนัน้เกดิจากผูป้ฏบิตังิานเอง
รวมถงึปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้จากระบบการท างานและอุปกรณ์ในการใชง้านอื่น ๆ ไวด้งันี้ 
1. ปัญหาเกีย่วกบังาน 
 การจดัการองคก์าร เป็นการจดัความสมัพนัธร์ะหว่าง คน งาน วธิกีาร โดยอาศยัทรพัยากรทางการศกึษา มี
การก าหนดภารกิจ อ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อให้งานบรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมี
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ถ้าหากงานดงักล่าวขาดการจดัการองค์การที่ดีพอปัญหาของงานจงึเกดิขึ้น คอื งานไม่มี
ประสทิธภิาพ ไม่มปีระสทิธผิล เกดิความลา้ชา้ ดงันัน้จงึควรจดัระบบการบรหิารจดัการในองคก์ารเพื่อใหเ้กดิและไดง้าน
ตามวตัถุประสงคต์ามแนวคดิ หลกัการ ทฤษฎดีงัต่อไปนี้ คอื  
 1. ทฤษฎหีมุดเชื่อมโยงของเรนซสิ ไลเคริต์ (Linking Pin Function Theory) มแีนวคดิคอืประสทิธภิาพของ
การท างาน การท างานเป็นกลุ่ม การประสานงานกนั 
 2. ทฤษฎอีงคก์ารของ Chester I Barnard ไดเ้สนอแนวคดิทางการบรหิารความร่วมมอืร่วมใจในการท างาน 
เป้าหมายขององคก์ร กบัความตอ้งการของคนตอ้งสมดุลกนั 
 จากทฤษฎทีัง้ 2 ทีร่ะบุมานัน้ เน้นเรื่องการท างานเป็นทมี เป็นกลุ่ม เกดิจากความพอใจ ความร่วมมอื การ
ประสานงานทีด่ ีและน ามาซึง่ความส าเรจ็ในงานตามภารกจิทีต่ัง้ไวโ้ดยเฉพาะการน ามาประยุกตใ์นการแกปั้ญหาเกีย่ว
งานในสถานศกึษาไดด้งันี้ 
 1. ใหส้รา้งกลุ่มปฏบิตังิานเอง 
 2. ทุกคนมสีว่นร่วมในการวางแผน การแกปั้ญหา และตดัสนิใจ 
 3. ผูบ้รหิารตอ้งเป็นผูเ้ชื่อมประสานทีด่กีบัทุกๆคน ทุกๆ กลุ่ม และทุกๆ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 4. มคีวามศรทัธาในสิง่ทีท่ า 
 5. มคีวามศรทัธาในเพื่อนร่วมงานถอืคตใินการบรหิารทีว่่า รวมกลุ่มปรกึษาแกปั้ญหาได ้ 
 6. จดัใหม้กีารพบปะ เช่นการประชุม 
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 สรุปไดว้่า งานส าเรจ็ลงได ้กด็ว้ยคนท างาน หากงานนัน้เกดิจากการการประสานความร่วมมอืทีเ่ป็นทมี เป็น
กลุ่ม มกีารประสานงานทีด่จีากผูบ้รหิาร ตามแนวทาง ทฤษฎหีมุดเชื่อมโยงของเรนซสิ ไลเคริต์ และทฤษฎอีงคก์ารของ 
Chester I Barnard งานในองค์การนัน้จะมปีระสทิธิภาพ เกดิประสทิธผิล บรรลุภารกจิ เป้าหมายขององค์การอย่าง
แน่นอน 
2. ปัญหาเกีย่วกบัวธิกีารท างาน 
 สว่นของ คน งาน และงานจะส าเรจ็หรอืไม่ อย่างไร ซึง่วธิกีารท างานคอืหนทางไปสู่การบรรลุเป้าหมาย หาก
มวีธิกีารท างานทีด่แีละเหมาะสมองคก์ารกเ็ตบิโตอย่างรวดเรว็แต่ถ้าหากวธิกีารท างานไม่เหมาะสมกบังานองคก์ารกก็่อ
ผลกระทบยิง่ถ้าหากองคก์ารใดที ่ผูบ้รหิารขาดภาวะผูน้ า ขาดมนุษยสมัพนัธ ์ขาดความเขา้ใจในศาสตรแ์ละศลิป์ในการ
บรหิาร จากปัญหาดงักล่าวจะท าใหง้านไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย ดงันัน้จ าเป็นทีจ่ะตอ้งบรหิารคน บรหิารงาน โดยเฉพาะ
การบรหิารวธิกีารท างานกค็อืศาสตรแ์ละศลิป์ในการบรหิารทัง้จากหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีตลอดจนประสบการณ์มา
ประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบับรบิทขององคก์ารใหถู้กวธิ ี 
 ในการบรหิารองคก์ารจ าเป็นอย่างยิง่ทีผู่บ้รหิาร เพื่อนร่วมงานมคีวามรูเ้รื่องต่อไปนี้ 
  1. ภาวะผูน้ า คอื น าคน น าการเปลีย่นแปลง น าการแกปั้ญหา 
  2. หลกัการและทฤษฎใีนการบรหิารการศกึษา คอื บรหิารคน บรหิารงาน และบรหิารวธิกีาร 
  3. หลกัมนุษยสมัพนัธใ์นการบรหิารความขดัแยง้ การจงูใจคน 
  4. วธิกีารท างานตามหลกัของ Q.C. หรอื วงจรคุณภาพ 
วิธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิบติังานได้กล่าวไว้ดงัน้ี 
 1. การระบุปัญหา เราควรทาบว่าปัญหาคอือะไร เกดิขึน้ไดอ้ย่างไร และปัญหาแบ่งออกไดก้ีป่ระเภท จะช่วย
ใหเ้ราไดก้ าหนดหวัขอ้ปัญหาไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ ท าใหส้ะดวกต่อการหาสาเหตุและวธิแีก้ไขต่อไปไดเ้ป็นอย่างด ี 
 2. การหาสาเหตุของปัญหา วิธีการที่จะใช้ระบุสาเหตุนัน้ จ าเป็นต้องอาศัย ความรู้ และประสบการณ์ 
ตลอดจนความคดิสร้างสรรค์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุของปัญหาได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แล้วน ามา
วเิคราะหห์าสาเหตุ จะเป็นสาเหตุหลกัและสาเหตุย่อย กน็ าไปเขยีนสรุปใหเ้ขา้ใจสาเหตุใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ 
 3. การก าหนดในการแก้ไขปัญหาควรจะต้องมคีวามชดัเจนและสามารถวดัได้ในเชงิปรมิาณ โดยต้องมุ่ง
แกไ้ขทีส่าเหตุหลกั และสาเหตุย่อย 
 4. การก าหนดทางเลอืกและวธิกีารแกไ้ขปัญหา 

 4.1 ต้องมีการระดมสมองให้ผู้มคีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์ วเิคราะห์ ปัญหา สาเหตุ และ
ขอ้เสนอแนะแนวทางการปฏบิตังิาน ตอ้งสมเหตุสมผลใหม้ากทีส่ดุ 

 4.2 วเิคราะหแ์ละประเมนิทางเลอืก พอสมควรแลว้ ต้องค านึงถงึผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัระยะเวลาที่ต้อง
ใชใ้นการด าเนินการทางเลอืกนัน้ ๆ เหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั และอนาคต รวมทัง้ต้องไดก้ารยอมรบัของผูท้ี่
เกีย่วขอ้งในการด าเนินงาน 

 4.3 ตอ้งตดัสนิใจเลอืกปฏบิตัติามทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ และตอ้งพจิารณาแผนปฏบิตัอิย่างละเอยีด 
 4.4 ควรมกีารประเมนิผล และตดิตามผล เมื่อไดด้ าเนินการแลว้ ว่าสาเหตุปัญหาหมดไปหรอืไม่ และผลที่

เกดิขึน้เป็นไปตามที่เราได้ก าหนดหรอืไม่ รวมทัง้มปัีญหาหรอือุปสรรคเกดิขึน้หรอืไม่ เพื่อความควบคุมดูแลให้การ
ด าเนินงานไดบ้รรลุผลส าเรจ็อย่างแทจ้รงิ 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ศกัดา คล้ายจนิดา [4]   ได้ศกึษาเรื่องแนวทางพฒันางานธุรการโรงเรยีน นวมนิทราชูทศิพายพั ผล

การศกึษาพบว่า ส าหรบังานการเงนิเจ้าหน้าที่การเงนิมคีวามซื่อสตัย์เชื่อถือได้ มกีารปฏบิตัิงานตามระเบยีบของ
ทางราชการ แนวทางการพฒันา คอื ควรจะจดัระบบงานให้สะดวก รวดเรว็ ถูกต้องและถูกระเบยีบ ควรแต่งตัง้
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เจ้าหน้าที่ที่มคีวามรู้เกี่ยวกบักฎระเบยีบ และสามารถชี้แจงไดอ้ย่างชดัเจน ควรจดัให้มกีารประชาสมัพนัธเ์กี่ยวกบัแนว
ปฏบิตัทิีเ่ป็นปัจจุบนันอกจากนี้ยงัต้องเป็นผู้แสวงหาเทคนิควธิกีารตลอดจนความรู้ใหม่มาปฏบิตัิ   

สทุธดิา จนัทรค์ง [5]  ไดศ้กึษาแนวทางพฒันางานการเงนิและบญัชขีองสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยา
เขตภาคพายพั ได้สรุปผลการศกึษาว่า ด้านบุคลากรควรมบีุคคลที่มคีวามรูค้วามสามารถทางด้านการเงนิและบญัชี
โดยตรงมาปฏบิตังิาน ตลอดจนมกีารอบรมใหค้วามรูก้บับุคลากร อย่างสม ่าเสมอ โครงสรา้งการจดัการองค์กร ควรมี
การก าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ตามความช านาญของบุคลากรแต่ละคนอย่างชดัเจน ควรมกีารจดัหา
อุปกรณ์และเครื่องมอืที่ใช้ในการปฏบิตัิงานที่ทนัสมยัและเพยีงพอกบัความต้องการ การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน ควรมีการตรวจสอบหลกัฐานและเอกสารการเงนิและบญัชี อย่างสม ่าเสมอ การเงนิและบญัชีควรจะเป็น
บุคคลทีม่คีวามโอบออ้มอาร ีและมมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่กีบับุคคลทุกคนทีม่าตดิต่อ  
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ เช่น คณะผู้บรหิาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัพะเยา ผู้วจิยัศึกษาเฉพาะผู้ปฏิบตัิงาน ไม่รวมกบัอาจารย์ที่ท าการลาศกึษาต่อ ได้สุ่มตวัอย่ าง 70 คน 
ไดแ้ก่ จ านวนอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่70 คน ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2555 โดยใชส้ตูรการค านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane) (สชุาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธ,์ 2550, หน้า 155) โดยค านวณไดด้งันี้ 

Sample size =       
2N(e)1

N


 

โดยที ่ 
Sample size  = จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
N  = จ านวนประชากร 
e  = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตวัอย่าง (0.05) 

จ านวนกลุ่มตวัอย่าง =  
2(0.05) 70 1

70


= 59.57 = 60 ชุด 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ผู้วิจ ัยใช้ท าการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็น
เครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลซึ่งผู้ศกึษาได้สร้างและพฒันาขึน้เอง โดยอาศยัแนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง ตลอดจนผ่านการพจิารณาจากผูท้รงคุณวุฒ ิน ามาปรบัปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งเหมาะสมก่อนน าไปใชจ้รงิ และเป็น
กรอบในการสรา้งแบบสอบถาม ซึง่แบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
 ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ป็นขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบ
ไปด้วยค าถามเกี่ยวกบั เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ท างาน 
 ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั เพื่อสอบถามความคดิเหน็
เกีย่วกบัปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานการเงนิและผูแ้ละบญัชขีองคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา ดงันี้ 
  ระดบั 5 คะแนน หมายถงึ เป็นปัญหาอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
  ระดบั 4 คะแนน หมายถงึ เป็นปัญหาอยูใ่นระดบัมาก 
  ระดบั 3 คะแนน หมายถงึ เป็นปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ระดบั 2 คะแนน หมายถงึ เป็นปัญหาอยูใ่นระดบัน้อย 
  ระดบั 1 คะแนน หมายถงึ เป็นปัญหาอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ 
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 สว่นที ่3 ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันางานดา้นการเงนิและบญัชขีองคณะศลิป-ศาสตรม์หาวทิยาลยัพะเยา 
เป็นแบบสอบถามปลายเปิด(open end question) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันางานด้าน
การเงนิและบญัช ี
 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 1. ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ผูว้จิยัใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างโดยตรงในการตอบ
แบบสอบถาม โดยขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง จ า นวน 70 ชุด และน า
แบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืจากผูต้อบแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบรูณ์ เพื่อเตรยีมวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 
 2. ขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) โดยการคน้ควา้เอกสารต่าง ๆ ดงันี้ 
  2.1 คน้ควา้จากหนงัสอื ต าราเรยีน รายงานการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
  2.2 คน้ควา้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากระบบอนิเตอรเ์น็ต 
  

การวิเคราะหข์้อมูล 
 วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลู 

  

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 สรุปผลการประเมนิในแต่ละประเดน็ มรีายะเอยีดดงัต่อไปนี้ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามของงานวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการเงินและบัญชีของคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัพะเยา จ านวนทัง้หมด 61 ชุด จากทัง้หมด 70 ชุด คดิเป็นร้อยละ 87.14 ซึง่ผลการประเมนิ ได้แบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดงันี้ 

ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ป็นขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบไป
ดว้ยค าถามเกีย่วกบั เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ต าแหน่ง และประสบการณ์การท างาน 
 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั เพื่อสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกบัปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานการเงินและผู้และบญัชีของคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 
 ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านการเงินและบัญชีของคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยั
พะเยา เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (open end question) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันา
งานดา้นการเงนิและบญัชซีึง่แต่ละตอนมกีารประเมนิเป็นดงันี้ 
 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไป
ด้วยค าถามเก่ียวกบั เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ท างาน 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน รอ้ยละ 

ชาย 
หญงิ 

16 
45 

26.20 
73.80 

รวม 61 100.00 
  

 จากตาราง 1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามกลบัมายงัคณะศลิปศาสตร ์มทีัง้หมด 61 คน โดยสว่นใหญ่เป็นเพศ
หญงิ จ านวน 45 คน รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 16 คน 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 
61 ปีขึน้ไป 

32 
28 
1 
- 
- 

52.50 
45.90 
1.60 

- 
- 

รวม 61 100.00 
  

 จากตาราง 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามกลบัมายงัคณะศลิปศาสตร ์มทีัง้หมด 61 คน โดยเป็นช่วงอายุ 21 – 
30 ปี จ านวน 32 คน  รองลงมาเป็นช่วงอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 28 คน และช่วงอายุ 41 – 50 ปี จ านวน  คน 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามระดบัการศกึษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 
ปรญิญาเอก 

22 
35 
4 

36.10 
57.40 
6.60 

รวม 61 100.00 
  

 จากตาราง 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามกลับมายังคณะศิลปศาสตร์ มีทัง้หมด 61 คน โดยเป็ นระดับ
การศกึษา ปรญิญาโท จ านวน 35 คน รองลงมาเป็นปรญิญาตร ีจ านวน 22 คน และปรญิญาเอก จ านวน 4 คน 
 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามต าแหน่ง 
ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 

ผูบ้รหิาร 
อาจารย ์
เจา้หน้าที่ 

3 
43 
15 

4.90 
70.50 
24.60 

รวม 61 100.00 
 

จากตาราง 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามกลบัมายงัคณะศิลปศาสตร์ มทีัง้หมด 61 คน โดยเป็นต าแหน่ง
อาจารย ์จ านวน 43 คน รองลงมาเป็นเจา้หน้าที ่จ านวน 15 คน และผูบ้รหิาร จ านวน 3 คน 
 

ตาราง 5 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามประสบการณ์ 
ประสบการณ์การท างาน จ านวน ร้อยละ 

1 – 5 ปี 
6 – 10 ปี 
11 – 15 ปี 
มากกวา่ 15 ปี 

42 
15 
2 
2 

68.90 
24.60 
3.30 
3.30 

รวม 61 100.00 

จากตาราง 5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามกลบัมายงัคณะศลิปศาสตร ์มทีัง้หมด 61 คน โดยระยะเวลาประสบการณ์
การท างาน 1 – 5 ปี มากทีสุ่ดจ านวน 42 คน รองลงมาเป็น 6 – 10 ปีจ านวน 15 คน รองลงมาเป็น 11 – 15 ปี จ านวน 2 คน 
และมากกว่า 15 ปี จ านวน 2 คน 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเหน็เก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติังานการเงินและบญัชี คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา 
 ตาราง 6 แสดงค่าเฉลีย่ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยังานการเงนิและบญัชขีองปัญหาดา้นบุคลากร 

ประเดน็ปัญหา ค่าเฉล่ีย SD แปลผล 
ปัญหาด้านบุคลากร    
1.การขาดทกัษะในการปฏบิตังิานของบุคลากรดา้นการเงนิและบญัช ี 2.39 0.95 น้อย 
2.การขาดการพฒันาบุคลากรผูป้ฏบิตังิานการเงนิและบญัช ี 2.52 1.06 ปานกลาง 
3.การสรา้งขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิานใหแ้ก่บุคลากรทีป่ฏบิตังิานดา้นการเงนิและบญัช ี 2.93 0.95 ปานกลาง 
4.ผูป้ฏบิตังิานการเงนิและบญัชขีาดความเขา้ใจในประเดน็การตดิตามขอ้มลูในการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ 2.25 1.03 น้อย 

ค่าเฉล่ียรวม 2.52 1 ปานกลาง 
 

จากตาราง 6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยังานการเงนิและบญัชขีองปัญหาดา้นบุคลากร มคี่าเฉลีย่เป็น 2.52 เมื่อพจิารณาตาม
ปัญหาดา้นบุคลากรที่มปัีญหามากทีสุ่ด คอื การสรา้งขวญัและก าลงัใจการปฏบิตังิานใหแ้ก่บุคลากรที่ปฏบิตังิานดา้นการเงนิและบญัช ีมคี่ าเฉลี่ยเป็น 2.93 รองลงมา คอื 
การขาดการพฒันาบุคลากรผูป้ฏบิตังิานการเงนิและบญัช ีมคี่าเฉลีย่เป็น 2.52 รองลงมา คอื การขาดทกัษะในการปฏบิตังิานของบุคลากรดา้นการเงนิและบญัช ีมคี่าเฉลีย่
เป็น 2.39 และผูป้ฏบิตังิานการเงนิและบญัชขีาดความเขา้ในในประเดน็การตดิตามขอ้มลูในการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ มคี่าเฉลีย่เป็น 2.25 

 

ตาราง 7 แสดงค่าเฉลีย่ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยังานการเงนิและบญัชขีองปัญหาดา้นโครงสรา้งการจดัองคก์ร 
ประเดน็ปัญหา ค่าเฉล่ีย SD แปลผล 

ปัญหาด้านโครงสรา้งการจดัองคก์ร    
1.ความเหมาะสมระหว่างจ านวนผูป้ฏบิตังิานการเงนิและบญัชกีบัภาระงานของคณะศลิปศาสตร์ 3.66 0.98 มาก 
2.ระบบการควบคุมการปฏบิตังิานของงานการเงนิและบญัชคีวามซบัซอ้นและเขา้ใจยาก 3.13 0.99 ปานกลาง 
3.การจดัท าแผนการปฏบิตังิานดา้นบญัชแีละการเงนิ 2.67 0.91 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 3.15 0.96 ปานกลาง 
  

 จากตาราง 7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามแสดงค่าเฉลีย่ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยังานการเงนิและบญัชขีองปัญหาดา้นโครงสรา้งการจดัองคก์ร มคี่าเฉลีย่นเป็น 
3.15 เมื่อพจิารณาตามปัญหาดา้นโครงสรา้งการจดัองคก์รทีม่ปัีญหามากทีสุ่ด คอื ความเหมาะสมระหว่างจ านวนผูป้ฏบิตังิานการเงนิและบญัชีกบัภาระงานของคณะศลิป
ศาสตร ์มคี่าเฉลี่ยเป็น 3.66 รองลงมา คือ ระบบการควบคุมการปฏิบตัิงานของงานการเงนิและบญัชีความซบัซ้อนและเขา้ใจยาก มีค่าเฉลี่ยเป็น 3.13 และการจดัท า
แผนการปฏบิตังิานดา้นบญัชแีละการเงนิ มคี่าเฉลีย่เป็น 2.67 
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ตาราง 8 แสดงค่าเฉลีย่ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยังานการเงนิและบญัชขีองปัญหาดา้นอุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน 

ประเดน็ปัญหา ค่าเฉล่ีย SD แปลผล 
ปัญหาด้านอปุกรณ์และเครือ่งมือท่ีใช้ในการปฏิบติังาน    
1.ไม่มกีารจดัท าคู่มอืปฏบิตังิานการเงนิและบญัช ีเพื่อใหบุ้คลากรไดท้ราบแนวทางปฏบิตังิาน 2.41 1.33 น้อย 
2.ระบบสารสนเทศทางการเงนิเพื่อน าเสนอขอ้มลูแก่ฝ่ายต่างๆ(www.libarts.up.ac.th) ยงัไม่คงที ่ 2.87 1.01 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 2.64 1.17 ปานกลาง 
  

 จากตาราง 8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยังานการเงินและบญัชีของปัญหาด้านอุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในการ
ปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่นเป็น 2.59 เมื่อพจิารณาตามปัญหาดา้นอุปกรณ์และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานทีม่ปัีญหามากทีสุ่ดคอื ระบบสารสนเทศทางการเงนิเพื่อน าเสนอ
ขอ้มลูแก่ฝ่ายต่าง ๆ (www.libarts.up.ac.th) ยงัไม่คงที ่มคี่าเฉลีย่เป็น 2.87 รองลงมา คอื ไม่มกีารจดัท าคู่มอืปฏบิตังิานการเงนิและบญัช ีเพื่อใหบุ้คลากรไดท้ราบแนวทาง
ปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่เป็น 2.41 
 

ตาราง 9 แสดงค่าเฉลีย่ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยังานการเงนิและบญัชขีองปัญหาดา้นการตดิตามและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
ประเดน็ปัญหา ค่าเฉล่ีย SD แปลผล 

ปัญหาด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน    
1.ความไม่ชดัเจนในการตรวจสอบหลกัฐานและเอกสารการเงนิและบญัช ี 2.66 1.09 ปานกลาง 
2.การจดัระบบด าเนินการเกีย่วกบัการเงนิและบญัช ีเช่นการยมืเงนิทดรองจ่าย การเคลยีรเ์อกสารเบกิจ่าย 2.75 1.07 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 2.71 1.08 ปานกลาง 
 

จากตาราง 9 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามแสดงค่าเฉลีย่ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยังานการเงนิและบญัชขีองปัญหาดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่นเป็น 2.55 เมื่ อ
พจิารณาตามปัญหาด้านกระบวนการทีม่ปัีญหามากที่สุดคอื การจัดระบบด าเนินการเกีย่วกบัการเงนิและบญัช ีเช่น การยมืเงนิทดรองจ่าย การเคลยีรเ์อกสารเบกิจ่าย มี
ค่าเฉลีย่เป็น 2.75 รองลงมา คอื ความไม่ชดัเจนในการตรวจสอบหลกัฐานและเอกสารการเงนิและบญัชมีคี่าเฉลีย่เป็น 2.66 
 
 
 

http://www.libarts.up.ac.th/
http://www.libarts.up.ac.th/
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ตารางท่ี 10 แสดงค่าเฉลีย่ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยังานการเงนิและบญัชขีองปัญหาดา้นอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประเดน็ปัญหา ค่าเฉล่ีย SD แปลผล 
ปัญหาด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง    
1.การท าหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัและจ่ายเงนิไม่เป็นปัจจุบนั 2.34 1.05 น้อย 
2.ความร่วมมอืของบุคลากร ในการปฏบิตัติามแนวปฏบิตั ิทีท่างคณะไดก้ าหนดไว ้ 2.69 1.22 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 2.52 1.14 ปานกลาง 
  

 จากตาราง 10  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามแสดงค่าเฉลีย่ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยังานการเงนิและบญัชขีองปัญหาดา้นอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง มคี่าเฉลีย่นเป็น 2.55 
เมื่อพจิารณาตามปัญหาดา้นอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีม่ปัีญหามากทีส่ดุ คอื ความร่วมมอืของบุคลากร ในการปฏบิตัติามแนวปฏบิตั ิทีท่างคณะไดก้ าหนดไวม้คี่าเฉลีย่เป็น 2.68 
รองลงมา คอื การท าหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัและจ่ายเงนิไม่เป็นปัจจุบนั มคี่าเฉลีย่เป็น 2.41 
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ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพฒันางานด้านการเงินและบญัชีของคณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยั
พะเยา เป็นแบบสอบถามปลายเปิด(open end question) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกบัการพฒันางานด้านการเงินและบญัชี 

 

 ด้านบุคลากร 
บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานและจ านวนอาจารย์ นักวชิาการเงนิควรติดตามระเบียบ ประกาศ อย่าง

สม ่าเสมอและควรมกีารปรกึษากบักองคลงั เพื่อใหง้านการเบกิจ่ายเป็นไปดว้ยความถูกตอ้งและเรยีบรอ้ย 
 

  ด้านโครงสรา้งการจดัองคก์ร 
  ควรก าหนดภาระงานต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบับุคลากร และมกีารจดัท าโครงสรา้งของหน่วยงานใหช้ดัเจนและ
มกีารควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 

 ด้านอปุกรณ์และเครือ่งมือท่ีใช้ในการปฏิบติังาน 
  ควรมกีารตรวจแกไ้ขคู่มอืงานการเงนิอย่างต่อเนื่อง และใหผู้ร้บับรกิารแก่ภายในคณะศลิปศาสตร์ 
 

 ด้านการติดตามและการประเมินผลการปฏิบติังาน 
  คณะควรมีการติดตามการจดัระบบการด าเนินการเกี่ยวกับการยืมเงินและการเบิกจ่าย ของคณะและมี
มาตรการเขม็แขง็ ควรท าการสถติสิ าหรบับุคคลท าผดิระเบยีบเพื่อหาแนวทางแกไ้ข ส าหรบับุคคลทีป่ฏบิตัผิดิซ ้า ๆ นัน้ และ
นกัวชิาการเงนิและบญัชคีวรอธบิายปัญหาทีเ่กดิขึน้และมแีนวทางการแกไ้ขไดท้ีเ่กดิขึน้ไดท้นั  
 

 ด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  ควรมกีารจดัท าหลกัฐานการรบัและจ่ายใหเ้ป็นปัจจุบนั และพฒันานกัวชิาการเงนิและบญัชใีหม้คีวามรูใ้หม่ ๆ 
เพิม่ขึน้ 
 

สรปุผลและอธิปรายผล 
 จากการวิจยัครัง้นี้เป็นการศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของคณะศิลปศาสตร ์

มหาวทิยาลยัพะเยาผูว้จิยัไดท้ าการการศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาแนวทางในการพฒันาการปฏบิตังิานการเงนิและ

บญัชขีองคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา ตามความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

ตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้คอื แบบสอบถามจ านวน 70 ชุด ไดก้ลบัมายงัผูศ้กึษา จ านวน 61 ชุดเพื่อน าแนวทางที่

ไดร้บัจากการศกึษาไปพฒันาและปรบัปรุงงานดา้นการเงนิและบญัชทีีม่อียู่ใหเ้ป็นปัจจุบนั และมปีระสทิธภิาพ อนัจะเกดิ

ใหเ้ป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบายแนวทางแกไ้ขปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น  3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล ประกอบไปดว้ยค าถามเกีย่วกบั เพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา ต าแหน่ง และประสบการณ์การท างาน ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5ระดบั เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานการเงินและผู้และบญัชีของคณะ
ศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา ทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นโครงสรา้งการจดัองคก์ร ดา้นอุปกรณ์และเครื่องมอืที่
ใชใ้นการปฏบิตังิาน ดา้นการตดิตามและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน และด้านอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจ านวน 13 ขอ้ สว่นที ่3 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านการเงินและบัญชีของคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา เป็นแบบสอบถาม
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ปลายเปิด (open end question) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันางานดา้นการเงนิและบญัชีทัง้ 
5 ดา้น ดา้นบุคลากร ดา้นโครงสรา้งการจดัองคก์ร ดา้นอุปกรณ์และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน ดา้นการตดิตามและการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน และดา้นอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวเิคราะหผ์ลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู ใชส้ถติิ
ที่ใช้ในการวเิคราะห์ ประกอบสถิติเชงิพรรณนา (Descriptive research) ได้แก่ การแจกแจงความถี่(Frequency)ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Means) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผูศ้กึษาไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยน าแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและบุคลากรของคณะ
ศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา และได้ท าการส ารวจแล้วน าขอ้มูลมาท าการค านวณวเิคราะห์ผู้ศกึษาได้ก าหนดหวัข้อ 
ดงัต่อไปนี้ 

1. สรุปผลการศกึษา 
2. ขอ้เสนอแนะ 
 

1. สรปุผลการศึกษา 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างจากการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญงิ ส่วนใหญ่มชี่วงอายุ 21 -
30 ปี รองลงมาคอื ช่วงอายุ 31-40 ปี และกลุ่มตวัอย่างที่มชี่วงอายุน้อยที่สุดคอื ช่วงอายุ 41 -50 ปี และกลุ่มตวัอย่างวุฒิ
การศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาโท รองลงมาคอื ปรญิญาตร ีและกลุ่มตวัอย่างทีม่รีะดบัการศกึษาน้อยทีส่ดุ คอื ระดบัปรญิญา
เอก และกลุ่มตัวอย่างจากต าแหน่ง ในต าแหน่งอาจารย์ รองลงมา คือ พนักงานสายสนับสนุน และกลุ่มตัวอย่าง
ประสบการณ์น้อยทีส่ดุ คอื ผูบ้รหิาร และกลุ่มตวัอย่างจากประสบการณ์ท างานอยู่ในระดบัการท างาน 1 -5 ปี รองลงมา คอื 
6-10 ปี 11-15 ปี และกลุ่มตวัอย่างประสบการณ์ท างานน้อยทีส่ดุ คอื 5 ปี 
 ส่วนท่ี 2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัทีเ่กีย่วกบังานการเงนิและบญัช ีคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา จาก
การวจิยัพบว่าโดยภาพรวมของการคดิเหน็ในแต่ละด้านของด้านปัญหาม ี5 ด้าน ไดแ้ก่ ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้าน
โครงสรา้งและการจดัองคก์ร ปัญหาดา้นอุปกรณ์และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการปฏบิัตงิาน ปัญหาดา้นการตดิตามและประเมนิผล
การปฏบิตังิาน และปัญหาดา้นอื่น ๆ เมื่อแยกพจิารณาในแต่ละดา้นมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 ปัญหาดา้นบุคลากร จากการวจิยัโดยรวมมรีะดบัความคดิเหน็ต่อสภาพปัญหาปานกลาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน
การเงนิและบญัช ีเมื่อพจิารณาแต่ละขอ้มคี่าเฉลีย่เรียงตามล าดบั ดงันี้ การสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิานให้แก่
บุคลากรทีป่ฏบิตังิานดา้นการเงนิและบญัช ีการขาดทกัษะในการปฏบิตังิานของบุคลากรดา้นการเงนิและบญัช ีผูป้ฏบิตังิาน
การเงนิและบญัชขีาดความเขา้ใจในประเดน็การติดตามขอ้มูลในการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ และการข าดทกัษะในการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรดา้นการเงนิและบญัช ี

 ปัญหาดา้นโครงสรา้งและการจดัองคก์ร จากการวจิยัโดยรวมมรีะดบัความคดิเหน็ต่อสภาพปัญหาปานกลาง 
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานการเงนิและบญัช ีเมื่อพจิารณาแต่ละขอ้มคี่าเฉลีย่เรยีงตามล าดบั ดงันี้ ความเหมาะสมระหว่างจ านวน
ผูป้ฏบิตังิานการเงนิและบญัชกีบัภาระงานของคณะศลิปศาสตร ์ระบบควบคุมการปฏบิตังิานของการเงนิและบญัชมีคีวาม
ซบัซอ้นและเขา้ใจยาก และการจดัท าแผนการปฏบิตังิานดา้นบญัชแีละการเงนิ 

 ปัญหาด้านอุปกรณ์และเครื่องมอืที่ใชใ้นการปฏบิตังิาน จากการวจิยัโดยรวมมรีะดบัความคดิเหน็ต่อสภาพ
ปัญหาน้อย ที่เกี่ยวข้องกบังานการเงนิและบัญชี เมื่อพิจารณาแต่ละข้อมีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดบั ดงันี้  สารสนเทศทาง
การเงนิเพื่อน าเสนอขอ้มูลแก่ฝ่ายต่าง ๆ (www.libarts.up.ac.th) ยงัไม่คงที่ และไม่มกีารจดัท าคู่มอืปฏบิตังิานการเงนิและ
บญัช ีเพื่อใหบุ้คลากรไดท้ราบแนวทางปฏบิตังิาน 

 ปัญหาด้านการติดตามและประเมนิผลการปฏิบตัิงาน จากการวจิยัโดยรวมมรีะดบัความคดิเหน็ต่อสภาพ
ปัญหาน้อย ที่เกี่ยวข้องกบังานการเงนิและบญัช ีเมื่อพิจารณาแต่ละข้อมีค่าเฉลี่ยเรยีงตามล าดบั ดงันี้  การจดัระบบการ
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เกี่ยวกบัการเงนิและบญัชี เช่น การยมืเงนิทดรองจ่าย การเคลยีรเ์อกสารเบิกจ่าย และความไม่ชดัเจนในการตรวจสอบ
หลกัฐานและเอกสารทางการเงนิและบญัช ี

 ปัญหาดา้นอื่น ๆ จากการวจิยัโดยรวมมรีะดบัความคดิเหน็ต่อสภาพปัญหาน้อย ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานการเงนิ
และบญัช ีเมื่อพจิารณาแต่ละขอ้มคี่าเฉลีย่เรยีงตามล าดบั ดงันี้ การท าหลกัฐานเกีย่วขอ้งกบัการรบัจ่ายเงนิยงัไม่เป็นปัจจุบนั 
และความร่วมมอืของบุคลากร 
   
2. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. นกัวชิาการเงนิและบญัช ีคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา ควรมกีารพฒันาความรู ้ดา้นการเบกิจ่าย ให้
ถูกตอ้งและเป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัพะเยา 

2. นักวชิาการเงนิและบญัช ีคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา ควรจดัท าคู่มอืบรกิารด้านการเงนิและพสัดุ
ของคณะศลิปศาสตร ์ใหเ้ป็นปัจจุบนัและมกีารแกไ้ขอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารจดัท าวจิยัแนวทางการพฒันาการเงนิและบญัช ีอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการพฒันาในงานดา้นการเงนิ
และบญัช ีของคณะศลิปศาสตรต่์อไป 
 2. ควรมกีารวางระบบเอกสารงานการเงนิและบญัช ีของคณะศลิปศาสตร์ ให้กบัผู้รบับรกิาร สะดวก  รวดเรว็ 
และถูกตอ้ง 
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บทคดัย่อ 
 

 ผู้วิจ ัยในฐานะที่ปฏิบัติงานฝ่ายสนับสนุนด้านกิจการนิสิตในคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งดูแลงานด้านกองทุน  
ใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา(กยศ.) ไดน้ าเสนอผลงานวจิยัภายใต้ชื่อ “ โครงการศกึษาปัญหาทีม่ผีลกระทบในการด าเนินงาน
กองทุนใหกู้ย้มืเงนิเพื่อการศกึษา (กยศ.) คณะแพทยศาสตร ์” ซึง่ปัญหาผลกระทบจากการด าเนินงาน ทัง้เรื่องของการ 
จดัส่งเอกสาร การรบัขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เพื่อประชาสมัพนัธน์ิสติ และระยะเวลาในการด าเนินการจดัส่งเอกสารต่างๆ  
ที่ท าให้เกิดความล่าช้า และเกดิปัญหาในด้านของกระบวนการในการจดัส่งเอกสาร ซึ่งท าให้เกิดความผิดพลาดต่อ
เอกสารและระยะเวลาในการด าเนินงานที่ล่าช้า   จากการสุ่มส ารวจแบบสอบถามตัวอย่างจากจ านวนนิสติ  คณะ
แพทยศาสตร์ ชัน้ปีที่ 2 , 3 และ 4 ซึง่เป็นกลุ่มนิสติทีย่ื่นค ารอ้งขอกูก้องทุนใหกู้ย้มืเงนิเพื่อศกึษาปัญหาที่มผีลกระทบ
โดยตรงในการด าเนินงานด้านกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา(กยศ.) เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบเพื่อพฒันางานในระบบใหเ้ป็นในทศิทางถูกตอ้งครบถว้น รวดเรว็ และเกดิความพงึพอใจกบัตวันิสติมากขึน้ 
 

ค าส าคญั: ปัญหาการด าเนินงาน (กยศ.) 
 

Abstract  
 Research in Practice Support for Student Affairs in the Faculty of Medicine. Which oversees the fund 
Loans for education (SLF.) Presented research entitled "Study of the issues that have an impact on operating 
funds lending to education (SLF). FACULTY OF MEDICINE" This issue impacts. operating The subject of a 
courier to pick up information and data. Advocates for Students And the time to process the documents. The 
cause delays And problems in the process of shipping documents. Which caused the error to the document, 
and the length of the delay. Questionnaire survey of a random sample of the number of students. Faculty of 
Medicine, Class 2, 3 and 4, a group of students who apply for loan loan money to study the problem that has 
a direct impact on the performance of Fund lending to education (SLF.) As a guide. to the problems that 
affect the development of the system to be in the correct direction and was completely satisfied with the 
students more.. 
 

Keywords: Operational issues (SLF.). 
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บทน า 

“ กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา ” เริม่ใหน้ักเรยีน นักศกึษากูย้มืไดต้ัง้แต่ปีการศกึษา 2539 เป็นตน้มาโดย
อยู่บนพืน้ฐานของหลกัการเพื่อเพิม่โอกาสทางการศกึษาในระดบัที่สงูขึน้แก่ผูท้ี่มาจากครอบครวัทีม่รีายไดน้้อย   ดอ้ย
โอกาสทางการศกึษา ซึ่งมีส่วนส าคญัในการยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน และเป็นการสนองต่อนโยบายการ
กระจายรายได ้สนบัสนุนการพฒันาระบบการศกึษาทางดา้นอุปสงค์ โดยเพิม่ขดีความสามารถในการรบัภาระค่าใชจ้่าย
ทางการศกึษาของประชาชน ซึง่ด าเนินการใหน้กัเรยีน/นกัศกึษากูย้มืเพื่อการศกึษาบนพืน้ฐานหลกัการดงันี้ 

1. เพื่อเพิม่โอกาสทางการศกึษาในระดบัทีส่งูขึน้แก่ผูท้ีม่าจากครอบครวัทีม่รีายไดน้้อยซึง่ดอ้ยโอกาสทา
การศกึษา อนัจะมสีว่นส าคญัในการยกฐานะความเป็นอยูข่องประชาชน และเป็นการสนองต่อนโยบายการกระจาย
รายได ้

2. เพื่อสนบัสนุนการพฒันาระบบการศกึษาทางดา้นอุปสงค ์โดยการเพิม่ขดีความสามารถในการรบัภาระ
ค่าใชจ้่ายทางการศกึษาของประชาชน 

 

ประโยชน์ท าให้ผูร้บัเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่การศึกษาได้รบัคือ 

  1. เพื่อใหน้ิสติไดร้บัการศกึษาสงูขึน้ 
  2. ลดภาระค่าใชจ้่ายของครอบครวัโดยจะไดร้บัค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาและค่าใชจ้่ายในการด ารง
ชพีตลอดระยะเวลาการศกึษา 
  3. สรา้งทางเลอืกในการประกอบอาชพีแก่เยาวชนไทยเมื่อส าเรจ็การศกึษาเพื่อสรา้งฐานอนาคตและยกระดบั     
     ความเป็นอยู่ของครอบครวัใหดีข้ ึน้ได ้ทัง้ใน ปัจจบุนั และอนาคต 

 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
1. ศกึษาปัญหาทีม่ผีลกระทบในการด าเนินงานในระบบ กยศ. แยกตามชัน้ปีที ่2 , 3 , 4 

 

วิธีวิทยาการวิจยั 
จากการสุ่มส ารวจจากแบบสอบถาม เพื่อการน าขอ้มลูในลกัษณะโดยรวมทัง้หมด เพื่อน าผลวจิยัไปใชใ้นการ

พฒันางานทุน ดา้นกจิการนิสติ โดยเกบ็จากขอ้มูลนิสติ ชัน้ปีที ่2, ชัน้ปีที ่3 ,ชัน้ปีที ่4 แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 28 คน    
เพศหญิงจ านวน 166 คน โดยแบ่งตามจ านวนสาขาวิชา อนามัยชุมชน 123 คน ,อนามัยสิ่งแวดล้อม 30 คน ,                
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 21 คน, การสง่เสรมิสขุภาพ  5 คน, เวชกจิฉุกเฉิน 15 คน 
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ผลการศึกษา 
ตารางท่ี 1 ขอ้มลูสว่นบุคคล 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. เฉล่ียสภาพปัญหาต่อการด าเนินงานแยกตามชัน้ปีของนิสิต 

- ค่าเฉล่ียสภาพปัญหา ข้อท่ี 1 ความล่าชา้ในการด าเนินการเกีย่วกบัเอกสาร (แบบค าขอกู้ , แบบยนืยนัค าขอ

กู)้      โดยแยกตามชัน้ปี แตกต่างกนัอย่างมนีัยยะส าคญัทางสถิติ (P=.000) โดย    ชัน้ป่ีที่ 3 มีค่าเฉลี่ย

ปัญหาสงูสดุ  (3.80±.81) รองลงมาชัน้ปีที ่4 มคี่าเฉลีย่ปัญหา (3.62±.86) และชัน้ปีที ่2 (2.10±.81) 

- ค่าเฉล่ียสภาพปัญหา ข้อท่ี 2 ขาดการประชาสมัพนัธข์อ้มูลต่างๆ ใหแ้ก่นิสติได้เขา้ใจและถูกต้องครบถ้วน 

โดย แยกตามชัน้ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (P=.002) โดยชัน้ป่ีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยปัญหาสูงสุด 

 (3.18±3.34) รองลงมาชัน้ปีที ่4 มคี่าเฉลีย่ปัญหา (2.61±.91) และชัน้ปีที ่2 (2.05±.91) 

- ค่าเฉล่ียสภาพปัญหา ข้อท่ี 3 จ านวนเจา้หน้าทีไ่ม่เพยีงพอในการตรวจรบัเอกสาร กยศ.แตกต่างกนัอย่างมี

นยัยะ ส าคญัทางสถิติ (P=.000) โดยชัน้ป่ีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยปัญหาสูงสุด (4.02±.99) รองลงมาชัน้ปีที่ 4 มี

ค่าเฉลีย่ปัญหา  (3.78±.90) และชัน้ปีที ่2 (2.18±.93) 

- ค่าเฉล่ียสภาพปัญหา ข้อท่ี 4 ขาดขัน้ตอนการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในระบบการจดัล าดบัเอกสารเพื่อความ

 ถูกต้อง แตกต่างกนัอย่างมนีัยยะส าคญัทางสถติ ิ(P=.000) โดยชัน้ป่ีที ่4 มคี่าเฉลีย่ปัญหาสงูสุด (2.83±.77) 

 รองลงมาชัน้ปีที ่3 มคี่าเฉลีย่ปัญหา (2.78±.78) และชัน้ปีที ่2 (2.08±.86) 

- ค่าเฉล่ียสภาพปัญหา ข้อท่ี 5 นิสติไม่เขา้ใจในการกรอกขอ้มูลในระบบ Studentloan แตกต่างกนัอย่างมนีัย

ยะ ส าคญัทางสถิติ (P=.002) โดยชัน้ป่ีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยปัญหาสูงสุด (2.64±.88) รองลงมาชัน้ปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ย

ปัญหา  (2.33±.83) และชัน้ปีที ่2 (2.03±.95) 

เพศ จ านวน 
Frequency 

รอ้ยละ 
Valid percent 

- ชาย 28 14.4 
- หญงิ 166 85.6 

รวม (Totel) 194 100 
แขนงวิชา จ านวน 

Frequency 
รอ้ยละ 

Valid percent 
- อาชวีอนามยัชมุชน 123 36.4 
- อนามยัสิง่แวดลอ้ม 30 15.5 
- อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 21 10.8 
- การสง่เสรมิสขุภาพ 5 2.6 
- เวชกจิฉุกเฉิน 15 7.7 

ระดบัชัน้ปี จ านวน 
Frequency 

รอ้ยละ 
Valid percent 

- ชัน้ปีที ่2 40 20.6 
- ชัน้ปีที ่3 85 43.8 
- ชัน้ปีที ่4  69 35.6 
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- ค่าเฉล่ียสภาพปัญหา ข้อท่ี 6 นิสติไม่ทราบว่าจะตอ้งกรอกขอ้มลูในเอกสารอะไรบา้ง    ไม่แตกต่างกนั 

- ค่าเฉล่ียสภาพปัญหา ข้อท่ี 7 นิสติไม่ทราบว่าจะตอ้งสง่เอกสารอะไรบา้ง แตกต่างกนัอย่างมนียัยะส าคญัทาง

สถติ ิ (P=.037) โดยชัน้ป่ีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยปัญหาสูงสุด (2.58±.94) รองลงมาชัน้ปีที่ 4  มีค่าเฉลี่ยปัญหา 

(2.58±.90) และ ชัน้ปีที ่2 (2.05±.78) 

- ค่าเฉล่ียสภาพปัญหา ข้อท่ี 8 ระยะเวลาในการด าเนินการเตรยีมเอกสารของนิสติไม่ทนัตามระยะเวลาที่

ก าหนด   แตกต่างกนัอย่างมนียัยะส าคญัทางสถติ ิ(P=.011) โดยชัน้ป่ีที ่3 มคี่าเฉลีย่ปัญหาสงูสดุ (2.55±1.05) 

รองลงมาชัน้ ปีที ่4  มคี่าเฉลีย่ปัญหา (2.48±.90) และชัน้ปีที ่2 (1.83±.87) 

- ค่าเฉล่ียสภาพปัญหา ข้อท่ี 9 เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษานิสติ ในกรณีที่มีปัญหาในการด าเนินการได้ทันท ี 

แตกต่าง กนัอย่างมนียัยะส าคญัทางสถติ ิ(P=.000) โดยชัน้ป่ีที ่4 มคี่าเฉลีย่ปัญหาสงูสดุ (3.09±.80) รองลงมา

ชัน้ปีที ่3  ม ี ค่าเฉลีย่ปัญหา (3.06±.88) และชัน้ปีที ่2 (2.03±1.00) 

- ค่าเฉล่ียสภาพปัญหา ข้อท่ี 10 เจ้าหน้าที่ขาดทกัษะความรู้ ความเขา้ใจ ในการปฏบิตัิงานด้าน กองทุนให้

กูย้มื เงนิเพื่อการศกึษา  ไม่แตกต่างกนั 

- ค่าเฉล่ียสภาพปัญหา ข้อท่ี 11 เจ้าหน้าที่ ไม่มมีนุษยสมัพนัธ์ที่ดต่ีอนิสติในการติดต่อส่งเอกสาร (กยศ.) 

ภายใน คณะ แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (P=.130) โดยชัน้ป่ีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยปัญหาสูงสุด 

(2.24±.84)  รองลงมาชัน้ปีที ่4  มคี่าเฉลีย่ปัญหา (2.01±.93) และชัน้ปีที ่2 (1.90±.78) 

- ค่าเฉล่ียสภาพปัญหา ข้อท่ี 12 รายชื่อนิสติตกหล่นระหว่างการด าเนินการขอกูย้มืกองทุนให้กู้ยมืเงนิเพื่อ

 การศึกษา  แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (P=.007) โดยชัน้ป่ีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยปัญหาสูงสุด 

(2.61±1.04)  รองลงมาชัน้ปีที ่4  มคี่าเฉลีย่ปัญหา (2.20±.90) และชัน้ปีที ่2 (1.88±.76) 

 

ตางรางท่ี 2 ค่าเฉลีย่สภาพปัญหาแยกตามชัน้ปี 

ค่าเฉล่ียสภาพปัญหาแยกตามชัน้ปี 
ค าถาม ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 P 

1. ความล่าชา้ในการด าเนินการเกีย่วกบัเอกสาร  
   (แบบค าขอกู ้, แบบยนืยนัค าขอกู)้ 

2.10±.81 3.80±.81 3.62±.86 .000 * 

2. ขาดการประชาสมัพนัธข์อ้มลูต่างๆ ใหแ้ก่นิสติได ้   
   เขา้ใจและถูกตอ้งครบถว้น 

2.05±.91 3.18±3.34 2.62±.91 .002 * 

 
3. จ านวนเจา้หน้าทีไ่ม่เพยีงพอในการตรวจรบั 
    เอกสาร กยศ. 

 
2.18±.93 

 
4.02±.99 

 
3.78±.90 

 
.000 * 

4. ขาดขัน้ตอนการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในระบบการ  
    จดัล าดบัเอกสารเพื่อความถูกตอ้ง 

2.08±.86 2.78±.78 2.83±.77 .000 * 

5. นิสติไม่เขา้ใจในการกรอกขอ้มลูในระบบ  
    Studentloan 

2.03±.95 2.64±.88 2.33±.83 .002 * 

6. นิสติไม่ทราบว่าจะตอ้งกรอกขอ้มลูในเอกสาร 
    อะไรบา้ง 

2.03±.80 2.60±.97 2.61±.99 .064 

7. นิสติไม่ทราบว่าจะตอ้งสง่เอกสารอะไรบา้ง 2.05±.78 2.58±.94 2.58±.90 .037 * 
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ค่าเฉล่ียสภาพปัญหาแยกตามชัน้ปี 
ค าถาม ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 P 

 
8. ระยะเวลาในการด าเนินการเตรยีมเอกสารของ 
    นิสติไม่ทนัตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

1.83±.87 2.55±1.05 2.48±.90 .011 * 

9. เจา้หน้าทีใ่หค้ าปรกึษานิสติ ในกรณีทีม่ปัีญหา 
    ในการด าเนินการไดท้นัท ี

2.03±1.00 3.06±.88 3.09±.80 .000 * 

10. เจา้หน้าทีข่าดทกัษะความรู ้ความเขา้ใจ  
     ในการปฏบิตังิานดา้น กองทุนใหกู้ย้มืเงนิ 
     เพื่อการศกึษา 

2.03±.80 2.21±.87 2.03±.90 .764 

11. เจา้หน้าที ่ไม่มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ต่ีอนิสติในการ   
     ตดิต่อสง่เอกสาร (กยศ.) ภายในคณะ 

1.90±.78 2.24±.84 2.01±.93 .130 

12. รายชื่อนิสติตกหล่นระหว่างการด าเนินการ 
     ขอกูย้มืกองทุนใหกู้ย้มืเงนิเพื่อการศกึษา 

1.88±.76 2.61±1.04 2.20±.90 .007 * 

รวมผลค่าเฉล่ียปัญหาในแต่ละชัน้ปี 2.02 2.85 2.68  
 

  หมายเหตุ : * P < 0.05 โดยแตกต่างอย่างมนียัยะส าคญัทางสถติ ิ

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อมูลเชิงคณุภาพจากข้อเสนอแนะจากนิสิตและบุคลากร 

2.1ข้อเสนอแนะจากนิสิต 

- เจา้หน้าทีท่ างานและท าระบบดอียู่แลว้  

- ใหท้างคณะตรวจรายชื่อก่อนสง่ และขัน้ตอนในการด าเนินงานต่างๆ มคีวามรวดเรว็กว่านี้  

     แจง้ขอ้มลูทีช่ดัเจนกว่านี้ 

- ควรเพิม่บุคลากร 

- แจกบตัรควิในการเกบ็เอกสาร 
 

 2.2 ข้อเสนอแนะจากบุคลารกรท่ีดแูละด้านกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา(กยศ.) จากต่างคณะ 

- ควรมกีารสรา้งความเขา้ใจไปในทางเดยีวกนัเกีย่วกบังานทุน (กยศ.) ระหว่างเจา้หน้าทีส่ว่นกลางกบั

ทางคณะ 

- การประชาสมัพนัธข์า่วสาร (กยศ.) อยู่ในวงแคบไม่มคีวามหลากหลายของช่องทางตดิต่อสือ่สาร 

- แนวปฏิบัติการเข้ากรอกข้อมูลควรปรับเปลี่ยนให้อยู่ในระยะเวลาช่วง เดียวกัน เพื่อลดข้อ

เปรยีบเทยีบ 

  ของการใหบ้รกิารของนิสติในแต่ละคณะ 

- คู่มอืหรอืตวัอย่างเอกสาร ขอ้มลูบางสว่นยงัขาดความชดัเจน สง่ผลใหน้ิสติเขา้ใจในขอ้มลูขา่วสาร 

 แบบผดิวตัถประสงค ์
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สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเรวดี แกมประเสริฐสุข ( 2550) การบริหาร                 
การด าเนินงานตามนโยบายโครงการกองทุนใหกู้ย้มืเงนิเพื่อการศกึษา (กยศ.) พบว่าปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ
 1. ดา้นบุคลากรทีไ่ม่เพยีงพอในการด าเนินงาน ควรเพิม่บุคลากรในการด าเนินงาน  

2. ดา้นงบประมาณไม่เพยีงพอกบัการด าเนินโครงการ 
3. สถานศกึษาไม่ทราบถงึการช าระคนืหนี้กูย้มืเงนิ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการศกึษาปัญหาทีม่ผีลกระทบในการด าเนินงานกองทุนใหกู้ย้มืเงนิเพื่อการศกึษา(กยศ.) คณะ
แพทยศาสตร ์
ไดร้บัทุนสนบัสนุนจากคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. เรวดี  แกมประเสรฐิสุข(2550). การบรหิารด าเนินงานตามนโยบายโครงการกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา  

(กยศ.). สบืคน้เมื่อ มถุินายน 2550 
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การพฒันาระบบและกลไกการบริหารงานวิจยัของคณะพยาบาลศาสตร์ 
Research System and Research Management Development in School of Nursing 
at University of Phayao  
 

ลานนา หมืน่จนัทร1์ และพรรณสุกติต ์ ทาทอง1* 
Lanna Muenchan1 and Punsukitt Tatong1* 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจ ัย เรื่อ ง  การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจ ัยของคณะพยาบาลศาสตร์ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) วเิคราะหส์ถานการณ์การด าเนินงานดา้นการบรหิารงานวจิยั 2) เพื่อพฒันาระบบและกลไกในการ
บรหิารงานวจิยัของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา เกบ็รวบรวมขอ้มูลระหว่างเดอืนพฤษภาคม ถึง เดอืน
มถุินายน 2557 โดยใชแ้บบสอบถาม จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน  30 คน ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารงานดา้นวจิยั บุคลากร
สายวชิาการ และเจา้หน้าทีป่ระสานงานวจิยั ใชส้ถติเิชงิพรรณนา และการวเิคราะหเ์น้ือหา  
 ผลการวจิยัพบว่า 1) สถานการณ์ทีท่ าใหก้ารด าเนินงานวจิยัของคณะไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้คอื 1.1) 
ด้านผู้ประสานงานวิจยั คณะไม่ได้ก าหนดหน้าที่ไว้อย่างชดัเจน 1.2) ด้านนักวจิยั มปีระสบการณ์การท าวิจยัน้อย 
ภาระงานด้านการสอนมาก 1.3) ด้านการบริหารงานวิจยั การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารด้านการวิจ ัยล่าช้า  ขาด
การก ากับ ติดตามงานวิจ ัย  ขาดการสนับสนุนด้านเวลาและงบประมาณ 2)แนวทางการพฒันา ระบบและ
กลไกในการบรหิารงานวิจยัของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา 2.1) ด้านผู้ประสานงานวจิยั ควรมกีาร
ก าหนดหน้าที่ความรบัผดิชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และประกาศให้บุคลากรทุกคนไดร้บัทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏบิตัริ่วมกนั 2.2) ดา้นนกัวจิยั มกีารก าหนดเกณฑภ์าระงานทุกพนัธกจิใหเ้หมาะสม  2.3) ดา้นการบรหิารงานวจิยั ควรเพิม่
ช่องทางการสือ่สารงานดา้นวจิยั จดัท าเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างนักวจิยัทีม่ปีระสบการณ์กบันักวจิยัรุ่นใหม่ ก าหนด
ขัน้ตอน ระยะเวลาการจดัท าข้อเสนอโครงการวิจัย และการก ากับติดตามเป็นลายลักษณ์อกัษร มีคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒกิลัน่กรองขอ้เสนอโครงการวจิยัใหม้คีุณภาพระดบัหนึ่งก่อนน าไปเสนอขอรบัทุนจากภายนอก และ ควรมี
จดัสรรทุนสนบัสนุนแก่นกัวจิยัหน้าใหม่ 
 

ค าส าคญั: ระบบและกลไก การบริหารงานวิจยั 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา พะเยา 56000 
1 School of Nursing, University of Phayao, Phayao, 56000. 
*Corresponding author : kk_june49@hotmail.co.th  
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Abstract 
 

This research aimed to analyze the situation research system and research Mechanism in School of 
Nursing and to develop research system. Data were collected, during May to June 2014, by questionnaire, 30 
target group of assistant dean for research, lecturer, and research coordinator. Data was analyzed using 
descriptive statistics and content analysis.  

The results revealed that 1) the implementation of the research fail to achieve the goal: 1.1) Job 
descriptions are not required for research coordinator. 1.2) Most of lecturer lack of skills to do a research and 
has more work load and 1.3) Delay of research information, lack of research monitoring, and Lack of support 
time to do a research and funding. 2) There for the developments of research system and research mechanism 
were 2.1) should be assigned job descriptions for research coordinator and announce to all researcher. 
2.2)  properly assign work load for 4 missions. 2.3) should be increase research’s information channels, 
should be meeting for sharing experience between expertise researcher and novice researcher, determining 
process of research proposal and full paper, and should be allocate funding for novice researcher 

Keywords: Research System, Research Management 

บทน า 
มหาวทิยาลยัพะเยา มวีตัถุประสงค์หลกั 5 ประการ คอื 1) การจดัการเรยีนการสอนที่เน้นให้นิสติอยู่และ

เรยีนอย่างมคีวามสุขจบไปมงีานท าและเป็นคนดขีองสงัคม 2) การวจิยัที่เน้นการสรา้งปัญญารวมหมู่เคยีงคู่ชุมชน 3) 
การบรกิารวชิาการโดยเน้นการใชปั้ญญารวมหมู่เพื่อพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชน 4) การท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม  
และสิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่สู่สากล และ 5) การบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และยดึมัน่ในธรรมาภิ
บาล 
 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา เป็นหน่วยงานหนึ่ง ทีม่พีนัธกจิ และวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัมหาวทิยาลยั ซึง่พนัธกจิด้านงานวจิัยถอืเป็นพนัธกจิหนึ่งที่บุคลากร โดยเฉพาะสายวชิาการต้อง
ด าเนินการ เพื่อตอบสนองและผลกัดนัใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยั ทัง้นี้ การประกนัคุณภาพการศกึษา 
ยงัไดก้ าหนดให ้ผลงานวจิยั เป็นสว่นหนึ่งของเกณฑก์ารประเมนิทีส่ าคญัดว้ย 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การบรหิารจดัการดา้นงานวจิยัเป็นปัจจยัหนึ่งทีท่ าให้ผลงานวจิยัประสบ
ความส าเรจ็ แต่จากการท างานในต าแหน่งผูป้ระสานงานวจิยัทีผ่า่นมา พบว่าปัญหาของการท างานวจิยัเกีย่วขอ้งทัง้จาก
นักวจิยั ผูบ้รหิารงานวจิยั การจดัท าเอกสาร การประสานทัง้ภายในและภายนอกคณะ จากปัญหาดงักล่าว เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานดา้นงานวจิยัเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย และเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ นกัวจิยัมคีวามพงึพอใจ และไดร้บัขอ้มูล
ทีถู่กต้อง รวดเรว็ คณะผูว้จิยัมคีวามสนใจศกึษาเกีย่วกบัปัญหา อุปสรรค ที่มต่ีอการด าเนินงานดา้นงานวจิยัของคณะ
พยาบาลศาสตร ์เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาระบบและกลไกในการบรหิารงานวจิยัของคณะพยาบาลศาสตร ์
ต่อไป 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
1. เพื่ อวิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานด้านการบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร ์

มหาวทิยาลยัพะเยา 
2. เพื่อพฒันาระบบและกลไกในการบรหิารงานวจิยัของ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา  
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
วิธีวิทยาการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ บุคลากรสายวชิาการ และบุคลากรสายสนบัสนุน คณะ

พยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา จ านวน 45 คน 
2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร ์ที่ปฏบิตัิงานในปีการศกึษา 2556 

จ านวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้บรหิารงานด้านวจิยั 1 คน  บุคลากรสายวชิาการ 28 คน  และเจา้หน้าที่ประสานงาน
วจิยั 1 คน  

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชท้ีใ่นการวจิยัครัง้นี้ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ประกอบดว้ย เนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางดา้นระบบและกลไกในการบรหิารงานวจิยัของคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 
1. ส่งแบบสอบถามทัง้ในรูปแบบไฟลอ์เิลก็ทรอนิกส ์ทาง E-mail และเป็นเอกสาร ใหแ้ก่กลุ่มตวัอย่างที่

ก าหนดไว ้จ านวน 30 คน 
2. ชี้แจงวตัถุประสงค์การวิจยั และก าหนดระยะเวลาในการส่งคืนแบบสอบถาม  
3.ผู้วิจยัได้รบัแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 17 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 57 ของจ านวนแบบสอบถามทัง้หมด  
4. ผู ้ว ิจยัรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม น าข ้อมูลมาวิเคราะห์  จดักลุ่มขอ้มูล และน าเสนอเชิง

บรรยายพรรณนา 
การวิเคราะหข์้อมูล 
ผู ้ว ิจยัรวบรวมข ้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม น าข ้อมูลมาวิเคราะห์และจดักลุ่มข้อมูล และน าเสนอเชิง

บรรยายพรรณนา 
ผลการศึกษา 
 ส่วนท่ี 1 การรบัรูร้ะบบและกลไกการบริหารงานวิจยัของผู้บริหารท่ีก ากบัดูแลด้านงานวิจยั 

1. ปัญหา อุปสรรค ทีเ่กดิขึน้จากการบรหิารงานวจิยั 
1.1 ดา้นเจา้หน้าทีผู่ป้ระสานงานวจิยั พบว่า ไม่มเีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรง เพราะต าแหน่งไม่ชดัเจน  
1.2 ดา้นนกัวจิยั พบว่า อาจารยม์ภีารงานสอนมาก 
1.3 ดา้นระบบการบรหิารงานวจิยั พบว่า ระบบและกลไกส าหรบัการบรหิารงานวจิยัยงัไม่ค่อยชดัเจน ยงั

ไม่ไดน้ าไปสู่การปฏบิตัิทีเ่ป็นระบบ อาจารยต์้องรบัผดิชอบท าทุกสิง่ดว้ยตนเอง ภายใต้ขอ้จ ากดัเรื่องเวลาและภารกจิ
ของอาจารย ์ท าให้เกดิความผดิพลาดเรื่องการส่งขอ้เสนอโครงร่างล่าชา้/ไม่ทนั หรอือาจารยไ์ม่ส่ง  และขาดเจา้หน้าที่
ด าเนินการ  

2. แนวทางการพฒันาระบบและกลไกการบรหิารงานวจิยัของคณะพยาบาลศาสตร ์พบว่า 

ปัญหา และอุปสรรคทีส่ง่ผลต่อระบบและกลไก 
การบรหิารงานวจิยั คณะพยาบาลศาสตร ์ประกอบดว้ย 
- ปัจจยัสว่นบุคคลของเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ 
- ปัจจยัสว่นบุคคลของผูร้บับรกิาร 
- ปัจจยัภายนอกจากระบบและขัน้ตอนการด าเนินงาน
ดา้นงานวจิยัของคณะพยาบาลศาสตร ์

การพฒันาระบบและกลไกการบรหิารงานวจิยั 
คณะพยาบาลศาสตร ์
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2.1 ดา้นเจา้หน้าทีผู่ป้ระสานงานวจิยั พบว่า ควรมเีจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบโดยตรง และก าหนดหน้าที่
ความรบัผดิชอบทีช่ดัเจน 

2.2 ดา้นนกัวจิยั พบว่า ควร จดั-ก าหนด เวลาการจดัการเรยีนการสอนทีเ่อือ้ต่อการสอนและมเีวลาท า
วจิยัอย่างมคีุณภาพ เช่น จดัเวลาการสอนภารปฏบิตัจิาก 70 ชัว่โมง/1 หน่วยกติ เป็น 64 ชัว่โมง/1 หน่วยกติ หรอืจดั 
70 ชัว่โมง แต่ใหเ้ลื่อนเวลาขึน้เป็น 7.30 น. หรอื เลื่อนเวลาสิน้สดุที ่17-17.30 น. ส าหรบัเวรเชา้ ซึง่ปกตนิิสติ-อาจารย ์
ปฏบิตัอิยูแ่ลว้ จะท าใหน้ิสติมเีวลาฝึกปฏบิตัคิรบจ านวนชัว่โมง อาจารยไ์ดร้บัภารงานสอนตามจ านวนตามเกณฑข์อง
สภาการพยาบาลและของมหาวทิยาลยั และจดัระบบและกลไก ปัจจยัเอือ้ต่อการวจิยัทีม่คีุณภาพ ประสทิธภิาพ ใหแ้ก่
อาจารย ์

2.3 ดา้นระบบการบรหิารงานวจิยั พบว่า คณะควรสรา้งเครอืขา่ยวจิยั และแสวงหาทุนวจิยั 
มผีูช้ว่ยนกัวจิยั มฐีานขอ้มลู มเีครื่องมอื อุปกรณ์-วสัดุ ในการ มงีบประมาณสนบัสนุนการวจิยัของคณะ 
และควรมกีารก าหนดเป้าหมายและทศิทางการวจิยัของคณะใหช้ดัเจน 

ส่วนท่ี 2 การรบัรูร้ะบบและกลไกการบริหารงานวิจยัของนักวิจยั 
1. สถานภาพของนกัวจิยั พบว่า   

1.1 เป็นหวัหน้าโครงการวจิยั (7) 
1.2 เป็นผูร้่วมโครงการวจิยั (6) 
1.3 เป็นคณะกรรมการวจิยั (4) 

2. ประสบการณ์เกีย่วกบังานวจิยั พบว่า  
2.1 ไม่มปีระสบการณ์การวจิยั (3) 
2.2 อยู่ระหว่างการรเิริม่ท างานวจิยั (7) เช่น อยู่ระหว่างเสนอหวัขอ้งานวจิยั เคยเขา้ร่วมอบรมการเขยีน

โครงร่างพฒันางานวจิยั การตีพมิพบ์ทความวจิยั เคยเป็นอาจารยป์ระจ ากลุ่มวชิาวจิยั ของนิสติพยาบาลศาสตร ์และ 
ขอรบัการสนบัสนุนงานวจิยั อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการวจิยั  

2.3 เป็นหวัหน้าโครงการวจิยั (7) 
3. ปัญหา อุปสรรค ทีเ่กดิขึน้จากการบรหิารงานวจิยั 

3.1 ด้านผู้ประสานงานวิจัย พบว่า นักวิจัยส่วนใหญ่ร้อยละ 59.82 ไม่ทราบว่าคณะฯ มีเจ้าหน้าที่
รบัผดิชอบดา้นงานวจิยั เนื่องจากไม่ปรากฏหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในโครงสรา้งขององคก์ร และไม่มกีารแจ้งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

 
ตารางท่ี 1 แสดงการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อเจ้าหน้าที่ร ับผิดชอบด้านงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลยัพะเยา 

ทราบ ไม่ทราบ 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

7 41.18 10 59.82 
 
3.2 ดา้นนกัวจิยั พบว่า  

3.2.1 ดา้นเวลา 
1) เวลาการท างานทีไ่ม่ต่อเนื่อง เช่น การนิเทศ ท าใหก้ารท างานวจิยัตดิขดั 
2) ระยะเวลาในการเขยีนวจิยั หรอืหาโครงร่างงานวจิยัมน้ีอยเนื่องจากเวลาสว่นใหญ่อยู่ทีด่า้น

การเรยีนการสอน 
3) ท างานวจิยัสง่ไม่ทนั 
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3.2.2 ภาระงาน พบว่า ภาระงานมจี านวนมาก ทัง้การเรยีนการสอนภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิตั ิและ
การปฏบิตังิานตามพนัธกจิอื่น ๆ เช่น ดา้นวจิยั ดา้นการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ดา้นการบรกิารวชิาการ และดา้นการ
บรหิาร ท าใหท้ างานวจิยัสง่ไม่ทนั 

3.2.3 ดา้นความรู ้ประสบการณ์ สิง่สนบัสนุน และปัจจยัจงูใจ พบว่า 
1) ความรู้ของนักวิจัย (ผู้ที่จะท าวิจัย) มีไม่เพียงพอท าให้การออกแบบการวิจัยอาจไม่

เหมาะสมหรอืหลากหลายรปูแบบ ไม่ตรงกบัปัญหาหรอืความตอ้งการของแหล่งทุน 
2) ขาดปัจจยัสนบัสนุนและเอือ้ต่อการท างาน 
3) ขาดประสบการณ์ในการพฒันา/การเขยีนโครงร่างงานวจิยั 
4) ทุนสนบัสนุนส าหรบันกัวจิยัหน้าใหม่มจี านวนน้อย 
5) ขาดแหล่งทุนทีเ่พยีงพอในการสนบัสนุนวจิยัทางการพยาบาล 
6) ขาดแรงบนัดาลใจในการเขยีนโครงร่างและการตพีมิพ ์
7) ขาดการวางแผน การบรหิารเวลาของนกัวจิยั 
8) ภาวะเครยีดของนกัวจิยั สิง่แวดลอ้มในการท างานทีเ่คร่งเครยีด ไม่ Relax ไม่เกดิความคดิ

ใหม่ ๆ และไม่เกดิความคดิสรา้งสรรค ์
3.3 ดา้นระบบและขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั 

3.3.1 การด าเนินงานทางดา้นงานวจิยัทีย่งัไม่เป็นระบบ ท าใหไ้ม่เอือ้ต่อการสนบัสนุนการท าวจิยัของผูว้จิยั 
3.3.2 ขาดการตดิตามการด าเนินโครงการวจิยั 
3.3.3 การประชาสมัพนัธโ์ครงการวจิยัมาอย่างเร่งด่วน ไม่ทนัต่อการด าเนินงานวจิยั 

4. แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ พบว่า  คณะฯควร
ด าเนินการดงันี้ 

4.1 จดัหาแหล่งทุนวจิยั/งบประมาณสนบัสนุนในการท างานวจิยัทีเ่พยีงพอ 
4.2 เวลาในการท าวจิยั ควรมกีารก าหนดและประกาศเป็นแนวทางปฏบิตัทิีส่ามารถท าไดเ้ป็นรปูแบบ 
4.3 พฒันาประสทิธภิาพนักวจิยั เช่น การอบรมให้ความรูด้้านวจิยัอย่างต่อเนื่อง สร้างบรรยากาศที่ดใีน

การท างานร่วมกนั ก าหนดหน้าที่ของผู้ประสานงานวจิยัใหช้ดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใหม้เีจา้หน้าที่ทีส่นับสนุน
งานวจิยัทีม่ปีระสทิธภิาพ 

4.4 การจดัท าระบบ Coaching ไดแ้ก่ เปิดเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูห้รอืระบบพีเ่ลีย้งจากนกัวจิยัหน้าใหม่กบั
นกัวจิยัหน้าเก่า (ผูม้ปีระสบการณ์) จดัหาผูส้นับสนุนการท าวจิยั (เพิม่ฝ่ายสนับสนุนฯ) จดัท าระบบการบรหิารงานวจิยั
ใหช้ดัเจน หาที่ปรกึษาผูเ้ชี่ยวชาญประจ าแต่ละกลุ่มวชิาที่จะช่วยอ่านงานวจิยัให ้มรีะบบทีช่่วยเอือ้เวลาท าวจิยัให้แก่
ผูท้ าวจิยัอย่างแทจ้รงิ เพราะการท าวจิยัแต่ละครัง้ตอ้งใชเ้วลาและสมาธใินการท าเป็นอย่างมาก 

4.5 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 
4.5.1 เพิม่ช่องทางการสือ่สารงานวจิยัใหม้ากขึน้ นอกจากผ่านงานวจิยัคณะ 
4.5.2 ควรปรบัปรุงเรื่องระบบการบรหิารงานวจิยั ทีผ่่านมาระบบยงัไม่ชดัเจนและยงัไม่ค่อยเอือ้ต่อ

การท างานของนกัวจิยั 
4.5.3 การจดัโครงการสนบัสนุนงานวจิยัควรแยกกลุ่มผูร้บัการอบรมดา้นวจิยัใหช้ดัเจน 
4.5.4 การจดัอบรมของคณะกรรมการวจิยั มกัจดัในระยะเวลากระชัน้ชดิตดิกนัหลายๆงานท าใหข้าด

ประสทิธภิาพและกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเขา้ร่วมไดเ้น่ืองดว้ยมขีอ้จ ากดัในดา้นต่างๆ  
4.5.5 ควรปรบัปรุงศูนย์ปฏบิตัิการวจิยัที่เอื้ออ านวยให้มกีารท างานวจิยัไดส้ะดวก เช่น อาจจดัให้มี

เจา้หน้าทีป่ระจ าศนูยอ์ย่างน้อย 1 คน 
4.5.6 ควรมกีารสนบัสนุนก าลงัใจในการปฏบิตั ิเช่น การปฏบิตัใินวนัเสาร ์อาทติย ์หรอืใหร้ะยะเวลา

การลาเพื่อท างานวจิยั 
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4.5.7 คณะควรมกีารจดัท าขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างคณะฯกบัอาจารยด์า้นการท าวจิยัเช่น ก าหนดว่า
ใน 1 ปี อาจารยต์อ้งมโีครงร่างวจิยั งานวจิยัทีไ่ดร้บัทุนสนบัสนุน และงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่ กีช่ ื่อเรื่อง/ปี 

4.5.8 เปิดโอกาสใหน้กัวจิยัหน้าใหม่บา้ง 
4.5.9 เวลาในการจดักจิกรรมคณะควรท าแผนการจดัโครงการทีช่ดัเจน และควบคุมใหด้ าเนินการใน

เวลาดงักล่าว 
4.5.10 มกีารวางแผนล่วงหน้าในการท าวจิยั สนบัสนุนในเรื่องงบประมาณทีเ่พิม่ขึน้ 

ส่วนท่ี 3 การรบัรูร้ะบบและกลไกการบริหารงานวิจยัของนักวิชาการด้านงานวิจยั 
1. ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบังานทีร่บัผดิชอบ 

1.1 ต าแหน่ง นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 
1.2 ลกัษณะงานตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย (ดา้นผูป้ระสานงานวจิยั) ซึง่นอกเหนือจากงานในต าแหน่ง

หน้าที ่
1.2.1 ดา้นการวจิยั 

1) ประชาสมัพนัธก์ารเปิดรบัขอ้เสนอโครงการทัง้ภายในและภายนอก  
2) ประสานงานระหว่างคณะและกองวจิยั  
3) ตรวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้งของเอกสารโครงการวจิยั 
4) เสนอคณบดลีงนาม 
5) รวบรวมและน าสง่ 
6) ท าหนงัสอืสง่เอกสารเกีย่วกบัวจิยั 
7) แจง้นกัวจิยัเกีย่วกบัเรื่องต่างๆ เช่น การปรบัแกไ้ขเอกสาร ผลการพจิารณา การตดิตาม

รายงานความกา้วหน้า การสรุปผลการด าเนินงาน ฯ 
1.2.2 ดา้นการขอจรยิธรรม 

1) ตรวจสอบเอกสาร ความครบถว้น ถูกตอ้ง 
2) เสนอคณบดลีงนาม 
3) รวบรวมและน าสง่ 
4) แจง้นกัวจิยัเกีย่วกบัเรื่องต่างๆ เช่น การปรบัแกไ้ขเอกสาร ผลการพจิารณา ฯ 

1.2.3 ดา้นการบรกิารวชิาการและท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 
1) ประชาสมัพนัธก์ารเปิดรบัขอ้เสนอโครงการ  
2) ประสานงานระหว่างคณะและกองวจิยั  
3) ตรวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้งของเอกสาร (ขอ้เสนอโครงการ) 
4) เสนอคณบดลีงนาม 
5) รวบรวมและน าสง่ 
6) ท าหนงัสอืสง่เอกสารขอ้เสนอโครงการทีข่อรบัทุน 
7) แจง้หวัหน้าโครงการเกีย่วกบัเรื่องต่างๆ เช่น การปรบัแกไ้ขเอกสาร ผลการพจิารณาการ

ตดิตามรายงานความกา้วหน้า การสรุปผลการด าเนินงาน ฯ 
1.2.4 ดา้นอื่นๆ 

1) รวบรวมเอกสารเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศกึษา 
2) รวบรวมผลการด าเนินงาน 1 คณะ 1 โมเดล 

1.3 ต าแหน่งและลกัษณะงานตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบอื่นๆ (นอกเหนือจากดา้นงานวจิยั) 
1.3.1 งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามต าแหน่งงาน คอื นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน โดยมหีน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบ ดงันี้ 
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1) จดัท าแผนกลยุทธ ์และแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
2) สรุปผลการด าเนินงาน 
3) ตดิตามและรายงานความกา้วหน้า 
4) รายงานผลการด าเนินการของโครงการ 
5) ตัง้งบประมาณตดังบประมาณ สรุปงบประมาณ 
6) รายงานงบประมาณ รายไตรมาส 
7) โอนหมวดงบประมาณ 
8) วเิคราะหง์บประมาณ 
9) ท าบนัทกึขออนุมตัดิ าเนินโครงการ ยมืเงนิงบประมาณ สรุปผลการด าเนินโครงการ 
10) เวยีนแจง้หนงัสอืราชการ 
11) โตต้อบหนงัสอืราชการ เกษยีนหนงัสอื 
12) งานอื่นๆทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการประสานงานวจิยัมอีะไรบา้งเป็นอยา่งไร 
2.1 ดา้นเจา้หน้าทีผู่ป้ระสานงานวจิยั 

2.1.1 ไมม่ ีJob Description ทีช่ดัเจน 
2.2 ดา้นนกัวจิยั 

2.2.1 ไมไ่ดศ้กึษาขัน้ตอนของการสง่เอกสารทีช่ดัเจน 
2.2.2 ไม่มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย ของผูป้ระสานงานวจิยั ท าใหก้ระทบต่องาน

ประจ า 
2.2.3 สง่งาน (ขอ้เสนอโครงการ)ล่าชา้ใกลส้ิน้สดุการก าหนดสง่ 
2.2.4 การสง่งานไม่ผา่นผูป้ระสานงานวจิยัของคณะโดยตรง แต่จะตดิตาม ทวงถาม จากผูป้ระสานงาน 

2.3 ดา้นระบบการบรหิารงานวจิยั 
2.3.1 การเปิดรบัขอ้เสนอโครงการวจิยังบประมาณรายไดไ้ม่ชดัเจนคอื ไมไ่ดร้ะบุระยะเวลาทีต่อ้ง

ก าหนดสง่ขอ้เสนอ และรายละเอยีดการจดัท าและจดัสง่ทีช่ดัเจน (ไม่ไดร้ะบุระยะเวลา) 
2.3.2 ไมม่ผีูช้่วยมาตรวจสอบความถูกตอ้ง ก่อนน าสง่ 

3. แนวทางการพฒันาระบบและกลไกการบรหิารงานวจิยัของคณะพยาบาลศาสตร ์
3.1 ดา้นเจา้หน้าทีผู่ป้ระสานงานวจิยั พบว่า  

3.1.1 ควรมกีารจดัท าหน้าที่ความรบัผดิชอบของ นักวจิยั เจ้าหน้าที่ประสานงานวจิยั ให้ชดัเจน 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และประกาศใหบุ้คลากรทุกคนไดร้บัทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัริ่วมกนั 

3.1.2 ในการมอบหมายงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานประจ า  ผูบ้รหิารหรอืผูเ้กีย่วขอ้งควรสอบถาม
จากความสมคัรใจ ประเมินจากภาระงานประจ าว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนหรอืมคีวามส าคญัที่อาจจะกระทบต่องาน
ประจ าหรอืไม่ อย่ามอบหมายงานเพยีงใหเ้หตุผลว่า เพราะว่าปฏบิตังิานด ีปฏบิตัไิด ้คนอื่นๆท าไม่ได ้ควรมเีกณฑห์รอื
มาตรฐานในการคดัเลอืกผูม้าท าหน้าทีอ่ย่างชดัเจน 

3.2 ดา้นนกัวจิยั พบว่า  
3.2.1 ควรวางแผนในการท างานวจิยัใหเ้ป็นระบบ 
3.2.2 ควรศกึษาขัน้ตอนการสง่เอกสารงานวจิยัใหช้ดัเจน 

3.3 ดา้นระบบการบรหิารงานวจิยั พบว่า 
3.3.1 ควรมขี ัน้ตอน และระยะเวลาการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน  
3.1.3 คณะกรรมการวจิยัควรตดิตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานวจิยัของนกัวจิยัอย่างเป็นระบบ 
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สรปุผลและอธิปรายผล 
ผลการวิจยัเรื่อง การพฒันาระบบและกลไกการบริหารงานวิจยัของคณะพยาบาลศาสตร์มปีระเดน็ที่

ผูว้จิยัน ามาอภปิรายผล ดงันี้ 
1. สภาพการด าเนินงานดา้นระบบและกลไกในการบรหิารงานวจิยัของ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยั

พะเยา พบว่า  
1.1 ด้านเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านงานวิจยั พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่าต าแหน่งด้าน

งานวจิยัของเจา้หน้าทีท่ีด่แูลดา้นงานวจิยั คอือะไร และมหีน้าทีร่บัผดิชอบทัง้หมดอย่างไรบา้ง จะทราบเฉพาะงานไป เช่น 
มอบหมายใหเ้ป็นผูร้วบรวมโครงการวจิยัของอาจารย ์เน่ืองจากไม่เหน็ job description ทีต่อ้งรบัผดิชอบอย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อักษรจากสภาพปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการวิจัย ควรมีการทบทวนบทบาท  และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ประสานงานวจิยั โดยก าหนดเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบที่ชดัเจนอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และควรประกาศให้ผู้มี
สว่นเกีย่วขอ้งไดร้บัทราบอย่างทัว่ถงึ เพื่อประโยชน์ในการตดิต่อประสานงานของผูร้บับรกิาร และเพื่อความชดัเจนถึง
กรอบแนวทางการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีป่ระสานงานวจิยั อกีทัง้ควรทบทวนหน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกัของผูท้ีจ่ะมา
ท างานในต าแหน่งเจา้หน้าทีป่ระสานงานวจิยัดว้ยว่ามหีน้าทีร่บัผดิชอบหลกัทีม่คีวามส าคญัหรอืมภีาระงานประจ าทีต่อ้ง
รบัผดิชอบอะไรบา้ง เพื่อป้องกนัการท างานเกนิกว่าทีจ่ะรบัผดิชอบได้ ท าให้งานทีไ่ดร้บัมอบหมายไม่มปีระสทิธภิาพ 
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่หน่วยงานได ้

1.2 ดา้นผูร้บับรกิารหรอืดา้นนักวจิยัพบว่า เวลา ภาระงานประจ าทีม่ากเกนิไป กระบวนการขัน้ตอนการ
ด าเนินงานวจิยัไม่ชดัเจน ความรูแ้ละประสบการณ์ของผูว้จิยัและทุนสนับสนุนงานวจิยั เป็นปัญหา และอุปสรรคในการ
ท างานดา้นงานวจิยัของผูว้จิยัดงันัน้เพื่อใหน้ักวจิยัได้มโีอกาสในการพฒันางานวจิยั คณะฯควรมกีารจดัสรรเวลา ทุน 
และปัจจยัอื่นๆ เพื่อเป็นแรงจงูใจใหน้ักวจิยัไดผ้ลติผลงานทีม่คีุณภาพ ทัง้นี้อาจท าเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างอาจารย์
ว่า ใน 1 ปี ควรมงีานวจิยักี่เรื่อง และใครจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินโครงการวจิยัใหแ้ลว้เสรจ็ เพื่อจะไดน้ าไปวาง
แผนการจดัการเรยีนการสอน และเวลาที่ต้องใช้ในการด าเนินงานวจิยัเพื่อไม่ให้กระทบต่อภารกจิหลกัคอื การจดัการ
เรยีนการสอน ควรสนับสนุนและสรา้งแรงจูงใจแก่นักวจิยัหน้าใหม่ทัง้บุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุน ควรมกีาร
อบรมใหค้วามรูแ้ละเทคนิคการท างานวจิยัใหม้คีุณภาพและประสบความส าเรจ็ มรีะบบพีเ่ลีย้งใหค้ าปรกึษา แนะน า มี
งบประมาณสนบัสนุนทีเ่พยีงพอ  

1.3 ดา้นระบบและขัน้ตอนการบรหิารงานวจิยัของคณะพยาบาลศาสตร์ พบว่า การกระจายข่าวสารล่าชา้ 
การแจง้ขอ้มลูกะทนัหนั ท าใหเ้ตรยีมวจิยัไม่ทนั ขาดปัจจยัสนบัสนุนและเอือ้ต่อการท างาน/ไม่มแีรงจงูใจ ขาดการตดิตาม
การด าเนินโครงการวจิยั และไดร้บัการสนบัสนุนจากทีท่ างานไม่เพยีงพอ อาจจะมคีวามยุ่งยากในกระบวนการ เอกสาร
จ านวนมาก ระบบทีไ่ม่เอือ้ต่อการท าวจิยัดงันัน้ คณะกรรมการวิจยั ควรมบีทบาทส าคญัในการก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินงานทีช่ดัเจน จดัท าระบบและขัน้ตอนอย่างชดัเจนและแจง้ใหผู้เ้กีย่วขอ้งรบัทราบอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถตดิตามผลไดอ้ย่างรวดเรว็ และแกไ้ขปัญหาได ้อกีทัง้ตอ้งอบรม
ใหค้วามรูแ้ก่นกัวจิยัเกีย่วกบัขัน้ตอน กระบวนการ และแนวทางปฏบิตั ิในการด าเนินงานวจิยั ตัง้แต่เริม่เสนอหวัขอ้วจิยั 
จนถงึสิน้สดุโครงการ และทีส่ าคญัทีส่ดุ ควรมกีารจดัท าขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ คณะกรรมการวจิยั นักวจิยั 
และเจา้หน้าทีป่ระสานงานวจิยั ใหช้ดัเจน เป็นรปูธรรม และเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการวจิยัท าใหส้ะทอ้นปัญหาว่า เมื่อไม่มกีารก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของบุคลากรทีช่ดัเจน 

ย่อมก่อให้เกิดความไม่เข้าใจในหน้าที่ความรบัผิดชอบของบุคลากร การรบัรู้และความคาดหวงัที่แตกต่างกนัของ
ผู้รบับรกิารส่งผลให้ผู้ให้บรกิารให้บริการได้ไม่ตามคาดหวงั ก่อให้เกิดค าว่า ไร้ประสทิธิภาพ ดงันัน้ คณะพยาบาล
ศาสตร ์หรอืคณะกรรมการวจิยั ควรมีการก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรบัผดิชอบของบุคลากรอย่างเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และมกีารประชาสมัพนัธแ์ก่บุคลากรอย่างทัว่ถงึ 
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2. คณะกรรมการวจิยั ควรมบีทบาทส าคญัในการผลกัดนั และสรา้งแรงจูงใจในการท าวจิยัแก่บุคลากร ทัง้นี้
ควรมกีารส ารวจความคดิเหน็ และความตอ้งการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยั เพื่อใหน้กัวจิยัเป็นนกัวจิยัทีม่ปีระสทิธภิาพ 

3. นักวจิยั ควรศกึษาเอกสารเกีย่วกบัขัน้ตอน กระบวนการด าเนินการวจิยัใหช้ดัเจน ถูกต้อง และควรปฏบิตัิ
ตามกฎ กตกิา อย่างเคร่งครดั และสิง่ส าคญัคอื ตอ้งตรงต่อเวลา 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอขอบคุณ ดร.ปะราล ีโอภาสนนัท ์รองคณบดฝ่ีายวชิาการ คณะพยาบาลศาสตร ์ทีไ่ดใ้หค้ าแนะน า ปรกึษา 
จนการวจิยัฉบบันี้สมบรูณ์ 

ขอขอบคุณ ผูเ้ชีย่วชาญทุกท่าน ในการตรวจสอบเครื่องมอืวจิยั ใหค้ าแนะน า ปรบัปรุงเนื้อหาของเครื่องมอืที่
ใช ้เพื่อใหม้คีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

ขอบคุณ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร ์ที่กรุณาใหข้อ้มลูอนัเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัในครัง้นี้ 
 

 



 

 

 

ภาคผนวก 
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